
The First and Čirentost Lithuanian Daily in America

NAUIIENOS
Ths Lithuanian Daily Nbws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois,

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS
The Litliuanian Daily News

Ent«’«dlas second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago,, 
under the Act o£ March 8» 1879

ih iiif ikiriOiKuibi ĮiniHeii fc.im^on■< . ■■ ■■>

The First and Groatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
~ The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PĮJB. CO., INC.
‘ 1739 South Halated Street. Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 ,

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
v—------------------------ [------ -— ............ - - - ■.

VOL. XIX Kaina 3c No. 20

Kiekvienam Piliečiui 
Amerikoj, Išpuola Po 
$2,366 Pelno Kasmet
Mokesnių negauta 

pereitais metais 
virš $1,000,000,000

Karo komendantas 
uždarė kai kurias 

profesines unijas
Pavienių žmonių pelno pajamos 

nupuolę 50 nuošimčiais
Kaunas, saus. 6. Kauno ka

ro komendantas uždarė tar
nautojų profesinę sąjungą “kai
riųjų” siuvėjų profesinę sąjun
gų “Adatą” ir maisto tarnauto
jų profesinę sąjungą.
Papa visus valdančius palaimino

Kaunas I 2 Elta.— Gruodžio 
30 d. Lietuvos atstovas prie šv. 
Sostos p. Lozoraitis buvo pri-
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[Acme-P. •€< A. Photo]

Norfolk, Va. — Didžiausias pasaulio “oro paukštis” U. S. S. Akron. Prieš kiek laiko jis tri 
puti sugedo ir dabar yra taisomas.

u-

Lenkai Uždarinėja 
Lietuvių Mokyklas 
Okupuotoj Lietuvoj

Uždarytų mokyklų 
vaikams patarta 

lankyti lenkiškas

Lenkų pirokselinas 
Utenos apskrities 

viršininko duryse
Likviduota 10, “Ryto” mokyklų Vienas patronas sprogo, kiti 

buvo sudrėkę

VVashington, saus. 24. —Vi
daus mokesnių pajamos Suv. 
Valstijose per pereitus 1931 
metus nukrito ligi daugiau kaip 
vieno bilijono dolerių, palygi
nant su 1930 metų pajamomis.

Pajamos iš visų šaltinių par
eitais metais siekė $1,914,054.
kuomet 1930 metais dar siekė; imtas audiencijoj Jo šventeny- 
$2,932,066,060. Didžiausias nu
kritimas buvo pelnų taksose, 
nors taksos nuo pelnų vis tik 
tebesudaro pajamų didžiumą. 
Pelnų taksų pereitais metais su
rinkta $1,368,035,467, kuomet 
1930 m. surinkta $2,332,968,- 
393.

Pereitais metais korporacijos 
sumokėjo mokesnių $800,808,- 
5337, gi užpernai $1,242,595,- 
728; pavieniai asmenys sumo
kėjo pernai $567,226,929, gi 
užpernai $1,090,372,611. Tos 
skaitlines parodo, kad pavienių 
asmenų pelno pajamos yra su
mažėjusius ligi 50 nuošimčių. 

•M ' * * '■ ' ’
Kiek Suv. Valstijos* turi?turto

Nevv York, sau s. ̂ 24: —Viso 
Suvienytų Valstijų turto 1930 
metais buvo $329,700,000,000; 
visos šalies pajamos buvo $71,- 
000,000,000. Jei tas sumas bo
tų galima padalinti lygiomis, 
tai kiekvienai gyvai galvai 
Amerikoj tektų po $10,961 ka- i 
pitalo ir po $2,366 metinių pa
jamų.

Nuo 1929 metų Amerikos 
turtas nukrito $32,100,000,000 
arba 8.9 nuošimčiais, gi paja
mos nukrito $14,000,000,000 ar
ba 16.4 nuošimčiais.

bes Popiežiaus Pijaus XI,* kurį 
pasveikino vardu Naujų Metų 
proga. Jo šventenybė, dėkoda
mas už sveikinimus, laimino 
Lietuvos kraštą ir visus, kas jį 
valdo, pirmoj eilėj Poną Res
publikos Prezidentų.

Baircelonoj visuotinas 
streikas

Grasina visuotinu perversmu 
Ispanijoje .

Barcelona, Ispanija, saus. 24. 
Vakar prasidėjo visuotinas 
streikas, kurs spėjama yra j- 
žanga į visos šalies streiką, su 
tikslu nuversti esamąją respub
likos tvarką,
kas šaukiamas kažkokio 
bucinio -komiteto” su 
bolševikiškais ūbaisiais.

Andalūzijoj strei-
“revo- 
grynai

Honolulu neteisia lin
čiuoto jų

70 pašauta, 8 užmušti į Baltieji užkrėtė eski- 
kalčjimo riaušėse 1 m08USmosus

-Yklavik, šiaurės Teritorija, 
... — Baltųjų žmonių ir300 kalinių sukilimas Anglijoj 24.

dėl saldžios sriubos j jų civilizacijos įsiveržimas at
nešė eskimosams visas ’ ligas, 
kurių jie pirma niekuomet ne
žinojo, kaip tai ihfluenza, pneu- 
monia ir kt.

Plymouth, Anglija, saus. 24. 
—Astuoni kaliniai nušauti vie
toje ir apie 70 pašauti riaušėse 
Darmoor kalėjime, apie 250 
mylių nuo Londono.

Sukilimas prasidėjo dėl ne
davimo cukraus į sriubų laike 
pusryčių. Po pusryčių kaliniai 
buvo nuvaryti, kaip paprastai 
į koplyčių, bet Atsisakė giedo
ti; paskui išvesti į kiemą, už
puolė sargybą ii* uždegė- kalė-* 
jimą. Pašaukta iš Prince Town 
kariuomene pradėjo suūdyti sta
čiai. į kalinius. Ilgai tęsėsi 
gulimas, kol maišias tapo 
slėgtas. '

Raketeriai bandę 
pavogti C. Dawes 

tikslu pasipelnyti
< --------- '

Chimgcs “slaptas šeškomas” 
pasiūlę federalį įstatymą “kid • 
naperius” . persekioti

an-
nu-

Jėzuitų ištrėmimas 
paskelbtas Ispanijoj

Kaunas, saus. 6. — Vilniuj 
ir Vilniaus apskrity lenkų val
džios uždaryta 10 “Ryto” mo
kyklų.

Vilniaus mokyklų uždarymų 
lenkų valdžia motyvuoja taria
mu nesilaikymu nustatytų tai
syklių ir dėl žemo mokslo laips
nio. Be to, mokykloms prikiša
ma’, kad jos vartojusios iš Kau
no atgabentu? vadovėlius. Už
darytų mokyklų mokinia’lms pa
siūlyta stoti į lenkų mokyklas.

Per 10 dienų turi visi išsikraus
tyti; kiti jau išsikraustę

Pocius pasikorė su 
moteriškais rūbais

Kapitalas pats save ėda
Nevv York, saus. 21. — De

presija smarkiai sudrožė ir tur
tuoliams per kišenius Nevv Yor- 
ke dauguma turtuolių x kliubų 
neteko tarp 10 ligi 50 ,o kaikur 
ir daugiau nuošimčių narių, ne- 
beišgalinčių apsimokėti. Tas 
pats kituose miestuose. Daug 
aristokratiškų kliubų ir ištaigų 
jau užsidarė, kitos verčiasi pa
skolomis.

VVashington, saus. 24. —Pra
gyvenimo išlaidos per 1931 me
tus nukrito 10 nuošimčiais, pa
lyginant su išlaidomis 1930 me
tais, kaip praneša darbo biuro 
statistika. Tačiau palyginant 
su 1914 metais daugumoj mies
tų pragyvenimas dabar yra 
brangesnis 30 ligi 50 nuošim
čiais.

Honolulu, Hawaii, saus. 24.— 
Grand jury išsiskirstė nepada
ręs jokio apkaltinimo keturiems 
amerikiečiams, nubučiavusiems 
havvajietj Kagahavvaii. Niekas 
nežino, kas atsitiko, nes jury 
pasisakė prisaikinti laikyti pa
slaptį. Tuo tarpu seime varo
mas ypatingai sustiprintos ap
saugos įstatymas.

Suomija Rusija pa
sirašė taiką 3 metam
Pripažino viena antros sienas

Katės nepakelia saxo- 
phono

Portland, Mich, saus. 24. — 
Hanseno katė šiaip nekreipia 
jokios domės į radio, bet kai 
vieną vakarų pasigirdo iš radio 
s*axophono kniaukimas, katė at
sikėlė ir pasižiūrėjusi j radio, 
puolė kniaukdama stačiai į 
“loudspikerį”.

Mac-Londonas, saus. 24.
Donaldo valdžia /žada įnešti par
lamentui pasiūlymą visuoti
niems apsaugos muitams įves
ti. Londono spauda tą suma
nymą kritikuoja.

Daktaro ir kanarietės 
draugystė

Bolton, Anglija, saus. 24. — 
Dr. Cross turi kanarietę, kuri 
kas rytas atlėkusi prikelia jį iš 
miego, pešiodama’ jo ausį, po to 
abudu eina valgyti pusryčių ir 
abudu važiuoja ligonių lankyti. 
Daktarui einant į ligonio na
mus, kanarietė lekia su juo sy
kiu.

Naujos moterų torturos
DaugLondon, saus. 24.

kančių moterims išgalvota, bet 
tokios dar nebuvo. Naujausiu 
išradimu storules Europos po
nios yra karštu vašku nuo gal
vos ligi kojų apačios aplieja- 
mos ir ilgą laiką lyg bačkos ri
tinė] amos, paskui' pametamos 
pusei valandos klaksoti. Toks 
“masažas” daromas su tikslu 
suliesi liti ir pasekmės esančios 
lygiai kaip turkišką pirtį pa
ėmus. ' A

Bruening apkaltino Hitlerį 
' »

Berlinas, saus. 24. —Kancle
ris. Bruening apkaltino fašistų 
vadą Hitlerį, kad jis naudojasi 
sunkiais Vokietijos laikais savo 
siaurai partinėms ambicijoms.

A .

Helsinki, saus. 24. — Nepuo
limo sutartis 3 metams kų tik 
pasirašyta tarp Suomijos ir 
Sovietų Rusijos; sutartis ga
rantuoja abiejų šalių dabarti
nes sienas. Abi šalys pasižada 
nepadėti trečiai šaliai, jei ta 
kurią nors pultų.

Vatikano sienos sprogi
nėja

Vatikano Miestas, saus. 24.— 
Nauji plyšiai pasirodė Vatikano 
pa’lociaus sienose, arti knygy
no, kurio lubos nesenai įgriu
vo. Visi brangus daiktai iš
gabenti iš pavojingų kambarių.

Ugniakalnių pelenai už 
bėrė miestą

Giuatemala, saus. 24. — Du 
atsivėrę ugniakalniai, 50 mylių 
atstu, apipylė Guatemalos mies
tą pelenais^ kurie ugninėmis 
srovėmis prisiartinę, pradėjo 
dulkėti žemėn, Įvyko apie 10 
smarkių žemės sudrebėjimų, bi
joma, kad arti' ugniakalnių yra 
daug nukentėjusių.7

Paryžius, saus. 24. — Lavai 
ir MacDonald savaitės bėgyje 
žada turėti konferenciją pasi
tarti reparacijų klausimais. ’

’ ■  .

Kaunas.— Antanas Bružas, 
“Musų Rytojaus” redaktorius 
su Griciu-Pivoša žada leisti sa
vaitraštį “Banga’,. 
dės- eiti savaitinis 
laikraštis.

VVashingtonp saus. 24. —Chi- 
cagos “slaptojo šeškomo” še
fas, pulk. Isham Randolph ir 
St. Louis organizacijų atstovai 
tarėsi su senato nariais reikalu 
išleisti federalį įstatymų kovai 
su žmonių vogimo raketeriais. 
Toks įstatymas leis nusikaltė
lius ieškoti ir teisti visose vals
tijose mirties bausme arba ka
lėj imu taip ilgai, kaip teismai 
ras reikalinga.

Apskaityta, kad, naujausiais 
laikais visoje Amerikoje įvyko 
262 žmonių pavogimai su tiks
lu iš jų išgauti. stambias sumas 
pinigų. Tie “kidnaperiai” turi 
savo ' stiprius ryšius ir nesant 
federalio įstatymo, savo .aukas 
išgabena į kitas valstijas ir, jei 
patenka į teismą, terorizuoja 
liudininkus.

Pattcrson, senatorius iš Mo. 
gavo pranešimą iš Ghicagos, 
kad Illihois “kidnaperiai” pla
nuoja pavogti Charles Davves, 
buvusį Amerikos ambasadorių 
Anglijau ir dabartinį 2,000,000,- 
000 finansinės korporacijos pre
zidentą. Patterson pasakė, kad 
žmonių vogimo raketeriai, ma
tyt, nebesitenkina butlegeriais, 
bet pradeda kėsintis j nieko 
bendro su požemine praktika 
neturinčius žmones.

i

Kaunas. Lietuvos rašyto
jai ir knygų leidėjai rengiasi 
įteikti t valdžiai protestą vdel 
spaudos sutarties* sudarymo su 
Vokietija. * *

Madridas, Ispanija, saus. 24., 
—Prezidento dekretas, kuriuo 
jėzuitai laike 10 dienų turi ap
leisti Ispaniją, jau viešai pa
skelbtas šiandien. Daugelis jė
zuitų lyderių savo turtus jau iŠ 
kalno iškėlė į užsienius arba 
perleido privatiškiems asme
nims.

Patjrta, Kad jėzuitų ordenai 
turi didelius įdėlius įvairiose- 
kompanijose, kaip tai Ispanijos 
Transatlantiko kompanijoj, BiL 
bao kasyklose, Valencijos prail
giu plantacijose, bankuose; kas
met jie pasiųsdavo papai į Ro
mą tlo $5,700,000. Jų mokyklos 
daugumoj perrašytos tamtik- 
roms eivylėms korporacijoms.

J a p o nai pagrasino 
Shangai okupuoti

Vienuolika karo laivų laukia 
Kinijos atsiprašymo

Tokyo, saus. 24. — Japonijos 
valdžia’ nusistatė užimti Kini
jos miesth Shangai, jei nebus 
išpildytas ultimatumas, kuriuo 
reikalaujama panaikinti Kinijoj 
prieš japoniškas organizacijas, 
uždrausti japonų prekių boiko
tą ir atsiprašyti už sudarytus 
japonams nesmagumus. Vie
nuolika karo laivų jau laukia 
valdžios 
uoste. .

paliepimo, Shangai

“Vitos” vynų fabrikas
Ukmergės vaisvynių fabrikas 

“Vita” yra vienas iš pirmųjų 
šios rųšies fabrikų Lietuvoje. 
Jis įsteigtas 1925 ™ iv to 
laikę sparčiai 
si, o “Vitos” 
įsigijo plačią 
ūkio parodoje 
buvo puikiai 
pagyrimų.

Savo rūsiuose ‘‘Vita” tūri di
delę įvairių senų-vynų atsargą. 
“Vitos” vynai , savo skonių ir 
kvalifikacijomis lyginasi užsie
nio vynams.

tobulėjo ir plėtė- 
vaisvyniai iki šiol 
klijenturą. žemės 
“Vitos” gaminiai 
įvertinti ir gavo

paveikslų

Kaunąs, saus. 6. —• Oficiozo 
“Lie# Aido” redaktorius Gus
tainis skiriamas atstovu Esti
jon, redaktorių kviečiamas Ig
nas Jurkūnas šeinius.

—J—_
M’Alester, Okla, saus. ^24. 

iKovo 1JL d. čia' bus nužudyti 
elektros: kėdėj 5 kriminalistai, 
apkaltinti žmogžudystėse.

Berlynas, saus. 24.— Vokie
tijos bedarbių skaičius dabar

Berlynas, saus. 24. 

apskaitomas į 6,000,000 žmo
nių

Ryga, saus 24.\ — Sovietų 
valdžia pradėjo draus# įvežimą 
iš užsienių mašinų ir duoda ge
rbto prizus už naminius išradi
mus.

Policija bando nustatyti 
tie rūbai buvo

kieno

Chicago, saus. 24. — Antanas 
Pocius, 1826 String Street, me
džių pardavėjas, j>ersirengė mo
teriškais rūbais ir pasikorė 
gembėj savo pastogėj šiandien. 
Anksti rytų, žmonės, jį matė 
vaikščiojant savo paprastais rū
bais apsirengusį. Jo našlė žmo
na neatėjo paaiškihti, kieno 
drabužiais jis apsivilko - prieš 
pasikardamas.

Kaunas, saus. 5. Sutinkant 
Naujus Metus Utenos apskrities 
viršininkas Motiejūnas—Valevi
čius nuėjęs į gimnazijos su 
rengtą pasilinksminimą Naujų 
Metų sutikti.

Ryto metą tarnaitė apskr. 
viršininkui sakanti, kad naktį 
prie jų namo durų kažkas spro- 
gę. M. Valevičius pirma ma
nęs, kad buvo rakietą kas pa
leidęs, bet dėl visko išėjęs pa
tikrinti. Betyrinėdamas apskri
ties viršininkas radęs dėžutę su 
keturiais patronais pirokselino. 
SĮprogęs tik vienas patronas, o 
kiti trys patronai rasti atidrė- 
kę.

Patronuse esą 
užrašyta “Vyrob

Dabar policija 
įvykį tirianti.

lenkų kalba 
krajovy”.
atydžiai tą

'...■51 .''' • -v ' $ :<•
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Dar viena “naują 
era” Lietuvoj

Piliečių apsaugos departamento 
direktorius apie naujas 

valstybės gaires x
Sausio 2 d. neobtuanų salėj 

piliečių aps. ,‘dcp. dir. p. Nova
kas laikė paskaitą apie naujas 
valstybės gaires.

Naujomis gairėmis Novakas 
vadina tą periodą, kuris prasi
deda nuo‘ gruodžio 11 d. Kal
bėtojas citavo nuomones apie 
parlamentarizmo krizį. Parla
mentarizmo krizis įvykęs dėl 
to, kad. parlamentai įsigiję per 
daug valdžios: parlamentams 
reikėję tenkintis daugiau kon
troliavimu. Kalbėdama dėl tau 
tos atstovybės rinkimų Nova
kas sako, kad, renkant tautos 
atstovybę buvusios vartojamos 
neišmintingos priemonės dėl to 
ir atstovybės išeidavusios ne-ir atstovybės išeidavusios 
tikusios.

Dabar Lietuvoje- tautos 
stovybė busianti renkama 
mintingai.

Be ko kita Novakas Jcritikavo 
profesorius, kurie nepri-tuos pi 

pažįsta

at-
• v
1S-

Kauno socialdemo
kratu susirinkimas 

a 1/•* į**-'* . T
Sausio 3 d. įvykusiame so

cialdemokratų ’ susirinkime par
tijos pirmininkas p. Kairys pa
darė platų pranešimą apie ne
darbą ir bedarbių klausimą tiek 
plačiame pasauly, tiek Lietuvoj.

Pasak Kairio, visame pasau
ly dabar siaučia kroniškaš ne
darbas. ..Tai pasėka technikos 
revoliucijos, ypač pareinant nuo 
anglies kąmybos į elektra va
romąją jėgą. Tas pasikeitimas 
ne tik daug darbo rankų pali
kęs be darbo, bet papiginęs ir 
padauginęs gamybų. Lietuva 
nors ir atsilikus, bet ieškoda
ma rinkų savo žemes ūkio ga
miniams negali ir, turbut, ne
greit tegalės konkuruoti su ki
tais kraštais.

Lietuvoj pram. ir įmon. vis 
mažinančios darbą. Antai, Kau
no tekstilės faforik. vietoje 5 
darbo dienų per savaitę dabar 
tedirba tik 3 dienas.

Vailokaičių fabrikas “Diana” 
ir.kitur vietoj 6 d., dirbama 4 
d. per savaitę.

I “Nemuno” fabrikas šiaip taip 
įstengiąs dirbti visą savaitę. 
Bet darbininkams jau esą pra
nešta, kad atlyęinimtos busiąs 
•sumažintas.

Prekybos krizis pas mus taip

ĮRyjH AVASARIS jau nebetoliu Gamta 
■ h^Į^yl vėl atgys ir kartu su “ja musų 

lasBol viltis ir jiegos.
Rengkimės prie to atgijimo, sutvarkyki
me savo finansus, pradėkime statybų.
Musų . Bankai ir Paskolos įstaigos yra 
tvirti ir prisirengę jums patarnauti, tik 
parodykite jiems savo pasitikėjimą. At
siminkite, jie gyvuoja ne vien dėl savo 
labo, bet ir dėl jūsų gerovės.

■ > ■ \
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[korespondencijos
Milwaukee, Wis Detroit, Mich
SLA 10 apskričio metinė 

konferencija
Įvairios žinios.

Sausio 10 uienų Uiiivcrsal 
Settlement svetainėj, 2129 S. 
6th St., įvyko SLA. 10 apskri
čio konferencija. Konferencija 
buvo šaukiama 9 vai. ryto, bet 
kai kuriems delegatams pavė
lavus pribūti paskirtu laiku, 
konferencijų atidarė 10 apskri
čio pirmininkas J. Philip 10 
vai, ryto. Ir kol mandatų komi
sija sutvarkė delegatų reikalus, 
tai 10 apskričio pirmininkas J. 
Philip pakvietė kelis delegatus 
nors trumpai pakalbėti. Reikia 
pastebėti, kad kalbėjusių dele
gatų prakalbėles buvo rimtos 
ir lietė vien tik SLA. organiza
cijos reikalus.

Iš mandatų komisijos išduo
to raporto pasirodė, kad šioj 
konferencijoj dalyvauja 7 kuo
pos su 20 delegatų ir visa to 
apskričio valdyba. Iš perskaity
to 10 apskričio pusmetinės kon
ferencijos protokolo pasirodė, 
kad apskričio ižde pinigų ran
dasi $78.85. Apsvarsčius ir pri
ėmus apskričio valdybos ir kuo
pų delegatų raportus, prasidė
jo nauji sumanymai, tarpe ku
rių buvo pakeltas klausimas ir 
išnešt;, rezoliucija SLA. orga
nizacijos reikalais. Kad Pildo
moji Taryba surastų budus ir 
atgaivintų fondą narių šelpi
mui ir iš to fondo skolintų pi- 

■ nigus negalintiems dėl bedar
ius užsimokėti mėnesinius mo
kesčius.

Antras nutarimas 
ganizacijos 
Pildomoji 
kompanijos 
‘■Tėvynėj”,
nariai, išrinkdami kuopų virši
ninkus, juos apdraudžia ir ma- 

t

no, kad tai yra labai atsargu. . • cBet kai prisieina su.tais, apr 
draustais viršininkais turėti ko
kų nesusipratimų, tai apdrau
dos kompanija daro visokius iš
sisukinėjimus, o kuopų nariai, 
neturėdami po ranka apdraudos 
kompanijos poliso, nežino ke
kių priemonių pirmiausia reikia

SLA. or- 
reikalu — tai kad 
Taryba apdraudos 
“polisą” .paskelbti^ 
nes pasirodo, kad

visai 
matos 

laikraščiuose. Kas pasidarė, ar 
rašytojai popieros pritruko, ar 
sutingimo liga susirgo?. Pir
miau būdavo Vandupe tankiai 
aprašydavo apie pokiliusi gar
džias vakarienes ir formas. 
Pirmiau’ir Proletaras daug 
raudonų kibirkščių ir pastabėf 
lių prirankiodavo. Dabar gi- 
tylu. Kodėl Proletaras savo 
kibirkštis užgesino, kaip kad 
Vandupe užmiršo paros ir va* 
kariones?

šiuo laiku, Detroite medžia
gos žinioms, rodos, yra 
pakankamai. Tik kažin kodėl 
musų korespondentai aptilo. 
Iš kitur matyt žinių kas ke
linta diena, o iš musą, Detroito 
tik retkarčiais tepasirodo. Su* 
kruskime ir imkime rašyt visi, 
kad žinių iš musų garsiojo 
Detroito niekad daugiau ne
stok uotų.

—o—
Lavinskas dabar yra užim

tas su vajum. Zilioja jis vi
sur: po darbininkų stubas, 
profesionalų ofisus, neaplen
kia ir spikizių. Tik kur jis nė 
eina, visur girdi1 vien skundi
mus!. Tik turbūt vieni burti
ninkai nesiskundžia, pas juos 
žmonių visuomet' pilna, vos 
spėja rinkti iš žmonių dole
rius.

Nueik pas darbininkus — 
skundžiasi bedarbe, kad nėra 
darbo, o jei kuris kiek ir dir
ba, tai neužsidirba nė pragy
venimui.

Pas daktarus irgi tas pats. 
Jie laukia ligonių, bet sulauk
ti negali, nes dėlei bedarbės 
kad ir sergantys žmones nesi
skubina eiti pas daktarą, nes 
bando kentėti, arba savo prie
monėmis gydytis. Eina pas 
daktarą tik tada, kada liga 
pasidaro nebepakenčiama ir 
tiek jau užvilkta, kad sunku 
bėra ir pagelbą suteikti.

Advokatai irgi' skundžiasi, 
kad nėra biznio, nes kai be
darbė, tai mažiau peštynių,

Iš musu didmiesčio►
mažai žinių šiuo laiku

bčdfy kad nėra pirkėjų.
Tik vienos spikizės visuomet 

pilnos Žmonių. Bet ir jos 
skundžiasi, kad nėra biznio, 
nes tie žmones tai jų “nuola
tiniai kostumeriai,” kurie da
bar nieko nebeturi ir laukia^ 
kad kas atėjęs juos pagirdy
tų. Jie trinasi apie pečių ir 
godžiu žvilgsniu pasitinka 
kiekvieną naujai įeinantį: be
ne ir jiems kokis stiklelis 
klius. Bet tokių “geradarių” 
mažai bėra. Tad ir spikizSms 
dabar sunkus laikai.

—o—
Sausio 12 di Socialistų par

tija buvo surengusi prakalbas. 
Kalbėjo Norma n Thomas. Jo 
prakalbos pasiklausyti prisi
rinko tiek žmonių, kad netilpo 
svetainėn. .

Norman Thomas yra geras 
kalbėtojas, savo nuoširdumu 
kalboje primenąs velionį Deb- 
są. Klausytojai gaudo kiekvie
nų žodį, nes jis moka ir pra
juokinti ir sugriaudinti žmo
nes. Kad butų keli tokie kalbė
tojai, butų galima vėl subu- 
davdli stiprių Socialistų par
tiją-

Buvo atėję ir keli komunis
tai, bet jie irgi tvarkiai užsi
laikė. Po prakalbos buvo klau
simai. Klausimų buvo įvai
riausių, bet į juos visus d. 
Thomas davė labai nuosakius 
atsakymus.

—F. Lavinskas.

policijai ramiai pasalioj a savo 
istorijų.—B. K. A.

Winnipeg, Canada

Iš Argentinos
Sukvailiojo lietuvis

Ispanų laikraščiai laipina 
Simono Berukšėio paveikslą 
keliose pozose ir plačius ap
rašymus, kaip jis gruodžio 13 
dienų ‘‘apsidirbo su savo prie
šais’’ Santa Maria dvare, šalę 
Buenos Aires, kur jis porų 
metų tarnavo.

Berukštis — apie 30 m. am
žiaus, baigęs pradžios mokyk-

lavinęs. Tris metus tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje. Ar
gentinoje badavo, kol darbų 
gavo. Dirbdamas ’2 mietu koli
te, kada užvaizdu ir vieliniai 
darbininkai iš jo tyčiojosi,— 
jam tekdavo atlikt sunkesnis 
darbas ir valgyt sena, sulipu
si duona. Nuo to daugelis su
kvailioja ir eina beprotnamiu, 
bet Berukštis minėtų dienų 
nušovė du savo darbo drau
gus, sužeidė užvaizdų ir jo 
žmonų, kada jinai telefonavo 
policijai, žmogžudis- suimtas,

Čia pas mus yra susidariusi 
tikra šmeižikų ruja, kurių vie
natinis tikslas yra laikraš
čiuose šmeižti kiekvieną Win- 
uipego lietuvį, kuris tik jiems 
nepatinka.

Fašištiniai šmeižikai, kurie 
turi ir savo draugiją) įkūrę, 
spiečiasi apie Savo laikraš
čius, — Vienybę ir Dirvą, ne
aplenkdami ir Sandaros, šalę 
šmeižimo jie dar pasižymi 
muštynėmis ir girtavimu, net 
ir gatvėje užkabinejp žmones 
ir juos kolioja, tuo žeminda
mi visų Wihhipegq lietuyių 
vardų,

Yra dar ir kita nušis šmei
žikų, — tai komunistai. Jie va
ro šmeižimo darbą savo laik
raščiuose, bot kad jų laikraš
čius mažai kas skaito, tai 
bando lysti ir į “Keleivį”. Ke
leivio 'redakcija jau ne sykį 
yra pareiškusi, Uad ji nenori 
šmeižiančių korespondencijų. 
Bet nuo šmeižikų sunku atsi
kratyti. Juk redakcija nežino 
kas ištikrųjų dedasi tame ar 
kitame, jnieste, iš kurio ra
šoma ir negali žinoti kur yra 
liesa, o kur šmeižtas’. Tuo ko
munistiniai šmeižikai naudo
jasi ir nepasiliauja rašę šmei
žtus.

Kaip vieni, taip ir kiti šmei- biau patinki už visus kitus lau
žikai rašo prisidengę įvairiais nikius,- kokie mano seserį ap- 
slapyvardžiais, bet spaudą sc- lanko.” x 
kaulys vietos lietuviai gerai 
juos pažysta ir žino tuos pauk
ščius. Tad vietos lietuvius tie 
šmeižikai mažai tesuklaidina, 
tiktai jie savo šmeižtais su
daro blogą reputacijų visiems 
Winnipego lietuviams kitų 
lietuvių kolpnijų akyse: išro
do, tarsi Winnipegc visai ne
būtų rinitų, padorių žmonių,

vien kokie tai nedorėliai ir 
šmeižikai.

Šmeižikams ypač nepatiko 
Jono Martinonio tilpęs Kelei
vy atsišaukimas į Winnipego 
lietimus, raginantis juos įkur
ti lietuvių socialistų organiza
ciją. Visi šmeižikai stojo vie
nas kitam talkon ir dabar kaip 
įmanydami Martinonį šmeižia. 
Tečiaus organizavimo darbas 
sparčiai eina pirmyn ir gali
ma tikėtis, kad neužilgo čia 
tikrai įsikurs socialistine or
ganizacija;

Socialistinio nusistatymo 
žmonės, o ir abelnai \Vin- 
nipego lietuviai bedarbiai ren
kasi daugiausia pas d. Jaunis- 
kį, 351 Magnus St., kur jie 
gauna pasiskaityti įvairių 
įlaikraščiųį kuriuos d. Jauniš
kis pvenumeruojasi. O kadan
gi jis daug: Ihikraščių prcnu- 
meruojasiį tai bedarbiai gali 
pasiskaityti įvairiausių lietu
viu laikraščių. Tad komunisti
niams šmeižikams ir d. Jau
niškis labai nepatinka ir jį 
kaip įmanydami šmeižia.

Bet šmeižikų nėra ko paisy
ti — tik dirbkime savo rimtų 
darbų, o šmeižikai ilgainiui 
patys save prasiŠnleiž ir iš
nyks nepalikę jokio pėdsako, 
kaip išnyksta geroj dirvoj 
piktžolės.

Bemokslis.

JUOKAI
Alfas — “Tamsta man la-

Raidas — “Malonu tai žino
ti, bernyti. Už ką 
geriausias?”

Alfas — “Užtai, 
leidžia slampinėti 
ką tamsta sakai.”

aš tamstai

kad sesuo

Optimistas mato “baronką.” 
pesimistas žiuri į “baron- 

kos” skylę.
-r

VIENIN'JRLIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yraž

LIETUVIŲ

AIDAS 
BRAZILIJOJ u • _

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

2 doleriai

' ŠTAI ĮRODYMAS

METROPOLITAN STATE BANK
Yra Vienas iš Stipriausių Bankų

Pereitais metais, užėjus blogiuečiui, daugelis bankų, kad 
ir didelių, užsidarė, žmonės išsigandę visu urmu puolė 
į bankas imti savo depozitus. Supuolus visiems žmonėms 
sykiu, kad ir dideli bankai nemokėjo ant syk pinigų,/ o 
davė 60 DIENŲ NOTAS, o Metropolitan State Bankas 
visiems nuoširdžiai apmokėjo, moka ir mokės be jokių 
notų! Kada nori gali pinigus pasidėti ir kada nori GALI* 
JUOS PASIIMTI. Metropolitan State Bankas yra “ROLL' 
OF HONOR” Bankas, jo turto perviršis yra penkis sy
kius didesnis, negu kad valstybė reikalauja.

štai jau ir sausio mėnuo. Dabar, kurie norėtumėt per
kelti savo 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.

BANKO 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

i^AMERICAN bosch
SUPER 

HETERODYNE rflADIO

yOLUME CONTROL 

INSTANT STATION 
FINDINO 

LINL-O4JTE TUNING

ELECTRO-DYNAMJC 
SPEAKER

COMPLETELY 
SHIELDED

LARGE CHASSIS— 
NOTAMIDGET

IS REAl FURN1TURE 
PIECE—39 IN.TALL J

67w
COMPLETE

WITH
TUBES

PRiCE 
OF FORMER 
YEARS

C.

*
*

\

Pirkite šį Radio kol tebera tokia žema kaina

kuopa pakvietė delegatus pie

$3.00

.55

'fnai. 
ems.

h*s, organizatorium M. Kaspa
raitis, ir nuo jaunuolių orga
nizatorium J. Bružas.
, Antrų valandų po pietų, ei-

mų ir pardavimų, tai nė po
pierių daryti nereikia.

Krautuvėse irgi tas pats. Jos

$2.50

$1.50

1930 metais buvo apdraudos 
ravo viršininkus ant astuonių 
įimtų. Bet bolševikai, pasi
braukdami iš šios kuopos, nu
sinešė kuopos knygas, ant
spaudų ir iždų. Tas dalykas 
tarpe 177 kp. ir bolševikų iki

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

1420 k. kas ketvergų nuo 7 vai. vakaro duodamas 
BUDRIKO KRAUTUVĖS.

.50

$7.00
.w

kai kurie delegatai pasakė 
turiningas prakalbėles, o p. V. 
Kasparaitienė iš Ručine gra-

10 apskričio naudai buvo 
nutarta surengti piknikų. Tam 
darbui liko išrinkta komisija 
iš kiekvienos kuopos po vienų 
narį, c <

Pusmetinė konferencija bus 
laikoma \Vaukegan, III., po 
priežiūra 202 vietinės kuopos.

I apskričio valdybą su ma
žom išimtim išrinkta tie patys, 
viršininkai- pirmininku J. 
Philip, pirmininko pagelbinin- 
ku J. Bankus; raštininku J.

Prie užbaigos turiu pastebė
ti, kad po šios konferencijos; 
visų atliktų ceremonijų dar 
ilgai delegatai tarpe savęs 
draugiškai kalbėjos ir gvilde
no SLA. organizacijos reika
lus. — Laisvės Žiedas.

■ .................. .. - iii i mri|iRiiįW»»

SANITARE IR GARDI 
LIETUVIU DUONA

Pranešanie lietuvių visuomenei, kad mes dabar par
davinėjame vien tik gražiai suvyniotą duoną. Musų 
kepta duona yra tikrai gardi ir sanitarei

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

MUSŲ SANITARE SUVYNIOTA 
GARDI DUONA'

New Process Baking Co
HUCHINSKAI BROLIAI; Savinliikai
Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas

3401-05 South Morgan Street 
Phone Bėnilevard 104®’ 

Įsteigia 1893 ipetais

Read These
American Bosch
1932 Features

ŠUPER-HETERODYNE
PENTODE POWER

TUBE
MULTLMU TUBES

SCREEN GRID TUBES
FAST-HEATER

TYPE TUBES
i FULL RiCH TONE

PERFECTED TONE
CONTROL

SEE THIS YOURSELF-YOULL RECOGNIZE 
this AMAZING RADIO VALUE

Viršuj paduotas 1932 ypatybes jus rasite šiame pastebėti
name American Bosch Super-Heterodyne ir nė jokiame ki
tame sete.

Jo vertė nepasiduoda palyginimui. Jis yra puikiausiai 
padirbtas 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.

. t 1 ’ z
Kiti modeliai nuo $43.50 iki $139.50 už cash ar leng

viausiais išmokėjimais.

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

Kovą”
Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.

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

Germany, Bėrlin, SW 68,*' Schliessfach 80
| I. lY.lllĮl.įlįįhM^il.Įl įmy Wirt.iWį.. it.i.....l.. !-■■■ ■WmmH.»i.....i,. u j i ■> , *

.. i, ..j.i.h,,,į,ii    i .i į«, i—  ............ ........ ... ................... .... . .................................

NAUJOS KNYGOS ’
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VJREJE. ISla.sta 1926 motais. Apdaryta
1,054 patarimai kaip virti; įvąiriw valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro .......
Mokykloms ir Šeimininkams vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti: sveikuh ir skanina valgius sveikiems.1 

uetuvos"apgyWint^s VIELOS---------- -—- --------- ...
šioje 785 mišlapin knygajė telpa daviniai pirmo Lietu- 
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai; 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip tep geležinkelio etetis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS
Knyga paveiksi 

VINCO? KRfiVfiS IM 
LIETIMŲ kalbos
NAMU RUOSpŠ* VADOKLIS ........-----..--- ..............................

Namų darbai; namine gąsįaitybėir biudžetas. Kaip 
pigiai š&myną užlaikyti. > •

193 Grand Street Ęi*o oklyn, N. N

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

Tel. Boulevard 8167 ir 4705

............... ... .... ................................. .. ................... ............................................... lt .............. iiHii.Imwp.wnin HL

TOLIMAS TAŲTIMI!
Naujiems Metams prasidedant neužiniirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenes ir literatūros populiarų žurnalų

KULTŪRĄ'
PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj metams — 
dol., pusei metų — lJ/> įol.; Lietuvoj metams — 2 dol 
pusei metų —» 1 dol., ketvirčiui — Vį dol.

Adresas'. Lituania, Šiauliai^ Aušros ai. 15. “Kultūros



South Chicago
Melrose ParkCicero

Rytoj registracija

HOME CRYSTAL
Tikrai Rankomis Prosyti

MARŠKINIAI

NUPIGINTOS
Sugrįžo iš ligoninės

NAUJU

PATARNAVIMUPILNAI BAIGTU

26104

Septyni Kiti Patarnavimai Jūsų Parankamai

HOME CRYSTAL16239

IŠAUGO KADANGI
16245

HOME CRYSTAL VILNONUS14017 Blanketus TIKRAI PATARNAUJA

14047

GUALITY SERVICE4204*22
PhonesSouth

Weslor|i

TUKT

Maytag

Magnetic

3514-16 Rooievelt Rd 
arti St. Lonis Avė. 
CHICAGO. ILL.

Iš Tautinių Kapinių 
metinio susirinkimo

priklauso
Nebuvo

KIEK
VIENAS

VJU'I ”-WHKT-0 
HE EMER, bO

Lafayette 
9700

— Valcas
Sarsevičius

Nieko Extra
Nerokuojama už

ŠILKUS

Nieko Ęxtra
Nerokuojama už
PUKOTUS

Ra n k ši naščius

William Trook, 32 m., gyvena 
adresu 8808 Cornmercial avė. 
Jis sėdėjo svetimam automobi-

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
ornyšių ir pianų maveriai vietoje^ ir 

oli patarnavimas gerai ii piga* 
817 West 34th St

Tel Boukvard 9336

Tarp Chicagos 
Lietuvių

veikti ir toliau kaip geriausia 
išmanant kapinių gerovei. < •

Susirinkime pasirodė, kad di
rekcijoj yra solidarumas.

—Loto Savininkas.

KIEKVIENAM YRA 
PRIEINAMAS 

PARANKUMAS

LAUNDRIES
FRIDE OF THE HOUSEWIFE

BAGDONAS BROS.
URNITURE B PIANO MOV1NG 

ocal B Long Distance Remova* 

<244 S. Halsted St 
’ffic* Tel Calumet 3399 

Re* Tel Varde 3408

raštį Naujienas tai visi sužino 
apie susirgimų. *

Veliju p. Tamkeviciui jūo 
greičiausia pasveikti.

—P. Daubaras.

liję. Policininkas sergt. T. Mur- 
phy nužiūrėjo, kad gali būti ne 
Trook automobilis. Pasiėmė 
Trooką j policijos stotį klausi
nėjimui. Pasirodė, kad tai buVo 
vogtas automobilis. Policija ne
paleido Trooko ir dar jis išdavė 
savo net devynius draugus, ku
rie visi likosi irgi areštuoti. Jie 
visi yra kaltinami net 42 api
plėšimais. Pagal policijos aps- 
kaitliavimą jie esą pavogę dau
ginus kaip $100,000 vertes reik-

A. Tamkevičia, 4525 So. 
Francisco Avė., sugrįžo namo 
iš ligoninės sausio 20 d. Jau
čiasi geriau kasdien. Sako, nors 
ims koks mėnuo laiko iki pilnai 
pasveiks, bet ačiuoja Naujie
noms už pranešimą apie susir
gimų, nes jį atlankė daug drau
gų, net ir tokių draugų, su ku
riais rečiau tekdavo susitikti.

Turiu pasakyti, kad ligonį 
daugelis atjaučia, o per laik

'ne USEI> TO &ME
CHEUING GUM INSTEAV
OP CANbV IT S i

MORE !! A

1.7 diena sausio Lietuvių Au
ditorijoj laikyta Lietuvių Tau
tinių Kapinių lotų savininkų 
metinis susirinkimas. Tam susi
rinkimui buvo išrinktas tvar
kos vedėjas P. Daubaras.

Susirinkimas buvo tvarkus, o 
tvarkus jis buvo todėl, kad da
lyvavo skaitlingas būrys lotų 
savininkų. Už tai 
kreditas savininkams, _ ____
progos komunistėms k^lti ’ be
tvarkę.

Apsvarsčius bėgančius reika
lus tapo išduotas raportas apie 
kapinių turto stovi. Išdavė 
raportą auditorius Varkala. Iš 
raporto pasirodė, kad turtas 
.siekia, virš $100,000. Lotų sa
vininkai raportų prięmė su pa
sitenkinimu. ’

Toliau prieita svarstyti kapi
nių puošimo dienos programą. 
Išsivystė plačios diskusijos. Vie
ni įrodinėjo, kad tai dienai 
reikia rengti tik apvaikščioji- 
mas kapinėse, o pikniko visai 
nerengti. Kiti stojo už tai, kad 
rengti ir pikniką, kaip kad 
daryta iki šiol. Didžiuma bal 
sų nutarta rengti apvaikščioja
mą ir pikniką.

Tam tikslui išrinkta komisu 
ja iš trijų asmenų.

Buvo kilusių diskusijų, ar 
reikia statyti naujas ofisas ka
pinėse. Tas svarbus darbas pa
likta direkcijai. Visuotinas lo
tų susirinkimas #davė kreditą 
direkcijai už nuveiktus1 darbus 
kapinių priežiūrai, kaip tai,. ,už 
naują tvorą, už t&kų pataisy
mą, už medžių pasodinimų. šiuo 
užgirimu susirinkimas pridavė 
direkcijai daugiau energijos

i ■ .  ... ....................... ...
A »■ ' • •

menų. Už juos visus reikalauja
ma $545,000 kaucijos. Bet nieks 
tokios sbmoš nenori statyti

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS: 
Nedėliomis ii stoties WęPL nuo 
1:15 iki 2 vai. po pietų. Ketvergais 
U stoties WHFC 7 vai. vakare.

TELL H(M f’<ŽO 5UMP IN 
THE LkKE — l’M OFF

UIS ČHEAP EFFIClENd 
• F0R.LIFE y

Kuopoj kilo klausimas, kas 
taryti. Buvo visokių išsireiš
kimų. Vieni sakė, kad Cent
ras negali musų kuopą bausti, 
kadangi ne musų kaltė. O ant
ra, mes turime kvitą. Pasirodo 
ant čekio, kad jis buvo iškeistas 
Universal State Banko. Tokiu

gMĮig

INC.

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

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

Kurios pasauli* per Įimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta ii 18-kos skirtingu 
dementų. iš visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulė* spinduliai, pasek - 
ningai gydo: Reumatizmu, Rankų, Ko
lų, Nugaros skaudėjimą. Rankų, Kojų 
irpimą ir atšalusį kraują, nikstelėjimą 

•r šiaip visokius skaudėjimus. Tukstan- 
‘iai žmonių yra pagiję, o milijonai da 
Težino apie tai.

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

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

SU MUSU 
SENSACINGU

budu mes ir kvitą apturėjome. 
Reiškia, bankas grąžino čekį 
Centrui, o Centras mums, -kuo
pa nutarė laukti: gal kada vie
tos Įninkąs išmokės.

Reikia priminti, kad musu 
kuopos nariai labai pasipiktinę 
fašistų 'politikavimu SLA. rei
kalais, kurie, mindžiodami or
ganizacijos konstitucijų, perėjo 
visas ribas. Aš manau, kad 
SLA. nariai ilgai taip kentėt 
negalės ir tuos diktatorius tu
rės pažeboti, nes kitaip organi
zacijai gręsia smūgis. Niekuo
met tokios šlykščios politikos 
nebuvo, kaip dabar, kuri susi 
deda iš trijų ypatų, o vieno fa
šisto. šitoj politikoj leidžiami 
per orą tokie žodžiai, kaip “iš
gamos”, “gaivalai” ir tp. Ši
tuos pusvalandžius žmonės va
dina keikūnų pusvalandžiais.

Dar pas mus kalba apie 
Vanagaitį. Prisimena, kad jis' 
susipyko su katalikais, su lais
vamaniais ir su socialistais. Jis 
nori išporvokuoti jš “Naujie- 
nori išprovokuoti iš “Naujie- 
jam pasiseks.

Taipjau turiu pranešti, kad 
vietos ir apielinkės lietuviai yra 
dėkingi Naujienoms už jų duo
damą radio pusvalandį, kuris 
susideda iš rinktinių daininin
kų ir pamokinačių kalbų. O 
jau Makalų šeimynos pasikalbė
jimo, tai ir vaikučiai galvas pri
sidėję prie, radio klausosi.

—Melrose Parko žmogelis.

Phone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Waihttnau> Avt. 

CHICAGO. ILL.

Perfect Thrift Baigtas Patarnavimas Yra
Naujas Home-Crystal Patarnavimas, sulig kurio visi dalykai pristatomi pilnai 
baigti ir juos tereikia pasidėti. Paklodės ir užvalkalai, staltieses, pajamos, skal
biniai, namų dresės, žiurstai, nosinės,/kojines'ir tt. yra pirmiausia moksliškai 
išskalbiami, kaip tiktai Home-Ctystal gali juos išskalbti-r-pilnai sterilizuojami 
—ir rūpestingai suprosinami-uibaigiami. Marškiniai bus rankom suprosinti, jei 
juos įdėsite į savo ryšulį, už tiktai priedinius 5c sulig šio naujo Perfect Thrift 
patarnavimo. PERFECT THRIFT “yra vienintelis patarnavimas su kuriuo marš
kiniai bus užbaigti už šią naują žemą 
kainą po 5c už

Pas mus laikai rie tik nesige- 
rina, Dėt dar blogėja.

Gruodžio 17 dieną vietos ir 
apielinkės bankai užsidarė ir 
jau yra' resyverio rankose, 
žmonės nusiminę vaikščioja, 
nes mažai vilties teturi atgauk 
ti savo sunkiai sutaupytus cen
tus. Dabar nėra nė darbo, nė 
pinigų. Na ir gyvenk žmogus 
iš Dievo malonės!

štai anų dienų Nat’l Malle 
able & Steel ,Castings Co. pra
nešė darbiriinkams, kad panai
kina 8 vaalndų darbo dieną, o 
įveda 12 valandų. Tokiu budu 
atleidžialna apie 40 darbininkų, 
nežiūrint to, kad ir taip darbi
ninkai tegauna vos keletą die
nų per mėnesį dirbti. Ir atsi
tiko taip, kaip tas priežodis sa
ko: kur trumpa, ten ir trūksta.

Susivienijimo Lietubių Ame
rikoje 125 kuopai taipjau ne- 
smagurpas pasitaikė deliai ban
kouždarymo. Mat, narių mo
kiniai buvo pasiųsti į Centrą 
banko čekiu, o Centras sugrą
žino čekį kuopai; reikalauja da
bar money orderio, kad nelik- 
umem suspenduoti ar išbrauk-

VVISSIG,
Pasauliniame Kare ' 

Seno Krajaus
PER 26 METUS.

NEIŠGYDOMOS JOS YRA

< O. CIEO 
EFFICIEHCM EXPERT. ’ 
'100 U^ED T'BE 
STUCK ON.6 OVT IN 
THE FR.0NT OFFICE 

. tkHb INKNT'S T SEEj
X N0U

/ Sutaupinsite ant Ryšuli y 
F M B / Kuriuos Patys Atnešite 

f O - ' ir Atsiimsite
Musų Uniformuoti Durų Sargai Pagelbės Jums.

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

Į KAUNĄ IR ATGAL 
PER HAMBURGĄ

SI 79.00 Trečialiesa
U. S. Karo Mokesčiai Atskirtu 

VIRŠMINĖTA KAINA ' DABAR "GALĖJĘ ANT 
VISŲ MUSŲ LAIVŲ.

Del informacijų kreipkitės j lokalinius 
musų agentus *

H amburg-American Line
177 N. MICHIGAN AVĖ., CHICAGODresių Dezaininimas

Dresių Siuvimas
Skrybėlių ^Dirbimas

Mea teikiame ekspertu inetruk- 
ei J M Aluose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žema kaina. Me 
amatai yra patraukiantys ir 
perai apmokami. Rašykite dėl 

knygutės apie kursų, kuriuo 
jus įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip desal- 
ninti ir padaryti gražias skry
bėles, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutės.

MA8TKR OOLLKGE 
JOS. P. KASNICKA. Principal 
ISO N. STATE RAN. «718

$24.50
Prijungus prie ju- 

pasiekti Europos 

$23.95 
.......... $22.00

Mohli'.. $49.00 
Elektros. Skalbimai Mašinos:

Tbor $69.50 
$79.50 
$49.50

Pirmadienis, saus. 25, 1982
• 'Y--t

Registracijai vietos bus atda
ros nuo 8S valandos ryto iki 9 
valandos VAkaro.

Užsiregistruokite, išpildykite 
savo, kaip piliečių, pareigų!

—Vietinis.

Pasinaudokite Budriko krautuvės 
nupigintomis kainomis.

9 tūbų radio sa dynamic speakeriu, 
gražiam kabinete, tikra vertė $150

$29.00
Naujas mažutis radio 6 tūbų, Screen 
Grid. ver
tės $49, už ....
Naujas išradimas, 
sų radio galėsite 
stotis, tik-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET 

Tel. Kedzie 8902

35c 
arl» 3 už $1.00.

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

26096—Lietuvaitė Polka — 
Ar ptonika, Klarnetas ir 
Fo rkepionas 
Močiutė Valcas — 
Du rtas ant Armonikų.

26098—Barborytė Nosi Trina — 
Stasiys Pilka 
Alutis ir Žemės Rojus 

26099—Obuolys —-. P. Petraitis 
Am atninkų Daina 
Beri ielis Polka — 
P. . Sarpaliau* £rk. 
Nor frs Polka į 3 

J 26106—-Ar Žinai Kaip Gerai
* P. !>arpaliaus Ork. 

Mano Tėvelis 
Dainuioja J.

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

Stasys Pauras 
SurĄu Gyvent Našlaitėliams 

16232—Vestmvių Polka — 
P. Htimeniuk ir Jo Ork. 
Laukiti Aš Tavęs, Mielasis 
— Vakas 

16233—Lietuviška Polka — 
Brooklyno Lietuvių Ork, 
Naujas Gyvenimas, Vakas 
•Tykiai, Tykiai — 
Vyrų Oktetas 
Dziedakas - 
širdelė Mano 
Lietuvos Viešbučio Otk. 
Tavu Saldžia Maloniu — 
Tango -
-Ugdė Motušė Tris 
Dukreles — P. Petraitis 
AŠ Užgimiau Prasčiokėliu 

1403 5—Oi Greičiau Greičiau — 
Jonas Butėnas 
Tolima Laimė Vilioja 

14046—Senelio Polka —
Akiras-Biržys — 
Armonika Solo 
Polka Varpelis 
Polka "Ramtatulis” — 
Akiras-Biržys — 
Armonika Solo 
Valcas Juozui Bachunui 

14051—Oi Močiut Motinėlę — 
šv. Marijos Choras 
Berneli Šokis.

Budriko krautuvė siunčia rekordas 
kitus miestus.

Rytoj, antradienį, sausio 26 
d., yra piliečių registracija, kad 
jie galėtų balsuoti vasario 23 
diejną.

4Užsiregistruoti turi tie pilie
čiai, kurie persikėlė naujon vie- 
tbm gyventi, arba kurie atsi
kraustė į Cicero iš kitų mies
tų. Užsiregistruoti turi taipgi 
ir t;ie asmenys, kurie neseniai 
gavo pilietines popieras ir ku
rie vasario 23 d. galės balsuoti 
pirmų kartą.

Lietuviai piliečiai, kuriems 
reikia’ užsiregistruoti, kad jie 
galėtų balsuoti, privalo padary
ti tai būtinai. Dalykas toks, 
kad CiVcero lietuviai šiemet sta
to kan didatu savo tautos žmo
gų, p. .Kimbarką, svarbiai mies
to vyriausybės vietai ir kad 
kiekvienas balsas bus svarbus 
jo kandidatūrai paremti.

KAINOS
ODEON • 

Rekordai Lietuviški 75 centų 
tės — po

Daktaras r “i
Kapitonai MHB HHr

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS 
SpccialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kran 
|O, odoi, ligas, žaizdas, reamatiznų, galvos, skausmus, skausmus nuga 
roję, kosžjiifią, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia it persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių, Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare.’ Nedėiiomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 Wess 26 St. kampa* Keeler Avė. Tel Crawford 5471 
MMMnMRMiMNamMMiMManM»ic3NMBHnno0aMnMMnn«gMnKr«^^
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NAUJIENOS
The LltouaMo Daily N«ws 

t*ubUBhed Daily Ezcept Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Rooseyelt 8509

Edltor P. GRIGAITIS

by

Subeeription Rateet
88.00 per yeaf fo Canada
87.00 per year outaide of Chicago
18.00 per Tear to Chicuro 
8c per copy

Saroh 7th 1914 at the Post Office 
Chicaao. m under the aet oi

MiurS 8ri 1879.

Naujienos eina kasdien, Uskiriant 
‘lUa Naujienų Ben- 

toted St, Chieifo, 
nevali AMO.

drovi, 1789 & 
<U Telefonas

VftriMkm* katoai
Chicagoje — paltai

Metami ...............................
Pusei metų ,..........
Trimi raineliame ..............
Dviem mlneįiama
Vienam mineaiui

Chicagoj per įlneilotojua:
Vlioa
Savaitei
Minėtini

Suvienytos ValatijaM, jto OteagoJ,

Metami _ ____ .................... 87.00
Pusei metų ............   8.50
Trims mtnesiams  1.75
Dviem raineliams • ..... .......  1.25
Vienam raineliai —;-------------- 75

Lietavon ir idtw aleienlnoM 
(Atpiginta)

Metams , ................   88.00
Pusei metų ........—....... — 4.00
Trims minesiams , 2.50
Pinigus reikia eiųstl neito Monef 

Orderiu kartu su atsakymu.

|8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

_ .75

FINANSINIS KAPITALIZMAS

Visi šiandie tiek daug girdi apie bankus, gerą ir 
blogą dalykų. Tai bankininkai duoda paskolą miestui, 
gelbėdami jį bėdoje; tai susirenka bankininkų konfe
rencijos tarptautiniems biznio reikalams svarstyti; tai 
bankai užsidaro ir nuneša daug žmonių pinigų; tai val
džia su bankų pagelba bando pašalinti depresiją.

Tokia gausybė neigiamų ir teigiamų žinių ajpįe ban
kus ir jų veikimą rodo; kad šiandie jie vaidina be galo 
svarbią rolę žmonių gyvenime. Žmonių gyvenimo pa
grindas yra ekonominiai reikalai, o tuose ekonominiuo
se reikaluose griežia pirmą smuiką finansai. Dabarti
niame pasaulyje viešpatauja finansinis kapitalas. Dabar 
mes gyvename, taip sakant, finansinio kapiįtaUzmo ąi*! 
stemoje. . į

Norintiems suprasti įvairius ekonominius ir politi
nius klausimus tas faktas yra svarbu žinoti. ’ ;

Daug kalbama apie kapitalizmą. Bet labai dažnai 
užmirštama, kad kapitalizmas nėra šiandie toks, koks 
jisai buvo prieš keletą dešimčių metų. Jisai keičiasi taip 
pat, kaip ir kiekviena kita visuomenės santvarka. 19-am' 
šimtmetyje viešpatavo pramoninis kapitalas. Ekonomi
niai išsivysčiusiose šalyse pramonininkai (fabrikantai; 
kasyklų savininkai ir t. t. J buvo tuomet vadovaujanti 
klasė. Jie buvo galingi politiškai, ir jų idėjos buvo labai 
populeriškos publikoje. Pramoninis kapitalas buvo “li
berališkas”.

Šiandie matome, kad liberalizmas beveik visur 
smunka. Anglijoje iš galingos liberalų partijos paliko 
tik saujelė senų lyderių. Vokietijoje liberališkos ir pu- 
siau-liberališkos partijos yra kuone galutinai pakriku
sios, o jų buvusieji rėmėjai masėmis bėga pas fašistus. 
Italijoje fašizmas liberalus Visai “surijo”. Franci joje 
liberalai (kurie ten vadinasi “socialistais radikalais”) 
nuolatos daro ko.mpromisus su nacionalistais, neturė
dami drąsos griežtai ginti savo principus. Amerikoje 
liberalai neturi net savo atskiros politinės organizaci
jos; dalis jų yra prisiplakusi prie republikonų, kita da
lis — prie demokratų.

Taj nepripuolami atsitikimai. Ne dėlto liberalizmas 
nusmuko, kad kas nors atėjo ir jį sukritikavo, parodė 
jo klaidingumą (mes nekalbame ^apie darbininkų judė
jimą, kuriame liberalizmas niekuomet nebuvo įleidęs 
gilių šaknų). Nacionalizmas yra daug klaidingesnis, ne
gu liberalizmas; fašizmas dar klaidingesnis. O betgi na
cionalistai ir fašistai varo į ožio ragą liberalus. Kodėl?

Todėl, kad ta visuomenės klasė, kuria liberalizmas 
rėmėsi, neteko savo reikšmės visuomenėje. Pramoninį 
kapitalą pąžebojo finansinis kapitalas. Bankai pasidarė 
svarbesnis dalykas, negu fabrikai. Finansieriai nustel
bė pramonininkus. Todėl šiandie ir kitokios idėjos įftia 
viršų visuomenėje, ir politika pasidarė visai ne tęfcįa, 
kaip buvo seniaus. j

Baigiant, bus pravartu nurodyti, kad ir darbinin-i 
kų kova prieš kapitalizmą šiandie negali eiti senomis 
vėžėmis. Ji negali būt išspręsta dirbtuvėse, ,kadąngi pa-, 
Čios dirbtuvės turi ant savęs dar aukštesnį ^bos^”. Tas* 
“bosas” .tai — finansinis kapitalas, vadinasi, bankai- 
Kas kontroliuoju bankus, tas ikontrpliuoją yįąą ėkdBO”1 
minj krašto gyvenimą (atsimenate, kas pasidarė Ang
lijoje, kuomet ^bankiniai interesai svetįmn ša*
lių — susirėmė sų Darbo Partijos valdžia!,). rIr didfeji 
bankieriai veikia Ae vien tik savo šalyse. Valstybių ,ru- 
bežiai jiems nieko nereiškia. Tarptautiniai bankininkai 
daug daugiau sveria pasaulio politikoje,, negu Tautų 
Sąjunga arba diplomatu konferencijos. r

Jeigu darbo žmonės norės valdyti, tai jie turės pa
imti į savo rankas tas įstaigas, ‘kurios gali pažeboti fi
nansini ^kapitalą.

1 " ■ - ■ ■ ■■' ■■ v ■ ■■ y v -1 v.,,'/*:.!

yra permenka suma ąprųpinįi per žiemą visus reika
laujančius pašalpos tokiame milžiniškame didmiestyje, 
kaip Chicaga. Bet iš privatinės labdarybės daugiaus 
gauti nebuvo galimą. Reikėjo pačioje pradžioje kreip
tis į valdžią, o ne privatinę “mielaširdystę”! 
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kelti triukšmą, idant seimas 
/turėtų arba išsiskirstyti, nieko 
Jįj&ątiįkęs, ąrbą ••triukšmadarius 
pašalinti. Po dviejų su viršum 
dienų skandalo jie buvo paša
linti, įr bimbininkai tuojaus su
jaukė juos j kitą Salę laikyti 
atskirą “seimą” ir -organizuoti 
naują “susivienijimą”. Bolševi-j 
kų delegatų išmetimas iš salės 
su policijos pagalba buvo ge
riausias ir .beveik vienintėlis 
agitacinis argumentai < bimbi- 
hihkams, dėlko ^darbininkai” 
turį steigti naują organizaciją. 
Tą pašalinimą iš seimo salės už 
triukšmo kėlimą jie, savo šalK 
ninkams aiškino, kaipo išmeti
mą iš Susivienijimo, ir paste
bėtiną, kad šito sąmoningo me
lo jie da jr iki šiol neatsižada, 

šitoje situacijoje pasireiškė 
seimo “pozicijoje” skirtumasi 
nuomonių apie taktiką link- bol
ševikų? :.

i .i'Vi*

Apžvalga 
.. nu I l "■■M 
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INSINUACIJŲ MALŪNAS

MBDĄRWS FONDAS IŠSISĖMĖ

Chicagos tyeturčių šelpimo fondas deda spaudoje 
(lesporatiškus atsišaukimus, kuriuose sąkoma, kad va“ 
Sark) 1 d. jau busiąs išleistas paskutinis dfllęris, iš tų 
dešimties milionų dolerių, kurie buv6 sukelti pereitų 
rudenį. Reikalaujamą, kad gubernątorjus ir valstijos 
legislątųra urnai surastų naujų šaltinių bedarbių ir- jy
šeimynų pagalbai.

To buvo galima lanktį. Dešimtis rpąlionų

i Polemikoje su vienu komu-* 
nistų “sklokininku” “Naujie
nos” anądien pasakė, kad Ba
gočius nenorėjo išmesti bolše
vikus iš Susivienijimo, peš jisai 
buvo autorius tos rezoliucijos, 
kuria bolševikų delegatai, paša
linti iš seimo, buvo k^ioėiami 
sugrįžti. V]

šitą .faktą dabar ;kqroęntųo.-: 
ja “Sandara^ Jąų ąeniai 
savo špaRpse visaip ppizpja 
mus ir Vakarų komiteto Aemįa- 
mus jkandidatus j SįLA. vir^L 
n}nkus. Ji apšmeižė Bągočių, 
prįkHdama jam išleidi^ “įn* 
dėlės sumos pinigų” nomįnaci- 
joms; ir ji šito melo .ųeatšau- 
kė, ,nors Bagočiaus rėmėjai 
skaitlinėmis įrodė, kąd >ai yra 
melas. (UŽ tai, kad “Naujienos” 
,rštnė nominacijose dU Sandariė- 
(įlU lyderiu, tai “Siwdąra” 
ikeletą. įkartų iškolįojo ir para
šė, ikad mes tai darą tikslu 
“apmulkinti” irx“apgauti” SLA. 
narius. Ji deda da Ir dabar tū
lo ,p. Vį|ko pliauškalus apie tai, 
kad musų dienraštis skleidžiąs 
‘‘.pusiaufanatišką (!) neapykan
tą prieš kitaip manančius žmo
nes” ir darąs negalimu “ben
dradarbiavimu0 <<su kuo?).

Taigi visai natūralu, kad ir 
iš aukščiaus paminėto “Nau
jienose” fakto “Sandara” ban
do pagaminti naują virtinę 
šmeižtų, prasimanymų ir insi
nuacijų. \

.Ii bando diskredituoti adv. 
. lagočių, sakydama, kad jisąi 
“per pįrštus žiurėjo į bolševi
kų pastangas užvaldyti SLĄ?\ 
— kas, žinoma, yra pe tiesa, 
bet tikras melas.' ,Bagočius> be
je, nenorėjo, kad SLA. nąriaį, 
kurie balsuodavo už bolševikiš
kus “sleitus”, butų išmMi iš 
Susivienijimo, bet jisai buvo 
griežtai priešingas tam, kad 
bolševikai Susivienijimą užval
dytų. Tarp šitų .dviejų dalykų 
yra labai didelis skirtumas- Ne
prileist tam tikros dalies žmo
nių prie valdžios (jeigu tų .žmo
nių eĮgimasi yra ’jkenkąminigapK 
galima ivąiriąis budais.
čiausias ir žiauriausias tarp tų 
būdų yra išmetimas ąrba teisių 
atėmimas. Jeigu kas yra prie
šingas šitam būdui, tai (|ąr 
anaiptol nereiškia, kad jisai at” 
sisako kovoti arba organizaciją 
ginti. Tai reiškia tiktai, kad ji
sai yra kitokios, .išmintingesnės 
ir .^pohiškesnės taktikos ^ali
ninkas. >

Kadppgi “San<ląra” ituo pą- 
Šiu neteisingu priekaištu taiko 
įr j mus, nesidi'ovėdama pri-; 
mesti mums net “demagogiją 
ir didelį \'eidmąibiąyhuą” dėlto, 
kad .mes nurodėme, jogei Gegu- 
4io noras atšl^gtyti bolševikų 
supuolė su bolševikų vadų poli
tika skaldyki ŠųąiVienijimą, 
tai mes ties šituo klausinį 
truputį apsistosime.

Pirmiausia, ar tiesa, kad bqk 
ševiky lyderiai sąmunipgai ,ujo 
prie ŠLA. suskaldymo? Be abe
jonės, tiesa. Jau prieš Chicagos 
seimą Bimba, Mkzara, Andriu* 
lis jr ,kit| “stalincai”s buvp fnu”‘ 
tąrę duoti “fašistams ir sęeiąl- 
faąistams” paskųtipį mpjM dr 
— arbą Susiviepįjįmų užkūriau” 
ti seime, arba tOh #ąt'jį suskal
dyti. žinia apie tai buvo pasie
kusi '“Naujienas”, kai tik ftele* 
gatai ėmė .suvažiuoti į ąąimą<į 
Nors komunistų ĄDąuda bandė 
ją b iW^9-

ševikų taktika seime parodė, 
.kad ji (ta4j!iitt)

Bolševikų 0T
me, judi jie beturi 
.Cuojaus užkamąpduvbjo shvč

Ą1EBTI AR NEMESTI BOLŠE
VIKUS Iš SLA?

siy ir todėl turinti organižuofis 
atskirai.

Tuo gi tarpu ta taktika, ku
rią siūlė Gegužis, kaip tik su
tiko su bolševikų lyderių tiks
lu suskaldyti Susivienijimą ir 
išvesti iš jo kiek galint dau
giau s narių. ■

“Sandara” pasakoja niekus, 
kuomet ji rašo, kad “Nauj,” 
apgailestaujančios, kam bolše
vikai nepadėję nuversti “busi
mą tp. Bagočįaus oponentą”, — 
nes, viena, tuomet dar nebuvo 
nė kalbos apie tai, ar Bagočius 
“runys”, o antra, pati “Sandą-! 
ra” netiki, kad mes, butume 
balsavę už bimbininkų kandida
tą į prezidentus.

Ir ji fabrikuoja visai kūdi
kišką insinuaviją, kuomet ji 
prasimano, kad “Naujienų” re
daktorius “garsiai raudoja apie, 
bolševikų išmetimą”, atsižadė
damas savo pirmesnio nusista
tymo, tikslu pasigauti bolševi
kų balsus. /

1 f

Mes nesakysime, kad “Sanda
ros” Vaidyla esąs veidmainis 
arba “malūnininkas’1, kuris ‘‘pa
suka sparnus į tą pusę iš kur 
vėjai pučia”, ■ 
nas bešališkas
pažįsta p. Vaidylą ir mus, pri
pažins, kad tie malonus epite
tai jam tinka bent dešimtį kar
tų geriau, negu '‘Naujienų” re
daktoriui. Bet mes pasakysime, 
<ad vėjai švilpia to besikolio- 
jančio vyruko galvoje! Jisai 
yisąi nuštojo pajėgos logiškai 
protauti.

Argi jisai tvirtins, jogei SLA.
turi džiaugtis, kad bimbininkai mus. 
———....... .... ..... ...... ..... ..

nors kiekvie-
žmogus, kims

1

Ar gerai padarė seimo 
dąi> kad šaukėsi policijos 
geibus ir išmetė iš salės triuk
šmadarius, butų bergždžias 
klauąįnjąs diskusuoti, nes savo 
atkaklia obstrukcija bolševikai 
fąktjnai pastatė seimo daugu
mą tokion padėtin, .kad ji var
giai galėjo surasti kitokią išei
tį. Bet kas reikėjo daryti po to,, 
kai bimbininkai išmaršavo?

Dalis seimo vadų buvo tos 
nuomonės, Jogei reikia tik 
džiaugtis, kad bolševikų nebė
ra, .ir kad butų dar geriau, jei
gu jie niekuomet daugiau he- 
begrįžtų. jeigu Bimba nori sa
vo aveles visai išvesti iš Susi
vienijimo, tai jam reikia palin
kėti geriausios^kloties, šitos 
nuomonės laikėsi prezidentas 
Gegužis ir, tur *but, dauguma 
Pildoinos Taryboj narių.

Kita dalis, pfipšingai, .manė, 
kad hebus sveika organizacijai, 
jeigu seimas galutinai suskils: 
prasidės dar aštresni vaidai 
kupposę, kils b$įs teismuose, 
ir t. jt. ši seimS^alis siūlė ne< 
tik neuždaryti durų išėjusiems 
delegatams, bet dar pakviesti 
juoą Mešu atsišaukimu, kad jie 
grįžtų atgal v(su sąlyga, kad, 
jie nebekels triukšme). 
Jei atkakliausieji bolševikų ly
deriai nenorės “žemintis” ir pa
siliks kitoje salėje '‘naują ąiisi- 
yienijįmą tverti” — tegu Jie 
pasilieka; bet tuomet jiems ne
pavyks išvesti daug paprastų 
parių iš SLĄ. ’

Už šitą taktiką stojo daugu
ma Pastoviųjų Komisijų narių; 
jų tąrpe ir, Bagočius. Bagočiųį,, 
galų gale, buvo pavesta parašy
ti atsišaukimą, j delegatų^, nu- 
maršavusius kiton salėn, ir sei-? 
mas visąis balsai# jį priėmė. 
Jisaį buvo paskelbtas' spaudo-' 
je. Bet ar jisai buvo bolševikų 
frakcijai įteiktus, ar gal ji bol
ševikų va‘did įpaslėpė nuP savo 
jpasekėjų, n/e# .negalime tikrai 
pasakyti. Gana tp> ikad. Jęomu- 
nistų .organas rašė, jogei f‘ge- 
gužinįnkai0 j jų sąlygas /(ku- 

frias jie ibnvo prlsiūhtę raštu) 
gedavę .atsakymu 'ty aiškino, 
kad /dabar nebelieką nieko daus 
giaus daryti, kaip kovot su 
“gegužiniu Susivienijimu” ant

Va 
pa

išvedė iš organizacijos tūkstan
tį su 
liūsti, kad Susivienijime 
paliko šimtai narių 
bimbininkai norėjo išsivesti?

jei^u taip, tai mes tuomet » 
nesuprantame, kodėl “Tėvynė” 
atkartotinai reiškė savo pasi
tenkinimą (ir ^Naujienos” ši
tame, dalyke su ja sutiko), kad 
bolševikai' palyginti nedaug na
rių išviliojo iš SLA.

Iki šiol visi, kurio nebimbiš-: 
kai galvoja, sakydavo, kad bol
ševikai, viliodami narius iš se
nos, didelės organizacijos, kur 
jų apdrauda yra apsaugota ir 
^kuriai jie per daugel) metų mo
kėjo duokles, daro jiems skriau
dą. Vadinasi, tie nariai, kurie 
pasiliko Susivienijime, jielnė 
daugiau, negu “pabėgėliai”. To
kioje dvasioje, rodos, rašydavo’ 
ir pati “Sandara”. Tai kodėl gi 
dabar staiga tatai pąsidąrė ne
tiesa? jĘodėl dabar ^negalima tą 
patį sakyti ‘ be ^yeidihąiniavimo 

’ arba .užpakaliniu minčių ?
Stąigus atsukimas sparnų pa

vėjui, kaip matome, yra ne 
kur kitur, o tik '“Sandaros” re
daktoriaus galvoje.

Rinkimų kampanijos vejai 
neduoda jam suprasti to pa
prasto dalyko, kad Susivieniji
mas višgi nėra ir neprivalo būt 
besipiaujančių politinių klikų 
prieglauda, 'kur, viena klika 
džiaugiasi, kada jai pavyksta 
kitą kliką išėsti arba suėsti. 
Jisai užmiršta, kad yra orga
nizacijos tiksliai ir narių teisė#,, 
kuriuos reikia pagerbei, neat
sižvelgiant j partijų skirtu-

viršum narių? Ir turi 
dar 

, kuriuos

KRAM stokęr ,

GRAFAS
Kerfž X. VmoaA,

DRAKULA
, Permuslon Doubleday, Doran S Co.

■ I--. ■ M.l.fcU. , , I Į Uih

ją paliks, iki ncparęikalausiu, 
nes galimas daiktas kap... Ne; 
nccęįkia daliau? rąžytį; viską 
išpasakosiu Jonatanui, .savo 
busimam vyrui. Laiškas, kurį 
jis palytėjo savo rankomis^ 
pabučiavo, turės mane ramin 
įi, iki jo nepasieksiu.

(Tęsinys)
Vargšas .buvo susirgęs ir lo- 

ęičl Miiair** uięky^eraše. Nors 
■tai nevisai malonios žinios, 
Įict dabar nieko .nebijau-. Laiš- 
ką man prisiuntė Hąwkįnsas, 
pridėjęs ir nuo savęs, kelius 
ipalonius paguodos žodžius, 
Byloj rytų .turiu išvykti pas 
Jonatan^, prigelbėt jį prižiū
rėti ir pasveikus, parvežti jį 
namo. Mr. Hawkinsas |ąip pat 
■pąstabdio* ;kad Helmty .visai

ir. apsivesUunc.
Gavusi gerosios gaįleslingdsi 

senutes laišką, negalėjau iš
kentėti graudžiai, graudžiai 
neapsiverkusi ir jį padėjau ar- 
li .prie savo širdies. Jonatanas 
yra mano širdyje, todėl laiš
kui ten vięnintėlė vieta. Kelionė 
.jau aprūpinta ir visas Jiagažas 
.priruoštas. Paėmiau su savimi 
tik dvi jsuknęlęs; Uncija alvejš 
mano valizą į Londoną ir tepj

----------- ................................................................................................................ .... .............. i .tl. A

—. laikyt atskirą sei- ' 
ma, dųųt skundą .teismui, 0eįgt 
Uapją organizaciją.
j ’.. ... • t 4 •
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, “SANDAROS” „PĄSAKA ; •

Tai yra taktai, kurią nė ,vie-s 
po “Sahįara” negžles užgįnčy- 

Jie rodo ką?
Jie rodo ne tą, kad Bągočiūš 

ir seimą mu
Mimikų - .pfuttangis' 

H.žvaldyti ' SLA.”, o 
iįĮd ijįie norėjo niigįĮųklųdti l»b 
ševikų lyderius, atimant jjems 
^,d«mugogi5ka argumentu, kad 
‘Mai'bhmd0škab opozicija -esan* 
1 9 4 JA V _ 7 . 1. <L • • • I 1 JI . 1. . *1 .. ’ -1 ‘ •

Išlipę ant žemės ten pat susė
dome. Policija nė retežėlių ant 
musų rankų nedėjo, kadangi 
mes jų ir taip nepakėlėme. Tik 
prakaitas kūną mušė. Bandžiau 
.Vemti, bet jbe jrežpltatų. Liftu 
mus užvožė j ketvirtą aukštą. 
Įėjome kvadron. Cohen sukau
pė pajėgas ir pradėjo:

—Viva ei partido com...
Kvadros draugas jam užėmė 

burną ir paaiškino, kad streiko 
komiteto yra nutarta laike -ba
do streiko vąrtot vienintelis 
obalsis:

—Viva la huelga de hambre! 
kadangi j j paskelbė visi polf ti
ldai kaliniai: anarchistai,t ko
munistai, socialistai ir radika
lu

Musą kyadra atrodė kaip gy
vų .nabašninkų stovykla. Atro
dė, kad visi draugai bajsios 
šiltinės ligos nukamuoti. Vie
nybė pasirodė milžiniška,, ką 
patvirtino dar ir tas faktas, 
kad draugai tol nepradėjo gert 
atnešto pieno, kol mug Iš celdų 
neatgabeno.

Laimėjome .tiek, kad iš mu
sų kvadros, iš 240 žmonių, 105 
iškėlė į antrą aukštą, tąip kad 
pagerėjo higienos atžvilgiu. 
Davė kiek norime vandens, pa
gerino valgį, valdžia laikinai- 
ąįąstabdė depprtavįmą, priketi- 
po skubiai peržiūrėt visų by
lias. Sujudo darbininkų organi
zacijos ir spauda, paaiškėjo 
Vilią Dcvoto “sfinkso” sekre
tas.

Ištisą bado ątreįko laiką ba
davo Šie lietuviai: SarpUs, Vyš
niauskas, Naviękas, Sikeris, Ne- 
rnęna.s, .Ožiąskas, Fjugevičius, 
-Staškauskas, . Tamošiūnas, ši
rmas, Ekertaą, Šeškevičius, Kli- 
fbingaitis', Norkus, Juozeviči^s, 
(Ulevičius, o taipgi Lietuvos žy
deliai: Kasanavičius i,š Varėnos, 
{Karpas iš Merkinės ir Koenas 
ils Mažeikių. Leilkijęs žydeliai 
pasirodė silpnesni. ;

Virš 30 žmonių tapo, išneš
ta į kalėjimo ligoninę. Vieni 
grjžo, kiti dar tebeserga. Iš at
sisakiusių nuo ligoninės, nuo 
.maisto ir ..nUo įnjqikcijonų la
biausia nusilpęs yrd BiejaUsas,. 
JcadS^tąf J "ttto^tTyne'
/siuvėjas vilnietis, kuris dabar 
-sako:

—Aštuntas mėnesis sėdžiu
jUž tat <kad gyVenąu ukrainie- ,h" " ‘ ~ '■ ’"

Laiškas nua Juozapo ir
M arijas ^cą7es-

tingos įesejės Agotos, Buda- 
pesle Panelei Vilh e l m i n a i 

tMurray.
‘‘Rugpiučio 12 d.

“Gcrbįąmą Tamsia: —
Bašau lamstai laišką, prašo* 

tma p. JoUatano Markerio, kn> 
,rįs noįųri ųžtęktinąi jėgų pats: 
frasyli, »bot ,'I^ievo, šv. Juozapo 
jir šv. parijęs globojamas, 

eina geryn. Jis pas 
(imi3 jšgųl^jo p$r ešiąs savai*-' 
ftes ir sunktai / jkentėjo >puo’ 
smarkmis sniegenų uždegimo,

• augiau) ;
" 1 ........... ..... .

,1' i J' . 1 't"'.'J1

,ėių draugijos bute. Sveikata 
jau senai pairo, — įšėlęs dirb
ai vistiek negalėsiu. Čia man 
Sbėdė sveikatą, tegul pasiima ir 
^gyvybę...

,£adb streikai U j° konse-‘ 
jkvencijos pasiliks mano atmin- 
(tyj visam gyveniniui. Jis turi 
.skaudžių ir tęagingų epizodų, 
{kuriuos teks spaudoj pri
siminti. — B. K. Algimantas.

Vilią #evpto5
/Gruddis 1981 r
. ■■ ...*■>» ...... .................
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B. K. Algiinąptas. - . \

Argentinos Lietuviai f aktų Šviesoj
. i , ui,,A -r

/ (Tąsa)
“Tamsta valgysi?” Bet gav^ 

atsakymą, kad esame bado 
ątręįkę, ^ištrenkdavo piešines 
.musų sęldų duris. Užtrenkia ir 
Užstumia geležimis. Dešimts' 
bąrkštelėjimų ir tą dieną jau 
daugiau neklausia.. . > > 
' šeštą badavimo dieną, kada 
ateidavo gydytojas, j j lydėda
vo aukšti Alicijos valdipinkai. 
Vienas nąųn kalbą ’

^Tamsta laikraštininkas ir,, 
nesupranti, kad mums nė šiltai 
nė salta, ar kasYvalgys, ar ne.

—-Taip, sakau* vletlok visas
nė salta, ąr Icaskvuįgya* ar ne.

-—Taip, sakau, v(eųok visas 
ėiviljzuptas pasaulis kreipia do- 
m$ į politinių kalinių bado 
fštreįką. ’ ;■

Jis pažvelgė į savp palydovą 
Jr išėjo.

Septintoje bado streiko die
noje įėjo policijos valdininkus 
<,» <« '«oVrN. •' ' .1

- ' - --Į.jgftiį'vl ‘""r -i*........................ —

TIK M nauj4 
.Kultūros numerį 12. Gah- 
,ma gauti NfiUilenose. Kai- 
ttta 45 centai; .•

t
—Aukštosios 5vyriausybės vąr-; 

(du tamstai pranešu, kad Vilią į 
Devoto bą$o streikas jau pasi-J 
bai$ė. Ar valgysi^

—Tai,... kaip kiti?..
—Reiškia — nevalgysi!
Taip visus dapklaiisęs, valdi

ninkas išėjo. £et už keliolikos ; 
minučių sugrįžo ir kiekvieną 
peldą pradaręs šaukė:

todo, įvamos, con todo!
■ (Su vląkuom, .greičiau, su vis- 
kuom!).

Per 15 minučių jau mes bu
vome policijos' kieme. Mus su
dėjo į blizgantį autą-dėjo į blizgantį autą —- kiek
vieną j atskiru dėžutę. Pradė
jus važiuot, mes alpome. Laj
inė, kad geras šoferis: jis su
stojo ir kiekvįeno dureles pra* 
vėrė auto vidun. Už •pusvalan
džio vėl užtrenkė, mat jau bu- 
yppie nętcii yjlia Devoto. l

SM.i-ilii

.bloga knygele tiems, %n- 
nori*tapti iib« ^liei

Apit Suos tvartą,
spte jos Yirttoinhi tin- f 
Kimus ir visk) k»« r<&l» 
liftga .prie ėmimo egza- 
tftino rasite šioj knyutlij 
ktCaviiĮ ir augių žaibo
mu surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1731) So. Halsted St

CfUCAGO. «.L.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

riaus vietų, dalyvavo ir biznio 
ir civilių organizacijų vadai. 
Tikėtasi, kad Hurlcy pasiūly
mų priimsiąs.

Nušovę unijos agentą

$20,000,060 pagelbės be 
darbioms

šeštadienį įvyko konferen- 
cijev kurioj dalyvavo guberna
torius- Emmersonas, mėras 
Cennakas ir kiti stambieji 
valdininkai, o taipgi biznie- 

’ riai ir įtekmingųjų organizaci
jų vadai.

šioj konferencijoj nutarta 
dar ateinantį antradienį pa
tiekti valstijos legislaturai 
Milių, kuris tuojau įgaliotų vy
riausybę paskirti $20,000,000 
Bedarbiams šelpti visoj valsti
joj. Iš tos sumos Cook pavie
tui (jame ir Chicagai) tektų 
apie $10,000,000;

Nors šiomis dienomis legis- 
latura išsiskirstė ir ketino te-' 
susirinkti tik vasario nien. 2 
d., vienok bedarbiams šelpti 
reikalas pinigų darosi taip 

•opus, kad išliesiu pakvietimas 
legislaturai susirinkti jau atei
nantį antradienį’.

Dalykas yra toks, kad Gook 
paviete esama apie 480,000 as
menų reikalingų paramos. O 

miliono dole-’ 
sukėlė Gook 

Fund, jau bai-

Piktadariai nušovė Cannello 
Luechesi, 50 metų, 2144 f)c- 
Kalb avė. Luechesi buvo biz
nio agentas Mucaroni & Spa- 
ghetti AVorkers tJnion. Jis nu
šauta, kai ėjo namo iŠ uriijoė 
buveinės. Mhriomd, kad Lue
chesi nušautas todėl, jogei ra- 
kietieriai taikosi į tą uniją įsi- 
briauti.

kiekvienų šokį* jai tekdavo 10 
centų.
; Kiek šokių, Riek syaros te
ko jai pakelti iki užsidirbdavo 
tris keturis dolerius, ypač kad 
partnerius ji turėdavo priiinįi 
ir mokančius ir nemokančius 
šokti. r

Gyvenimas pagalios pasiro
dė tųip sunkus ,kad ji išgėrė 
ilUpdų ir mirė, pirm negu su- 
špįėjn daktariška pagclba prfr 
būti.

telegrafų ir šviesos* stulpus. 
Mirtis grūmoja jiems nuo vielų, 
kurias laipiodami, jie gali palies
ti. '

Nusižudė šokėja
Cbarlotte Gutawiller, 20 

tų merginai neturėdama dar
bo, mėgino užsidirbti pragyve
nimų šokiais. Ji gavo darbų 
kaip partnerka šokių salėj 
432 So. AVabash avenue. Už

me

Įspėja chicagiečius

Motorininkai privalo atminti, 
kad daug musų apielinkių netu
ri žaiBmrtviėčių ir kad todėl gat
vės yTa lyg iv naturalė vieta 
vaikams b(Sįiot/i< Visuomet va
žiuokite povai; kai matote vai
kus gatvėje žaidžiančius. Tėvai, 
įspėkite, vaikus; ka’d jie nebėga 
tų per gatvę nsajteižiiirėjį, ar 
kas neatvMUojtt netoliese. '

. Ghicagos policijos komisionie- 
,rius James P. Allman sako: • 

Saugokite savo’ vaikus gatvė
se.

Įtikinkite vaikus, kad pavo
jinga jiems- kabinėtis už- veŽL 
mų. Įspėkite juos, kad' nevaži
nėtų baisikliais tomis gatvėmis, 
kuriose yra\didelis tragikas.

Persergėkite^ kad nelaipiotų į
i iii ii I ii iltiH i»h»|W

Pran-

Pasiuiė svarbų džiabą

i

i

Liūdi:

Nuobodžio ir staiga pašaukta 
Vieno ir visų mylima 
Saldi atmintis dar šiandien. 
Kaip pašauktoj valandoj visvien
Pašaukta — Išnykus, bet amžinai 
Atmintina

rių, kuriuos 
County Relief 
gia ištirpti, 
vargstantiems 
reikalinga
tūkstančiai ir tūkstančiai žmo
nių turės badauti;

dėl depresijos 
tuojau, ha kitaip

MBras Genu akas ir guber
natorius Emmersonas pasiuH 
Edwardui N. Hurlcy užimti 
asesoriaus vietą perorganizuos 
toj taksų mašinerijoj Gook pa
viete. Toj konferencijoj, kur 
nutarta pasiūlyti Hurlcy aseso-

ANTANAS NEDZV/ECKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 22 dieną. 8:10 valandą va- 

' kare 1932 m., sulaukęs 537 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio apskr., 

f Panevėžio mieste.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Oną, 2 sūnūs — Antaną 19 
tų.. Vladislovą 13 m.. dukterį 
Bronislavą, 1 1 m., svogerį ir švo- 
gerką Kostantą ir Mortą Grigus 
ir gimines, o Lietuvoj 3 seseris 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4542 
So. Rockwell St.

Laidotuvės įvyks utarninke sau
sio 26 dieną. 2 vai. po piet iŠ 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Antano Nedzweckio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, Duktė, 
Švogeris. Svogerka 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, tel> Yardš 
1138:

mateušas šapalis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 23 dieną. 3:40 valandą iš 
ryto 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs kaime Pašvenčių,
Prienų parapijoj, Mariampolės ap- 

Paliko dideliame nubudime mo
terį Gertrūdą, 2 sūnūs 
čiškų ir Kazimierą. 2 dukteris — 
Magdaleną ir Marijoną. gimines 
ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas randasi 73 3 
W. 54 Placc. namų tel. Yardi 
5078.

Laidotuvės įvyks utarninke, sau
sio 26 dieną. 8 vai. ryto iš naftų 
į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes. . j

Visi a. a. Mateuso Šapalio gi
mines. draugai ir pažįstami esar 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam' pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikitth 
mą;

Nuliūdę liekame,
Moteris. Sunai, Dukterys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Radžius, Tel. Canal 6174.

ANTANAS POCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 23 dieną, 8 valandą iš ry
to 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Raseinių apskr., Ty- 
tąvėnų parapijos, Ampolio kaime. 
Paliko dideliame ntfliudime mote
rį Anelę, dukterį Ortą ir sūnų An
taną. brolį Liudviką, brolienę Ro
zaliją, žentą Aleksandrą Balčiūną, 
marčią Sofiją, T seseris -— Alvirą, 
Stanislavą ir Prancišką, gimines 
ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas, randasi 1826 
String St. namų tel< Roosevclt

Laidotuvės įvyks seredoj, sau
sio 27 dieną. 8:30 vai. ryto iš 
namų į Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
■o iš ten bus nulydėtas į Šv. vKazi- 
miero kapines.

Visi a. .a. Antano Pociaus gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame^
Moteris, Duktė,' Simuti 
Žentas, .M art ii BtčUs, 
Brolienė, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarhaują gęabo- 
rius Radžiu;, Tel. Can^f 6174.

Grųboriai* 
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei-* 
kale visuomet esti' sąži
ningas iri nebrangus to
dėl,* kad neturime iš- 
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburu Avė,
CHICAGO: ILL.

---- -O-- M--

S. M. SKUBĄS '
Lietuvis

GRABORIUS , IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W.18St.
Tel. Roosevelt 7532

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

730 W. 62 St.
LTel. Engįęwood 5 840'į
——     —>-  ...........................

Lietuves AilOSls

Mrs. A. K.
JARUSH
FHYS1CAL 
THERAPY 

« Midwife

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

__________ _ _______ ____ ___________Ui** i i nitliMlMHM iiĮlėOi 4 II............ai uu

Akių Gydytojai
i «

Ląchavich ir Sūnus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaujame laidotuvėse kuogeriausia 
Reikale meldžiame atsišaukti) o musų 

,darbtu’ busite užganėdinti;
Tel. Rbosevelt .2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, III.
. Tel. Cicero 5927

•   --—   ---- - - . ------

Lietuviai GydytojaiDR. MARKERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

it nuo 6:3(1 iki z8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

Ofiso ir ReZ, Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Corf of 35th « Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedildleniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. MIKELIS
75« W. 35th St.

- (Cor. of 35th » Halsted Sts)'
< Ofiso valandos: nuo 2-4, rU>o 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti

Lietuviai ,,

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
24 20 IV. Marguette Rd. arti Western Av.

Phone Hemlock 7828 
Panedėiiais. Seredomis ir Pėtnyčiomls 

1821 So. Halsted Street

’ jvairųsfcydytojar

ATMINČIAI VIENŲ 
METŲ

MARIJONA 
JANULIONIS

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsiputosiąs 
blauzdų gyslas;

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.
1 Nedėliomis nuo 10 iki 12. 

3343 South HUlttėd Street 
Tel. Boulevard 140!

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomvas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

* Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, rųoterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 1

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I3th St., netoli Morgan Sts 

Valandos: nuo 10—-12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugryio iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

\ priežastimi galvos skaudėjimo, svaiginu), 
akių aptemimo, nerVuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsiraito 
trumparegystę ir tdbregystę. Prirengia 

; teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 

♦nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v.
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU-NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589 
—-----6--------

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visų akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETR1STAS

Dr. P. P. ŽALIAS
DENTISTAS

30 E. lllth St.
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazas. X-Ray etc.

4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
CHICAGO, ILL.

1 SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12- v.’ dieną. 

Phone Midway 2880

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

Ofiso Tel. Lafayette 733 7 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago. III:

Telefonas Yards 099,4

Dr. MAUR1CE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3,200 

..— - ■ : - 
Ofiso Tel. Victory 6893 

z Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:

3102 So. Halsted St.
arti 3 Ist Street

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

Nedėliomis ir šventad. 10—12 diępą

Tel. C anai 4050 Veneciškos,

M. H. Rohwedder, M. D.
1800 South Halsted St, *

CHICAGO
Valandos 9 ryte iki 9 vakare

Variuose Gyslos ’ Odos

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 1'1 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną,
Telcphonai dieną ir naktį Virginia

Telefonas Yardš 1138

Stanley M Mažeika
/ ; / : , r L

Graborius ir
Balzamuoto jas

Moderniška ; koplyčia Dovano! 
Turiu automobilius visokiems reika

lais. K^ina prieinama

33111 Auburn Avenue
CHICAGO, ILĖ’,

■— "t i — 1 ' ■a*'*" r J r . . .<i .

I€N. J. ZOLP
Pigiausja^ Lietuvis 
Graboniiš Chicago j

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platr Blg;, kamp; 18 St. 2 aukštas 

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

karė. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
'Roohr S:'“^* Phoriė' Cartal 0523 

•J ------J_Q-- ------

2 iki 
10

0036 ——.... . ....
Chroniškos ir ilgos ligos
Skilvio, Širdies. Plaučiu. Plevėa. lakatu. 

bStrantys Hemoroidai. Kraujo ir Nervų Pa
krikimai Astma, Visokios Moterų Liros. 
Kainos lUipUlntos.

DR. ALEX W. MARMOR
-K

4407-9 North Kedaie Avenue 
Tel. Independente 0033

Valandos: iki 1 v. p. n. Ir nuo 
0 iki O v. va*.

Rez. 6600 South Artetian Avenue 
Phone Prospect 6659

X Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

T«l: Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ . SPECIALISTAS

KONSTANCIJĄ PLACHOWIC# . 
po tėvaiš Žalpaitė

Persiskyrė sp' šių© pasauliu1 
sausio 24 diepą, 9H’5‘ Valandą' 
ryte 1 932, m., sulinkus apie 43 
metų amžiauš, gimus Šiaulių 
apskr., Šaukėnų: patap.', Gaugarių.- 
vienkiemy. < \

Paliko dideliame nulitidime su-i 
nų Petrą, dukterį EitfiHją: 4' bt6- 
lius — F ra neilgų. Ignacą, A’ntahą’ 
ir kunigą Vipcėflfąi Žalpius; bro
lienes ir gimipeyl

Kūnas pašarVėtaol randasi L1 J. 
Zolpo koplyčioj; 154'6- W. 46 
Street.

Laidotuvės įvyks sterdOj, sau
sio 27 dieną, Si rytlh iš'kop
lyčios į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldom UŽ- VčHotlH siUjįl o 
iš ten bus nulydėta į( Šv. Kazl- 
įMe/rtr kapines.

Visi a. a Konstancijos Placho-\ 
tfiez giminės, draugai1 it pažįsta- 
mi esat nuoširdžiai' kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paįskutinį pathrnavimą ir’ atsisvei
kinimą*

Nubudę liekame,
Simas, Duktė, Btoligi, 
Brolienės ir Giminės)

Laidotuvėse patarnaująs grabo- 
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203. * ’ • ..

1646 W. 4 6th St.

. Telefonai .

Boulevard 5 £03

Boulevard- 8413 
t ...I 

1327 Šo,. 49th Čt.
..... I ..

Telefonas 

icero 3724

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted Sti 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo 10 ik'i 12

t - t ■

8

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

2400 W. Madiion-St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų: 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Advokatai'

K. GUGIS
SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKOL
Lietuvys Gydytojas 

ir Chirurgas
Perkėlė abtt savo ofisu j naują vietą po flr.

4645; So, Ashland Avė.
Valandos 2 i^i 4 ir 6 iki 8 vakare 

Nedėlioj pagal sutirti 
Tel. Boulėvard 7820

• Namąi:

; 6641 So. Albany Avė.
Tcb Prospect 1930 >

MIESTO OFIŠAS 
,127 N; DedtbOtn St., Room 1113 

Telefonas Centrai 4411 - 
Valandos: nito 9 ryt© iki'4 p© pietų

. . GyVerfiffio vieta
3323 South Halsted' Street 

tel. Boulevard p lt) 
Valandbs: nUo; © iki F vai; kiekvieną

■ I vakarą, išskyrus ketyergą. 
Nedėlioj tfu© 9 iki 12 tfto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd Street

Arti1 Leavitt St.
Telefonas' Gandi 2552 >

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
- Sefėddj' ir' pėtnyėioj ntfo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

M testo Ofisas 22 W. 'Vashington Sf. 
Rvort 1502 Td. (Sehtrili 2978 

Valarfdoe: 9 ryto ifci 4 po pietę

Vakartis: Utarn.» Krtv. ’it Subatos

Lafayette 4146

M ryto
.............

lt

BLUMENTHAL 
optomeTrist

Praktikuoji' virš: 20 m. 
4649 <Si Ashland Avė. 
Tek Boulevard 6487

DK, A. L. YUSRA 
2^22 W. Macųisettc Rd. 

kampas 6 7tb- ir Artesiap Avc.
Telefonas Grovehill 15-95 

Valandos 6ti6 9 iki 14 ryto, nuo

Duokite savo akis išegzaminuoti •

Dr. A. R

9 iki 11 valandai (. '
6 iki 9 valandai vakarp 
... .....—.. .. •......—ii, ū.

Lietuviai Gydytojoj

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South’ WestSrn Avehue

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

; ALEKSANDRAS MATULIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 24 dieną, 6:45 valandą ry
te 19 32 m., sulaukęs 4 7 metų 
amžiaus.- gimęs Stulgių parapijoj, 

• Raseinių apskr. Amerikoj išgyve- 
t no 29 metus.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Oną. dukterį Mortą' brolį 
Vincentą. Lietuvoj brolį Juozapą 
ir 2 seseris — Juzefą Stirbienę ir 
Moniką Vytauskitnę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 2305 
So. Oakley Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny. 
< sautio 28 dieną, 8 vai. ryte iš na

mų į Aušros Vartų parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 

. pamaldos už vėHonio sielą, o iš 
, ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 

kapines.
Visi a. a. Aleksandro Matulio* 

giminės, draugai if pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam palku- 
tifff patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame. 
Moteris, D ūkti Brol 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja 
rius S. D. Lachavich. tek

Mirė sausio 23 d;, 1981 
metais.

Vyras Adomas, 
Vaikai Marijumi, 
Antanas, Kazimieras, 
ir Vincas Lustiy, 
Žentas.

pigiausias-Lietuviu
GRABORIUS CHlCAGOJ

L^idOtuvtse patarnau
ju geriau ir pigiau 
riėgu kiti obdil, kai 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W: 18th Street 
Tel. Canal 6174'

SKYRIUS:
3238- S. Halstėd St.

Tel. Victory 4088

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

'$!' į't ' " •• * 4 v

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotam Optometrisiui 
Akių Specialistas. Virš ,15 metų 

patyrimas
, Valandos 9 fKto-M S vale.kasdien

DR. X GROUPE
4631 S. Ashland Avė. Tel; Yaėds 6780

AL v

MARIJONA ŠIURNIENĖ 
po tėvais Cibulškaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 23 dieną, 8 Valandą vakare 
1932 m., sulaukus 47 metų am
žiaus. gimus Baisogalos parapijoj. 
Kėdainių apskr. Amerikoj išgyve
no 25 metus.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Adomą. 2 sūnūs — Stanislo
vą ir Edwardą. dukterį Lucią, 4 
brolius- —Aleksandfą, Juozapą, 
Petrą ir Stanislovą, o Lietuvoj 
motiną, seserį Elzbietą, brolį Vla
dą, Kūnas pašarvotas' randasi 29)1 
W. Pershing Rd.

Laidotuvės įvyks seredoj, sau
sio 27 d,. 8 vai. ryte iŠ namų į 
Aušros Vartų parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa m ai - 

| dos už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero* kapi
nes.

Visi a. a: Marijonos šiurnienės 
giminės, draugai ir pažįstami esatį 
nuoširdžiai kviečiami« dalyvauti 
laicĮotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Sunai, Duktė, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius' S. D. LacbavicH. tel. Rbose-

dykai oEi Šermenų
DR. A. J. KARALIUS 

Gydytojas ir Cftiriu’gas 
3147 So, t Halsted' Street 

Tel. CaTumet 3294 
'Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

nuo 6 iki 9 valandos vakare

r >■k ,
. . ,4-S į.-.:

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

Tel Kenvvood 5<1O7
VALANDOS: V '

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

apart šventadienio tt ketvirtadienio

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

210!l W. 63rd St., Sutte 3 
Tel. Ptospect 1028

Rez. 2359 So: Leavitt Sti Canal 2330 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedčboj pagal sutartį 
m ............. i ■ r .i ...... .

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
'm' (Narygųėklk) 
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS

,, 2420 Marųuette Rpad

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337 
...........M,.-.*.

Namų Td. Hyde Park 3395

JOHN B. B0RDEN
105 W. Adams St., Rbom 2117

■ . Telephone Randolph 6727 
Vakarais^ 2151 W. 'Mmd St. nito 4-9

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA ir NAKT| 
Mes visuomet teikiame širdingų, aimpalingų ir ramų 
patarnavimų^ kuomet yra labiausiai reikalinga*

J. F. EUDEIKIS & CO
JUSV dRABfORlAl 

pidyįt* Ofiiar >
4605-07 South Hermitage Avenue

K ■■

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nęl Street

Valandos: 1*—3 į ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pafcaf sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Riįhmond Street 

Telefonas Republic' /8,68

Br. P. W ŽILVITIS
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAI

3 So. Halsted Street 
Ofls« Tėt.-'VKtory 7188 
Rez. Tel. Hemlock* 2'615 ./ .

„ _____ __ „„ ____ , 2-4
ir 7s9’ po* pietų, sereętotna po pietų it 

nėdėlioms pagal susitarimą
........  ; Jį a

Dr. Vincent ę. Steele
; Dantistas , . - ’
' 4L80 Archer Avenua

Lietuvis Advokatas
41531 So. Ashland Abe.

TeU B^ulivatd 2800 
Rez. 6515 So. RoekukAl St.

Tol. Republic 9723 
'i t U H, aan. ,

X Av OLIS

4645 Sx). AsftJand Avp
C • Jarui 4PiK‘$Vteet; .

R. Av VASALLE
ADVOKA-MP

U South liti Sotie Strtet
Ręom 1934 Ramlolph 03)2

Valandas 7 iki' 9' vakare
Olis—Utarn.. Ketv. ir- Subatos vak.
Vasalle—Pan„ Ser. it Ratnyčios Valt
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Mirė Liuda Rukienė
šių metų sausio 23 d., sesers 

laišku iš Lietuvos, pasiekė ma
ne graudinga žinia, kad mirė 
brangi motinėlė, Liuda Rukie- 
ne.

Kaip griaudu ir skaudu... Ap
leisdamas gimtinę bijojau pa
manyti, kad yra paskutinis at
sisveikinimas ir kad nebeteks 
matyti jos daugiau.

Visi turime motinas, kurios 
mus augino, mylėjo; tiems iš 
musų jos brangesnės, kurie jas 
palikę svietur iškeliavome.

Buvo rimto budo, gailestin
ga ir reto vaikus mylinčio mo
tiniško budo.

(’žaugino tris sūnūs: Anis 
(Amerikoj), Jonas ir Petras ir 
duktė Katrunė Valušienė.

Man seniai jos nemačiusiam 
ji buvo brangiausia. Bet kaip 
brangus mums musų giminės 
ir draugai nebūtų, mes turim 
pasiduot nepakeičiamiems gam
tos įstatams: kas gimsta, tas 
turi mirti. Kaip mes negailė- 
tumem, kaip širdis neskaudėtų,z 
turim likimui nusilenkti. Tai 
vienatinis musų 'suraminimas.

—Anis Rūkas.

Nusižudė lietuvis

NAUJIENOS, Cfflcago, m
Gembloriai nejaučia bedarbės.

Dažnai tenka darbo ieškoti 
prie sanitarinio distriko, ku
ris randasi ties Cottage Grove 
avė. ir 124 gatves. Sakoma, ten 
didelė suma pinigų esanti pas
kirta darbui. Bet bėda, kad ma
žai darbininkų tereikia. Dau
giausia darbo atliekama maši
nomis. Kontraktoriai Newmans 
ir Grifftins reikalauja, kad 
samdomi darbininkai priklausy
tų unijai ir turėtų unijos kor
tas. Jeigu kurie, parodo kortas, 
tai tiems liepia palaukti. Kaip 
reikės jiems darbinitikov tai ta
da jie paimsią. Neprieklausan- 
tiems unijai nėra progos, darbą 
gauti, ba ir pačių unijistų yra 
daug bedarbių.

čia prisirenka vištikių žmonių 
kasdien. Vieni atsilanko darbo 
ieškoti, kiti pažiūrėti, kiti vėl 
kostumerių gembleriavimui paž
vejoti, ba policijos jokios nesi
randa, tai gera proga gemble- 
riams pasinaudoti. Gembleriai 
tuo ir naudojasi: gaudo kostu- 
merius. Teko matyti net keliose 
vietose burius gemblerių su 
kailiukais. Tik kloja dešimtkes 
ir penkines ant cementuoto ke
lio. Pasirodo, kad jie dar dirba 
ir /viršlaikį. Bedarbė jų nepa
liečia, nors kiti ir neturi ko val
gyti.

Oak Forest

« 7

Pirmadienis, saus. 25, 1932
chicAgo C1VIC OPEROJ

, S
> F'

Paveikslas rodo Claudią Muzio (kairėj) ir Tito Schipą (dešinėj) operoj 
Traviata, kuri statoma scenoj sausio 28 d. '

šios* savaitės operos repertuaras bus: pirmadienį, sausio 25 d., vakare
La Gioconda; antradienį vakarei— Meistsinger; trečiadienį---- Catmen;

ketvirtadienį — La Traviata: šeštadienį 2 valandą po piet — Lohengrin; šeš
tadienį vakare — Martha. > i ■

La

Sbnieling tuoj sėdo į laivą ir 
išplaukė į Vokietiją.

Bancevičiu$ ir vėl lai 
mėjo

Miner dukterį, 5 metų mergai
tę. Automobilio nelaimėjo 
mergaite buvo sužeista. Tai 
ot dabar mergaites vardu jos 
moliniu (raukia teisman savo 
t£vą.

bendrai, 
ascso-

Kur

Roseland
galima "Naujienas" gauti 

Roselando -apielinkčj.

GARS1NK1TĖS 
NAUJIENOSE

i

A. Pocius, 1826 So. String 
Street (prie Canalport avė.), 
pasikorė savo garaže praėjusi 
šeštadienį, sausio 23 d. Apie 9 
valanda ryto A. Balčiūnas ra
do jį negyvą pasirėdžiusį mo
teriškais rūbais—drese, Nume
riais, moteriškomis 
mis, etc.

Koronerio 
kad Pocius 
tę būdamas
tuo laiku, kai pasikorė.

Atsišaukimas j gerb. lietuvių 
visuomenę

Penktadienio vakare švento 
Jurgio svetainėj įvyko Bance- 
vičiaus — Demotralo ristynes. 
Ristynių laikas buvo aprube- 
žiuotas. Banccvičius išėjo lai
mėtoju. -i

Ristynes buvo tokios, kokių 
retai tepasitaiko matyti. Pub
lika buvo tiek sujudinta, jog 
tiesiog lipo ant krėslų. Ku
riems teko tą susikirtimą ma 
tyti, tai ilgai jo nepamirš.

Labai įdomios ristynes buvo 
ir J. J. Bagdono su Shikarskiu. 
Kirtosi smarkiai, bet Shikars-

Per metus alimoniios turės 
būt išmokėta $6,844,481.36.

Susitaikė už pinigus iš kar
to suma $630,243.51.

Real Estate pasidalino suma 
$325,000.00.

všias žinias paduoda p. Frank 
V. Zintak, Superior teismo kler
kas.

Unijos davė atsakymą 
kompanijoms

davėGeležinkelių unijos 
atsakymą į kompanijų nero
dymą, kad daugelis jų esą ant 
bankroto kranto. Unijų atsa
kymas pabrėžia, kad gelžkelių 
padėtis nesanti taip sunki, 
kaip jų atstovai piešią.

Bet laikraščiai numato, kad

pančiako-

džiurė 
papildęs
ne visai

pripažino. 
saužudys- 
normalus

Kensington
Sugrąžino į darbą

Cahi-Pullmano Kompanijos 
met dirbtuvė, kuri randasi prie 
Cottage Grove avė. ir 114tos 

Pullmano senus 
vagonus. Buvo iš 
daug darbininkų 
pat Kalėdas. Da-

gatVės, taiso 
pasižierinius 
tos dirbtuvės 
paleistų prieš
bar visus pašaukė į darbą, net 
ir tokius, kurie buvo atleisti 
daugiaus kaip po 2 metus. Jei
gu visos kompanijos taip pada
rytų, tai bedarbiai gautų dar
bus ir nereikėtų jiems gatves 
mieruoti ir be reikalo čeverikus 
plėšti.

Mažai dirbo

Shenvin Williams malevų 
dirbtuvė dirba visai mažai. Vie
ni darbininkai gauna dirbti po 
biškj, kiti namie būna. Pirmiau, 
būdavo, bile kada galima čia 
darbas gauti. Net sargai gaudy
davo nuo gatvės darbininkus, ba 
čia darbai prasti ir labai pavo
jingi darbininko sveikatai. Bet 
dabartiniu laiku susirenka keli 
šimtai darbininkų kas rytas 
prie vartų, vienok jiems prane
šama, kad nereikalinga daugiau 
darbininkų.

Tikėjosi gauti darbo

budavos 
pasažierinių vagonų 
Darbininkai, pamatę 
laikraščiuose, mane, 
gauti darbo*. Bet jų 
neišsipildė. Kompani-

laiku
Ale 

ligo- 
kurie

ceri- 
pen 
guli 
rct-

Mes, Oak Forest prieglaudos 
įnamiai, žinome, kad šiuo 
sunku gyventi visiems, 
vargšams seneliams ir 
niams yra dar sunkia’u,
šioj prieglaudoj jau ilgus me
tus skursta ir nė iŠ kur jokios 
pagelbos negauna.

Todėl aš viską iš arti maty
damas negaliu iškęsti neprane
šęs visuomenei apie tą vargin
gą padėtį.

Vargšai seneliai, kurie dar 
vaikščioja, neturi nė tabako ir 
rankioja pasieniais trupinius 
kol sau pypkę pripildo. Deliai 
valgio nėra’ bėdos, ale nėra 
to. Tai tikra beda. Yra 
ki lietuviai akli; daugelis 
ligoninėje, ir jeigu neturi
karčiais duoti darbininkui nike
lį, tai sunku gauti ir atsigerti.

Todėl aš drįstu melsti pa'gel- 
bos visų kliubų, draugijų, or
ganizacijų ir pavienių asmenų, 
kurie dar įstengia, kiek galint 
atkreipti dėmesį į savuosius 
vargšus. Nėra reikalinga šiais 
vargo laikais rengti pietus ir 
dirbti ir išlaidas pakelti, kad 
vieną kartą pavalgidinti. Ge
riau butų kiek galint paaukauti 
pinigais, kaip kad padare Pa- 
dokavonės Dieną p. Antanas 
Kuizinas su draugais: atvežė 
mums $15 ir mes išsidalinome 
po 20 centų tarp 73 žmonių, ii 
per valandą labai buvo linksma 
matyti, kad visi vargšai yra 
apdovanoti. • . • (

Todėl meldžiu visuomenės, 
kad jeigu kas gali kiek pagel
bėti, tai įbe jokios abejonės 
gali siųsti paštu arba patys 
atvežti žemiau paduotu adresu. 
Aukos, kurias mes 'aplankysime 
bus paskelbtos “Naujienose” ir 
pranešta, kaip jomis pasidalin
ta.

Tardamas iš anksto visįems 
širdingą/ačiū, palieku belaukda
mas užuojautos, '

Jonas Rusteika, Institution, 
Ward 52, Oak Forest, III.

SPORTAS
Shmelingo — Sharkey 
bokso rungtynės įvyks

• birželio 46 d.

Pullman Car Company, 707 E 
111 str., gruodžio mėnesio pra
džioje paskelbė, kad 
daugelį 
Brazilijai, 
skelbimus 
kad galės 
manymas
ja daugiau darbininkų neemė. 
Apsėjo su tais pačiais, kuriuos 
dar laiko dirbtuvėje. Pabudavo- 
jo dvidešimt vieną valgomuo
sius vagonus siaurajam geležin
keliui, sukrovė juos ant 54 faktą ir sutiko užsistatyti pb 
tavorinių vagonų ir pasiuntė $25,000, kad birželio 16 d. bok- 
iki vandenų. Iš ten laivais pa^suosis New Yorke., Kai dery- 
siųs į Braziliją.

r'*/'
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kis visgi išėjo laimėtoju. Aug- darbininkai galų gale prisiims 
štaičio rungtynės su Juzeliumi 
išėjo lygiomis.

CHICAGOS ŽINIOS
Kiek buvo skirybų 
Chicagoj 1931 m.

Ant galo, Shmęling sutiko 
persiimti su SharkejT už pa
saulio čempionatą. Prieš po
rą dienų abu pasirašė kont-

Nuo sausio iki gruodžio mč-1 
nėšio 1931 m. Chicagoj buvo 
skirybų viso 4,675.

Iš to skaičiaus skirybos duota 
deliai palikimo (desertion) šei
mų :

Vyrų 1,406
Moterų 761
Viso 2,167.
Deliai žiaurumo (cruelty):
Vyrų 1,643 
Moterų 240 
Viso 1,883. / , 
Deliai girtavimo:
Vyrų 301 
Moterų 25 
Viso 326.
Deliai svetimoteriavimo:
Vyrų 82
Moterų 69
Viso 151.

’ Deliai piktadarybių (felony):
Vyrų 36 q
Moterų 10
Viso 46.
Deliai dvipatystes (bigamy): 
Vyrų 28

— Motetų 16 * ‘
Viso 44
Deliai ligi?: 
Vyrų 11 ,
Moterų 8 \ 
Viso 19.
Deliai nusilpnėjimo (impo- 

tency): 4
Vyrų 2
Moterų ?

7 Viso 4. ' ' .į x
Panaikinta vedybų prašymų: 
Vyrulis 
Moterij 4 
Viso 30
Deliai beprotystes:
Vyrų 2
Moterų 2
Viso 4
Deliai sugyvenimo 

mals giltinėmis:. ,
Vyrų 1
Moterų 0
Viso 1.
Skirybos palietė

3,!4i. £
Savaitinės alimonijos suma

$127,827.95. :
Mėnesinės alimonijo-s ; suma 

$16,452.88.
''■■.'-.'■u

su arti

f
viso vaikų

• v

I bos tapo galutinai užbaigtos,

*
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algų ' kapojimą 10 nuošimčių 
vieniems metams. Ir toks He- 
rald-Examincr net spėja, jo- 
gei algos gelžkelių darbinin
kams busiančios numuštos 
pradedant 1 d. vasario

Šauks konferenciją
Bilių taksų mašinerijai pei> 

.organizuoti priėmė valstijos 
legislatura ir senatas. Esmėje 
bilius panaikina iki šiol vei
kusias asesorių ir peržiūrėji
mo tarybas., Jų vieton Cook 
pavieto komisionierių pirmi- 
ninkaš'paskirs taksų mašine- 
•rijai vadovauti vieną asmenį, 
o gubernatorius kitą. Gi tre
tysis bus parinktas 
Šis tretysis skaitysis
rius, o pirmieji du peržiūrėji
mo tarybą sudąrys.

Dabar klausimas: kokie as
menys bus paskirti taksų ma
šinerijai vadovauti? Taip gu
bernatorius Emmersona^ kaip 
meras Cermakas, kuris ypač 
daug dirbo, kad kalbamas bi
lius butų priimtas, sako, jog 
naujos taksų mašinerijos vir
šilos turi būti atokiau nuo po
litikos, gabus ir patyrę biznie
riai.

v Artimoj ateity bus sušaukta 
konferenciją stambių valdi
ninkų, finansicrių ir visuome
nes organizacijų vadų taip 
pageidaujamų naujai taksų 
mašinerijai kandidatų tįpka- 
mumą apkalbėti, kaip tolesnei 
darbuotei nužiūrėti, kad bristi 
iš finansinės balos, kurioj Chi- 
caga atsidūrė. >

Piniguočių manymu, ims ne
mažai laiko iki Chicagos fi
nansai tinkamai taps sutvar
kyti. i

Buchinski, bučernč, 11853 
Michigan Avenue.

Ivanauskas, grosernė, 122 
Kensington Avė.

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

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

Zidor ląikraščių pastatas, 
115th ir Michigan Avė.

Anderson laikraščių pasta
tas, 115th ię Front St.

Schoenwalls laikraščių pa
statas, lllth ir Michigan Avė.

Haustman laikraščių pasta
tas, 103ęd Ir Micliigan Avė.

Ncwman laikraščių pastatas, 
737 E. 91 st Place. /

Sluzas, saldainiu krautuve,
119 E. 107th St. '

A. F. CZESNA’S 
BATHS 

rURRIAKOS, SrLFtJRINRS TANO* m 
KI.EKTRIKINIAI 'TKKATMENTAI 

Nnujo* Nužeminto* Kainos 
Garo ir lafių pirtis 
Garo, maudynė ir laiat 
Garo Ir elektros maudynfi 
Tnrldika ir Elektros 

pirtis Ir kambarys 
Suiphurio maudynė ___
Pilnas elektrikini* treatmon- 

tas ir Stousoidal maMna 3.00 
B Inas trratmenta* 4.50

ektrikinfs Masažas 1.50
Vaistų ar alkoholio jtrinimas 75e __
Moterims antradieniais—dleua ir vakarais 

1657 W. 45th St. 
Kamp. 8. Paulina. Tel. Bouievard 465»

Buvo 
60c. 
75c 

1.00
2.50 
2.00

Dabar 
35c 
60c 
75c

1.50 
1.60
2.60
3.60 . 1.00

50c

Milo A
Theatre

3142 S. Halsted St.

! J................. -• ....... . 1 ' .... . . , —
J
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PRANEŠIMAI

Naujienų spulka

sausio 1932 
bile kuriuo 
atdara nuo 

vakaro kas

Naujienų skolinimo ir buda- 
vojimo bendrovės nauja serija 
prasideda, su 1 d. 
m. Galima įstoti 
laiku, nes raštine 
8 ryto iki 8 vai. 
die.

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

platesnių informacijų 
kreipkitėš Į739 So. Halsted St 

T. Rypkevičia, sekr.

Šiandie

Men in Her Life
i su

LOIS MORAN, 
CHARLES BICKFORD 

ir k.

Komedijos, Žinios, PasakUios, 
Margumynai

A

Užmušė daktarą den 
i tista

Dr. Jonięs M.{ Shaeffer, 54 
m., dentistas, rastas sumuštas 
jo ofise 3801 Ęjįoadway. Nors 
tuo laiku, kai daktaras užtik
ta, jis buvo dar gyvas, bet mi
rė kely į ligoninę.

Dr. Shacffertf ’ užtikta sėdįs 
prie stalelio, ? kur, matomai, 
jis vadinamą crossvvord prob
lemą rišo.

Nužiūrima, kad piktadariai 
paėmė daktaro pinigus.

Nelaime ištiko daktarą tdrp 
1:30 ir 2:30 vai. po piet.

Trokų šoferiams žino- 
‘ tina

Nuo sausio 1 dienos Wiscon- 
sin valstijoj įėjo galion įstaty
mas, kuris reikalauja, kad tro- 
kai turį svaros daugiau kaip 
tris, tonas, be laisnių, dar turi 
mokėti vadinamas tonų— mylių 
(ton— mile) taksas.

Taip pranęša Chicagos Motor 
Club, Jisai įspėja, kad trokų 
draiveriai, nesusipažinę su ttio 
įstatymu, gali turėti nesmagu
mų. Kliubas, be to, pataria 
kreiptis į’Wisconsiii valtijbs 
viešosios, tarnybos komisiją 
(Public Service Čommission of 
Wisconsin) prašymu suteikti 
įstatymo detalės. * * 

f f 1
Pasak Chicagos Motor CIUb, 

Suvienytose Valtijose esama 25, 
940,000 užregistruotu, motorinių' 
vežimų. Tatai, sudaro1 daugiau 
kaip 75 nuošimčius -viso ittikiį' 
vežimų skaičiaus pasauly, (|cu- 
ris siekiąs 34,575,000.

^Daug maž $?,250,QO0,0OQ bu
vo išleista Suvienytose Valsti-*' 
jose 1931 m. keliainš taisai. 
Ta suma davė darbo tiesiogi
niai arv.netiesioginiai daugiau 
kaip 1,000,000 žmonių.

Traukia teisman tėvą
Mrs. Helen Minėt, 1827 E.

Marųuette road, traukia teis-. 
mam savo i tėvą, Gustavą Hit- 
teymaną. lėško atlyginimo 
$20,000.' ”• v‘
automobiliu ir ! Vežfisi p-nio§l v-S’.' v'./ir.i..

MADOS

Vienas naujausių modelių

PRANEŠIMAS VISUOMENEI!

Kaz Heat Intensifier Co. 4624 So. 
Western Avenue praneša gerbiamai vi
suomenei, kad Edvardas Butkus gyve
nantis 936 W. 33 St., virš minėto j 
kompanijoj nedirba ir neturi teises jo
kių kontraktų daryti, kolektuoti arba 
kitus darbus atlikt.

ANTANAS KAZLAUSKAS.

Susivienijimo Lietuvių draugijų ir 
kliubų Bridgeportc priešmetinis susirin
kimas įvyks utarninke 26 d. sausio. 8 
v. v., Ch. Liet, Auditorijos salėje. Visi 
atstovai ir administracijos malonėkite 
pribūti, nes dauą svarbių dalykų turime 
dėl apsvarstymo, ' taipgi bus rinkimas 
naujos valdyboj 1932 metams.

Rgiė Barauskienė, vice-pirmininkė 
M. Kadziauskas, sekr.

Marguette Park apielinkėj 
lietuviai, kurie pageidaujat 
Naujienas į namus, anksti iš 
ryto kreipkitės pas vietinį 
nešiotoją.

. Ed. Šmotelis, 
7114 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3676 / ‘ ............. .....................

iš-

v

2541

JEI JUMS REIKIA
Plumbingo arba apšildyino reikmenų, 
pašaukite muf. Mes garantuojame di
delį jums sutaupymą. i
SOUTH CENTER PLUMB1NG and 
HEATING SUPPLY COMPANY, Ine.

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

RAMOVfiI ItheatreOI
35 8 Halsted, Sts.

. DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie

“The Champ”
su t

WALLACE BEERY, 
tTACKIE COOPER 

ir k.4

Labai Sujudinantis veikalas 
' f ■ \ »

' Taipgi
Komedija, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai,
...... ...... ................ .. .................. . ........

CLASSIFIES ADS
Gducational

Mokyklos___________

MOKYKIS BARBERYSTBS 
AMATO

'lienomu ar . vakarai*. Del informacija 
lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 Weit Madiaoo Street

4

2541
Suknelė iš juodo ir balto šilko arba at
laso. Labai elegeptiška ir lengvai pa
siuvama. Sukirptos' mieros 16,, 18, taip
gi 36, 38, 40 ir 4-2 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, • pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir ądreeą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu; Galima pri
siųsti pinigtis arba pašto ženkleliais 
kartu ( su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago. 111.

UNIVERSAL SHOE 
REBUILDERS 

ANTANAS F. STANEVICH 
3451 Wallace Str.

Augštos rųšies darbas.—Žemos 
, —25 metai patyrimo.

Mes pasiimam čeverykus 
ir greitai pristatom 
Tiktai patelefo- 
nuokit YARDS 
5810. Kas at
neš ir pasiims 
gaus 10 nuoš. 
nuolaidos.

Financial
. Finansai-Paskolos

Kainos

STANKŪNAS» u
Kas ndrit genį paveikslų atvažiuokit 

j studiją arba pašaukit j namu* 

3315 So. Halsted St 
Tel. Yards 1546

NAUJIENOS Pattern Dept
\ 1789 S. Halsted St., Chicago. 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdi No. ------...
Mieros 

u”.;-.
. per krutinę

i
(Vardas ir pavardėj

(Adresas)

ir—

SAUGUS INVEST- 
MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo 
morgičiaus. Geras užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės į 
Naujienas, 1739 S. Halsted St. 
Box 13812.

t

For Kent
EXTRA, EXTRA. Rendon Storas 

su visais grosernės ir bučernės fikėeriais, 
arba gera vieta dėl saliuno. 4550 So. 
Marshfield Avė. Lafayette 0591.

Help Wanted—Female
REIKALINGA mergina apie 20 m. 

amžiaus, patyrusi prie vaikų, galinti 
prosinti ir abelną namų darbą atlikti.

Tel. Republic 6975

ANGLŲ KALBĄ
yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioj šaly. Kurie kalba 
gerai angliškai visur turi pasisekimą 
ir pirmenybę. Anglų kalbos, aritme 
tikos, knygvedystės, stenografijos, pi
lietybes/ ir daug kitų dalykų galite 
lengvai ir greitai išmokti pagal naują 
būdą mokinimo Amerikos Lietuvių 
Mokykloje. Čia yra mokinama to
kiais budais, jogei pradini mokslą 
užbaigiama į devynis mėnesius; auk
štesnį mokslą j vienus metus.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

MEIKALINGA gera mergina ąbelnatn 
namų darbui, tarp 25 ir 35 m.' am
žiaus. Turi kalbėti angliškai. 6801 S. 
Oakley Avė. Prospect 5615.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Road House ir r«- 
tau rantas, West lllth St. ir Masort 
Avė., Chicago Ridge.

BARGENAS. Pardavimui Meat 
Marke: ęu fixturiais ar be, viet iš
dirbta. 6655 S. May Sn

-r

(Miestas ir valstija)
—Rl.,.. ................—.............. !

. ...............   || ............. .. ............ ................ .. I

\

Real Estate For Sale 
yamai-Žeinę -Pydąvimui

PARDAVIMUI 4 kambarių mūrinis 
cotage $1600. 2308 So. Damen Avė. 
Savininkas 2315 So. Damen Avė.

Hitteyman važiavo
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