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Europos Užsieniu Ministerių
Taikos Manifestas

junga neleis jokiam ginkluotam kon 
Dvidešimt septynių valstybių atsakingi at

stovai užtikrina Europą, kad Tautų Są 
fliktui įvykti 7

GENEVA, Šveicarija, sausio 
23. — Taikos manifesto tek
stas, kurį vakar paskelbė dvi
dešimt septynių Europos val
stybių premjerai ii’ užsienių rei
kalų ministeriai, susirinkę Tau
tų Sąjungos komisijoje Euro
pos Valstybių Federacijos klau
simams diskusuoti, yra šitoks:

“Iš musų pastarųjų kelių die
nų diskusijų ir pasikalbėjimų 
klausimais, 'su kuriais atitinka
mos musų valdžios susitinka, 
paaiškėjo, kad ekonominį at
sigavimą trukdo nepasitikėji
mas ateities įvykių eiga, pa
reinąs iš paplitusios politinės 
baimės. Tą baimę didina neat
sakingos įvairiose vietose kal
bos apie naujo tarptautinio ka
ro galjmumus.

“Mes žinome, kad šiandie 
Europoje yra politinių keblu
mų, ir kad tie keblumai buvo 
akcentuojami ekonominiu nenu- 
sistojimu ir nerimu, pareinan
čiu iš bendros pasaulio ekono
minės depresijos. Geriausia, ką 
galime 'padaryti ekonominei si
tuacijai pagerintų ,.,tai- tvirtai 
patikrinti Europos taikų*

“Del£o mes, kaTpTTSuropos 
Valstybių Užsienių Reikalų Mi- 
nisieriai ar atsakingi atstovai, 
deklaruojame, kad mes dar tvir
čiau, ne kaip kada nors, esame 
pasiryžę pavartoti Tautų Są
jungos aparatą ir neleisti nė 
kokio ginkluotos jėgos pavar
tojimo.”

Kiti svarbus nutarimai
Prieš to manifesto priėmi

mą, komisija padarė dar eilę 
kitų labai svarbių nutarimų — 
nutarimų, kurie, kartu su ma
nifestu, neabejotinai sudaro 
stiprinusį, kokio kada buvo pa
siekta, Europos solidarumo pa
reiškimą ir parodo aiškiai, kad 
Europos vienybės idėja yra ne 
tik prigijus, bet kad ji yra pa
dariusi daug didesnio progreso, 
ne kaip dagi pats Briand tikė
josi prieš sesijai prasidėsiant.

Išrinkta trys komisijos
Europos Valstybių Federaci

jos komisija nutarė ir išrinko 
tris dideles komisijas:

1) Kviečių komisiją iš ke
turių didžiulių valstybių—-Fran
ci jos, Anglijos, Vokietijos ir 
Italijos — ir Austrijos, Belgi
jos, čekosloVakijos, Estijos, Ju
goslavijos, Norvegijos ir Švei
carijos atstovų.

2) žemės ūkio kreditų komi
siją iš keturių didžiulių’ valsty
bių ir Bulgarijos, Danijos, Len
kijos, Olandijos, Rumanijos,

Švedijos ir Vengrijos atstovų, 
ir

3) Europos unijos organiza
cijos komisiją iš keturių did
žiulių valstybių ir Danijos, 
Graikijos, Ispanijos, Jugoslavi
jos, Lenkijos, Portugalijos, Suo
mijos ir Šveicarijos atstovų.

Visos tos 
tuojau imtis 
portą duoti 
įvyksiančioje

komisijos turės 
darbo ir savo ra- 
gegužės mėnesį 
sesijoje.

Ką komisijos dirbs
Kviečių komisija turės išstu

dijuoti visas priemones, kurios 
patikrintų ateity Rytų Euro
pos javų perteklių eksportą. 
Antroji komisija turės sutai
syti smulkmeningą planą žemės 
ūkio kreditams, kad Tautų Są
jungos taryba, galėtų priimti jį 
gegužės menesio susirinkime ir 
imti vykdyti.

Trečioji, organizacijos komi
sija, turės žiūrėti, kaip orga
nizuoti bendrą komisijos dar
bą ir įsteigti jos procedūros 
taisykles. Nors .techniškai ji 
bus tik organizacinė kofnisija 
projektuojamos Europos val
stybių federacijos klausimams 
studijuoti, manoma tačiau, kad 
jos darbas iš tikrųjų bus su
kurti pačios Europos federa
cijos organizacijos užuomazgą.
Užsienių ministeriai vėl 

rinks gegužės inėn.
Tūli observatoriai deda

didelės svarbos tam^ kad pir
moji sesija pasibaigė ne tik 
priėmimu tokio milžiniško dar
bo programo ateinantiems ke
liems mėnesiams iki komisijai 
susirinksianti gegužės mėnesį, 
bet ir kad visi Europos užsie
nių reikalų ministeriai yra mo
rališkai priversti dalyvauti se
sijoje.

susi-

labai

Penki žmonės mirė, iš
gėrę gazolino stoties 

alkoholio
ASHLAND, Ky., sausio 23. 

— Čia mirė penki vyrai, atsi
gėrę gauto iš gazolino stoties 
alkoholio, atskiedę jį vandeniu. 
Du kiti “puotos” dalyviai, ku
riems radiatorių “degtinė” ne
patiko ir jos mažai tegėrė, iš
liko gyvi.

Gazolino stoties savininkas, 
kuris jiems alkoholio. pardavė, 
tapo areštuotas,

Vyskupo sūnūs teisia 
mas dėl žmogžudybės

ORRS,
fe

Chicagai ir apielinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: • X *

Bendrai gražu; truputį šil
čiau; vidutiniai pietų krypties i 

Arėjai. < Z •<
Vakar temperatūra įvairavo 

tarp 22d ir 37° F.
šiandie saulė teka -7:11, lei

džiasi 4:54.
10:41 vakaro,

NEW YORKAS, sausio 23. 
— šiandie čia G,eneral Sessions 
teisme prasidėjo byla Jameso 
Matthew Maxono, Tennessee 
protestonų vyskupo, Maxono, 
sunaus. Jis yra apkaltintas dėl 
užmušimo New Yorke vieno se
no žmogaus, Davido Paynterio. 

, j - ----------- r—*-r-
Gandhi ir jo sekėjai bu- 

šią paleisti. ' " 
•> <■

J LONDONAS, i saūsio. < 23.. — 
Kalbama, kad . In&jps načibna-, 
lįstų vadas Mahatma Gandhi- 
ir kiti įkalintieji i indy kąngre-
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Ką tik pastatytas per Wabash upę tiltas ties New Harmony, Ind. Tiltas jungia Illinois valstiją 
su Indiana. . »

WW'-' j-

irirtiteiijĮi tw.----------- T| r Di*—t A.■ —

The First and Greatest Lithuanian Daily in America II ■ ■■Ami' I ■■■ ■ III-I'^1 r.1    —■ Į...   " ■.

NAUJIENOS
THt LltHUANIAH DĄ1LY NEWS _

P.UBLISHED BY JHE LlTHttANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South,Halsted Street, Chicago, Illinois

/ Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 20

Lietuvos Vyskupai Priešingi Laisvei

Britai įspėja lenkus 
paliaut tautinių ma- 

v u • • mzuma raminimą
c ■ ■■ 4,

Tautų Sąjunga priėmė aštuo
nis ukrainiečių skundus prieš 
lenkus; svarstys gegužės mė
nesi

▼Pasauly esama 20 mili
jonu bedarbių

GENEVA, šveičhri-ja,* saušio 
23. — Tarptautinio Darbo Biu
ro pranešimu, visame pasauly 
šiandie yra 20 milijonų darbi
ninkų be darbo, to skaičiaus 
11 milijonų bedarbių yra Eu
ropoje. '

GENEVA, Šveicarija, sausio 
23. — Praneša, kad Anglijos 
ambasadorius Varšuvai įteikė' 
lenkų vyriausybei stiprų įspė
jimą paliauti savo tautinių ma
žumų “raminhhą”.^ <- 
" Iš' daugeliu Įvairių ukrainie
čių peticijų, kuriomis protes
tuojama prieš lenkij žiarumus, 
Tautų Sąjungos sekretą riatas 
rado aštuonias “priimtinas”. 
Tųjų viena gauta iš buvusio 
Ukrainos užsienių reikalų minis-., 
terio, viena iš ukrainiečių at
stovų Lenkijos seime, viena iš 
ukrainiečių emigrantų Franci- 
joje, viena iš ukrainiečių ko
miteto Prahoje ir viena iš še
šiasdešimt vieno Anglijos par
lamento nario.

Tuo tarpu sekretariatąs gavo 
iš įvairių asmenų ir organiza
cijų Jungtinėse Valstybėse apie 
400 telegramų ir laiškų su pro
testais prieš lenkus.

Aštuoni priimtieji protestai 
dabar 'siunčiami Lenkijos vy
riausybei, kuri per du mėnesiu 
laiko turi atsiųsti T. Sąjungai 
savo atsakymą. Tai reiškia, kad 
ukrainiečių klausimas bus pa
dėtas Tautų Sąjungos tarybos 
gegužės mėnesio susirinkimo 
svarstymų programan. f ,

Mėnuo leidžiasi so nariai busią šiomis dienomis 
'paleisti iš kalėjimo.

‘ ' '* A f'

Pranašingas žvejo 
. sapnas

_________ «
KLAIPĖDA , XII . 31 (Elfą). 

— Iš Nidos pranešama žinia 
afTie štiokį keistą atsitikimą, 
šiomis dienomis vienas vieti
nis -žvejys sapnavo, kad gruo
džio mėn. pradžioj per audrą 
paskendusio žvejo Pipiro layo^ 
nas, kuris lig šiol nebuvo su
rastas, dar tebeguli dugno 
dumble, kur ištiko nelaimė. Ki
tą rytą žvejys su savo drau
gais nuėjo į nelaimės vietą, ir 
ištikrųjų, meškerėmis ištraukė 
paskendusio žvejp lavoną.

---------- --—- ... :
Kunigai nutraukė radio 

pamaldas
‘ į; ,._U .u'. • - ;T 

1 t

200 kareivių mirti
nai sušalo Kinuose

NANKINAS, Kinai,., sausio 
23. — Cen tratinės Kinų;- vald
žios kariuomenės* štabas prane
ša, kad per pastaras dvi die
nas šiaurinėje šausi provinci* 
joje mirtinai sušalo 200 karei
vių.

Pastaruoju1 laiku šiaurinėj 
Kinijoję siaučia''stiprus šalčiai.

100 asmenų sužeista per 
“ramių debatų” riaušes 

Berlyne
BERLYNAS, sausio 23.—Mi

tingas, sušauktas “ramiems de
batams” .tarp komunistų ir fa
šistų oratorių vakar vakarą pa
sibaigė “free-for-all” muštynė
mis, per kurias šimtas asme
nų buvo sužeisti.

Tarp sužeistų buvo daug mo
terų. Dvidešimt du riaušinin
kai buvo suimti.

Leningrade suimta 400 
sovietu kooperatyvų 

tarnautojų
BERLYNAS, sausio 23. — 

Po- trijų savaičių tylos, sovietų 
rusų spauda vėl pradėjo šauk
ti, kad mieštai pasilikę, be mai-. 
sto. . •- , ’ 1

Del maįšto stokos valdžia 
verčia kaltę spekuliantams4; ir 
sovietų kooperatyvų valdinin
kams ir tarnautojams. Lenini 
grade areštuota 400 tarnauto
jų, kaltinamų .dėl kenkimo ko
operacijos maisto krautuvėms. 
Kai kuriems -suimtiems gresia 
sušaudymas.

; KAUNAS. Kuhigaųis pra-į 
dėjus ąlcči^ ApriėŠ ^vdjdžią, ta-: 
diųfonas' /; nustoji) ' perdavinėti 
agitacinius Jęupigy£ pamokslus. 
Kunigija, matyt, užsigavo if 
Naujų Metų dieną jau neleido 
pamaldų per radio transliuoti.. 

' ■ ; . "' '> ;
• V/ vh

Lenino mirties sukak
tuvės bolševikijoje

(MASKVA, sausio 23. — So
vietų Rusija vakar šyęntė.sep- 
tynerių metų Leipno mirties 
sukaktuves. Maskvoje buvo pa
radų, d£Wqštrticij it, ir Jcafby

IspajiOoje smarkiai ' paplito 
inflųenzos epidejtfijitAp^k|k 
Šluoja,/kad dąb&r ta liga ąežįfa 
apie 40 nuoš. visą, krašto gy- 
ventojų.

if '
A'

* W

Nusiginklavimokon
ferencija bus 1932 m. 

vasario mėnesį
‘/GENEVA, Šveicarija, sausio 

23. — Tautų Sąjungos tarybos 
susirinkimas nutarė pasaulio 
nušiginklavimo konfer e n c i j ą 
šaukti 1932 metų vasario 2 
dieną.
Konferencijos pirmininkas bus 

paskelbtas Tautų Sąjungos ta
rybos gegužės ‘mėnesio susi
rinkime.

A ten tauto bylos daly
vių tardymas jau 

baigtas
KAUNAS. — Ypatingai Svar

bioms byloms tardytojas Mor- 
kcliunas priėmė kelis Kauno 
dienraščių korespondentus ir 
painformavo

— Tardymas dėl atentato 
prieš pulk. Rusteiką galutinai 
baigiamas. Kai kuriems tardo
miesiems' apie tardymo užbai
gimą, einant, bendra tvarka bus 
pranešta dar gruodžio men. pa
baigoj.

Iš viso tiesoil traukiama, — 
sako Morkeliunas, — 24 žmo
nės. Tardant paaiškėjo, kad jie 
priklausė slaptai organizacijai, 
kurios tikslas buvo nuversti 
esamą vyriausybę. Bė to, pen
ki žmones, būtent, Vaitkevi
čius, Pupaleigis, Svietlauskas, 
inž. Stcikunas ir p. Gineitis iš
dirbo atentato planą, o pirmie
ji du, — Pupaleigis ir Vaitke
vičius, — atentatą ..vykdė. 17 
tardomųjų sėdi kalėjime, o 7 
iš kalėjimo paleisti už užstatą 
ir laikomi, jų vyresnybės arba 
policijos priežiūroj. Baigus tar
dymą byla bus perduota Ka
riuomenes teismo.' prokuratu- 
rai/

Automobiliai užmušė 
praeitais metais 
32,500 asmenų

agituoja prieš nebažnytinę me- 
trikacjią.

Jų reikalas ginti bažnytinę 
metrikaeiją katalikams, bet jie 
mažiausio pagrindo neturi prie
šintis metrikacijai tų, .kurie 
bažnytine metrikacija nesinau
doja; jie mažiausio pagrindo 
neturi priešintis įsteigti beti- 
kybiniams žmonėms civiliškų 
kapinių, nes į katalikų kapines 
netikį nepriimami. <

Tuo tarpu vyskupai agituo
ja tikinčiuosius net trukdyti 
nebažnytines jungtuves.

Kaip jau iš spaudos žinoma, 
klerikalams kaikur prie savo 
akcijos prieš civilinę metrika
ciją pasisekė pritraukti net tau
tininkus, kurie siunčia valdžiai 
protestų.

Todėl ir demokratinė visuo
menė, jos organizacijos turėtų 
taip pat parodyti veiklumą ir 
civilinės metrikacijos reikalau
ti aiškinant plačioms masėms, 
kad civilinė metrikacija yra 
vienas pagrindinių laisvės prin
cipų ir kad ji tikintiesiems ne
užkerta kelio atlikinėti bažny
tines apeigas, kokias tik jie 
nori.

Jau įpusėja dvidešimtas am
žius ir prievarta bažnyčion 
brukti piliečius jau praėjo lai
kas.

Vyskupų raštas, raginąs pi
liečius prieš nebažnytines jung
tuves, yra žygis prieš bendrą 
asmens laisvės varžymą, prieš 
kurį visur, kur laisvės nėra, 

norėtų, kad viduramžiškos są-uiaŪcova. To. ąegali užmiršti nė 
lygos tęstųsi ir_ tpliaą jr todėl vięnos šalies piliečiai.

Frančijos ministerių 
kabinetas griuvo

Kauno “Liet, žinios” rašo':
Viena pagrindinių kultūriš

kos valstybės pareigų yra pa
daryti visus piliečius lygius 
prieš įstatymus. Ta lygybe nė
ra įmanoma be sąžinės laisvės, 
be bažnyčios, atskyrimo nuo 
valstybės, be civilinės metrika
cijos. • . '

Ligšiol šių sąlygų Lietuvoje 
nėra.

Sąžinės "laisvę pripažįsta bet 
tautininkų išleistoji konstituci
ja. Pagaliau visi Lietuvos vys
kupai rašte į tikinčiuosius 
(“Ryto’* 295 nr.) pripažįsta, 
kad Lietuvoj metai iš metų at
siranda, vis daugiau žmonių, 
kurie neina bažnyčion, bet 
kiasi civiliškai.

Argumentų už civilinę 
trikaciją skaičių padidino
riausiojo Tribunolo išaiškini
mas, kad tokia metrikacija Lie
tuvoj ‘turi būti. _ '

Be abejonės, ji turi būti įve
sta, nes ‘ tai yra elementarinis 
kultūriškos valstybes reikalas, 
elementarinis piliečio teisių bei 
sąžinės laisvės veiksnys.

Tačiau tklerikalizmas, būda
mas absoliutiškos valdžios ša
lininkas, nepakenčia bet kurios 
laisvės. Ir todėl mes matome 
jau minėtą Lietuvos vyskupų 
raštą apie moterystės -ryšius, 
kuriame vyskupai reiškia di
džiausio nepasitenkinimo dėl 
nebažnytines metrikacijos.

Lietuvos vyskupai, . matyti,

tu O’

me-

Kauno kalėjimo po
litinių bado streikas

KAUNAS, sausio 23. —Kau
no kalėjime laikomi politiniai 
nusikaltėliai paskelbė bado 
streiką.

Politiniai reikalauja, kad su 
jais butų žmoniškiau elgiamosi 
ir pareiškia, kad dabartinio 
žiauraus kalėjimo režimo 
ilgiau nebegali pakęsti.

jie

5 angliakasiai žuvo

LANARKAS, Škotiją, sausič 
Auchengeich kasyklose, 

įvykę sprogimas,
23. —
Chrystone 
kurio penki angliakasiai buvo 
užmušti, o keli kiti sužaloti.

r. T“

National Safety Council pra
nešimu, praeitais 1930 metais 
automobiliai Jungtinese Valsty
bėse užmušė 32,500 žmonių, ar
ba 4% daugiau ne “kaip 1929 
metaiš; ;

Prieš SSSR dumpingą
’ j į&' \ : * /. ’■/:

Gausio
23. y — Kabineto posėdy. Luiš 
Viguri, • fįnansų .ministeris, ra-, 
gino 'imtis priemonių prieš so
vietų Rūsy produktų, ypačiai

23.7

miško,- dumpingą;. ,

f
§"' • • ?

Prekyba bažnyčioje

PARYŽIUS, sausio 23.
Premjero Steego/kabinetas, gy
venęs vos pusšeštąs savaitės, 
vakar • buvo parlamento nuver
stas.

Parlamentas 298 balsais prieš 
283 atmetė vyriausybės 
jektą stabilizuoti kviečių 
ką, nustatant $2 bušeliui.

pro- 
rin-‘

Buvusi Ciaros Bow se
kretorė rasta kalta

BARZDAI, šakių aps.—Ka
dangi Barzduose prekymečių 1 
nėra,, tai vietinis klebonas “pre
kybą” pradėjo bažnyčioje. Mi
šių metu, kada žmonės meldžia- 
si, jis išeina iš zokristijos su 
tarnu neva aukų rinkti bažny
čios- reikalams. Bet ištikrųjįj 
tai ne aukas'renka. Kas duo
da kelis centus, tam nieko ne
duoda, kas daugiau — tam ma
žesnę'knygelę, kas. duoda kokį 
litą, tąm didesnę arba kelias, 
knygutes. Išsyk žmonės mahė, 
kad tose knygelėse rašoma apie 
ūkio reikalus ar apie zuperio 
naudingumą jų lankams, bet 
nusipirkę žiuri, kad vienur ta
šoma apie “palaimintus ir gai-i 
lestinguosius, kitur apie “vy- 
pis ir religiją” ir t.t. O žmo
nės užuot maldas kalbėję ir už 
ęlušias , meldęsis griebiami jae 
Skaityti/ • ,
1 BodoSj kunigėlis turėtų žL 
noti iš biblijos; kad Jėzus 
kiaujančius iš bažnyčios laukan 
botagu varė.

LOS ANGELES, Cal., sausio 
28, — Daisy DeVoe, buvusi 
filmų aktorės Ciaros Bow sek- 
rętorė, kurią Clara kaltino pa
vogimu iš jos apie $16,000 pi
nigų, prisiekusių posėdininkų 
tapo rasta kalta.

Uždaryti posėdininkai — sep
tyni vyrai. ir penkios moterys 
-r ginčijos per pustrečios die
nos, iki pagaliau išnešė savo 
sprendimą.

Madrido universiteto ' 
studentų streikas

MADRIDAS, Ispanija,Gausio 
23. — Madrido Universiteto 
studentai paskelbė streiką pro
testui prieš premjero Beren- 
gueros valdžią.
* r t

Utah legislaturoj tapo įneš
tas bilius , panaikinti. tos val
stijos prohibicijos vykdymo į» 
statymą.

LIETUVON
i* s.

v Siunčiame P i n i s u a 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai Ir Saugiai

NAUJIENOS 
1739 SOUTH HALSTED 8T. 
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[korespondencijos
Johnson City, III.

* f

Mirė Mateušas Draugelis^

Sausio U d. mirė Mateušas 
Draugelis, kuris buvo apie 70 
metų amžiaus. Palaidotas jis 
tapo sausio 14 d. D.L.K. Keis
tučio Draugystės kapinėse.

Velionis paėjo iš Plutiškių 
parapijos, Mariampolės apskri
čio. Amerikoj išgyveno kelis 
desėtkus metų. Per kiek laiko 
jis gyveno Minersville, Pa., o 
vėliaus Westville, Ilk, ir Johns- 
ton City apie 20 metų. Visą 
laiką dirbo anglių kasyklose.

Draugelis buvo nevedęs, čia 
jokių giminių neturėjo. Kiek 
žinoma, Amerikoj jis turi vie
ną seserį M. Mikalavičienę, ku
ri seniau gyveno Minersville, 
Pa., ir buvo Susivienijimo 16-to 
seimo delegatė. Vėliau ji gy
veno Waterbury, Conn., bet 
još adreso mes neturime.

Velionis priklausė prie U. M. 
W. of A. ir prie vietinės D. L. 
K. Keistučio Draugystės. Ta 
draugystė prižiūrėjo jį laike li
gos, o taipgi rūpinosi jo palai
dojimų. ~

Draugelis sunkiai susirgo dar 
lapkričio mėnesyj. Tąsyk drau
gyste parūpino jam geresnę 
vietą pas draugijos narį J. Gru
žauską. Ten ir pu grabas įvy
ko.

Jei kas norėtų daugiau patir
ti apie velionį M. Draugelį, tai 
tegul krepiasi į D. L. K. Keis
tučio Draugystės raštininką: J. 
H. Alikonis, R. 2, Box 88, 
Johnston City, III.

---- — =• • -•
kaitė, Louisa Banionienė, Pola 
Glugodienę, Marę Dovįdaitienė, 
Klemensas jjrbšąįtįs, Mikas 
čikas, V. P. Banionis, Juozas 
Marozas, Mikas A. Ruseckas, 
Antanas Zdanis, Kazys 
pas, Jonas G. Polteris, 
Armonas. : v

Artistei St. Greičienei

minti ir seųjąi čią gyvenančius' 
lietuvius, kųrįe jau per dauge
lį metų nebegirdėjo lietuviškos 
dainp§,—Qrgai)ĮzatorjH.s, •

Toronto, Kanada
Iš lietuvių gyvęnįjųo

Cleveland, Ohio
Lietuvių kultūriniam darželiui, 

padaryta pelno apie $200

Sekmadieni, sausio 28 d., 
“Galiūno” perstatymas praėjo 
labai pasekmingai, publikos už
sipildė Mažasis Miesto Audito
rijos Teatras, ir Lietuvių Dar
želio Fondui lieka apie $200

Šiemet, nors laikai dar blo
gesni, negu buvo pernai, publi
kos į perstatymą atsilankė tris 
sykius daugiau ir pelno lieka 

pernai. 
Clevelan- 
tai gali 
buvo su-

štaun
Jonas

buvo 
įteiktas gražus rožių bukietas. 
J\ Šalip Vaidinimo labai gražiai 
dainavo veikale esančias dai
nas.’ Muziką i dainomis, esan
čiomis šiame veikale,- parašė 
Vincas Greičius; pianu akom
panavo prie dainavimo Regina 
Greičiūtė.

Prie, veikalo buvo keliolika 
mergaičių kaipo vaidilučių ir 
keli vaikai, kurie taipgi gražiai 
savo užduotį ątliko.

Visi parodė didelio pasišven
timo gražiam tikslui ir pasiek
ta gražios pasekmės, už ką 
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

i Sąjungos teatro komisija taria 
gražų ačiū.—Komisijia.

Toronto, Ont
S.D.P.D. susirinkimas

Su-šių metų sausio 18 tyuvo 
nų ii- Dukterų Pašalpinės Drau
gijos susirinkimas. Labai ma
lonu pastebėti, kad Kanadoj 
lietuviai taip skaitlingai jun
giasi į šią labdaringą draugiją; 
galima tikėtis, kad ši draugija 
savo veikimu apims visą Ka
nadą ir visus lietuvius. Jau 
dabar turi tris skaitlingus na
riais skyrius su keletu tūks
tančių dolerių kapitalo. Pinigai 
stovi gaugiam “Bank of Mont- 
real” banke, kurio turtas šie-' 
kia net 800,000,000 dolerių. 
Susirinkimas išrinko naują val
dybą; paskyrė komisiją rūpin
tis draugijos salės pastatymu 
Toronte. Dar reikia pastebėti 
vienas kįlnus nutarimas, tai 
sušelpti vieną ligonį draugijos 
narį 
visų 
toje

ekstra pašalpa iš iždo ir 
narių aukomis, kurių vie- 
surinkta keliolika dolerių, 
draugijai turėtų priklau- 
visi Kanados lietuviai, nes 

ištikus nelaimei ar ligai pavie
nis žmogus tampa sunkaus 
kimo auka.—G. J. Yurk.

syti

li-

Toronto, Ont.
Organizuojama choras

pUETINĘJg AMERIKOJE
Spaudos t^pdencingurnas. -

Ekonominis klausimas.— Vi

nakvoti

čia prie 
žmogus

negu pas-

draugijos 
nežinai į

Bendrai Toronto lietuyių vi- 
ąųoipepipis gyvepimas ląįąį Įč-; 
įąs. - Sy^rbfąusįą pri^tįs — 
Įąi nedarbas, nes' lįętųviy' pą-' 
rengimuosną labai ątsL 
įąpjęo įr parepgimų re^jąpis 
prisieina ruošti vąkąrps dąųg, 
rečiau, ^pnįo ’lįetTOįi $$$-, 
pijai bene daįžnįąųsįąi" religini 
šąyo vakartis, nes, mat, turi 
savo salę, tai pigiau įėjipiąs.'. 
Jau lavinasi sųor^aniĮzųetąs 
ronįo Jįeiuvių choras. Visęs’ 
Toronto Hetpvįy ^rau^įjos 
ciaųg ai' mačai yrą naudingos 
apšvietus ręįkąlu lietuvių tar-; 
pe, nes dau£ mąlopįau matyti; 
lietuvį ęsant kpkiop nors drau
gijos nariu ir skąifept jyairips 
laikraščius ar knygas’, bet ne 
girtuokliaujant ir hebomaų- 
jant.

Sųnų ir Dukterų pąšaJpinę 
draugija apart didelės medžia
ginės naudos lietuviams duoda 
dar ir moralę naudą, nes drau
gijos įstatai anglų kalboje iš
versti ir Ontario Parlamento 
tvirtinti, todėl anglai mato, 
ka’d ateiviai lietuviai kultūros 
atžvilgiu yra. lygus kitoms tau
toms.—G. J. Yurk.

inui. —' St#ką HoniąMOf 
Atkeliavimą apsunkinus.

(Musų koresp.) ' ; 
^ląn teko skaityti daug ko? 

re^pondencjjŲ iš JPjętįnės Apier 
tikos Lietuvos, ir Šiąurės Ame
rikos lietuvių . laikraščiuose. 
tarpe pąsitąikę ir objektipgiį. 
raštų, bet pigios rųšies sensaci
jos ir ąsmepiniai “gnąibypaąi- 
si” nustelbia visa tai, iš ko 
skaitytoj ąs ^alptū rinkt me
džiagą Pietų Amerikos lietuvių 
kultūrinio ir visuomeninio gy- 
yępimęko jis gą-

U..k

Ekskursijos Lie- 
’ Ttiivon

ru dangum 
togėje;

—Ką tu 
dešiesi, jei
kokius darbo skvadryžius tave 
darbdavys išveš;

—Pagaliaųs, ką tu čia žmo
gus namo laišką rašysi, kad 
“nieko naujo” nėraL kąs dien 
tie patys vargai, tie patys rū
pesčiai,.. z.

Tai toki aimanavimosi pilasi 
iš musų emigrantų lupų, kaipo 
sunkios ekonomines padėties 
rezultatas.

Ir tai yra dėlto, ka^ mes 
atvažiuojame, Pietų Amerikon 
be pinigi^ be amatų, be orga
nizacijos!

Statistiniais daviniais, savo 
“gramatnumu” lietuviai čia už
ima ne paskučiausią vietą kul
tūringų tautų tarpe, bet eko
nomine savo padėtimi mes sto
vime vienodai su bulgarais, ju
goslavais, ukrainiečiais, lenkais 
ir kitų pekulturingų , tautų 

kąd daugiau tepka po atvi- emigrantais. (B. d.)

lėtų spręsti apie ekonominio 
įsigyvenimo galimybes musų 
žmonėms šioje šalyje.

šio rašinio tikslas yra kiek 
platėliau [paliesti nekurias mu- 

gyvenimo sritis, grieštai 
prisilaUcąpt objęktingumo-

Ekonopunis Jdąųsipiąs
Ekoąomįpis kląųsimąs yra 

pa^biąųsįias faktorius visuonje- 
ninės ir kultūrinės Pietų Ame- 
rijios lietuvių pirmynžangos.

z—Ęą tu čia, brpl, į draugiją 
rąšysiesi, |£ad pųchęrai nėra 
pezo J

—Ką tu čią laikraštį prenu
meruosi, ^ką'd 'šapątyžiąi ant 
^pjų pęąįląįko;
>' —Iš kpr, tų knygą nusipirk-

Aš TURIU JUČŲ 
NUMERI -

Ant jūsų radio šįvakar... 
pasiklausykite Loma Fan- 
tin, garsios nunierologys- 
tės. Ji papasakos jums 
kaip vardai ir datos daro 
įtakos į pasisekimą bizny
je, meilėje ar apsivedime. 
Tikra radio • įdomybė.

WBBM 8 valandą šįvakar
Central Standard Time

OLD GOLD
RADIO PROGRAM

.......................... .i... li.i.......
-r"
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N^clpnalėsę Automobilių Parodose

tris sykius tiek, kiek
Nuostabu tas, kad 

da lietuviai ką nori, 
padaryt, štai rudenį
rengta vakarienė paminėjimui 
Vytauto 500 metų sukaktuvių, 
suėjo daug publikos ir suauka- 
vo apie $230 Darželio labui. Da
bar vėl pasidarė apie $200.

Iškalno tikietus parduodant 
pasirodė štai kas: nors rengė
jai bijojo dėt $1 įžangos, nes 
blogi laikai, bet daugelis atėję 
kad ir į “Dirvą” pasididžiuo
dami reikalavo pačių brangiau
sių—dolerinių—tikietų. Teatre 
tą vakarą visi doleriniai tikie- 
tai buvo išpirkti pirmiausia, o 
tik paskui turėjo imti piges
nius.

Su “Galįpno” pastatymu cie- 
velandiečiai gavo daug publika
cijos amerikonų spaudoje, di
džiausiame Ohio valstijos dien
raštyje Cleveland Plain Dealer, 
kurio globoje lietuviai savo 
perstatymą rengė, ir Barnelio 
fondą padidino pora šimtų do
lerių.

Daug Darželio narių pasidar
bavo žymiai tikietų pardavime 
iš kalno, ypač Ona- Pečkaitie- 
nė, Ona Gecevičienė, Oną Mihe- 
lichienė ir dar kitos moterys ir 
vyrai. Jų pasišventimas atne
šė gerus vaisius ir parodė di
delį norą matyti Darželį įkur
tą ateinantį pavasarį.

Reikia ištarti ačiū ir artis
tams, kurie prie veikalo persta
tymo prisidėjo.

Vaidino parinkti artistai iš 
musų organizacijų, kurie tan
kiai scenoje matosi ir yra pub
likos mylimi: Stasė GreiČiėnc, 
Alena Grigiute/ Alena Ausec-

yraAr Toronto lietuviams 
reikalingas choras? Atsakymas 
gali būti tik vienas: choras yrą 
būtinai reikalingas, nes kitaip 
jaunimas pradės pakrikti ir vi? 
sas judėjimas silpnėti. Tiesa, 
mes turime. Jaunimo Sąjungą, 
kuri daugiausia rūpinasi jau
nimo paląikymu krūvoj. Są
junga tad ir permatė, jog be- 
choro nebus galima apsieiti.

Kai kurių Sąjungos veikėjų^ 
pastangomis jau baigiamas or
ganizuoti choras. Susitarta jau 
ir su ukrainiečių choro vedėju, 
kuris apsiima lietuvių chorą 
mokyti. Tapo gauta repetici
joms ir svetainė, tai Church 
of‘ Ali Nations, Queen ir Spi- 
daina. Repeticijos 
mos pirmadieniais; 
30 vai. vakaro.

Visi torontiečiai, 
skirtumo, yra kviečiami prie 
naujai organizuojam*© 
prisidėti. Visd kas 
tai turėti į>alsQ ir 
ti. ‘ Nebūkime 
Pažiūrėkime j 
tijų lietuvius, ten 
lietuvių kolonija 
chorą, o kai kurios 
kelis. Kodcl mes negalime tu 
rėti savo chorą? ; ,

Galime, jeigu tik norėsime. 
Jaunuolių su gerais balsais pas 
mus yra pakankamai. Visi jie 
ir visos jos privalo susispiesti 
prie naujojo choro. Parodyki
me, ką mes galime. Kai pra
moksime dainuoti, tai ir mums

bus ląiko- 
pradžia 7:-

be jokio

apsileidėliais, 
Jungtinių Yals- 
Ten kiekviena 

i ja turi savo 
urios net ir po

Na, a tuo

Šiais metais rengiasi važiuo
ti Lietuvon labai daug žmonių. 
Vieni dėl bedarbės mano va
žiuoti apsigyventi, kiti šiaip 
praleisti vasarą, apskaitliuoda- 
mi, kad tokios vakacijos ma
žiau jiems kainuos, negu čion 
bė darbo pragyvęntir

Tad lietuvių ! laivakorčių su- 
siviėnijimąs dėl geresnio ap
rūpinimo savo tautiečių nutarė 
surengti apie 10 didesnių eks
kursijų šiais laivais.

Balandžio 24 d. laivu “Sta- 
tendam” į Klaipėdą per Rotter- 
damą-

Gegužio 2 d. laivu “Europa” 
į Klaipėdą per Bremeną.

Gegužes 16 d. laivu “Helling 
Olav” į Klaipėdą be persėdimo.

Gegužės 27 d. laivu “Lan- 
castria” į Klaipėdą be persė
dimo, kartu su SLA ekskursija.

Birželio 6 d. laivu Rotter- 
dam, Lietuvių Presos Ekskur
sija. Susitarė 4 laikraščia? — 
“Naujienos”, “Dirva”, “Vieny
bė” ir “Amerikos Lietuvis”, su 
visais kitais agentais iš vieno.

Berželio 17 d. laivu “Aąui- 
taųia”, tai antra lietuvių lįai- 
yąkorčių ekskursija irgi kartu 
su visais lietuviais agentais.

Liepos 3 d. laivu “Fredrik 
VIII”; i Klaipėdą per Kopenha- 
84-

Liepos 18 <J. laivu “U. 
States” į Klaipėdą be persėdi
mo. ’ /

Norintieji važiuoti Lietuvon, 
pasirinkite, vieną iš čionais pa
minėtų ekskursijų ir kreipkitės 
prie savo ištikimo agento dėl 
informacijų. Kas važiuos su 
bile kuria iš čion, pažymėtų 
ekskųiįijų, tai gali būt užtik
rintas, kad turės smagią ke- 
“ " J užti|krina Lietusių
Agentų Sąjunga.

Be atidėjimo užsisakykite 
kambarį ant laivo ir paveskite 
mūms sutvarkyti' dokumentus 
tuoj aus.

“Naujienų” 
liaus vedėjas
- . ! , r ' J —*■ ’

Didelis smagumas

Pypkės i 
Cigaretę 

Ruky-

........

Chevrolet Ketvirtą Kartą
- , • * 1 ■ ' f - . X ;
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Laimi Pirmą Vietą
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Pirmoji <>’ vįeta Nacionalinėse 
Automobilių Parodose — ku
ri yra skiriama sulig daugio 
parduotų per metus laiko au
tomobilių — vęl tąpo paskir
tą dėl įCĮięyrolėt.
(•'mobilių-

V

i

Front View of Chevrolil 
SjiortModel

Tai yrą keįvįrtąs kartas poeiliui kad 
Chevrolet atsiekė tos garbės, Įr priežas
tis tąpi yra išimtina vertybė, ieurią 
Chevrolet nępaliąujamai teikia. 
Tą patvirtina tas faktas, kad 72 nuošim
čiai iš visų kada nors padirbtų Chevro
let dar tebėra kasdiepįniąjne vartojime. 
Šiemet, sayo didesniame ir geresniame

’ z • V." .* . ‘ * ' . • .

šešių, ChevroĮet pasiūlo pažymėtiną pa
vyzdį vertybės, delei kurios tapo pasiek
tas tokis pasi^ekįmp rekordas. Fąktinai, 
jokis pirmesnis Chevrolet karas niekad

nebuvo parodęs tokios aukš
tos kokybės ir pąžąųgpg Įr 
nebuvo pardavinėjamas už 
tokią žemą kaip šiam 
diepinjs Cbeyroįt W — P1’ 
džioji Amerikos Vertybė.

Su gavo ilgesniu wheelbase; ruiminges- 
niftįs, dar pųošesniais Fisher bodies; 
naujo moderniško gražumo linijomis;, 
tykesniu, 50 arklių jėgps šešių cilinde- 
rių,motoru; daugeliu ipechaniškų page
rinimų; ir už labai nupigintas kainas — 
napjąs* Chęvrolpt Stx yrą D idžio ji

Naujos žemos Kainos ■ ?
Roadster, $475; Sport RoajJster su gumble seat, $4?5; 
Coach ar Standard 5 langų Coupe, $5451 Pbaetbon, 
$510; Standard Coupe, $535;iSpbrt poupg (rumble .

, $eat),, $575; Standard Sedan, $635; Spėriai Sędąn, $650.
Specialis įrengimas cx<ra. ^Kainos f, o« b. rlint, Michigan,

'■ 3 / r...
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NAUJAS CHEVROLET SIX
•v? •;

^^Albany l’ąth Motor Salos,

ąF0

Ua t įmanu Chevrolet Šulės, ;

Catey Brothcri, £
-

Clarkc-Hulett Chevrolet Co., 
------MldlOthlam IHlnols.

.• Chlpugų.jmn^M. m 
,yton-Dean ..Chevrolet Co
2600 Vasldųgton I 

Chlcaįgo. Illlnoli

•'.. • . .e’,..--

ĄTLANĮtYKIT ARčjAUSI CHEVROLET VERTELGĄ
'' 1 " . ' /r , az ■ ■ >>’’■ A
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CsPIalnes Motor Salos, ; Kohęth-Rehl Chevrolet, 
pespiames, MUnols. • 030£ W. Chlcago Avė.,

iPĮfUnes JaĮĮey Motors, _ .

6317 Broadwąy 
Chlcago, Illinois.

I,ewis Au|o Sales, 
3100 Ogden Avenue, 

Ciiicągo, Illinois.
'Mclnerney Motor Co., 
2710-N. Cicero Aveoue, 

Chlcago. Illinois.
McManus Motor Šalęs, / 

6711 S. Wėstem Avenue, 
Chieago, Illinois.

Mihvaukco Avenue. Motors,
- 2604 Mlhvaukco Avenue, 

Clticago, Illinois.
Mnrroy Service & Motor, 

662 Madlson Street, 
Oak Pork,' Illinois.

Nelson Chevrolet Sales, 
2849 N. Clark Street, 

Chieago. Illinois.
NIckey Chevrolet Skies, Ine. 

6010 Irdhg Park Blvd.,

’■ De8PIaliiė8 Motor Salos, 

DesPhiiiM Voller Motors, .
' ' . ” Icmont,lUlnoIS. Kushler? Chevrolet Sales,

Durst Chevrolet Gompany, 
U47i0t> yv. ‘Jackson Blvd. 

Chlcago, IlUftOls.— 
-------  

— Egan Čfievrofet' Sales, ■ 
-- 6140 Mlltfatikeo AVenuc, 

' Chlcago, Illinois. 
Elinwood Park Motor Sales, 

. Elnnypod Fork, Illinois. 
Flvck’s Chevrolet Badės, 

2432-4J) S. Redzle Avenue, 
Chieago, Illinois. 

B. H. Flock & Cpmpany, 
, Hlnsdale, niinpis. 

Marry Chevrolet Sales. 
j.’ • '•Marirėr, iillnobr '

Kecnon Chevrolet Balęs, 
z 5320 W. 22nd Street,

Cicero,. Illinois, 
r-y-

Nlcburfcr Chevrolet Co., 
7744 Stoney Iriand Aveoue, 

Chlcago, IlUnols. i 
Ray O’Conneir-Motor Co., 
4026- W. Madison Street, 

Chlcago. Illinois.
A-

Clticago. IJlinolS. 
Orine '& Sheets Motor Co., 

0622 Cottage Grove Avenue, 
phjęngo, Illinois.

Kidgeivay. Motor Sales, 
Lansing, Illinois. 

iLosevdt Motor Sales Co., 
3838 Roosoveit Road, 

Chlcago. Illinois.
R oss Chevrolet Sales. Ine., 

1832 Irvlng Fark Blvd., 
Chlcago, Illinois.

SchuUgr-IIafner Chevrolet, 
4741 Cottage Grove Ave>, 

Chlcago, Illinois.
Seip Chevrolet Sales. 
8022 Cotnmercial Avė.,

Superlor Motor Sales, Ine., 
6043 8. Babtai StrMt,

Uptown Motary Corp.,

Vanderploee A MlnU, 
South Holland, mSoCT 
Wescott-8ehonla«, Sue.. 
1246 Chieago Avenue,

011 49. 6th Aveoue, 
Mayvoed, ūktais. 
Witte Motor Soles, 

482-6 Weetern Avenue, 
Blue laland, Illinois. 
Yonson Chevrolet Co., 

Chieogo Helghts, miooto.

iousu*
Chieago, Illinois.

lUinols. Chlcago,

TAIPGI PARDAVĖJAI. CHEVROLET |E|lV C1L1NDERIŲ TROKŲ. $335 iki $695 Flint, Miebiga



mus

Mes

Pusei Metu už $2.50
Kaina

Pagadino reikalą

LOEB Kultūra

Viso

musų

$2.50

$2.50Viso

net tuo

KontestaS
$5.00Viso

Tel. Englewood 5840
J. MACKIEWICH

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

■ . I • •

VAIKIŠKŲ 
FOTOGRAFIJŲ

apetitų. yrą, 
tokių, kuriė 

kitų -lieka.

dailia 
parsi

EDUCATED IN 
EMGLAND

Pereitasis 
bos posėdis.

LATER 
CONTRACT 

VJITH 
NVGJ4.

Pildomosios Tary- 
į kurį buvo pa

BEGAN STASE 
CAREĖR |N 
shakkpearė. 
AT ELEVEN

MAS S1NCE 
RECEIVED 

MUCH 
COMMENT

BORN 
IjOKANNESBim 
i SOUTH 

AFRKA

sau naują ‘‘teis

MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St. 
Tel. Canal 1678 ir 1679

APPEAREb IN PICTURE 
,WTH HELEN CHADMCK 
i/
JROUPING WITH. ELIXN

PLAYED IN^ 
'THE HIGH ROAb’* 
LEAD IN - ' THE 
BISHOP MURDEI? 
CAGE' MARRIĖD 
TO OUIDA BERGERE

Bus nufotografuoti absoliu 
t iš kai dykai.

Ko^el 
savo 

patogumų 
vyrai

' sborįT
WESTSĮO»

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St

Tel. Republic 8899

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeldicniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Norintiejie dalyvauti tame 
konteste malonėkite pa* 

šaukti telefonu

SKAITYTOJŲ PAS 
TAROS

-ANT ŠIŲ METŲ MADOS KOMBINACIJOS

Radio su Gramafonu

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
' Res. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS. Sav. 

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

Mętropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje

6553 S. Kedzie Avė. -
Tel. Prospect 3939

J. P. EWALD
APDRAUDA. paskolos 

PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Tel. Yards 2790

v Kiekvienas tą jau žino, kad 
laimėti yra lengviau, turint 
Valdžią savo rankose. Jei teis
mas butų sudaromas iš nusi
kaltėlių, beregint pasauly nusi
kaltimų “nebeliktų”. SLA. or
ganas ir kiti “pozicijos šalinin
kai”, viešai paskelbę, kad Adv., 
Olis gavęs <$4,200 už apgynimą 
SLA nuo bojševikų; to nega
na, užkrenkiuoti worcesterie-

DALENO APTIEKA
Receptų išpildynias 

specialybė

4193 Archer Avė
Tel. Lafayette 1155

kvięsti kaįkUrių kpinisijy kąi- 
kurie asmenys ir kurs nusitę
sė tris dienas ir padarė Susi
vienijimui dar apie' pusantro 
tūkstančio dolerių išlaidų pasi
baigė nenutąręs “nieko nau
ja”. Tačiau, jei Seimo įgalio
tos komisijos į to posėdžio 
“draugiškus pasįkalbčj imus’' 
nereaguos, atrodo, kad lydekos 
pačios išsiskandins.

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Paskolas duodam ir ant Imu morgičių 

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038 >

JOHN J. ZOLP’S
Real Esate. Laivakorčių ir Pinigų 

Siuntimo Agentūra

4559 S. Paulina St.

Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Kampas Richmond gatvės Kampas Mapletvood gatvės

Lafayette 3171 _ Hęmlock 8400

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

Bus paskelbta vėliau kokie 
prizai bus duodami kon- >: 

» testantams.

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO. 

parduodam vyrų aprėdalus pigiai 
J. PETRAUSKAS. Sav. 
3312 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 1162

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius
* ir sviestų

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus

3700 S. Spauiding Avė
Tel. Lafayette 2584

STAR DUST Copyright Midwm Feature Sėrvfce

Vicfor NAUJAS, šių metų 
mados kombinaci

jos radio su gramafonu, dai
lus ir labai augštoš rųšies ra- 
dio. Parsiduoda už labai že
ma kaina einn rn
be tūbų . .... S 169.50

Reikia veidrodžio
Moterys vis mat praktiškos 

nes. Nesenai amerikontės la

čiąi,-salto, pasiifntę SLA. Cent
rui “skundą” prieš “SLA; Pil- 
domosids Tarybos šmeižikus’/, ir 
prieš išmokėjimu Adv. Oliui 
$4,200. '

Pasiteiravimus pas Adv. Olį, 
teko iš jo paties patirti, kad jis 
už visą tą patarnavimą gavęs 
tik $500. Kur dingo likusieji 
$3,700? Atrodo, kad Pildomą
ją i Tarybai gresia naujas “en- 
tanglementas”. Laukiame nau
jo pasiaiškinimo, kas atsitiko 
su ti’isdešims • septyniais šim
tais dolerių? '

— Nepripažintas Padauža.

—abejose—
PEOPLES FURNITURE KOMP. KRAUTUVĖSE

Lietuvių ' Viešbutis
W. NEFFAS, Sav. ‘

2435 S. Leavitt St.
Tel. Roosevelt 3352

I IMPERFECT IN ORIGINAL

Geriausias juokas, gražiau
sios, sveikiausios išvaizdos 

ir dviniukai

BASU- 
rathbone

Niaujrs literatas
Kai Karpavičius iš “Dirvos” 

per pusantrų - metų prašipėjo- 
rnaldavo SLA. prezidentą p. 
Gegužį, kad aprašytų savo įs
pūdžius iš ekskursijos j Lietu
vą, tai p. Gegužis, laiške redak
cijai pasiaiškino, kad, jis nega
lėjęs įspūdžių parašyti, Kadan
gi pasijutęs nesąs literatas. Bet 
kai Seimo paskirtoj komisijos 
iškasė Devenio romansą, uz 
kurio vaisius paprašė Pil
domosios Tarybos alimonijos, 
ponas St. Gegužis triš 
“Tėvynes” numerius . prira
šė, įrodinėdamas savo ne
kaltybę. Ir reikia pasakyti, 
parašyti .visaį literatiškai, taip 
kad neįgudęs skaitytojas visai 
negali atskirti fikcijos nuo tik
renybės, o tai jau yra rašyto
jui kreditas.

SOON BECAbAE - 
A PfcOMiriENT
ACTOR ON 

ENGLISH AND 
AMSRICAH STABE

• J ’■ * , t ’ ' ■
»> i iniiiMfirrtfm—Mm

Daug visokių 
bet nedaug tėra 
ima tai, kas nuo 
Sandara ėmėsi “ginti Pildomą
ją Tarybą’’ po to kai pats SLA 
Seimas rado, kad Taryboj rei
kia kaikas taisyti, ir tos “plat
formos” tebesilaikė 
met, kai patys Pildomosios Ta
rybos nariai pradėjo per orga
ną. vienas kitą “eliminuoti”. 
Matyt, Sandara yra pasiėmusi 
tos nedėkingos pareigos, su
teikti ■“paskutinį' patarnavimą” 
visiems atgyvenusiems savo
dienas. Toks tokį mat grei
čiau ir užjaučia. Ne be reika
lo Sandaros Centro sekretorius 
A (amžiną) A(tilsį) Žukas pa
staruoju laiku sėdėjo New Yor- 
ke. šviežienos laukia.

Pasiskaitęs pono Gegužio 
apologijos trijuose “Tėvynės” 
numeriuose pirmų pirmiausia 
gauni įspūdžio, kad ponas pre
zidentas pats sau padare meš
kos patarnavimą. Po to kai p. 
Vitaitis ir p; Plotinus visą Pil
domąją Tarybą buvo jau be
veik “nuwhitewashinę” Deve- 
niui paskolos reikale, ponas Gfr 
gužis išlindo su savo išpažin
timis ir visai ne diplomatiškai 
visas nuplautas baltymes ve! 
pajuodino. Dabar, kai p. Ge
gužis pradėjo visus kitus tepti 
ir save vieną baltinti, prisi- 
mesdamas bejėgiu, nekaltu avi
nėliu, net jo buvę šalininkai 
pradeda abejoti, sakydami: 
Kaip tai yra, prieš keli metus 
p. Gegužis sakydavo, Susivieni
jimas tai aš, o dabar sakosi 
Susivienijime nieko nežinąs, 
nieko negalįs ir nieko nereiš-^ 
kiąs? Ištikrųjų, ponas Gegužis 
apie save taip nemano, kaip 
sakosi. ‘ •

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS, Sav. 

4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019

P. Conrad
730 W. 62nd St.

Lydekos teismas

Sandaros Mikę kaįp žinoda
mas išsitarė apie SLA Pildo
mosios Tarybos bylą, kad ten 
kaikas turįs tikslo suruošti 
lapės teismą lydekai, tai yra 
nubausti lydeką, kad ji,butų 
nuskandinta ežere. Ponas Ge
gužis tuo draugišku patarimu 
nepasivėlino pasinaudoti, ir su
sišaukęs rinktinių žmonių bū
rį, suruošė

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas 

TIK TRUMPAM LAIKUI
NAUJIENOS duos visiems NAUJIEMS 
SKAITYTOJAM^, kurie1 dabar užsirašys 
NAUJIENAS sau, savo draugams bei gimi

nėms ' .
VISAI DYKAI KNYGŲ

Metiniems Prenumeratoriams už $5.00

,M. J. KIBĄS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir rendnojam 
namus

3335 S. Halsted St.
T,I. Yards 6894

25 DR,.' KARALIUS Barbora
Ubryka arba klioštorius ir

.-Jėzuitai ....... .. .......... '..x.............. 75
26 MARIJOS KONOPNIC-

KOS Pagal įstatymus .......... 75
28 TRKMANO ŠATRIJON© 

Laikrodininko Atsiminimai .20

Viso ..... ...................   $2.50

Grupė II. $5.00
6 ISTORIJA CHICAGOS

LIETUVIŲ ...........   $į.75
7 JANULAIČIO Airija ............25
8 S. MATULAIČIO Dvi Ke-

lioni į Tolimą Šaurę .... ....... 40
1.4 DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno

vės Graikai ir Romėnai pri- 
'dėjo pastumėjimui Gamtos 

mokslų priekyn .............40
31 OLS.ZEVVSKIO Pasaka apie 

Kantrią Aleną ............ .20
45 R. J. STEVENSOS NAK

VYNĖ ............................r........... 35
50 SOCIALIZMO MINTIES 

BLAIVUMAS  ..... $1.00
71 LIEPUKO Peklos Kančios.

Dainos ................  20
73 VIŠKOŠKOS Gyvybė — 

Poemos '.................................20
78 BR. VARGŠO Gadynės 

'Žaizdos ..... .......... .25

Puikiausiai Radios įrengti gražiuose kabinetuose pasi 
rinkimas visokių Standard išdirbysčių.

• Pilnai Gvarantuoti Setai po

$49.00 - $68.00
IR AŲGŠČIAU

Duodame didelę nuolaidą ui tamstų seną radio, pianą, gramofoną- ar 
rakandus, imdami^ į mainus parduodami naują radio. ' 
TEIKIAME LENGVUS IŠMOKĖJIMUS

PETER BARSKIS
Mes parduodam t rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St.
Td. Yards 5069 .

HOMES

Viso .............. $5.00

Grupe III. $2.50
21 KL. JURGELIONIO Mįslių 

Knyga ... ..................  $1.00
30 V. GARSINO Karės Lau

kuose (kareivio atsiminimai) • .35
39 A. J-TIS Kaip Žmonės su

Ponais kovojo .............  .20
40 FRANK HARRISO Pasakb-

jimas Apie Jėzų ..........,........... 25
57 J. ABENO Kaip Žmogus

Mąsto ...:........  20
70 KL. JURGELIONIS Gludi- 

Liudi ....... .............. .50
Grupė yn. $5.00

22 NAUJAS P1VNAS ORĄ- 
KULAS Visokių Paslapsčių 
Knyga,* kaina ........... $2.50

3 5 ROBINZONAS KRUIZIUS
Labai Graži Apysaka .........45

44 GYVENIMO VAIZDE
LIAI .................................... 50

76 J. A. FREDRO CONCIL-
LIUM FACULTATIS .........20

94 GOGOLICJ Piršlybos, Ko
medija ............;..... . ..............25

95 J. S. TURGENEVO Pini
gų Nėra ..........h......................... 10

96 BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankymas kom............20

97 J. GURAUSKIO Šalaputris
. Komedija ..................................... 20

99 A. N. ASTRAUSKIO Vy
rų Vergija, komedija ............25

69 V. K. RAČKAUSKO Eilė
mis ir Proza ..........................35

? . Iš Sekamo Sąrašo
No.' Kaina, No. __ (

Grupė L $2.50
24 J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo

Grupė IV. $5.00
18 D-RO GRAIČUNO Sveika

ta . ...............v............... $2.50
42 DR. A.,! J. KARALIAUS 

Pasikalbėjimas Amerikono su
su Grinorium ..................  .20

48 S. K. KRUKOWSKIS Chi-
nija  .'.......'.. ............40

52 JOHN M. WORKS Kas yra
Taip O Icas ne Taip? ......... .75 

64 ŠARŪNAS Gruodžio 17
dienos Perversmas .................... 20

66 KARLO KAUTSJCIO Kas
yra Socializacija ...1..................20

72 W. SHAKESPEARE’O
Machbeth ........    75

KBnnfltfyNAUJAS kombi- 
nacijos radio su 

gramafonu įrengtas labai 
dailiame ' kabinete, vertas 
virš, $200.00, dabar, Peoples 
Krautuvės siulija už 1 a b ą i 
sumažintą kainą & g nn nm 
be tūbų, už .........v I fiU.IJU

Grupė VI. $2.50
40 ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka

res Metu,- kaina ...........
41 SIMUKAS ir MAGDUTĖ

Graži pasakaite .....................
54 DR. A. J. KARALIUS Pa- 

čavimasis pas įvairias Tau- 
tas « .....................

61 LAUKIO P. kropotkino — 
Ko mums reikia pirmiausia

93 H. IBSENO šiaurės Karžy
giai ...................................

80 M. GRIGONIO Katriutės 
Gintarai ............ ...............

82 BR. VARGŠO ' Milijonai 
Vandenyje

Viso

SUMAŽINTOS KAINOS
7 A. JANULAIČIO Airija ....
8 S. MATULAIČIO Dvi ke

liom į Tolimą šiaurę ....
31 A. OLSZEWSKIO Pasaka

apie Kantrią Aleną .............
38 L, TOLSTOJAUS Pragaro 

Atgimimas ........v.............
3 7 OLIVER ■ SCHREINERIO
x Sapnai

49 DR. E
Spauda

53 DR. / A. J. KARALIAUS
Moralybės. Išsivystymas .............50

55 K. ŠEŠTOKO Kas Išganys
Liaudį? .......•...../..........  75

60 Milukijada Dzūko Viršžmo-
nįški Nuopelnai ir Juodesnis

už Pragaro Pavydas ..............15
68 KL. JURGELIONIO Dėklė- 

matorius ........................ 75
84 J. KURZEMEWSKIO Me

dicinos-Daktaras ...............25
93 H. ISBENO Šiaurės Karžy

giai 4 veiksm. Tragedija ........ 35

$5.05

u /1 
kunės pareikalavo, kad jos (Stf 
laiviuosc butų įtaisyti veidro
džiai ,belekiant laįks nuo laiko 
į “feisus” pasižiūrėti. ; 
SLA. Pildomoji Tarybą 
redaktoriams tokių 
neįtaiso? Pasižiūrėtų 
karts nuo ? karto į savo 
sus”- ir nereikėtų “isterikų” 
“rėksniukų” kitur jėškotis. / 

' • - ’ ’4' . fĮ SLA. 358 kuopos nario pa
klausimą, kodėl “Tėvynė” “nu
kniaukė” kitu's dokumentus, 
neįdedama sykiu ,su protokolu 
ir ką reiškia tos “nuomones”, 
pridėtos protokolo gale, organo 
redaktorius, prisimetęs šaipo
ku, paklaus-eją išplūdo, isteri
ku, rėksniuku išvadino,, ir vėl 
•nuėjo editoriališkų pamokslų 
apie “broliškumą bei fraterna- 
liškumą” rąžyti. Stebėtina dar, 
kaip ponas “Tėvynės” “šaipo
kas” užmiršo paklausėją bolše
viku pavadinti? Juk tai jo 
mėgiamiausias būdas opozici
jai numaldyti. Ateity p. Vitai
tis turėtų to ginklo neignoruot.

Kopijų <ar originialų?
Vitaitis “įtikinančiai”, apsi

gynė, kodėl neįdėjęs į organą 
kitokių* dokumentų sale proto
kolo, būtent dėlto, kad Komisu 
jos ne tik jam, bet net pačiam 
prezidentui dokumentų nedavu
sios. Matyt, p. Vitaitis, kad ir 
Centro žmogus, bet yra blogai 
informuotas. Ponas preziden
tas reikalavo ne dokumentų, 
kopijų, bet pačių originali], ku
rių, kaip kiekvienas žino, nie
kas apkaltintiems į rankas ne
išduoda. Ponas Vitaitis, kaip, 
ne prezidentas ir neapkaltintas, 
galėjo pasitenkinti kopijomis, 
kurių jis kaip laikraštininkas 
visuomet galėjo paprašyti, net 
kad ir “fotografuotų”. Kaip ne 
atsargu yra išduoti į svetimas 
rankas' dokumentų originalus, 
taį jau gana gerai patyrė pats 
ponas prezidentas ir kiti jo 

1 * 
bendradarbiai kad ir Devėnio 
paskolos reikale.

Laukia šviežienos

Viso o...t...................... ........ $5.00

Naujienos' Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

. ■ ’ ■ 1 1

kam nemalonu bus gauti tokias dovanas. Šis 
pasiulijimas tik trumpam laikui. Ra

šykite tuo jaus ir siųskte savo 
užsakymus'

Philco NAUJAS šių mėtų
M kombinacijos radio 

su gramafonu, labai 
me kabinete. Dabar 
(Juoda už,naują 
žemą kainą ’ KR
be tūbų...............
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Editor p. GRIGAITIS

BLOGI LAIKAI IR KRIMINALYBĖ

Naujienos eina kasdien, liskiriant sek
madienius- Leidžia Naujienų* Bendro 
ve |7J«> So Haisied Si. Cbicago (11-

Ruoaeveli 8500

NAUJIENOS
The Litbuanian Daily New» 

Published Daily BzcepC- Sandą y by 
r be Litbuanian New» Pub. Co.. Ine.
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Telephone Rooievelt 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Cbicago
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--------------------- 1—“
Užsisakymo kainai

Cbicagojr — paitm

Metams $8.00
Pusei njettf ----- ......________ _ 4.00
Trim* aidesiams ____ _______ Ž00
Dviem mėnesiams ....______ ... 1.50
Vienam mėnesiui    ............ 75

Cbicagoper ii nešiotojus:
Viena kopija- 3 c
Savaitei
Mėnesini .....___ _______________ _ 7Šr

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
painu

Metams -------------------- -- 00
Ptfsei metp .................................... lt 50
Trims mėnesiams ..... f.75
Dviem mėnesiams ........... .... 1.25
Vienam mėnesiui, ............   79

Lietuvon ir kitai užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .................     $800
Pusei metų ..................    4.00
Trims mėnesiams ___      2.50
Pinigus reikia eiųsti pairo Monev

Orderiu kartu su užsakymu

<•

Nuo ekonominių sąlygų priklauso žmonių pasielgi
mai. šitą tiesą patvirtina nusikaltimų augimas blogais 
laikais. ,

Cook kauntės kalėjimo viršininkas Moneypeniiy 
paskelbė, kad 1930 m. per tą kalėjimą perėjo 13,726 
kaliniai, kas reiškia 5.4 nuošimčių daugiau, negu 1929 
m. Iš to skaičiaus 3,067 kaliniai turėjo mažiau kaip 21 
metus amžiaus. Palyginant su 1929 m., jaunuolių kali
nių skaičius padidėjo 12 nuošimčių.

Taigi blogais laikais nusikaltimai didėja ir ypatin
gai tarpe dar nesubrendusio jaunimo.

TOKS TOKIO NEPAŽINO

žmonių patarlė sako: “Toks tokį pažino ir į kūmus 
pavadino”. Bet kai kada būna atbulai.

Kongresmanas Hamilton Fish savo raporte apie 
komunistų veikimą Amerikoje padarė visą eilę pasiū
lymų, kurie yra tarytum nuo Lenino ir Stalino “tezių” 
nurašyti. Jisai pataria išleisti įstatymą, kuriuo butų 
uždrausta komunistų partija, butų sustabdytas-komu
nistų laikraščių siuntinėjimas paštu, butų įsteigtas prie 
Teisingumo departamento tam tikras politinio šnipinė
jimo skyrius, butų deportuojami ateiviai už ^priklausy
mą prie komunistų partijos, ir t. t. • .

Kiekvienas pripažins, kad šitie kongresmano Fish 
sumanymai yra visai panašus į tą persekiojimo siste
mą, kurią vartoja prieš savo priešus’ Rusijos sovietų 
valdžia. Tiesa, Fish nori sunaikinti komunistus, o Sta
linas naikina kitas partijas; bet juk tai yra natūralūs 
dalykas, kadangi Amerikoje ne komunistai turi valdžią 
savo rankose. Bet principas yra tas pats: valdžios prie
šai turi būt naikinami!

Taigi, bolševikai Rusijoje ir jų pakalikai Amerikon 
je, skaitydami, “tavorščiaus” Fish’o rekomendacijas 
kongresui, turėtų tiktai džiaugtis, kad jisai pasirodė 
toks gabus “leninizmo” moknys. Bet, vietoje to, Mask
vos spauda tą Amerikos politikierių plusta k^ip įga
nydama; o šios šalies “draugučiai” net rengia protesto 
mitingus prieš Fish’ą. ‘ „

Bloga, kad žmonės nepripažįsta savo principų.

.smaili i >. tolimi. .. i.*.,. <.i 
y5 į v .

‘^aūdbtią susivienijimą0, žadė
dami gauti’ į jį greitu ' laiku 
10,000 nariu iš “senojo Susi
vienijimo”. Bet, kaip dabar ma
tome, jų pastangos davė labai 
meąkų vaisių* } <

Tarp tų 1,300 narių, kurie'*! 
buvo išbraukti iŠ ŠLA. nuo. : 
-biržęlio iki sausio mėnesio, 
daugelis nęgalėjo užsimokėti 
dėl blogų laikų; kiti paliovė 
mokėję dėl kokių nors kitokių . 
priežasčių, taip kad dėl bolše
vikiškos agitacijos SLA. galė
jo pražudyti viso apie 1,000 na
rių.

šitą faktą1 patvirtina ir paly
ginimas išbrauktų' narių skai
čiaus už ištisus 1930 metus su 
1929 metų skaičium. “Tėv.” 
sako: x i

“Iš viso pereitais metais 
išbraukta apie 3,000 narių, 
kuomet normaliais laikais, 
aplamai imant,, kasmet išsi- 
braukia iš Susivienijimo apie 
du tūkstančiai narių. Tuo; 
tarpu siaučiąnt tokiai' dide? 
lei bedarbei ir visomis pusė
mis bolševikams varant SLA. 
griovimo darbą, 
metais tik 
išsįbraukė 
normaliais 
bolševikų 
vienijimui 
tais 
narių; 7
Iš tos tukstąnties daugelis 

sugrįš atgal, 'kai bolševikų su- 
mulkinti “progresyviai” pama
tys; kad “raudonasis susivieni
jimas” yra hiuilb burbulas.

Šeštadienis, sausio 24, 1931

IR ANGLIJA PRIEŠ LENKŲ TERORĄ

Debatuojant Tautų Sąjungos tarybos suvažiavime 
Vokietijos skundą prieš Lenkijos valdžią^ Didžiosios 
Britanijos pasiuntinys Varšuvoje įteikė Lenkijos val
džiai griežtą notą, kurioje reikalaujama, kad ji liau
tųsi smurto priemonėmis slopinusi savasias tautines 
mažumas.

Be to, 61 Anglijos parlamento narys pasiuntė ko- 
lektyvį protestą Genevon prieš žiaurų Lenkijos apsiė
jimą su ukrainiečiais. . ,

Prieš lenkišką vilką tuo budu vis labiau kyla pa
saulio opinija. Jei ne Francijos užtarimas Varšuvai; 
tai jos tarptautinė padėtis šiandie butų baisiai prasta. 
Bet reikia tikėtis, kad ir Francijoje lenkų globėjai ne 
amžinai vadovaus politikoje, 

t '

Bilium, Esą, lai tie ir tos 
renkar kurie- nedirba.” 
Pasmerkęs šitą “priešdarbi- 

ninkišką žinksnį”, rašytojas už
drožia per apikaklę “draugui” 
Pruseikai, kuris visuomet ban
do clifsidiečius užtarti.

pereitais 
apie 1,000 narių 
daugiau, negu 

laikais. Vadinasi, 
‘revoliucija’ Susi- 
atitraukė perei-

metais tik apie 1,000

FAŠISTAI varo kylį 
SANDARAI

to aršiausiais Sandaros prie
šais.” ;
Bet argi nebuvo seniais ma

tyt, kad prie to einama ? Dar 
seniui Sirvydui redaguojant 
“Vįenybę”, ji . buvo fašistiška. 
Šunelis Vytautas vedė-ją taip 
pat fašistiška vaga, o Valaitis 
niekuomet jokių principų netu
rėjo, ir jeigu jam jo bosas lie
pia šmeižti fašizmo priešus, tai 
jisai ir Šinėižia.

Sandariečiai betgi tam fašis
tų organui, teikdavo' visokį^, pa
ramą, rengdami piknikus, pra
kalbas ir t. t: Tai kas čia nuo
stabaus, kad tie “dolerio patri
otai” galų gale pasidarė nacKa* 
liški ?

Skaitytojų Balsai
Labdarybe

{U»uųd uijihfūv puv

Carl Herold
“Vokietijos reichstago tėvas”, 

! miręs sausio 13 dieną. 42 me
tus jis buvo Prūsijos seimo na- 

I rys ir 33 metus—reichstago na
rys. Jis buvo 82 metų amžiaus.
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PANAIT ISTRATI Išvertė K. A.

KIRĄ KIRALINA
(Tęsinys)

»

. Aš ėjau sargo pareigas, kim
šdamas į burną . pyragaičius, 
tuo laiku, kai deinautojai, ku- 
rje užsilaįkė gana tinkamai, — 
sėdėdami ant kilimo turkišku 
budu, dainavo ir vertė moteris 
šokti, grodami joms gitara ry
tų melodijas ir akompanuoda
mi kastanjetių ir tąmburina. 
Mano motina ir Kirą, apsiren
gusios šilkais ir trokšdamos 

į pasitenkinimo, šoko įvairius šo
kius ir sukosi iki užsimaršini- 
mo; Paskui su degančiais vei
dais jos krisdavo ant didelių 
paduškų ir gulėdavo, prideng
damos kojas ilgais drabužiais 
ir mosuodamos včduokliais. 
Gere likerius, degino kvepalus. 
Vyrai buvo jauni ir gražus. 
Juodplaukiai, elegantiški, jie 
nešiojo susuktus usus ir ap
karpytas barzdeles; jų plau
kai, lygus arba garbiniuoti, at

sidavė mindaliniu aliejum su 
muskusu. Tai buvo turkai, 
graikai ir kartais rumunai, — 
tautybė nevaidino jokios rolės. 
Reikalaujama buvo tik vieno 
įdalyko: kad garbintojas butų 
Pjaunas ir gražus, švelnūs, at- 
saikus ir dalinai kuklus.

tarnaudavo jai priemone atly
ginimo įvairiausiuose atsitiki
muose. Ji dalindavo bučkius už 
gražų balsą, už vykusį žodi, už 
mitrų' žaidimą; ir tuo budu nu
malšindavo įtūžius, išgadinda
vo įspūdi, ' kurį pagimdydavo! 
įžeidžiantis žodis, nuramindavo) 
pakvaišusio pavydumą 
vanodamas apsvaigusį 
,toją.

Kirą 
Labai 
atrodė 
metų, 
mažyte bukia nosia ir duobukė 
mis skruostuose, kuriuose mei 
lės dievas paženklino d vien 
simetriškom apgamom, Kirs 
širdį gildė savo garbintojam 
ir man savo jeibėmis, pašaipo r 
mis ir juokais. Įsimylėjusio j 
norėjo gauti daugiau, gi mai 
atrodė, kad ji su jais perdaug 
nuolaidi. / ’

Atvykusieji pas mus meili 
žiai vadindavosi “musofiraisu 
ir tie “musofirai” be paliovol 
bučiavo jai rankas ir sandai 
jas. Ji trauke juos už nosies i 
barzdukės; pilė syrapą ar 
karštų anglių, siūlė išgerti i 
savo stiklo ir čia jau tą štikl 
sumušdavo, kad juos įvesti 
apmaudą, bet minutei praėji 
prispausdavo 
kuokštą prie 
šautojo lupų...

Dėliai to. aš 
nes mylėjau Kirą daug labia 
nej motiną... Aš negalėjau p 
kęsti, kad ją glamęnėja kas k 
tas, apart manęs.

Atsimenu, kaip kartą laill 
šokių atsirišy jos sandalijA 
mazgas, ir Kirą, priėjusi pr« 
vieno “musafirų”, padėjo jai 
koją,ant kelių ir paprašė rišF 
mazgą. Jus suprasit^, tf 
buvo jam laimė. Jis išpildė*'j» 
reikalavimą, kiek galima Jj 
biau prailgindamas tą pasitej 
kinimą, o tuo tarpu iš mai 
akių ėjo žaibai; paskui nevid 
nas pradėjo čiupinėti jos koj 
O ji... na, ji nieko nesakė 
nesipriešino!... Tąsyk, netek 
galvos nuo įsiutimo, * aš sip) 
kau:

“Tėvas!... Gelbėkitės!..r”

Vienu akimirksniu abu “
I t
safir’ai” šoko pro langą 
nyko tamsumoj, nuri^dė 
griovį. Vienas jų, graikas, v 
miršo savo feską ir gitai 
Tuos dalykus mano motina 
metė pro langą, o tuo tarpu I 
ra skubiai’ slėpė du atliekam 
kalijanus.

’ J *
Ta scena buvo tiek linksn 

nanti, kad- aš susyk Užmirš 
savo įtūžimą, ~ mane kute 
nesuvaldomas juokas, ir aš r 
siritau nuo lango ant kiliu 
visas krupčiodamąs nuo kva 
jimo, kuris mane tiesiog srm 
gė. Motina pamanė, kad aš i 
tekau galvos iš baimės pr 
tęvą; abi moterys pradėjo sp 
giamu balsu šaukti ir, užmir? 
stos ir tėvą ir patį velnią, g 
vatrukčiais puolė prie manę

—“Tėvo nėra”, ant galo, 
išgalėjau pratarti, “mane t 
sfog privedė prie įdukimo 1 
kad Kirą leido čiupinėti še 
koją... Ir aš atkeršijau... Tai) 
viskas L

Dabar iš džiaugsmo jos p 
dėjo dar labiau ša’Ukti, o 
kui; —- t 
čiavusios,?
visi pradėjome šokinėti 
kambarį, — jos iš pasitenki 
mo, kad viskas baigėsi tik b 
me, o aš deliai to, kad mai 
tiek mažai nubaudžiusįos, p 
kui pamielavo.

(Bus daugiau) ;

ir apdo 
garbin

motinainenusileisdavo 
išsivysčiusi fiziškai, j: 

vyresnė nei keturiolikos 
Vėjagaudė, pašaipi, si

Jei da nors vienas, asmuo būt 
prasitaręs labdarybės diskusijų 
eigoje,, tai gal bučiau palikęs 
jas nuošaliai. Mano manymu, 
jos neturi didelės svarbos dėl 
•to, kad iš desėtkų tūkstančių 
“Naujienų” skaitytojų ir dau
gelio rašėjų niekas daugiau' ne-| 
ima dalyvumo šiose diskusijose 1 
ir tik mudu su gerb. Tylinčiu 
pasirodėm gladiatoriais labda
rybės arenoj.

Kad p. Tylintis ne manytų: 
likęs visai vienas su šiuo klau
simu, tai- da kartą mėginsiu 
nurodyti,, kad ne su; visomis' 
mintimis, kurias gerb. Tylintis 
išreiškė, man savo atsakyme 
yra galima sutikti. Principe, 
kaip gerb. Tylintis, taip- it aš 
suprantame labdarybę , kaipo 
laikiną. Bet čia ir vėl kyla 
klausimas: kaip ilgas tas lai
kas? Ir kas pasaulyj nėra lai
kinas? Viskas, viskas. Net 
tos didžiulės žvaigždės, kurias 

1 '*

mes matome už trilionų mylių, 
yra laikinos ir kada nors turės 
persikeisti. Bet klausimas, — 
kada ?

Kalbėdamas 
aš neturiu mintyse vien siau-1 gelbėti; Del to žmonės Turėtų 
ros žmonių grupės darbą, kuris būt dugiau mokinami suprasti 
išdygsta kartu su nelaime ir savo humąąitarirtes teises ir 
kartu su ja baigiasi, kaip kad tuomet nebūtų tų kūdikių, ku- 
p. Tylintis man patėmijo savo rie be globėjų negali apsieiti, 
atsakyme. Aš turėjau galvoj Manydami; kad' męs yisi esą- 
abelnai organizaciją. Ne mes me kūdikiai ir kad be kitų glb- 
labdarybę pradėjom ir vargiai bos negalime apsieiti, mes vien 
mes. ją baigsim. Ji ,yra taip tuom jau pripažįstame ant sa

vęs kitų diktatūrą. Gerb; Ty-t 
lintis mari .patėmijo savo atsa-į 
kyme, lead aš ri<; esu dalyvavęs t 
platesniame labdarybės darbe , . . ~ ~ v..” L v x ' i. A. v kuri per visą naktį dege prie

/ Z.’SS''•i““’
nežinau, Mip.^icieiese oigani . Hausytfavaū( ar kartais ne- 
zacijose, teko . dalyvauti gel-b. . „irBŽdgjimas
Tylinčiam; bet mątjo teko dirb-F tlĮ .wiM.1n)Vw

(Konfucijus), o lietuviškar bus ti tokioj labdarybės organizaci- , . kti tai kas
tart w r«.

Konfucijus dar būdamas jau- davo. j badu mirštančių rajoną, ^0*'neįmanomai gra
... . į j su ajgiafe,I kaip vaps.

ir įminti ir uzeme daug viso- drabužiais,,. medikamentais ir i surišti
kių valdiškų- vietų. Būdamas kitomis reikmenimis nuo 30-40 Į raudonomis_ juostomis, 
ankstu valdininku jis vazinėda- vagonų. Ir . tas.-dttrbas tęsSsi Laįj,as{ai> buvo palaidi ir krito 
vo po provincijas ir mokydiivo apie 2 metus.. Man teko skaf- ban ant aros ir nuogų 
žmones doros ir gerbūvio. Koii- htyt ir; vęrstiJuškai nuo. badu & „ g blakstienos virpė.
tojus nėra vądintoas naujų įnurštančių. Štai vinnas jų. L ,noredjUnos' išpU8ti 
dalykų įkūrėju bet vien uoliu so 11 metų.mergaite: Gerbia-troSki liepsn 
pildyto!) u ir dabotoju senų•• j. mų skubinkit su /pagelba, kūnų, Qažnaj. vyraij belinktiniuodk-

,sU^i:^e Jj1’ mf dėl įtikimo moterims, pasi- 
.... .. . . - . • ) ■ . eve ,a! J®.u Ios darydavo juokingi. Taip, pa-

cijų jis. sužinojo, kad pas vie-Inos kaip nesikelia patalo;vienas jų, norėdamas 
nų beturtę nas ę yra numirė- Tetule mirė ir Jau 1 tik 3-ms motihai;
lis ii’ ji yra' aiit tiek' neturtine kąrtąms hkpUŠvitti”; 1 - - - - -
ga, kad ne tik neturi palaidoji* k Panašią laiškų buvo šimt$ų,Įd^ buliona” 
mui pinigų, bet dagi draugų, bet aš manau, kad užteks to* 
kurie su ja drauge išbūtų tris vieno, kaji suprasti kokiose pr- 
dtenas pp laidotuvių pagal. fa, Lanizaęijose manįteito dirbti ir s o g uzsuushuo pa
lies tradicijas. Tuomet. Ęonfu- dęl tomana<ų kad daugiau-L* iš; . tum6 plon.
cijus parduoda savo arklį su vi- šia labdarybės darbais užsiima v . . . _ •. .
sais pnętaisąis, pinigus, per- tie, kurie w patys: taip jau tur- j.į. Drad6jo kumščiuotis anver- 
dupda našlei ir pats su; tarnu, tingi. Tur^gi; jei irsima L- kamba j aukš’t ko. 
išbuvęs 3 d. pėsčias įseimv na- labdarybe, tai jie turi tam tik-

]rą ištok^vimą rr duotfa. tikL MWS> ou „,1UO
šis atsitikimas parodo, kadi ir tą; kas jau jiems nereikąfin- XmotiZ*al»kM>tao7uOT°»bT' 

mielaširdingi dąrbąi buvo prak- ga. Ir- dėl to, šalę labdarybės, T<XX*Hma? ir“ bučkiai 
tikųpjama4 labai, ląb^i sepiai ir tu^j? blįti) kup dhugiąjlsia dirbą* Į <; gt 
deF to juos negadiną pagadinti .jM;t^;;;ka^ labdarybė paliktų ' 1 * 
naUja š<ota. Ii ■, •\ ‘

Toliau krikščionybės pra<- pią^dprystĮ;^Fįgj^enka si-j 
•džioj labdarybė j* už^mė'^ gana J• •* 
svarbią vietą, bet ji niekuomet 
negalėjo išgelbėt žmones nuo 
skurdo ir visokii 
hėraihrtių; Beturčiai riiirė 
du, nors šalis skendo aukse ir 

ii .

kituose turtuose. Dabar, kuo-į 
met demokratija pradeda paim
ti1 į sąvo rankas žmonijos tvar
kymo vadžias, turi mainytis ir 
nekurie kultūros dalykai, ir 
pirmutinėj; eilėj stovi sutvar-1 

fkymas politiškų-ekonominių f 
žmogaus teisių. Jeigu žydai iš
plėtė savo tautos tarpe labda-l 

hrybes įstaigas, tai tik del|o, 
kad j ie vis da'r skaito save Die
vo patepta tauta. 'Savo religi
niame fanatizme paskendę, jie I 
niekina kitas ------ -
tautos, jiems atsimokėdkmos. f mano pareigas ičjo sėdėti 
dar labiau-niekina juos. Nors M lan^ ir sektl aprašytų 
žydų kultūra jau yra gana riu- pas rodymų. Trn man

Isidčvejusi, bet ■ jie dar vis ją Patikdavo. As, suprantama, ne
stato aukščiaus viskų pasaulyj apkęsdavau žmonių is I ara- I v1 ^****m>'v VVMln
ir be labdarybės jiems butų ------ .

Ibai ankšta.
Tikrai kultūringa šalis netu

rėtų skirstyt savo žmones į jo-1 
kias grupes. Ištikus jokiai 
nors ^nelaimei, kitų turėtų butr 

apie labdarybę, [pnderyste, o ne labdarybe juos | di(leliy kieril0> kuris buvo ap.
suptas sieria. Dalis langų buvo 
atkreipta j kiemą, o kiti — į 
uostą.-Įeiti į namus buvo gali
ma tik iš priešakio, bet išeitr 
kartais tekdavo ir pro langus. 
Jei plokštės šlaitas galėtų kal
bėti, tai jis papasakotų nema- 

“įįai tokių atsitikimų, kada mu- 
’ fsų svečiai nusirisdavo nuo jo i 

griovį... •
Prisišlėjęs prie lango, aš ne-

> , —o*—
Mano rolė buvo nedėkinga... 

•Iki šiol aš niekam nesakiau 
apie tai, kas mane tada labai 

tautas, o kitOs,l^c®n^no’

savo plauk 
nuskriausto di

labai dukdava

Apie neseniai įkurtą Brook- 
lyne Tautininkų Federaciją 
sandarieeių organas gavo pra
nešimų, kad tos organizacijos 
vyriausias tikslas tai — griau
ti Sandarą. Fašistiškom Federa
cijos sumanytojas ir > ^vadas 
esąs “dolerinis dentistas” Ven
cius, kuris dėl biznio esąs pri
sirašęs prie visų lietuvių para
pijų Brooklyne. Ta be princi
pų žmogysta (Vencius kitąsyk 
plakėsi prie liaudininkų) vei
kianti, Lietuvos fašistų ragi
nama.

Sandarieeių laikraštis sakosi 
nesąs priešingas tam, kad fa-, 
šistuojantieji tautininkai orga
nizuotų si skyrium. ' Bet, tęsia 
jisai, — < .

“Bet kuomet fašistai or
ganizuojasi svarbiausiai tuo 
tikslu, kad pakenkus* Sanda
rai ir musų organizacijai iš

lanksto ‘sunaikinimu^ grūmo
ja, tai mes turime teisę to
kius fašistų tikslus tipkamai 
įvertinti. Pirmiausiai turime 
atminti, kad” šita Sandaros 
priešų kliką speČiasi apie 
‘Vienybę’, kuri svarbiausiai 
tam visam fašistų judėjimui 
vadovauja ir organizuoja.

. Kad ten kokis beprincipis 
dolerio patriotas dentistas 
prieky kelių jausmais, o ne 
protu, gyvenančių vaikinukų 
šiaušiasi a prieš Sandarą ir 
jau grūmoja ‘spnaikinimu’, 
norėdami nacionalės organi
zacijos vadais pastoti; tai 
nenuostabu. Bet kad ‘Vieny
bės’ žmonės, kurie dar taip 
sakant nesenai buvo' Sanda
ros nariais, tokiems neatsą- 
komingų ' žmonių žygiams 
pritaria, tai daugiau nei nuo
stabu. Juk ta pati ‘Vienybė’ 
ir jos vadovai buvo pirmose 
eilėse Sandaros organizaciją 
kuriant. Kur dabar tie žmo
nės nuklydo? Tiesa, šiandie 
prie ‘Vienybės’ jau nėra tų 
Amerikos * lietuvių tautinio 
Judėjimo veteranų; Bet vis- 
tik reikia atminti, kad ir da
bartinis ‘Vienybės’ redakto
rius p. Valaitis dar taip, pe- 
senai bažijosi esąs artimas 
sandariečiams žmogus ir sa
vu lailciį bttyn; .-stojęs1 dirbti 
prie Sandaros. Todėl reikia 
stebėtis, kad žinonės randą 
galimu taip lengvai savo 
idėjiniu^ principus keisti. Įr 
dar^nuostabiau; kad” vakar 
buvę šaiidariečiai šiandie vir-

kiof’, kurie ateidavo mus muš- 
Iti, Bet mano krūtinėj ėjo kova 
tarp priedermes jausmo ir pa
vydumo.

Aš pavydėjau, baisiai pavy
dėjau!

* Musų namai stovėjo gilumoj

mes, ją baigsim. Ji yra 
sena, kaip sena yrą pirma gai
lesčio ašara, nuriedėjus per 
žmogaus veidą, pamačius ir su- 
prątus kito nelaimę. 550 merų 
priek krikščionybęs erą Kini
joj gyveno žmogus, kiirisf yra 
vadinamas kiniškai Kcung Foo- 
Tsze, lotyniškai. Confucijus • * ■ ,

nas, parodė savo didelį gabumą!

statymų’^ ir papročių; Vieną į mes girdėjom^ suteikiate Iii 
kartą, važinėdamas po provin^ tiems; Tėveliai jau kelios, die

“KONTR-RE VOLIUCIJA!”

SLA. NETEKO? TIK APIE 
1,000 NARIŲ

Apžvalga
. ............................s II I .1 ..I

Stalincų garde vis neapsiei
nama be skandalų. Štai “Lais
vėje” vienas komisaras rašo:

“Darbininkių Susivieniji
mo Pirmo Rajono konferen
cijoj, kuri įvyko Newarko 
18 d. sausio, Cliffsidės L. D. 
S. A. kuopos delegatės ra
portavo, kad jų kuopa nerin
ko po Bedarbių Apdraudos 
Bilium parašų, ir kad blan- 
kos buvo, sukištos j pečių7 
kuopos susirinkime.^

“Blankų degintojos aiški
no, jog jų vyrai’ dirba ir jos 
nemato reikalo rinkti para
šus po-Bedarbių Apdraudos

“Tėvyne” rašo, kad SLA. 
sekretorius savo raporte Pildo
mai Tarybai pranešę, jogei nuo 
praeito birželio mėnesio akį pa
baigai metų iš SpA* išbraukta 
už neužsimokoj imą niūkesnių 
tik apie 1,300 narių.

Birželio mėnesyj ėr po jvyku
sio- SLA.. seime skilimo, komu
nistai davė įsakymą Savo “vais- 
kuį” sustabdyt duoklių siųnti- 
jną į Susivienijimo centrą. Pa
skui jie ėriiė organizuot savo

'' c-

. | pasakė, kad “senos vištos'duo- 
Vargšė mo- 

'| teris-,..-pravirkus! iš apmauau
Įmetė jam į akis savo vėduoki] 
Kitas svečias užsirūstino ir, pa*

, > Mes vjsi' j uokčmės iki 
Kad juos sutaikius, me-

do čiupinėti še 
atkeršijau,.. Taif

gerokai mane apkur 
pabučiavo, ir n

nĮįkti^pal^ikią; valdžią,?.kjjri •: iš- 
Įeįšt)i> tain^y tikslui įstatymus; 
bet bųti 'ir. pijd^-L, O 

ų ekonomiškųfeie* pildomi btįs tik: tada, liuo-
xiai rdi^e ba-1 mėt' Viši piliečiai daugitfu su

pras ir kooperuos su savo 1Š4

rinktais vadais. O kol žmonės 
žiūrės j savo vadus kaipo į 
dievaičius ir viską pave.s į jų 
rankas, tol bus laikomi kūdi
kiais ir bus visokių diktatorių 
valdomi. Gi tame atvėjyj jo
kios labdarybės juos ąiuo skur-v 
do neišgelbės.—J. A—la;_

“KOVA”, Lietuvos soči 
demokratų užsieny laikn 
tis. Galima gauti “Napjį 
nose”

fe ' t' . a
‘ .f ' sę* ’’ * k \v ■

J
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Tarp Chicagoš 
Lietuvių

■A <

Įsakymas Bolševikų 
Susivienijimo 

Kuopoms
Nevalia daryt biznio Illinojuje.

Iš valstijos Apdraudos sky
riaus, Springfielde, šiomis die-

s adv. A. A. Olis gavo ko- 
laiško, kurią bolšėvikiško 

susivienijimo advokatai New
rke, pp. Lippitt ir Berle, pa

to susivienijimo kuopoms
ois valstijoje. Laiškas, anot 
turėjo būt išverstas lietuvių 

bon ir išsiuntinėtas.
Laiške sakoma ir atkartoti- 

pabrėžiama, kad vadinamas 
“Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas” neturi teisės daryti 
apdraudos biznį Illinois valsti- 
oje, kadangi tas “Susivieniji

mas” . dar neturi čarterio. To- 
visi jo organizatoriai yra

jami, kad jie to nedarytų.
“Kaip jums. jau buvo sa- 

j k y ta”, skamba to laiško ko
pijoje, “jokia fraternalė susi-

I šelpimo draugija negali už- 
I rašinėti arba žadėti apdrau- 
■ dą Illinois valstijoje, iki ji 

negauna certifikato, kuris jai 
leidžia daryt bizni valstijoje.

I Legaliai žinksniai yra baigia- 
j mi atlikti taip sparčiai, kaip įžangą, 2oc.
| galima; bet kol jie nebus už- » 8 , »
Į baigti, apdrauda jokiu budu “Aušrelė”, jaunuoliai ir jų 

negali būt užrašinėjama, ir tėvai, broliai, seserys vaišins 
mušu draugai Illinois’e turi svečius iš Chicagos, Cicero ir 
aiškiai suprasti, kad tai yra Berwyn, atsilankiusius į jų pra
laktas.” mogėlę, 14 dieną vasario, tai
Gavę šitą laišką iš draugės busx subata. “Aušrelės” komi-

Ijeskevičiutės, čikagiškiai ir ki- tetas susidedantis iš ponių Ke
ti Illinois valstijos “progresy- pienes, Kuraitienės, Julės Baga- 
iviai” tur-but, galų gale, supra- vičienės, Elenos Kavaliauskie- 
to,' kad tai iš tiesų yra “fak- nūs ‘ir vyrų — ponų Leonardo I JoniŠkieČilĮ VUkUtaS 
tas”, o ne reklama. Nes pasta- [Edinto ir Antano Kungio. Ko- 
ruoju laiku jų šukavimas anie Imitetas štai ką žada: Progra- DCGUrbl^RlS 
“darbininkiško susivienijimo” 
milžinišką, bujojimą nutilo.

Bet kaip bus žmonėmis, ku
rie įmokėjo savo duokles bol
ševikams, jeigu kuriems jų da
bar pasitaikytų susirgti arba 

'? Apdraudos jie neturi.

Akvila Ančiutė, dainininkė
Iš kurgi ši mergina? Nugi tai p-lė Akvila Ančiutė (joniš- 

kietė). Ji dainuos sekmadienį, sausio 25 d., Lietuvių Audito
rijoj, Joniškiečių L. K. Kliubo .bedarbių vakare. Dainos mylė
tojai, nepraleiskite šios progos.

Vasario 7tą Lietuvos Karei
vių uniformos skyrius rengia 
linksmą vakarėlį — Lietuviškas 
Vakaruškas, p-nios Stasės Luk- 
štienės svet., už labai prieina-

Biznis busiąs kitoks, bet ne- 
sišako, kol kas, koks. Sužino
siu — pranešiu. — Good luckl

• Ursus.

“Margutis” iškeptas
Ką tik karštas iš pečiaus iš

lindo Margutis, reiškia pirmą, 
kartą šiais 1931 metais, pilnas 
visokių juokologijų ir kvailalo^- 
gijų. Kas skaitys, turės gausiai 
juokų.

—Pustapėdis.

nuimi

Balius
Garfield Park

susi

apie

Musų Fabriko
Specialis Išpardavimas

Bankas

Universal State Bank

MALT TOHIC

MALT lONIC’D

3514-16 Rposevck Rd 
arti St. Louis Avė.
CHICAGO. ILL.

Musų kainos visados buvo žemesnės kaip kur kitur, bet 
dabar tai stačiai už pusdykę galima pirkti geriausius 
seklyčių, setus.

Del žindamų^motl 
1 * • • ' * 1 nų. Nei vienas.ne
gali būti be

$55 
$69 
$89 
$99 

$125 
$115 
$1Š5 
$155 
$149

Nepraleiskite šių didelių nupiginimų 
džiausį pasirinkimą musų Frontinių

ParapijJhui. Tokios rųšies ko
respondencijos tikslo neatsiek
tų, o pykčio tik daugiau su-

Boulevard 2538 811 W. 37th Sfo CHįcagd
Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,

Redakcijos Aįsa 
kymai

sekretorė Chicagoj. Velionis pa
laidotas sausio 20 d. vietinėse 
kapinėse.

Garfieldo Parko Liet. Vyrų ir 
Moterų Pašalpos Kliubo' 

rinkimais

Dabar, prie progos, yra duodama, BRANGIOS D0VA 
NOS (lėpdzitoriams Universal State Banke, ir tiems, ku 
rie perkdlš savo pinigus ant taupymo, netik bus duoda 
nia dovana, bet jie gaus ir nuošimtį, kuris bus priskai 
tomas nuo 1 DIENOS SAUSIO.

Iš Collinsville, III. gauta ži 
nia, kad tenai sausio 17 d. mi 
rė Antanas Gaįžaitis, 66 me 
tų amžiaus, plačiai žinomas apy 
linkės lietuviams žmogus, iš 
gyvenęs Collinsville, 111, ilgą lai.

H| (HVI&ORATIH&
Bar.ęnn roft

n OOOD FOr» THE
•'«« »«''««*»» <O'._ j 

jamfi

3252 So. Halsted' Street
Kampas 33rd Street

J ' ' ' > . •/

Chicago, Illinois

Frontinių Setų
TIESIĄ! IŠ MUSŲ FABRIKO KUR 

MES PATYS PADAROM

Daug musų tautiečių likosi nuskriaustais, pirkdami 
morgičius ir bonus didmiestyje, kur šiandieną nei su
mos nei nuošimčio negauna. Gerbiamieji, Jums buvo 
pranešta ir garsinta, kad saugotumės ir klaustumėt ro
dos kur ir kaip savo sutaupytus centus investuoti.

Gaukite di- 
džiausį pasirinkimą musų Frontinių Setų dirbtuvėj. 
Mes patys esame išdirbėjai ir mums nekainuoja daug 
padaryti, todėl mes galime pardavinėti už žemas olse- 
lio kainas. Jeigu nerastumėt patinkamo, mes padarysi
me ant orderio kokį tik pirkėjas pasirinks. Ateikite į 
mūsų dirbtuvę ir papiatykite musų siūlomus didelius 
bargėnus ir musų didelį pasirinkimą vėliausios mados 
musų išdirbtų gražių setų. Žemesnių kainų jus nie
kur negausite už musų dirbtuvės kainas.

ŠiahdieiS lietuviai turėtu didžiuotis turėdami įie vie ' f c
na, bet du atsakančius ir saugius bankus, kur jų visi rtei 
ka.lai gali būti atlikti.

Daugiau kaip 14 metų šis stiprus State ir Clearing 
House bankas visuomet atmokėjo. nuošimčius ant par
duotų niorgičių ir aukso bonų. Žmonės pirkę morgičius 
iš Universal State Banko niekados neturėjo laukti, kad 
guvūs nuošimčius arba pripuolančią sumą. Tai’ buvo 
visados atlikta į laiką. '

specialistė: kas tik pas ją už
eina į jos, valgyklą, tas gauna 
puikius valgius. Nežinau apie 
kitus geYadėjus, kiek paąukavo 
ar dar paaukaus arba atsilan
kę parems, dar daugiau žinau, 
kad programo pildytojai visi 
veltui pasižadėjo dalyvauti, jo
kio užmokesčio neimdami. Va
dinasi, Joniškiečių Kliubo be
darbių vakaras jau susilaukia 
gražų būrelį pasišventusių, žmo
nių, kurie bendrai • stoja, kad 
šis vakaras atneštų gerų pa
sekmių. -—Joniškietis. '

Šiuo pataisoma klaida 
susirinkimo laiką. “Naujienų” 
iš sausio 21 d. numery buvo 
paskelbta, kad Kliubo susirin
kimas bus vasario 18 d. 1931 
m. Ištikrųjų susirinkimas įvyks 
vasario 8 d., 1931 m., lygiai 1 
vai. popiet, Lawrence Hali, 3929 
W. iMadison St. Nauji nariai 
nuo 16 ligi 20 m. amžiaus pri
imami be mokesnio.

Kliubietis.

y arba

ExtraPaIe Alaus

EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

A. Gaižaitis yra kilęs iš Jur
barko, Lietuvoj; Čionai Ameri
koj paliko žmoną Marijoną, dvi 
dukteris ir 5 sūnūs.' Viena iš 
dviejų dukterų, p-lė Leoną Gai- 
žaitė yra Lietuvos konsulato keltų. Dėti neapsimoka

Metinis
Rengia Jaunų Lietuvių Amerikoje

Tautiškas Kliubas , ,
Nedėlioj, Sausio-Jan. 25 d», 1931 m.

3133 So. Halsted St.
Pradžia /f'ą vai. vak. ' Įžanga 50c. ypatai

Kviečiame visus kliubiečius ir visuomenę kuoskaitlingiausia atsilan
kyti ir linksmai laiką praleisti, ^pasišokti prie geros muzikos. šiame 
baliuje bus duodamos dovanos tiems nariams, kurie neėmė pašelpos per 
1 2 metų.

PASTABA. Norintieji įstoti į minėtą Kliubą šiame baliuje, bus 
priimami veltui. Kviečia KOMITETAS.

Mirė p-lės L. Gaižai 
tęs tėvas

Jis f yra * ■ ’r ekoijien* 
r' : ’ • ''

duo j amas per 

Dr.6.MOob
Prašykite savo gręseminko atbą aptiekoriaUs,. jeigu' jie negali 

suteikti, tuomet pakabkite V '

lės, dabar už ...........    4.......
3 šmotų Jacąuar.d Velour setas, $155 var
tės, dabar už ...................................................
3 šmotų Mohair ir Maląuit setas, $159 ver
tės, dabar už ..... ;..... v...,.................................
3 šmotų Moliair ir šilko .Friese setas, 
$169 vertės, dabar už ................... ...............
3 šmotų Mohair ir Malųūit setas, $175 ver
tės, dabar už ................................................
3 šmotų Mohair ir šilko Frieze setas, 
$190 vertės, dabar už ................... .......
3 šmotų Mohair ir šilko Frieze setas 
$175 vertės, dabar už ..................................
3 šmotų Mohair ir Frieze setas,
$255 vertes, dabar už ....... .............. ............
2 šmotų šjlko Frieze setas, $275. ver
tės, dabar už .................................................

ARCHER fURNITURE
IŠDIRBĘJAI’ SBKLYČIŲ SETŲ. 

: JOE KAZIKAITIS—KAZIK Savininkas
4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9f33

Rusiškes ir Turkiškos Vanos
12th STREŲT 

Tel. Kcdzie 89,02

BvTi1

laiku jų šukavimas apie |mitetas štai ką žada: Progra
mas iš dainų, deklamacijų, so
lo, juokų, mažo “spyčiaus”. Dai
lios muzikos kaip dainoms ir 
šokiams. Tikri lietuviški šokiai 
ir amerikoniški. Užkandžiai; o 
prie užkandžių ir dar kas tai... 
Galite spėti, po užkandžių šo
kiai lyg rytmečio vienoj sve
tainėj ; o liuosnorių choras po 
vadovyste vietinio vedėjo, kitoj 
svetainėj trauks apie dalges ir 
pradalgius ir už visą šį šurum 
burum prekiuos tik pusė dole
rio 
genas, 
mas!

Cicero
Garnio aplaistytuvės

Pereitą sekmadienį vakare 
uskų namuose, 1425 So.
Avė. susirinko moterų iš 

kampų, ne tik iš plačiojo 
Cicero, bet ir iš didžiulės Chi- 

Visų tikslas buvo pa- 
i ponią Anelę Stasiunie- 

ę, kad pridavus daugiau ener- 
os sulaukti garnio dovanu. 

Visos linkėjo sulaukti dukters, 
es sūnų jau auklėja. Gerai 
rėti draugų, kurie atjaučia

49th
VISU

P- (50c). Atrodo tikras 
ar ne? Aš busiu

bar- 
pir-

P-lė

Dirbantieji su bedarbiais rytoj
1 linksminsis

Dainininkai-es ( pa- 
mumis su gražioms 
Musų 

žadėjo 
užkandžių

darbštusis 
pagaminti

žinoma,

tų būti pas, visus, jei tik iš- 
yktų pavydas.
P. Stasiūnai Cicero gyvena 

taip senai, bet turi plačią 
nti tarpe vietos gyventojų 

lietuvių, kas dĮieną susiduria 
i su vienais tai su kitais 

įvairiais reikalais budavojimo 
taisymo namų. P. Stasiūnas 

rbą atlieka labai atsakančiai, 
r dėlto turi darbo pilnas ran- 

nežiurint, kad nedarbo me- 
i. Tuotarpu stato ant 1423 
. 49th Avė. naują namelį, 
įdirbdamas iš seno.

“N.” Kasėjas.

Fra neės Kvietkauskaitė 
pasekmingai mokina jaunuolių 
draugijėlės “Aušrelės” ’ chorą. 
Kas pirmadienį vakare 7:30. 
Tėvai privalėtų atsivest savo 
jaunuolius. Ateinančiame pir
madieny manome turėti .daug 
naujų, nes daugelis narių pri
sižadėjo atsivesti po vieną ir 
daugiau; o Juozas Kuzmickas 
prižadėjo atvesti savo ir net du 
;sunu! can you beat, it? Who 
is the next?l

Ponai Antanas 
Miliauskai, kurie
metus turėjo savo biznį ir tu
rinti nemažai judamo ir neju
damo turto kapitalo mano ir 
vėl eiti į biznį, greitu laiku.

ir Genovaite 
čia per ilgus

Ryt dieną į Lietuvių Audito
rijos žemutinę svetainę apie 6- 
tą valandą vakaro susirinks Jo
niškiečių kliubo rengėjų kvie
čiami svečiai laiką praleisti, 
vieni su kitais pasimatyti, pa
sidalinti kasdieninio gyvenimo 
nuotakiais, 
linksmins 
dainelėms, 
komitetas 
gardžių
taip pat duos ir atsi'gerti. Vie
na rengėjų narė, p. V. Rimdiu- 
vienė praneša, kad dar iš jos 
nupirko ant Joniškiečių bedar
bių vakaro po 5 tikietus šie 
sportai: Northsidės
V. Briedis, 18-tos 
p-ia J. Pilkienė ir 
,Park kolonijos p. Joe 
Juk tai puikus 
žmonės 
mia bedarbius. Bedarbių 
rengimo vakaro komisijos narė 
Alena Kaniušienė, kuri turį 
rastoraciją po numeriu 3510
W. 63rd St. aukojo užkandžius-, 
senvičius, o .kad tie senvičiai 
bus skanus, tai nėra klausimo, 
nes pati p-ia Kaniušienė žadė
jo padaryti, o ji juk valgymų

kolonijos 
kolonijos 
Brighton 
Skriskus.

pavyzdys, kad 
taip nubširdžiai re- 

bedarbius.

i
.V--

T ~............... i 1 1 | .................................. .........

Cicero, III
Kas dedasi?

Nieko? Matote pas mus kaip 
pradeda žinios plaukti taip kaip 
lietus: o kaip kada, tai ir už
simušk, negausi jokios žinelės. 
[Taip ir šį kartą.' Klausinėjau 
[žmonių: ką kas žino? Atsaky- 
jmas - nieko, tai taip ir pa
tiksime tuščią vietą, kol atsiras 
žinių.

$ » »
I Lietuvos Dukters rengia kati- 

B»kių balių . su daugybe dovanų, 
' šį vakarą Liuosybės svetainėje.

Pranešimas
STASYS F. MARTINKŪS senas Bridgeporto biznierius atidarė vyriš
kų aprėdalų “GENTS FURNISHING” krautuvę. Ta yra, užima Jqno 
Zajevvskio vietų, Auditorium Men’s Shop, kurioje laikis visų eilę aukštos 
kiiasos vyrškų aprėdalų, kaip tai: SKRYBĖLIŲ, KEPURIŲ, MARŠKI 
NIŲ, KAKLARAIŠČIŲ ir daug įvairių vyrams reikalingų smulkmenų.

Širdingai kviečiame visus atsilankyti į musjį krautuvę, o mes steng
simės jumis užganėdinti.

Auditorium Men’s Shop
STASYS MARTINIUS, Savininkas

3133 South Halsted Street, Chicago, III.
■ . ■' ' ■ . ■ 

Tel. Calumct 6382
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Seni ir jauni visi 
i koncertą

Budriko korporacija ir radio 
valandos rengėjai, 25 d. sausio, 
3 vai. po pietų, Ashland Boule- 
vard Auditorijoj,' rengia kon
certų su nepaprastai įdomiu 
programų, balium ir judamais 
iš Lietuvos paveikslais. Koncer
tinę dali išpildys radio valan
dos dainininkai-kės ir vietos 
didžiausi ir populeriškiausi 
chorai “Pirmyn”, “Birutė” Ir 
“Vaidylų”. Nėra abejonės, kad 
atvykus publika bus pilniausia 
patenkinta kaip kad koncerti
ne dalim, taip ir pasilinksmini
mo balium ir kitom įvareny- 
bėm, kurios ten bus teikiamos, 
čia bus daug dauginus įvairumo 
negu kad paprastuos koncer
tuos; čia galėsi išgirsti ii* pa
matyti tai, ko dar nesi girdė
jęs ii- matęs. Čia turėsi pro
gų išgirsti ir pamatyti 
šimtų dainininkų-kių, 
dainuoja per radio, čia 
tysi naujų “sutvėrimų”
sion, per kurį matosi radio 
biodkesterių artistų paveiks
lai. šalia visų kitų įdomybių, 
čia bus apdovanoti tie artistai- 
tės, kurie dalyvavo Budriko ra
dio konteste ir kurie 
dovanas už savo puikų 
mų. Dovanoms 
net Š 1,000 
ant vietos 
dalinta.

Gud-bai,

apie
kurie

pama- 
Telovi-

laimėjo 
dainavi- 
paskirta 
čia jau,

yra 
dolerių, ir 
bus laimėtojams iš-

ir iki pasimatymui!
—Kazys.

Linksma žinia iš 
“Naujienų” kon

certo
Smagu yra pranešti, kad Chi

cagos Lietuvių Choras Pirmyn 
ir Orkestrą kaskart dųugiau 
apturi rėmėjų ir pritarėjų. .Štai 
praeitame “Naujienų” koncer
te pamatę Chicagos Lietuvių 
Choro ir Orkestro gražia šei
mynų, kuri susideda iš virš 
šimto ypatų, tai keletas “Nau
jienų” steigėjų pasisakė būti 
Choro rėmėjais. Tai yra labai

linksma žinia ir pilnai galima, 
tikėtis, kad . toliau ir daugiau 
pasisakys būti choro rėmėjais. 
Visiem yra žinoma,- kad Chica
gos Lietuvių Chore ponų nėra, 
todėl mes patys turime rūpin
tis savo daile, taipgi “Naujie
nų” steigėjai ir pritarėjai, jei 
mes galėjome išauginti darbi
ninkiškas “Naujienas”, kurias 
dabar turime kaipo kelrodį mu
sų gyvenimo, tai mes galime 
turėti ir gražių stiprių dailę ir 
ta dailę su kuria budavo'jome 
“Naujienas”, tai yra Chicagos 
Lietuvių Choras Pirmyn. La
bai didelė klaida buvo'padary- 
tą, kad nebuvo rūpinamasi pa
laikymu’ savo darbininkiškos 
dailės. Užtaigi ir musų lais
vas gyvenimas buvo pradėjęs 
eiti žemyn, o musų priešai kaip 
tiktai to ir laukia. Taigi kaip 
tiktai dabar yra laikas tas klai
das atitaisyti , ypač kada yra 
geras muzikos mokytojas kaip 
p. Steponavičius. Tikiuosi, kad 
šiame “Naujienų’’ koncerte vi
siems buvo smagu mątyri Chi
cagos Lietuvių Chorų ir Or
kestrų, kurie padare progresų 
musų dailėj, todėl ir kviečiame 
visus “Naujienų” steigėjus ir 
pritarėjus, kurie išlikote svei
kai protaujanti, neapsimovę nei 
komunstiška nei fašistiška 
kauke, tai rimtai apsvarstykt- 
me, nes visiems choro nariams, 
o ypač darbininkams persunki 
našta. Chicagos Lietuvių Pir
myn yra užrašyta musų kultū
riniame gyvenime. Chicagos 
Lietuvių Choras niekad nebu
vo užfanatizuotas, kas prašė 
padainavo Lietuva Tėvynė, o 
kas prašė padainavo Pakilk 
Vargų sužavetojau (arba tarp
tautinę). Už taigi ir turėjo 
visuomenės pritarimo. Tik mu
sų pačių padaryta klaida, nesi
rūpinimo darbininkiška daile, 
Choras buvo apsilpęs, bet kaip 
matome dabar choras yra vėl 
atsistojęs pirmose eilėse, tik 
visi turime remti, nes Shim- 
kaus tikra yra dainelė “Vie
nas žodis ne šneka, vienas vy
ras ne talka; kai du (arba vi
si) stos, visados daugiau pada
rys”.—Senas giesmininkas.

Čigonas ar moteris?
Pustapėdžio barnis su Pilnapė- 

džiu dėl kukulių puodo z

Pereito antradienio “Naujie-

•...............— —1 111,1   ..........................."g—    1    —

DIDELIS LIAUDIES BANKAS -

Kuris Bankas
Yra T virtas?

Tas, kuris kiekvienų valandų ant parei-s 
kalavimo išmoka žmonėms padėtus jame 
pinigus. Tvirtumas pagimdo pasitikėji
mų, o pasitikėjimas yra pamatas au
gimo. * '
Peoples National Bank turi žmonių pasi- 
tikėjimų per 2(5 metus, kų parodo tai, kad. 
apie 45 tūkstančiai žmonių pasideda sa
vo taupinius šiame dideliame banke. .
Ar jus taipgi čia pasidedate savo tau
pinius?

Peoples J^jational Bank 
and, ^rūst Company , 

of Ghicago ■.
47th Street and Ashland Avenue

Gerai žinomas bankas 
tarpe lietuvių visoj Ame- 
rikoj savo . stiprumu ir 

L f geru patarnavimu.

Susivienijęs su National
Republic Bancorporation. >

nV? nunięry •/,, vietinėse žiniose 
koks t Ąi Pilnapėdįs duoda' ve j o 
man, Pustapėdžiui, sakydamas, 
“Turbut Pustapėdis nebuvo Sa- 
vitarpines^, Draugijos koncerte, 
o jei buvo tai miegojo”./ Na, 
jau gerai gerai- pasakei "Pllna- 
pėdi; dabar aš pasakysiu, kad 
Čigonus taip daro: pats muša, 
pats -rėkia. Tamsta, matomai, 
pats ’miegojai, o ant manęs vi
sų garbe suverti; taip pat. da-

■
nicriai ir fabrikantai, viršinin- d., 2 vai. ryte Rv. kryžiaus 
kai didžiausių kbmpanijų ir yra I ligoninėj. Laidotuvės ' -Sausio 
žinomi netik sugabumu Įvedime 24, 8:30 vai. ryte i.š namų Į 
biznio, bet ir^savo teisingumu bažnyčių, o iš bažnyčios į Cal- 
visuose , biznio reikaluose. Kar- vary kapines, Springfield, III. 
tu su .naujai išrinktaisiais 
sudarys labai stiprų banko 
rektoriatų.

sakant, mes nedaug Ghieago.t RfįnVaą Aal'Iilko tHs 
turime lietuvių .dainininkė ku- naujus direktorius ). ------

' Cehtral Manufacturing Dis- 
;rict Bahk šėrirtinkų susirinki
me. tapo darinėti trys nauji di
rektoriai prie jau esančios stip
rios direktorių grupės, kuri 
tvarko visus banko'reikalus.

Išrinkti: Roy S. Ripplc, vice
prezidentas Rockwood Sprink; 
ler Co/; Julius Kramer, prezi- 
tĮęntas Pullman ' Couęh Co. jr 
Frederick W. Moore, narys fir
mos Moore, Case, Lyman . and 
Hubbard- . -

■ Visi ' senieji. direktoriai tapo 
išrinkti išnaujo: J. W. Ęmbrce,. 
A, Harrįs, Wm. N. Jarnagin, 
banko prezidentas, S., T. Kiddoo, 
P. L^ Knoedlėr/ John Magnus, 
Arthur Mesker, Frank J. Palt, 
H. E. VPoronto, . Hąrry S. 
Sčhram, David E. Shanahan, 
banko direktorių pirmininkas, 
Sigmund Silberman ir Frank 
Iz Wcbb, banko vice-preziden- 
tas.

Visi jie yra gerai žinomi biz-

įjos t‘urėtų daug stipresiiį Jr 
malonesnį balsą už p-ių YahJ 
kiąnę. Reikia tiketiį, jog p-ia 
Yankienė kita katrų ‘ atvažia
vus Chicagon’ dar geriau pasi
rodys, o\už kiek laiko surengs 
savo koncertą chičagiečiams.

Kaip ten* nebūtų, svarbu tas, 
ka'd p. Yankienė sulaužė senai 
įsigyVenušių' pas mtlS tradici- 

ro ir moterys: aš pats atmenu, jų, jog tik iš didelių miestų, 
kai mamė man į sėdynę pildą-Įgali važiuoti į mažus mieste- 
vo, tai pati verkdavo daugiau 
negu ųš. Tad aš ir sakau, kad 
Pilnap^dis. esi arba čigonas ar
ba moteris.

Aš pats savo locnomis ausi
mis girdėjau, kaip ana vakarą 
vyrų kvartetas dainavo apie ku
kulius, štai ir žodžius įsikaliau, 
jei kitaip nevierini:' Virė boba 
kukulius... To jau tamstų ne
užginčysi, nes visa tūkstantinė 
publika tų kukulių gavo. Ar 
ne, publika ?

Pasilieku ištikimas visiems 
melagiams, z • * '

liūs dainuoti, o iš mažų mies
telių, tai nė nepasirodykit Chi
cagoj. Kas bus sekantis ir se
kanti?' ’ • . ’ ■' ' ' ;

Čhicagietis.

Westwood, III
Mokyklos išleistuves

jie 
di-

Pustapedis.

Dainininkė iš provin
cijos “N-ų” koncerte

Chicagų mes skaitome savo 
metropoliu. Iš Chicagos važiųo-, 
ja musų chorai, solistai, Solis
tės, chorų vedėjai ir kiti j pro
vincijų, mažesnius miestelius 
nešdami šio didmiesčio lietu
viškųjų karybų. Ir provincija 
didžiuojasi sulaukusi kų nors 
iš Chicagos. Mat, Chicagoj, ar 
šiaip ar taip kalbant, yra su- 
sispietusios lietuvių inteligen-. 
tinės ir kūrybinės jėgos. Ir 
chicagiečiai važiuoja į provin
cijų su kokiu tai išdidumu, ma
nydami: kaip atliksime, taip 
bus gerai. Tie ‘‘farmėriai” (ma
žų miestelių piliečiai) vistiek 
daug apie muzikų arba vaidi
nimų nesupranta. Taip gal būt 
sau mušto chicagiečiai važiuo
dami į provincija.

Iš provincijos aivažiavę pi
liečiai paprastai nė nedrįsta •ro
dytis su savo kūryba chicagie- 
čiams. Ir iki šiol niekas iš pro
vincijos neišdrįsdavo debiutuo
ti Chicagoj..

Bet • pereito 
,“N-ų’’ koncerte 
nūsistovėj usi 
ei j a buvo v 
p-ia 
Wis., 
P-ia 
prieš 
certo 
kyti, kad ’ p-ia Yankienė, kad 
ir provincijos dainininkė, ne- 
suvylė "chicagiečių. Padainavo 
gan gražiai^ keletą pusėtinai 
sunkių dainelių. Atrodė, kad 
p-ia Yankienė ne visai liue
sai jautėsi ant scenos, kas gal 
šiek tiek kliudė jos balsui kuo
sai* plaukti. Bet, aplamai imant, 
ji pusėtinai valdo balsų. Tiesų

sekmadienio 
šita, iki šiol 

, sakyčiau, Tradi- 
sulaužyta, kuomet

Yankienė iš. Kenoshos, 
pasirodė zant estrados. 

Yankienė .išėjo dainuoti 
tūkstantinę “N-ų”' kon- 
publika. Ir, reikia paša-

2 vai; ryte fcv. Kryžiaus

Paliko moterį ir 2 sūnūs.
Laidotuvėse patarnauja grų- 

borius Eudoikis.

Mirė
Petras Baltos, gyv.- 4135 So. 

Rockvvell St., 70 metų, mirė 
Sausio. 22, Cook County Hos- 
pital, 7:30 Vai. ryte. - Laidotu
vės panėdėly, Sausio 26 d., 8 
vai. ryte į Nekalto Prasidėjimo 
Paneles švenčiausios bažnyčia 
iir į Švento Kazimiero kapines. 
Patarnauja graborius Eudcikis.

A. RITINO
Paminklų Išdirbystė

Su įvairiais " reikalais'' teko 
lankytis ,Westwood, Ilk, apylin
kėse. Sausio 22 d. turėdama 
reikalo užėjau f miestelio rotu- 
žę arba city hall, kur radau 
susirinkusių dagybę publikos. 
Pasiteiravus kame, dalykas, su
žinojau,^ kad aštuntų vai. čia 
bus patiekta įpuzikalė progra
ma pagerbimui jaunuolių, ^bai
gusių-mokyklų. Na, ir aš už
ėmiau sėdynę.

Pradėjo maršuoti jaunuoliai, 
užimdami, jiems priruoštas vie
tas. Tokių buvo 63 jaunuoliai. 
Po muzikalio ^programo įvyko 
diplomų dalinimas. Pastebėjau 
keletu ir lietuviškų pavardžių, 
šiame > būrely buvo ir North- 
šidiečiams gerai žinomų Jono ir 
Onos' Kaulinu 'dukrelė Anyta, 
kuri irgi gavo diplomų kaip 
ženklų mokyklos baigimo

P-lė Kaulinaitė yra Bijūnėlio 
auklėtinė ir dar jaunutė mergai
tė, vos tik 12 metų amžiaus.

71 i
Nors ir jaunutė, bet mokykloj 
yra gerai pasižymėjusi nepa
prastais gabumais; yra net gar
bės ženklelius gavus už gerus 
pasižymėjimus.

P-lė Kaulinaitė muzikoj taip
gi progresuoja^ ir atsižvelgiantį 
jos amžių yra daug pasiekusi. 
Tai bus gabi studentė ir aš jai 
spaudžiu rankutę, velydama 
geriausių pasisekimų ir toliai!.

\ x —Tautietė.
—;—,,..4;^    ...

---------- -----------------------.'v

Kaip konstipacija pa
gimdo daugelį ligų

Kouptipaclja daro blogą jtalcą i kiekvieną 
organą ir kiekvieną kūno dali. Ji pagimdo 
virškinimo pakrikimus, inkstų ar pūslės Įde
gimą, afttrius skausmus nugaroje, bemiegos 
naktis, netekimą svarumo, spėkos, ar ener
gijos. Ji Susilpnina, nervines ir gaiviąsias jė
gas ir pagimdo daugeli šiaip išvengiami! ligų.

Nuga-Tono greitai sureguliuoja vidurius ir 
nuveikia konstipaeiją. Jis išvalo kūną nuo 
susirinkusių nuodingų atmatų, atgaivina ir 
sustiprina nervines ir muskullnes sistemas ir 
organus. Imkite Nuga-Tone tik per kelias 
dienas ir jus pamatysite kokis tikrai veik
mingas sveikatos ir spėkos atbudavotojas 
jis yra.

Nuga-Tono yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavinėtojų. Jeigu jūsų pardavėjas neturi 
jų štoke, paprašykite ji užsakyti jų dėl jus 
iš savo džiaborio.

(Apgarsinimas)

Adomas Rice, gyv. 7924 So. 
St. Lavvrencc Avė., 53 ' metų 
amžiaus, vedęs, mirė Sausio »23 .

Vienatinis Lie- t 
tuvis Vakari- a 
nėso Valstijose 
išdirba Euro- v 
aiškus Ir A- 
rikoniškus ak- kh
menius pamin- A
klus. ■ Pasirin- 
kimas didžiaų-^|^^jTA\rV)^DrįK^' 
sias. Kainos 
pi iriausios. 1iKįbįz

Pirmas prie- 
šais Šv. Kaži- 
miero kapines 
Taipgi skyrius prie Tautišku kapinių 
3958 W. lllth SL ' Chicago, Iii.

Tel. Beverlv 0005

' $500.00 Vertės Prizų $500.00

MASKARADINIS BALIUS
( ------- Rengiamas------- -

Liet. Seserų Tautiškos Draugystės

Subatoj, Sausio -Jan. 24,1931
Lietuvių Liuosybės Svet.

14-tos Gatvės ir 4 9-to Court, Cicero

Grajins BUGK JONĖS Orkestrą
Pradžia 7:30 vai. vak. / Tikietas prie durų 75c. iškalno 65c

Dresiu Dezaininimas
IR MADŲ DAILĖ
ŪŽsiSmimal, kurie moka didelę

I algą. Išniękit dozaininitno dai
lę, nubraižyti gražius rubus. 
Musų geras mokinimas pri$ 
rengs tai vietai i trumpą laiką 

Rašykite ar ateikite dėl np- 
L . .mokamos madų . knygutes. 
L MASTER COLLEGE 
Sh,. Jos. F. Kasnlcka, Prlnclp.

100 N. STATK ST., kamp. 
LAKE ST. 10 augštas

Phone Virgtnia 2054 < (
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

455'6 So.Rocktvell St., 
CHICAQO, ILL. /

Lietuvių
RADIO PROGRAMAS

NEDELIOJ, SAUSIO 25 d.', 1931/
Pradžia 2:30 vai. iki 3 po piet

iš WHFC stoties
1420 kiloc. 

duodamas

LIPSKY’S MUSIC&RADIO STORE
LIETUVIŲ SANKROVA . ? / '

4916 West 14th Street,
Tel. CICERO’ 1329 ‘ CICERO, ILL

ELEKTRIKINIAI 
RADIOS

Gražiuose riešuto medžio ka
binetuose, pildai su tūbomis, 
-r- nieko daugiau nebereikia 
pirkti, -y.Tįstai

$49.50
8 tūbų Radio

ŠVEDŲ AMERIKOS 
UNIJA

NEWYORKO i 
nlaipEdą

TRUMPAS KinASiLIBTUVĄperŠVEDIJĄ

DIDELIAIS. NAUJAIS IR 
' MODERNIŠKAIS * 

Švedų Motorlaiviais 
Lietuvos Pašto ir keleivių patarnavimas 
PERSITIKRINK SVARIAIS. MODERNIŠ
KAIS LAIVAIS, MANDAGIU PATARNA

VIMU IR SKANIU MAISTU 
Paranki kelionė į

UžsisakUkit Vietas Dabarl 
Laivų Išplaukimai iš Neto Yorko 

S.S.DROTTNINGHOLM Sausio 31 
M-L- GRIPSHOLM Vasario 21 
S. S. DROTTNINGHOLM Kfovo 14 
M.L. GRIPSHOLM ........ Kovo 28 
M. L. KUNG$HOLM ............... Bal. 4,
InformacijoB ir iliustruotas cirkulioris su 
žemlnpiu lietuviu kalboj, gaunamas, 
kreipiantis pas savo agentą arba i

Svvedish Amer. Line
181 N. Michigan Avė., Chicago

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikiniai Treat-1 

mentai
■ - ' . ■ . . ■ 

Švediškas Mankštinimas ir Elektri- 
kinis Masažas.

.Treatmentai vispkių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo, Šalčio ir 
taip toliauš, su elektrikiniais prietai
sais. Vįoletiniai Saulės Spindulių 
treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duo
da didžiausią kraujo cirkuliaciją, kuo
mi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Ųtarnin- 
kais nuo 8 'iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.

Kampas Paulina St. x

Nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. nakties. 
Nedėliomis nuo 8 iki 2ros vai.

po Piepb 
Phone Boulevard 4552

Lietuvių Liuosybės Namo Bendroves

Metinis Teatras ir Koncertas
' - * f y

------- atsibus-------

Sekmadieny, Sausio 25 d., 1931 m.
• Savoj Svetainėj, .

14 Gatvė ir 49tas Court

Durys atsidąrys 5 vai. vakaro. Programas prasidės lygiai 6 vai.
Nebus laukiama, todėl nesivėluokįte<

Tikietų kaina: iškalno perkant 60c., prie durų—7,5c.
;; STATp SCENOJE 3 AKTŲ KOMEDIJĄ

“Moterims Neišsimeluosi”
Lošėjai P. M. S. 1 kuopos artistai. Antrą dalį koncerto pildys K.

Choras, -po vadovyste A. P. Kvedero. Solistai — p. ■ Dauderis ir Kvede- 
’ rienė ir Cicero Jaunuolių Choras, po vadovyste J. Kenstavičiaus.

Lietuvių Liuosybės Bendrovė visuomet davė gerus programos savo me
tiniuose parengimuose, bet šiemet bus vienas iš geriausių. Todėl kviečiame 
visus atsilankyti. KOMITETAS.

vakaro

M.

Joniškiečių L K. Kliudąs
RENGIA BEDARBIŲ NAUDAI

Sekmadieny, Sausio25,1931
* * ‘ % ■ •*'

Chicagos Lietuvių Auditorijos 
ŽEMUTINĖJ SVETAINĖJE, 3133 So. Halsted Street

‘ ŠOKIAI PRASIDĖS 6 VAL. VAKARO, 
PROGRAMAS PRASIDĖS 8 V. V AK. ĮŽANGA 50 CENTŲ

Dalyvauja: Ai AnČiutė, O. Burkaitė, M. Budvydaite, K, 
Sabonis, B. Briedžiute ir kiti. Prašome atsilankyti ir pa
gelbėti suvargusiems bedarbiams, prie to ir patys links
mai laiką praleisime.

Joniškiečių Bedarbių Vakaro Rengimo Komitetas:
<• J. Gąsparaitis, A. K'aniušienė ir V. Rimdžiuvienė

$500^00 dėl vyrų ir moterų > S500.00
DIDELIS MASKARADINIS BALIUS

' rengiamas Liet. Rytmetinės žvaigždės Kliubo

Sukatos Vakare, Sausio-January 24, 1931
MELDAŽIO SVETAINĖJ

2242 W.23P1. '
Rytmetinės žvaigždės Kliubo narių, vedama Joe Spetila

Pradžia 7:30 vai. vak.
. Įžanga 75c su drabužių pasidėjimu

Muzika



Gi abortai

Sausio 23, 1931
Duota maisto

Lietuvės Akušerės

Advokatai

31st

9252

ima

K3SK

Tel. Yards 1829

Laivakorčių Skyrius

GR4ROR1

Lietuvos Piliečiai

ictuviaiGydytojai

3201

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

Vidikįs- 
Lulevičienė

J. P. tf AITCHES 
Lietuvis Advokatą^

Dctroit, Mich. 
PADĖKAVONĖ

. Asmenų galinčių bet neturin
čių darbo arba jėškančių dar
bo yra 147,394; iš to skaičiaus

1046 w 46 th $t 

Telefonai 

Poulevard 5203 

Boulęvard 8413 

1327 §o. 4$tb Ct,

Tel. Prospect 1028 
Rez. 2359 S. f * . * 

Ofiso valanda 2 iki 4 
Nedėlioj pagal sutartį

Charles Barrett atsisakyda 
mas iš kandidatūros i Chicająfos 
majorus, visas sav(/pajegas pfer 
davė j teisėjo Lylc grupę. IM 
bar Republikonai turį tris kan 
didatus: ■’ '

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Bedarbiu statistika 
Chicagoj

Pagavo tris daktarų 
plėšikus "

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatai 

4631 So. Ashland’Avė.
• Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St, 
Tel. Republic 9723

Šį sekmadienį, sausio 25 d. 
nuo 1 ligi 2 vai. popiet iš radio 
stoties WCFL J. Ęudriko krąu- 
tuvė duoda eilinę lietuviškų 
radio valandą. Programon įei
na visa eilė kontestantininkų 
ir Budriko radio orkestrą, ku
rie išpildys įvairius lietuviškus 
muzikos kurinius.

Gavome pranešimą iš laivų 
kompanijos, kad laivu Europą 
atvažiuoja iš Lietuvos K. Se- 
Jenienė pas savo vyrą Juozapą 
Selenj, žinomą 18-tos gatvės 
apielinkės veikėją. Į New Yor- 
ką pribus sausio 27 d.

“Naujienų” Laivakorčių 
Skyrius.

Lietuviška Radio 
Valanda

Mergina kumščiu^ nu 
veikė ginkluotą ;

banditą

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTIIAL
'' ^-įįįį.- . - , 9PTOME7R1ST .

Praktikuoja virš 2 Op.
4649 S.Ashland Ąve.

'■ kampas 47 St.
Tel. ^oųlevarck 6487

Ofisas ir Laboratorija:
. 1'8t h St., netoli Morgan 

12 pietų ir 
ai. vakare

Qąyome drabužių ir duonos nuo 
Duota drabužių:

Vakar į sporto reikmenų 
krautuvę, 810 Maxwęll st. įėjo 
banditas jr rodydamas rcvolye- 
riu paliepė merginai, Miss Anna 
Gilabman, 18 metų, atidaryti re- 
gisterį. Ji nieko nelaukusi smo
gė, banditui atkala ranka į pa
liaukį ir nuėjusi prie telefcįno 
paskambino policijai. Banditas 
apsilaižęs, paliepė jai pasitrauk
ti nuo telefono arba jis ją nu-

CHICAGOS 
ŽINIOS

Prakortavusi $257,000 
pradėjo alpti ,

šarvotas randasi I. J. Zolp kop
lyčioj, 1646 W.<46th St. t '

Laidotuvės įvyks pariedėly, sau
sio 26 dieną, 8 vai. ryte iš kopį 
lyčios į ŠvT Kryžiaus parapijoj 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos 'i už velionio ‘ sielą! 
O iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka| 
zimiero kapines. •

tiesiai klebonui parapijos, ku
rioje gimęs, kad prisiųstų gi
mimo metrikus.

“Naujienos” jums patarnaus 
visuose atsitikimuose.

Jau $4,000,000 surinkta 
bedarbei

pasmakrį. Po to ji priėjo ir iš 
traukė iš po pastąlps koętiu 
mėrį, kurs iš baimės buvo tei 
palindęs. / „■

įvairus Gydytojai
Pbone Armitlge 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

bert Kuppenheįmer: sayo. testa
mente ir dar pusę milijono Ąli- 
chąel Reese ligoninei. Be to 
Kuppenheimer paaukavo $'145,- 
00b - įvairiopa ' Chicagos žydų 
kultūros ir sveikatos įstaigoms 
bei prieglaudoms. /

B^SAMUpTOJAS 
Patarnauju (aidotųvė- 
jė" visose miesto ir

.yttltui. ’ •
J S. Halsted. St 
Chicago,' 111. 
r victory 11|5

Vakar dieną gųbernatoriąus 
bedarbės, komisiją jau pasiekė 
sukelti $3,925,874 pinigai^ į 
fondą bedarbių šeimynoms rū
pinti. Spėjama, kad ‘ šiandjen 
jau bus visi 4 milijonai sukej^ 
ta. Viso labo reikia 5 mili
jonų. ; ‘ ‘ ‘ ,

Chicagos universitetas 
gavo $1,000,000

J, 1931, sulaukus 
s ir po gedulingi^ 
AntancP bažnyčioj,; 
Qliv.et'j 1 kapinėse^ 

I \ t

nubudime . —4 
dukterį Julijoj 

Kazimierą i| 

išreikšti gilią 
draugams, J pa- 

kaimynams, kurią 
velionę namiiosą

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

TeL Calumet 3294 
Nuo 9 įki 12 yąl. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

šiuomi pranešame visuomet 
peį, jog F. Tveri jonas, nuo šios 
dienos, nėra daugiaus įgaliotas 
rinkti aukas, rubus bei maistą 
dėl Bedarbių Šelpimo Komite
to. Valdyba.

DR. J. X KOWARSIP^ 
GYDYTOJAS IR ČrflRURGAŠ 

2403 W. 63rd St., 3nite 3 
- - _

Lepvitt St. Canal, 23J0 
* " \ 7 iki 9J. LuĮevičius 

GRABORIUS iR 
BAį-SĄ

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730 
TeL Central 6890 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tęl. Prospect 3525

amžiaus; gt- 
., Tauragės apskr., 
Balsių kąime. Pa-į 

nubudime moterį 
„,.„j — Kazijnie- 
dvi dukteris —• 

ir Aleną Kilkis t ir? 
Kūnas pašarvotas randa-

duodu 
eleetrie 

mag- 
blankets ir 
Moterim ir 

patari-

ačioj vietoj: 4601 
ralandos: nuo 6. iki 

Tel. Boulevard 7820. Rez. 
>. Albany Avė. Tel.-Prospect 
Nedėliojus tik pagal sutartį.

Visi, kurie šiais ^metais ren- f 
gįatės važiuoti Lietuvon, o ne
turite Amerikos pilietybės po- 
pierų, privalote tuojaus kreip
tis prie Laivąkęrčių agento, dėl 
suradimo laivo vardo ir dieųos 
įvažiavimo į Ameriką. Be su
radimo įvažiavimo rekordų ne
galėsite gauti leidimo sugryšti 
(“Re-enter Permįt”).

Išyažįuojąnt reikia gauti Lie
tuvos užsienio pasas. Lietuvos 
kųųsųlatąi gali išduoti užsįprpo 
pasus tiktai turint prirodyirią 
Lietuvos pilietybės. Prirodymu 
Raitosi: Lietuvos pasas, gimi
mo metrikai arba senas rusų 
pasportas, kuriame pažymėta, 
kad esi gimęs Lietuvoj.

. Tad, kurie, neturite tokių do
kumentų, tuojaus rašykite sų-. 
vo giminėms į Lietuvą, arba

Ponia Myrtlė T., Blacklidge, 
Chicagos mokesnių kolėktorė, 
buvusio prezidento Coolidgė. re- 
komenduotinė, prašvilpusi $257,- 
000 kortomis, viename Springo 
field 'viešbuty, dabar apsimetė 
alpstanti iš susikrimtimo, kuo
met lederalė valdžia pradėjo 
reikalą tardyti. Mr. Litsinger, 
kurio $50,000 ta poniutė pra
švilpė, traukia ją teisman.

Pranešimas visuo
menei

Republikonai stato 
kandidatus

Dar pereito balandžio mėne
sį padaryta • statistika Chica
goj .bedarbių santykiai taip at
rodė:

Viso Chicagoj gyventojų yra 
3,376,438; iš to skaičiaus'vyrų 
yra 1,712,057 ir moterų l’,664,-

Nuliudę liekame (
, * ’ ' ■ »i <*. 4

Moteris, Sunai, Dukterys, 
Marčios ir (į f minės.

Laidotuvėse ■ patarnauja grabo? 
rius I. J. Zolp, Tel. Blvd. 5203

Officę Pbonp Canal 1912

DR. M.* J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 17 2Ą So. Loomis S t.
kamp. 18 1ir Blue Island Avė.

Valandos: 10 to 12 A.. M.» 2 to 4
--------  B 7 to 8:30 P. M.

Res. Phone Fairfax 6353

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kubpigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W; 23rd PI., Chicago
SKYRIUS: ' Z 

1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
Tel. Cicero 5^27

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414

One NorthLa Šalie Bldg. \ 
One Nortp /La Šalie St.

fCor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso Tek State’ 2704: >412

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 Węst 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8.vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki

V. žičkieųė, M. Kubilius, A. 
Daujotas, 6. Grybas, B. Lilei
kienė, B. Jucius, Ą. Grigaliū
nas, F. Mitchell, Puišiefiė, J. 
Juška, P. Jogminas, A. Andru
lis, E. Pranaitis, J. Norkus, M. 
Mačiulskienė, J. Ruibas, G. Za- 
barauskienė, J'. Gerlokas, J. Bū
džius/ V. Petrauskas, Gedeckis, 
Šatkauskas, Milius, Strogis, A. 
Lauba, Daukšas, J. Poška, Lęš- 
kienė, šliauteris,- Ant. Pauli.

Simpatiškas— 
Mandagus - 
Geresnis ir pi 
gesnis ki
tų patarnavi
mas.

UH CHICAGOJ
LaidptuvėSf patarųap- 
]» „geriau ir pigiau, 

$ negu ę kiti todėl,kad 
priklausau prie įra- 

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
t’ Tel. Ganai 617f..

» SKYRIUS:
i 8238 S. Halsted St. 

Tel. Victorv 4088

Pbone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment 
netic

merginom 
mai dovanai.

414 2 Archer Avenue
__________3 Iki 4 Ir 

Nedaliom nuo 1b iki 12 die- 
Nortb Side z 

Blvd.

Ofiso telefonas Virglnla 0036 
Hez. Tel Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos 11 rylo iki 1 po 
6 Iki 8 vakaro.

na. Namų ofli
3413 Pranl

Valandos 8:80 iki D:80 vakaro

lietuvis ’ Akių ; spečialistąs

Graboriai į
}. i •»* ■? r; - ’ •

Teįefonas Yards 1138 /• .

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
.’ v' P r* ■ ; 0 • ■ ■ į
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn *Avenue
CHICAGO. 1LL? 1

, Užvakar vaktyą suimti po U 
gesnįo apšauidsano trys zbąpdi 
tąį, kurie šįoipis dienomis* iš 
plėšė kelių daktaru ofisus; bau 
ditąi yrą Farręw, ĘeįKir JMur 
phy. Gal tįę pątys ąpiplėše ii 
Dr. Kliaugą.-, .

JURGIS

Persiskyrė 
sausio 22 dieną, 
ryte,- 1931 m 
metų amžiaus, 
rėd^boj 
33 ’m., i 
(mainose) 
liūdime 
dukteris • 
Tillie My«r_s 
sunūs

»GERB. Naujienų -skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiau 
N a u j i e B ose. .

Tel. Cicero 3794 1
- SKYRIUS

Auburn Avė, Tel, Blvd, *3201,

Iki. * vjt kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo *’9 iki 9

• 52 East 107th St 
kampas Michigan Avė 

Tel. Pullman 5950—namų Polb 6377 
Miesto ofise pagal sutarti 

127 N. Dearbdrn St.
Ketvergais ofisai uždaryti

Pbone Boulevard 8483

DR. MARKERIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

3421 ' South Halsted Sti 
Valandos: nuo 10 iki i po pietj, 

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

x ONA GUMAUSKIENĖ
Mirė sąusio 

43. rti, amžiau 
pamaldų Šv. 
palaidota šy,.., 
sausio 5 d.

Paliko dideliam 
Vyrą Kazimierą,, 
ną, du sūnūs — 
Aleksandrą.

Šiuomi norime 
padėką giminėms, 
žystamiemš ir 
lanke pašarvotą 
ir dalyvavusiems laidotuvėse. Ypač 
dėkingi gerb. kleb. kun. Boreišiui 
už pritaikintas ,gedulingas pa m alo
das bažnyčioj ir kapinėse, gė’.ių 
aukotojams, grabnešiams ir vi? 
siems kitiems šiiid ar tuo prisi
dėjusioms arba tarusiems mums 
surapiiniųio žodžius. Taipgi esaj 
me dėkingi grąb. D. Braziui uz 
jo prietelingą patarnavimą.

Nuliūdę, ' !
______ , • Gumauskų Šeima. !

Ofisas ir1 Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
- pampas Halsted St. 

Valandos nuo 10—4. npo 6 iki 8 
Nedęljpųiįs puo 1,0. iki l^.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

giminės, draugą: ir pąžįstanii esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
lądotuvėse ir suteikti iam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame' 1 ' ' i
a Moteris, Dukterys, Supai,' >

Žeptffi ir Gitninęt.1 ',. • Į 
' Laidotuvėse patarnauja , Arabo-; 

rius t? J.. Zolp, Tel. Boulęvąrę}

K. Buiviticnė, 828 W.
St., įvairių drabužių.

Gold Star Bakery, Stepona- 
vičiuš, 31st & Emerald Avė., 
aukavo jųums daug duonos.

New Process Baking Co.,^401 
Sp. Morgan St., aukavo mums 
dąnK duoųos.

Visiems aukautojams tariame 
ši^dįp^ą ačių.

Taip pat norime padėkavoti 
p. fTąrvidui, savininkui, Narvid 
Bakery, 2424 W. 69th St., ku
ris gelbėjo bedarbius nuo pat 
pradžios susitvėrimo Lietuvių 
£pdąrbių šelpimo Komiteto.

KAZIMIERAS LUKOŠIUS J

Persiskyrė su šiuo pasauliu sau-i 
šio 23 d., 7:40 vąl. vakare 1931; 
m., sulaukęs puses — ------
męs Kauno rėd — 
Šilalės parap., 
liko dideliame 
Marijoną, du suhus 
rą ir Antaną, 
Pauliną *Nolen 
marčias. 'T" 
si 5317 S. Carperiter St. t ;

Laidotuvės įvyks _ utarninke, 
sausio 27 d., 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kdrioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines. M

Viy a. a. Kazimiero Lukošiaus 
giminės, draugai ir? pą^įstąmį esat 
fiupsirdžiat' kviečiami “dalyvauti 
ai^otiivėse ir suteikti Jam pasku-

Ofiso adresas: 
BRIDGEPORT TTJRNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Ofisas atdaras 

Panedėliais, Seredomis 
Pėtnyčiomis

Valandos: nuo 9 iki 11 
tiktai

MRS. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Tberapy © Midwife

< Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenuę

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

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir* Vaikų ligų 

' • QFISO VALANDOS: • 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 yąl. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena 

Pbone Midway> 2880

A. MONTVID, M. D.
15 79 Mtlivaukee Auenue, Room 209 

Kampas Nortb Avė. ir Damen Avė
Vai..: I iki ) po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. BrunutOtck 4 983
Vamų telefonai Brunuivich 05 97

I llf <nl.-tinr <vimj a, <lajrhrrmi<>

WISSIG,
» 

Paiauliniamt kare
Seno Krajaus 

* *

! MOTERŲ k 
IŠGYDOMOS JOS YRA

, -.j ir pūsles, užnupdijinai
is, reumatizmą, galvos skausmus, ekaus- 
gerkles skaudėjimą ir 
gydyti, ateikite čia ir 
Praktikuoją per daugi 
mąf4 dykai.- 'C— ?*..«' T— - 7 , ■ ....
o'5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 y. 
ipaš Eeeler Ave^ TeL Črawford 5573

ryto
6 iki 9 valandai vakaro

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

1712 South Ashland Avė.
Fel Boulevard 7589

Visu valandos 9 ryto iki 8 vakaro 
Restdence .Pbone Hemlock 7691

AKUŠERKA
3 103 S. Halsted St 

Telefonas
Victory 1115 / 

Valandos:
nuo 8 iki 2 po pie 

tų ir nuo 6 .iki
9, vail. vakare

kuris esti 
vos įkapdėjimo svaigipo.

hervuotUmo skaudamą 
nuima kataraktą, atitaiso 
ir tolįregystę. Prirengia 

us. Visuose atsitikimubse

Pbone Franklin 2460

Leonas S. Mikelęnis
, „ Advokatas 
10'South La Šalie St

Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 
Pbone Boulevard 3697

3315 South .Halsted St,

Puišienė, Mrs. Katėnas, Len 
kowskis, P. Butkus, S. Miką 
Jauskis, Ruibas, Sopina Aleš 
kienė.

Lyk, fcuyį rętnia. Hardtag, 
Brundage, Snow ir Barrett.

Thompson, kurį ręmia rųįęsto 
sąlės ’ ąrgąniząciją ' ir Rųbęrt 
'Crowe,- U ' '■ r t. ■.

Aid. AJbext><,3$urį remia' sena- 
tariaus Deheen organizaciją.

s Dar viepas kandidatas peęrge 
Sjchmidtcinątpeprikląusomąi.

D R.HERZMAN
-IŠĘUSIJOS-'

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokias / elektros 
prietaisus.

1025 W. fSth St
Valandos: nuo 10—

nuo 6 iki 7:30 y
Tel. Canal 3 

Rezidęncijos telefonai
South Shore^ZZĮŠ ar Randolph 6^00

DR. VAITUSH, OPT, 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

• Palengvins akių įtempimą 
priežastimi gal 
akių aptemimo 
akių karštį, 
trumparegystę 
teisingai ' akin 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mąžiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikps. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys įįtitaįspmos be 

akintų. Kainos j>įgiau kaip kitur.

South ĄshĮąnd Ąvę.
Phone Boulevard 7589

Telefonas Boulevard 1.939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va. ndos

0 iki 12 I iki 3 <1 irz6:3O iki 9:30 v.
1608 South Ashland Avė.

Netoli (46tb St. - Chicago. III

Asmenų turinčių darbo, bet 
iš savo noro nedirbančių, be 
algos 1,890; iš to skaičiaus vy
rų 1,217 ir moterų 673.

Asmenų turinčių darbą ir 
gaunančių Algą, bet nedirban
čių (ant vakacijų ir kt.) 2,283; 
iš^ to skaičiaus vyrų 1,559 ir 
moterų 724.

/ Rezidencija Tel Midway 5512 I: 
Wilmette 195

Ralph C. CuplerMD. 
CHIRURGAS

< »afcley u L* St fel Canal I 7 1 2-024* 
Valandos Panedėliais n Kervergai*

i iki 8 vai vak.. Utammkais .ir 
Pėtnvčiomis I iki 4 v. v

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL 

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nn 2423 IVešf Marųuete Rd. Valan
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj 
So. Ashland Avė. 
8 vakare. 
6641 So 
1930. I

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai 
nuo

.................. II.IIMI Hį. IIIIIIIH, l|» !>,!( Į į . , I >. I , I , 1.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

vyrų 124,131 ir moterų 23,263. nojo Ghicagps * uriiveęsiteto me 
Asmenų turinčių darbą, bet dipinos tyrinėjimų fondui įAl 

laikinai paleistų arba be algos 
yra 20,493; iš to skaičiaus vy
rų yra 16,904 ir moterų 3,5$9.

Asmenų netekusių darbo ir 
negalinčių dirbti yra 6,765; iš 
to skaičiaus vyrų 5,275 ir mo
terų 1,490.

Asmenų, turinčių darbų, bet 
negalinčių dirbti dėl nesveika
tos ar susižalojimo 7,718; iš to 
skaičiaus vyrų 5,478 ir mote
rų 2,240. " ,

Asmenų netekusių darbo ir 
n e jėškančių 3,322; iš to skai
čiaus vyrų 2,321 ir moterų 1,-

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKĄ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St\‘ ‘ 
, >. . Rezidencija:
11 9 3 Archer Aye. 

Valandos: 2—4 po piet 
^hope Lgfayettf 0098

Musų patarnavimas lai 
dotuvėse ir kokiame rei 
kale visuomet esti sąži 
ningas ir nebrangus to 
dėl. kad neturime iŠ 
laidų užlaikymui skv 
rių. x

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Saite Street
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
32^1 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utąrn., . Ketv. ir Subaco; "vak 
Vasalle—Pan. Ser. ir Pėtnyčioj vak

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
*61l South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki J 2 dieną. 2 iki ) po piet 

T iki 8 vai Nedėl nuo 10 iki 12
Rez Felepbone Plaza 1202

TANlULONIS Į 

u šiuo pasauliu 
4:40 valandą 

sulaukęs apie; 6(| 
gimęs Suvalkų 

Amerikoj išgyveno apie 
ilgiausia Behton, I1E
, Paliko dideliame nu- 
moterį Michaliną, tri£

ną Bąrisąę. 
argaretą. ir 

Vladą. Juozapą, Jurgi 
ir Antaną ir ?entus. Kūnas pa
šarvotas randasi L J. Zolp kop
lyčioj, 1646 W. «,46th St. . ' 

r " '
šio 26 dieną, 8 vai

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

apart šventadienio it ketvirtadienio.

Ofiso it Rez. Tel jBoulevąffl 5Į913’

DR. A. J. BERTASH
3464 South Haltfed Street

Ofiso Valandos nuo 1 iki 3 po pietą ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakare.

Rez, 3201 South Wallace Street,

Didysis'Ofisas: ’ 
4605-07 -S. Hermitage Avė 

tef. Yards 1741. ir 1742 
. SKYRIUS 

4447 So, Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

. , SKYRIUS .

šai^įa,.Anna :Ąal-1 
bėii telefonu, priėjo, uždarė 
ant rakto duris ir sugrįžpsi 
ėmė vatavoti banditą per njosį 
ir pilvą. Kai policiją atskubę-

Daktaras T “
Kapitonai w .

Specialistas iš
GYDO TISAS LIGAS VYRU 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSIOS ir 
Speciališkai gydo ligas pil ^ 
kraujo, odos, ligas, žaizda 
mus nugaroje, kosėjimą, į 
Jeign kiti negalėjo Jus ii; 
jis jums gali padaryti, 
tuksiančias Jįgotiią. Patari 
nuo 16 ryte iki 1 vaL it nu 
4200 We«t 26 Sfc, kbm

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

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

Ofiso Tel Viriorv 689^ 
ReZ Tel Dreicel 9 191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas it Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St. Cbicagv 
arti i I tb Street

Valandos I — 3 po pietų 7—8 vak 
Nedėliomu ir «ventad 10 12 diena

A. A. SL A KIS 
. .ADVOKATAS

Ofuas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Wasbington and Clark'St*. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Nanųi Tel. tfyde ?ark 3395 
1 - 1 .'i... i z 1 :... ........ ; ■1

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžįunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vitkaraie 2151 IV. 22nd St. nuo 6'9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. TeL Republic 9600

Lietuviai Gydytojai
Phone Canal 6222

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

Vai.: t—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė. 

Telefonas Republic 7868

Rez. 6600 South Arteeian Avenue 
,‘Pbone Prospect 6659 • 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' X 21 So Halsted Street 
CHICAGO ,ILL

Pląoąe Bp^yatfi 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 Sp, Ąglįląųd Avė,
virįl Prg8 FRte. arti 4 f jSt.

BŪT K U S
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West l8th Street
Tę! ‘‘Tanai j 161 '

zolp
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicągdj



i
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SLA. 6-to Apskričio 
Konferencija

ainio 25

ši konferencija bus metinė, 
tcdJ tas ir sudaro svarbumų. 
Virų kuopę delegatai prašęmi 
įsitėmyt vietą ir laik 
pavčluotumėt.

Taipgi

šiąŠti savo atstdvris bei valdy
bų narius, kurios dar neesat' 
Įstoję Apsktitįn, dabar kaip tik 
yra laikas. - v

šioj ' konferencijoj bus ren
kama valdyba šiems metams. 
Taipgi butų- gerai, kad atsto
vai prirengtų konferencijai nau
jų sumanymų.' .

Suvažiavimas įvyks Bridge-kad ne- 1
porto kolonijoj, Lietuvių Audi

1 kviečiame kuopas pri- tor!joj> 3183 Halsted St.

bli u i *
*

Saugus Dalykas!>

yra pasidėti savo pinigus stipriame, sau- 
giariic banke — banke, kurį jus žinote 
esant gerai vedamų, — banke, kur tūkstan
čiai kitų investavo be pražudymo sumos 
ir nuošimčių.
šis bankas turi 
saugojimui jūsų 
metų jis* augo 
vedamas tvirtų,
rektorių, gerai žinomų dėl jų teisingumo, 
kurių pirmutinė pareiga yra žiūrėti, kad 
jūsų investmentai butų saugus ir kad už
tikrinti jums pagelbingą banko patarna
vimų.
šis Saugumas dėl jūsų Taupinių yra Svar
biausias Dalykas.

$11,000,000.00 turto ap- 
pinigų. Per devyniolikų 
stiprume ir patyrime — 

sugabių viršininkų ir di-

CentralA£'SŽS“"Bank
ATRUSTCOMPANY 

inOWest35th Street
A State Bank • • • • AClearingHeuteltak

THE CINEMA ART GUILD
Rodo

Realistinę Dramą ' /

“Cain and Artem”
Sujudinanti, Audringa ir Žavėjanti Filmą 

Veikalas suvaidintas 
MASKVOS DAILĖS TEATRO

Veikalas žmogaus širdies. Pilpas ;ragingumo ir juoko. Atpasa
kotas su atvirumu ir dramatiškumu vieno iš pašauto didžiųjų poetų... 

.Nepalyginamojo MAKSIMO GORKIOI ’ ' '

CINEMA
ŠEŠĖLIŲ TYLOS DALĖS TEATRAS 
Cbicago Avė., į rytus nuo Michigan Blvd.
1 p. m. — Be pertraukos -— 11 p. m. 

Dienomis 50c., Subatomis ir Nedaliomis 75c.

Milžiniškos Iškilmės
Dar pirmu syk Chicagoj toks 

didelis parengimas

Krutami paveikslai iš Lietuvos

Koncertas irSokiai
Nedėlioj, Sausio 25,1931
ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM

\ * * t j.

Ashland Boulevard ir Van Buren St.
Pradžia 3 vai. po pietų

Orkestras

i

PROGRAME DALYVAUJA:
Birutės Choras f
Čhicagos Lietuvių Choras Pirmyn
Vaidyty Choras
Čhicagos Lietuvių Simfonijos
Yu ozą vi tas, (su žalia kepure)
Byanskas
Petruševičius
Sauris ; .
Steponavičius v. :...

< Visi Čhicagos lietuviai RADIO AįtTĮSTĄl

šiose milžiniškose iškilmėse bus išdūlinta* radio 
tistams-kontesfantąms $1000 .dovanoifais. K

KVIEČIAME KIEKVIENĄ IB VISUS DALYVAUTI 
ŠIOSE IŠKILMĖSE. * . < <

BUDRIKO KORPORACIJA.

-A

ar*

šeštadienis, sausio 24, 1931
..........*....... ..... ..................... ........... . "u ■ ■

CLASSIFIED ADS.
F#

1 vaL i>o piety.' ’86 liuopa rėjpįjjis ' beližklysta-' , W.‘1^tįį: t
gia vaišingą pokili Apskričio Bet ateinanti pirmadienį jis N^jien^,Cn Yra'Tvar 

delegatams. Bukim visiį ' \ sierai* -biįs'. Chicagroj.*. < Dalykaš
— SLA. 6-to Apskričio pįfjįL toks» Kad'jis/^ia risis.svarbiau1-' 

Geo. J'Stungis, 'šioj graiku7’ Georgt

1.^.4.

visų Dalykas

Cicero
Apie SLA. 194 kiiopos nsčius

. Jau buvo keletą kartų nuro
dyta, ką nariai' tos kuopos tu
ri1 daryti, nes pati* kuopa ‘yra 
likvid,uo£a/ To norėjo tos';kuo- 

’ pos raudonieji nariai viršilos. 
Jau senai- ir dar dabar jie agi
tuoja ir prikalbinėja narius dė
tis prie jų raudonojo susivie
nijimo.' Jie slapstosi po kito
kiais vardais, laiko susirinki
mus. Aktyvįškesriieji nariai, 
permato jų klastas ir atsitrau 
kę prisidėjo prie legalės 301 
kuopos, o dauguma narių, kū 
rie nelanko susirinklnių, leng
vai duodasi suvyliojami raudo
nųjų pažadais,, ir per tai pra
randa visas tiesas SLA.

Daug narinių mokesnių buvo 
užmokėta ligi Naujų Metų, bet 
ar jų mokesniais pasiųsti' Cėn- 
tran? Ne visų. Ir jei iš tokių 
kuriam atsitiktų * susirgti ar 
mirti, suprantama, tokie nieko 
nebegaus, nes raudonieji daug 
žada bet tik Viską ima ir nie
ko neduoda. * .

G&ila senų narių, kurie per 
daugelį metų mokėjo mokes
nius, o dabar lieka be nieko, 
bet tai jų pačių kaltė. Juk iš 
Centro gavo nurodymus, kaip 
reikalai stovi ir ką raudonieji 
bando daryti, ir jei patys ne-! 
kreipia atydos, tai tegul nieko 
nekaltina. , z ' •

• SLA. 301 kuopos sausio' mė-1 
riesi'o susirinkime atėjo 6 na-1 
riai iš senosios 194 kuopos; 
kaikųrie labai blogai stovi sii 
mokesniais, baimė kad Centras 
neišbrauktų; tad patarkite ir 
savo pažįstamiems kad apsižiū
rėtų, kol .dar nevėlu. Kreipki
tės prie SLA. 301 kuopos laike 
susirinkimo:; (kuopą susirenka 
kas mėnesį antrą pirmadienį 
Lukštienės tfVetainej, 15th ii* 
49th Avenue. • ’'Tr ’' / į

Senas SLA. narys.

ZahąHa^įš/Coičrądbs. \
Zabarias lįtošfVčia su Uiil- 

žinli Hans < Steinke ir atsilaikė 
pi'i oš j j. Sakoma, 5 kad jis yra 
geras ,rįsdkasf Syąria apie- 230 
svarų. O tai -reiškia, kad Po
žėla turės labai pavojingą opo
nentą. į

Dabar porų žodžių apie Po
žėlos veikimų. Savo laiku Po
žėla buvo Rįišijoš čempioilaš? 
Pastariiė j u /, laikui į New Yorką. 
suvažiavo daug rusų ristikų, 
kurie save vis skaitė Busi jos 
čempionais. Bet j i e • čempi ona is ■ 
buvo Ųk tol, kol nepakliuvo Į 
Požėlos rankas: Požėlą juos yi- 
sus 'išguldė; Daugiau to, prieš 
porą savaičių ‘ P'ožgįa ištempė 
ant matrasė ir žinomą lenkų 
čempioną AVladek Zbyszko. Jų
dviejų fistynės įyyko New Yor- 
W '> ■ < ...\

Pernai metą Požėla, ritosi 
Philądel'phiįąj , su dabartiniu 
pąsąulip čempibriu Jim Londbs 
ir! atsilaikė, prįeš jį d*yi; Valąn*- 
das<;x Rįštynių žinovai pripažį
sta, ; kad ; Požėla , daba Ainiu ' lai- 
ku 'vienas geriausių .pasaų- 
lioyrįštiiių,’ ,r '•

Su. . Zaharįas Požėla rišjš 
Brdadvvay '• Armory, Broadway 
ir 'ThbrPdale.. Ilištynes įvykr. 
pirmadienį, sausio 26 d;

...........ąj^ąiRi ■ ii HidĮi^iii 4b| ■■■» —

. r,,*o*■.;'i.‘.lusifiHkitnas•
įvyks ^ęštądiehyi sausio *25 .jį,' B V;' v., 
Naitjįėnosą • Yttįi1 svarbių jęeikalų 
•u';-., ‘Sekretorius.

, BRIP^ĖPORTO^IETUVIA^

1 "Naujienų” Bridgeporto skyriui, ku
ris,' pirmiau buvd 3210 S. Halsted St.. 

'daugiau■ čia' nėra,- persikėlė į naują vie-, 
tą — 3653 So. Halsted St. Taipgi čia 
pėršįkėlė ir didžiausias' lietuvių knygy
nas /Aušra”, j s

Rčikaie dboti skelbimą į ‘‘Naujienas”, 
ažšųafyri “Naujienas” arba’ pasipirkti 
bile kurių sau reikalingų knygų; prašo
me kreiptis šiuo adresu:

“Naujienų” Bridgeporto 'Skyrius ir , 
' “Aušros” Knygynas

3653 So. Halsted St. 'Te!/y<rds 4754

A. fe-to Apskričio konferenci
ja Įvyks sekmadienį,, sausio 25: d., 1 v.' 
jio pietų. Lietuvių ^ Auditorijoj, • 3133

■ So. Halsted St. Visų kuopų delegatai 
cyiečanri/'dalyvauti, ncį. bus renkama 
.įauja valdyba iiems metams.
. v , Geo, Stungis, .

Joniškiečių Kliubo bedarbių naudai 
vakaras su šokiais ir programų bus sek- 
madienyj, sausio 25’ d.. Liet. Auditorijoj 
mažojoj svetainėj. Prašome visų atsi
lankyti ir, pareini šj labdarngą darbą, ' 

■* . \ Užprašo Komitetas.

Kun. M. X' -Mockus kalbės temoj: 
“Dieviškos, .Nąvutnybės šventame Rašte 
—— Biblijoj”.. Verta girdėt, suprast ir 
Žinot. Pribus ir; 'Abraomo sūnūs. Pra
kalba .įvyks Mildos^ svet,, ‘ 3142 So. 
Halsted St., ’hėdėlioj, sausio-Jan. 25 d., 
2:30 vai. pop, pietų. Kviečia visus

Rengėjai, v

‘Aušreles” —Jaunimo 
__ , 1 

kiekvieną pirmadienį, 7:3d vai., vakare, 

■jevų'^arsivesti savo vaikučius ir prira-

UNIVERSAL ATLETIKOS
KLHJBAS

, , t ■ / »

Kaip ir paprastai, rytoj pc 
pietų čia bus treniravimosi 
žada dalyvauti daug ristikų. 
•Bus • bandoma susitvarkyti ir 
pradėti turnąmentų. Kas iš to 
turnamento išliks “gyvas” (va
dinasi, » nepralaimėš ristynių), 
tas bus paskelbtas Chicagos 
Lietuvių ristJlJcų čempionu.

. ■ ..r ' r . — N.J

PRANEŠIMAI

'J "

Automobiles Furnished Rooms

Northside
Bijūnėlio Choro pamokos

. ŠAUKITERępUBLIC 9101 
ir gaukite pageib^, nup jūsų diegirhu 
ir skausmų paimąp{ vieną iš musų mok 
slim'o masažo ; tręatmeptų.

Meą * specializubją^iės sumažinime ju 
sų perdidelio svarumo. -

THE SIXTY THIRD H ASHLAND 
HE ALT »SYSTEM <

6327 Š..> Ashland ,Ąve. Republic 9101

LSS. Čhicagos Čentr. kuopos susi
rinkimas įvyks Šeštadieny, sausio 25<-d., 
7:30 v. v., Nauj|?tyų name. Visi fnat 
riai prašomi pribūti, ' nes yra ' svarbių 
reikalų. ‘ 1Sekretorius.

atsilankyti
‘1

' Cicero '— __ . . r
nuzikales .draugijėlės; pamokos < įvyksta 

r ,r\ : , 
Liuosybės svetainėj, 3 lubos. Prašoma 
;ėvų' .arsivesti savo vaikučius ir prira
šyti prie, draugijėlės. •> Komitetas.

Marųuette Park. *— Marquette Park 
Liet-. Am. Piliečių Kliubo įvyks metinis 
susirinkimas nedėlidj, Jan-Saus. 25 d., 
1 vai. po ąietų, Šv. M. Gimimo para
pijos svetain., S.* \yashtenaw Avė. ir 
68tos gatv.. . ‘ •

Visi .lietuviai kuriefns rupi Marquette 
J>ark kolionijos gerovė, malonėkite atei
ti į šį kliubo susirinkimą. Jus išgir
site kliubo komisijos rapėrtą, kurį bu
vo prie/ South Park Commisioners ir 
kiek laimėta ’ dėl mus, kolionijos gero. 
Taipgi kalbės įžymus svetimtaučiai po- 
-aitiekieriaj dėl ateinančių rinkimų.

. .y : Valdyba.

Didelis. Maskaradinis Balius, rengia- 
nas Liet.'Rytmetinės Žvaigždės Kliubo, 
■.ubatos .vakare, Saųsio-Jan. 24, 1931 
n., Meldažio svetainėj, . 2242 W. 23 
’>|. $500 dovanomis bus išdalinta vy- 
■am,s ir< moterims. Pradžia 7:30 vai. 

‘•/ak. Įžanga 75 c. su drabužių pasidė- 
iimu. v
i *

Kadangi dabar yray'bedačbė, tai aš 
manau, kad ir mano brolių barberių ran
dasi . be darbo, aš užkviečiu Visus be
darbius barberius atsilankyti pas mane 
sekančią sav.aitę, 'pridedant nuo^ antra
dienio sausio 27,— dalykus' svarsty
siu', ant vietas,. 72,7 ;W. 18th St.

'*■ >'■— P.- Lapenis.

Marquette Park

dalykus' svarsty-

CLASSĮFIED ADS.
Educational

Mokyklos

PARDUOSIU arba mainysu Buick' 7 
pasažierių karą, ant Fordo ar Chevrolet 
lygiom ar damokėt, 2948 S. Union 
Avė., Chas. Va^aska.' ,

PASIREHDUOJA furnišiuotas rui
mas dėl vyro ar moters. 3549 South 
Walface St., Imos lubos.

Business Sęrvice
BiznioPatarnavim&g

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Gaivus Radium Mine Rtin $.6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais; 
Nutrneg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų Iddais. GOVAL1S

Busiiiess Chances
/ Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pelningas biznis — 
minkštų grėimų, ice cream, cigarų, ci- 
garetų. Už pinigus, ar mainysiu ant 
prapertės ar automobilio . 4830 
15th St.i Cicero, III. . . '

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

w.

Boulevard 6520 Res. Yarda 4401
NORKUS & ęo.

Perirrauatęm rakandus, pianus ir vi- 
<okius biznius, taipgi ii miesto i 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St. .
CHICAGO

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

PARDAVIMUI grosernė, kendžių ir 
visokių shiulkmenų storas skersai gat
vės nuo mokyklos. Parduosiu labai 
pigiai iš priežasties ligos. 4426 So. 
Whipplc St.

O

-A.—4—
.10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 

CONSUMERS
Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
gerįausį darbą mieste. Kedzie 8463.

CICERO. Del mirimo vyro parsi
duoda valymo ir prosihimo krautuvė, 
3 kambariai, garu apšildomi. Renda 
pigi,-atsišaukite greit.

PASTABA., Katrie turite padavę 
dėl prosinimo drabužius, meldžiu atsi
imti į 5 dienas, o neatsiėmus bus par
duoti. ' . '

MRS. SZENARTAS,
4905 W. 14th St.. Cicero, III.

Financial
Finansai-Paskolos-

PINIGAI
Mea akolinam nuo $60 iki $800 

Neima m komiso
Nuo ii nitu mokamas ant neiimokito* 

-sumos
Finance Corporation 

of niinois
Po valstijos priežiūra

3804 S: Kedzie Avę.

PARDAVIMUI nebrangiai grosernė, 
turi būt parduota greitai. Per daug 
metų - išdirbtas biznis.-2534 W. 45 PI.

PARDAVIMUI arba išmainymui ro- 
dauzė. Biznis • išdirbtas, arba par
duosiu savo pusę. 3908 W. 111 St.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo Ša- 
pa iš priežasties mirties, naujos maši
nos, mažas įmokejimas.

4552 So. Paulina St.

Furniture & Fixtures

APLEIDŽIU MIESTĄ
Turiu tuo jaus parduoti savo gražius 

rakandus, Wilton kaurus, 9 tūbų elek- 
trikinį radio ir viską kitą mano 4 
kambarių apartmente. Parduosiu su di
deliais sau nuostoliais. Viskas * kaip 
nauja. Ateikite tuojaus. ‘

3040 W. 62nd St.
? -------- O--------

PARDAVIMUI 2-jų krėslų barber- 
nė, išdrbtas senaę biznis, nebrangiai. 
Priežastį patirsite ant vietos. 2209 
W. 23rd PI.

PARDUOSIU bučernę ir gfbsernę, iš
dirbtas bįznjs per ilgus metus, darantis 
gyą kėš biznį, iš priežasties, du bizniu. 
6600 So. Morgan St.

PARDAVIMUI lova ir .komodė — 
visai pigiai. 827 W. 34 Placc. 1-mos 
lubos, užpakaly, ,

PARSIDUODA 70 išfornišiuotų 
kambarių; 10 miegamų kambarių. Visi 
išrenduoti. ' 1-2 kambarių apartmentai, 
arti didelio parko, ir vasarinių mau
dynių. Geriausia vieta dėl gero biz
nieriaus, Mažai tokių progų pasitaiko. 
Del platesnių žinių rašykite Box 1265, 
Naujienos. Agentai nereikalingi.

Persona!
Aamenv Ieško

" PERKAME LIETUVOS LAISVĖS 
Paskolos Bonus. Kas norite parduoti, 
kreipkitės į Naujienas, Box No. 1258 

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

Farms For Sale
___________

80 AKRŲ ūkis, arti miesto, Chica- 
go, ežerų, hotelių; geri budinkai, muo- 
liuota žemė,’ kietį keliai, žema kaina 
$3650, įmokėti kiek galite. Nenorių 
agentų ir mainų. Savininkas 36J 7 W. 
59 Place, Chicago. •• *''

PAIEŠKAU janitoriaus darbo, ne- 
40 iki 45 m., aš esu vaikinas 45 m., 
norinčios vesti dorą gyvenimą meldžiu 
atsišaukti. ” Box 1264, 1739 South 
Halsted- St.

Exchange—Mainai

Choro pamokos įvyko perei
tą sekmadienį, sausio 18 d. AL 
miro Simons’ svetainėje, 1640 
Hancock st. Po pamokų buvo j 
tėvų susirinkimas, kurį/, atida
rė Mrs. B. Smalelienė, pirmi
ninkė. Įstojo du nauji nariai. 
Skaityta tarimai iš-pereito su- 
sirinkim'o, priimti vienbalsiai.

Parengimų^ komisija J. Kau
linas, A. Zille ir N. Smalelis 
išdavė platesnį raportą iš pa
rengimo, kurs įvyko gruodžio 
28 d., 1930 m. Raportas, pri
imtas.
; Valdyba 1931 metams išrink
ta, pirmininku J. Kaulinas; nu
tarimų raštininku J. Jurgelio
nis; Kasierius Mickus; pa
rengimų komisija 1931 metams: 
V, Maukus, J. Kaulinas, J. Jur
gelionis, N. Smalelis.

Apsvarsčius einančius reika
lus susirinkimas uždarytas1 1; 
vai. popiet. Bijūnėlio choro pa
mokos bus laikomos kiekvieną 
nedėldienį dešimtą valandų ry
to toj- pat Almiro Simons sve
tainėj, 1640 Hancock st. Kvie-. 
čiaini jaunuoliai dalyvauti ;ir 
pratintis kultūros darbo. Cho
ras šį sezoną turi gabią moky*. 
to ją Anelę Salaveičikiutę, kuri 
lavina ne vien tik dainuoti, bet 
ir lošimams prirengia.

Šį sezoną statys scenoj gra
žų veikalą; jau ateinančiose pa
mokose jaunuoliams bus išda
lintos rolės. Todėl visi ateikite 
ir naujų dainininkų atsiveskite.

; - Tautietė. /

" Extra Prakalbos 1 
Kun.. M. X. Mockus užprašomas. 
J. A. Olšauskas kalbės, . Kas Meluo
ją, Dievai,/.Velniai, Žmonės ar Moc
kus? Mildos svet., Saus. (Jan.) 26 
d^ 1931 m., 7:30 v. vak., ant 3čių 
lubų. Maža įžanga lėšų padengimui.

Specialistas gydyme chroųlSkų Ir nauju U 
gų. Jei kiti negaiSjo' Jumis išgydyti, ateilan- 
kykit nes mane. Mano pilnas iSegzatnlpavl- 
mes atidengs jūsų tikra liga Ir jei aS apal- 
imelu Jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikra specialistu, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
po galutino' išegjaminavimo—kas jums; yra

: Dr. J. E. Zaremba •
20 W. Jackson' Blvd., netoli State St. 

Kambary! 1016 \ '1
j . ‘ Imkit elevatorių ~ ' 

CHICAGQ, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo\5 iki .7:30 -vakaro. Nedė- 
A 1lioj nuo ,10 ryto, iki 1 po pietų

SPORTAS
.-r- ■ a- ' '

P0Ž6LA RISIS CHICAGOJ
, ■ ' ------- Ir

Požėla dabar Chicagoj yra 
retas svečias. Apsigyveno jis 
New Yorke, kur jam daugiau- 
sią ir tenka ristis; f Chieagą

• d:

eno jis

ATM
kad vesdamas visus reikalus per /

S. L. Fabian & Co.
809 West 35th St,

.. CHICAGO
TeL Boulevard 0611 arba 0774

Vis^ad sutaupysi daug išlaidų
.v;’-' <
Petkai:.ModgečįjM(<ifBanua.
Skollrfam .pinigus ant Namų. ; ,

. Pard&odam it išmainopt - visokį turtą.
Ipšidri'nam namus, įt y&kį vertingą. " 
Padarom davem?stis it "Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkns raštus'
Siunčiam ' Pinigui it Laivakortei;
A TS AKANTO ;<« PAT ĄRNA VIM A6
MES GVARANTUOJAM SAVO UOs ’ 

• 'k - \ j..:

MOKYKIS BARBER.YSTH8 
AMATO.
■M ,

Dienomis ar vakarais. Del infor 
aciju Sauk arba rašyk:

fNTERNATIONAL BARBĖK 
f ' COLLĘGE,

fi72 West Madlson Street

; RE IT AI IR PIGIAI 
AMOKINAJUE ANGLU KALBOS 

ramatikos, sintaksės, aritmetikos 
nycrvedystės. itenojrrafijos. ir kitu 

riokslo Saku. Musu mokyklos nauja 
istema stebStihai rreitai užbaigiama 
•radini mokslą i devynis- mėnesius- 
lUKŠtesnį mokslu i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tuks 
ančiai lietuviu išrijo mokslus. Ateikite 
atrašyti Šiandien ir jums padėsime 

•sisryti abelna mokslą. Savo būvi žy 
olai uajferinsite. kai busit, abelnai b 
•šose mokslo lakose apsišvietę

Amerikos Lietuvių 
^Mokykla

z J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St 

rmc A GO* n J*

Partners Wanted
 ~ PusininkŲ, Reikia

REIKALINGAS pusininkas į restau- 
rąntą, turi būt nevedęs, kuris supranta 
tą biznį. 804 W. 3Ist St.

MAINAS. Kas turit cash lotus ar 
mažą namuką, ar farmą, aš turi 4 fl. 
6601 So. Marsbfield Avė. Savininkas 
gyvena 848 W. 33rd St. Telefonas 
Boulevard 585 5.

Automobiles
essex 1930 Modelio, 4 durų 

SPORT SEDANAS '
i ■ *' ' •»

’ Aš esti priverstas paaukoti savo ka
rą, kurį pirkau tik keli menesiai atgal 
ir kurį išvažinėjau tik - kelis šimtus my
lių. Pilnai įrengtas. -■ Gerasr originališ 
Užbaigimas. TairaĮ kaip visiškai nau
ji. Karą ^reikia; pamatyti, kad, jį 
įvertinus, nes jis yra tikrai visiškai nau
jas karas.' AŠ’esu priveistas parduoti, 
kad Nukelti pinigų. Pirmas $275- pa
ims jį. Namie visą dieną nedėlioja 
2231 North Kedzie Blvd? Apt. 1.

T ■ . ...................y ,1,1 II •——■■ ■■■■■■ ..„M, ■ .—,1 ■

NAŠLĖ paaukos ’
/ HUPMOBILE STRAIGHT 8 vėliau
sio modelio 4 durų sedaną, Jis - buvo 
storadžiuj. per 10 "mėnesių ir yra be
veik nevartotas. ‘ AŠ neturiu ka$ va
žiuotų, mano karu, todėl aš turiu jį 
parduoti. Karas yra pilnaf įrengtas su 
4 ratų brėkiąįs, balloon tairais kaip 
nauji ir daug extras. Kainavo man 
beveik $2,000.00, paaukosiu jį už tik
tai $275. Atsišaukite nedėlĮoj visą 
dieną, 2538 North California Avė., 
Ist, floorS •

■   ! Įiii lį Ii u<i i’ ą..i^| ' « .',1 Ulini. ‘ 
PACKARD STRAIGHT 8 SEDANAI 
y Vėliąųsib mddeiio.* Finansinės a^li^- 
kybės 'pfįvirčiJi paaukoti saio/kfr 
jrjį, “kuris ' yrą.’^ųnal Įrengtas . aąį daug 
extras. , Kątas' mano 'išvažiUotis/ tiktii 
8,000 mylių lą^ai atsąrgiąį ir turėjo-, gk* 
riausją ^rieHur^.’ Kaiųayb Jnan' $3,?00 
tiktai keli’ mėnesiai atgal ir yra: tikrai 
visiškai 'kaip .naujas, ' Man Įab'aL' reikia 
pinigų ir turiu tuojaus parduoti karą. 
Priimsiu '$375. . 4031 Ndrth ČJakley 
^Ąye.^ floor;

i , .t■/:

» 1 . M . -*•»! 7 .1 . ’

Situation Wanted
_ _ _ _ _ J.

PAIEŠKAU janitoriaus,, darbo, ‘ne-* 
vedęs, kam reikalingas yra dždinitorius, 
kreipkitės. Paduokite telefoną 'į nau
jienų ofisą — F. Sapietis.

Help Wanted—Malė
Darbininku peikia

REIKALINGAS barberis, katras no
rėtų dirbti ant komiŠin, geram barbe- 
riui labai gera vieta. 2552 W. 69 St. 
Tel. Prospect 2300.

Real Estate For Sale .
- Namai-žemž Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namai, 

’otas. farmas, biznius visokioi rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kar yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parapinėm 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingai ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

v TeL Lafavette 0455

Lošt and Found ,
Rasta Pamesta

Kas pametėte ant Naujienų Koncerto 
moterišką kaklo papuošalą. Kreipkitės 
į Naujienas. • * ‘

BARGENAS. Savininkas turi pa
aukoti 4 flatų mūrinį, akmens frontu 
namą,, garu šildomą, plieno konstrukci
jos, naujai dekoruotą. Jokis teisingas 
pasiūlymas nebus atmestas. Pajamų 
$250 į mėnesį.

5718 S. Green St.
Tel. Englewood 6342

For Bent
t FLATAS 4 kambarių Šiltu vandeniu 

apšildomas ir sleeping porches, $45.00 
į mėnesį, naujas namas prie geros trans- 
pprtacijos, 4543 So. Troy St. Tel. 
Virginia 2681. .

RENDON 4 kambariai, antros lu
bos, vėliausios mados, pigi renda, .pe- 
čiifm apšildomi. 7006 So. Rockwell ,St.

RENDAI 5 , kambarių^ fliatas, karštu 
vandeniu apšildomas.. Renda $25.00. 
Garadžius vienam karui. . Renda $5.00. 
Antras aukštas, 3034 So. Lowe Avė.

RENDAI 6 kambariai, pečium apšil
domi, 3 blokai nuo McKinlęy parko. 
Renda pirmiau buvo $48, dabar ati
duosiu už $35.00. 4024 S. Maplewood 
Avė,

RENDAI 5 kambarių flatas, už ren- 
dą duodamas darbas jaunam vaikinui, 
kuris atsakinėtų telefoną, 817 W. 35th 
Street.

, PASIRENDUOJA tinkamas ofisas 
daktarui z—i- viršuj bptiekos, Renda ne- 
brAigi, kampinis narnas^ Prieš Nauiie- 
'nasj Atsišaukite: 1800 S- Halsted .St.»

RUIMAS/ant rendos dviem* arba pa- 
vieniui/ f

4157 S. Albany Avė.; 2 lubos 
----- ---------  

e 

v apšildomas, 
ar 

Avė.;

RENDON 
merginoms

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nė bungalow, 2 karų garažas, gatvė ir 
elė ištaisytos. Mainysiu., 5742 So. 
Wbipple St., tel. Republic 8768.

GERAS MURO namas pigiai, West- 
saidėj, arti Aušros Vartų bažnyčios, 
vertas suvirš $9500.00, 3 flatai po 5 
kambarius. Parsiduoda pigiai už 
$7500.00; įmokėti reikia tik $2500, 
kitus palieka ant morgičio.

Kreipkitės greitai pas 
JOHN KUCHINSKĄ 

2221 W. 22 St.

PARDUOSIU AR MAINYSIU 4 FLA
TŲ NAMĄ ANT BUNGALOW

Pardavimui Soft Drink Parlor, gera 
vieta tarp dirbtuvių. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Priežastis vienai mo
teriai persunku.

Tel. Virgtnia 1564

PARDAVIMUI arba mainui 6 kam
barių murins namas ant Bridgeporto. 
Mainysiu į biznį, lotą, farmą. Savinin
kas 10945 So. Edbrooke Avė. Phone 
Pullman 7029.

10 FLATŲ muro namas, kaina 
$17,500.00,- pirmas morgičius $7,000, 
mainysiu anį faripos. ^Atsišaukite 1522 
W. 14tb St., užpakaly, ant pirmo aug- 
|to. ? . - * .

' ■ ■ f . < - . - ' ’■ V' 
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Parsiduoda 4 flatai po 4 kambarius, y 
naujas nąmas, vėliausios mados, apšildo-’, • 
mas ir parėnduoti,* geroje ' vietoje, arti 4 
karų lainės ir . mokyklos, namas neša 
14 nuošimtį, priežastis, didelė, atiduosiu j 
su

poraiy '4053
J.

V.,.Kti

vedusiai
lit Fl.

kambarys, 
ar Vaikinui, 
Si Arterian

nuostoliu.
Savininkas 

4445 So. Cambbell Avei
■"A




