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Europa Nebeišmaitina Virš 
150,000,000 Žmonių

REIKALINGA NAUJU KOLONIJŲ DEL 
ŽMONIŲ PRIEAUGLIO

Per vieną šimtmetį žmonės 3 
sykius padaugėjo

Paryžius, saus. 22. — Euro
pa dabar turi 150,000,(MM) žmo
nių daugiau negu ji gali savu 
pajėgomis Jšmaitinti, apskai
čiavo Joaeph Gaillaux, buvęs 
Francijos finansų ministeris. 
Užsidarius Suvienytoms Vals
tijoms. dabai* vienintelė vieta 
dar liko galima kolonizuoti, tai 
Pietų Afrika.

Amerikos prezidentas Hoove
ris, bemaitindamas po karo 
Europos pavargėlius, pasakė, 
kad tuomet Europa turėjo jau 
100,0(X),000 žmonių daugiau, ne
gu ji gali išmaitinti, o ligi Šiol 
tokių padaugėjo dar 50,000,000 
galvų.

.1810 metais visas žemės ka- 
muolis turėjo tik 680,000,000 
žmonių, o jau 1913 metais tu
rėjo 1,750,000,000. Tad per tą 
laiką žmonija padaugėjo 1,050,- 
000,000 galvomis. Per vieną

šimtmetį žmonija du syk padi
dėjusi.

Europa nebegali išsimaitinti
“Europa per 110 metų dau

gėja tris kartus; 1810 metais 
gyventojų skaičius Europoje 
buvo 180,000,000, ir 1913 me 
tais buvo jau 450,000,000.

Stebėtiną atidengimą padarė 
Caillaux, būtent kad nuo Ro
mėnų laikų, per tryliką šimt
mečių Europa tepadaugėjo 50, 
000,000 gyventojais, kuomet per 
vien tik paskutinį šimtmeti 
Europoj žmonių padaugėjo 
270,000,000 galvomis.

žmonių nepaprastas daugėji
mas pastaruoju šimtmečiu pa
einąs dėl karų, badų apidemi- 
jų sumažėjimo ir gerbūvio pa
gerėjimo.

Jei Europa nesugebės rasti 
greito apsidraudimo nuo prie-* 
auglio arba laukų kolonizacijai, 
tai galįs ateiti baisus savęs iš
naikinimo karas.

I (Acme-P. B A. Photo]

Mokslo salė, statoma Ghicagos Pasaulinei parodai 1933 m. Vyras rodąs lazdh, yra parodos 
prezidentas Rufus Davves. ši salė bus 700 pėdų ilgio ir 400 pėdų platumo.

Komunistų maištas 
Ispanijoje baigtas 

be pasipriešinimo

Pilgrimai traukia prie 
Leniho kapo

Tuks

Buvo užėmę 6 Katalonijos 
miesteliui 

4 /

Japonai reikalauja 
kinų atsiprašyti

Ultimatum^parėmė^kąręjviais 
Įr orlaiviais

Kellogo paktu pasirėmė
21 farmeris

Kadangi karas panaikintas, ne- 
z beina, kareiviauti

♦ •

Kaip Pralotas Olšauskas 
“Elektrifikavo” Lietuvą
Lietuvoje laukiama “Galybes” byla

1921 m. pralotas Olšauskas 
susitaręs su notaru Lynartu ir 
vienu kitu inžinierium sumanė 
elektrifikuoti Lietuvą ir įkūrė 
“Galybės” akcinę bendrovę. 
Mat, jie tada, t(kaip ir dabar 
jaunieji musų inžinieriai norėję 
prakasti ties Birštonu Nemuno 
kilpą ir pastatyti milžinišką 
hydoretekti'os stotį.

Seime Olšausko įstatymą 
atmetė

Shangai, saus. 22.— Japonų 
karo vadas pasiuntė Kinijos 
valdžiai ultimatumą, reikalau
damas, kad Kinija panaikintų 
prięš- japoniškas draugijas, ap
mokėtų japonų ligoninių išlai
das, atsiprašytų dėl paskutinių 
mūšių ir nubaustų kaltininkus. 
Ultimatumui sustiprinti, pa
siuntė i Kinijos pasivytus karo 
laivus ir orlaivius.

Hooveris pareikalavo 
$500,000,000

Wa.shington, saus. 21 — Pre
zidentas šiandien paprašė kon
greso tuojau paskirti $500,000,- 
000, kad tuojau galėtų pradėti 
veikti finansų rekonstrukcijos 
korporacija. Laukiama kuo- 
greičia tįsiai paskiriant tokią su
mą.

Lanko mokyklą per 49 metus

Miamisburg, O., saus. 22.
A mos 
lanko 
jokios 
tus.

Gerhard, 63 metų, jau 
sekmadienio mokykla be 
pertraukos per 49 me-

PROGRAMAS

Sausio 24 dieną
Iš Stoties
WGES

1360 kilocykles
. eis

Visą Valandą
Nuo 6 iki 7 vakare, 
vietoj pusvalandžio

Išgirskite naujausius epi
zodus Makalų Šeimynos 

4 gyvenime. 
.- r

A

22Stockholm, saus. 22.
jauni farmeriai atsisakė stoti 
kariuomenėn ir parašė karo mi- 
nisteriui pareiškimą, kad, girdi, 
Kellogo paktas panaikina viso
kius karus ir Švedija tą Kello
go paktą kategoriškai rėmė. 
Girdi, priverstinas kareiviayL 
mas yra’ priešingas Kellogo 
pakto dvasią!. Tačiau karo mi- 
nisteris parėdė, kad visi vis tik 
stotų i eiles.

Kodėl įvyko Meksikos 
kabineto križis

Meksikos Miestas, saus. 22.— 
Patirta įdomios priežastys zne
senai įvykusio kabineto krizio. 
Per kalėdas susirinkę į banke
tą keli ministeriai, buvę opozi- 
zicijoj prezidentui Ortis Rubio, 
slaptai sudarė partiją ir pra
dėjo kurstyti seimą tiek, kad 
prezidentas susirūpinęs, pradė
jo tyrinėti ir patyręs tuojau 
performavo kabinetą, suokalbi
ninkus paleisdamas.

Keturi pabėgo iš Velnio 
salos

Madridas, Ispanija, saus. 22. 
—žiniomis iš Katalonijos ka
riuomene paėmė apie pustuzinį 
kaimų, kuriuose vakar sukilė
liai buvo įsteigę “darbininkų 
respublikas”. Sukilėliai, ku
riuos 1
nistais*, .veik niekur pasiprieši
nimo neparodė. Patintieji kai
mai ir.bitvo visos “revolįucioš” I 
centras.

Mądrid, saus. 22.
Katalonijos provincijoje maž
daug 50 mylių rate išsiveržė 
komunistų ir anarkistų maištas. 
Bematant tapo iškeltos raudo
nos ir juodos vėliavos. Kasyk
lose ir, dirbtuvėse apie 25,000 
darbininkų pradėjo streiką, iš
vaikė valdžios gvardiją, inikav 
pojo telefonų vėlas, suardė gelž- 
kelius. Valdžia bematant pa
siuntė būrį kariuomenės iš 2,- 
500. Maištininkai tuo tarpu pa
siėmę daug amunicijos ir dina
mito užsidarė kasyklose ir dirb
tuvėse. 1

Neramumai kitose vietose
Katalonijos sostinėj, Barcelo- 

noj, kol kas viskas ramu. Mad
ride įvyko susirėmimų, kuriuo
se suimta apie 50 riaušininkų. 
Malagoj staiga tapo paskelbtas 
streikas. Keli ‘asmenys su
žeisti susirėmimuose. Sukilu
sius kaimus užėmus, būrys su
imtų maištininkų padėta ant 
laibo Buenos Aires ir išgaben
ti į jūres, ligi tolimesnio parė
dymo. • ?

Premjeras Azana seime gavo 
285 balsų pasitikėjimą prieš 5.

Maskva, saus. 22.
Laučiai valstiečių ir darbininkų 
traukia Maskvon pąs Lenino 
kapą, Raudonojoj aikštėj; va
kar ir šiandien yra Lenino 8 
metų mirimo ir Petrogrado 
“kruvinojo sekmadienio” su
kaktuvės, kada 1905 metais ca
ro žandarai sušaudė šimtus 
darbinįnkų, atėjusių caro malo
nės prašyti. * ,

G. P. U. suokalbis 
t 

pavogti Agabekovą
Rumunijoj nevyko

Buvę atvykę 25 bolševikų 
agentai, pagauti

valdžia sako esant komu- Kongresas leidžia
Amerikietėms savo 

vyrus parsitraukti
Vakar Tiip jau moterys galės garais 

tvoti už gimines

Washington, saus. 22. Įstaty
mas, kurs pąlengvins Amerikos 
moterims parsitraukti savo sve
timšalius vyrus į šį kraštą,f va
kar tapo užgirtąs kongreso; imi
gracijos komisijoje. Taip pat 
palankiai tapo patiktas komisi
jos pirmininko Dicksteino (De
mokrato iš N. Y.) bilių, kuriuo 
leidžiama moterims užstatyti 
$1,000 bondsą įvaižiyojant į šią 
šalį jos giminaičiui, kaip ga 
rauti ją, kad toks nepasidarys 
visuomenės našta.

Viena, Austrija, saus, 22. — 
Gaunama daugiau žinių apie 25 
bolševikų konspiratorių agen
tų, atvykusių į Rumuniją su 
tikslu pagauti bolševikų rene
gatą Agabekovą, kitaip vadina
mą Arutunow. Konspiratoriai, 
dalis rusai, dalis bulgarai, ru- 
mujuton; maišyti,.. .dabar , , visi 
sėdi už geležinių grotų, o Aga- 
bekovas yra saugiai .Bruselyję.

Agabekovas, dar nesenai pa
garsėjęs savo reveliacijomis 
apie Sovietų čeko^ šiurpus, pats 
buvo tos čekos svarbus agen
tas, bet paskelbęs čekos paslap
tis ir matydamas sau pavojų; 
pabėgo pas baltuosius. Kaip 
savo laiku Besedovskios Čekos 
emisaras, veikęs Paryžiuj, taip 
Agabekovas, veikęs 'Persijoj, vė
liau Turkijoj, išdavė savo virsi" 
ninku tamsius darbus ir pasi
slėpė. Agabekovas, kurs buvo 
pasiųstas šnipinėti Trockį, pats 
persimetė į trockinius.

Ėmė pardavinėti akcijas. Už 
akcijas surinkta’ 2,5 mil. auksi
nų ir juos padėjo į tarptautinį 
banką, o tokiai stočiai pasta
tyti jie norėjo ir sąlygų: norė
jo gauti koncesiją 50-čiai metų. 
Krikščionims demokratams sei
me turint daugumą, o pralotui 
Olšauskui turint į juos įtaką, 
seime tas koncesijos įstatymas 
dviem skaitymais jau buvo 
praėjęs, bet paskui kild skan
dalas ir trečiuoju skaitymu 
“Galybės” koncesija nebuvo 
svarstoma.
Pralotas e kolektavo Amerikoj

Pralotas Olšauskas vėliau va
žiuoja Amerikon. Mat, tokiam 
kilniam darbui turį pritarti ir 
Amerikos lietuviai, taigi norė
ta’ dolerių parinkti. Atsiradę4 prokuratūrai.

tokių, kurie “Galybei” dolerius 
aukojo, tačiau Olšauskas, sugrį
žęs iš Amerikos, patiekė “Ga
lybes” valdybai 74.000 lt. są
skaitą kelionės išlaidų.

Kelionės Amerikon sąskaita
Valdyba, aišku, sąskaitą pa

tvirtino, ir pralotui Olšauskui 
74.000 lt. sumokėjo. Ir išvadoj 
dolerių rinkimas išėjo į svei
katą tik pačiam rinkėjui. O tuo 
pustrečių milijbnu padėtų tarp
tautiniame banke niekas nesi
rūpina. Tik 1924 m. pats ban
kas praneša “Galybei”, kad jų 
milijonai dėl infliacijos suma
žėjo ligi kelių šimtų auksinų.

Apie elektrifikaciją, apie Ne
muno užtvankos “Galybė” jau 
ir svajoti buvo paliovus. Ta
čiau visuomenė, tiek pinigo su
krovus, ėmė nerimauti ir kelti 
balsą.

Kredito ir kooperatyvų in
spekcija parevizaVo “Galybę” ir 
ten radus neleistinų pasielgi
mų su visuomenės pinigais, re
vizijos aktą pasiuntė prokura
tūrai. Prokuratūra bylą per
davė teismo tardytojui Dau
girdui.

Teismo tardytojas tardymą 
baigiu ir bylą tuojau perduos

Port O’Spain, saus.
Septyni pasmerktieji

22. — 
mažoj 

vąltėj pabėgo iš Franci jos ka
torgos ir beplaukdami užtiko 
audrą. Valtelė apvirto, du čia 
pat prigėrė, trys išsigelbėjo už- 
^ikąbinę ant valtės, o vienas 
nuplaukė per ryklių pilną jurą 
įr po kelių valandų pasiekė Brį- 
ly Gvinėjos krantų. 

*.. ■< • t

Pheonix, Ariz., saus. 22. -r- 
Valstijos teismas pradėjo svars
tyti bylą Mrs. Winnie Ruth 
Judd, kuri pereitą rudenį pri
sipažino nužudžiusi dvi savo 
drauges.

Artistas neberanda 
gražių rankų

Paryžius, saus. 22. —“Skulp
torius paieško moters su nepa
prastai gražiomis rankomis, bū
tį modeliu”, pasiskelbė Pary
žiuje amerikietis artistas N. C. 
Smolin. Bet kiek tik moterų at
ėjo, nė vienos rankos netiko* 
esą modemiškos moterys paga
dinusios rankas darbu,<

Washington, saus. 22. —Phi- 
lipinų vadai atvykę pareikala
vo kongreso duoti Ph i lipinama 
nepriklausomybę.

. ; : . • 's .v
t ’ ’1 *......... ’. .......

San Francisco, saus. 21. -r- 
Karo departamentas leido sta* 
tyti tiltą per San Francisco 
jūrių įlanką, ilgumo pusaštun- 
tos mylioš ir kainuos $75,000,- 
000.

Vagys pagailo storo 
' piršto

Long Beach, Cal. saus. 22.—- 
Buvęs Long- Beach policijos še
fas tebeturi pirštą ir $2,500 
vertes žiedą ant piršto tik del
tų, kad nė jį užpuolę vagys, nė 
jis pats žiedo negalėjo numau
ti.

Tampa, Fla., saus. 22. — 15 
komunistų apkaltinti pasikėsi
nimu nežudyti laike riaušių 
lapkr. 7 d<; gresia ligi 21 mė
tų kalėjimo.

TrysNew York, saus. 22- - 
vagys, nuduodami butlegerius, 
įėjo į Harry GĮemby namus ir 
surišę visus išsinešė už $349, 
000 brangenybių.

Planas Agabekovui pavogti*
Agabekovo pagavimo ^-planas 

čekos buvęs labai gudriai su
planuotas. Jam gyvenant Briu 
sėlyje, pas jį1 atėjo kokie tai 
a’smenys ir pasiūlė $3,900,000, 
kad j i s-važiuotų į Rumuniją iš
gabenti kokią tai rusų balt- 
gvardietę.. Atvažiavęs čia Aga
bekovas pasijuto, kad ta “mo
teris” yra francuz’as Lecoq, 
kurs padėjo čekai pagauti ir 
nužudyti rusų baltgvardietį ge
nerolą Kutepovą. Agabekovas 
pranešė Būcharesto policijai. 
Tuo tarpu atvažiavo greky lai
vas su tais 25 sovietų agentais, 
kurie turėjo Agabekovą pagauti 
ir išvežti į Sovietų Rusiją nužu
dymui. ’

T—"...',.'1 ...... ...........

Geneva’, saus. 22. —Pasauli
nė nusiginklavimo konferencija 
įvyks vasario 2 d. Genevoje. ,

Chicagai jy apielįnkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, galimas lietus į 
naktį; temperatūroj rti'a&i per
mainų; švelnus nepastovus vė
jas. Vakar temperatūra visą 
dieną 87-88.

i. ,'JUt ij/'','. rfiįh

Kdip banditas benusi- 
' kratė savo bandos

------- -— -.v ’

MacDonaldas žadąs 
perversti kabinetą

PolicijaDetroit, saus. 22, —, Policiją 
nustebo tokiu atsitikimli, kad 
net banditas nusižudė. Russeli 
Gamble, 22, nušoko nuo 28 au
kšto, palikdamas kortelę, už
rašytą : “Tik tokiu keliu bėra 
galima atsikratyti nuo bandos”.

Laivų žiurkes užplūdo Londonu

Londonas, saus. 22.— Aps
kaityta, kad kiekvienoj ketvir
tai m? j r mylioj Londone gyvena 
po 23,000 žiurkių ir sparčiai 
daugėja naujais pulkais pabė
gusių iš laivų.

London, saus. 22. —čia' pra
dėjo plūsti iš Europos konti
nento įvairus “gigolo”; mat dėl 
krizio Rivieroj, jie nebeturi 
pragyvenimo. . •

Londonas, saus. 21. — 
40 metų • buvo uždrausta 
statyti dangoraižius, namus 
kštesnius kaip 100 pėdų; 
bar draudimas nuimtas.

Pei 
čia 
au- 
da-

“Minis-London, saus. 22. 
toris pirmininkas pavargo ne
bepakeldamas dabartinio veži
mo ir turės įvykti pamatinis 
kabineto perkratymas, nes da-, 
bartinis kabinetas negali susi
tarti nė vienu klausimu”, tokią 
nuomonę, skelbiama iš Londono.

Vakar buvo įvykęs galutinis 
plyšimas Anglijos kabinete, ne
susitariant dėl tarifų, tačiau, 
priešingai spėjama, kabinetas 
negriuvo. , MacDonaldas padė
jęs visas pastangas krizį sulai
kyti akyvaizdoje artėjančių 
tarptautinių problemų:

i

Mukden, saus. 22. —Japonai 
pradėjo statyti iš Mandžurijos 
didelę imperiją, kuri 
Mongoliją ir Jehol.

apims

Philadelphia, saus. 22 
keterių kriminalas miesto gy
ventojams kasmet kainuoja po 
$165,000,000.

—Re-

Viena, Austrija; saus. 21. — 
Kunigaikščiui Otto H'absburgui,Varšuva, saus. 22. — Lenki- Kunigaikščiui Otto Habsburgui, 

jos užsienių min. Zaleskis sek kurs nori pasigrobti Vengrijos 
me pasakė, kad tikimasi greit sostą, Tirolio sufašistėjęs, Am- 
pasirašyti nepuolimo sutartį su pasš miestelis suteikė garbės 
Rusija. ‘ pilietybę, f <. >

Washington, saus. 22. —- Se
nato komisijos pasekmingai ei
na* sumanymas skirti $375,000,- 
000 bedarbiams. ::

Washiiigfon, saus. 22.—-Kon
gresas jau galutinai priėmė $2,- 
000,000,000 finansų korporaci
jos įstatymu ir patiekė prezi
dentui pasirašyti.

■ j» .■
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Tokyo, saus. 22. — Impera
torius paleido parlamentą ir 
paskelbė naujus rinkimus Ja- 
ponijojb*

..MA ,1 h ta j
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Gyvenimo praktika mums pa
rodo, kad pikčiausi laisvas ir 
demokratijos priešai, kuomet 
jie tarpusavyj susipeša, tai tuoj 
remiasi demokratiniais įstaty
mais ir jais naudojasi. Gerą pa
vyzdį turime iš lietuviškų ko
munistų Amerikoj. Bimbos dik
tatūros sąšlavynan išdrėbti 
prūsei kiniai laiko mitingus, sa
ko prakalbas, savo laikraštį lėi- 
džift. Vadinasi, phisėikthiai dik
tatūros garbintojai naudojasi 
denfokratinėrhis teisėmis.

Kas šit Pruseika. atsitiktų, 
jeigu j Į gAlėtų pasiekti Stdtitfb 
čebatas? Jis senai jau butų iš
dangintas ten, kur pipirai auga, 
nežiūrint i tai, kad jis Staliną 
ir garbina.

<0 £ «
Pasiremdama Maskvos “Prav- 

da” bimbinių “Laisvė”. No. 239 
apie Leningrado Opoziciją rašo: 
“Oportunistai visur nugalėti ir 
nedrįso niekur viešai išeiti su 
savo programų. Sorokinas ir 
Bazarovas esą atiduoti partijos 
teismui”.

Stalinas nugalėjo todėl, kad 
jis savo priešus paėmė už kal- 
nietiaus. Panašiu juk budu ir 
žandarai apsidirbdavo su caro 
opozicija.

o o «
Bimblninkai saVo buvusiam 

dvasiškam vadui tikrai nesigai
li komplimentų. Štai ką jie ra
šo “Laisvėj”: “Pruseikos^-but- 
kai btis Užrašyti darbininkų is
torijoj greta su Mtissolitiiais. 
Prtiseika slankioja po įvairias 
kolonijas ir barška be galo, 
kaip išdžiuvusi karvės skūra. 
Bochesterieėiai, pasigavę v sklo- 
k įninką, kuris ardo lietuvių 
darbininkų judėjimą, gali pa
vartoti prieš jį net tiesioginio 
veikimo metodą, taip kad dau
giau nenorėtų grįžti į Roches- 
terį”.

Štai kokioj keblioj padėtyj 
atsidūrė nabagas Pruseika, Jįįį- 
riam buvusieji jo draugai pri
meta šv. Madgalenos. ašarų nai- 
kihimą. Bimbininkams Prusei- 
ssikn jau pavirto Mussoliniu ir 
išdžiuvusia karvės skūra. Ro- 
chesteriečiai net rengiasi kailį 
ištaisyti, kad jis daugiau neba- 
barškėtų.

Kuomet Batrušaitis pasitrau
kė iš stalincų armijos, tai Pru- 
scika Lermontovo žodžiais pa-

kuomofr jis gąvo į sėdynę nuo 
Bimbos, tai visam šviėtlii pas- j 
kelbė, jog visoj lietuviškoj avi- 
nyčioj bepaliko tik 150 hvių ir 
avinų.

Iš t!ėsU, ptfflOT atlfcMf Jei jie 
ir toliau taip augs, tai neuž
ilgo pranyks, kaip kamparas be 
pipirų.

» »
Mdd Bimba yra profesloriališ 

melagis— tai mes j irti senai Ži- 
noniė. Matomai/ jo tikėjimo ar* 
tikttitf » pšsi(terč meluoti ir 
šmeižti kittiš. Bė jokios gėdos 
jis paskelbė, kad Lawrence au
dėjų streiką sulaužė socialistai* 
Gi šių pastabų rašytojui savo 
ausimis teko girdėti, kaip binv 
bininkų konferencijoj Bimboš 
pamočninkas streiko pralaimėjh 
mu kaltino sklokininkus, o sklo^ 
kininku spykeris visą bėdą ver
tė ant mokinių ir studentų. Ta
čiau Bimba,- kad įkasti savo o- 
ponentams, sugalvojo visai nau
ją teoriją.

8 &
Dažnai šnkothū, kad krijštū- 

tinybėš sueina. Tai tikra tięsa. 
Gyvenime niiolat tąip pasitaiko. 
Imkime, pavyzdžiui, New Yor- 
ką. ten socialistai buvo sušau
kę mitingą, kad užprotestuoti 
prieš Mussblinio agentą Graridį. 
Komunistiški chuliganai įsibrio- 
vė į svetainę, kiir buvo laiko
mas mitingas, ir išprovokavo 
muštynes. Dėliai to “Laisvė” la* 
bai apsidžiaugė.

O štai kitas pavyzdys. Ta pa
ti ‘‘Laisve” praneša, kad tarpe 
Sovietų Sąjungos ir Italijos at
siektas susitarimas, pagal kiirj 
viena kitai praheš apie savo 
ginkluotas jėgas.

Matote, kaip raudonas ir juo
das diktatorius moka g-ašiai 
susitarti.

» » »
Net iš “Laisvės” aprašymų 

žmogus gali įsigyti neblogą su
pratimą apie bolševikišką rojų. 
Bimbininkų organe štai kokių 
dalykų pasakoma: asmuo įsi- 
mainęs, sakysime, dolerį ir su 
rubliu 94 kapeikom nuėjęs į 
valgyklą —daleiskime Lenin
grade arba Maskvoj— už tuos 
pinigus vargiai gaus geros sriu
bos l^kšty. Stengiasi visais bu
dais atgabentus dolerius, mar
kes, frankus iš ateivių suimti.

S PADAUŽŲ FILOSOFIJAS

Žvalgybos piane
sunas

lutas
“o^e-
Flve

Ktflp JšfU gif<tejofez 
koni^liurius pasitašė 
rą” "TWity
ThotMairtl bolfats” ir ketirfa 
lošti Tbwhe. Kai kurie 
lipiniai į tokį jo darbą žiuri 
nelabai iyrioiankiai ir grąsiiui 
pasfifūūkihiu iš rėmėjų tarpo.

it grąsiiui

PhdftiižOš jau garsiai kalba 
ir rbftgidši “įgufkus iš Operos 
iŠfrdUktl? Šis badMų 
jimM fahda miniose 
pritttfhną.

tižiim 
dideų

ifft.p.aririartBfa.

Ponrfs Paroduos 
gos pfėridėritaš, skelbia jier 
orą, kad jo jMarodaš greitai 
susirienyš sti (autiriirikais ir 
san<JdriėČto& Šftko, jO riarode 
nesdflfa Mttdlfett.

sąjun-

Sim-Scmo Domis paskelbė 
pasauliui pei* radio, kad socia
listai norį suėsti vanagą, nely
ginant, kaip “hot dogą.” Pa
daužos, labai nustebinti tuo 
pranešimu, siunčia specialis
tus į štbčk yardušj “hot do
gus” tyrinėti ir padaryti paly- 
giiiiiiią. —Padaiižų žvalgas.

Šleitų Fabrikas
Vadinasi, gyvename specų 

gadynėje. Specialistų mumš 
visokių reikia — namie nė 
batų pasisiusi, nė kepurės ne- 
šusivelši, jau nekalbant apie 
kitokius daiktus. O šleilų dir
bimas namie arba hotely, kaip 
matėm iš patirties, neapsimo
ka: sleitininkai i dirba prakai
tuoja, o žiūrėk .pą^ui ir pa
tys kandidatai 
špyčius išdrožę 
Savo kolonijas 
dinasi, trūksta

I kito p-uiie Zabtikųs, Pfusei- 
k$, Sutkų it Visitš kitus ėteti- 
ktiš. Toliau iries rcikalaunam, 
kad bolševikų dvasiškija per 
prakalbas ir gazietas niękin- 

[tiį, kbliptų, keiktų ir prakeik
tų kidūmiausiais žodžiais, ko
kius tik Lenino teziuosc gali* 
ina įkasti, sklokininkus ir kitus 
atškalnus. Jeigu galima, tai 

reikalai pradeda pelėt i, t vešėti butų labai getai, kad aukštie- 
ir pūti. PėlėštUOšc . it pttvė- jį bolševikiškos-vieros dvasiš- 
siuose perisi daugybės bacilų kiai įvčšfif Iriktižiciją it be di- 
ir vabalų, kurie savo keliu dėlių cetėmottljų rištis hžkie- 
gimdo naujus reikalus. tčjtišii^ rifebeptifateoititiš erc- 

Taigi, patiilšlykit gerbiaiiiie- tiktis sudegimų aiįt Ištižo.
ji, prie ko gali prieiti musijĮ visYifį it visas tarp-rasi- 

inemoridliame 
skode dniyVtiVtišittš pasirašau 
aš. :— Padaužų pis orius.

Iš Bfidgeporto
13ridgępottiėt 1 s bučerys 
Daugiau bobos nebvaikys,— 
Atšikėltis vieną dięną 
Išsiiriufinb sali Viena.

ji, prie _ __
pučių gyventos! įsivaUdao-[ajftttl Lcttirto 
kit salt: kaip ve visoje gyve
ninio plotinėje it apyfcgėje 
kupetų kupetos reikalų gen
da. Veizėkit, kiek tai keistų 
keisčiausių vabaliūkų išsiperi. 
Veizėkit, icaijĮi tie Vabdlittkai 
pa dari) naujas didėles bėgan
čių reikalų ktifjėtaš 
nauji i 
kupetos... Veizėk į kairę, vėi-1 
žek į dešinę — į viršų ir apa
čią, — vištif reikalai: tik bė
ga, tik krutai

Dabar, kada iries jaū viską 
matėm ir girdėjom, rims tikrai 
apiirta šiurpus, arba mes ne 
padaužos! Taigi pašistaty-| 
kini saū klausinių: kas dūryti?l 

šičia lai aš ir išeinu su 
pasiulyhiu, būtent: statyki
me milžinišką Radio Sto
tį. Ne pusvalandį, ne 
valandą, ale Visą stotį. Pada- 
rj’klm tokias galingas vilnis, 
kurios pasiektų ne tik visus 
Padaužų respublikos kampus, 
bet taipgi užsienius ir pasie
nius. Su pagalba tų galingų 
radio vilnių mes lengvai galė
tume kuopti visokius reikalus 
ir vežti, kur reikia.

Taigi prašau, gerbiamieji, 
tuojau apsvafstyti šį projek
tą ir, jeigu priimsit, tuojau 
pradėti darbą, kol musų vals
tybes iždą biurokratija neiš-1 j£a(j nereiktų mylėti kačiutę. 
tUŠti,’°' n-,- ■ - Nix-

—P. Pilietis.

— it vžl 
reikalai ir vėl naujos

Jisai g'ėrūs Bažnytinis, 
Klauso kas metai aušfnės; 
Chore jisai vis dar gieda 
Ir advente mėsą ėda.

Bobą ’&iuti jis norėjo, 
Striėlbą rahkojc turėjo. 
Bet ta boba gudri buvo 
Iš pat ryto ji pražuvo.

Dabar nėra ką bešauti — 
Reikia vištai plunksnas 

(rauti.
Oi, tas vargšas bučeryš 
štai ir vėl jisai našlys.

Dabar jisai tiktai meldžias, 
I krutinę smatkiai, beldžias, 
Tik prie šventos Marijos, 

tikros.Patronkos savo

mane, 
tave:

Marijona gelbėk
Neužmiršiu ašai
Suieškokie mano pačiutę, \

ŠTAI ĮRODYMAS
KAD

METROPOLITAN STATE BANK
Yra Vienas iš Stipriausiu Bankų

Pereitais metais, užėjus blogmečiui, daugelis bankų, kad 
ir didelių, užsidarė. Žmonės išsigandę visu urmu puolė 
į bankas imti savo depozitus. Supuolus visiems Žmonėms 
sykiu, kad it dideli bankai nemokėjo ant syk pinigu, o 
davė M DIENŲ NOTAS, o Mctropblilan State BtihidS 
visiems nuoširdžiai apmokėjo, moka ir mokės be jokių 
notų I Kada nori gali pinigus pasidėti ir kada nori GALI 
JUOS PASIIMU. Metropolitan State Bankas yra “ROLL 
OF HONOR” Bankas, jo turto perviršis yra penkis sy
kius didesnis, negu kad valstybė reikalauja.

Štai jau ir sausio menuo. Dabar, kurie norėtumėt per
kelti šdvo pinigus į musų stiprią, išbandytą ir užtikrin
ta savo saugumu ir stiprumu banką, tai atneškite mums 
savo knygutes, o pinigus perkelsime mes patys ir nuo
šimčius gausite nuo naujų metų.

B A N K O VALANDOS:
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 9 v. ryto iki 8 v. v. 

Antradieniais, Trečiadieniais ir Penktadieniais 
nuo 9 ryto iki 4 po pietų.

šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Metropolitan
State Bank

2201 West 22nd St., kampas Leavitt St.
—
HMM, ”
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reiškė: be džiaugsmo buvo mei- 
iė, be gailesčio ir skiriamės. 
Aš manau, kad pats Pruseika 
nuo bimbininkų atsiskyrė su di
džiausiu širdies skausmu, nes 
jis išaukėjo “Laisvę” ir litera
tūros draugijų. Tėvas gavo nuo 
vaikų į kailį. Vadinasi, ant savo 
kailio patyrė diktatūros saldu
mą.

s a a
Komunistas ramina save, kad 

bolševikų armija Amerikoj nuo
lat įtūpsianti. Girdi, tarp komu
nistų besimaišydami ir kiti 
žmonės tapsią Stalino garbin
tojais.

Taip, tovarišč Bimba, jus au
gate labai sparčiai. Gaila tik, 
kad tas augimas eina į atbu
lą pusę. Pasakyk, orakule, kiek 
jus savo, partijoj pirma turė
jote narių ir kiek jų dabar tu
rite? Kuomet Pruseika bu
vo lietuviškojo raudonojo
svieto kardinolu Afrierfkoje, 
tai / jisai dažnai su pasi
didžiavimu rašydavo “musų
raudonasis tukstąntis”. Jlėt

Toliau sakoma: pradėjęs 
technikas— ateivis darbininkaš 
dirbti, jis gauna specialę kny
gutę, su kuria, nuėjęs į savo 
krautuvę, gauna visokių daiktų 
daug pigiau ir daugiau (ii’ ge
resnių), negu vietiniai darbi
ninkai gauna savo krautuvėse.

Prie to nieko daugiau nebe
galima pridėti. Už Amerikos do
lerį Maskvoj negalima nei ge
ros sriubos lėkštę nusipirkti. Iš 
svetimšalių doleriai ir kitokia 
valiuta yra ubagaujama* Sve
timšalių technikai turi savo 
krautuves, ktir jie visokius 
daiktus gali piginti pirkti, negti 
vietos darbininkai*

štai tau, Jurgi, ir devintinės! 
“LaišVė” diėfta iš dienos bubrii- 
ja, kad flUsijoj durbihinkai yra 
krašto VAldo^ai. O pasirodo, kad 
tie valdovai negali tam tikrose 
krautuvėse prekių pirkti. Tie 
darbininkai buvo garbinami tik 
tol, kol komisarai užsirioglino 
ant sosto.

& & 8.

Naujas išradimas
DEKSNI0 GALINGA MOSTlŠ.

kurios pasaulis per Įimtus jnetų, lan
ki jau yra įitm. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta ii 18-kos skirtingu 
elementų, ii visų kraštų svieto girių vi
štikių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis Jiaipd .sartis ŠpindfiHat. px?tR- 
mingai gydo: Reumatizmu, Rankų. Ko
jų, Nugarpk ikiUdĮjJnių. Kpjiį
tirpimu ir atšalusi krapj), nikstelljim? 
ir šiaip visokius skaudšjimus. .Toksun- 

e‘ii»i žmonių yri paiijt* « milijdšai da 
nežino apie tai. .... . r,

Deksriio . Galinga Mdrfiš yrr fttt 
v/rta aukso, kiek ii pati tveria, sulig 
naudos kĮdymo*. GvarsnfrVdfatnt JH’rd 
ntfoutų taip kaip rašom, pinigus gra
žinant. Parsiduoda t h h r. Knu»itt 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OtNTMENT. Kaina 73

Deken’s Ointment Co
• HARTFSRfi. eom J

Patarlė sako: kuo pats kve- 
piai tuo ir kitą tepa. Imkime 
kad ir Bimbą. Jis be niekur nie
ko šticHllistų vadMhlš primeta 
sidabro ^vejojiirtą; Kabi, kaitų 
ate ne Bimbai kalbėti ėpie ši- 
dabto žvejithą. jafri, tur buL 
ir naktimis sapnuojasi visčkte 
fbhdai, kaip atkaftūm keptos 
vištos. Kėli baŠttoliai dėl neder
liaus nukentėjusioj Lietuvos dU- 
lyj tapti iš to fOhdo, kū
lį SŪOfgAhižavd Bimba su savo 
leitenantais? Tais fondo pini
gais pasinaudojo tik komicardi* 
ftet. f’rusėlka pasipiktino tais 
febdafe: Č juk jo akys garik 
geros tr dumi? nestbtjo.

^Marksiste

vieni kitiems 
parvažiuoja į 
nusiminę. Va- 
sistemos, dar- 
truksta specų,

kurie galėtų viską ir greitai 
ir pigiai pagaminti.

Dar vadinasi, padaužos mu
sų visuomenei čiondis, kaip ir 
visur kitur, ateina į pagalbą. 
Trumpai sakant, dabartėlcs 
linksmą naujieną visiems ga
lime pranešti: įkūrėme slcitų 
fabriką arba šapą. Turime vi
sokių kandidatų abiejų Ij^ių, 
biednų ir bagotų. Galime pa
gaminti ant Orderio visokių 
sleitų — mišrių arba nemai
šytų, vyriškų arba moteriškų, 
o jau apie partijas tai nė rei
kalo kalbėti nerandame, neš 
munls padaužoms partijos, iš 
dalies, mažai ir rūpi. Lai ži* 
no plačioji ir pilkoji minia, 
jogęi sleitai inusų. fabriko pu
sėtinai geri ir padirbti ant 
orderio, reiškia toki, kokius 
jus užorderiuosile.

Mes sicitus tiktai dirbame, 
o su išrinkiniu, tai patys turė
site pasirūpinti. Gvarantuoja- 
me savo sleitus — kad jie ge
ri ir tvirtai padaryti. Jei kairi 
trūksta, kad ir vieno kėndida- 
(o, įlies padarome ant orderio, 
žinoma, kiek brangiau. Musų 
darbo sleitai toki geri, kad jų 
nė per radio garsinti nėra 
reikalo.

Visais slcitų' reikalais galite 
kreiptis į Padaužų atstovybę 
paprastu laiku ir toj pačioj 
vietoj.

Radio stoties klau>' 
simu

Didžiai Gerbiami Padaužų 
lies publikos Minisleriai!

Aš, paprastas padaužų pi- 
akylai veizėdamas įlietis, 

musų gyvenimo vidurį, paviro

tų kupetas reikatij. Matau, 
kaip jus, gerbiamieji, luoš 
reikdlūs pražiopsot 4r šuns

Prakeikimo rezo- Motina Helena Tuks- 
litičija I tančius Išgydo su

i Žolėmis
Specialia 5 Dienų Namų 

Treatmentas sti žolėmis 
Duodamas Dykai

Stos piiHfebčtinog žoiiŲ Gyduolėm yra' moka* 
llflku kombinacija g<yhmnių Ktiropoj, Aihe- 
rlko.1 Ir Rytų Idilijoj surinktų žblnj. Tuk»- 
taht'liiI, kuria sunkini tUrgo, tapo ISgydyt i 
ber' pereUtiH 33 tnėtUH. Motinu Helena, IBOt' 
N. Domėn Aye., ęhicaim, lll„ pasiūlo įuinn 
tS dientl NrtiMŲ Treatmentąf Nueikite pas ji 
<Jėl šip bandomojo treatmento, taipjau <lė 
neinokanitis egsamlnaciJOd, kad surasti kokiu 
ijitlkruJu jiutų liga ir kokiu speriaM Zolliį (•JiftiolJU jlisij ilgai reikalinga. Atsi- 
neAkite ši . apgarsinimu. Atdara Iki t* vai. 
vrik. Nedoromis. Iki S vaL pb pietų. Jeigu 
jus .negalltę atęltl asmeniškai, rašykite Mor 
t.lpitl, Helenai aprašydami savo ligų ir JI 
prisius jums gyduoles dykai. FrfdFkitė 10c, 
apmiikSitmiii persiuntimo.

Skyrius: M’est 47th Street.

Padaužų Respublikos sosla- 
pily, taip sakantį tikrųjų šven
tų Lenino vieroš''išpažintojų ir 
padaužų užvakar įvykusiame, 
niaždaug, tafp-rasiniam, iš dė
lios, mašiniUin skode tapo 
vienu balsų priimta šit kokia

L Kadangi p. A. Zabukiėnė, 
priklausydanut LKM. chorui ir 
virtusi Soliste, pradėjo dai
nuoti patfiotiiicš dainas per 
biiržuazišką radio ir fa
šistinius ^arengiirius. O vė
liau pasitraukusi iš choro ji 
dainavo renegato, rcvoliiicijoš 
išdaviko, Opoi’tunislO^ jiidb+l 
šiauš, svoločiauš, sklokininko 
Pruseikos vakarienėj.

2. Kadangi p, Jonas Žaliu
kas, buvęs LKM. choro pirmi- 

^mininkas, gerai žinodamas, 
kad jo /.nioiia nukrypo iuio 
konįiiništiškoš linijos jr Švch- 
td Leniho tezių, pažvblikliri 
sau, vietoj atversti ją į į bol- 
žerikišką viferą, tai, iiraėlh, jiš 
pūtš piišitrriukė fiūd riiusų it 
prisidėjęs prie eretikų sykiu 
su nevidonu Pruseika griau
na šeyi’ąją LenipO vierą.

3. Kadangi praeitų metų,
gruodžio 13 d., įpridi Zabukaj 
Surengė puotą savo namuose, 
į kurią sukvietė gihttinės it 
geriausius savo draugus,, Puo
toj dalyvavo ir Zabukiėnėš 
pusbrolis, Lielitvoš fašistinės 
hačalstvos koiišiiląs p. Kalvūif 
tis 6 kardinolas Biriiba ir ari 
civyskupas lūdrulis nebuvo 
A'kali. '

4. Kadangi tų visų kadąpgių 
kadangi yra tas,
(Kibioj valgyta, gerttf ir. ęfaB 
h uola, O aųkų atkandi bdfcc^ 
rikų dvasiškijai nerinkta. Va
dinasi “Vi|nis” . ir “Laisvė” 
užmiršta.

Todėl mes visi Padaužų Re^ 
spublikos sostapilįo padaužos 
ir ščyrieji koniunistiškos vie* 
ros išpažintojai ir visų jos te
zių pildyto] ai, priteiskini salų 
susinnkę Lėni no iBeįuorią-ii-^ 
me skode vienu balsu prakei-

Pbone Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS 
, NAMŲ statymo 

KONTOAKTORIUS 
6504 S6. ^dšhUnau) Ape. 

CHIGAGO. ILL. 

..MII

SERGANTIEJI!
fasitarkit sų t)r. Rošsj dykai, 
apie blie ligą ar silpnumą, i

Vėliausi ir geriausi, 
treattnentai išgydy- <' 
rtiui kraujd ligų, 
reumatizmo, inkš-1, 
tų, pūsles, urina-\ 
rių ir Visų užkre-' 
čiamųjų ligų. Tai-, 
pgi speciali tręat-, 
nientai sugrąžini-1 

' thui energijos it1

htisilpusiems irly-’ 
tiniai Silpniems

K Sc'r&intys ihiories kviečiami ateiti

stiprumd be laiko 

tiriiai silpniems vy-

dėl nemokapių informacijų, kurios 
bus suteiktos be jokių pareigų.

Dr. R.p?s kainos yra žemos ir vi- 
prianaimols. Galinta susitarti dcl 

knįfvų i^mokčjinių, kad kiekViendrii 
duoti, prpgos išsigydyti.

J UŽTIKIMAS Š^ČiAUSTAS
i J 35 Soiith Dearborn Street 

kampas Mohtoe Štfėė’t Čh’lcagp, III. 
Itftkitė ėfevatbfių iki peiikto aiigšto.

, fptičnąnfo kamb. 506 dėl vffų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki

< Nrfdeii6ttiis TČ: a*, m. iki 1

, tomis nuo
pi/ rii. PapedHiąis, Seredomiš ir SubA-

10 a. m. iki 8 p. m.
S 0 Metų TAME PAČIAME NAME

COMPLETE 
WJTH 
TUBES

VQLUME CONTROL

INSTANT STATION 
FINDING

LINE-O-LITE TUNING

ELECTRO-DYNAMIC 
SPEAKER

COMPLETELY 
SHIELDED

LARGE CHASSIS— 
NOTAMIDGET

IS REAL FURNITURE 
PIECE-39 IN.TALL J

Read Theso 
American Bosch 
1932 Features

SUPER-HETERODYNE 
PENTODE POWER 

TURE 
MULTI-MU TUBES 

SCREEN GRID TUBES 
FAST-HEAfER 

TYPE TUBES 
FULL RICH TONE 
PERFECTED TONE 

CONTROL

SEE THIS YdURSELF-YOU'LL'RECOGNIZE
this AMAZING RADIO VALUE

Viršuj paduotas 1932 ypatybes jus rasite šiame pastebėti
na rfie American Bosch Super-IIeterodync ir nė jokiame ki
tame sete.

, i

Jo vertė nepasiduoda palyginimui. Jis yra puikiausiai 
padirbta's ir subalansuotas Super-Heterodyne; pagamintas 
sulig tiksliausiais American Bosch standardais gražiame 

' pilno didumo kabinete už $67.50 pilnai su tūbais.
Tai yra setas, kuris veikia' kuogeriausia. Jo tonas yra vi

sur pagarsėjęs. Išbandykite jį ant visų stočių ir visokiame 
tolume. Jis kiekvienu žvilgsniu yra augščiausias radio ver
tės standarda's; pamatykite jį, pasiklausykite jį, palyginki
te jį.

/ • «*; \

Kiti piodcliai nuo $43.50 iki $139.50 už cash ar leng
viausiais išmokėjimais.

Pirkite šį Radio kol tebėra tokia žema kaina

Jos.F.Budrik,!£ 
3417-21 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8167 ir 4705

B

Gražus Lietuvių Programas iš stotieš W CFL 970 k 
kas nedeldienį nuo 1:15 iki 2 vai. po pieŪg, iŠ W H F C 

1420 k. kas ketvergą nuo 7 vai. vakaro duodamas
• budriko Krautuvas.

"" .d'J,.1]?-----------------------—.i..-,:;• > - . ~......~._i

Naujas Oscar Ameringer -
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, S&daitraŠtlt

The American Guardian
Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, stnaguš įkaityti, pani6kiri.intis. 

Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.
Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 0KLAH0MA CITY. OKI A.



Garsinkitės Naujienose

čia Fore dosine s

tamsu

Patenkinimas garantuotas

WISSIGDaktaras

39 cent

jis ir stalius ir daili

gaminti
Todėl

1,435
2,158
3,148
3,852

Pasauliniam* Kars
Seno Krajaus

MALIMO PRAMO 
NĖ LIETUVOJE

A^prfcz. L. Klein, 
Le'bnard

Edward Morris— 
West Side Banko 

direktorius

motoriukas ar tas 
—’ palaidūnas, suk-

r W >
UAPPtNED

ir u liiomiiiitiiitnrūrrtnii

Boisot — pirm, pataria- 
komiteto ir buvęs vice- 
ir Trust Offibcr First 
cVSavings Bank; Louis 

Heymarin — prezidentas; Wal- 
ter M. Heymann, viec-prez. 
First National Bank; H. Isaacs

Taip, liaudis turi pagrindo 
malūnininko būklei ideali
zuoti.

FELUOPF THE 
DE$K AND

'TEETH STEPPBfr
ON

TOHGOE y

turėtų al
kai! Lietu-) 

voje turtėti tokiu tempu, kaip 
seniau buvo galima Ameriko
je, — Lietuvoje lai negalima. 
Tokiu tempu ir tokių pinigų, 
kaip Amerikoje, nenupelnysi. 
Bet turėdamas šitokią įmonę 
Lietuvoje, turėsi ramią būklę, 
gražų automobilį, busi įtakin
gas visudmeneje, ir tavo biz
nis bus tikras.

Todėl tat stambieji malunin- 
kai stengiasi apsidrausti nuo 
nuostolių dėl kainų šokinėji
mo bei kritimo. Visų pirma 
jie stengiasi sumaltus miltus

• šie maluniniųkai palyginti 
niekuomet labai blogai nesi
jauto, — niekuomet jie be dar
bo nerėdėjo. Bet pastaraisiais 
laikais jų būklė itin pagerėjo. 
Mat 1929 metų derlius dayė 
gerą grudų ūkininkams atsar
gą. Grudai jiems parduoti 
dėl kainų žemuipo neapsimo
ką. Jie pereina į gyvulių ir 
pieno id<į,. ir (jg^udus sušeria 
gyvuliams. Tuo tikslu grudai 
turi būti rupokai' sumalti, ką 
mažieji malūnai pavyzdingai 
ir padaro. 1930 metai davė

Jau ir taip stipri West Side 
Trust & Savings Banko Direk
torių Taryba tapo dar žymiai 
sustiprinta*' 'išrinkus1 * jon žilio-*1 
mą finartsimhką Edwar<l Mor- 
ris.

Kili banko direktoriai yra: 
Louis 
mojo 
pirm.
Trust

ne
ne

gūnioj a, 
kiantis 
operečių 
ryta tuo 
šaliapino pati 
jam labiausia pavykstanti ro
lė yra malūnininko rolė ope
roje “Rusalka”, “Undinė”.

Reikia pripažinti, kad šitaip 
malūnininko būklei idealizuoti 
liaudis turėjo ir kaikurių ob- 
jektyvinių pagrindų. Šiaip ar 
taip malūnininkas ilgą laiką 
buvo vienintelis pramonininkas 
civilizacijos nešėjas visai apy
linkei. Jis, kaip verslamonin- 
kas, visuomet pilnas iniciaty
vos. Jis prie savo, malūno 
prijungia visą eilę kitų įmo
nėlių 
dė, ir račius, ir tekorius, ir 
kalvis, ir “rymorius”, ir dau
gybę kitokių dalykų mokan
tis. ' Tiek mokantis, kad jų 
visiškai pakanka nesudėtin
gam sodžiaus gyvenimui. Jis 
kasdieną susitinka su daugy
be žmonių, atvažiuojančių j 
malūną, jis žino visas naujie
nas, kas dedasi apylinkėje, jis

Iš tautosakos šitokia malūni
ninko idealizacija perėjo ir į 
literatuturą. Kiek pasaulio li
teratūroje yra sukurta veika
lų, kuriuose malūnininkas fi- 

kaipo vyriausias vei- 
asmuo, kiek teatro 
ir operų yra suda- 
pačiu pagrindu. Net 

geriausioji ir

biau išaugo., Ktifiąn’gr šii| melų 
derlius davė gražius sausus 
grūdus, tai ir mažieji malūnai 
sugeba juos taip sumalti, kad 
iš jų išeitų skani »duona ir ma
lonus ragaišis ir baltas pyra
gas. Tokiu budu mažieji ma
lūnai dabar gausiai mala ir 
žmonių ir gyvulių maistui mil
tus. Daugelio šitokių mažiu
kų malimų produkcija šiais 
metais, palyginti su pereitais 
metais, pašoko 25, net 50%j 

Tokiu budu ir šie mažiukai 
malimai gali duoti neblogą 
biznį, mažiausia tikrą duoną, 
ir gražų, ramų ir garbingą gy
venimą. h

Atrodo, malimo biznis Lie
tuvoje galėtų intresuoti ir A- 
merikos lietuvius, ypač gi 
šiais sunkiaisiais krizio lai
kais. Čia kalba, žinoma, gali 
būti tiktai kolkas apie moto
rinius ir vėjinius bei vandeni
nius malimus. Jie patogus dar 
ir tuo, kad jie reikalauja įdėti 
ne perdidelio kapitalo, — ne
sunku tokį malimą įsigyti ar 
pasistatyti. Pagaliau, prie to
kio malūno labai lengva pri
jungti, kaip tai Lietuvoje daž
nai daroma, kokia kita pra
monės šaka ar amatas. , Pa
vyzdžiui, 
pats vėjas

1514-16 Rooievelt Rd- 
•rd St, Lonii Avė. 
CHICAGO, ILL.

-■-------------------------------- •------------------------

dilinąs maitiną, — Jujųlel gį Jis 
nbgali šukfi vilnų karšyklas, 
milo vclyklos, elektros varyk J 
lio ir lt.?

Čia amerikiečiai 
siminli visuomet,

prespekt^vos , rodo , sekamas 
kainų šokinėjimas, buvęs ^930 
metais už kviečių centnerį:

Sausio 
21,00 lt., 
19,00 lt., 
18,50 lt., 
21,00 lt., 
20,00 lt., 
landžiu - 
pradžioje -— 15,50 lt 
pabaigoje — 17,25 H 
pradžioje 15,50 lt.

Peršalimas Kratinėje
Dažnai veda | pavojinga su
sirgimą. Sustabdykite j) ūmai 

su linimentu •

PAIN-EXPELLER

j mm 
nuostolių 
tikrai pražydėjo. n

Konkurenciją jš antrosios 
puses —, sų vėjiniais ir van
deniniais. įgalimais motori
niams dar mažiau pavojinga. 
Mat šie mažieji malimai, vėji
niai ir vandeniniai, turėdami 
prastesnius įrengimus, bloges
nes mašinas tegali 
prastesnes miltų rūšis 
čia fabrikai net jokios konku
rencijos nėra. Kiekvienas dir
ba (savo darbą sulig savo spe- 

bes, ir biznis gerai eina 
Tokiu budu šie vidutinio didu
mo maitinai, — motoriniai — /
vienu iš geriausių ir tikriau
sią biznio šakų Lietuvoje. '

Jeigu kas ajsimena lygiuo
sius Lietuvos laukus, tai ar 
gali juos įsivaizduoti, kad juo
se kur tarp banguojančio va
sarojaus šalia kelio vieškelė
lio nemuojuotų savo plačiu 
išskėstu glėbiu braškantis tarš
kantis malūnas? Lyg sveiki
na jisai atvažiuojantį, lyg pa
lydi, kaip mylimą svečią, to
lyn vykstantį... O jeigu kas at
simena kokią tylią Lietuvos 
upelę, kurioje, mažas būda
mas, kaip gandras koks, vė
žius ir varles gaudė, karosus ir 
vėgėles už uodegų traukė, tai 
ar gali ją įsivaizduoti, kad jo
je nebūtų tvenkinio, kad prie 
tvenkinio didelis ratas nesi
suktų, per ratą šviesus vande
nėlis nesiputotų 
tai palša 
bėsvs —

ne
i, ne tai juodas Iro- 
nešlamėtu, nedundė-

O ar atsimena kas, kaip jį 
mažą kartą tėvelis rudeniop 
nusivežė vėlų vakarą į malū
ną, pasodino ant maišo palei 
“pitlių”??... Lauke 
vėjas ūžia, rodos, verkia, ant 
maišo taip šilta sėdėti, akutės 
pačios savaime merkiasi... O 
ten už “pitliaus”, rodos kaž
kas senas ir barzdotas vartosi 
ir sako-sako pasaką vieną ir 
tą pačią: “Karalius karaliu- 
nas jauną paną pamylėjo, pa
mylėjo... Ji už kito ištekėjo, 
ištekėjo... Jauna pana už naš
lelio už girtuoklio ištekėjo... 
Ji to našlio girtuoklėlio nemy
lėjo, nemylėjo”...

Jeigu atsimena kas šituos 
savo jaunųjų dienų pergyveni
mu^, tai jis supras, ^ 
tautos, nuo pa pakyli,
amžių pradžios, malūnininko 
gyvenimą idealizuoja, apie jį 
pasakas sako, apie jį legendas 
kuria. Liaudies fantazijoje, 
žmonių mintyje visuomet ma
lūnas atrodo lyg gyvas pats 
savaime, todėl jis taip ir braz
da — šlama, lyg jis gyvų dva
sių butų pilnas. Ir jo šlamėji
mas toks malonus, nes dvasios 
tokios lengvos. Ne vien tik 
lietuvių — visų tautų pa
sakos sako, kad jaujoje gyve
na juodi velniai, pirty — pik
tos raganos savo svodbas kas- 
naktį kelia, o malūne triūsia 
geros dvasios, žmogui gera te
darančios... O malūnininkas to
se pasakose — tų dvasių sėb
ras, šeimininkas, valdovas. 
Todėl jis burtininkas, kerėto
jas, visa žinantis, visa galin-

Building Statisticš Corpora
tion praneša, kad per pereitus 
metus Chicagoj padaryta “fore
closures” sumoj $441,000,000 
ant real estate. Tai milžiniška 
suma. Beveik tokia suma, kaip 
sukurtoji National Credit Cor
poration, kuri sukėlė 500 tūk
stančių dolerių. Vien už gruo
džio mėnesį paduota skundą 
dėl “foreclosures” sumoj $56,- 
000,000. . 1

žemiau lentele parodo, kiek 
kuriais metais, pradedant 1926, 
paduota skundų reikalaujant 
“foreclosures”,

1926 
1927 

' 1928
1929
1930
1931 .................   9,647

Manoma, kad 1931 metais 
pasiekta aukščiausiais laipsnis 
skundų ir sumos/pinigų juose. 
1923 metais, anot minimos 
kampanijos, bus mažiau skun
dų ir mažesnės sumos pinigų 
bus paliesta. /

! Z BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS Z
[ hl Bendradarbiaujant 1
Į ------------- ----------- K AUGUSTUI, J. VARKALAI ir V. RUŠINSKUI ?--------------------- ------- :—Rl !

— gyvas, vaikščiojantis laik 
raštis. Jis kalbus ir svetin 
gas, jis geriausias visoje para 
pijoje kvieslys, piršlys, aluda 
ris... Ir visuomet toks paslap 
tingas su savo brazdančiu ma 
lunii, su savo pasakomis..

menesį
buvo mokama tik 75 

o tų pačių metų 
vos 51 pi-

BAGDONAS BROS. 
URN1TURB 8 PIANO MOVINC 

l.ocal ® Long Diitance Remova. 

1244 S; Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Rei Tel. Yardi 3408 Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET 

Tel. Kedzie 8902 <»■

4, Mažieji lyąhinininkai
Mažieji maluhininkai -- tai 

tie palys vėjiniai ir vandeni
niai. Jų yra- visų daugiausia. 
Juose dirba patsai malūno sa
vininkas arba malūno nuomi
ninkas, retai' kada čia yra 
samdomas darbininkas; o jei 
ir sapidoma vienas kitas — tai 
niekuomet daugiau'4 samdinių 
čia nepamatysi. 1928 metais 
šitokių malūnų visoje Lietuvo
je bdvo 1,389, ir juose dirbo 
1 339 samdyti darbininkai, 
tie malpniai jokių grudų 
Supirkinėja ir jokių miltų 
pardavinėja: jie mala už 
nigus tiktai tą, ką jiems 
veža sumalti, ir miltus tuoj 
si veža. Z

Į—’p’fež, 12111 Ktrėel Store; Irv 
4lig N. Klein 
Ine.; A. G. Leonard prez. 
Union Stock Yards &“Transit 
Co.; M; B. Mervis, Nelson Mor
ris, H. S; Pflaum ir W. M. 
Regnery.

Wcst Side Trust & Savings 
Bank, viėnas iš didžiausių ban
kų už vidlirmįeščio rybų, jau 
daugiau kaip ketvirtadalis

UŽTIKIMAS 
BANKINIS 

PATARNAVIMAS

BRIDGBPORT MOTOR |SBRV1CE 

Goodeonai Broliai 
Horayiių it pianų muveriai vietoje ir 

toji, patarnavimai gerai it pigua 
817 West 34th SL 

Tel. Boulevard 9336 j

■MMMMi TITU n mimų—   —d 
Orėsiu' Dezaininimas

Dresių Siuvimas
Skrybėlių Dirbimas

Mes telkiame eksportų instruk 
ei jas Aluose kursuose. Dienomis 
ar vakarais žiema kaina, šie 
amatai yra patraukiantys Ir 
gerai apmokami. Rašykite dėl 

knygutes apie kursų, kuriuo 
Jus Įdomaujate.

Skrybelčs
Mes lAmoklnsttne kaip dezai- 
nlnti ir padaryti gražias' skry- 
bSles, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar ražykit 
dėl nemokamos knygutfis.

MA8TER COLI.EGK
JOS. F. KASNICKA, Principal 
190 N. STATE RAN. 9718

Kapitonai 
Specialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRųTrTMOTERŲ PER 26 METUS. 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Sprciališkai gydo ligas pilvo, plaučių inkstų ir puslčs. užnuodijim? ktad 
io. odos, ligai žaizdas, reumatizmą galvos skausmus, skausmus nuga 
roję, kosėjimą, gerklei, skaudėjimą ir paslaptingai ligas. Jeigu kiti ne 
galėju jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Prakukuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančiui ligonių Patarimo* 
iykai OFISO VALANDOS: Kasdit nuo 10 valandos ryto iki 
ralandaiH nuo 5-8 valandai vakare 
4200 Wen 26 St.

Kaip visose gyvenimo sri
tyse, taip ir malimo pramonė
je, ir miestas Lietuvoje, ėmė. 
tarti savo žodį. Tiktai mies
to malūnininkas jau visai ki
tas tipas. Jis kapitalistas, pir
klys, verteiva, ir jo malūnas 
— nebe malūnas, bet visas 
fabrikas, garinių katilų varo
mas, kuriame dirba jau kelios 
dešimtys darbininkų. Jau 
prieš karą stambesniuose Lie
tuvos miestuose buvo šitų ma
lūnų —- fabrikų, po karo jų 
skaičius dar labiau išaugo. Jų 
yra dabar visuose stambes
niuose Lietuvos centruose, bet 
daugiausiaį jie susispietė Pane
vėžy. Dabar Panevėžys Lietu
voje malimo pramonės cent
ras, kaip šauliai — odas pra
monės. Jie susispietė Pane
vėžy gal todėl, kad Panevė
žio ir kaimyniniai apskritys 
Lietuvoje yra derlingiausi, tai 
yra, taip sakant, Lietuvos 
aruodas. Didžiausiuose malū
nuose — fabrikuose dirba nuo 
15 iki 49 nuolatinių samdomų 
darbininkų. Tokių malimų 
1928 metais Lietuvoje buvo iš
viso 15, ir juose dirbo 330 dar
bininkų.
. Pastaraisiais laikais didžių
jų malūnininkų būklė šiek 
tiek pasunkėjo. Mat, jie be
malimo dar ir prekybos biznį 
varo. Jie supirkinėja javus, 

parduo
da miltus. Bei pasfarųjų kc- 
lerių metų bėgy grudų kainos 
nuolat, nors ir ne visuomet 
vienodai, krinta. Malūninin
kas žiemos pradžioje priperka 
didesnį grudų kiekį, kad turė
tų ko malti iki ateinančio der
liaus, o čia grudų kainos ima 
ir nukrinta, nutraukdamos ir 
miltų kainas. Ir šit malūni
ninkas kartais yra priverstas 
savo miltus parduoti pigiau, 
negu jis mokėjo už grūdus. O 
kas svarbiausia, grudų kainos 
labai nelygiai šokinėja, tokiu 
budu malūnininkui supainio
damos visokią kalkuliaciją. 
Jeigu 1924-1926 metais už kvie
čių vienetų buvo mokama 
100 piniginių vienetų, tai 1930 
metų sausio mėnesį už tiek 
kviečių 
vienetai 
gruodžio mėnesį 
niginis vienetas. Tų pačių 
1930 metų sausio menesį už 
pirmos rūšies kvietinių miltų 
kilogramą buvo mokama 75 
cent. (lietuviški), už duoninių 
ruginių miltų klgr 
tai jau tų pačių metų birželio 
mėnesį už kvietinius miltus 
bemokėjo tik 61 cent., o už ru
ginius — tik 25 cent. šitokioj 
padėty malūnininkui susidaro 
stambių nuostolių. Kiek jam 
sunku apkalkuliuoti ateities lankstesnis, jiems

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ '

Telefonas Yards 1829

rinką. Jeigu seniau'krauluv- 
ninkams jie miltus teduodavo 
tik už grynus pinigus, tai pra
dedant nuo 1929 metų rudens 
iic miltus duoda bargan — tik
tai imk ir žinokis. Antra, jie 
kiek sumažino savo produkci
ją. Trečia, jie nebeperka di
delės grudų atsargos. Perka 
tik keletui darbo dienų. Lie
tuvos rinkoj grudų dabar vi
suomet yhi pakankamai, jie 
visuomet gali nusipirkti, kiek 
reikiant. . šitokiomis priemo
nėmis, nežiūrint sunkių laikų, 
jie ir išvengė stambiosios ma
limo pramonės krizės.

• l » k I z
3. Miestelių maliuuninkai
Be aukščiau minėtų dviejų 

rūšių malūnininkų Lietuvoje 
yra dar ir trečioji rūšis, — tai 
vadinamieji tarpiniai malūni
ninkai. Jie turi geresnius ma
limus ir jų mašinas, negu so
džiaus vėjiniai bei vandeni
niai malūnininkai, bet žymiai 
mažesnes įmones, negu didie
ji miestų malūnininkai. Jų 
malimus paprastai varb koks 
motoras ar motoriukas, todėl 
mes juos iri^aifiiUAne! motdv 
tiniais malūnininkais.. Šilo- 
kiuose malūnuose dirba/sam
domų darbininkų nuo 5 iki 
14. Tokių malimų Lietuvoje 
1928 metais buvo viso 69 ir 
juose dirbo 4,58 darbininkai, 
šitie malūnai yra pasiskirstę 
smulkesniuose provincijos mie
steliuose.

Motoriniai malūnai užima 
vidurį tarp garinių ir tarp vė
jinių bei vandeninių malimų. 
Iš to seka, kad motoriniai ma
lūnai turi išlaikyti konkuren
ciją iš dviejų pusių. Nes ga
riniai ir vėjiniai malimai tar
pusavy nekonkuruoja: kokia 
gi gali būti konkurencija tarp 
pėščio ir važiuoto?

Motoriniams malūnams bu
vo kiek sunkėliau, kai didieji 
malimai puikiu bizniu džiau
gės. Tuomet motoriniai ma
lūnai verstis tai vertėsi, bet 
vis tiktai turėjo atsižiūrėti di
desniųjų nuotaikos ir prie jų 
prisitaikyti. Ir tuomet jiems 
didieji nebuvo tokie baisus, 
nes motoriniai veikia provin
cijoj, kuri didiesiems sunkiau 
pasiekti. Bet kai didieji su
sidūmojo dėl sayd padėties; tai 
motoriniai jau labai aukštai 
iškėlė galvą. Motoriniai ma
inai veikia kur kas mažesnių 
mastu, jų aparatas todėl yra' 

lengviau

- Nuolatos, melai iš metų, sulig to kaip plėtėsi ir didė
jo reikalai: pavienių asmenų, firmų ir korporacijų, šis 
bankas irgi plėtė savo patarnavimus, kad tuos reikalus 
patenkinti. •

Dabar, labiau negu kada pirmiau, jus galite naudotis 
parankamais vedimo reikalų su užtikima įstaiga, kuri 
nuo pat savd susikūrimo dvidešimt metu atgal, yra tam
piai susirišusi su DIDŽIUOJU CENTRALINIU INDUS
TRINIU DISTRIKTU. y 5
Jtisų biznis kviečiamas su užtikrinimu didesnio pasiten

kinimo atliekant čia savo bankinius reikalus.

CENTRAL MAND^c„T,ucnT,NG -BAN K
Compa/ny/

A STATE -BANK.... A CLEAI\ING 44 O U S E 1ANK
' tilo WE-ST SS™ STRE-ET

ICAGO

- ......... *■ *

šimtmečio randasi kampe 1141 
sted ir Roosevelt gatvių.

Pagražina išvaizdą

PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGĮ, GALVOS SKAUDĖJIMĄ 

IR STEBĖTINAI PAGERINS REGĖJIMĄ

mėn. pradžioje — 
.sausio pabaigoj — 
vasario pradžioj — 
vasario vidury — 

vasario pabaigoj — 
kovo — 19,50 lt., ba- 

gegužes 
gegužės 
birželio

Kaidit nuo
Nedėliosiu nuo 10 ryto iki I vai 

kampas Keele* Avė. Tel Cravrford 5 4 71
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kuopų, dalyvavusių nominacijo
se, 202 kuopos, arba keturi 
penktadaliai, griežtai pasiąatyb 
prieš senąjį prezidentą, neduo
damos jam nė vieno balso ar
ba duodamos tik kelis balsus.

Kada organizacijos nariai vi
suotinu balsavimu išneša tokį 
sprendimą senam
išbuvusiam 15 su viršum me
tų urėde, tai jo prasmė yra 
aiški.

viršhtinkui,
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NACIONALIZMAS IR INTER
NACIONALIZMAS

J

EKSPERIMENTAS

Dviejų bilionų dolerių finansinė, rekonstrukcijos 
korporacija bus greitu laiku įsteigta. Kongresas įsta
tymą jau priėmė, dabar belieka jį pasirašyti preziden
tui.

Tai bus didelis eksperimentas. Reikia tikėtis, kad 
jisai bus sėkmingesnis, negu HooVerio išgarsinta pro- 
hibicija.

Hooverio obalsis buvo, kad valdžia neprivalo kištis 
į biznį. Jisai skelbė, kad tik privatinė iniciatyva galinti 
ekonominį krašto gyvenimą pataisyti. Bet ’ta milžiniš
ka rekonstrukcijos korporacija yra steigiama kaip tik 
tuo tikslu, kad valdžia padarytų tą, ko nestengė pada
ryti “privatinė iniciatyva”.

Valdžia pasiskolintais bilionais dolerių (už kuriuos 
galų gale atsako savo kišeniais visi krašto gyventojai) 
duos paramą bankams, geležinkeliams, apdraudos kom
panijoms ir kitiems privatiniems bizniams. Ji bandys 
tuo budu smunkantį privatinį biznį pastatyti ant kojų.

Pasirodo, kad valdžios nesikišimo į biznį principas 
neišlaikė praktikos ekzamino.

Bus įdomu sekti šitą naują Hooverio ądministraci- 
jos eksperimentą. • ;

JAPONAI REIKALAUJA “ATSIPRAŠYTI”

Iš Šanchajaus, Kinijos, pranešama, kad japonų ge- 
neralis konsulas ir admirolas pasiuntė to miesto kinų 
vyriausybei ultimatumą, reikalaudami atsiprašymo ir 
nuostolių atlyginimo.

Japonai smurtu užėmė ištisą kimi provinciją, Man- 
džuriją. Jie užmušė šimtus kinų kareivių ir civilių gy
ventojų; sunaikino begalę turto; išvijo iš Mandžurijos 
miestų kinų valdininkus. Ir dabar jie reikalauja, kad 
kinai neagituotų prieš japonus ir negadintų jiems biz
nio boikotu.

Tai panašu į tai, kad banditas užpultų žmogų gat
vėje, apkultų jį, apiplėštų — ir paskui pareikalautų, 
kad žmogus atsiprašytų už tai, kad jisai nesidavė plėšti!

Patarlė sako: “Pergalinčio. pieva, dirva”. Bet isto
rija rodo daug pavyzdžių, kur tokios rųšies pergalėto
jai, kaip japonai, galų gale gavo už savo laimėjimus 
brangiai užmokėti. Sakysime, kaizeriškoji Vokietija!

BALSAVIMŲ DAVINIAI

r ■ ■■ 1 ■ ■■ ................ ..... ....................j .. ... ............

halsai! Tai, matyt, bus ta kuo
pa, apie kurią buvo rašyta, kad 
mitinge dalyvavo tik koki 70 
nąrių, bet balsų buvo “suskai
tyta” daugiau, kaip du šimtai.

Balsų skaitymo komisija sa
vo prieraše sako, kad dėl bal-

“Tėvynėje
SLA. Pildomosios Tarybos no
minacijų daviniai. Juos peržvel
gus, pasirodo, kad balsavimuo
se dalyvavo palyginti labai di
delis skaičius narių. Už įvai
rius kandidatus j prezidentus, 
pav. paduota viso 6,834 balsai. 
Kadangi Susivienijimas šiandie 
turi apie 16,000 suaugusių na
rių, tai dalyvavusieji nominaci
jose sudaro 42 nuošimčiu. Pir- 
miaus nominacijose- dalyvauda
vo paprastai tik apie trečdalys 
narių.

Iš paskelbtųjų skaitlinių pa
tiriame, kad, be penkių pirmų
jų kandidatų, kurių balsų skai
čiai jau buvo tilpę spaudoje, 

sdar apie 400 balsų teko ki
tiems kandidatams, Iš jų stam
biausias buvo Dr. A. L. GrAi- 
čunas, kuris gtivo 198 baisus. 
Už Dr. 
pat 51 
datą į 
keletas

Jdomųp yra balsų skaičiai, 
paduoti kai kuriose kuopose už 
p. Gegužį ir artimuosius jo 
draugus. Taip, vienoje kuopoje 
paduota UŽ jį 100 balsų, o už 
kitus Kandidatus į prezidentus 
nė vieno; kitoje kuopoje 
(211-je) už ji paduota net 209

licijon ir jos kalėjime inkoimi- 
nlkucti aUkinose celdose, kur 
jie badavo 7 panas. Apie tai 
plačiai rašė Socialistų Partijos 
dienraštis - “La Vanguardia”, 
kuris ir išjudino visas Argen
tinos darbininkų profesines są
jungas reaguoti į Vilią Devoto 
kankinamų draugų padėtį.

Bado streiko vaizdas baisus. 
Pirmas tris dienas vidurius su
ko apetitas valgyti. Paskui “ra-, 
mini” gulėjau ant drėgno ce
mento celdoje* ir žiurėjau į 
dulkes ties aukštu langeliu ar
ba į savo rankų šešėlius, nuo 
elektrinės Šviesos. Valgyti jau 
'Visiškai nesinorėjo. Septintą 
dieną policininkas pavedėjo iki 
vandens koridoriuje. Agosti 
daktaras liepė valgyt, nes jam 
jau gręse mirtis.: Jaunas stu
dentas atsakė:

—-Geriau mirsiu kovoj, ne
gu būti pamažu nužudytam.

Cohen atsisakė nuo injekci- 
jonų tais pačiais motyvais.

Pirmas dienas Sargai užklaū- 
sdavo:

(Bus daugiau)

bet stengiasi įvykinti tarp 3 U 
Solidarumą ir sutikimą. Kad 
tai butų galima įvykinti, rei
kia 
sės, 
gali 
me. 
spauda, 
vystosi neapykanta, kerštas ir 
kovą. Pavergtos tautos daro 
sukilimus; ekonomiškos skriau
dos tarpe tautų iššaukia karus.

Priešingai, tautos, kurios 
viena kitos neskriaudžia, gali 
gražiam sutikime gyventi ne 
tik, turėdamos atskiras valsty
bes (kaip, sakysime, švedai, 
norvegai ir .danai), bet ir vie
nos valstybes ribose, 
džiui, vokiečiai, fnmcuzai ir 
italai Šveicarijoje sutinka tarp 
savęs geriau, negu daugelio ša
lių vienos tautos žmonės (“Vie
nybės” rašytojai apie tai, ma
tyt, nėra girdėję).

Tikras, o ne fašistų ir kitų 
ignorantų prasimanytas, inter
nacionalizmas reiškia visų-pir- 
ma pripažinimą lygią teisią 
kiekvienai tautai, nežiūrint ar 
ji yra didelė, ar maža. Antra, 
tai reiškia stengimąsi, kadi tau
tos kooperuotų tuose reikaluo
se,’ kurie yra joms bendri (kaip, 
taikos palaikymas, susisiekimo 
pagerinimas, mokslo ir meno 
skleidimas, darbo jėgų apsau
gojimas ir t. t.)! Trečia, tai 
reiškia kovojimą Su visu tuo, 
kas veda į 
ir kivirčus 
propaganda, 
tarptautinės 
mai e te.).

t--------

pripažinti joms lygias tei
nąs tik lygus su lygiam 

gyventi taikoje ii* sutiki- 
Kur yra pavergimas, prie- 

tenai neišvengiamai'

kalinius, o kol eis prašomas 
pradėt tardymas, — pagerint 
maistą, sumaŽint kalinių skai
čių kamerose.

Po ilgų tarybų bado streikan 
solidariai sutarė išeiti “cuadro 
ęuarto” su 210 kalinių, vadina- 

“tercer bis” 
anarkistų ir 
su apie Šim-

Visai priešingas tam yra ną. 
cion ilizmas. Nacionalistas (tau
tininkas) pripažįsta teises tik 
savo tautai; jisai protestuoja 
prieš tautos skriaudimą tiktai 
tuomet, kada jo tauta yra 
skriaudžiama, bet Kitą tautą 
skriausti jisai laiko’ geru, net 
“didvyrišku” darbu. Naciona
listas deda savo viltis ne ant 
tautų susitarimo, bet ant jėgos, 
ginklo. Jisai visuomet prieš ką 
nors barškina kardu (arba bent 
pliauškina liežuviu). Tauta, 
persisunkusi nacionalizmu (kaip 
dabartinė Francija Europoje 
arba Japonija Azijoje), yra vi
sų kitų tautų neapkenčiama, 
todėl ji turi visą laiką ginkluo
tis ir ginkluotis.

Nacionalizmas yra tautos 
egoizmas. Jisai yra pavojingas 
pasauliui ir pavojingai tai tau
tai, kuri tąja liga apserga.

“Vien.” ignorantai sako, kad 
nacionalizmas esąs geras dėlto, 
kad jisai “žmogui daugiau pri
gimtas nei internacionalizmas”. 
Bet tamsumas yra tikrai daug 
labiau “prigimtas” žmogui, ne
gu mokslas, o tačiau iš to ne
išeina, kad su tamsumu nerei
kia kovoti!

Nacionalizmas tikrumoje yra 
dar visai nesenas istorijos (o 
ne prigimties) produktas. Tam 
tikros aplinkybės jį pagimdė, 
ir joms pasikeitus, jisai išnyks, 
kaip išnyko, arba baigia nykti, 
masniai religiniai pamišimai, 
karalių dievinimo idėja ir dau
gelis kitų absurdų.

cuarto” su žiu 
Aų komunistais 
su 160 kalinių ■ 
“segundo bis” - 
tu radikalų.

Dvidešimčia valandų prieš 
streiko' paskelbimą valdžia pa
sistengė izoliuoti tuos asmenis, 
kuriuos įtarė bado streiko or
ganizavime. Iš anarkistų kame
ros išėmė studentą Ghioldi (ku
rio brolis gavo daugiausia bal
sų ir tapo išrinktas kongreso 
atstovu nuo5 Socialistų Parti
jos) , o iš komunistines kvad- 
ros net 10 “cabesillas” (“glova- 
rei”) šitokioj tvarkoj: Buenos 
Aires universiteto studentus 
Delgado, Netnicseff ir Agosti; 
“P. A. Naujienų” redaktorių 
K. N. Norkų, vengrų redakto
rių Irthn, londonietį Cohcn ir 
4 bulgarus. Visi Šie asmenys 
tapo nugabenti centralinėn po-

“Vienybe" pasakoja apie gar
sųjį anglų rašytoją H. G. 
Wellš’ą, kad jišai parašęs, jo- 
gei jisai, “jei turėtų galimy
bės”, taptų viso pasaulio dik
tatorium, įsteigdamas tuo budu 
“internacionalistiškiausią val
džią” ir padarydamas galą ka
rams bei tautų nesutikimams.

Brooklyno laikraščio redakto
rius, tur būt, nesuprato, ką 
Wells’as rašė, nes tas didis ra
šytojas niekuomet nėra išreiš
kęs noro patapti diktatorium, 
— nei vienos šalies, nei viso 
pasaulio. Jisai tik pavartojo 
tam tikrą formą išdėstyti savo 
mintis apie reikalingas pasau
lyje reformas. Jisai pasakė:’ 
Jei aš bučiau diktatorius, tai 
aš padaryčiau tą ir tą.

Bėt šis netikslumas “Vien.” 
straipsnyje yra ne taip svar
bus. Daugiaus dėmesio užsipel
no jos tolimesni išvadžiojimai 
apie Wells’ą ir įvairias jo idė
jas. Ji rašo:

‘‘Panašių ambicijų (? — 
“N.” Red.) kaip Wells, turi 
ir socialistai ir komunistai ir 
kiti internacionalistai, tačiau 
jie nemato fakto, kad sudar 
rymas vienos didžiules vals
tybes vienos diktatūros val
domos, dar nereiškia pasaulio 
taikos. Pasauline valstybė 
negali sunaikinti tautų. Tau
tos turės kokias nOrs savo 
apygardas ar kantorius, tarp 
kurių kivirčai niekad rienU-> 
stos, nežiūrint ar valstybė 
butų viena ar daug.” 
Čia y?a visa eile neteisingų 

ir stačiai absurdiškų pareiški
mų. Vienas dalykas yra neuž
ginčijamas, kad socialistai jo
kios diktatūros nenori ir neke
tina jos steigti. Wells’as kai 
kada kalba apie “proto dikta
tūrą”, bet tai, žinoma, neturi, 
nieko bendro su tomis politiš
komis diktatūromis, kurias stei
gia kur galėdami boĮševikai ir 
fašistai.

Antra, socialistai visai nešta-' 
to savo uždaviniu panaikinti 
tautas, sujungus ,jas po' viena 
pasaulio valdžia, čia yra dvi 
“Vien.” redaktoriaus nesąmo
nės. Jisai neatskiria tautos nuo 
valstybės. Juk neseniąi buvo 
plačiai svarstoma spaudoj ę 
“Europos Jungtinių Valstybių” 
sumanymas; tas sumanymas 
jau buvo preliminaria^ užgir- 
tas net Tautų* Sąjungos. Bet 
argi tokios Europos Jungtines 
Valstybes, jeigu jos butų įs
teigtos, reikštų, kad jau išny
ko tautos ? žinoma, kad ne, ir 
kiekvienas bent šiek-tiek apsi
švietęs žmogus supranta, kad 
tos idėjos autorius, buvęs. 
Francijos užsienių reikalų mi- 
nisteris A. Briand’as, nė nesva
jojo apie tautų išnaikinimą. ' 

Nesąmonė yra, pagaliau, pa
sakoti, , kad socialistai iš xviso 
turį ką nors prieš tautas. Tik 
ignorrintui gali šitoks absurdas 
ateiti į galvą- Kiekvienas, ku
ris yra susipažinęs su sdcialistų 
raštaiš, ir darbais, su socializ
mo istorija ir su. dabartiniu jų 
veikimu, pripažins, khd socia
listai šiandie: yra ištikimiausi ir 
nuosakiausi tautų teisią gyuč*, 
jai. Visose atgimstančiose, tau
tose socialistų partijos pirmu
tinės įdėjo į savo programas 
nepriklausomybės reikalavimą 
(taip, pav. padare Lietuvos sW 
cialdeihokratų partija prieš 40 
metų). Socialistai pirmutiniai 
paškėlbe ir per dešimtis metų 
populerizavo tautų lapsisprendi- 
mo principą.

Socialistai ne

Eavyz

tautų nesutikimus 
(kaip, šovinistiška 
armijų didinimas, 

prekybos trukdy-
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Prięš ketinlš * metus vienas 
Lietuvos -žemaitis mūsilipiū > 
pečiuką, nusipirko porą maišų 
ruginių mili^j ir ėmėsi kepti’ 
juodą lietuvišką duoną. Pake
pa, išnešioja^) lietuvių* kam
barius, ir vGl~kepa ir išnešio
ja. Dabar jau su arkliu išve
žioja. Pas jį dirbęs darbinin
kas ntio jo atsiskyrė ir pats 
primityviu budu savistoviai 
ton industrijon nuėjo. Pernai 
dar pora juos pasekė, o dabar 
Buenos 'Aires ir apielinkėse 
gyvuoja šerias lietuviškos duo
nos kepyklos. Jų didžiausia tai 
kepykla “Victoria,” priklau
santi1 jonišKiėėiui Eilipui Vait
kevičiui, jaunam ir naujam 
Lietuvos eriiigranlui, to ama
lo specialistui; j Visas įrengi
mas modernišKas. Kasdien iš
kepa apie 1,000 kilų dupiios 
ir porą šimtų kilų baraiikų, 
kuriomis ir argentiniečiai ne-

Užrašai.

— Šiandien 
ir rašau sė- 

Lucija irgi

girdi. Iš manęs kas tai ištruko 
ir pajutau, kad siela palikus 
mano kūną skraido kur tai po 
orą. Kartą, atsimenu, vakarų 
švyturys buvo toli, apačioje. 
Tuomet vėl, mane apėmė ago
niškas skaudus jausmas ir pasi
rodė, kad staiga, žemė pradėjo 
drebėti. Atsigavusi, radau tave 
mane bekratant. Viską kuo .ai
škiausiai mačiau nors nieko, vi
sai nieko negalėjau pajusti.”

Pabaigusi, Lucija pradėjo 
juoktis. Visas įvykis man atro- 

tikrai šmėkliškas ir klau
siausi suėmusi kvapą. Viskas 
atsidavė kokiu tai negerumu, 
bet nenorėdama apie tai dau
giau kalbėti, prisiminiau apie 
kitus dalykus ir Lucija vėl at
rodė kaip tikroji Lucija. Kuo
met pasiekėme • naikus, šaltas, 
bet lengvas vėjelis ją ątgaivi- 
no ir skruostai iš tikro pradė
jo kiek daugiau raudoneti. Net
gi motina pradžiugo ją pama
čiusi ir visos trys kartu links
mai praleidorrte vakarą,

Rugpittči.o 49 d. — Jaučiuosi 
lyg atsiradusi naujame pasau- 

septintame danguje. Galų 
gale, gavau žinią apie Jonath- 
ną!

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
Minos Mutray

Rugpiučio 18 d. 
jaučiuosi linksma 
dedama kapinyne,
jaučiasi kur kas geriau. Vakar 
naktį ji visai ramiai miegojo ir 
man miego višai netrukdė. 
Skruostų raudonumas jau grįž
ta, nors dar ji atrodo kiek iš
balę ir sunykę. Jeigu ji butų 
kiek nors anemiška, jos sunyki
mas man butų suprimtarnas, 
bet dabar viskas man neaiški^ 
Ji yra gerame upe, kupina gy-^ 
vumo ir linksmumo. Visas jos 
nemalonus, liguistas tylėjimas 
pranyko ir pati man priminė 
apie tą baisiąją naktį, lyg bu
čiau apie ją primigusi, kad čia, 
ant to pačio suolo, ją tuomet 
radau. Be pasakodama, su sa-j 
va kojytę prūde j o mušti J 
mens antkapį ir nusijuokusi 
stebėjo:

“Tą naktį mano vargšės 
jos tiek bildesio nesukėlė! Mu
sų senukas, greičiausia'i, butų 
aęs, kad bijojau iš miego

ti kokį numirėlį.” Ka- 
dangL Lucija viską taip atvirai 
pasakojo, paklausiau ar ji apie 
ką nors nespnaVo tą naktį. 
Frleš atsakant, jos veidą nu
švietė saldi, skaisti išraiška, 
kurią Arturas—nuo bucijog ir 
aš pripratau jį Arthuru vdinti 
—taip labai mėgsta, ir, tiesa 
pasakius, jo . visai dėl to nekal
tina. Tuomet pradėjo, pusiau 
užsisvajojusi, pusiau užsimąs
čiusi, lyg norėdama viską pri
siminti:— .

“Ne, nesapnavau, peš viskas 
prieš akis atrodė labai gyva, 
reali štai. Manė apėmė nenuga
limas jaušmas būti čia prie to 
sublo — nežinau kodėl, ir ko 
tai labai bijojau — bet, ko i?gi 
nežinau. Nors miegojau, bet at
simenu, kad ėjau per miesto 
gatves ir tiltą. ^lan beeinant 
per jį tnaža žuvelė pradėjo šo
kinėti, pliauškinti ant pavir
šiaus. Pradėjau ją sekti ir kaip 
tik tuo laiku išgirdau niūrų šu
nų kaukimą 
miešto Šunės pradėjo kaukti 
Vienu laiku. Nieko nelaukda
ma Užkopiau ant kalno ir, lyg 
•per rūkus, atsimenu ką tai juo
dą,, aukštą, su didelėmis rau
donomis akimis, kaip mums 
pasirodė vakar laike sau-

Kas tai saldaus 
laiku kar-

Argentinos lietuvių politinių 
kalinių batfo streikas

Ne tik Pietų Amerikoje, bet 
ir yisa’me’ civilizltotdme pasau
lyje ‘feihbVn^;' kad nūo' 5-tos 
iki 12-tbs gruodžio 1931 metų 
Argentinoje tęsėsi politinių ka
linių bado Streikas, antras P. 
Amerikoje. Bado streikas ■— 
vięnintėlis teisingas, bet kartu 
ir pavojingas ginklas. Civilizuo
tas pasaulis jį skaito teisingu, 
bet jis yra labai pavojingas stt- 
vargintų kalinių sveikatai ir 
gyvybei. Kadangi rašančiam 
šiuos žodžius teko asmeniškai 
dalyvauti šiame bado streike 
nuo pradžios iki galui, tai prie 
tos progos nors trumpai apie 
tai pažymiu.

Buenos Aires priemiesčio 
Vilią Bevoto bastilija braška 
nuo politinių kalinių perpildy/ 
mo. Žmones ščdi pusmečiais it’ 
metais, visai nepaklausti, ne
tardyti, neteisti. Mipisterių ka-< 
binetąs ir spauda svarsto jų. 
kalinimo, siuntimo į salas, de
portavimo , klausimą. , Kalinių 
sveikata nyksta, Jų šeimynos 
badauja ir krinka. I giminių 
maldavimus, į darbininkiškos 
spaudos protestus, į pačių ka-. 
lipių prašymus policija domės 
nekreipia.; ;

Iš laisvės kalinius pasiekia 
baisios žinios (kurių .netvirti- 
nu): sakoma, kadangi policija 
algas gauna labai nereguleriaj,< 
tai ji ąau pragyvenimą daro iš 
kalinių iš,?ipirkitiėjimo. Gaudo 
svėtmtaučiūs, , priklausančius 
saVcrhs organizacijoms, ir tol 
džiovina kalėjime, kol kas nors 
jį išperka už porą šimtų pezų. 
Kalbama, kad taip išėjo švedas 
ir Ilaudonikis, o tokie vyrai, 
kaip pav. sporto sąjungos" or
ganizatorius Sikeris ir tos są
jungos steigiiunan suširinki- 
man pakviestas Sakalauskutis 
sėdi po 9 mėnesius! Pirmas pa
darytas komunistu, o antras 
anarchistu ir tokiose kamerose 
marlnavojami, be jokio paklau
simu.

šie in kiti dalykai ir 
politinių kuliųių bado /streiką, 
kurio reikalavimai buvo sekam 
tys: Atšauki deportavimą ir 
paliltosUot visus? “ordėn Sodai”

ak- 
pu-

ko-

..........  ............. II— ■ ■ , . fafc

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

,r   .. . .1^,. A—

jdūta smulkus savimų 211-je kuopoje buvęs 
jai (komisijai) atsiųstas skun
das, bet — “skundas buvo at
mestas dėl skundėjo nenarystės 
toje kuopoje.” Pačioje kuopoje, 
matyt, neatsirado nario, kuris 
butų norėjęs viešai išeiti su 
skundu prieš kuopos valdybą, 
todėl tas keistas balsavimas 
taip ir pasiliko neišaiškintas. 
Pastebėtina dar, kad visame 
Susivienijime neatsirado ne vie
nos kitos kuopos, kurioje bū
tų buvę paduota panašus skai
čius balsų, nors yra visa eilė 
kuopų, daug didesnių, negu Ge
gužio kuopa.

Kyla klausimas, kaip Susivie
nijimas gali būt užtikrintas, 
kad per rinkimus, kurie įvyks 
kovo ir balandžio mėnesiuose, 
minėtoje kuopoje ir kitose bus 
teisingąja suskaityti balsai?

įdomu pastebėti du jr tai, 
kad balsavimuose dalyvavo vi
so 252 kuopos. Iš jų ne vieno 
balso už Gegužį nepaduota 143 
kuopose, t. y. daugumoje kuo
pų. Be to, 59-iose kuopose Ge
gužis gavo tik ,po 5 arba ma
žiau balsų; vadinasi, ir šitose 
kuopose SLA. nariai balsavi
mu pareiškė, kad jie Gegužio 
nebenori. Sudėjus tas kuopas j 
daiktą, randame, kad iŠ 252

Graičuną paduota taip 
balsas, kaip už kandi- 
duktarus-kvotėjus, ir 

balsų j kitas vietas.

Vaitkevičiaus duonos kepy
kloje ir išnešiotojais gavo dar
bą keliolika iietiiyių. Kaip ki
ti, taip ir F. V. pradėjo su 
visai mažti kjipiįahi. x

Antra didelė iiv moderniška; 
kepykla lai Eduardo ir J. Nor< 
kaus, susiliejusių su vienu 
šiaurės Amerikos lietuviu. 
Repu taipgi juodą duoną ir 
barankas. Dirba plačiai, išve
žioja automobiliais. Daro sky
rių Berišso, su pagelba tenai- 
tinio lietuvio kapitalisto Ri* 
mauičiaus.

Sveikintinas '• yra lietuvių 
Čmimąsis tokios naudingos in
dustrijos. O dat daug šakočiu 
yra, kur su, mažu kapitalu gu
linta gėrai prasisiekti. .

Vienas akmenų skaldytojas, 
italąs JVIosoto/čia tapd miljjo- 
Uieritim, kaipo kontraktostas 
ąutohiUtipius karus statyda
mas. Keliolikoje tokių karų 
šiaulietis Mickevičių# su ke* 
Jiais Rygos latviais niiomuoja 
spccialį kamputį prie durų ir 
kepa vaflius. Nekurie vienij 
inetik bėgyje ir namus užsike- 
pė. Bet jie turėjo savistoviai

š šaūkė
>

atrodė kad visi

pasirodė 
lėlėidžįa, 
ir, tuo pačiu 
taus pradėjo apie mane skrai
dyti. Staiga, pasijutau skęstan
ti tamsiam®, žaliame 
nyj'c ir ausyse pasigirdo 
mus, kUrį shęstantįeji visuomet

žaliame vande 
ūži

TIK ką gavome naują 
Kūltutos numerj 12* Gali
ma gauti Naujienose. Kai
na 45 centai.

GARSINKITfiS 
NAUJIENOSE 

-i , .
e s ii 14 a. ■■ • ■> i... ■fent-Airii teni <rn a a i it ■« i ■,
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AMERIKOS 
PILIETIS

/

Buriąs h hbai
Einas knygeli tiems, ka
rk tabfi tspirt Itos Wlei 
piliečiais. PatDokiaiaMri 
SpĮa iios Šalies tvarku 
iph jot- vHfafaką rin
kimus ir vMt| kas reika- 
iings prie Imimo tg«a- 
meno ralltt iioj kny(attj 
liėt«<ią lt kl*4- 
mis suralyta.

• > s * ■

KAINA TIK CENTAI

NAUJIENOS
iras So. Hnlited st
» Ę ’ y t > ** ' ' * *

CHICAGO. LLL.
Siekiu MONty •tderį Arba inete* 

ženkleliai.

naikina, tautas,
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NAUJENŲ KONTESTAS
Kontestantų Stovis

3

J. RIMKUS 
CHICAGO

Mrs. KEMĖŠIS
CHICAGO. 1U-
Turi 2020 balsų

P. MARTINKAITIS
Senti Ptttat 
CHICAGO

Turi 1085 balsų

.i

19
ifc* *»>!*»

Z. A. JUCAITIS 
CUDAHY, WIS.

Turi 80 balsų

20

Tari 1637 balių

6 ,

K. J. URNEŽIS 
CHICAGO 

Turi 960 balsų

K. DEVEIKIS
CICERO. ILL.

Turi 862 balsų

P. ATKOČIŪNAS
CHICAGO

Turi 720 balsų
........ .... ■ ■

ST. ŽUKAUSKAS
Wilkes Barre, Pa.

Turi 80 balsų

padaro tą, ką nekurie bedar
biai visą laiką pašvęsdami 
kontesto darbui negali pada
ryti. .

'F. Lavinskas iŠ Detroito irgi 
padarė šiek tiek progreso pe
reitą savaitę*.

Taipgi P. A. Suviekas iš 
Rockford, K. Matuliokas iš W. 
Frankfort ir dar keletas kitų.

Senas Petras gana gerai dar
buojasi, bet p-ios Kemešienės 
negali pasivyti.

Draugai kontestantai iš Ke- 
nosha, Clevelando, Springflel- 
do, Rockfordo ir kelių kitų 
kolonijų turbūt laukia prospe- 
rity ateinant. ’

Gal jums draugai yra rei
kalinga pagelba? Mes esame 
visuomet pasiryžę jums sutei
kti reikalingą paramą jūsų 
darbe. Tik malonėkite mums 
apie lai* pranešti.

Kontestantų 
Veikimas

Pačių konletslantų atsiliepimai

10

K. MATULIOKAS
W. Frankfort, III.

Turi 437 balsų

21

J. EVANAUSKAS
CHtCAGC), ILL 

Turi 20 bahų

J. SINKUS
CHICAGO, ILL. 

Turi 700 balsų

lavinskasF 

DETROIT. MICH.

Turi 580 balsų

11

D. ŽUKAS
CHICAGO

Turi 407 balsų

9

J. DEGUTIS

CHICAGO

Turi 540 balsų

. P. SAVICKAS 
ROCKFORD, ILL.

Turi 400, balsų „

1514

J. ALIKONIS 
Johnšton City. UI- 

Turi 340 babų

į-.

v-'j

1716

JOE WAšKE 
' CH1CA0O 

Turi 400 balsų

MIKE STOŠKUS
KANKALE, ILL.
Turi 240 balsų , 

■ •' f rr

J. MITCHELL
WAUk£GAR ItL. 

turi JUO Ubų
--------— * —

Toronto čanada 
i

Turi 80 Ubų *

TAS

KONTESTO EIGA

i Kohtestantas F. Lavinskas 
iš Detroit, Mielu, rašo:

Besidarbuodamas konteste 
aną dieną atsilankiau pas pp. 
Kriaučiunus. Tai labai malo
nus ir draugiški žmones. Turi 
fornišiuotus pavienius ir šei
mynoms kambarius prie 4520 
Trumbill Avė. Linksmai pa
sikalbėjus apie vargus ir kon- 
testo įspūdžius p. Kriaučiūnas 
įteikė pinigus m dabar gaus 
dienraštį per 15 menesių. ■ 

, Dabar trauksiu toliau ieško
ti naujų skaitytoj U.

— F. Lavinskas.

Gerbiami kontestantai:
Naujienų Bendrove paskelb

dama šį koptestą pavedė jums 
tų sunkų darbų pilnai pasiti
kėdama jūsų pasišventimu ir 
darbštumu, kad jūsų pastan
gomis šis-kotltestas bus pasek
mingas.

Daugelis kontestantų per 
keletu šių savaičių pasižymėjo 
savo darbštumu ir kaip šiątv 
dic kontestantų stovyje ytu 
parodyta, gana augštai dasiva- 
rė. Bet yra dar apie 40 kum 
testantų, kurie visai darbo ne
pradėjo.

Draugai! Nealidėliokite dar
bą kitai dienai, nes kiekviena 
praleista diena ir proga tie 
naudos, yra skriauda, kurios 
atitaisyti jau nebegalima.

Todėl kviečiu visus tuos 
kontestantus, kurie d^I kokių 
nors priežasčių iki šioliai ne
galėjo savjb darbo pradėti, 
tuoj aus stengtis tas priežastį 
prašalinti’ ir stoti prie dafrbo.

Tie, kuriems tikrai yra žino
ma, kad aplinkybes visai ne
pavelys konteste darbuotis, 
malonėkite surasti kitąf' tinka
mą žmogų savb Vietai., O jei
gu jau nė to negalima padary
ti, tai be atidėliojimo praneš- 
Icite mums apie savo pasitrau
kimą iš kontesto, sugrąžirida- 
ilii kvitų kttygelfes^kad negai- 
šiiodami laika galėtumėm 
darbą pavesti kitam.

Naujienų Bendrovės 
Kontesto Vedėjas,

, T. Rypkęvičia.

Kaip dirba kolitus 
tentai

Kaip matyti iš kontestantų 
stovio, Mrs. Kemėšis savo žodį’ 
išlaikė, nes pirmą violą J. 
Rimkui neužleido. Prieš einant 
kontesto puslapiui į spaudų 
atrodė, kad p. Rimkus buš pir
mas su 1637 balsais. Bet Mrs. 
Kėmešis kaip tik į laiką prida
vė dar 600 balsų Ir Vėl p; Rim* 
kų nustūmė į antrą vietą.

Reikia pasakyti, kad p. Ke- 
nlešieiiė be galo energinga 
motais. Dirbdama šiek tiek 
dirbtuvėj, vakarais Išeidama

Tarp Chicagos 
Lietuvių

.. j mi »iiįn   ■■i.*....*.. ■ ■ ._>■

Lietuvių Taktinės 
Kapines

Mėtinis Lietuvių- Tautinių 
Kapinių susirinkimas, kuris į- 
vyko sausio 17 d. Lietuvių Au
ditorijoj, galima sakyti, btivu 
skaitlingas.

Išduotas finansinis 1931 me
tų raportas. Išdavė jį audito-, 
rius - J. P. Varkaliu Iš raporto 
pasirodė, kad 1931 m. kapinių 
turtas pakilo pusšešto tūkstan
čio dolerių. Naujų įrengimų ir 
pagefiidmų taipjau daug. Pa
gal atskaitą gruodžio mėn. 31 
dienos 19331 m. kapinių kilno
jamas ir nekilnojamas turtas 
turėjo vertės $109,973.92.

• L Žaiatoris, komisijos na
rys, paaiškino, kad iš svar
besnių dalykų atliktų 1981 me
tais, buvo, šie: užtverta' tvora 
iš kapinių Šiaurės pusės, kuri 
kainavo $1,400; medžių buvo 
pasodinta pavasarį, medžiai bu
vo sodinami ir mdėnj, nes pa
sitaikė gauti- jų pigia kainai 
takų išpilta daug, ties oras bu 
vo geras ir nekliudė tam dir
bai.

Komisijos narys A, Rubinas 
pranešė^ kad įstatų knygutės 
padalytos; pakeitimų nėra, tikė
tai minėjimas arklio ir karietos 
išimta, o į tą yietą įdėta žo
džiai, kokiu greitumu galima 
važiuoti į kąphies automobiliu.

J. Žalatoris pranešė, kad nau
jas kapams tutsyti fondas yra 
uždėtas, knyga ir tam tikros 
popieros Rekordams laikyti pa
darytos ir kad už $150 kapas 
Bus taisomas. ant visados Už 
tam tiktfų sumų pinigų, o už 
100 dolerių tai per 25 metus. 
Kilo visokių klkusįmų iš lotų 
savininkų pusės deljai to fon
do.

J. Norvaišas Uurędė, kad tas 
fondas yra lilioso ndrd: kas no
ri, tas gail jam priklausyti; A. 
Rubinas paaiškino ką tikreny
bėje gėlių fondas reiškia. Kad 
jaifi' priklauso lips® noru, kad

f..,. ....... . ;i iW,Ijii iiį.i Į i i ■■■».. ' J

Už 150 dblėrių Mokėtų pinigų 
bite duodamas . ketvirtas nuo
šimtis, kas sudaro $6, ir . Už 
tiek vertės bus sodinama gilių 
ant kapo kas metai ant visa
dos, o už $100, tai per 25 me
tus po $5 vertės gelių kas me
tai; ir kad tiktai taisomas bus 
vienas kapas už tas sumas, kaip 
aukščiau nurodyta. Tokioj for
moj esąs fondas čekų tautinėse 
kapinėse; tas čekų kapinių fon
das turjs pusę miliono dolerių.

Kada susirinkimo pirminiu 
ta J. Dattbarąs pranešė, jogei 
bus renkamas komitetas gegu
žės 30 dienos pikniką ir progra
mą surengti, tai Bubinas nuro
dė, jog deliai prastų laikų butų 
gerai apleisti pikniko rengimą, 
o turėti Vien programą. Nes štai 
ir praėjusiais metais, kada nė 
piknikas, nė programas neįvyko, 
deliai prasto oro, kapinės tu
rėjo nuostolių; ir nors maža 
Spaudos t)ila, t. y. įžangos ti- 
kiėtų į daržą, tapo išmokėta, 
bet pusmetiniame susirinkime 
pasirodė užsipuolimų ant trus 
tisų, jogeį ta bila buvusi nele
galiai išmokėta. Tiesa, visi 
trustisai žinoję, jogei negalima 
tokios bilos tiesioginiai mokėti, 
bet kitokios išeities nesimato ir 
bila liko išmokėta. Tai ot da
bar ir klausimas lotų savinip 
kahis,. ;§ kur galima bus paim
ti pinigų, jeigu pasidarytų nuo
stolių rengiant pikniką, kad le
galiai išmokėti bilas.

E. Čepulis padarė pastabą, 
kad darbininkai, kurie dirbs 
piknike, butų mokami ne dau
giau, kaip po vienų dolerį.

Po ilgų diskusijų nutarta tu
rėti pikniką, komitetas išrink
ta iš lotų savininkų Pivaruno, 
Rimkaus ir Skuto, kurie pasi
žadėjo visą darbą atlikti veltui.

EL Čepulis davė įnešimą, kad 
įžanga į daržą butų tiktai 25 
centai asmeniui. B. Liiibinas 
prašė lotų savininkus naikinti 
netikusios rųšies žiemines gė
les, kurios daro prastą kapinių 
išvaizdą. , A. Bubinas davė pa 
tarimą, kad nekeltų kapų aukš
tai, neš vasaros laiku, kada yra 
kaitroš/ gčlėš‘ Išdžiūsta, ba ant 
aukštai iškeltų kapų liejant 
vandenį, vanduo nubėga į ša
lis ir yra' sunku žemę permerk
ti; kitose kapinėse kapai nėra 
keliami aukštai, o kapų išvaiz
da taipjau graži ir žeme neiš- 
džiUsta greitai.

Teko nugirsti iš finansų ra
porto, kad yra tokių savininkų 
nuo 1914 m., kurių lotai neiš
mokėti. Patarta trustisams 
ką nors Veikti su tokiais lotų 
savininkais, nes tai yra tikra 
skriauda' kapinėms.

—*Lbto savininkas.

** ifrrtirtūiitfliilį iVntirnU

ŽYMUS
SOUTH SIDtS 

TAUPIMO BANKAS
per

28
METUS

Peoples J^tionat Bank
and ^rust Coinpany 

of Chicaįjb
4?TH STREET AND ASHLAND AVENUE

OIOELIS
Išpardavimas!

KĄINOS SUMAŽINTOS DAUGIAU KAIP 
. PUSĘ! . - '

Dabai' Geriausia Proga pirkti Iš

Peoples Furniture Co.

l

ATVVATER KENT arba R. C. A

nauji 
$55.00

Radio . COG Efl 
tik už .................
šio radios pirmiau buvo verti nuo 
$150.00 iki $200.00, o dabar parsi
duoda kaipo krautuvių sempeliai 
arba demonstratoriai lik už mažą 
dalelę jų vcrČlos. -
$125 kombinacijos radios, 
po ................. .
Nauji MIDGET Radios po $18.00

$39.50
$59.50

Gražus, nauji, seklyčiom setui parsiduoda pusdykiai. 
Verti nuo $80.00 iki $100.00, 
dabar.lik po ................. ........................
$125.00 Mohitir Setai visokios špalvOs 
po

.Ii Į -d I ' ■ M................. ........................................... .i ,

9x12 didžio Felt Baso, gražus 
kaurai. Verti iki QQ
$8.00, dabar tik V®

LISTERINE
re/feves

SORE THROAT
•e *

Listedtle beveik' thomentaliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas paletigvina jušų 
gerklę, kada bakterijos j? ih- 
skaildina.’ Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
ptlUlditne šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žtribrtių lai* 
kc 2!4t žiemos mėnesių pa- 
todė, kad tlė. kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai 
tttirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ■ ir JA lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Phatmacll Čo., /St. 
Louis, Mo.

Redu<es COLDS

66%
■Mi4Mi..uw ■!■*»«.......  -.-.-h. IUI ...miM——.. ..

558.00
DKABVMŲ l’LOVVKI.ks n'z suinaiintas kainas 

Visokių stlindai-d išdirliystių vertos i 
iki $100.00, dabar po ........... ........... . 4 _______

Lengvus Utnokėjiinai. 
------ --------- ------ ---------r...... -r ■ -1^ ■- ■ - -u - “ 1 1

PASTEBĖKITE!
Kad pasinaudojus šiomis 'negirdėtomis vertybėmis, tai nelaukite ilgai, bet 
atsilatikykitę tuojaus, nes mes žinome, kad labai greitai išsiparduoa ai 

taip žemas kaifias.

ForThe H€>

. ........

ST. frAUI/S HOSPital
yra J ubu apiolinkūs LigoninS, kur nerei
kia niokoti karteri, kad aplankyti savo 
draugui. Ateikite. Palugas ir priežiūra 
per 10 dienų už $00.

828 W. 35th- Place
UfTUleVAM (foOO

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
CbL RichtnOnd S t. Cor. Maplewood A Ve.

TO. Lufayetto 8171 Uemiock Š400
VL'U ........

i -------1-.-1..—  .....  , ......... ............ ........... .................. ........ ......... ...__________ _ .1 ,—i.—.
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tyta laiškas A. Balčiūno, Stru- yra pasižadėjo dalyvauti profe- Administracijai UŽ prielankų T.it
Šeštadienis sausio 23, 1982

Tarp Ghicagos 
Lietuvių
Roseland

Antanas Balčiūnas, Strumilo 
svetainės savininkas, davė tei
singą patarimą R. L. 
bendrovei.

Namo

Antradienį, sausio 12 
“darbininkų” svetainėje 
Namo bendrovė turėjo 
susipnkimą. Susirinkime skai

dienų,

metinį

NUPIGINTOS
KAINOS

Rekordai Lietuviški 75 centų ver
tės

35c
arba 3 už $1.00.

26078—Plikas Kaip Tilvikas — 
Two Step—Armonika Solo 
Panemunės Valcas

26096—Lietuvaitė Polka\ — 
Armonika. Klarnetas ir 
Forteptonas 
Močiutė Valcas — 
Duetas ant Armonikų.

26098—Barborytė Nosi Trina —- 
Stasys Pilka 
Alutis ir Žemės Rojus 

26099—Obuolys — P. Petraitis 
Amatninkų Daina 

26104—Bernelis Polka — 
P. Sarpaliaus Ork. 
Noros Polka

26106—Ar Žinai Kaip Gerai — 
P. Sarpaliaus Ork.

. Mano Tėvelis — Valcas —
Dainuoja J. Sarsevičius

LIETUVIŠKI NAUJI COLUMBIA 
IR VICTOR REKORDAI PO 75c. 
16226—Garnys Atplezdeno — .

Stasys Pauras
Sunku Gyvent Našlaitėliams 

16232—Vestuvių Polka —
P. Humeniuk ir Jo Ork.
Laukiu AŠ Tavęs. Mielasis 
— Valcas

16233—Lietuviška Polka — 
Brooklyno Lietuvių Ork. 
Naujas Gyvenimas, Valcas 

16239—Tykiai. Tykiai — 
Vyrų Oktetas 
Dziedukas

16245—širdelė Mano — Tango — 
Lietuvos Viešbučio Otk. 
Tavu Saldžiu Maloniu — 
Tango

14017—Ugdė Motušė Tris 
Dukreles — P. Petraitis 
Aš Užgimiau Prasčiokėliu 

14035—Oi Greičiau Greičiau — * 
Jonas Butėnas 
Tolima Laimė Vilioja 

1404 6—Senelio Polka — 
Akiras-Biržys — 
Armonika Solo 
Polka Varpelis

14047—Polka “Ramtatulis” — 
Akiras-Biržys — 
Armonika Solo 
Valcas Juozui Bachunui 

14051—Oi Močiut Motinėlę —> 
Šv. Marijos Choras 
Berneli šokis.

Budriko krautuvė siunčia rekordus j 
kitus miestus.

tyta laiškas A. Balčiūno, Stru
milo svetainės savininko. Bal
čiūnas atsikreipė į bendrovę 
pranešdamas, kad bedrovės 
saugioji šėpa vault esanti jo 
svetainėj ir jos bendrovė neat- 
siimanti. Jis jau daugiau kaip 
pusę metų renduoja tą svetai
nę ir niekas nebuvo, atėjęs 
paklausti, ar šėpą galima laiky- 

' tį Toliau, A. Balčiūnas patarė 
bendrovei laikyti visus savo ra
kandus ten, kur ji laiko susi
rinkimus: bendrovei busią pa
rankiau, o ir jam šėpa nekliu- 
sianti.

’ Patarimas geras ir manda
gus— taip, kaip šlapia piršti
ne per nosį. Bendrovės valdy
bai nė pikti, nė džiaugtis. V. 
Prušinskas, bendrovės pirminin
kas, teisinosi susirinkime, pri
siimdamas kaltę ant savęs, kad 

'jisai negerai padaręs, nepak- 
lausdamas Balčiūno apie šėpą., 
Kaltę prisiėmė ant savęs. Labai 
didviriškai pasielgė.

Tik gaila, kad V. Prušins
kas nieko neprisiminė apie di
desnę savo kaltę, būtent kodėl 

' bendrovės susirinkimus laikyti 
| iš Strumilo svetainės perkėlė į 
“darbininkų” svetainę, nepasi
klausęs bendrovės visų narių. 
Ba perkėlimas nutarta vien tik 
direktorių, kurių didžiumą ko
munistai sudarė.

V. Prušinskas tuo laiku buvo 
bendrovės pirmininkas ir tokį 
tarįmą praleido, nepaisydamas 
pastabų, kaip bus su saugiaja 
šėpa. Jam buvo 
jei permainoma 
vieta, tai tenka 
pa išsivežti. V.
jo kamarotai nepaisė, kaip bus 
su bendrove, bile tik gauti ke
lius dolerius komunistų Svetai
nei už susirinkimus.

Ar daug komunistai laimėjo 
išvesdami bendrovę į kitą sve
tainę? Visai nedaug. Bendrovė 
laiko tik kelius susirinkimus 
per metus. O dabar, kada jai 
reikia išsivežti saugioji šėpa iš 
Strumilo svetainės, tai dar kaš
tuos keli doleriai. Bet kur ją 
vežti? Į “darbininkų” svetainę? 
Bet klausimas, kaip 
munistai tą svetainę

Gal geriau butų 
svetainėj parendavoti

yra pasižadėję dalyvauti profe
sionalai rusai artistai, o taipgi 
Lietuvių Scenos Mytėtojų Rate; 
lis. >

šių-rusų grupė tikisi, su vi
suomenes parama, paimti vėl 
savo kontrolėn kalbamą mokyk
lėlę ir auklėti jaunuomenę savo 
tautos dvasioje.

Kalbamas vakaras 
sausio 31 d. Strumilo svetainė
je, Roselande.

-Roselandietis.

mums patarnavimų talpinant 
musų korespondencija# ir pra
nešimus. Draugija Lietuvos 
Dukterų velija savo senam 
dienraščiui Naujienoms geriau
sio pasisekimo, ypatingai šiais 
1982 metais, atsiginti nuo prie
šų

atsibus

Iš metinio .Draugijos 
Lietuvos Dukterų 

susirinkimo

ir gyvuoti dar gėriku.
A. Dudoųienė, sekr.

■ —I! .... . I Į III... ,|l„

Town of Lake

Lietuva Building and Loan 
Association pasirinko B. A. 
Waitchių už raštininką.

nurodyta, kad 
susirinkimams 
ir saugioji šė- 

• Prušinskas ir

Ryt deiną.kaip 1:15 po pietų 
iš radio stoties WCFL (970 ki • 
loc.) girdėsite gražų lietuvių 
programą. Išgirsite naujas 
dainas ir naujus kurinius Kau
no orkestros, kuriuos Budriko 
krautuvė ką tik iš Lietuvos 
aplaikė. šis programas yra 
duodamas lėšomis Jos. F. Bud
riko vadio krautuvės, 3417 S. 
Halsted St.—N.

the atramą of your favorite 
waltz or fox-trot, mingle with 
a merry crowd and partake of 
sparkĮing punch. lf further in- 
ducement is necessary, we can 
assure the young ladies that 
they will add lines and lines 
to their diaries, and the gentle- 
men carry away memories of 
an evening long-to-be remem- 
bered. \

Marąuette Maroons, the nu- 
merous members of “Birute” 
and “‘Pirmyn”, as well as re- 
presentatives of the various 
SLA. lodges at the K. R. Leap 
Year Hop, Saturday, February 
sixth, at the Chicago Women’s 
Člub, eleventh and Ąfichigan 
Avenues? —Genevieve.

18 g-vės apielinkė

Pasinaudokite Budriko krautuvės 
nupigintomis kainomis.

9 tūbų radio su dynamic speakerhi, 
gražiam kabinete, tikra vertė $150 

d.įb1' $29.00 
Naujas mažutis radio 6 tūbų. Screen

....$24.50
Naujas išradimas. Prijungus prie ju* 
sų radio galėsite pasiekti Europos 

“r"-.,ik’....... $23.95
......... $22.00

Parlor Setai Mohair CA Q Art 
vertės $150 ...............

Elektros, Skalbimui Mašinos:

Tho $69.50
$79.50 
$49.50

JOS. F. BUDRIK
INC.

3417-21 S. Halsted St.
/ Tel. Boulevard 4705

ilgai ko- 
palaikys?
Strumilo 
vietą dėl

saugiosios šėpos? Bet tai bus 
dvejos išlaidos.

Kaip ten nebūtų, kur tą šė
pą padės, tai direktorių daly
kas. Vienok viso to įvykio kal
tininkas yra V. Prušinskas. Jei 
bendrovė savo susirinkimus 
,utų laikiusi Strumilo svetainėj, 
iai nereikėtų šėpos niekur vež
ti, ir nebūtų jokių ekstra 
laidų. — Dalininkas.

Roseland

iš-

Maytag

Magnetic

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS: 
Nedaliomis iš stoties WCFL nuo 
1:15 iki 2 vai. po pietų. Ketvergais 
ii stoties WHFC 7 vai. vakare.

Strumilo svetainės languose 
šiuo laiku yra padėtas didelis 
garsinimas parengimo, kuris 

| įvyks sausio 31 dieną. Tai yra 
'.Russian A. S. Pushkin Society 
; parengimas.

Kiek aš žinau, ši draugystė 
keletą metų užlaikė rusų kal
bos ir muzikos mokyklą, vado
vaujant p. Voronko. Dabar, pa
sirodo, apie metus laiko atgal 
vietos bolševikams, kaip pap- 

į rastai, pasisekė įsiskverbti į mi- 
į nė tą mokyklą, siunčiant savo 
' vaikus jon, ir paimti ją savo 
kontrolėn, pašalinus senuosius 
mokytojus.

Bet nepaisant to viso, A. S. 
Puškino Draugijos 15 kuopa ir 

I Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra- 
1 telis Pullmane rengia vakarą su 
turtingu programų, kuriame

Draugija Lietuvos Dukterų 
laikė metinį susirinkimą sau
sio 16 d. paprastoj svetainėj. 
Narių atsilankė gan daug — 
kuone visos dalyvavo.

Susirinkimą atidarė pirm. E. 
Milerienė ir paprašė visas prie 
tvarkos. Paskui nutarimų sek
retore perskaitė tarimus iš 
praėjusio susirinkimo. Protoko
las priimtas vienbalsiai. Pa
gerbta mirusi narė. Pirminin
kė paprašė visas atsistoti vie
nai minutei. '

Po to, perstatyta trys nau
jos nares: Simoskienė, Rudmi- 
nienė ir Auksotienė. Perstatė 
drg. Juškienė.

Ligonių nebuvo. Toliau sekė 
komisijos raportai. Valdyba ir 
knygų peržiūrėjimo komisija 
išdavė aiškų raportą, kuris li
ko priimtas vienu balsu. Pa
aiškėjo, kad Draugija puikiai 
gyvuoja taip nariais, kaip ir 
finansais. Pilnai užsimokėjusių 
narių randasi 142. Turto turi 
$3,019.99. Narės santaikoj gy
vena ir nuoširdžiai iš vien dar
buojasi draugijos labui, 
ma, kreditas priklauso 
ninkei, nes ji jau per 6 
mums pirmininkauja ir
tinkamai palaiko susirinkimų 
tvarką. O tuo geriausia 
niekam nepataikauja, 
kas patinka, kr ne. O pirminin
kei to ir reikia susirinkimų 
vedimui. Tai geresnes pirminin
kės neturime už drg. Milerie
nę iš Evanston, III. 
kitos valdybos narės 
tarnavusios ir pilnai 
savo pareigas.

Sekantis draugijos
mas įvyks vasario 20 d. 7 vai. 
vakare, Mark White Parke, 
prie 29 ir So. Halsted St. Ku
rios dar nėsate musų garbin
gos draugijos narės, įai atsi
lankykite ir prisirašykite, nes. 
dienos bėga, gali ir jus patikti 
nelaimė-mirtis arba liga. O ta
da bus pervėhi. Prie draugijos 
priklauso moterys be skirtumo 
pažvalgų ir tikėjimo. Draugijos 
susirinkimai atsibuna trečią su- 
batą kiekvieno mėnesio Mark 
White Parke — knygyne.

Prie progos tariu širdingą 
ačiū Naujienų Redakcijai ir

Benis A. Waitchcs-— naujas 
biznierius Town of Lake. Lietu-

Nors čia ne stoka biznių, bet 
dar vienas naujas prisideda,— 
tai >yra bučernė adresu 1949 
So. Halsted St., vardu Federal

va Building and Loan Associa-|M^ Market.
Krautuvė moderniškai įreng

ta; savininkas p-as Spaitis sa
ko, kad geriau sutvarkytoje 
krautuvėj, su moderniškais į- 
rengimais, turi būt ir pa’sekmės 
geresnes.—Vietinis.

TheEnglishColumn
KR LEAP-YEAR HOP

planai

žino- 
pirmi- 
metus 
visada

,P
ar kam

Two weeks, or two Satur- 
days to be precise, from today, 
will*be February sixth. Yes, 
you answer, of course it is, 
būt what is so extraordinary 
about that.

Let. me tell you. Saturday 
evening, February sixth, i? a 
very signifieant date, because 
that evening at the Chicago 
Woman’s Club, eleventh and 
Michigan Avenues, the K. R’s 
(Kultūros Ratelis in full) are 
giving their annual dance, 
which this year is very sug- 
gestively named the Leap-Year

labai sun-
siaučia po

Taipgi ir 
yra užsi- 
tinka eiti

susirinki-

tion, lietuvių spulka, yra vie
na iš didžiųjų finansinių lietu
vių organizacijų. Nors dabar 
Amerika pergyvena sunkų de
presijos laikotarpį, bet spulkos 
atsilaiko prieš depresiją, jų 
tarpe ir Lietuya Building and 
Loan Association.

Gruodžio 1 dieną 1931 m. 
tos spulkos direktoriai turėjo 
susirinkimą, kuriame rinkta 
spulkos valdyba. George Bra
zauskas (senasis) vėl išrinktas 
pirmininku, Benis Ą. Waitches 
išrinktas raštininku vietoj J. 
J. Zolpio atsišakiusio, F. Levic
kis išrinktas ka’sierium vietoj 
atsisakiusio A. česnos.

Po išrinkimo valdybos buvo 
apkalbama tolimesnis spulkos 
gyvavimas. Padaryti
naujų metų spulkos veikimui. 
Svarbiausia tai tas, kad suras
ta būdas sumažinti spulkos iš
laidas net iki dviejų trečdalių, 
sumažinant direktoriams algas 
ir spulkos raštinę išrenduojant 
Ben. A. Vaitchiui, kaip paskolų 
ir apdraudos agentui, kuris ap
mokės rendą ir atliks spulkos 
visus reikalus kaip raštininkas.

Su pradžia; metų nutar
ta padaryti vajusf gavimui nau
jų narių, nes sausio 5 dieną 
turėjo prasidėti, nauja serija,— 
taip kaip tik pįoga pradėt ir 
vajų. No 
kųs, kada
visą Ameriką, > bet«yra ir to
kių, kurie dar dirba ir gali pri
sirašyti prie sfoulkos. O tai 
bus saugus pinigų investavi
mas.

Benis A. Waitėhes jau pa
ėmė visus spulkos reikalus kai
po raštininkas* ir 'pradėjo savo 
biznį kaip real estate, pasko
lų ir apdraudos agentas. Lietu
va Building and Loan Associa
tion raštinės adresas yra 4600 
So. Wood St.

B. A. Waitches yra brolis 
advokato J. P. Wa*itchio, Juo
du turi real estate biznį vardu 
Waitches Bros. Corporation, 52 
E. 107 St., Roseland. B. A. 
Waitches real estate biznyje tu
ri gerą patyrimą. Jis taipp’at 
yra raštininkas United Lithua- 
nian Building and Loap Asso
ciation, Roselande.—Vietinis.

Ciceros Didelis Koncertas
10 METŲ JUBILIEJUS *

Rengia Lietuvių Liuosybes Namo BeAUrove

Sekmadieny, Sausio-Janl 24 d.
LIET. LIUOSYBES SVETAINĖJE,

14th Street ir 49th Court, CICERO, ILL.
Programe dalyvauja A. Vanagaitis ir L. K. M. Choras
Svetainė atsidarys 3:30 po pietų. Programas prasidės 4:30 po pietų.atsidarys 3:30 po pietų. Programas prasidės 4:30 po pietų.

Tikietai iš kalno 75c, prie durų—85c
Visus ir visas nuoširdžiai kviečiame dalyvauti mųsų 
parengme RENGIMO KOMITETAS.

n

Will we see those, active

Lietuviško

Meat Marketo
šeštadieny, Sausio 23 d., 1932

Didelis pasirinkimas visokios šviežios, rūkytos mėsos 
iĄpaukštienos ir tt.

Šios žemos kainos yra labai įtikinančios
Pork Loin ........................................... .
Veršiena nuo kulšies....... ....................... ....
Veal Roast ..................................................
Taukai, netarpyti ......................................
šviežios kojos ............................................
Lašiniukai rūkyti ......................................
Round Stekas .............................................

Ateikite ir susipažinkite su mumis. Patarnausime 
mandagiai. ?

šeštadienyj perkantiems už 50c ir dauginus bus duo
damos dovanos. -

9y2c 
lU/2c

5i/2c 
2V2c 

10i/2c 
.. 15c

SV.
SV.
SV.
SV.
SV.
SV.
SV.

Federal Meat Market
1949 So. Halsted Street

WEST SIDE TRUST
AND SAVINGS BANK

.r "> • ' 1 .

Tas pats senas bankas toj pačioj senoj vietoj
HALSTED STREET & ROOSEVELT RD

100% SAUGUMAS
♦

ir
3% Nuošimčiai

Užtikrinti Musų Depozitoriams
Visą Laikų

MES KVIEČIAME JŪSŲ
Taupimo ir Komercinę Sąskaitą

"lSFE ST S1DE TR U S T
& SAVINGS BANK.

’ HALSTED STREET & ROOSEVELT RD.
Bankininkavimo valandos: Kasdie nuo 9 iki 3 p. p. Subatomis 9 iki 8 vai. vak.

tas pats senas bankas toj pačioj senoj vietoj

Pradžia 7:3

SEKMADIENY,

vai. vakaro3133 So. Halsted Street

i

DSrulA STATO “Divutn”Birute OPERETĘ SAUSIO-J ANŲ AR Y 3132
CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ ' Ml d
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Mirė bažnyčioje

Grsborkal

buvusi

Dar vienas nudaigotas vakaro

200

on<*>

Chicago Dailės Ihstitu

Advokatai

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Anttadiėhi it

4139

uozapą 
ir gi-

MARIJONA 
ianulionis

Dešimties metų Abiė Paulson 
užėjo už kaunterio tėvo delika
tesų krautuvėje, 3526 West 16 
st. Jisai pasiėmė tėvo šautuvą

Kaltinimai aštuoniems 
policijos kapitonams

Skalbimai Natijiėnose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos/

Instituto 
orkestrą, 

rinkti-

asmeniui.
Institutų

Peter Conra
FOTOGRAFAS

Štf. Sfat.Ci
1 ■ ■ • ••

Ttataiti 

Cicero 3724. ,

muose arba studijoj.

730 W. 62 St 
Tel. EngletVood 5840

grabo- 
ei- Boulevard

TAMOŠIUS
Petsiskyrė su 

Mffsfo 21 dieną, 
po pietų

Charles W. Edward, 75 metų, 
įsteigėjas ir direktorius Illinois 
Čoftege of Mitsic, mirė laikyda
mas prakalbą, bažnyčioje prie 
Ashland avenue ir Washington 
blvd. x z

Nepasiekė zero 
metus

. Miesto vyriausybe ketina ar* 
timoj ateity atiduoti grand 
džiurei astuonitfs policijos kapi- 
tottits, kuriuos fėdėrale vyriau
sybė kaltina taksų sukimu.

Policininkai ir ugnege 
šiai gausią algą

tMefSnas CAMtf 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 takard. 

Strtdoj ir PėtnyčioJ nuo 9 Iki f

euurtj. 
Štrese

Atrodo lokautas 
riatns

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti s|li- 
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime II- 
laidą ažtaikymot eky-

ir atsukęs Vamzdį į savo pen« 
kių metų brolį sušuko: “Aš ta
ve nušilusiu”. Mat, brolį jis įsi
vaizdavo banditu esant. ,0

Pasigirdo trenksmas, ir pel
kių Abie brolis susmuko mirti
nai pašautas ant grindžių.

Ofisas ii Akinių Dirbtuvė 
756 West 85th St 

kampas Halsted St.
4, nuo 6 iki 
10 iki 12.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Metinis balius įr koncertas 
rusų kliubo “Oasis” įvyks Ste- 
uben kliubo buveinėje, 188 
West Randolph Street, sekma
dienį sausio ŠI d. Bus išpildy
tas vokalis ir muzikalia prog
ramas. Jo dalyviai: George Ne- 
dilov, Nina Ėller, Zinaida Ales- 
kovskaja, Anna Karish, Frank 
Sykota, Buelah Wicks ir kiti.

Benno Dolson ir jo orkestras 
gros rusų ir amerikonų šokius. 
Daugelis žymių chicagiečių yra 
užintersuoti parengimu ir keti
na jame dalyvauti.

Geižkellarns grūmojąs 
bankrotas

Gary mėraš Rosewell O. 
Johnson yra kaltinamas tuo, 
kad panaudojęs miesto materio- 
ta it miesto darbininkus savo 
privačiam,s namams apžiūrėti 
mieste ir vasarnamiams. John
son pasidavė šerifui.

Lošė banditus nušovė 
brolį

Duokite savoakis išegzaminuoti 
PYKAI 

RėgUtriidtam Optometrlstul
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas
Akididi nttb $3

Valandos: 9 t?to iki 9 vak. kisdit \

Šiomis dienomis tapo nušau
tas tūlas Rosenberg, perdėtinis 
drabužiams valyti dirbtuvės. 
Dabar vėl rasta nušautas Mor
ris Costable, kuris, nužiūrima, 
taipjau turėjęs ryšių sU drabu
žių valymo ir dažymo pramone.

Costable rasta negyvas, per
šauta aštuoniomis kulkomis gal
va, sale kelio, griovy prie Dow- 
ners Grove.

Kada policija pažino jį ir pa
darė tyrinėjimą viešbuty, kur 
jis gyveno, tai užtiko keistų 
daiktų: maskių, matomai, iš
vaizdai permainyti, ginklų, au
tomobilių laisnių, kai kurių jų 
net iš kitų Valstijų.

Policija užtiko keletą čekių 
kotų, kurie, pasak jos, rodą, 
jogei Costable arba tarnavus 
rakietieriams atba susidėjęs su 
butlegeriais. Policija prisibijo,

ATMINČIAI VIENŲ 
Metų

Vyras Adomas, 
Vaikai Marijona, 
Antanas, Kazimieras 
ir .Vincas Lusluj, 
frcnlfis.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Tokį pareiškimą padarė Da- 
niel VViliatd, gelžkelių kompa
nijų komiteto pirmininkas, kon
ferencijoj taikomoj kartu su 
darbininkų unijų viršininkais. 
Samdytojai nori įkalbėti darbi
ninkus, kad šie prisiimtų algų 
kapojimą 10 nuošimčių. Gelžke
lių, girdi, biznis taip nusmu
kęs, kad kai kurie jų*stovį ant 
bankruto kranto.

_ > L1 ’ A a • ’ i * A _Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusia* 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 t. 

Nedėliotais nuo 10 iki 12.
3343 So. Halsted Street 

TeL Boulevard 1401 ‘

, • iM w■ <wiii i>♦ .1 -uįim-y marnm *

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas

4180 Archer Avenue

6600 South Arteėidn A»w»*m 
PbOne PfOspect 6659 

, Ofise* Tel Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
TYDYTOJĄ5 IR CHIRURGĄ, 

<821 So. Halsted Street 
CHICAGO (Lt

, JŪSŲ GRABORIAI
Didyiis Ofisą#.

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai'. YARDS 1741 ir 1742 '..... ....

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. llith St 
Kam p ar Wdbash Aventu 

Tel Pullmah 0856 
Gazai X-Ray. ete

aMbūLAnCE patabnavimas diejna w naktį 
Mteš visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir turui) 
patarnčlviin^. khoiiiėt j iš yra labiausiai reikalinga*

Kaip vakar oro 
spėjo, kad Chicagoj

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugtyža ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kurie esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akirtius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas * Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikas Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM- 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU- 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos bs 

akinių. Kainos pigiau kaip kittit 
4712 South 'Ashland Avė.

Phone Bdulevard 7$89

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22iftd Street 
Valandėti I—3 ir 7-^8 

Seredomil ir nedėlioniio 
kvsidtnriįa 6628 So. Rh 

Telefonas Repkhlic

DR. CHARLES SEGA! 
Ptaktikuoja 20 metai , 

I OFISAS
4729 Soatb Ashland Avs.. 2 IstbUs 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS> 

Nuo 10 iki 12 vai ryte, Mo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
4edil. nuo 10 iki 12 * 41ea« 
Pboae Midway 2886

Visi nustebo, kada unija šo
ferių patarnaujančių laidotu
vėse paskelbė nutarimą neleis
ti dalyvauti laidotuvių proce- 
cijosc privačioms mašinoms. 
Įvyko deliai to keletas nesma
gumų laidotuvėse. Bet dabar 
jpradeda reikštis boikotas šofe
riams. Dalykas toks,’ kad pu
blika vis mažiau samdo uni- 
jistų šoferių automobiliams 
operuoti laidotuvių procesijoj

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
, akinių

1801 South Ashland Avenue
Phft Ędlg,, kam p. 18 Su 2 aukštas 

,v Pastęt$dtĄ mano iškabas ., 
Valdrtąoš hūč 9:30 irytd iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Rodth 8. Phbrie Canal 0523

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

V MIDVIFB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Mirė sausio 13 d., 1931 
metais.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGOi ILL.

Miesto komptrolierius SZym- 
czak paskelbė, kad policininkai 
ir tignegesiai už dešimties die
nų gausią vėl algų. Ir jų algos 
busią išmokėtos iki 1 dienos 
sausio mėnesio.

Pelikė didėliame nuliudi- 
Mikaliną (po tėvais 

dukterį Mikaliną, 
švogerka Ona We- 

gimines Ajperikoj: Lietu- 
, iminės, 

^šarvotas, randasi 901 W. 
ace.

S* M. SKUBĄS 
ihėiMt 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė Ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roooevelr 7532

Tel. Canal 4050 Veneriškoo

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

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varičoie Gylio* Odoo

STOSZKUS 
šiuo pasauliu 

5:20 valandą 
po pietų 193 2 fh., sulaukęs 46 
mėtų amžiaus, gimęs Lituvoj. Kė
dainių apskt., Aitrogafos parap. 
ir miestelyj. Amerikoj išgyveno 
22 metus. Priklausė Orie draugijų 
Jaunų Liet. Tabt. Kliubo ir Vie
nybės 
me moterį 
Klangauskaitę > 
švogerj Jonį i 
sbąrus ir l t _ 
voj brolį Kazimierą 
Kūnas

Laidotuves įvyks jsirmacHcny. 
satfsdd 15 diėną. 8 vai. iŠ-ryt d H 
naftių Į šv. Jurgio pitapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sietą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kaziipicro 
kapines.

Visi a. ą. Tamošiaus Stoszkaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
iaidotuVise ir suteikti jam pasku- 
tiffi pj«ifn<Yima h ičHšfėiklnini.). 

Nuliūdę liėk.imė.
Matstis. Duktė, Svogeris. 
Scogcrka it Giminės.

Laidotuvėse patarpauja 
rrus A. Masalskis,

..jvamis Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —•

i Getai neturtams žinomas per 25 me- 
tnl kaipo patyrąs gydytoj** dtti«rgs» 
n akuieria.

Gydo auigiaa it chroniškas ligas vy
rų, motetų it vaikų pagal aaaja«si«a 
metodus X-Ray it kitokius deketus 

[ prietaisus. , 
Ofisas it Laboratorijai 

1025 9V IStb St„ natoli Morgan Si
Valandos: nuo 10—12 pietų is 

ano 6 iki 7:30 vai Vakare
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
Ugdą Purk bUS Ot Ksndolpb 6100

pranašas 
busiąs ir 

šiandie toks jau lengvas oras, 
koks bttVo iki Slot Jei etas 
šių pranašavimų, taip sakyti, 
neapvers aukšti n kojomis, tai 
šiandie sukaks jau dtt metai, 
kada Chicago nėra mačiusi 
temperatūros nupuolusios iki 
zeYo. Paskutinioji žemiau ze
ro temperatūra yra 
sausio 23 d. 1930 m.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKO!

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo bfisu į naują vittą po Et

4645 So.Ashland Are.
Valandos 2 Iki 4 k 6 Iki 8 Vukate 

Nedalioj pagal sutarti 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Aibany Avė.
Tlt. 1930

. I lt.,*— I iiA.inhbU , Iii, I I

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St 
arti 31st Street 

CHICAGO. ILL.
Valandos: 1—3 po 

Nedėliomis ir šventai

DR. T. DUNDULIS 
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦ 142 Atchar Aomas

Valandos 11 ryto iki t po pietų.
* ir 4 iki 8 vak. Nedėlioti omo 

tli 12 dieną.
Talepbnnaf diena ir naktj VirginU

PETRAS MALVIKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 20 dieną, 9:30 valandą 
vak. J 912 m., suhiifcfš 4$ me
tų amžiaus, gimęs Raseinių ap., 
Švėkšnos parapijos, Jamontų kai
me.

Paliko dideliame nuliūdime mo
terį Akvalina po tėvais Skimį- 
laitę.'Ž dukteris Bronislavą ir 
Stepanią, seserį Oną ir švogerį 
Rimkus ir gtniihes, o Lietuvoj 3 
sesęrią, švogerį, pusbrolį ir gimi- 
Hft.

Kurtas pašarvotas, randasi 5702 
W. 65 St.

LaiddtGVėš įvyks Fartedėly, Sau
sio 25 dieną, 8:00 vai. ryte iŠ 
namų į Užgimimo Panelės Šv. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedutirfgos p^Mildoš tiž YšlĮonič 
siel^. -o iš dn hus nulydėtas į Sv. 
Kažimiėto kapitieš.

Visi a. a. Petro Malvtko gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai. kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse įr suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Mote'tis, Dukterys, SesltP 
ir Girhinės.

......  ■ ii,.- n-i ii-,..

•ftf. Yafds 1*849

DR. G. SERNER
LlfertJViŠ . AKIŲ SPECIALlStAš

Rusų ktilibo ^Oašis” me 
finis balius

Nuoliudžio ir staiga pašaukta 
Vieno ir visų mylima 
Saldi atmintis dar šiandien. 
Kaip pašauktoj valandoj vlsviėn 
Pasitikta — Išrtykus. bėt amžinai 
Atmintina

Chroniškos ir ilgos ligos
Skilvio, .6hxUe». Plajičit). PĮ6v6«. Inkvtų, 

bSirantyH Reinoroldai. Kraujo ir Nervų Pį- 
krikimai Aelma, Visokios Moterų Lito*. 
Kainos nupigintos.

DR. ALEX W. MARMOR
GYDYTOJAS. CH1HIRGA8 IR 

O8TEOPATA8
4407-0 North Kedsie Avenue 

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

0 iki 0 v. vak.

JOHN B. BOBDEN
J9hn Ba*džintW.Borden)

, ADVOKATAI
11 Š6titb La Salia Strest 

Room 1934 Tel. Randolpb O33Ž 
Vitiftdo* nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halstsd St. Tel. Vjctory 05 

Valindoi — y iki 9 vakarą
Olh—Utarn., Ketv. ir Subatot vak. 
Vaialle—Pan., Ser. ir Pėtnyčioa vak.

Chicagos Dailės 
iflRžoji simf Gilijos 
šlUidafaiili iš dvylikos 
nų muzikantų, vadovaujama 
George Dasch, tluos koncertą 
sekmadienį, sausio 24. Pra
džia 3:15 tai. po piet. Įžah-
ga tiktai 25 centai 
O įžanga į Dailės, 
veltui.

Btls išpildyti kai 
viniai SchubeVto 
Dohnany, Clarke, llanimondu, 
Čaikovskio.

Ofūo ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cot- of 35tb V Halmd Sta) 
Ofiao valandom nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedlldieniab pagal autartf
Irt Į Ari* ■•■■■■ ■■ *

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914 

DR.NAIKE1IS
756 W. 35th St

(Cot. of 35tb W Haltted S ta) 
Ofioo talandof: kuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldianiaia pagal atitarti

Dr. Suzana A. Slakis
Spacialistė Moterų lt Valkų Liga 

4145 Arcnet Ate ’
Vai 10 iki 12 ryto.- 4 iki 6 po pinų 
(Vakarais: Utarn. ir Kevr. iki 8 vai.) 
Sefėdomta *ir Oediliomh pagal atfdtarima 

Ofiao Tel. Lafayette 7337 
Rez Tel Hyd» Park 3395

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatoa 
’ — 6 Iki 9 tai 

4145 Archer Al>e. TdL Ltfagrtts 730

Namų Tel. Hyde Park 3393

ĮlIĮĮįHĮĮĮIjįlįĮl1111}.11 Ų'MĮi’BĮyijyĮ.IJ, Ų.l,1.

Lietuviai Gydytoja!

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkaia. Ketvergaia ir Subatomi 
2420 VV. Marųusttr Rd. arti Wtstsrn Ac. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredoma ir Pėtnyčioma 

1821 So. Halsted Street

4442 V/ąftąrA Atartas

Ttl. Lifzyiit* 4144

VALANDOS: 
auo 9 Iki 11 valandai ryte 
nca 6 jki 9 valandai vakaro

Phone Boulevard

DR. C. Z. VEZELIF 
' Dentistas

4645 So. Ashland Avė 
arti 47th Street

Telefoną* Yarda 0994

Dr. MAURO KAHN
♦ 631 *&6utb Ashland Aoenne 

Ofiso ealandoa:
Nuo 10 iki 12 dųeną, 2 iki 3 po pi« 

’ iki 8 vai. Nedėl nuo P - 
Rez. Ttlephone Ptaza

A. A. SLAKIS
C . ADVOKATAS a \ • 

Miesto Ofisas 77 W. Vuhtojton St 
Roo^ 140? Tel. Ctnttd 2974 

Vldtandok: 9 ryto Iki 4 po pietų

25 METŲ PATYRIMO 
. Pritaikyme akinių dcl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPT0METRISTAS

ANTANAS KIUDIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

sausio 20 dieną, 11:00 valandą 
vak., 1932 m., sulaukęs 40 metų 
amžiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Kvėdarnų parapijos, Pasmėltinio 
kaime.

Paliko dideliame riUliiidime biru
lį Kazimier.) Pateką, 2 seseris — 
Uršulę Rimkienę ir Oną Bagdo
nienę, 2 švogerius —r 
Rimkų ir Antaną Bagdc 
minės, Lietuvoj -2 d! 
Jdožapą ir Jortą Pateku.

Kurtas pašarvotas, randasi 17tŠ 
So,. Union Avė.

Laidotuvėse įvyks Parfėdėlyjė, 
sausio 25 dieną, 8:30 vai. tyte 
iš namų į Dievo ApVeizdCs para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos Už vėličnio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv .Kazimiero kapines.

Visi a. a. Aijtaho Jtiudžio gf- 
ifiihes, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patafrtavimą it atsfsveikkifh^.

N U Btidę liekame,
6raliai, Seserys, Svbgetial 
ir Giminės. ‘

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius I. J. Žolp, Tel. Boulevard 
5203. , i.,

Telefoną* Bonlevatd 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. I iki 3 d. ir 6:30 Iki 9:30 v
Hi08 South Ashland Avė.

Netoli 46tb St. Chicago, III.

Valandos nuo 10- 
. Nedėliosiu nuo 

■ ..i., ii, I I, .1, —.A-I
Dtaokltė tiiVb akis iŠegzamihubti

fit A. fc. BLUMENT0AI 
OpfoMRTRlšT J

Praktikuoja virš 20 m, 
r 4649 Si Ashland Aut

kampas 47th St. 
TeL Bouleviitd 6487

..... .,,ii i.milfc. .............. ......... .......................... ....

A. MONTVlp, M; D. 
tm State Bank Bldą 

2400 IV Uadisot) 8b
/ai. • l iki ) po pietų, 6 iki 4 Vali 

Tel. Vest 2860 .
Namų telefone Bnlftttvick 059">

Itatf gali ateity būti ir daugiau 
galvažudysčių ryšy su šios pra
monės reikalų, eiga. ' <

Hemoroidai Išgydo
mi be Peilį)

Nelaukite aklųjų, niežtančiųju, kraujuo
jančių, išHikiAančhjju hoinoroidu, bemiegių 
naktų, vočių. FlHtUln«, FtHfiurOR. uleorių, vC- 
žlo ir kiti) pavojų, ftc Peilio—Be OperariJoH. 
ų’ukHtanC-iai patenkintų. Nereikia ifilikti iŠ 
darbo. Nelaukite nepakenčiamų Hkansnių, 
neiSgydorfių ilgų, ar operačiJOH. N^er-latiH Ne
mokama* PiiHltilytiHin: Egsaminaeiju ir vienarf 
treatmentas DVKAI, jeigu Jųa atsineSitc Aj 
apgarHinimų. Nėra jokių pareigų. Ateikite 
Aiatklic. arba tuojiuiH rašykite <IC1 penkių 
dienų žolių Gydymo ir Patarimo — 25c per 
paAti). S-M-H Health Institiltc, Dr., P. B. Si- 
manskis. Heinoroidų Snectaliatna, 18UI) N. 
Danieil Avė., Chicago, III.

Telephont Rabdofyg 8727 ,
Vakarais 213) nuo

Tdeptmų* 9090
‘4 > *<tą • Tą| AtpuMh ‘4*6#

JosEPH j. Grisu
Lietuvis Advokatas

463 L So. Ashland Avė. 
Tek Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell Sb 
tvt fceonbltc 9723

. I rtrt*■. - — - — - — — - - - - _

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

Dr. P. M. ŽILVITIS
X GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
-į • •“' Offed Td.- Vrctbfy 7188

Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. J. J. KOWARŠKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SU Sulte 3 
Ttl. Ptospect 1028

Rez. 2359 S. LHWitt St. Canal 233ti 
K Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Hemlock 8151 '

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Lietuviai Gydytojai__

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

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

3421 So. Halsted St 
Z i Phone Boulevard 8483

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 SO. Halsted Street 

Tel. Calumet. 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos tžkatė 

... i nh rtnhrtin .

A. L. Davidonis, M.D.
4910 So. Miehigau Avefttiė 

Tel. Keritfood 5107 
VALANDOS:

thm 9 iki ii vaizdai 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

enart įventadienio ir ketvirtadienio
u.itni i4e»IA.i»’wnH« '  aįwiri>—ai—rii’.e        mw miy   

Plidnė Cžirtal 6222

..... . >■■■ ......... . .................į................................... ................. .

Lachavich ir Simus
LIETUVIU GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigtausia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu buąrte užganėdinti.

Tel. Roosevęb 251

23x4 W. 23td PL, Cliicifig
SKYRIUS:

439 S. 49 Coiirt, Cier n
Tel. Cicero 5927

, Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balžaihuotojas
„ Moderniška KokplyČia Dovanai 

rudu rttoffldhiltaš visokiem* reik* 
lam«. Kaina prieinama

, S319 Aubjurn Avenue <
CHICAGO ILL

\ ? .(Nicy^uckas)
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2420 Marųuette Road

VaUnddši 9-^-12, 7—9. Antfadienį it 
Ketvirtadieni vakarais pagal šualtarfmą.

DR. A. L. YUSKA 
^422 W. Marauette Rd. 

kampai 67th it Artėjian Ate. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėlioto* pagal susitirima

1646 W. 46tb «t.
' T«M6W. H

' iatottni siftj ’S
Koulsvitd ' 8411

Įįj I „a —

frh11.1!jy.ssggą

LOVE.IKIS
ik V Uh I iklIN 11N Ik Ao 

Rūstintos kVlEltKOs 
Pristatome į Visas Miesto Dalia .

Vestuvėms, Bahkiėtams ii* P&grabams 
Vainikai i “ .

3316 S. Halstėd St. Tek tiotitevard 7$14

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OP1SAS 
i27 N. Dearboth St., ttobto 1113 

t Telefonas Central 4411 
Vabftkddb atf6 9 tyt6 įkl 4 p4 pim 

Gyvenimo vieta 
1323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1110
ViUndos: nttč 6 iki 8 kai kfckHttt 

»■ vakarų, išskyrus kerfergg 
Nedalioj nuo 9 iki ii ryt#

*■>—*1 III *■— *1111 - ll■■■>ll

John Kuchinskfljg
Lietuvis Advokato 

2221 West 22dd St
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CLASSIFIED APS

Roseland
Mirė Antanas žiliusr

Automobiles

For Reni

Marųuette Park PRANEŠIMAI

Naujienų spulka

CLASSIFOADS

Kas buvo, yra ir bus

mus

Šiandie

KEN MAYNARD

Kodėl?

BILL BOYD ir k

Epizodas iš

1858 W. 39 St

35o 
ftOc 
75c

1.50
1.60
2.60
3.60 
1.00

60c

Kodėl Lietuviai Visados Pasitiki 
timtaučiams, o Ne Savo Tautai?

Financial
Finansai-Paskolos

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Žabu- 
suren- 
mažai

RENDAI apšildomas patogus kamba
rys su ar be valgio. 3243 Emerald Avė 
Antros lubos.

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

Dvigubas programas

‘Convicted’

35 « Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie
Dvigubas programas

Sucide Fleėt

Personai 
smenu įeik

Noriu su jais

Rytoj Naujienų ra 
dio programas

< RENDAI kambariai de! pavienių vy
rų su valgiu ar be, yra ir garadžiuš 
2113 So.‘Halsted St. Tel. Canal 7055

PAIEŠKAI) darbo ant farmų. Esi 
našlė. 25 metų amžiaus, su dviem ku 
dikiais. Z. Šalaitė. 5624 W. 64 PI.

PARDAVIMUI 4. kambarių mūrinis 
cotage $1600. 2308 . So., Damen Aye. 
cottage $|600, 2308 So. Damen Avė.

PARDAVIMUI groseroė ir delicates
sen ,už teisingų pasiulimų arba mainysiu 
kas ką turit. 4345 S. Hermitage Avė.

American ĮJthuanian Citi- 
zens Club komisija, kuri rengiu 
pramogų vąkaYa šio rąėnesio 30 
dienų K. Gramonto svetainėj. 
4535 So, Rockwell str., išleido, 
taip sakant, manifestų arba pa
tvarkymų. Jo prisilaikant įsi
mylėjusioms poroms bus gali
ma jęiti svetainėn už vienų 25c 
tikietę ir ten linksmintis. Toks 
komisijos patvarkymas Įeina 
galion nuo minėtos dienos (sau
sio 30) vakaro. Pradžia 7-tą 
vai. ir vėliau. Tokia žema ti- 
kietų kaina gal ir nepadarys 
kliubui kelių šimtų dolerių pel
no, bet užtai bus patenkinti 
atsilankiusieji ir jie stebėsis, 
kad už mažos kainos tikietų ga
lės daug ką gauti. Bukite vi
si nariai ir svečiai tam vakarui 
pasiruošę.

PARDAVIMUI pigiai namas 5 flatų 
po 4 kambarius, štoras su grostrnės biz
niu, 3320 So. Fisk St.

ši jstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, augiausia 
dėl investmentų ir parankiau
sia dėl darbininkų žinomų.

Del platesnių ihrormačijų 
kreipkitės 1739 So.,Ha’sted St

T. Rypkevičia, sekr.

PARDAVIMUI groserne ir buČeme. 
Senai išdirbta. Savininkai nori važiuoti 
Lietuvon. 3002 W. 40 Place.

Tarp Ghisagos 
Lietuvių

Keistučio Kliubas praeitame 
metiniame susirinkime, kuris 
buvo sausio 3 dieną, tarp kitko 
nutarė prie sergančių narių pa
siųsti savo daktarų, kad jis 
reikiamai ligonius išekzaminud- 
tų. O kuris ligonių nesutiki 
būti kliubo dktaro išegzaminuo
tas, tokiam pagal kliubo nuta
rimą bus sunku gaitti pašalpos. 
Suprantama, daktaras visuomet 
stengsis ne blogo, bet gero lir

TURIU^parduoti grosernę, $773.00 
Geras biznis,

2500 W. 39 St.

PASIRENDUOJA kambarys dd vai 
kino arba merginos. Pirmos lubos. 

3549 So. Wallace St.

SAUGUS INVEST- 
; ‘ MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo 
morgičiauš; * Geras užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės; j 
Naujienas, 1739 S, Halsted St. 
Box 1382. , > < >

SLA. 6-to Apskričio 
konferencija Įvyks 

sausio 31 d.

EXTRA, EXTRA; Rendon Stotas 
su visais grosernės ir bučernės fikčeriais, 
arba gera vieta dėl šaitano. 4550 So. 
Marsbfield AVe. Lafayette 05 9 L

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

4438 So. Hermitage Avė.

KAS KA TURIT MAINYTI?
2 flatų murinu, naujus, nėra morgU

5 kamb. mūrinis bungalow $5700.00 
320 akrų farma, visi įtaisymai $9900 
Turim daugelį visokių kitokių namui

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 So. Halsted St. 

Tel. Yards 6751 
nalhų Baulovvrd 0)27

PASIRENDUOJA apšildomas kam
barys prie mažos ir blaivios šeimynos 
Gera proga blaivam vyrui.

4024 S. MapleWood Avė,

čio PAŠalpiniO'Kliubo Ir Ame- 
ricąn Lithūahiąn Citizens Club 
nutarimų < raštininkas net per 
kelis metus ir iš Keistučio kliu
bo jau turi garbės žifedą. O 
Onutei, rodosį .priklausys gauti 
toks jau žiędas šiais metais.

J. S. JEI JUMS REIKIA
Plumtingo arba apšildymo reikmenų, 
pašaukite mus. Mes garantuojame di
delį jums sutaupymą.
SOUTH CENTER PLUMBING and 
HEATING SUfPLY COMPANY, Ine.

N, W. Cųr. 55th and State Sts 
Phone: Atlantic 4290-1/

PARDAVIMfJI^ pigiai* Hardware 
Store, su narnu arba atskirai. 2622 W. 
69 St. Tel. Prospect 0833.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo Ša 
pa, išdirbta 3 metai. Kambariai pagy 
venimui. 1819 So. Union Avė.

PAIEŠKAU Antano Masilio- 
nio, klusio iš Akmenių kaimo, 
Subačiaus parapijos. Atsišau- 
kit, ar kas žinot praneškit. 
Juozapas Stumbris, 936 W. 84 
PI., Chicago, III.

2 flatų patogus namas, - 5 ir 6 kam 
bariai, 
monta* pfasteruotas, 2 karų muro gara 
žas ir lotas 30x4 25. T. 
ųuette Parke, arti vienuolyno, 
ką liga verčia skubiai parduoti už pu
sę kainos, $5,900, į mokėt kas kiek

naujas muro namas, 6 ir 6 
boileriai atskirai apšildomas, 
eiti moderniški į

Užmuštas berenkant 
anglis

P-nas Kazimieras Varnis, ku
ris užlaiko Home Bakery adre
su 3838 So. Kedzie Avė., kaip 
kepė, taip ir tebekepa* visokią 
duonų ir Įvairius keiksus. Vie
ną kartą kepyklon užėjus pa
stebėjau didelę krūvų šviežiai 
iškeptų keiksų ir pasiteiravau, 
argi taip gerai biznis eina, kad 
tiek daug keiksų parduodama. 
Musų Kazimieras nusišypsojo ir 
paaiškino, kad/girdi, biznis eina 
neblogai, bęt dalj štai tų keiksų 
išdalinami bedarbių šeimynoms. 
Tenka įvertinti pp. Warnių ge
rus norus ir pasiryžimą gelbėti 
savo tautiečiams į bėdą papuo- 
lusiems.

Kazimieras yra visuomeniš
kas žmogus ir kai kuriose vie
tos organizacijose jis tarnauja 
kaip iždininkas.

Norėdami nusipirkti, geros 
lietuviškos duonos, keiksų, pa
jų ir šiaip visokių Riestainių, 
pirkite iš jo. U Jis taipgi rūpes
tingai išpildo užsakymus ves
tuvėms ir kitokiems pasilįnks- 
minimamą. Tęl. Lafayette 5044.

PARDAVIMUI bnčtrnė ir groserne 
su mažu namu.

Te|. Lafayette 8780

Emil Samow, 54 m. amžiaus, 
jau du metus išbuvęs bedarbių 
eilėse ir gyvenęs su broliu ir 
sesere 5221 S. Rockwell St., 
sausio 20 d., 7:15 v. ryte išėjo 
pasirinkti anglių ant Pa. gele
žinkelio bėgių. Jam berenkant 
anglis ant jo užbėgo traukinis, 
kuris nupiovė abi kojas ir jį 
ant vietos užmušė. Geležinkelio 
kompanija pašaukė p. Eudeikj, 
kuris kūnų nusivežė j savo ko
plyčių, kur užvakar buvo koro
nerio tyrinėjimas, kuris pripa
žino kompaniją esant kaltą už 
įvykusią nelaimę.

RENDAI kambarys su visais paran- 
kumais, su ar be valgio, gali ir patys 
pasidaryti, prie pavienės moteries, geroj 
apielinkėj, prie 2 karų linijų. Virginia 
2428. Mrs. A. Y.

PARDAVIMUI 2 akrai lygios ir la
bai derlingos žemės. Geriausia daržo
vių farma; arti 147 gt. ir 4 blokai nuo 
Cicero Ąve. ?ra pastatytas 6 kambarių 
namas, turintis ptambingą ir elektrikinę 
pumpą viduje. Yra rr nedidelių vaisinių 
medžių. Geriausias pirkinys Cbicagoįe. 
Mažas {mokėjimas, likusius kaip rendą, 
Ateikite arb? tašykite. ’ j

J. .N, MASHKEN, 
4443 Sp. Wood St„ 

2nd fl. rear.

šiuom prašom visus SLA. 
kuopų delegatus, kurie esat iš
rinkti j kalbamą Apskritį atste 
vauti kuopas, būtinai rezer
vuoti 31 dieną sausio mn., šių 
metų, nes Įvyksta Apskričio 
konferencija.

Suvažiavimas įvyks Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 South Halsted 
Street, Chicago, Illinois.

Pradžia 1:30 po pietų.
—Valdyba.

■ Bijūnėlis, North Sides lietuvių jau- 
nudlių choras turės sayo rėguliares pa
mokas nuo 2 iki 4 val.įio pietų šeš
tadienį, sausio 23 d>cn?’ Almira Simons 
svetainėj, 1640 N. Hancoęk St. Visi 
Bijūnėlio nariai, yrą kviečį4mi dalyvauti 
pamokose, nes tie ką neatsilankys į pa
mokas negalės dalyvauti radio . progrąme, 
kuris įvyks sekmadienyje. —- Valdyba.

Lietuvių Keistučio Pašalpinio 
Kliubo komisija surengimui at- 
eiančių vasarą išvažiavimo jau 
stoja darban. Vieta išvažiavi
mui paimta birželio 19 dieni 
J. J. Spaičio darže, prie pat 
Archer Avė., Willow Springs, 
UI., priešais Oh Henry Park.

Tai yra dai* nauja „vieta ir 
vasaros laiku / neapsakomai gra
ži, kuomet žolė žaliuoja, o la
poti ąžuolai, vėjalio pučiami, 
ošia tarsi amžinų dainą dainuo
dami tiems, kurie ten susiren- 
ka-piknikauja'. Komisija turi 
jau surinkusi dovanų viršaus 
šimto dolerių vertės, kurios bus 
išvažiavimo dienų išdalintos lai
mėjusiems jas. Iš ko komisi
ja gavo dovanas, pranešiu vė
liau.

Taipgi 
Komedijos, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai

RENDAI kambariai dėl pavienių vy 
rų su valgiu ar be. 

2853 W. 3 9 Place

PARDAVIMUI dviejų flatų namas 
arba mainysiu į ūkę, arba namą Lie
tuvoj. Kreipkitės. I ’ 
Chicago, III. Phone Lafayette 6598.:

Marąuettę > tipielinkėj 
lietuviai, y pageįdaujat 
Naujienas į nĄniųs, anksti iš 
ryto kreipkitės pas vietinį iš
nešiotojų. v

Ed.
7114 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3676

Pavojingai susirgo Liudvikas 
Lapinskas

Naujienų skolinimo ir' buda- 
vojimo bendrovės j a serija 
prasideda su ,1 di sausio 1932 
m. Galima jstoti bilė kuriuo 
laiku, nes raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai, vakaro kas

Praėjusį ketvirtadienį susirgo 
Liudvikas Lapinskas, gyv, ad
resu 6635 S. Sacramento ’ave.

Ligonis tapo nuvežtas į šv. 
Kryžiaus ligoninę ir randasi 
kambary No. 206.

Draugai prašomi atlankyti jį. 
P-n u i Lapinskui truko gjslė 

nosy ir prasiveržė kraujas. Jei
gu pavyks sustabdyti kraujas 
greitai, tai galima tikėtis, kad 
ligonis neužilgo pasveiks; jeigu 
gi ne, tai jo gyvastis bus dide 
liame pavojuje.

Pp. Lapinskai seniau yra gy
venę Northsidėje ir toje ko
lonijoje jie turi daug pažįsta-

PARDUOSIU kampinį su bizniu na 
mą, grosernės, fruktų ir žaluminų biz 
nis per 15 metų. Geriausias ir pelnin 
giausias biznis.- Verta patirti. Šauki 
te Belmont 7793.

iki $3000 ant pirmo morgičlaus. Pla
tesnių žinių sužinosite vietoj. 2113 S 
Halsted St. Tel.‘Canal 7055,

vienatinei dar 
vaišes gimimo dienai

Buvo sukviesta gĮ- 
kaip kurių kaimynį 
bei mergaites, kurie 

O kada

... ARLEĘN PRINPLE

“Range Law

I 2 flati 
kamb., ; 
viškos ir kiti moderniški įrengimai. 
Randasi gražiausioje lietuvių koiionijoje, 
Marųuette Park. Kaina.* tik $9950, 
įmokėt kas kiek gali. . <

5 kambarių nauja muro* bungalovr, 
karštu vandeniu, apšildoma ir garažas. 
Svarbi priežastis verčia atiduoti tik už 
$5,950. įmokėt kas kiek gali.

40 akerių fruktų farma, pilnai 
įrengta ir vaikių medžiai išauginti. 
Randasi Michigan valstijoje, 110 mylių 
nuo Chicagos. Mainysime ant bunga- 
low arba 2 flatų namo.

Lotas 30x125, gatvės ištarytos Ir 
gera vieta. Mainysime į grosernę arba 
kitokį biznelį. f .

Mes .patariant savo kostumeriam, kad 
dabar yra geriausia laikas pirkti nuosa
vybę, nes kainos žemiausios ir pinigai 
įdėti į nuosavybę netik kad bus ap
saugoti, bet ir atneš gerą pelną kai tik 
laikai pagerės. Mes turime geriausių 
bąrgenų, namų, lotų ir farmų už cąsh 
ir mainais. >

Kreipkitės kasdie arba nedeliomis pas 
K. J. MACKE « CO.

- (Mačiukas) 
6812 S. Western Avė.

Tel. Prospect 3140

PAIEŠKAU draugo Antano Kudžiaus, 
paeiną iŠ, Leipalingio par., Suvalkų rtd. 
Sykiu tarnavome Amerikos kariuomenėj, 
Murmancke, Rusijoj. Prieš ir po karo 
gyveno Donorą, Pa. Ar jis, ar pažys
tami, jį žinantis, malonėkite pranešti. 
Joseph Mosgers, 6400 S. Maryland Aye., 
Cbicago, III.

PAIEŠKAU savo giminių, draugų ir 
pažystamų, kuriu turiu daug Amerikoj, 
bet nežinau jų antrašų 
susirašinėti.

Aš esu jau beveik du metai prie
glaudos namuose Oak Forest, III. iŠ prie
žasties ligos, bet dabar beveik esu svei
kas ir' pavasaryje nt^naū apleisti insti
tuciją. Taigi noriu, kad man pagel
bėtų kur nors apsistoti ir susirasti nors 
kokį darbą užsidirbti pragyvenimą. So. 
Omaha, Nebr., išgyvenau 30 metų ir 
atvažiavęs į Chicagą susirgęs pasidaviau 
į šią prieglaudą. Iš Lietuvos aš paeinu: 
Raseinių yalsč., kaimas Meištai. Prašau 
atsišaukti.

Mr. VINCAS RADECKIS,
* Ward 58, Oak Forest, III.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI!

!<Kaž Heat Interisifier Co. 4624 So; 
Western Avenue praneša gerbiamai vi
suomenei, kad Edvardas Butkus gyve
nantis 936 W.'33'St.,: virš’ m i neto j 
kompanijoj nedirbąu ir I neturi > teisės jo
kių kontraktų dątyfv,< kolektuoti arba 
kitus darbus atlikt.

ANTANAS KAZLAUSKAS.

Pp. Juozas ir Onutė Ęringiąi 
užlaiko krautuvę adresu 3845 
So. Kedzie avė. Pas juos ga
lima gauti visokių vaisių pra
dedant mažiausiu riešutu ir 
baigiant didžiausiu arbužu, 
taipgi groserįo ir įvairi^ mal
tų bei apynių.

Nors pp. Eringiai yra šioj 
šaly gimę ir augę, bet papro
čiais nieku nesiskiria nub mu
sų lietuviškos išeivijos. Jie pri- 
Įdauso vietinėms draugijoms ir 
Juozas savu laiku buvo Keistu-

Richard J. Zavertaik
i ADVOKATAS

160 N. La Šalie Sį,, Siiitė 1100 
Tel. State 2223^4;5 

WEST SIpE OFISAS
2 5 52 So, Central Park Avė. 

(prie 26th St.) 
Tel. Crawford 8200

' IŠSIMAINO namas, štoras 5 flatab 
parduosiu-$5,500 arba mainysiu į lo
tą ąę bučęrnę. Lafayette 5107, *4-

-- ------- jr—------- n------ rr—
Užmuštojoj bedarbio laidotu

vės bus šiandie, 2 v. po piet 
iŠ namų j Bethania kapities 
Laidotuvėms patarnauja* p. Eli- 
deikis.

PARDAVIMUI delicatessen ir gro- 
sernė, geras biznis, geriausias pasiūlymas 
paims jį 6506 S; Morgan St.

PARDUOPU; «ike body troką pi
giai už gerą pasiūlymą. Atsišaukite 
greitai. Lafayette 9123. 3059 Wesę 
38 St. *•

PARDAVIMUI kampinė grostrnė su 
namu ar atskirai, geroj vietoj, prie 
dirbtuvių. 7359 S. Paulina St.

PARDAVIMUI medinis namas, 6*6 
kambarių, pigiai, arba mainysiu ant 
bungalow arba mažesnio namo, arba ge
ros farmos. 7135 So. Rockwell St.

DUONKEPYKLĄ parduosiu pigiai 
arba ietkau purihinko su mąžu kapitalu, 

1256 Dickson St.

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

i studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

" *.. Tr"—■ ■-■r jpr'yrrr^n'ĮT
goniūi 'padaryti. Juk sveikata 
žipogui yra už viską brangesnė, 
ir kliųbas, pravesdamas tokj nu- 
tąrimą, daug pagelbės sergan
tiems nariams. Kliubo valdyba 
padarė, sutartį su daktaru • T. 
Dunduliu, kuris ir pats yra 
kliubo narys. /Daktaras jau 
veikia.

ANGLŲ KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioj lajy* F , * * ** 
gerai angliškai visur turi pasisekimą 
ir pirmenybę. ? * į 1 “ 
tikos, knygvedystės, 
lietybės, ir daug 1 
lengvai ir greitai iš 
būdą mokinimo J

PARSIDUODA uŽ teisingą paaiulh 
mą štoras, cigarų, xi£aretų ir. luhch 
roomis, dirbtuvių distrikte. t Turiu par
duoti į 2 dienas, parduosiu už teisin
gą pasiutimą.

Savininką galima matyti nedėlioj vi
są dieną.

3817 S, Halsted St. >

DARBŲ UŽTEKTINAI 
dėl moterų, kurios gerai pažįsta 

GROŽĖS KULTŪRĄ ir 
BARBERYSTĘ 

pusė kainos per aprybotą laiką. Užsi
dirbkite besimokindamos. Darbas kada 
pabaigsite mokslą. Atdara kasdie ir 
vakarais. MOLER SYSTEM. 59 East 
Monroe St„ tel. Central 6393.

Praeitą šeštadienį pp 
kai, 2605 W. 43rd Str., 
gė, savo 
dukraitei 
paminėti, 
minių ir 
vaikučiai 
gražiai pasilinksmino 
jau mažieji užbaigė savo cere
monijas, tai vėliau susirinko ir 
suaugusių, tikriau sakant, se
nių net kelios poros. Tarp jų 
buvo ir pp. Kasuliai, kurie iš 
pusės su pp. Z'a'bukais užlaiko 
naujus Studebaker karus par
duodami po vardu Midland Mo
tor Sales, 4492 Archer Ave„ 
tel. Lafayette 7139.

P-nia Zabukienč yra* musų 
mėgiama dainininke, kuri jau 
daug kartų mus palinksmino 
savo gražiu dainaVirnu Įvairiuo
se parengimuose. Už tai verta 
juos paremti biznyje perkant 
pas juos nebrangų ir gerą ka
rą Studebakėrį. O pasirinkimą 
jie turi didelį, nes fds' rųšise 
kirų yra visokių modelių 

Kaip vaikučius, taip ir 
suaugusius tą vakarą pp 
bukai puikiai pavaišino, 
vaišių kai kurie iš mus nuėjo
me į antrą aukštu kur gyve
na pp. Pnmiszkai, ir Čia ran
dasi Baltras Badžius, ktiriš ser
ga automobiliaus sunkiai su
žeistas. Taigi atlankėm jį. Prie 
to, dar ir PUniszkai mus pavai
šino. Ačiū jiems.

Per praėjusius dvejus metus lietuviai ėmė pinigusi 
iš savo Lietuviškų Bankų, ir dėjo į svetimtaučių. . |

Vienok Lietuviškos Bankos 'atsilaikė* ir stovi Stip-/ 
riai, kaip Gibraltaras.

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

Taigi REMKITE SAVUOSIUS IR VJENYKIM^S.
Lietuviai, kurie pasidės pinigus prieš pabaigą šio 

mėnesio gaus pilną nuošimtį nuo pradžios naujų metų.

' PRANEŠIMAS DETROJIEČIAMS
Liet. Soc. S. 116 kuopos susirinki

mas įvyks nedėlioj, 24 d. sausio, pas 
drg. Strazdus, 7445 Rralrie Aye., Det- 
roit.

Visi atsilankykite, nes yra svarbus 
reikalas. -*• F. Lapinskas.

PARDAVIMUI 2 flatų garu šildo
mas, 7 ir 8 kambarių, arti Central 
Park ir Lexintoų. Tel. Van Buren 3019

GROSERNĖ it delicatessen, gera vie
ta. Parduosiu pigiai. Renda $25.00, 
6009 So, May St.

Partners Wanted 
Pusininku Reikia

REIKALINGAS pusininkas į biznį 
arbą^ parduosiu biznį. Vienai moteriškei 
peršunku. 2113 So. Halsted St., Tel. 
Canal 7055.

‘The Age for Loye 
BILLIEUDpVE

jBe to dieną — Epizodas iš 
“THE GALLOPING GHOST”

TfaiPli
Komedija, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai
i ■ .... ......

Furnitute & Fixtures 
Rakandai-Jtaisai

PARDAVIMUI pigiai 4 kamb. rakandai, 
mažai vartoti. Parduosiu kartu arba 
atskirai. Priežastis pardavimo išvažiuo
ju į Lietuvą. 4459 So. Washtenaw 
Avė., užpakaly.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

'A.. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SUT.FURINftS VANOS 
ELEKTRIKINIAI TRRATMBNTAI

Naujos Nužemintos Kainos 
Garo ir laAtj pirtis 
Garo, maudynė ir laftal 
Garo ir elektros mandynfl 
Turkiška ir • Elektros 

piotlil ir kambarys 
Snlphuria maujtynO 
Pilnas e------

tas ir _____
Pilpas treatrnentas 
Elektrlkinis Mr-1 
Vaistų ar .L---------- ---------- — —
Motėritns antradienlali*—diena ir vakarai*

Sausio 21 d., 4:30 v. v., Oak 
Forest prieglaudoje po sunkios 
ligos pasimirė Antanas žilius, 
54 m. amžiaus. Paliko moterį 
Barborą, sūnų Adomą ir brolį 
Stanislovą. Velionis- gyveno 
10835 S. State St. Laidotuves 
bus pirmadieny, sausio 25 d., 3 
v. ryto iš namų j vietos baž
nyčią ir į šv. Kazimiero kapi
nes. Laidotuvėms patarnauja 
n. Eudeikis.

“Aš išgydžiau savo 
Reumatizmą”

"AS kokčiau 
mo" ralio p. 
“AB Stiliau di_____  ___ _
man n(5 klek nepagelbėjo, 
gėlbfljo man pirma Havajų 
savo reuniatižma. Dabar 
neturiu tų baisių skausmų, 
ir gyvas. Nuga-Tone yra 1 
štai kokius aS esu kada

Nugft-Tono i S valo kuųi 
IBBaukla ligų ir skausmus 
stipri} ir sveikų ir 
Jėgas ir gyvumų. '* 

aptiekininkų, 
, paprašykit

Rytoj, sekmadieni, nuo 6 iŲ 
7 valandos—tai yra, visą va
landą—bus transliuojamas Nau
jienų radio programas is sto» 
ties \VGJ^3, 1360 kilocycles.

Bus dainos, muzika, dalyvaus 
Makalų šeimyna.

Tarp kitų, dainuos ir North- 
aidės vaikučių Bijūnėlio choras, 
kurį mokina p-nia Steponavi
čienė.

O kai dcl Makalų šeimynos, 
tai jos džiaugsmai ;r vargai 
tęsis toliau.

Norėčiau dar tarti žodį apie’ 
tą šeimyną. Kaip aš ją su
prantu, ji yra Įvesta į radio 
stotį ne juokams krėsti. Juk ir 
musų pačių gyvenime ne kažin 
kaip daug juokų. Ir ne kokiam 
sąmojingumui parodyti, kuris 
pasireiškia* pa v. anekdotuose. Ji 
yra atpasakojimas atvaizdavi
mas lietuvių gyvenimo Ameri
koje. Gal būt, kad Petro ar 
Jono šeimų gyvenimas, kaip at
skirų vienetų, skiriasi nuo Ma
kalų šeimynos. -Vienok karak- 
teringieji, riškieji musų gyve
nimo ruožai šioj šaly Makalų 
šeimoje pasireiškia.

Tai pasiklausykime Naujienų 
radio programų visą valandą ry
toj nuo 6 iki 7 vakare, trans
liuojamo iš stoties WGES, 1360 
kilocycles.—X.

Kurie kalba 
rZ' "J

Anglų kalbos^ aritme- 
^eųųghfijoą, pi

kų dalykų galite 
ttoktl pagal naują 

, _______ ..mėrikos Lietuyių
Mokykloje. čia yp mokinama to
kiais budais, jųgei pradinį mokąlą 
užbaigiąma Į devyni? mėnesius; auk
štesni mokslą Į vienus mejus.

Amerikos Lietuvių
■ Mokykla

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

MILDA
Theatre

3142 S. Halsted St.

Real Estate For Sale 
, ya-roaj‘^em$ PąjMavimųį ’ _ _ 

APSAUGOSI SAVO PINIGUS 
ĮDEDAMAS J NAMĄ ARBA UK?

pirmas fialas apšildomas, bris 
' u

Randasi Mar 
Savinin*

Įdomus koncertas

The Ciyic Orchestrą Chi
cago, kurios) muzikalia dirolt- 
torius yra Frederick Slock, o 
konduktorius Erjc DeLaniar-

Jp, «

ter, duos pirmą iš keturių 
koncertų Orchestra salėj, ?ek-j 
rnadienį po jįjįct, sausio* 31 d. 
Ši organizacija’duos vieną šau
niausių programų, kokius ji 
yra kada davusiu y

>er daug mptų nuo reumatiz- 
'. KubilunaH, Boston, Mass.

valetų, bot Jie 
Nuga-Tone pa- 

Afi ifigydžjau 
Dabar ag esu sveikas 

j. AB esu stiprus 
paetobStiniauųl vai- 
amųs'', 
nuų nuodų, kurio 

r„.j. Jis padaro jus 
suteikia jums naujas 
ra-Tono yra pardavinB- 

___ ,  ___ , Jrigu aptiekininkas ne
turi jo, papraSykit Ji, užsakyti iŠ savo ur
mininko. Perai tikrinki t, kad jue gaunat
Nuga-Tone. Substitutai ' yra be vertes.

■Į     Į »■! ■Į—««niiai I m 

UNIVERSAL SHOE 
REBUILDERS 

ANTANAS F. ŠTANEVICH 

3451 Wallace Str.
Augštos tųšies darbas.^— Žemos Kainos 

—25 metai patyrimo.
Mes pasiimam čeverykųs 
ir greitai pristatoma į •* 1
Tiktai patelefo- / į . 
nuokit YARDS 

at- 
pasiims

gątis 10 nuųš, ' Mf

Šeštadienis, sausio 23, 1932
Į,................. , ,,

Fiirmshed Rooms
KAMBARYS ant rendojs, dėl vieno 

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

Situation Wanted 
Darbo leSko

IEŠKAU darbo janitoriaus pagelbi- 
ninkas unijistas, patyręs, ne girtuoklis, 
Tel. Haymarket 2529, W. Samuolis.

Farmg For Sale 
. Ūkiai Pardavimui____ _

10 AKRŲ $125 
TURĖKITE NAMUI SKLYPĄ, ART!

. Mokyklos
$10 įmokėti, $10 j mėnesį nupirks 

10 akrų žemės sklypą dcl paukščių, 
daržovių farmos, uogų ar vaisių; dali
nai su medžiais; arti ežerų, upelių ir 
upės. Clear title. Delei užbaigimo 
Trust Estate, parduosime už $125 mi
nėtomis sąlygomis. Rašykite dėl smulk
menų.

BANKERS TRUST COMPANY, 
Mųskegon. Michigan

Exchange—Mainai
MAINYSIU lotą ant namo, lotas 

randasi ant Vfestem Avė. ir 70. J. Kra- 
zauskas, 4506 S. Talman Avė.

Business Chances

PARDAV1MUI Road House ir r«- 
taurantas, West 111 th St. ir Mason 
Avė., Chicago Ridge.

Educational
M

MOKYKIS BARBERYSTĖS
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacija 
iauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 Weat Madison Street

Buvo Dabar
BOo 
7fio 

1.00
2.50 

, . &00 ....___ _ .treatmen-
ilnUBOidaV mafiina 3.00 

4.50 
i Manažaa 1.50
alkoholio Jtrlhimaa 75o

1657 W. 45th St.
Kamp. S. Paulina. Tel. Bonlevarfl 4M2




