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Prasideda atskirais susitarimais tarp res
publikų. Rengiamųsi ir prie konferencijos
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Patys amerikeičiai 
ragina pertvarkyti 

karo skolas
Grupė žymių amerikiečių pa

skelbė raportą, raginantį pra
ilginti moratoriumą iki karo 
skolos bus pertvarkytos

No. 270

Lietuvos Naujienos
Tauragė ir Rokiškis 

prašo pirmaeilių mie
stų teisių

Atpigus degtinei, la 
bai padidėjo gir- 

tukliavimas

Santjago, Čili, lapkr. 14. — 
Užsirūstinę šiaurinės Amerikos 
ir Europos nepaisymu Pietų 
Amerikos ekonominių vargų, 
Argentinos, Brazilijos ir čili 
atstovai išdirbo pienus Pietų 
Amerikos ekonominiai unijai, 
kaipo pirmą žingsnį prie įkuni 
jimo patrioto Bolivar svajonės 
apie sukūrimą Pietų Amerikos 
respbblikų federacijos.

Pasitarimuose dalyvavo taip
jau Peru ir Bolivijos delegatai 
ir tie pasitarimai jau tiek toli 
nuėjo, kad pradedama rengtis 
prie visuotinos Pietų Amerikos 
ekonominės konferencijos.

Visos Pietų Amerikos šalys 
yra užsirūstinusios delei Jungt. 
Valstijų muitų politikos ir An
glijos imperijos ekonominės 
konferencijos Ottavvoj nutari
mų, todėl ir yra pasiryžusios 
veikti išvien.

Išėmus neoficialį karą tarp 
Paraguajaus ir Bolivijos ir gin
čų apie sieną tarp Peru ir Co- 
lomtia, sentikiai tarp Pietų 
Amerikos respublikų yra gana 
draugiški. Didžiąąips respubli
kos dar niekad nebuvo' toliuose 
draugiškuose santykiuose.-Todėl 
ir manoma, kad dabar yra tin

kamas laikas svarstyti ekono
minį susivienijimą.

Čili kiek kitaip žiuri į tą da
lyką. Ji siūlo pirmiausia pa 
daryti visą eilę sutarčių tarp 
atskirų valstybių, taip kad jau 
iškalno butų užtikrintas ekono 
minės unijos pasisekimas. Tos 
atskiros derybos dar labiau pa
didintų draugiškumą tarp Pie
tų Amerikos respublikų.

Kad parodyti ką galima pa
siekti einant tuo keliu, Čili 
jau pasirašė sutartis su Argen
tina ir Peru. Pirmoji sutartis 
pašalina dirbtines kliūtis, ku
rių niekad neturėjo būti ir ati
duoda pirmenybę savitarpiniai 
prekybai. Antroji sutartis ei 
na dar toliau ir suteikia pilną 
prekybos laisvę tarp čili ir Pe
ru. Argentina ir Brazilija ati
džiai seka kas išeis iš tų sutar 
čių ir jau galvoja apie jų ple 
timą kiton Andų kalnų pusėn.

Buenos Aires, lapkr. 14. — 
Trans-Andų geležinkelio trau
kiniai pradės vaikščioti tarp 
Čili ir Argentinos apie lapkr. 
21 ar 22 d. d. Traukinių vai
kščiojimas buvo nutrauktas 
pereitą pavasarį delei Argenti- 
nos-čili muitų karo, delei ku
rio geležinkelis neteko biznio.

New York, lapkr. 14. -^Ko
mitetas svarstymui tarpvalsty
binių skolų, kurio pirmininku 
yra Alfred P. Sloan, prezidentas 
General Motors, vakar paskelbė 
savo raportą, kuriame ragina 
pertvarkyti visas karo skolas ir 
taip pertvarkyti, kad jos kuo- 
daugiausia pasitarnautų Ameri
kos prekybai ir Amerikos žmo
nių gerbūviui.

Raportas betgi atmeta visiš
ką skolų panaikinimą, kaipo 
ekonomiškai nereikalingą ir po
litiškai nepraktišką dalyką.

Kol bus galima atlaikyti rei
kalingas skolų pertvarkymui 
derybas, komitetas rekomenduo
ja prailginti skolų moratoriu
mą.

Po raportu yra pasirašę Al
fred E. Smith, Columbia uni
versiteto prezidentas Nicholas 
Murray Butler, buvęs Ohio gu
bernatoriuj James M. Cox Ge
orge W. Wickersham, ir daug 
žinomų ekonomistų ir industria-

Tauragės ir Rokiškio miestų 
savivaldybės prašo savivaldybių 
departamentą, kad jų miestams 
butų suteiktos pirmaeilių mies 
tų teisės.

Kaip žinoma, Joniškio ir Pa 
langos miesteliai yra gavę mies 
tų teises. Gruodžio mėn. pa
skirti Joniškio ir Palangos mies
tų tarybų rinkimai. Bus renka
ma po 9 atstovus.

Lenkijos studentai 
virsta pogromščikais

Panevėžys.— Turgaus dieno 
mis prie parduotuvės stovi ei
lės “ištroškusių”, o šiokiomis 
dienomis matosi daug girtų 
darbininkų. Nekartą teko gat
vėje matyti jaunų moterų aša
ras. Kai kurios krautuvės nu 
siskundžia, kad atpiguš valsty
binei, sumažėjo 
pardavimas. Nes 
mieliau truktelėja 
gesnes valytosios, 
nes mėly n smarvės 
darbininkai vadina

Trūksta vietos
Ukmergė.—Atpigus degtinei, 

nieko nuostabaus, kad padidėjo 
ir tautiškai nusistačiusių jų 
skaičius, o nuovadoje esantis 
atsargos “viešbutis” perpidytas 
piliečių. Tik gal būt yra per 
daug brangu mokėti nuomą už 
viešbutį.

brentspirito 
darbininkai 
kiek bran- 
negu piges- 
kaip kad 

bren spiritą.

Sprogo Lenkijoj 
bravoras

Rusija vėl kaltina 
Angliją

Belaukiant prohibicijos panai
kinimo Amerikoj, buvo tiek 
prigrūstas, kad sienos neat
laikė. žuvo 18 žmonių

Įtaria, kad ji sufabrikuosianti 
įrodymus dėl komunistų veikimo

Roosevelt priėmė 
Hooverio kvietimą 

•- - v * **
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Vykš pasitarti šu prezidentu 
apie karo skolas

Buvęs šęnatoriųs Magnus Johnson iš Minnešofoš, Farmer- 
Labor partijos narys, kuris dabar tapo išrinktas atstovų butan. 
■/, , ■■ -1 , ............... ■■ -r■ ■ _

Degina Kubos miesto Šveicarija areštavo 
griuvėsius; priskaito 22 maištingus 

ei v • 1 • •2,500 žuvusią kareivius

Varšava, lapkr. 14. — žinių 
agentūros praneša apie auti 
semitiškas riaušes Lvove, Gali
cijoj. žinios sako, kad lazdo
mis ginkluota policija išvaikė 
1,000 tautininkų studentų mi
nią, kuri išdaužė šimtus langų 
žydų sonkrovose.

Santa CruZ‘ miesto griuvėsiai, 
kartu su po jais esančiais la
vonais deginami apsisaugoji
mui nuo ligų

Kaltina, kad jie pakėlė maištą 
prieš valdžios įsakymą eiti 
malšinti žmones

Prašo milicijos apsau
goti pieno trokus

Varšuva, lapkr. 14. — 10 žmo
nių liko užmušta ir 17 sunkiai 
sužeista sprogus sienoms di
džiausio Lenkijos bravoro Ha- 
derbusch & Schielde ir joms 
užgriuvus ant gretimai buvusio 
namo.

Bravoras tikėjosi padaryti 
didelio biznio iš panaikinimo 
prohibicijos Amerikoj ir kad 
būti prie to biznio prisirengu
siam, bravore buvo sukrauta 
daugiau kaip 1,000 tonų mie
žių ir apynių. Tokio sunkumo 
bravoro grindys ir sienos neat
laikė, sienos sprogo ir bravo
ras užgriuvo ant sale buvusio 
gyvenamojo namo, kurio visi 
gyventojai tuo laiku miegojo.

Kada išimta žuvusius, tai pa
sirodė, kad tik du žmonės bu
vo užmušti griūvančių plytų, 
kiti 16 žmonių užtroško juos 
užgulusiuose miežiuose.

Maskva, lapkr. 14. — Oficia
lia sovietų organas Izvestija pa
skelbė kaltinimą, kad Anglijos, 
žvalgyba planuojanti sufabri
kuoti “įrodymus”, kad Juozas 
Stalinas dirigavo “bado mar
šą” į Londoną ir kad jis orga
nizuojąs civilinį karą Indijoj.

Pasak Izvestija, žvalgyba j- 
sakiusi savo agentams Rygoje, 
sufabrikuoti dokumentus, kurie 
rodytų, kad komintemas, as
menišku Stalino įsakymu, orga
nizuojąs bedarbius Anglijoje ir 
kurstąs civilį karą Indijoj.

Albany, N. Y., lapkr. 14. — 
Išrinktasis prezidentas Frank- 
in D. Roosevelt priėmė prezi
dento Hooverio pakvietimą at
vykti į Baltąjį Namą pasitarti 
apie karo skolas ir Franci jos 
ir Anglijos prašymą skolas su
mažinti. Dienos tokiam pasita
rimui Rooseveltas nepaskyrė; 
jis pašauksiąs apie tai telefonu.

Slapieji valdys kon 
gresą

Stockholm, lapkr. 14. No
belio dovana už chemiją tapo 
paskirta amerikiečiui Dr. Irving 
Langmuir, fradio, o ypač vaku- 
mo butų žinovui.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Argentina suėmė 4 
anarchistus, rado 

290 bombų
Buenos Aires, lapkr. 14. — 

Policijai padarius kratą vienuo
se namuose Vilią de Voto prie
miesty, rasta 200 bombų, ir tiek 
eksploduojančios medžiagos, kad 
jos užtektų pagaminimui dar 
2,000 bombų. 4 įtartieji anar
chistai tapo areštuoti.

Paspiroms sulužus užsi
mušė du darbininkai
Chicago.—Sulužus paspiroms, 

ant kurių stovėdami jie malia
voje trečio augŠto langus na
mo 4846 Vincennes Avė., kris
dami žemėn užsimušė Neis 
Dahl, 62 m., 5931 S. Rockwell 
St. ir Hugo Carlstedt, 63 m., 
8148 Wodlawn Avė.

Washington, lapkr. 14. —Mo
terų organizacija kovai su pro- 
hibicija pranašauja, kad prohi- 
bicija bus pakeista jau trum
pą jame kongreso posėdyje. Pa
sak pirmininkės Mrs. Sabin, 
atklausinejus kongresmanus pa
sirodo, kad senate šlapieji turi 
55 balsus, o atstovų bute yra 
265 šlapieji atstvai. Senate gi 
didžiumą sudaro 49 balsai, o 
atstovų bute—218 balsų. Iš to 
sprendžiama, kad alus bus at
gautas galbūt dar prieš Kalėdas.

Camaguey, Kuboje, lapkr. 14. 
—Kariuomenps vyriausybės įsa- 
<ymu, Santa Cruz. dėl Sur 
miesto griuvėsiai paversti į vie
ną didelį laužą. Miestas tapo 
sugriautas išsiliejusios iš juros 
20 pėdų augščio bangos. Nelai
mėje žuvo tūkstančiai žmonių, 
bet tikrasis skaičius niekad ne
jus sužinota, kadangi ir dabar 
namų griuvėsiuose tebėra šim
tai lavonų.- Kadangi nėra nė 
žmonių, ne laiko kasinėti griu
vėsius, tai juos deginama, kad 
apsisaugoti nuo galinčių kilti 
ligų iš griuvėsiuose pūvančių 
lavonų. Gasoliną deginimui 
griuvėsių parūpino valdžia, o 
prie deginimo darbo pristatyti 
kareiviai ir duobkasiai.

Vidaus reikalų ministeris Dr. 
Zubizaretta, kuris išvažinėjo vi
są uragano paliestą apygardą, 
apskaito, kad uraganę ir juros 
išsiliejime žuvo mažiausia 2,500 
žmonių. Į nelaimės vietą ren
giasi vykti ir prezidentas Ma- 
chado.

Camaguey mičstę, kur suga
benta apie 1,000 sužeistų pabė
gėlių, jau sutaisyta vandentie
kiai, taip kad miestas jau turi 
vandens. Miestą valdo kariuo
menės vyriausybė, kuri įsakė 
čiepyti visus žmones, kad iš
vengti ligų epidemijos. ;

Geneva, lapkr. 14. — 22 jau
ni Šveicarijos kareiviai tapo 
areštuoti ir bus atiduoti karo 
teismui už pakėlimą maišto. 
Kada buvo mobilizuojami karei
viai malšinti generalinį streiką, 
kilusį prąteąjųį. prieš naujokų 
kulkosvaidininkų kuopos nušo
vimą 11 žmonių, tai šie karei 
viai atsisakė klausyti savo vir
šininkų. Kaltinamieji 22 karei 
viai numetė savo ginklus, išdau
žė kazarmių langus, dainavo In 
ternacionalą, o savo viršininkus 
apšaukė žmogžudžiais.

Nusigandusi Šveicarijos vy
riausybe nebežino ko ir stver 
tis. Ji ėmė įtarinėti komunis
tus ir puolėsi areštuoti visus 
jai žinomus komunistus ir so
cialistus, nežiūrint ar jie buvo 
dalyvavę demonstracijose, ar 
ne. Jie busią išvaryti iš kan
tono. O taip pakliuvę svetim
taučiai busią iš Šveicarijos iš
tremti. Tarp areštuotų yra 
vienas amerikietis medicinos 
studentas Kari Herresheff.

Ženevos valdžia yra labai nu
sigandusi tuo, kad pasirodė, jog 
ir kareiviais negalima užsitikė- 
ti. Kareiviai tapo skubiai de- 
mobilizuoti ir pasiųsti namo j 
provinciją, o miestą valdyti pa 
vesta ištikimesnei policijai.

Cincinnati, Ohio, lapkr. 14.— 
Cincinnati pieninių savininkai 
kreipėsi į valstijos* vyriausybę 
prašydami pasiųsti valstijos 
miliciją apsaugoti trokus, ku
rie gabena pieną iš Ohio, In
diana ir Kentucky farmų į Cin
cinnati

Tai pasekmė pieno 1-vėžio to
jų streiko, kuris kilo trys die
nos atgal darbininkams atsisa
kius priimti 20 nuoš. nukaposi
mą algų.

Pieninių savininkai, reikalau
dami milicijos, sako, kad pieną 
pristatantys trokai buvę sulai
komi, streikieriams kalbinant 
vežėjus nebegabenti į miestą 
pieno iki nebus užbaigtas išve
žioto jų streikas. Keli streik
laužiai sumušti. Pieninės pike
tuojamos. Kompanijos samdo
si ginkluotus mušeikas.

Pieną pristatantys ūkininkai 
irgi rengiasi streikuoti.

800 boliviečių žuvo dvie
juose mūšiuose

Fašistai .veržiasi 
bažnyčias

ir

Berlynas, lapkr. 14. — Fa
šistai pirmą kartą įsimaišė ir 
j bažnyčių politiką ir pravedė 
1,335 narius į parapijų tarybas 
67 Berlyno parapijose.

Nepolitiniai krikščionys lai
mėjo 1,209 vietas, fundamenta
listai 1,1X1 vietų, liberalai 298, 
evangelikai federacionalistai 87 
ir religiniai socialistai 36 vie-

Angliakasių streikas > 
Ispanijoj

Oviedo, Ispanijoj, lapkr. 14. 
—30,000 arigliakasių Huyerą- 
Turon kasyklų? distrikte nedir
ba, sindikalistarps ir angliaka
sių unijai paskelbus streiką.

Šveicarija ištrėmė 
amerikietį

-Iš Ber 
kad Charles

Vokiečių atstovybė ne
davė vizos žydų eks

kursijai
Kaunas.—švenčių proga vie

na žydų organizacija rengė ek
skursijų į Berlyną, bet vokie
čių "Atstovybė atsisakė tai eks 
K.ųęftUaį vizą. Ekskursijos

Asuncion, Paraguay, lapkr. 
14.—Paraguaiečiai laimėjo du 
didelius mušius Fort Munoz 
apielinkėj. Viename mūšyje 
žuvo 500 boliviečių, o kitame 
mūšyje kirvininkai iškapojo 
300 boliviečių ir daugelį kitų 
paėmė nelaisvėn.

rengėjai dabar nutarė» skųstis 
musų užs. reik ministerijai.

Lietuva su Lenkija pa
sikeičia kaliniais

Vilnius, spalių 15, Lenkų laik
raščiai praneša, kad Lietuva 
akceptavo naują kalinių sąra
šą, kurs bus iškeistas su len
kais. Tebesitariama dėl pasi
keitimo vietos:' • Derybos bus 
baigtos šį mėnesį. Lapkričio 
pradžioj turi įvykti pasikeiti
mas kaliniais tarp Lietuvos ir 
Lenkijos.

Pigus kuras
Marijąmpolė.—Rinkon prive- 

žama nemažai malkų ir durpių. 
Už 15 litų galima pirkti nema
žą vežimėlį malkų. Gerų min
tinių durpių 1000 galima pirkti 
už 18-20 litų. ..Pereitais metais 
už tiek pat durpių mokėdavo 
50—60 litų. žmonės perkasi 
kuro žiemai. .

Apsiniaukę, galbūt sniegas 
ir daug šalčiau per kelias atei
nančias dienas; daugiausia šiau
rės vėjas.

Saulė teka 6:89, leidžiasi 4> 
30.

San Francisco, Cal, — Nat- 
kard Malouf nušovė Mrs. Watfu 
Malouf ir jos dukterį; Anėssa, 
paskui ir pats nusišovė už tai, 
kad motiną neleido apsivesti 
su duktere, kaipo pussesere.

Italai skris į Chicago parodą
■ ' ■ .1 - ..

, ........

Rymas, lapkr. 14. — Paskelb
ta, kad didelė Italijos -oro ąrma- 
da išskris ateinantį birželio 
mėn. j visąpasaulinę parodą, ku
ri bus laikoma Chicago j e. Ji 
skris veikiausia šiauriniu keliu 
—per Škotiją, Islandiją, Gren
landiją ir Labladorą.

Kapitonas . prapuolė 
plaukiant laivu 

y-~ .. ....  ....
San Fedro, Cal., lapkr. 14.— 

Alfred E. Bailęy, iš Anglijos, 
kapitonas ląivo Pacific Ranger. 
prapuolė laivui plaukiant Mo- 
na kanalu, Čaribbean juroje.

■: -------- -------------------------- ------ --------------

Chicago.--Po ^nkimų pama
ži ėmė kitoj kviečių kainos. Nuo 
penktadienio piečiai pakilo ar
ti 4c ant budelio. Vakar gruo
džio kviečiai pąrsidavinėjo po 
45-46c. bušelis ir buvo pakilę 
iki 47c.

v

Paryžius, lapkr. 14 
no atėjo žinia, 
Herreshoff, 19 m., iš San Die
go, Cal., medicinos studentas, 
liko išvarytas iš ševicarijos “už 
įžeidimą Šveicarijos Armijos”. 
Jis kartu su 30 kitų žmonių 
buvo areštuotas sekmadieny ka 
riuomenei sklaidant manifes
tantus Ženevoje. Manifestacija 
buvo surengta protestui prieš 
kareivių iš kulkosvaidžių sušau
dymą 11 darbininkų.

Pralaimėjęs rinkimus—-nusižudė
i ‘ '■ ■ ■' i ‘ c ■ - - -

■ ■■■ ....... j»M>i^hi>ni|i ........ .

Muskogee, Okla., lapkr. 14.-r- 
Nusiminęs, kad jis pralaimėjo 
pavieto komisionieriaus rinki
mus, nusinuodijo farmerys H. 
C. Burns. Jis pardavė veik vi
są farmos įrengimą, kad sukelti 
pinigus rinkimų kampanijai.

NEUŽMIRŠKITE SAVUOSIUS 
LIETUVOJE PASVEIKINTI SU

Kalėdų Šventėmis
Pasiunčiant nors mažą dovanelę tiems, kurie 
yra jums taip artimi ir brangus.
Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
kokį siuntinį.
Atsilankykite į Naujienas, kurios už ma- 
žą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ DYKAI. Laiškelį galėsite pasiųsti 
Lietuvon, f *• »

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL



Užmirštie) mones
to reikalauja ramu

Jie šiąnakt yra pasivė

netikusios santvar

Bostono širdyj

tai užmirš

Gruodžio 16

Puikus

Pašalinki!

S®

Jos. F. Sudrik
Tai patelk lengvų Luckle*

kuriuos 
laikraš-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

LENGVUS
Išmokėjimai

apystovose iš- 
Laikosi , taip 
nubruzgusiais 
gelbėjimo val-

prisiųskite 3c 
Gausite:

Radio Tūbos 
Cunningham... 
... Duodame

Užsisakant paštu 
persiuntimo lėšoms

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

geležinkeliu susisiekimas
BREMERHAVEN j

LIETUVĄ

kai kada juo- 
ir retkarčiais 
juos dar nėra 
viltis susilauk- 

Bet tos

KURIUOS GALITE PASIŲSTI 
SAVIEMSIEMS LIETUVON

TĖVELĮ, MOTUTĘ,
BROLĮ IR SESUTĘ, 
— PASVEIKINTI su 

KALĖbŲ ŠVENTĖ M ĮSI U

Kaina Tiktai 5 Centai

moterys, kurioms 
nes jos

po 35c ir 55c 
RCA... Philco 

Nuolaidą nuo 
iki 45%

Iš Park gatvės nesimato ta 
Žmonių tragedija. Nesimato nei 
iš kitų gatvių, kur gyvena tur- 
tuoliai. Reikia eiti į Tremont 
gatvę, kad nors šiek tiek susi* 
pažinti su musų laikų gyveni; 
mo aukomis. Toj gatvėj randa* 
si daug viliojančių krautuvių^ 
kur mirga-blizga visokios bran
gios prekės, kur grūdasi tur
čiai ir nieko neturinčios veikti' 
moterys 
nieko nereikia veikti 
turi pakankamai dolerių. Be 
kitoj pusėj tos gatvės visai’ki 
toniškas reginys 
tųjų žmonių namai. Tie žmonės 
spiečiasi apie liepsnojančius in- 
cineratorius ir šildosi. Jie kal
basi flegmatiškai 
arba taiso sau 
vos

džiamas pef pagerinamą Lucky 
Strike valymo procesą, kuris *>
žinomas kaip - “It’s toasted”. 
Štai kodėl kiekvieno miesto, 

miestelio ir sodybos gyventa jas 
sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigarėM.

čias vis stengėsi surasti alyvos 
ir “bolę”, bet jam nepavyko.

Jie tyliai triusėsi apie bač
kas ir dėjo į šalį atrinktą mais
tą. Vienas senyvas žmogus su 
pražilusiais “bakunbardais” ir 
kieta skrybėle užklausė: “O 
kur randasi Gabrys?”

Jis kitoj gatvės pusėj,” at
sakė kitas vyras. “Jis šiandien 
valgo pas Thompsoną.” Abu nu
sišypsojo ir dar smarkiau ėmė 
knistis po bačkas.

A. J. Jokūbaitis.
(Bus daugiau)

LABAI GRAŽUS
SIDABRINIAI IR 

AUKSINIAI 
PASVEIKINIMO

LAIŠKAI

turi tikrą 
gausite tikras 
pageltų.

užmiršti žmonės, 
tai apleisti 

kuriems ten- 
paže-

skambčjimas,
laiką. Vienas senyvas žmogus, 
kuris buvo užsivilkęs pilką

Taipgi reguliariai savaitiniai išplau
kimai žinomais Lloyd Cabin Laivais 
BERLIN STUTTGART
GEN. von STEUBEN DRESDEN

sušalę ir susikrimtę. Jų drabu
žiai pasibaisėtinai sudriskę, 
sunešioti, suvalkioti ir purvi
ni. Dažnai jie yra baisiai nusi
minę ir desperatiški. Ypač ne
jauku su jais susitikti nakties 
laiku.

Bet jie nėra nei bomai, nei 
Židikai, kuriuos- mes pažindavo
me praeityj* Negalima juos pa
vadinti nei trempais, kadangi 
jie tą gyvenimą pasirinko ne 
iš liuoso noro. Jie yra padalas 
dabartines

Informacijų kreipkitės į vietiniu/ agentus arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. RANDOLPH ST., — CHICAGO

tik niekas nenori susitikti, bet 
ir vengia juos matyti. Mat, da
ro blogą įspudj. Geriau jų ne
matyti 
mas.

IParkman Bandstand randasi 
tolokai nuo turtuolių gatvės. 
Bent taip toli, kad nesimato, 
kas dedasi “anapus”. Ir štai, 
kuomet turtuolių distrikte be
veik diena iš dienos keliama 
rautai ir visokie pokyliai, tai 
užmirštieji žmonės slankioja 
gatvėmis ir rausiasi po atma-

“Ar čia jūsų pusryčiai, ar 
yakąrienė ?” paklausiau aš.

“Po šimts velnių, o kokis čia 
skirtumas?” rūsčiai atkirto 
vienas senyvas’ žmogus. Kitas 
dar pridėję, jog jų pietus, va
karienė ir pusryčiai susideda 
lyginai iš tokio pat maisto.

pagalios, atsidarė ir durys. 
Pasirodė du vyrai, kurie riti
no bačką. Bačkos buvo padary
tos iš galvanizuotos geležies. 
Jos buvo prikrautos su kaupais 
visokio maisto atmatų. Iš lau
kiančiųjų nei vienas nepasiju
dino. Visi stovėjo, kaip užhip
notizuoti. Buvo išritinta net 
penkiolika bačkų. Bet visi dar 
stovėjo ir kažko laukė. Jie bu
vo kuklus ir lyg kažko bijojosi.

Bet neilgai taip tęsėsi. Vie- 
drąsesniųjų prisiartino

Gražus 'Lietuvių Programai WCFL 
970 kil. Nedaliomis nuo 1 iki 2 

vai. po pietų. WHFC—1420 kil.
Ketvergais' nuo 7:30 vakare.

restoranai. Slenka 
teat- 

viliojančius restora- 
Trau-

Luckies nėra žalio tabako 
—dėl to jie tokie lengvi

y ra 
Vienatinė jų 
mon suolai 
ir vystanti 
prie ugnies, 
istoriško parko 
Mat 
ginama popiergaliai ir 
surinkti parke dalykai 
kaip yra sakoma 
nepamestų 
tuo, ką randa išmatų bačkose.

Nors tie užmirštieji žmonės 
ir guli ant žolės, bet jie nėra 
gyvuliai. Jie yra priversti iš
matomis maitintis, kadangi ne
turi progos užsidirbti sau pra
gyvenimą. Jie nuolat .alkani, 
__ _________ t- t,:____

tarpusavyj 
lovas’ 

tai suolai, 
apdengia senais 

čiais...
Seni laikraščiai — 

“matrasai”. Tie patys 
čiai tarnauja 
lams, — 
apsikloja 
liti. Jie labiausiai yra nepaten
kinti savo “matrasais”, — per
daug jau kieti ir šalti., Vėsio
mis naktimis tikrai nemalonu 
miegoti ant tų “matrasų”.

Vienatvės minioj
Jie gyvena savyj pasinėrę 

desperatiškoj vienatvėj. Viso
kios rųšies motorai ir automo
biliai dūzgia ir rieda pro šalį, 
Tremont gatve. Jš, tolo.|inatosi 
šauniausi 
žmonių minios j puošnius 
rus, eina i 
nūs gardžiai pavalgyti 
kia akį ir Boylston gatvė su 
savo pagarsėjusiais viešbučiais. 
Elektros iškabos skelbia, kad 
ten galima surasti visokių vi
sokiausių parankamų.

štai Statler viešbutis su ra
dio stotim, iš kur sustoję sve
čiai girdi muzikališkus progra
mas ir įvairias naujienas. Ma
tosi ir pagarsėjęs Ritz-Carlton, 
turčių užeiga. Tai stebėtinai 
puikus viešbutis. Ypač jis gra
žus nakties laiku, kada pasi
puošia spalvotomis elektros 
šviesomis.

Netoliese yra ir šv. Povilo 
bažnyčia su savo šešiais som- 
beriniais pilioriais. Bet nakties 
laiku ir bažnyčios visos durys 
užrakintos ir uždarytos.

Skersai nuo užmirštųjų žmo
nių “namų” stipso garsios 
Park Street bažnyčios baltas 
bokštas. Tos bažnyčios iškaba 
skelbia, jog kun. A. Z. Conrad, 
D. D., penktadienio vakare lai
kys pamaldas ir kalbės apie 

tkrikščionybės ’ pažangą bei nu
veiktus darbus ir nuopelnus.

Nėra kas ir sakyti, — tie 
nuopelnai labai dideli: labai 
krikščioniškame Bostono mies
te daugelis žmonių “nesėja ir 
nepiau j a, bet gyvena sau, kaip 
laukiniai paukščiai”... išmato
mis.

Tik kiekvieną kartą žiūrėkite var 
ir žodžio "genuine” isspau 
------L „IJ—jis ant kickvie

prie bačkų. Jis įleido savo; ran
kas į bačką ir pradėjo ten 
knistis. Pasitaikė, kad toji bač
ka buvo “nesezoninė”,. — ten 
daugiausiai buvo sukratyta ža
lių žirnių išaižytos ankštys 
Bet jo ranka nėrė gilyn ir iš 
ten ištraukė jau išmirkusią 
duonos bulkutę. Kaip bematant, 
visas būrys apspito bačkas. Vi
si rausėsi po bačkas ir savo 
rankomis gniaužė viską, kas 
ten buvo. Kiekvienas stengėsi 
atrinkti duonos riekutes, bul- 
kutes, kukės ir kitokius valgo
mus daiktus.

štai vienas ištraukė iš bač
kos truputį aptrintą pamidorą; 
kitas atrado salotų galvą; tre-

—INCORPORATED—

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705—8167

Užmirštų žmonių stovykloj
<

Pereitą naktį aš praleidau 
su “apleistais, užmirštais žmo
nėmis”. Aš nuėjau kartu su 
jais ten, kur jie valgo. Jie val
go apie pirmą valandą ryto. 
Jie valgo tuo laiku todėl, kad 
tada iš Schraffto, Thompson ir 
Spa saliunų yra “garbič” bač
kos išmetamos.

O, tai tikra tiesa! Jie tada 
pusryčiauja, pietauja ir Vaka
rieniauja Schraffto ir Thomp- 
sono “parliorubsė”. Apie 12:30 
vai; ryto ir bile kuriuo kitu 
laiku, kuomet randasi bačkų 
lauke... Bandstand suolai ėmė

Jie yra
Tiksliau sakant 
žmonės, žmonės, 
ka pergyventi panieką 
minimą ir kęsti didžiausį skur
dą. Bet jie stengiasi ir tokiose 
pasibaisėtinose 
laikyti gyvastį, 
sakant, savo 
pirštais įsikibę į 
telę audringoj gyvenimo juroj

Jie dar gali 
kauti, dainuoti 
pasipešti. Pas 
galutinai žuvusi 
ti geresnio gyvenimo 
šaltos ir šiurpios naktys jau čia 
pat. Jos vis artinasi ir artina
si. Sumaniau ir aš arčiau susi
pažinti su jais. Todėl pereitą 
naktį praleidau su užmirštai
siais žmonėmis. Kas mane la
biausiai sujudino, tai tas fak
tas, kad mes dvidešimtame am
žiuj, kuris didžiuojasi savo 
kultūra, galime pakęsti tokius 
dalykus, galime žiūrėti ramiai 
į tai, kaip sveiki ir tvirti žmo
nės tiesiog priversti yra vesti 
laukinių žmonių gyvenimą. Ir 
visa tai dedasi pačiame Bosto
no centre, kuris didžiuojasi sa
vo kultūra!

Vieni tų žmonių yra visų pa- 
piiršti ir, apleisti..,. Su jais ne

kuris 
svederį ii*< pasistatęs ligi ausų 
kalničrlų, melancholiškai paste
bėjo: 
lifaiįn

Ta pastaba praėjo be jokių 
komentarų. Matomai, niekam 
nesinorėjo kalbėti. Kiekvienas 
tylėjo ir laukė, kada, ant galo, 
pasirodys bačkos ir bus gali- 
,ma “užsikąęti”.

Šalia mąnęs stovintis vaiki
nas užsidegė cigarete galiuką. 
Matomai, jis tą* cigaretę buvo 
kur radęs; Kai sužibėjo 
degtuko šviesa, tai aš kiek 
aiškiau pąmačiau to vykuko 
veidą. Tai buvo dar jaunuolis. 
Jo akys didelės ir tamsiai ru
dos. Jaunuolio veidas buvo la
bai malonus, bet nukamuotas ir 
susikrimtęs.

Pavėlinta vakarienė

NAUJOS Radios 7 ir 10 tū
bų, gražiuose kabinetuose

*29.00

Jas visuomet galite pašalinti tą gėli
mą ar skausmą be žalos su Bayer Aspirin. 
Net ir tuos giliai įsisėdusius skausmus, 
kurie padaro kiekvieną žmogaus kaulą 
skaudantį. Net sistematinius skausmus, 
kuriuos kenčia tiek daugelis moterų. Jos 
pasiduos šioms tabletėms! Tikras As
pirin turi daug svarbių vartojimų. Per
skaitykit ištirtus nurodymus kiekviena
me pakelyje tikro Bayer Aspirin ir ne- 
bekeskite bereikalingus skausmus nuo ne
uralgijos, neuritis, reumatizmo.

Laikykite bonkutę šių tabletėlių na
muose; nešiokitės blekinukę kišeniuje, 
jeigu jums užeina umųs galvos skaudė
jimai, netikėti šalčiai. Greita pagelba, 
be jokios žalos; Bayer Aspirin neveikia 
Širdį ....................
do Bayer 
sdinto raudonomis raidėmh 
nos dėžutės.

Kiekvienas aptiekininkas 
Bayer Aspirin ir jeigu jus 
tabletėles, jus tikrai gausiteNAUJI merginų M O 

laikrodėliai po ....... i | £> 
26 šmotų sidabruoti peiliai 

ir šaukštai tik $ 4.50 
Big Ben Alanu Clocka

laikraš 
visokiems tiks 

jie jais pasikloja ii 
kaip kareivis šine

"Nt/FES perkame puikiausią, patį 
XVA puiŲausią tabaką visame 

pasaulyje, bet tas dar neišaiški
na kodėl žmonės visur skaito ■
Lucky Strike lengviausiu ciga- 
retu. Dalykas tame, kad mes 
niekuomet neužmirštame tei- 

/ sybes, jog“Gamta savo Žalumoj 
* Retai Švelni ir Lengva” - todėl 

sis puikus tabakas, jį tinkamai 
pasendinus, išnokinus, perlei-

7 Dienomis
Į LIETUVA

— PATOGUS —
Kalėdiniai Išplaukimai

Iš NEW YORKO 
Greičiausiais Pasauly Laivais

EUROPA BREMEN
Gruodžio 8

Kaip nedarbo aukos gyvena 
Bostono mieste

Pačiame Bostono vidurmies- 
tyj, miesto širdyj, taip vadina
mi “užmirštieji žmonės” mai
tinasi “garbič bačkų” išmato
mis...

Tie užmirštieji žmonės, pa
sak W. Brooks, yra apleisti ir 
randasi pasibaisėtinoj padėtyj. 
Vienok jie dar gali juoktis ir 
vieną kitą dainelę padainuoti. 
Pas juos dar pasireiškia troš
kimai ir viltis. Jie dar kovoja 
ir nenori pasinerti užmirštyj. 

- ■ 1

Visą pereitą naktį aš pralei
dau tarp Bostono užmirštųjų 
žmonių, kurie dabartiniu lai
ku gyvena atvirame ore ir 
spiečiasi apie “Common”. Jų 
priskaičiau apie porą šimtų. 
Jų vienatinis darbas, kurį jie 
be paliovos dirba, — tai dar
bo ieškojimas. Pusėtinas jų 
skaičius jau nebeieško darbo, 
— jie įsitikino, kad tai bergž
džias dalykas: šiais laikais vis- 
vien nėra jokios vilties bent 
koks nors darbas gauti. Tad 
jie laukia, kada dalykų padėtis 
pagerės.

Prie Bandstand jų stogas yra 
mėlynas dangus, kuris dažnai 

apsiniaukęs ir nejaukus.
lova yra Com- 

arba numindžiota 
žolė, šildosi jie 
kuri kūrenasi šio 

pakraščiuose, 
ielu incineratoriuose de- 

kitokie
Kad, 

dūšia kūną 
tai jie maitinasi

KOVA TIES HASTINGS 
—1066 METAIS

“Gamta savo Žalumoj” — kaip 
atvaisduota J, Scolt JTilIiams . . * 
įkvėpta nenivaldomo įniršimo nor- 
mandų gaujų, vadovaujant JfiUiani’ui 
Apgalėtojui, jų negailestingame puolime 
prieš anglus ties Hastings, spalių 14 d. 
1066 metais. “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” — ir žalias 
tabakas neturi vietos cigareluose.

Senatorius Geralff Ntye iš 
North Dabota, vienas išį ne
daugelio repubhkohų pėhatorių 
laimėjusių rinkimus ir stigry- 
žusių atgal į sėnatą.

ji iĮįl|^I^TOi 

judėti. Kėl&m žihohėėy 1H : Lie
tuvoj rudėtai laikti kaimUčiai, 
kurtoms įteikto kulti javus; Jie 
žingsniavo link Wesi gatvės. 
Oras buvo nemalotars;■— šiur
pus, migluotas* ir lietingas.*

Aš. prisišliejau prie Vienos 
grupės, kuri susidėjo; iš kokio 
pustuzinio* vyrų. Visi Kartu 
maršavome. Kai priėjome ar
čiau prie Sohratftb, tai; paš 
daugelį pasireiškė nusiminimas, 
— bačkos su1 atitiktomis dar 
nebuvo išritintos. Tačiau visi 
sustojome užusukoj ir kantriai 
laukėme.

Neužilgo ir daugiau grupių 
pradėjo atsirasti. Kelioms mi
nutėms praėjus, susirinko tik* 
rai nemažas “užmirštųjų žmo
nių” būrys. Visi stovėjo ir ty
lėjo. Visų ‘akys buvo įtemptos 
ir žiurėjo į tą pusę, kur buvo 
durys ir iš kur turėjo pasiro
dyti bačkos.

Park Street bažnyčios bokšte 
pasigirdo melodingas varpo nas

NORTH
GI OMAM

LLOYD

. ♦'5 L'* 5
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Laikraščiai seniau ir dabar

PLATINA IR

Pirmas

WISSIGDaktarasLIETUVIŲ

AIDAS

IMAN

5HOVU 
UIM

Specialistas ii 
Rusijos

Kapitonas 
Pasauliniame kare

TMB FELLtT^THAT 
TOOK “TU8 PlCTUfcES 
09 TUB OFFItejS 
OUT UERB WTH 
. ’EM 5B0$$ •! >

popiežiaus encik

The study of law develops and eouips 
LEADERS. Most of our Loading M®n, including 
our Presidents, hav®b®enlawy®rs. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. Ther® it always a Graat 
Demand for Men and Womsn with Legal Training. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
Ona subject at a tlme. No Time Lošt. Now Classes 
formod nlno timos a Yoar. Start Studylng and Earn- 
tng Crodlts at any Time. ENTER NOW. LLR. Degte® 
ln Throe Yoart. Day and Evening Classes.

- ir jam bučiavo 
žinios. Žinių skel-

vre? ihght

“actus 
lenteles.

laikraščiai: 
750 tukst

- 500 tukst

NOVAI,TKIS PlCTUfrBOF^
OFFICE FoR.CE* 

BlfcN’T TURN OUT MERN 
G00D ,B0$$-oTHEU M0UED 

X TOOK IT

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

s laikraštis yra

dienraščiai, Paryžiuje leidžia
Lc Petit Parisien” jai

THA1ST0UGH—< 
NOO WUli> KAME 
taken IT VNHEN 
tUBM VNEkE AT

< woi*K •: >

nimą ilgainiui trukdo netobu
los spausdinamosios mašinos. 
Pradžioje raides būdavo piritu 
styte išpiaustomps iš mdtalo 
arba medžio. Vėliau buvo iš
rastas būdas raides atlieti. 
Tai* žymiai palengvino tech
nikinį laikraščių sphusdhiimo 
darbą. Pagaliau, 1880 met. 
buvo išrasta ir rotacine maši
na, šiandien vartojama beveik 
visiems laikralščiams spausti 
(pirmiau visi laikraščiai bū
davo spausdihgmi plokštinė
mis mašinomis). Rotacinė ma
šina galima nepaprastai grei
tai spausdinti.

įvairiomis
U.”, yra

mas
prieš karų turėjo 1 mil. 200 
tukst, prenumeratorių, o da
bar turi virš 21/į mil. “Matin** 
dabar turi apie 2 mil. ėmėjų, 
“Le Petit Journal*’ — su virš 

L’Eclio dc Paris“ —

mums 
ir nau- 
suteikia

Vokietijoj prieš karų ėjo 
apie 4,000 laikraščių. Skaitant, 
kad tuo laiku Vokietijoj buvo 
60 mil. gyventojų, tai vienas 
laikraštis tenka 15 tukst. gy-» 
ventojų. Apie pusė laikraščių 
buvo dienraščiai. ' Tuo tarpu 
Rusijoj, kur buvo su virš 150 
mil. gyventojų, laikraščių ne
buvo nė 2,000. Taigi, vienas 
laikraštis tekdavo 80 tukst. 
žmonių. Jungt. Amerikos Val
stijose prieš Did. karų ėjo 22 
tūkstančiai įvairių laikraščių. 
Jeigu skaitysim, kad tuo lai
ku Jungi. Am. Valstijose buvo 
110 mil. gyventojų, tai vienas 
laikraštis tenka 5,000 žmonių. 
Palyginę šituos davinius mato
me,1 kad Jungt. Am. Valstijose 
ėjo 16 kartų daugiau laikraš
čių, kaip Rusijoj, ir 3 kartus 
daugiau, kaip Vokietijoj. Va
dinasi, amerikiečiai nepalygi
namai daugiau skaitė laikraš
čių, negu rusai. Faktinei tas 
skaičius buvo dar didesnis, 
prisimenant, kad Amerikos 
laikraščiai turėdavo daug di
desnį prenumeratorių skaičių, 
negu rusų (Jungt. Am. y. ir 
prieš karų buvo daug laik
raščių, turinčių po 1 milijonų 
skaitytojų, tuo tarpu Rusijoj 
nebuvo nė vieno laikraščio, 
kuris turėtų bent pusę milijo
no ėmėjų).

Dideliu prenumeratorių 
skaičiumi pasižymi ir kai ku
rie prancūzų laikraščiai, ypač

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, , 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 v. v. _______

ir ūkininkai, ir 
ir daktarai, ir 
ir visi randa

eina 46 pusi., o sekmadieniais 
—72 pusi.

Latvijoj didžiausias dienraš
tis, “Jaunukas Žinąs”, turi
virš pusantro šimto tūkstan
čių prenumeratorių, Estijoj 
(“Vaba Maa”) — 30 tukst. 
Tuo tarpu pas mus (nors gy
ventojų skaičiumi toli prane
šame savo šiaurės kaimynus) 
nėra nė vieno dienraščio, pra
nešančio 10 taksi, prenumera
torių. Tiesa, savaitiniai laik
raščiai pas mus daugiau yra 
skaitomi, bet paskutiniu laiku 
nėra nė vieno savaitraščio, tu
rinčio bent arti 100 tukst. skai
tytojų (patys didžiausieji sa
vaitraščiai dabar vos praneša 
50 tūkstančių prenumerato
rių). Sulig statistikos davi
niais, visi Lietuvos laikraščiai, 
kurių išeina apie 170, tiražas 
siekia tik apie 250—300 tukst. 
Vadinasi, musų visų laikraščių 
tiražas (skaitytojų skaičius) 
negali prilygti vienam bent 
kiek didesniam užsienio laik
raščiui. Taip atrado palyginus 
skaitytojų skaičių. O kur dar 
laikraščių formato didis, pus
lapių skaičius, technikinis at
likimas ir kt. Reikia atsiminti, 
kad didieji užsienio laikraš
čiai išeina po keletu kartų per 
dienų (daugelis net po 4 kar
tus: du numeriai prieš pietus, 
vienas pietų laiku ir vienas 
vakare). Prancūzijos, Angli
jos ir Amerikos laikraščiai 
turi labai didelį formatą, ke
letą kartų didesnį už dabar
tinį “Liet. Ūkininko” formatą. 
Ir nežiūrint didelio formato 
skaičiaus, patys didžiausieji 
laikraščiai, ypač amerikiečių, 
pav., “The New York Times” 
(“Naujorko laikas”), anglų gysime

Apie spaudos, knygų, Žur
nalų ir laikraščių atsiradimą 
ir ištobulinimą 
kalbomis, rašo 
prirašyta labai daug knygų. 
Lietuvių kalba didesnių kny
gų specialiai nagrinėjančių 
spaudos klausimus, beveik nė
ra: yra tiktai keletas brošiū
rų, supažindinančių su seno
vės tautų rašmenimis, abėcė
le, su vėlyvesniu spaudos to
bulėjimu ir tt.

Prieš keliasdešimt metų, ru
sų priespaudos laikais, retas 
kuris musų ūkininkų teskaitė 
laikraštį, šiandien jau beveik 
neberasime tokios ūkininkų 
šeimos, kuri neskaitytų šiokį 
ar tokį laikraštį. Laikraštis 
daugeliui musų šiandien yra 
tapęs kasdienine duona — iš 
jo sužinome įvairiausių nau
jienų; sužinome visų svarbes
nius- atsitikimus, įvykius savo 
valsčiuje, savo,, apskrity, Lie
tuvoj ir net visame pasauly. 
Pagaliau, laikraštis 
duoda įvairių gražių 
dingų pasiskaitymų, 
žinių apie žemės ūkį, apie dir
vos įdirbimą, gyvulių augini
mą ir- tt. O pasauly, kitose val
stybėse, eina net tokių laik
raščių, kuriuose gali rasti vis
ko, ko tik kas nori ir pagei
dauja. Paimkime, pav., didžio- 
sius Amerikos, Anglijos, Pran
cūzijos ir kt. dienraščius ir ko 
tenai nerasime: ūkininkui 
suteikia žinių apie naujausias 
rinkos kainas, bankininkui — 
paskutinis biržos pranešimas, 
kunigui 
likos turinys, vyskupo aplink
raštis, gamtininkui, mokyto
jui — naujausios žinios apie 
žemės katastrofas (ugniakal- 
nio išsiveržimas, žemės drebė
jimai), sportininkui — įdo
miausios futbolo rungtynės, 
nauji rekordai, mergaitei — 
r.pie naujausios mados skry
bėlaitės, apie sukneles, darbi
ninkui — apie naujo fabriko 
pastatymą ir tt. ir tt. žodžiu, 
didžiuosius Amerikos, Angli
jos ar Prancūzijos laikraščius 
skaito visi, — i 
darbininkai, 
profesoriai, — 
sau pritaikintų 
nių ir pasiskaitymų. ,

Tik, suprantama, ne iš kar
to tokie laikraščiai galėjo at
sirasti: senovėj žmonės apie 
tokius laikraščius nė suprati
mo neturėjo. Laikraščiai, gali
ma sakyti, nėra jau taip labai 
senas dalykas: jie atsirado 
tikra to žodžio prasme tiktai 
Naujųjų amžių pradžioj, po 
to, kai 1450 met. vokietis Jo
nas Gutenbergas išrado spaus
dinamą mašiną .

Tiesa, šiokių tokių laikraš
čių pirmtakunų jau randame 
ir gilesnėj senovėj. Kaip žino
ma, raštą pirmiausia ėmė var
toti kultūringosios senovės ry
tų tautos: asirai, babilionie- 
čiai, egiptiečiai ir kt. Nors tos 
tautos jau turėjo šiokį tokį 
raštą ir spausdindavos “kny
gas” (molines lenteles), bet 
laikraščių dar neturėjo. Tie
sa, mokslininkams betyrinė
jant tas molines lenteles, ras
ta tarp jų ir tokių, kuriose 
surašyti kai kurie paprasti 
dienos įvykiai, panašiai, kaip 
įvairus dienos įvykiai dabar 
surašomi laikraščiuose. Bet 
visgi, žinoma, tokios molinės 
lentelės dar negalėjo būti lai
komos jokiais laikraščiais, 
šiek tiek panašesni į laikraš
čius buvo senovės Romos res
publikos vadinamieji 
populi” lapeliai —
Tos lentelės būdavo padaro
mos iŠ medžio, bet jų pavir
šių apipildavo gipsu, į kurį ir 
įrėždavo ženklus. Tose lente
lėse būdavo surašoma Seimo 
nutarimai, žinios apie vyks
tančius karus ir kiti įvairus 
svarbesni įvykiai. Lentelės, su
rašytos daugiausia vergų, bū
davo išsiuntinėjamos ir į Ro
mos provincijas. Taigi, jau
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Vokietijoj dienraščių, kurie 
turėtų virš milijono ėmėjų, 
beveik, nėra. Įtakingiausias 
dienraštis, “Berliner Tage- 
blatt”, dabar turi tik vos pus
trečio šimto tūkstančių skai
tytojų. Savaitraščių, turinčių 
virš milijono prenumeratorių, 
yra gana daug.

Laikraščiai gerokai yra pra
siplatinę net ir Pietinėj Ame
rikoj. Pav., vien Argentinos 
sostinėj Buenos Aires’e išeina 
32 dienraščiai, kurių daugiau
sia ispanų kalba (24). Did
žiausias jų nLa Prensa”, pa
prastomis dienomis turįs apie 
250 tukst. skaitytojų, o sek
madieniais beveik pusę milio- 
no. Paprastomis dienomis iš-

j. Gutenbergo 
— šv. Raštas. 

Vėliau imta spausdinti ir kitos 
knygos ir, pagaliau, laikraš
čiai. Vokietijoj tuo laiku buvo 
daug įvairių keliaujančių dai
nininkų, kurie dažniausiai ap
dainuodavo įvairius svarbes
nius įvykius. Tos dainininkų 
sudėtos danios vėliau buvo 
spausdinamos ir platinamos 
tarp žmonių. Prie dainų buvo 
prikergiamą ir šiaip įvairių 
aprašymų — ir tokiu budu 
pasidarė lyg ir kokie laikraš
tukai. Tokių laikraštukų for
ma daugiausia buvo išplatin
tas ir Martyno Liuterio moks
las (jo 95 tezės).

Vėliau įvairiems svarbes
niems įvykiams pažymėti bu
vo leidžiami tam tikri specia
lus lapeliai. Kai kurie ' tokių 
lapelių būdavo pavadinti net 
tam tikrais atskirais pavadini
mais, kad žmonės galėtų at
skirti vieną tokį lapelį nuo 
kitų panašių. Iš to ilgainiui 
išsivystė laikraščių pavadini
mai. Tokie lapeliai buvo leid
žiami vis dažniau ir dažniau, 
kol pagaliau, buvo pradėti lei
sti reguliariai tam tikrais lai
kotarpiais: pradžioj kas me
tai, vėliau kas mėnuo, kas sa
vaitė. Pirmosios tokios meti
nės ir pusmetinės įvykių ap-

1 mil. ir ‘
800 tukst. ėmėjų. Laikraščių, 
turinčių po pusę milijono akai 
tytojų, Prancūzijoj yra labai 
daug .Apskaičiuota, kad vien 
Paryžiuje kiekvieną dieną iš
eina įvairių laikraščių apie 15 
mil. egzempliorių, kurių tik 
nedidelė dalis išperkama pa
čiame Paryžiuje, o kiti eina į 
provinciją ir įvairius užsienio 
kraštus. Paryžiaus laikraščių 
galima gauti ir musų Kaune.

Anglijoj daugiausia skaity
tojų turi “Daily Mail” (virš 1 
mil.). Kiti daugiausia skaity
tojų turintieji 
“Daily Mirror” 
“Daily Express*

“Daily Mail” taš pats nume
ris kasdien išeina net trijose 
vietose: vienas sostinėj Lon
done, antras daugiau pritai
kintas provincijai Mančestery, 
ir trečias Paryžiuje, taikomas 
užsieniams. Bet įtakingiausias 
ir daugiausia užsieny skaito
mas Anglijos laikraštis yra 
“The Times” (“Laikas”).

PRE-LAW, LAW AND POST-GRADUATE COURSES 
14 EAST MONROE STREET

A. A. Anderson. Prasldent Tatophone Itoglstrar, Stato 6143
(Ėst. Fcb. S. 1894)

“The Times,” prancūzų “Le 
Temps,” “Matin” ir kt. pa
prastomis dienomis išeina 16- 
48 pusi, o sekmadieniais iki 
80 ir kai kurie net iki 150 
pusi. Tai įsivaizdinkit laikraš
tį, kurio spausdinama, saky
sim, milijonas egzempliorių: 
kiek reikia darbininkų, kiek 
redaktorių, korespondentų, 
bendradarbių, kiek mašinų, 
kol jį atspausdina ir tt. Ir ko 
nerasime tokiame laikraštyje! 
Mes jau pradžioj minėjome, 
kad jį skaito pradedant mili
jonierium, baigiant neturtin
giausiu darbininku. Ir visi to
kiame laikrašty randa sau pri
taikintų, įdomių žinių, nau
jienų, pasiskaitymų, patarimų 
ir lt. Be to, tokie laikraščiai 
yra gražiausiai, įvairiausių 
spalvų paveikslais iliustruoti. 
Gali kilti klausimas, kiek gi 
tokie laikraščiai turi kainuo
ti? Pasirodo, kad palyginti su 
savo dydžiu, jie yra visiškai 
pigus: didžiausieji laikraščiai 
dažniausiai laikosi ne iš skai
tytojų sudėtų pinigų, bet iš 
gaunamų sumų už įdėtus laik- 
raštin skelbimus. Paprastai 
daugiau kaip pusę tokių laik
raščių užima skelbimai. Ir 
skelbimai yra apmokami ne
paprastai brangiai. Todėl, 
nors laikraščiai pardavinėja
mi gana pigiai, bet leidėjai tu
ri iš jų didžiausį pelną, šiai, 
pav., minėti didieji Naujorko 
dienraščiai duoda leidėjams 
kasmet po keletą milijonų do
lerių gryno pelno...

i Tai štai kokie laikraščiai 
yra buvę senovėj, o kokie jie 

, yra dabar. Mes, tur būt, to 
kios spaudos niekuomet neįsi-

Cemkus.

BRAZILIJOJ
Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424

Metinė prenumerata S. Amerikoj ir Lietuvoj
2 doleriai

žvalgos atsirado Vokietijos 
miestuose. Leipcige, Frankfur
te ir kt. Jų sumanytojas ir į-, 
kūrėjas buvo austras Michael 
von Ailring’as.

šešioliktame šimtmetyje Ita
lijoj, Venecijoj, buvo parinkta 
tam tikra vieta, Rialto, kur 
viešai buvo paduodamos į- 
vairios žinios. Pilietis, norįs 
gauti žinių, ateidavo į Rialto, 
sumokėdavo tam tikrą pinigą 
“gazzetta”. 
paskaitom 
bėjai buvo vadinami “gazze- 
tanti”. Nuo pinigo “gazzetta” 
vėliau buvo pavadinti ir patys 
laikraščiai “gožėtomis.”

Mėnesiniai laikraščiai atsi
rado pabaigoj šešioliktojo am
žiaus. Tuomet Europoj ėjo 
smarkus karai su turkais. 
Apie karo įvykius pasirodyda
vo netikrų žinių, kurios kenkė 
europiečiams. Todėl imper. 
Rudolfas II įsakė kas mėnesį 
išleisti lapelius su tikromis 
žiniomis. Pirmi tokie lapeliai 
išėjo 1597 metais.

Pirmas savaitinis laikraštis 
išėjo 1609 met. štrasburge. 
Toliau: 1610 m. Bazely, 1617 
m. Berlyne, 1620 m. . Nurem- 
burge ir k. Apie 1630 mot. 
Vokietijoj jau ėjo apie 20 sa
vaitinių laikraščių.

Prancūzijoj pirmas savaiti
nis laikraštis išėjo 1631 m. 
kuris 1762 m, pradėjo eiti du 
kartu per savaitę. Anglijoj 
pirmas savaitraštis išėjo tik 
1662 metais.

Pirmutinis dienraštis išėjo 
Vokietijoj, Leipcigo mieste, 
1660 metais. Jį išleido Tim 
Ritsch’as.

Ėmus leisti laikraščius daž
niau, ir jų išvaizda ėmė to
bulėti. Pradžioj jie buvo be 
galo storo, šiurkštaus popie
riaus, baisu net į rankas buvo 
paimti. Vėliau atsirado geres
nio popieriaus, o ir pati spau
da patobulėjo. 17 šimtmety į 
laikraščius pradėta dėti ir 
skelbimai. Skelbimai duodavo 
laikraščių^ leidėjams pajamų, 
todėl' buvo^galima laikraštį la
biau tobulinti ir pagerinti. 
1790 met. laikrašty buvo įdė
tas pirmas skelbimas, prane
šąs kokio ten piliečio mirtį. 
1792 met. jau pasirodė ir pir
mutinis vedybų skelbimas.

Kitose valstybėse laikraščiai 
tepasirodė žymiai vėliau. Pas 
musų kaimynus, pav., latvius 
ir estus laikraščiai tepasirodė 
vos XIX amžiuj. Latvijoj pir
mas laikraštis išėjo apie 1830 
met., o Estijoj — 1840 m. Pas 
mus pirmuoju laikraščiu yra 
laikoma “Aušra”, išleista 1883 
m. J. Basanavičiaus, nors ir 
prieš Aušrą” jau ėjo keletas 
laikraščių gotiškomis raidėmis 
(pav. “Ceitunga”) 
dienraštis (“Vilniaus Žinios”) 
pas mus išėjo lik 1905 metais 
Vilniuje.

Didesnį laikraščių išsiplati-

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
Kaina metams 2 dvi., pusei metų 1 dvi.

Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Bcrlin, SW 68, Schliessfach 80

turi šiokio tokio panašumo į 
musų dienų laikraščių siunti
nėjimą.

Vėliau prie tų “actus popu
li” lentelių buvo prikergta 
vad. “actus senatus” ir lente
lės tapo lyg ir koks žurnalas. 
Jų turinys dar labiau buvo 
praplėstas: be šiaip svarbes
nių įvykių būdavo dar apra
šomos ciesoriaus dvaro iškil
mės, svečių priėmimai, įvy
kiai cirkuose ir tt. Pradėjus 
nykti Romos imperijai, prany
ko ir tie pirmieji “laikraščiai.”

Aštuntame amžiuje kažkas 
panašus į laikraštį pradėjo 
eiti ir Tolimuose Rytuose, Ki
nijoj, vadinamas “King-Pao”. 
Tame “laikrašty” taip pat ran
dame imperatoriaus įsakymus, 
dvaro iškilmių aprašymus, 
valdžios pranešimus ir tt.

Viduriniais amžiais turtin
gieji žmonės laikydavo įvai
riose vietose tam tikrus tar
nus, kurie turėdavo savo po
nams pranešti apie visus svar
besniuosius įvykius. Vėliau iš 
tokios korespondencijos išsi
vystė tam tikri oficialus laiš
kai, kurių būdavo surašoma 
gana didelis egzempliorių 
skaičius ir išsiuntinėjamas at
skiriems žmonėms, prekybi
ninkų kontoroms, miestų val
dyboms ir kt. Tokie laiškai 
buvo pavadinti “Zeitung” 
(vokiškas žodis, reiškiąs “ži
nia.”). Žodis pirmą kartą bu
vo pavartotas 1321 metais. 
Laiškų išsiuntinėjimas taip 
pat buvo pertvarkytas — daž
niausiai juos išnešiodavo raiti 
žmonės. Tokie laiškai, žinoma, 
buvo labai brangus, ir juos 
galėdavo “užsiprenumeruoti” 
tiktai turtingieji žmonės.

Po 1450 metų, kai Gutenber
gas išrado spausdinamą maši
ną, laikraščiai galėjo žymiai 
atpigti. Pirmoji knyga, kuri 
atspausdinta • 
mašina, buvo

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

Petras Wolteraitis 
AUTOMOBILIŲ*" MECHANIKAS 

Nori būti jutų mechanikai 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00, 
adjustinimas $1.00, Clutch $7.00, 
Valves graįniname $5.00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klesos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. Taisome ir jūsų na
muose. Palaukite mus

Lafayette 1329 
4357 So. Washtenaw Avė., 

kampas 44 ir Washtenaw

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą 
SKAITO
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HOOVERIS NORI TARTIS SU ROOSEVELTU

Prezidentas Hooveris pasiuntė telegramų naujai 
išrinktam prezidentui Rooseveltui, kviesdamas jį pasi
tarti karo skolų, pasaulio ekonominės konferencijos ir 
tarptautinio nusiginklavimo klausimais. Hooveris siūlo 
Rooseveltui atsivesti taip pat kokius jisai nori savo pa
tarėjus ir demokratų kongreso vadus.

Kad Hooveris taip padarė, tai yra visai naturališ- 
ka. Jisai žino, kad per tuos pusketvirto mėnesio, kuo
met jisai dar bus valdžioje, joks svarbesnis politikos 
klausimas negalės būt išspręstas be Roosevelto ir de
mokratų partijos sutikimo, nes republikonai net ir se- 
namjame atstovų bute, kuris susirinks posėdžiauti 
gruodžio mėnesį, neturi daugumos. O po lapkričio 8 
dienos balsavimų, kuriais kraštas pareiškė nepasitikė
jimų senajai administracijai, prezidentas Hooveris juo 
labiaus negali ignoruoti savo oponentus.

Dabartinė Hooverio padėtis labai vaizdžiai rodo, 
kaip nepraktiškas yra tas Jungtinių Valstijų konstitu
cijos patvarkymas, kuriuo einant naujas prezidentas 
perima urėdų tik už keturių mėnesių po rinkimų, o 
naujasis kongresas susirenka tik už 13 mėnesių (jeigu 
prezidentas nesušaukia nepaprastos sesijos), ši aplin
kybė veikiausia paskatins steitų legislaturas pasisku
binti su Norriso amendmento ratifikavimu.

Sulig tuo konstitucijos amendmentu, naujas kon-; 
gresas ir naujas prezidentas pradėtų eiti savo parei
gas jau sausio mėnesį po rinkimų. Šitų senatoriaus 
Norriso pataisų patvirtino 16 valstijų, bet ji įeis galion 
tiktai tuomet, kai. jų ratifikuos dar 20 valstijų.

KARO SKOLOS

val- 
per-

sukelti kokius 40 bilionų dolerių. Tačiau kolkas apie 
šitokio sumanymo įvykinimų nėra ko nė svajoti: kapi
talistai Amerikoje da yra perdaug galingi, kad jie duo
tųsi taip save apipešti !

Bet jeigu valdžios bonus negalima panaikinti ir 
nėra kuo juos tuojaus atmokėti, tai jie turės pasilikti, 
iki jie nebus atpirkti Amerikos žmonių taksomis. Dar 
per ilgus metus šios šalies gyventojams teks prakai
tuoti, iki tas pasaulio karo palikimas bus nuo jų pečių 
nuimtas. Bet kas gi kaltas, kad Amerika į tą karą įsi
vėlė?

Tačiau tatai neišsprendžia paties klausimo apie 
svetimų šalių skolas Amerikai. Ar jos turi būt paliktos 
taip, kaip jos yra dabar, ar su jomis turi būt padarytas 
koks pakeitimas? Be pakeitimo, atrodo, apsieiti nebus 
galima, nes taip, kaip dabar yra, tai juk tos skolos nė
ra mokamos! Pernai metais Hooveris paskelbė mora
toriumą; dabar įvairios valdžios jau yėl .prašo mokėji
mo prailginimo, nes jos neturinčios pinigų. Jeigu iš 
Amerikos pusės nebus nieko su tomis skolomis daro
ma, tai skolininkai ir toliaus tokiu pat budu išsisuki
nės nuo mokėjimo arba, galų gale, visai atsisakys mo
kėti, ir ką tuomet Amerika jiefns padarys? Juk ji ne- 
siųs i Europą armijos kolektųoti skolas!

Bet yra ir kita klausinio pusė, į kurių reikia atsi
žvelgti: kokiu budu kitos šalys gali sumokėti Ameri
kai 11 bilionų dolerių (ir dar tiek arba daugiau nuo
šimčių)? Tarptautinės skolos gali būt mokamos tiktai 
esamu aukso perviršiu arba kasmetiniu prekybos per
viršiu. Aukso pervirši (daugiau, negu reikia padengi
mui popierinių pinigų) šiandie turį iš visų Europos, 
šalių tik Francija; kitos šalys ne tik neturi perviršio,; 
bet joms aukso trūksta, taip kad tik paskolomis iš 
Amerikos ir Francijos jos stengia šiaip-taįp išlaikyti 
savo pinigų kursų. Taigi, kaipo šaltinis mokėti karo 
skolas Amerikai, pasilieka tiktai prekybos perviršis.

Vadinasi, padėtis yra tokia: Europa turi per atei
nančius keliolikų metų parduoti Amerikai daugiaus 
prekių, negu ji pirks iš Amerikos, už 11 bilionų dolerių/ 
idant jį galėtų jai atmokėti paskolos sumų, ir už dar 
tiek arba daugiau, idant ji galėtų atmokėti palukanus. 
Ar Jungtinės Valstijos yra pasiruošusios išpirkti šito-, 
kį svetimų šalių prekių perviršį, ar ne? -Prie to susive
da, galų gale, visas tų karo skolų klausimas.

Kadangi diskusijos šituo klausimu tik dabar rim
tai prasidėjo, tai mums teks prie jo sugrįžti dar ne 
kurį. J į / j ■■
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patarnavimų. Jų gyvenamos 
vįetos darosi vis prastesnės, 
ąprėdalas pigus ir nuskuręs, 
dvasioj depresija ir pažemini
mas. Tai ubago tipai. Nepri
klausomybė, pasididžiavimas, 
savimi pasitikėjimas dingo 
pas milionus. Mižernas gyvy
bes palaikymas bile kokiu bū
du tapo papročiu. Nupratimas 
dirbti pasiliks ilgai jeigu dar
bų ir atsiras. Ambicija pas 
milionus sulaužyta: taupimai 
dingo, namus prarado, moks
lų ėjimas pragyvenimo nepa
gerina ir neužtikrina.

Jeigu karas paveikė žmonių 
psichologijų ir sudarkė jų 
charakterį, tai ši krizė duos? 
blogesnių pasėkų. Milionai 
amatininkų bus nupratę nuo 
savo darbo; kiti milionai dar-^ 
bininkų neturės > pirmykščio 
našumo; daugelis nepajėgs į- 
prasti dirbti; da kiti bus įpra
tę gyventi iš ubagavimo ir tęs 
savo profesijų. Jau ir dabar 
galima pastebėti, kad ir tie, 
kurie da turi įplaukų iš darbo 
arba biznio, neskaito pasiže- 

' minimu derėtis ir už dykų tų 
ar kitų gauti. Bėduoja ir jie,'

bėduoja kai tikri ubagai.
Kurie mano tiksią patarnau

ji kokiam nors politikieriui, 
bėgioja pas jį nuolankauja Jfr 
pataikauja, lyg ||ikri elgetos, 
kad gavus kokį nors politišką 
darbelį. Išmaldomis bando ap
sirūpinti. Meta savo įsitikini
mus, principus, padorumą ir 
loja prieš savo buvusius drau
gus ir vienminčius už duonos 
abraką. Poterius kalbėti, gies
mes giedotų, rankas bučiuotų 
ir triliiiki be kepurės lanksty
tus dž tą abraką.

Man tenka pravažiuoji kas 
dieną pro vieną krautuvę, ku
rią 4uH pasamdę kokie ten 
p^otestoniŠki miaionieriat Vi- 
šoj apylinkėj gyvena netoli 
išimtinai katalikai. Teko pa-‘ 
<tirti, kad apie du šimtai jų 
susirenka kas dieną klausytis 
visokių nonsensų per kelias 
Valandas, kurie bįra iš netoli 
pamišusių misionierių burnų,; 
kad pabaigoj gavus zupės ir 
kąvos. Neveltui skelbiama, 
kad žmonėa grįžta prie religi
jos. Tai zupės krikščionybė.

Taip, Amerika išėjo uba
gauti.

m,i .i .t

Vincas Žilionis.

Kaip aš Virtau Valkata
(Kai kas iš šiandieninio LtUtuvos gyvenimo)

;in t. i

Tik praėjus rinkimams Amerikoje, Europos 
džios pradėjo reikalauti, kad Jungtinės Valstijos 
žiūrėtų karo skolų klausimų. Jos nori, kad skolos butų 
panaikintos arba bent žymiai sumažintos. Francija ir 
Anglija jau tuo reikalu formaliai kreipėsi j Amerikos 
valdžių. Laukiama, kad netrukus kreipsis Italija, Len
kija, Belgija ir kitos skolininkės.

Skolos, apie kurias čia eina kalba, sudaro bendro
je sumoje apie 11 bilionų dolerių. Vien tik palūkanų 
už tas skolas Amerika turėtų gauti tarp 300 ir 400 mi- 
lionų dolerių per metus. Gražus pinigėlis, ar ne? Spau
doje dabar prasidėjo smarkus ginčai, kų su ta skola 
daryti. Dauguma laikraščių, matyt, yra labai griežtai 
nusistatę prieš jos naikinimų arba mažinimų; bet daug 
stambių finansininkų ir ekonomistų mano, kad tarp
tautinės karo skolos turės būt radikališkai apkapotos, 
jeigu Amerika norės, kad pasaulyje butų atsteigta eko
nominė pusiausvira.

Rašo Dr. A. Mont indas

Kada Amerikos žmonės galvoja apie tas paskolas 
svetimoms šalims, tai jie, žinoma, pirmiausia atsimena 
tų faktų, kad Amerikos valdžia skolino užsieniams pi
nigus, sukeltus šioje šalyje “laisvės bonais”. šitie bonai 
yra našta ant taksų mokėtojų pečių. Jeigu paskolos 
Europos valdžioms bus atleistos, tai jas sumokėti tu
rės Amerikos žmonės. Gal būt, tuo tikslu teks kelti mo
kesnius Amerikoje. Kad to daryti nereikėtų, tai, atlei
džiant svetimų valstybių skolas Amerikai, turėtų būt 
sunaikinti ir paskolų bonai, kuriuos yra išleidusi Ame- 
rikos valdžia.

Šitokia išeitis butų, be abejonės, teisingiausia. Bet 
ar ji yra įvykinama, tai jau kitas klausimas. Sakysime, 
kad valdžia atsisakys mokėti už tokių pat sumą savo 
išleistų bonų, kokių yra kaltos Amerikai svetimos ša
lys, t. y. 11,000,000,000 dolerių. Kas tuomet atsitiktų? 
O gi tas, kad užsidarytų visi Amerikos bankai ir su
bankrutuotų visos didžiosios biznio kompanijos, nes 
labai žymi dalis tų bankų ir tų kompanijų turto yra 
įdėta į valdžios bonus! Aišku, kad niekas šitokio kra* 
cho nenori.

Kada ubagavimu pradėjo 
užsiimti ir patys žymieji val
dininkai, ir menininkai, ir 
kapitalistai, ir profesionalai ir 
aplamai visokios kilties ir 
klasės žmonės, šis seniau ne- 
garbingas amatas pasieks to
bulybės viršūnę. Ubagavimas 
plačia skale buvo pasireiškęs 
karo laike. Buvo prašoma, 
kad visi pirktų laisvės ir per
galės bonus iki skaudėjimo, 
renkamos buvo visokios reik- 
menos ’ir dovanos kareiviams, 
jų pačioms, našiems ir vai
kams. Renkamos buvo au
kos Belgijos, Rusijos ir ryti
nių valstybių maitinimui. 
Naujai įsikūrusios valstybės 
savu keliu siuntinėjo visoke
riopos spalvos emisarus kau
lyti pinigų iš patriotingų pi-

Taigi valdžios bonus naikinti negalima. Juos val
džia galėtų atšaukti, jeigu ji turėtų kuo juos atmokėti. 
Tam betgi yra tik vienas būdas, kurj praėjusioje rin
kimų kampanijoje nurodė socialistų kandidatas j pre
zidentus, Norrfian Thomas, būtent: apdedant nepapras- 
taig mokesaiais kapitalistus (capital levy). Anot Tho 
įnašo, Šituo keliu valdžia galėtų palyginti trumpu laiku

Nespėjo šitie ubagavimai 
baigtis, kaip ir depresijos su
silaukėme. Ji palietė visus. 
Milionai atsidūrė desperatiš
koj padėtyj. Jokių žmoniškų 
pro vizijų jų gelbėjimui Ame
rikoj neturėjome. Griebtasi 
ubagauti. Darban stojo .visi: 
nuo prezidento iki geraširdžių 
senmergių. Vartojamas ra- 
;dio, ir spauda, ir organizacijos 
ir net tvorinės ofišos. Ga
besniems ir labiau pasižymė
jusiems ubagams . teikiami! 
garbė.

Amerikos operų namai, km. 
rių vos kelis teturime* niekad 
neapsiėjo be ubagavimo, šįais 
gi laikais, išrodo, visi, {išsky
rus vieną, turės užsidaryti. 
Tempiamos .visos jėgos, kad 
ubagavimu juos išgelbėjus. 
Simfonijos orchetros ;|rjt įpęfl 
visas siūles ir tik desperatiškų 
ubagavimu pavyksta tūlas lai* 
linai suįįpdyjĮį. Teatras (m

teatrėlis, kuris gali pasilaikyti 
iš suubagautų patronų. Artis
tai džiaugiasi gavę tapyti kad 
ir bu'jlegerio portretą arba jo 
karčiamos sienas . Advokatai, 
gydytojai, dentištai ir kitą taip 
vadinamų laisvų profesijų 
žmonės — vieni metė visokį 
padorumą ir šarlataniškais ke
liais ieško kostumerių, 
ubagauja mažiau įtartinomis 
priemonėmis. Po priedanga, 
visuomeninio veikimo, užąi- 
manymo žmonėms patartį ir 
juos paniekinti, būti su jais 
vienoj organizacijoj ir t. t. jie 
stengiasi susiubagauti kostu- 
merių. To seniau nereikėdavo 
daryti. Pas kvalifikuotą pro-, 
fesionalą kostuįneris pats atei
davo ir da ki^ą pasiųsdavo. t

Kada milionai darbininkų ir 
jų šeimynos neteko jokių 
įplaukų ir turtingiausios pOr 
ąąulyj šalies įstatymai nepąt- 
yąrko jų aprūpinimą, kitokioj 
išeities nėra, kaip tik uhaga- 

Kongręšo, valstijų ir

kisti

vmias. Kongreso, valstijų ir 
miestų skiriamos sumos be
darbių šelpimui yra liuosno 
ris dalykas ir jeigu kokis tak
sų mokėtojas užsispirtų ir 
klausimą prisieitų rišti augš- 
čiausiam Jungt. Valstijų teis
mui, ar tik jis nesurastų, kad 
legislaluros neturi teisės skir
ti pašalpos bedarbiams, 
ląikųis gal nedrįstų,
t • -* - ■ , .p * . vr . ' -A’ .

nustatyfhas minimalių algų*

gaivinimas taip vadinamas:

2.
Kieme mane susitiko namų 

Šeiminiitkė, kuri padėjo pie
neliui išvaryki į laukų žųsis.

—Panelė, žinoma dar mie- 
?a? - paklausiau, kai šeimi- 
iinkė suspėjo išlieti savo nusi

stebėjimą lokiu retu, tolimu ir 
ankstyvu svečiu.

Traškiai šnekanti šeimininkė 
po Šįto klausimo pasikeitė. Ji, 
rodos, jkažipkų atsiminė, kiek 
sumišo ir po pertraukos at
sake;

—Gal h>ut ir miega... Aš ne
šinau. Rodos, svečių jurėjo. 
šiandien, mat sekmadienis...

I veidus man metėsi krau
jas. Mane pagavo keistas tem
pas. Nieko nežiūrėdamas, grei
tai įėjau mokyklon. Keliais 
skubiais žvilgsniais apmečiau 
tuščių mokyklų. Mokykla kve
pėjo ęigaretų durnais. Tyliai 
priėjau prie jos kambario du
rų.

Man pasigirdo, kad kamba
ryje kt

Visu
duris. Užstumtos durys išpoš- 
kėjo, ir aš pamačiau...—:—

Viešpatie, aš niekad nieko 
baisesnio nesu matęs! Nei 
pats velnias negalėjų baises
nio dalyko sugalvoti!

Aš užklupau juos lovoje...
Tai buvo mokyklų inspek

torius, tas pats, iš kurio prie
žasties aš buvau iš čia iškel
tas.

Zuzana suspiegė

ejo vyras. — 

pasiutimu mušiau į

■

Tą ankstyvą gegužės rytą 
miške buvo lengvas oras, švie
žias augmenų kvapas. Tik ką 
<po lietaus. Nulinkusios šla
pios šakos. Vandens lašų ka
roliai žibėjo prieš rytų paža
rą. Visą naktį ėjau miškais. 
Su viršum dvidešimt kilių. 
Miesčionys niekad nesupras ir 
nejaus įto malonumo, kurį 
duoda miško vienuma, keliau
jant jo kreivais apžėlusiais 
keliais, braidant po drėgnas 
samanas ar lendant pačion 
tankumynen, kai šlapios šakos 
grabinėjasi apie kaklą, šauki 
švilpi —rjr ’, atsiliepia tolumoje hlimą Zuzaną, 
aidas — p’ati! miško siela. Jau
tiesi drauge gyveriąs su med
žią is, su krūmais, su užsnūdu
siais paukščiais. Jauti tylų 
gamtos alsavimą. Esi lyg su
augęs su miško dvasia ir drau’ 
ge vienas vienas su savo mik* 
timis,

Išėjau į išretintą pušyną. 
Malonuj . kalveles ošimas ir 
drėgnų pušų kvapas kvietė su
stoti. Pro pušų yiršuųes mir
gėjo rytų pažarai Tuoj turė
jo tekėti paulė. Migdomas ty-; 
lauš ošimo, atąisędau ant koK 
mo. Visą kelią ėjau nesusto
damas, trokšdamas greičiau 
eiti priekin. Tik šitoji pažįsta
ma vieta man primini poilsį., 
Nepaprastai gražu ?bųvo ĮSią.. , ___ _
Nenorėjau keltis. Gamtos gro-.teėjau išsiskirti su ja. Mario 
žis mario sieloje aukšlė ilgesį.; 
GręČiau pasiekti tai, ko aš ėr 
jau tolimą kelią. Juk tiesa, jį 
čia jau taip arti! Kažin ąr busį 
trejetą kilometrų. Aš pamaty-' 
siu sayo Zuzaną... ViešpaMeJ
Juk aš jos nemažiau jau Niekas
sup peukiš mėnesius. Ir štai 
dabar, būdamas jau taip arti 
jos, aš sėdžiu kaip paskutinių 
ištižėlis. , j

Priekin! Turiu bėgti dabar, 
pas ją atbėgti, Juk taip jau 
netoli!

Skubiai atsikėliau ir pa0i-Mrąsos į aįų$pasakyti *visų U n • w •• < • ii • i _ _ •

Šiai$ 
vienok 

jeigu j is gali nuspręs'g, kad 
nustatyfhas minimalių algų* 
.draudimas vaikams dirbti ir 
žodžio laisve yra nelegaliai 
dalykai, tuo labiau nelegalia 
jam išrodytų .bedarbių šelpL 
mas.

Sveiki kųnu ir protu žmo
nės’verčiami; yra ubdkauti.l tlia

Jabdmęųįgas įstaigas. SątlvęiSi^ 
armiją, bažnyčias, misijas ir 
pavienius žmones, Atsilankę 
su reikalu pas gydytoją, advo
katą ąr kur kflįtir, jie turi teį::

kaimo troba

i fil

“nešdamas šviesos spindulėlį 
tam pelkėtam kampeliui,” 
anot vieno mokytojo pasaky
mo. Ir dabar mane kiekviena 
šio krašto smulkmena taįp 
jaudina, lyg aš bučiau po dau 
gelio metų grįžęs iš Amerikos 
jau senas Žilas, po kokios 
trisdešimties metų, kaip tą
sai, kurį aprašė Biliūnas savo 
apysakoj “Grįžo.”

Sustoju pamiškėj ir dairau
si nustebęs. Lyg sapnas. Nesu
sivokiu. Mano širdis karštai 
tvinksi. Šilta. Kiekvienas me
dis, kiekviena
kalba man apie ją, mano my- 

Tos vietos, tie 
takai dabar,lyg atgijo, kalbė
dami šimtus atsiminimų.

Sąųlės kruvini spinduliai 
(ryŠko iš už miško, pasaulis 
buvo tyras, grynas, rasoje iš
praustas. .Giedoję vyturiai, 
sp.iegė pempės įr maurojo kar
vės. Aš pasijutau mažas, kada 
aukštą .rytmetį varydavau 
galvijus į lauką ir garsiai ra
liuodavau piemens dainą.

šypteliu. Piemuo... Dabar aš 
.mokytojas, liaudies švietėjas 
Tautos “atities žiiedų** ugdy
tojas, kuris per vienų metų 
tąrpą jau buvau keltas .į trečią 
vieta, v

šitoji aiški .man padaryta 
.ąfcrįauda visuomet pripildyda
vo pilną krutinę pagiežos. Aš

varydavau

nubloškė J tolimą kraštų, už 
poros šimtų kilometrų. Važia- 
yąu JraukimV’ Tnfiftn apie 20 
kiluiuctrų ėjau pėsčias. Miš- 
kuotomis vietomis*" Tąįp, (o, 
kas atlygins už tuos inusivily-.

,Dąf Jik giliau ppmudrys kada 
yąl į dumblą. jJž ką? Ar dėl 
,to, kad aš negalėjau ktųti pa- 
rtaikimu, veidmainiu? Kad iš
drįsau manyki kitaip, negu to 
A’eikąlayo valdančiųjų mada? 
Kad aš kartai^ turėdavau 

di aVISU tė
vynės prekiautojų klaidas, jų 
karjerizmą,’ dvasioš supuvimą 
ir paneigti jų išpustą valsty- 
Kiškiuuą* kuris išimtinai buvo 

_ . „ JjD^Uthas tik už pinigus? Ari 
Kaip aš galiu išdrįstMrukdytif gąj už tuk kad aš dirbau savo 

mokytojo darbą nepasigaili 
damas sveikatos ir užmiršda
mas save? Taip, už tai, ir uz 
nieką kitą 1 Pasiutimas!...

Mokykla buvo jau visai ar
ti “ 
a] 
K 
aplinkuma* ’/Ag;.mačiau prieš 
ęave tik du gerai pažįstamu 
mokyklos langu. Taip, ten jos 
kambaty^-ten ji miega! Ji— 

netoli! Per mane bėgiojo 
’ s. Ėjau, jausdamas

leidari tekiniai. Po kelių vars
nų priilsau ir pagalvojau, kad 
mano šitas pasikarščiavimas 
tiesiog vaikiškas. Pagaliau 
juk aš ją rasiu dar miegančią, 

jos. miegą?
Pamiškė. Maždaug už kilo

metro buvo matyti ūkininko* 
trobos, kur buvo jos mokyk
la. Tenji gyvena... Ten ji jįpįe- 
ga! Ir tas kaminas, ir tos pa; 
čios trobos... Tas pat kelias 
pamiške, kur ne Vieną kar^ą 
ėjome tylėdami j rankų 
spustelėjimais ’ pasakMai^i* 
kiek daug grožio duodavo ta
da mums kiekvienas miško 
balsas ir kiekvienas žtodasi 
Visos vietos pažįstamos, Žino
mos. juk, liesa, rtąip nesąiitoi

.1   •_ - .Y  a .. V!

Zuzana suspiegė nesavu 
balsu ir užsiklojo. Inspekto
rius iššoko iš lovos. Jis mažai 
b.uvo nusigandę?'. Priešingai, 
jo veide rodos pastebėjau pa- 
šąipą. Jis dai-, rodos, neaiškiu, 
uždususiu balsu pasakė man:

—Labar rytas, tamstele...
AŠ pasiutau ir nustojau 

ben^ kokios nuovokos. Nieko 
nežiūrėdamas, stvėriau ins
pektorių už gerklėa ir parmu- 
šiau žemėn. Buvau supykęs ir 
UŽ jį silpnesnis, todėl jis len
gvai iš manęs išsivadavo. Jis 
tuoj šoko prie savo drabužių 
ir išsitraukė brauningą. Tuo 
akimirksniu prijok#1 ’ Zuzana 
ir išmušė brauningą iš jo 
rąnkų> Aš nejutau nė lašo pa
vojaus. Pasinaudodamas tuo 
momentų pasitaikiuse po ran
ką kede ,iš visų jėgų ąmogiau 
jam į galvą. Inspektorius su- 
knubo ir apsipylė kraujais. 
Buvau įsiutęs. Prišokau prie 
jo parkniubusio ir tvojau jam 
kur pakliuvo. Nežinau, gal aš 
jį bučiau ir visai užmušęs, jei 
nebūtų įsikišę šeimininkų vy
rai. Jie nutraukė'mane nuo jo, 
o jį pa*į išnešė laukan.

Kambary likom mudu su 
Zuzana.

Ji buvo visa išblyškusi, 
vienmarškine ir drebanti. Pro 
verksmą ji teįstengė pasakyti:

—Suprask... Dovanok!...
'J

(Bus daugiau)
■ ‘ i * ' . ; i ’ -

------------ r—..... . ....— -

.....  r ir ,-7.,^ Aid h -i ■> MA*

nusipiridi kasdien pas p. M,

už kelių varsnų. Mane 
Visos mintys. Išnyko, 

nuovargis, išnyko visa

4«t :ir,ji|„pats žįą ,. gyvenau, įteiiipimą.

Ėjau, jausdamas 
;kteiriėje nepaprastą jausmų;
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ICAGOS PIRMYN
SHARPS and FLATS

1 . Mi.. , ---- --------------- rr - -J

*

Ragina 203 banku 
ceiverius ieškoti pa 

skolų

re

Valstijos auditorius Nelson pa
taria receiveriams mėginti 
gauti pinigų iš federalės re
konstrukcinės finansų korpo
racijos.

The streets of the city 
the fields of the country 
be entirely subnierged un- 
a heavy blanket of a fo?.- 
brown liquid (called bear

Valstijos prokuroras Oscar 
Nelson ragina 203 užsidariusių 
Illinois bankų receiverius ieš
koti paskolų iŠ federalės re
konstrukcijos korporacijos, kad 
atmokėjus pinigus tų bankų 
depozitoriams. .Nelsonas tai 
daro pasiremdamas faktu, kad 
Illinois valstijos balsuotojai 
antradienj užtvirtino bankinių 
aktų pataisymą, kuris leidžia 
receiveriams ieškoti paskolų iš

Užsidariusių bankų turtas, 
anot Nelsono, siekia -194,000,- 
000, o skolų turi už $141,000,- 
000.

Tvirtina, kad J. V. vai 
džia didina bedarbę

Valdžios 
bizniui

kompeticija. kenkianti 
Illinois valstijoje.

valstijos fabrikantųIllinois 
organizacijos Illinois Manufac- 
turing Association advokatas, 
D. Clarke, liudydamas prieš 
kongresinę komisijų, paskirtų 
ištirti valdžios konkurenciją su 
privatinėmis 
reiškė, kad 
prisidėjo prie 
nimo.

Normaliai,
prie organizacijos 
čios dirbtuvės 
darbininkų, o dabartiniu laiku 
samdo tik 300,006. Tų skirtu
mą išaiškina valdžios kišimusi 
į biznio sritį.

įstaigomis, pa- 
toji konpeticija 
bedarbės padidi-

sako advokatas, 
priklausan- 

samdo 600,000

išleis 1931 metų mokes
čių varantus

No matter how you voted 
lašt Tuesday, today, you are 
just a week eloser to a flood 
which will sweep the entire na- 
tion. 
and 
will 
der 
my,
by the people and “baare” by 
the Prcsident-elect.). A flood 
relief bill is already in the 
making. To stem this flood, 
it is planned to ūse this lu- 
scious liCfuid in all water mains, 
gas rangės, steam radiators, 
and gasoline tanks. Besides, 
every true American has a sup- 
ply of steins, bottles, and bar- 
rels which will be filled duriug 
the height of this forthcoming 
flood.
NOTICE! PHOTOGRAPHERS!

Did you ever šit in a darken- 
ed room with your giri friend 
and then have somebody ask 
you what you are doing? And 
did you answer that you wero 
only developing the film on 
her teeth?

SPLASH! SPLASH!
The above splashes vvill be 

heai’d at the annual splash par
ty to be given by Pirmyn, De- 
cember 3rd at the beautifully 
lighted Olympic Pobl. Maiiy of 
our guests of lašt year are štili 
fondling memories of the lašt 
swimming party. This year no 
one is to be disappointed. There 
vvill be races, vvater polo games, 
stunts, and several surprises. 
Tickets sales are to be limited 
to one hundred. You’ll have to 
hūrry if you want to go.

EMBARASSING MOMENT.
The cxact location of the 

above incident is not known 
būt it did happen to one of 
our most 
The street 
right and 
gentlemen 
strap svvung a la 
and then suddenly 
a laidy’s lap.

“()h, pardon me”, 
friend,

gdod and siek. Gali the doctor 
and he will ctire your illš for 
a f i ve spot. (The above info 
is free of charge).

TIDBITS
These days, a parasite is a 

man that goes through a revolv 
ing door on , someone else’s 
push. John S. don’t believe in 
helping out youijg marooned 
ladies. John, if you ever mėet 
a friend again in the wee hours 
of the morning, you might give 
her a lift as far as her home..< 
The sopranas werė discussing as 
to what they are going to wear 
at the splash party. It is ru- 
mored that the sourCe of Ray’s 
gloves is a funerah He mušt 
have forgotten to throw them 
in after it was over.

THE END
So ends another column. Laši 

week we were late due to un- 
foreseen rcasons. Next week, 
we will publish an interesting 
account of Brooks’ trip through 
Europe.

Any criticisms or contribu- 
tions will be appreciated. Send 
them to 6406 S. Francisco Avė.

These words have come from 
THE SINGJNG FOOL.

ir Juozapas Šalčius; maršalka Jurgis 
Janušauskis; teisėjas Juozapas Urba; 
.teisėjo raitininkas Kaz. Demereckis; 
knygius Juozapas Bubnis. u

bėjas, 923 W. 33rd Place; P. Sa
kalauskas. maršalka, 3144 Auburn 
Avė.; M. Liubinas, J. Raceviče, F. 
Žukauskas—knygų revizoriai; J. Sku
tas* M. Liubinas,—Liet. Auditorijos 

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE! aYItM’ S‘ Chapas Dt‘Jn
L^UTIpk2i„i^BA„±rb’SX2 &kAS"i,ib... fa. antr, n.- 
?4«ų pa«lh nl»L,S d2,dicni kiekvieną mėnesį Chicagos Lie-

• Ruu. HhYh#.^ 12 «>•
Stan, KuneVičia, 3220 S. Union Avė, | ...... , - ............... .r-
Pin. rašt. Feliksas Kasparas, 3534 S. 
Lowe Avė. Kontr. rašt. P. Petraitis, 
3228 S. Union Avė. Kasierius Juoz. 
Račiūnas, 3133 S. Halsted St, Apie- 
kunai kasos, B. Yenkauskas ir E. 
Bliumas. Sudžia K. Valaitis.
Susirinkimus laikb kas menesį pirmą 

penktadienį 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Haltsed St. Į

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLIUBO AMERIKOJ valdyba: pir
mininkas K. Laucius, 3317 Soutb 
Auburn Avė., vice-pirm. J. Gelgau
das, 1900 S. Union Avė., nut. rašt. 
A. Zalagėnas, 7132 S. Racine Avė., 
turto rast. W. Didžiulis, 3336 So. 
Parnell Avė., kontrolės rast. B. Žoli
nas, 2931 S. Emerald Avė., iždininkas 
J. Žymančius, 702 W. 3 Ist St., iždo 
globėjai: M. Narbutas, 4803 So. 
Throop St. ir p. Bliumas, 3233 
Lime St.* ligonių globėjas A. Simio- 
nas, 3127 S. Lowe Avė.

UNITY L. B. KLIUBO valdyba 1932 
metams: Pirmininkas Louis Rukšėnas, 
4437 S. Wood St/; vice-pirm. Jos. J. 
Yurchas, 4558 S. Paulina St.; pro
tokolų rašt. Jos. M. Gaižauskas. 4607 
S. Honore St.; finansų rašt. Bol. Se- 
reiko, 4555 S. Paulina St.; iždinin
kas V. P. Pieržynski, 4558 S. Pau
lina St.; iždo globėjai John Yurkus 
ir Vincent Kundrot; manažeris Jus- 
tin Kurpis, 1714 W. 46 St.; manaž. 
pagelb. Frank Klunbis, 4521 South 
Wood St. Trustees — N. Karklelis, 
F. Raila. J. N. Gaižauskas, J. T. 
Chilauskas, Leon Paukšta.
Kliubo bustynė — 4558 S. Marsh- 

field Avenue.

Lietuviai Gydytojai

DR. MĄRGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

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

ir . nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Snbatomls 
2420 W. Marguette Rd. arti-Wsetern Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1932 Metams

LIET. RYT. ŽVAIGŽDĖS PAŠ. ii 
PAS. KLIUBO valdyba: pirm. Anta
nas Valskis, 3341 Evergreen Avė., 
vice-pirm. St. Jokubauskas, 1058 N* 
Spaulding Avė., užrašų rašt. Mike 
Chepul, 3327 LeMoyne St., fin. rašt. 
P. Labanauskas, 2118 Evergreen Avė., 
pąg. M. Budrevičius. 1555 N. Hoyne 
Avė., kontr. J. Gumauskas, 1652 N. 
Damcn Avė., marš. J. Petrauskas, 

. 3201 So. Union Avė., kasierius J.
Raila, 4839 Winnemac Avė.
Susirinkimai yra laikomi kas mėnesį 

pirmą l^etvergą.

ILLINOIS' LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1932 m. Jonas 
Bijanskas, pirm., 934 W. Maręuette 
Road. Stasys Mažeika, pirm, pagel- 
bininkas, Adolph Kaulakis, nut. rašt., 
3842 S. Union Avė., Frank Norkus, 
fin. rašų, 4342 S. Talman Avė., P. 
Bakutis iždininkas, 2603 W. 69 St., 
J. Adomaitis ir J. Janušauskas, iždo 
globėjai, D. Antanaitis, maršalka, 
Susirinkimai atsibuna kožną mėnesį 

pirmame penktadieny, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 Š. Halsted St., 7:30 
vai. vakare.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

T<1. BOULEVARD 9199

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Liefa
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

Phone Boulevard 70*2

Dantistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marguette Road 
Valandos: 9—12, 7—9, Antradienj it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

dignificd members. 
car swerved to the 
our polite, ydurig 
hanging on to the 

swung pendulum 
landed iri

Mokytojai ir kiti mokyklų 
tarnautojai, kurių algos dar 
nėra užmokėtos už 1931 me
tus, gaus 1931 metų mokesčių 
varantus. Užsilikusios 1931 m. 
algos siekia $836,000.

5$00 rinks aukas pagel 
bos fondui

5,000 labdaringų organizaci
jų nariai rinks aukas Cook ap
skrityje Cook County Wel- 
fare Relief fondui. Fondas va
kar pradėjo kampaniją sukelti 
$7,500,000.

Garsinkitės “N-nose”

cried our 
It was so sudden. f 

thought we vvere going to go 
straight.”

“It don’t make any difference 
if we were”, retorted the ladty. 
“Ya’ couldn’ta sat in My Lap!” 
VVIIO WILL BUY MY COLD!

A bit of advice to those mem
bers who have asked for a eure 
for their colds, cspecially one 
called Pranulis. First take o 
steaming hot bath. Then drink 
some hot tea with a dose of 
rum added. Apply a mustard 
plaster to your back and then 
go out and shovel wet snow 
for an hour or two until you 
work up a svveat. Now build u 
snow fort, have a snow fight 
with the neighbors, and then 
šit on the ccmcnt stairs to 
ręst. By this tini e, you are

DOUBLE ■ 
ACTING

PADĖKAVONĖ

DRAUGYSTĖS DR. VINCO KUDIR
KOS valdyba dėl 1932 metų: Stepo
nas Strazdas, pirmininkas. 2159 W. 
22 PI., Jonas Mikėnas, pirm.-pagel- 
bininkas, A. Kaulakis, fin. rašt.* 3842 
S. Union Avė., Jonas Gelgaudas, nut. 
rašt., 1900 S. Union Avė., Adomas 
Hėrman, iždininkas, 5243 Belmoftt 
Avė., P. Thomas ir B. J. Žolinas, iž
do globėjai.
Susirinkimai laikomi kas mėnesį ant

rą Šeštadienį, M. Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23rd Place.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS1 Valdyba 1932 m.: J. Byans
kas, pirmininkas, 934 W. Marguette 
Rd., S. Cnapas, vice-pirmininkas, 
938 West 33rd St.; S. Narkis, 
sekretorius* 2859 W. 38th PI.; J. 
Yushkeyičius, iždininkas, 3647 Ar
cher Avė* t F. Kasparas, finansų raš
tininkas, 3534 So. Lowe Avė.; Z. 
Grigonis, kontroles rašt., 4427 Sp. 

"» Francisco Avė.; J. Vitas, kasos glo-

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
1932 metų valdyba: pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St.. vice-pirm. 
K. Demereckis, 3331 So. Wallace 
St., nut, rašt. Peter Kiltis, 3144 
Auburn Avė., fin. rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., kasierius A. 
Zalatorius, 827 W. 33rd St., kontr. 
rašt. Jonas Stanaitis, iždo globėjai 
J. Kriksciunas ir Iz. Masaitis. maršal
ka A. Vilkis, ligonių prižiūrėtojas K. 
Valaitis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sio pirmą sekmadienį, 12 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio it ketvirtadienio

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai ^lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas is 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18tb St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 at Central 7464

Graboriai
Graboriai

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—• ir 7-r—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE
RŲ, Valdyba 1932 meams, Chicago, 
III.: pirm. Em. Milerienė, 
Central Avė., Eyanston, III., pirm, 
pagelb. P. Grigoniehė, 3322 S. Union 
Avė., nut. sekr. A. Dudonienė, 7917 
S. Harvard Avė., fin. sekr. Ant. 
Valančunicnė. 5929 S. Throop St.. 
kontr. Ona DaraŠkienė. kasos globėja 
Marta Kizienė, iždininkė Pet. Senu- 
licnč, maršalka Kaz. Astrauskiene, 
trustisčs A. Grigonienė, O. Mažeikie
nė ir Ver;, Bakutis.
Susirinkimai < yra > laikoifai, kas trečią 

subarą, kiekvieno mėnesio, Mark Wbite 
’arko knygyne.

1030

DR-TĖS SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES 
V. JĖZAUS valdyba 1932 m.: pirm. 
Thomao Janulis, 3430 S. Morgan 
St.; vire-pirm. Frank Bacevičia; 
5939 S. Pcoria St.; nut. rašt. Frank 
Bakutis, 2603 W. 69 St.; fin. rašt.' 
Jonas Adomaitis, 843 W. '33 . PI.; 
kasicriUs Jonas Byanskas, 934 W. 67 
St.; kasos glob. Juozapas Adomaitis

Telefonas Yarde 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO. ILL.

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS:

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

Office Valandos, 2-4; 7-9
4140 Archer Avėnue

Tel. Lafayette 7650
Dr. F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St. 

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

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

bų.' iŠdirbystėa
OFISAS: 

668 W. 18;b Street 
Tel., Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St* 
Tel. Victory 4088

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS. IR BALSĄMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35tb « Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:36-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

SIŲSKITE GĖLĖS TELEGRAMA

9 LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS 
• \ 

Pristatqm į Visas Miėsto Dalis 
Vestuvėms, Ba’nkietams ir Ragrabatns Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314
' - ’ . • ♦ ' t * . » v j : »

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

. ', rių.
3307 Auburn Avė.

CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tcl. Boulevard* 5914"

DR. N A [KELIS
7S6 W. SSth St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso: TeL Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriiką ligų

3102 So. Halsted St
. kampas 31st Street

Vai.: 1h—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Advokatai

I. J. ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard, 5203

Boulevard 8413

1327 Sb. 49th Ct 

Telefonas 
Cicero 3724

gg
ii

iŠ*

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise, patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tcl. Boulevard 1401

9

■JlfPBAKmC w S IWpowder u
S Pastebėkite puikią tel- 

' lą . . » kaip piragai 
laikosi švieži.

s UMEPRlCr ss ^Torover 5 1
: 40YEARS Į
’ 25 ounces for 2545

MILLIOMŠ OF POUNDS ŪSE.D 
B v OUR COVtRNMENf "

JONAS PLONIS
Mirė lapkričio 5, 1932, o po 

gedulingų pamaldų šv. Jurgio 
par. bažnyčioje, palaidotas Švento 
Kazimiero kapinėse lapkričio 8 d. 
šiuomi reiškiame gilios padėkos 
žodžius kunigams pralotu! M. L. 
Krušni, Šaulinskiui ir Petrauskiui 
už gedulingas pamaldas. Dėka- 
vojame visiems giminėms, drau
gams, kaimynams ir pažįstamiems 
— už lankymą pašarvoto velio
nio namie; už pareikštus mums 
užuojautos žodžius. Dekavojame 
už gėles ir grabnešiams. Dar dė
kojame visiems dalyvavusiems ge
dulingose pamaldose bažnyčioje ir 
skaitlingai lydėjusiems į kapines. 
Taipgi dekavojame graboriui J. 
F. Radžiui ir Jonui Paulaičiui, už 
sumanų ir rūpestingą patarnavi
mą ir tvarkių laidotuvių suren
gimą, o tau musų mylimas Vyre, 
Tėveri ir Brolau, kurs mus pali
kai ir atsiskyrei nerikėtai nuo 
mus ir nuo šio pasaulio, lai su
teikia Gailestingas Dievas amžiną 
atilsį. Nors žiauri mirtis mus 
perskyrė, bet musų širdies jaus
mai pasilieka amžinai su tavimi. 
Tu pas mus daugiau nebsugrįŠi, 
bet mes pas tave ankščiau, ar vė
liau viens po kito ateisime.

Liekame nuliūdę.
Moteris, Sunai, Dūkti 
ir Giminės.

Seniausia ir Didžiausia
LIE^ŪVT'^' '

GRABORlų IŠTAIGA
EUDElKISMr v51 nustebino publiką-su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus’kūno j musų 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti db 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa* 
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Del 

, Šermenų, Pašaukite EUDEIKl pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

l JŪSŲ GRABORIUS ’ f ■' f H 
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Didysis Ofisas <

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

i

t

V.,
i.

•t

Akiu Gydytojai
į*

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė

4145 Archer Avė.
g| Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337
m Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
£ 12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
B nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais it 
O Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

II DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

■

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. jlt. STRIKOL’IS
Palengvuis akių įtempimą, kuris esti I- gydytojas ir OBIRUBGAS 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo ofisas:
1<^ nu* a katarakta 4645 S. Ashland Avė., akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso valandos »no a iki * ir auo 6 įsu 

trumparegystę ir tohregystę. Prirengia 8 vai. vak. Nedaliomis pats) sutarti 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuoseI Ofiso Tel.: Boulevard 7820
egzaminavimas daromas su elektra, pato- Namų Tel.: Prospect 1930
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda --------- ...------- ------------------------- --------------- -

dos nuo 10 Jki S v. Nėdėliomis^pagal A. K. Rutkauskas, M.D. 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 4442 South Western Avenue

kaip buvo pirnąiau. Tel. Lafayette 4146
Daugely atsitikimų akys ati- valandos:
taisomos be akinių. Kainos pi.

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

• Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. U. SERNER
LĮgTUyfj AKIŲ SPECIALIŠTAS 

Patyrimas' 
Komplikuotuos* 

Atsitikimuose
m’

Ofisas lt Akinių Dirbtuvė
756 West 35th SL

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

’ įledėllomis puo 10 iki 12.12

&

DR. A, L. YUSKA
2422 VV. Maręuette Rd. 

kampa; 67th ir Artesian Ava.
Telefonas Grovėhill 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimą.

DR. A. J. GUSSEN
LIETŪVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartf. 
4847 West 14th Street 

CICERO, ILL. 
X-Ray. t . Pbonę Cicero .1260.

Į

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deatborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vaL 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro* 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

JOHN B. BORBEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Monroe St 

Room 1005 
Telefonas State 7660; Valandos 9-5 

Vakare:
6459 S. Rockwell St

Telefonas Republic 9600; Valandos 7-9

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ai*.
Tek Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktvell St.
Tel. Republic 9723

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 B. 107th St.—prie Micbigan Avė. 
Tel. Pullman 5950—6377 

4600 So. Wood Sts—Kėtvergo vak.
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. —• pagal sutarti

William C. Mitchel!
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telepbone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Įsteigta nauja lietu 
vią kultūrinė orga
nizacija “Pažanga”

nuos veikimą skyriuose, pla
tins literatują, rengs paskai
tas ir įvairiais kitais budais 
vykins kulturiniuss švietimo 
tikslus. Organizacija nebus 
politinio pobūdžio. Atsiradus 
galimybėms, ji teiks paramą 
lietuviams atsiekti mokslą, 
stengsis pagerinti jų gerove, 
platins progresyvį judėjimą.

Steigiamasis susirinkimas įvy- 
ko Šeštadienį: organizacija 
bus naeionalio — kultūrinio 
pobūdžio.

Chicagos lietuvių veikėjų 
grupė įsteigė naują organiza
ciją, Visuomenės Veikimo ir 
Kultūros Sąjungą “Pažangą”. 
Steigiamasis susirinkimas įvy
ko šeštadienį, lapkričio 12 d.

Organizacijos steigimo klau
simas buvo svarstomas per ke
lius mėnesius. Lietuviai ne
kartą nurodė kultūros, švieti
mo organizacijos reikalingu
mą ne vien Chicagos, bet visų 
Amerikos lietuvių gyvenime. 
To fakto skatinami, organiza
toriai padėjo pamatą tokiai 
draugijai ir pradėjo organi
zacijos darbą.
Nacionalę organizacija, kuli ti

ri n i o pobūdžio
“Pažangą” planuojama iš

ugdyti į nacionalę organiza
ciją, kuri apimtų visų kolio- 
nijų lietuvius. Kolionijose 
manoma įsteigti skyriai.

Organizacijos viršūnėse bus 
centralinė valdyba, kuri pla-

Išrinkta laikina centro val
dybą

Steigiamasis “Pažangos” su
sirinkimas išrinko laikiną or
ganizacijos centro valdybą, į 
kurią įeina: “N.” redakotorius 
P. Grigaitis, adv. K. Gugis, K. 
Augustinavičius, Dr. A. Grai- 
čunas, Dr. A. Montvidas, p-lė 
E. Mikužiute, V. Ambrozaitis, 
K. Čepukas ir A. Vaivada.

Be to, susitverė pirmas “Pa
žangos” skyrius, kurio valdy- 
bon įeina Dr. A. Graičunas, 
p-lė Mikužiute, K. Čepukas, 
M. Keniešicnė ir A. Vaivada.

. . ■■>■■■■■■■..... II ....................................«""IIŲI........ 1.......... - " 

St. ir S. Western Avė., 1 vai. 
po pietų, lapkr. 19.

Reikia paminėti, kad moki
niai, kurie lanko šią mokyklą, 
taip susidraugavo vienas su ki
tu, kad jie dabar jaučiasi, kaip 
vienos šeimos nariai. Ir tas yra 
labai malonus ieškinys.

šioje mokykloje mokiniai ne
tik mokinasi gražių grupinių 
šokių, bei jie’tuo pat sykiu ii 
savo liuosą laiką praleidžia la
bai naudingai. Daugelis jų su 
išsiilgimu laukia, pamokų. O 
pamokos būna kiekvieną i penk 
tadienj nuo 5:30 vai. po pietų 
ir šeštadieny nuo 2 vai. po 
tų.—Mokyklos Valdyba.

jTAUJiENns,---- —1—:■ -.-■r-y
Roselandan iš Vene 

ei jos atvažiuoja 
“Dėdė”

Kas tas Dėde ir ko jis atva
žiuoja?—Sužinosime lapkričio 
20 d., Strumilos syetajnėje

pi e-

Nereikės už paminę 
Bridewell’yje akme

nų skaldyti
Ta’p bent patyrė Mount Green« 

wood žinių Gaudytojas; “nak
tiniai paukščiai”

Chevrolet
Detroit. Mich. lapkričio 12 d. W. S. 

Knudsen, prezidentas ir generalis Chev
rolet Motor Kompanijos vedėjas paskel
bė. jog minėtoji kompanija sekamą mė
nesi išleis visai naują ir radikališkai 
skirtingą Chevrolet karą.

Naujoji serija bus penktų metų nau
jas Chevrolet modelis. 6-šių cilinderių 
inžinu. pirmos rūšies Chevrolet Six iš
leistas nuo lapkričio 1928 metų. Nuo 
to laiko, 
kompanija 
karų.

Ilgesnis 
nius karų .....
tinkamu šių dienų įplaukom“ priža
dama turėti 1933 metais; Prailgintas 
wheelbase. su daugeliu pagerinimų karo 
iŠveizdoje. išpildime, ekonomijoje, spė
koje. saugume ir kitais svarbiais fakto
riais.

IŠ ekonomiško atžvilgio, šis Chevro
let paskelbimas turi didelę nacionalę 
svarbą, kurioj Ši kompanija viršija vi
sas kitas panašias kompanijas, didžiau
sioj industrijoj pasaulyje. Štai yra 
kontribucija padaryta Amerikos kom
panijos šimet. idant prisidėti prie at
gaivinimo gerovės, suteikiant žmonėms 
darbo ir vartojant medžiagą.

Beveik 50,000 naujos 1933 serijos, 
vertė, kurios siekia virš $20,000,000, 
ir kuriuos manoma jau subudavoti per 
sekamas keletą savaičių, p. Knudsen pa
sakė. Reikalinga bus suvartoti dau- 
giaus 50.000 tonų geležies, plieno ir 
daug kito materijolo. pabūdavojimui 
šiai daugybei naujų Chevroletų, pasakė 
p. Knudsen.

Apart ekonominės konsideracijos, ji
sai pasakė, kad Chevrolet 1933 karą jau 
greit pradėsią krauti, nes kompanija ma
no, kad tai bus geras biznis, ir kad jis 
galima bus parduoti, jeigu jį gerai pas
kelbus ir nustačius tinkamą kainą. ši
toks nusistatymas per paskutinius tris 
metus atnešė Chevrolet labai gerus re
zultatus. Jo parduodama vis daugiau 
ir daugiau, ir kad šie 1932 metai bu
vo geriausi kokį turėjo savo istorijoje 
per paskutinius 21 metus.

Per paskutinius tris metus nors ir 
reikėjo sumažinti išdirbystę, bet niekad 
dar nebuvo uždarę savo dirbtuves durų 
virš trisedšimts dienų, ir tai tik tame, 
laike, kada seni modeliai buvo stengtasi 
išparduoti ir nauji buvo gatavi parda
vimui.

Formališkas paskelbimas naujai išleis
to Chevrolet Six šįmet pirm negu pats 
karas bus išstatytas parodimui, sako p. 
Knudsen, yra daroma todėl, kad jau 
nuo rugpiučio iki spalių buvo parduo
dama daug daugiau karų ir pareikala
vimas ant jų kitą. Pasekmes yra to
kios, jog 1932 metų karų pas dyle- 
rius yra ne daugiau negu po tris ant 
kiek vieno dylerio 
“išpardavimas“, 
nors yra turėjusi 
kas yra irgi labai mažas 
yra mažiaus negu 1925 metais, kuomet 
Chevrolet dylerių organizacija buvo ma
žesnė sako p. Knudsen. Chevrolet kompa
nija jau dabar padėjo ant savo listo 800 
daugiaus dylerių, tuo budu sudarant iki 
10,000: toks skaičius dylerių buvo tik 
geriausiais 1929 metais. Del 
skaičiaus dylerių tikimasi, kad 
skaičius bus išparduota ir kad 
pasidarys gero pelno.

Naujasai Chevrolet, kuris bus 
tas sekamą mėnesį, bus geriausias koks 
kada nors buvo ant turgaus.. Jo sty- 
lius yra pagerintas... Jisai yra pato
gesnis, gražesnis ir jo ėjimas yra grei
tesnis. Taipgi jisai bus daugiau eko
nomiškas ir pasitikėtinas.

Fisber body išdirbėjai padarė 
ilgesnę wheelbase jo stylius yra gražes
nis ir jisai yra daug pigesnis; jo kaina 
pritaikinta 'prie šių laikų uždarbio.

Ilgų metų patyrimas, nes jo iki šiol 
buvo išdirbta ir paduota virš 7.000.00C 
padarė ji tokio, kad kiekvienam ne tik 
bus smagu juo važinėti, bet ir daug 
pigiau j{ įsigyti*

darant tik Chevrolet Šešių, 
pabūdavo  jo apie 3.000.000

vvheelbase. nuodugniai pamai- 
stylių. ir “kaina kuri bus

tai yra geriausias 
kokj kompanija kada 

Vartotų karų sta- 
dabar jų

didelio 
didelis 

dyleriai

išstaty-

Šis pavyzdys parodo 
skirtumą tarp 

daktarų
Petrui nereikėjo daryli “pen- 

disailis’' operacijos

tas ligonį apžiūrėti butų pa
sinaudojęs progą, sutikęs su 
tėvais, kad reikia operaciją 
daryti ir bukj iš to gerokai pa
sipelnęs. O teisingas daktaras 
pasakė tiesą ir pasitenkino 
vienu doleriu. A. P.

Antradienis, lapk. 15, 1932 
■ i ■—i i,i<
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Šiandien įvyksta pa
sikorusio L Mendelio 

laidotuvės
Bus išgabentas į Tautiškas Ka

pines; pasikorė penktadienį; 
buvo nenormalus per ilgą lai
ką

Šiandien įvyks pasikorusio 
northsidiečio Igno Mendelio 
laidotuvės. Kūnas bus išgaben
tas iš 2246 W. North Avė. i 
Tautiškas Lietuvių Kapines. Ka
dangi velionis buvo gerai žino
mas northsidiečiams, jo laidotu
vėse rengiasi dalyvauti gana 
didelis skaičius žmonių. Koply
čioje, kur velionio lavonas yra 
pašarvotas, vakar ir šiandien 
rytą atsilankė šimtai žmonių, 
kuriuos pritraukė nepaprastos 
mirties aplinkybės ir pirmiau 
su velioniu palaikyti draugišku 
mo santykiai. J. Paulavičius, 
kuris rūpinasi laidotuvėmis, ti
ki, kad laidojimo procesijoj da- 
yvaus apie 50-75 mašinų ir ke- 
i

“Elekšino” dieną teko pasi
kalbėti su vienu ,Mount Green- 
Woodo tvarkos dabotoju. Jis 
pareiškė, kad dabar nėra pras
mės namie dirbti alaus, nes 
Kalėdoms “briurės” padarys ge
ro, tikro “štofo”. Nereikės na
mų skiepe pasislėpus virti na
minę ir spausti uogas 
sulauksime giedrios 
Daugiau nereikės eiti 
well kalėjimą akmenų 
už naminės gaminimą.

Visi 
dienos, 

į Bride- 
skaldyti

Musų apylinkėje ,kaip ir vi
sur kitur jaunuomenės būriai 
linguoja gatvių kampuose iki 
vėlumos nakties. Vieni kram
to “čiungamą”, kiti kramto ci
garus ir mėgina kuo toliausiai 
ar kuo aukščiausiai nuspiauti. 
Dar kiti, susidėję į poreles slan
kioja tamsiais pakampiais, ži
nant, kad tarp tų naktinių jau
nuolių yra vaikai labai karštų 
katalikų, kurie krauna visas 
nuodėmės ant kitų, dalykas at
rodo keistai.

Į Božių žemę atvažiuoja Dė
dė aplankyti brolvaikį, kuris 
lanko dailės mokyklą. Kas yra 
tas Dėdė? Iš kur atvažiavo? 
Nors man uždrausta, bet jeigu 
prižadėsite niekam nesakyti, pa
šnibždėsiu nors truputį jums j 
ausį. Jis sėnhs kavalierius, di
delis dvarponis iš Venecijos, po
nas Vingiras. Atvažiuoja ap
lankyti brolvaikį Adomą; kuris 
nuolat viliojami# jo pinigus ii 
juos praleidžia su savo drau
gais. Dėdei meluoja buk ve
dęs ir turi porą vaikų, kurių 
nei vardų nežino.
Pasiryžęs paveržti jauną gražią

■■

Dėdė žada susitikti jauną, 
gražią našlę,, brolvaikio šeimi
ninkę, kurią taipgi myli Jurgis 
Spurgis. O kas per vienas tas 
Spurgis? Buvęs kasierius, pi
niguočius. Labai nedrąsus, ir 
todėl atrodo, kad ne visa pas jį 
namie.

Dėdė žada našlę paveržti ii 
nuo Adomo ir ^Uo Spurgio, 
Piršliais busią L. S. M. Ratelis 
Pasitiksime Dėdę Strumilos sve- 
taiėje, lapkričio 20 d„ 6:30 vai. 
vakare. “Vestuvėmis”—šokiams 
muzika bus gera, nes grieš Jur
gio Steponavičiaus orchestras.

Visi bukite pasirengę Dėdę 
sutikti ir dalyvauti jo vestuyė 
se, kuriose galėsime smagiai pa
sišokti ir pasilinksminti.

—Senas Antanas.

Jau ir. dešimta valanda

ėmė pilvą
Pradėjo dejuoti.

Petras, 17 metų jaunikaitis 
ėmėsi su kttais berniukais, o 
imtis, nebuvo įgudęs. Vakare, 
gerai pavalgęs, užmigo. Ry
tą, žadinamas keltis, nesike
lia.
prieš piet ir dar guli. Moti
na, bedarbis tėvas ir broliai, 
susirūpinę, paeiliui Petro klau
sė: kas kenkia?... Petras, 
ungščiausiu balsu apsakinėjo, 
“man labai pilvas skaudė”.,

“Pindisaitis ... operacija... 
reik* šaukt* “propesorių”... 
mirs...” Po šitų pareiškimų iš 
motinos, tėvo ir brolių lupų, 
Petrui dar labiau 
skaudėti.
Tėvas, po kambarius vaikšti
nėdamas, it ko ieškodamas, 
pats sau kartojo: “pindisaitis 
...operacija.... tiek išlaidų... o 
nedirbu... Sūnūs brangesnis už 
pinigus...” 'tėvas bėga prie 
kaimyno daktaro kad tuojau 
ateitų. Skambina daktaro 
skambuką: “...Skubink, pin- 
disaitir, greit neisi, šauksiu ki
tą... operacija, pindisaitis... 
skubink...”

Kaimynas daktaras gerai li
gonį apžiūrėjęs, paaiškino, kad 
emimasis yra pilvo raumenų 
skausmo priežastis. Atlygini
mo, už sugaištą laiką kaipo 
kaimynui, paėmė vieną dolerį, 

šis įvykis štai ką parodo, 
šundaktaris, žydelis pašauk-

PRANEŠIMAI l
10

Bridgeportas

Po šliubo

Iškilmingai apsivedė p. Še
putis su p.’ Barauskiene, sek
madienį, 2-rą valandą po pie
tų Bridgeporte įvyko iškilmin
gos p. šapučio ir p. Baraus
kienės vestuvės.
šv. Jurgio bažnyčioje jaunave
džiai pakvietė svečius į Chi
cagos Lietuvių Auditoriją, kur 
įvyko pokilis. Dalyvavo apie 
200 žmonių. Susirinkę svečiai, 
giminės ir jaunavedžių vaikai 
su žmonomis ir vyrais linkėjo 
pp. šepučiams laimingo šei
myninio gyvenimo. P. S-

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos | 
■mm komfortą 
■ skutimos 

namie
( PROBAK BLADE)

CLASSIFIED ADS
Financial

Finansai-Paskolos

GERIAUSIA CASH KAINA UŽ 
MORGIČIUS, BONDSUS ir deposit 
certifikatus. 134 No. LaSalle St. Kam
barys 3 16. Atdara vakarais.

MAW-MAD0S

Business Service 
i j,

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS 

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, oro šviesą, ir pataisome 
ir t. t. r

Šviesą, ir pataisome pečius 
. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 
BRIDGEPORT ROOFING CO.

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

—O— 
STOGDENGYSTft

Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa
taisome ir perdekoruojame nž $40, 
Cash. Darbą pilnai garantuojame. 

CONSUMER’S ROOFING WORKS 
4348 -50 W. Harrison St.

Kedzie 8463 — 
Naktinis Telefonas Columbus 7741 

—O—

—o— 
VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU 

St. Louis — $1.50 
Kantas City ..... $4.50

Detroit  !................... $2.00
Los Angeles ............
New York ................
Philadelphia ............
Wa$hington, D. C.

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St. 

Tel. Dearborn 9765, Chicago

$2o.oa
$10.00
$12.00 }
$12.00

Business Chances

BARBERNĖ, 10 metų bizny, ran
dasi ant Ashland Avė., arti 63čios gat
vės. Vertės $600. dėl silpnos sveika
tos priverstas parduoti, tiktai už $200. 
Šaukite Victory 1148.

šimtai žmonių.

Mirė penktadienį; pasikorė
Ignas Mendelis mirė penkta

dienį po pietų, pasikoręs savo 
namų rūsyje. Jis kartą jau 
mėgino nusižudyti gegužės mėn.. 
šiais metais, bet nepasekmingai.

Per kelius metus Mendelis 
Juvo nenormalus žmogus. Užsi
krėtęs melancholija, jautėsi ap
sivylęs gyvenimu ir nepatenkin
tas aplinkybėmis. Prie to prisi
dėjus dabartinei depresijai, ku
ri jį skaudžiai palietė, gavo 
nervų pairimą. šių metų pra
džioje banke žuvo jo pinigai, 
atsirado įvairus finansiniai su
sirūpinimai, todėl ir taip ligo
tas, nesveikas žmogus visai nu
stojo noro gyventi.
Įsivaizdavo, kad serga pavojin

gomis ligomis
Kitas keistas apsireiškimas, 

kurį pastebėjo kai kurie arti
mi asmenys yra tas, kad Men
delis, laiks nuo laiko vis įsi
vaizduodavo, kad serga įvairio
mis, pavojingomis ligomis ir be 
paliovos eidavo pas gydytoją 
gydytis. Tų ligų jis paprastai 
neturėdavo, bet rūpinosi, skun
dėsi ir gydėsi. Jo nervų paįri- 
mas, nenormalumas apsireiškė 
dar prieš pirmą pasikėsinimą 
prieš gyvybę gegužės mėnesį ir 
ne vien artimi asmenys, bet ir 
šeimynos nariai beveik tikėjosi, 
kad greičiau ar vėliau jis pasi
šalins iš gyvųjų tarpo.

Šiandien T. Rypkevi- 
čius kalbės per radio

šįvakar iš stoties WGES.. 
1360 kilocycles, tarp 7 ir 8 
valandos vakare kalbės “Nau 
j ienų” atstovas T. Rypkevičius 
Kaip paprastai, jo pranešimas 
bus svarbus ir įdomus visiems 
radio klausytojams. Visi ragi
nami pasiklausyti.

Priminimas radio 
klausytojams.

šiandie, nuo 7 iki 8 vai. 
vakare iš stoties WGES. 1360 
kilocycles įvyks nuolatinis ant
radienio radio programas, lei
džiamas pastangomis ir lėšomis 
Peoples Furniture Co. Krautu 
vių, 2536 W. 63rd Street ir 
4183 Archer Avenue.

Programo išpildyme dalyvaus 
grupė įžymių radio dainininkų 
po vadovyste muziko K. Sabo
nio. Yra pasirengę sudainuoti 
gražių ir dar per radio negir
dėtų dainelių. Taipgi bus klia- 
siškos muzikos ir naudingų 
kalbų. Kalbės Dr. A. J. Jovai
šas, M. D. apie sveikatą, o I. 
Sakalas patieks Įvairių pasau
lio įdomybių. Todėl reikia ne
pamiršti užsistatyti savo radio 
ir pasiklausyti.—XXX,

325$

3259 — Newl Y'orko ir Paryžiaus 
paskiausio modelio kalnieriai, kurie yra 
labai gražus ir su, jais kiekviena nors 
ir sena suknele išrodo nauja. Kalnie
riai yra apvali ir pailgus, žiūrint kokie 
patinka ir pritinka. , . ,

Norint gauti . viena ar daugiau 
drŠnurodytų pavyzdžiui 
kirpti paduotą blankutę 
duoti pavyzdžio numeri)

Chicagos Lietuvių 
Baleto Mokykla

Mokiniai jaučiasi kaip vienos 
šeimos nariai. Organizuojama 
nauja grupė

Mes esame pasiryžę kasdie 
iki ateinančio Šeštadienio para
šyti J “Naujienas” ir paragin 
ti tėvus, kad atsivestų savo 
vaikus (pageidaujama berniu
kų) j Gage Park svetainę, 55th

Apiplėšė aptieką 4-ius kartus 
j savaitę

Mount Greenwoode policija 
nekokia, nors ji ir statosi esan
ti gerai painformuota apie pro- 
hibicijos likimą? Į vieną savai
tę vagiliai aptuštino tūlą aptie- 
Hą net keturius kartus. Bomai 
laužosi į štorus nakties laiku, o 
policistų niekur nei kvapo. Vi 
si kaž kur išsislapsto, palikda 
mi atvirą lauką vagiliams. Kar
tą ir jūsų žinių Gaudytojas tu
rėjo svarbų reikalą ir buvo pri
verstas ieškoti policisto, bet nie
kur jo nerado.

—žinią Gaudytojas.

praSome iš- 
j arba pri- 
|, pažymėti 
ti ?avo var- 

_______________ lekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba paSto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago. IIL

NAUJIENOS Pattern D^Pt.
1789 S. Halsted St, Chicago.
čia idėdu 15 centų Ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.
....................... per krutinęMioroa ..

(Vardas Ir pavardi)

(Adreąas)
»> ■ • < 1 | ' • ■, r

(Miestas ir valstija)

Sarsinkitės “N-riose”
•• ■ h i , ■» > — •• *

oi

Lietuvos Dukterų Draugija rengia 
metų sukaktuvių vakarienę ir balių lap
kričio 20 d., Lietuvių Auditorijoj. Kiek
viena narė privalo dalyvauti šioje iš
kilmėje, nes tai visų užduotis pagerbti 
draugiją ir tas narės kurios nesigo per 
10 metų ir neėmė pašalpos. Kviečia 
visus Valdyba.

North West Lietuvių Moterų Kliubo 
susirinkimas įvyks antradieny, lapkričio 
15 d., 1932 m. bĮeleknų bute, 3341 
Evergreen Avė., 7 v. v. Narės ma
lonėkite laike atsilankyti, nes turime 
daug svarbių dalykų apsvarstyti.

Kviečia Valdyba.

Radžos;
1932 PHILCO Hi-Boy Consoto 

$31.50; G. H. arba Philco Lo-Boy Con- 
sole $18.50. 2332 Madison St.

Patent Attorney
Patentai

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

PEKRAUSTYTOJAS 
CHICAGOJE

Nedaro skirtumo kiek toli gyvenate, ir 
kaip toli kraustoties. Dieną ar naktį 
didelis darbas ar mažas; taipgi paran- 
duoju trokus, parduodu anglis kas ko
kias norite, didelis ųrderis ar mažas, 
tiek pat yra išpildomas. Reikalui esant 
prašome pašaukti

REPUBLIC 3713—3691 
6725 So. ROCKWELL ST. 

Chicago, III.

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

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

“Aušros** Knygynt prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas — visos 
prekės parduodamos už pusę kainos, šim
tai skirtingų knygų visokiausio turinio t 
teatralio, muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių. orakulų ' ir monų, juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių,, špil
kų. branzalietų. auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos* iki pusei. Gyvenanti 
Chicagoj malončkite pribūti asmeniškai

gintarų, o toliau gyvenanti nuo Čhica- 
gos 
darni 5 centų
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai. 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po ^piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo .

“Aušros“ Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Yards 4754

Business Service 
Biznių J^atarpaviniąs 

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Expertų patarimas visose namų 
savininkų ir tendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame j’au šiuo adresu virš 40 metų

Real Ėstate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

DIRBK SAU
Parsiduoda 60 akrų geros žemės, vi

sa dirbama. Tik 5 akrai gero miško, 6 
kambarių, gera stuba, elektra, gera bar- 
nė ir kiti budinkai, 3 arkliai, 3 karvės. 
25 kiaulės, 300 vištų ir visos reikalin
gos mašinos. Kaina $3,000: $1,000 
įmokėt. Randasi 70 mylių nuo Chi
cagos.

80 akrų geros žemės su sodu ant ce
mentinio vieškelio, (State road) tinka
ma dėl “tourist camp’’ arba dėl road- 
houses. Dalis yra gero miško. Getą 
8 kambarių stuba, bamė ir kiti budin
kai; 7 karvės. 2 arkliai ir tt. Randasi 
apie 50 mylių nuo Chicagos. Kaina 
$6,800 — tik $1,500 įmokėt.

215 akrų geros žemes prie miestelio 
ant cementinio “State Road“ kelio, ant 
upės kranto, su dideliu sodu — 50 ak
rų didelio mišĮco. Stuba 14 kambarių, 
furnace šildoma. Visų budinkų yra 
10, gerame stovy j, visi ir pamūryti 
ir su elektros šviesa. Barnė yra su 
cementinem grindim ir suromis. 
18 karvių, 12 melžiamų, 3 geri ark
liai verti $600; ir daug kitokių gy
vulių. I 
nos, ir tt.
— Vertas $30,000.
$9,500. Tik $4,000 įmokėt.

Parsiduoda mūrinis gasoline stotis, 
PHILLIPS GAS, su vienu akru žemės. 
Labai, geroj vietoj, $3,000.

J. SINKUS & CO. 
1039 W. 69 Street

Naujos visos reikalingos maši- 
Tikras lietuviškas dvaras. 

Parsiduoda už

—o—
PARDAVIMUI 2 po 4 kambarius 

mediniai namai. Bargenas, 4534 So. 
Washtenaw Avė. Tel. Lafayette 7566.

LOTAS, išmokėtas, prie Homan ir 
73 place mainysiu ant 1931—1932 
Sedano arba Coupe. 4193 Archer Avė. 
Lafayette 1060.

sę kainos.

nos nupigintos* iki pusei.

pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
i- 

reikalaukite katalogo prisius* 
štampą persiuntimui.

. Peter Conrad h
I Fotografuoju jūsų na-
| muose arba studijoj
I 6023 S. Halsted St
*' (Jansen Stud.)

Res. 730 W. 62nd St.
Tel. Englewood 5840

J. MACKIEWICH 
Mortgąge Banker 
2324 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Mes Mokame Cash
$30 už $100.

5% LIETUVOS LAISVES BONUS

L. KAUFMAN & CO.
134 N. LaSalle St. priešais City Hali 

Kambarys 610

Saukite
ROOSEVELT

8500

Specialių

šią savaitę prasidėjo musų 3 mėnesių skelbi
mų vajus (Advertising Campaign)

Kadangi žiema beveik jau čia pat, tai jus, 
biznieriai, turėtumėt būtinai pradėti garsinti

SAVO BIZNIUS - PREKES.
SKELBIMAI “NAUJIENOSE” 
VISUOMET NEŠA NAUDOS!




