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No. 2

Reikalaus Kongreso Užginti Fašizmą Amerikoj
Kongresas imsis 

tirinėti fašistu 
veikimo tikslus

Bendra kongreso rez61iucija tu
rės pasmerkti prieškonstituci- 
nę propagandą

-------7":^y ■
Washingtcn, sausio 3. — Re

zoliuciją, reikalaujant padaryti 
visoj šalyj fašizmo tyrimą, į- 
nešė kongresui atstovas Hamil- 
toa Fish, Jr. iš Ncw York, 
trs pats, kurs vedė komunistų 
tirinėjimą Amerikoje.

Tokia akcija kongresui pa
siūlyta dėl paskutinių dienų į- 
vykių, kur nuo fašistų vadams 
siųstų bombų žuVo* 3 žmonės 
Kaštone, Pa. Tyrinėjimas siū
loma padaryki pamatinis su 
tikslu pabaigti visokį fašistų 
ir antifašistų veikimą šioje ša
lyj.
Išreiškia kongreso nusistatymą

Rezoliucija, kuri, sakoma, 
išreiškia bendrą kongreso nu
sistatymą, skamba šiaip:

“Suvienytų Valstijų kongre
sas yra priešingas ,kad kuri 
tauta ar tautos kištųsi į musų 
vidaus reikalus, steigdamos čia 
centrus su tikslu skiepyti sve
timus idealus ir reikalauti jiems 
ištikimumo savo kilmes tautie
čių ar buvusių tautiečių tarpe 
šioje šalyje, ir žiuri su nepa
lankumu Į fašizmo skleidimą 
Suvienytose Valstijose, kaipo 
nesuderinamą su Amerikos lais
vės idealais ir kaipo kenksmin
gą musų respublikoniškai val
džios formai, kokią mums mu
sų konstituciją garantuoja, ir 
todėl reikalauja, kad abiejų, 
kaip fašistų taip anti-fašistu 
veikimas pasiliautų”.
Suvartojo 100 svarų dinamito

New York, saus. 2. — Patir
ta, kad dinamitas, iš kurio bu
vo pagamintos pragaro maši
nos, išsiuntinėtos Naujų Metų 
vakarą įvairiems Italijos fašis
tų oficialams šioje šalyje, buvo 
pavogtas iš Cliffside Park, N. 
Y. kai na verčių. Trys jauni ita
lai atėję ir atėmę iš sargo 100 
svariu dinamito.

Lenkė gražuolė vėl de
portuojama

Nespėjo ištekėti, sumušė vyrą

Los Angeles, saus. 2. — Ja
nina Smolinska, buvusi 1928 
metų/‘miss universe”, nesenai 
apsivedė su VValter Grabowski 
ir išsisuko deportacijos; bet 
Grabowski jau paprašė divorso 
už tai, kad Janina jį sumušusi.

Helsinskfx Suomija, saus. 2.— 
Kasdien daugiau suskaitoma 
balsų už prohibicijos visišką 
panaikinimą, referendumui pa
sibaigus šiomis dienomis.

Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugiausia debesiuota, ne
daug permainų temperatūroj; 
švelnus, nepastovus vėjas.

Visa Mandžurija 
paimta; japonai 

traukia į Kiniją
Kiniečių tarpe savitarpis karos 

vėl gresia

Mukdenas, Mandžurija, saus. 
3.—Paskutinę Mapdžurijos sos
tinę, Chinchovv, japonai paėmė 
be jokio šūvio, pirma to už
mušdami 500 ir sužeisdami 800 
kiniečių kareivių ir dvylių.

Kinų kariuomenei be mūšio 
pasitraukus, gyventojams tero
rizuotiems epant dėl nuolatinio 
bombų iš orlaivių mėtymo, pa
čioj Kinijoj naujam savitarpi
niam karui, dėl valdžios prasi
dedant, dabar japonai-yra Vie
ninteliai Mandžurijos valdovai.

Bet to dar negana, japonai 
jau traukia į Shangaikwan, 125 
mylias toliau už Chinchovv, ki
ton pusėn didžiosios kinų sie
nos. Paėmę tą miestą japo
nai uždarys paskutinį ir vie- 
nintėlį kelią iš Kinijos į Mali- 
džuriją ir dar turės savo ran
koj visą Geltonąją jurę. Spė
jama, kad japonai dar ir tuo 
nesiganėdins, ir galbūt trauks 
ligi paties Peiping ar net ir 
Tientsin.

Kunigas ruošia bedar- 
.. bių majšą r.

Pittsburgh, saus. 2. — Jau 
sumobilizuotą 2,500 bedarbių, 
kurie su 1000 automobilių va
žiuos į Washingtoną patiektu 
kongresui reikalavimą. Tą nau
ją baduolių maršą organizuojąs 
švento Patriko klebonas James 
Cox. Maršas busiąs griežtai 
“anti-bolševi kiškas”. Guberna
torius Pinchot žadėjęs “armiją” 
sutikti.

New Yorkiečiai pasigė
rė jūrėse 

/

Nėw( York, saus. 2. —Keturi 
dideli laivai su tūkstančiais 
ištroškusių išvažiavo Naujų 
Metų vakarą į jūres, ii’ 12 my
lių tolumoj atidarė barus, kur 
visi gėrė kiek tilpo po 15 ir 25 
centų t stikliuką importuotos 
degtinės ir $5. Šampano bonką, 
Prohibicija neturi valios toliau 
kaip per 12 mylių nuo pakraš
čio.

Kiek kainuoja Ameri
kai mokyklos /

New York, saus. 2. — Ame
rikos jaunuomenes švietimas 
kainuoja po $3,200,000,000 me
tams. Elementarinėse mokyk
lose pernai buvo 21,311,325 vai
kai; aukštesnėse mokyklose 4,- 
354,815 ir kolegijos 1,099,468. 
Mokytojų skaičius yra 1,029,^ 
000.

Koronieris apkaltintas 
dėl kyšio <,

Indianapolis, saus. ‘ 2. —Ma- 
rion apskrities grand jury ap
kaltino koronerį Fred Vehlig 
už tai, kad jis pareikalavęs iš 
teisiamųjų $150, (automobilio, 
baldų ir Insurance policy ir 
dar kad jį patį samdytų už 
graborių nužudytam Benja- 
min Stickel ir jo Žmonai. Už 
tai koroneris -žadėjęs pripažin
ti, kad jie patys nusinuodiio 
gazu. .,.■• I

[Acme-P. B A. Photo] '

Musinga, Afrikos teritorijos Ruanda b ivusis karalius, laiko konferenciją. Jis turėjo apie 
3,000,000 pavaldinių. Su savo priešais jis labai lengvai apsidirbdavo, — nunuodydavo juos. Ačiū 

belgaihs,; Musinga dabar neteko sosto. >

/

Mahatma Gandhi 
jau suareštuotas;

karas prasidėjo
Vice-karalius atmetė pasiūlymą 

tartis dėl padėties

hombay, Indija, saus? 3. — 
Mahatma Gandhi areštas ir de
portavimas iš Indijos laukiamas 
šią naktį po to kai vice-kara- 
lius lordas Wėlington “priėmė 
Gandhi karo pirštinę”. Jau 200 
revoliucionierių suimta už pla
tinimą neramumų, ' taip pat 
areštuotas buvęs Calkutos ma
joras.

Gandhi jau pasiruošė areštui; 
jo baltiniai išplauti ir kalvara 
tai supakuoti. Laukiama dar jo 
paskutinio atsišaukimo paskel
biant, kuriuo Mahatmą viešai 
pradės “nesipriešinimo karą”.

Gandhi buvo pasiūlęs vice-. 
karaliui sulaikyti “karą”; jei 
tas sutiks tartis su Gandhi dėl 
išeities, bet vice-karaliusį jo pa
siūlymą atmetė ir telegramoj 
atsakė, kąd Anglija yra pasi
ryžusi indi jonų judėjimą nu
slopinti. 

--.............-

Po galioną dienai ne
galima,’

Whee)ing, W. Va., saus. 2,— 
John Hazlett, 63, suimtas už 
rastą jo namuose degtinę aiš
kinosi teisme, kad jis turįs 
išgerti po galioną perĄ dieną dėl 
sveikatos, bet teismąs nepati
kėjo ir ,davė 3.mėnesius,

____ . X -

Vėžys greit bus nebe-
, pavojingas

Viena, Austrija, saus. — 
“Vėžys kaip mirties pasmerki
mas greit bus tik praeities da
lykas”; pareiškė Dr. Tandler 
radioterapijos instituto vedėj- 
jas. Su Vadio pagalba busią 
tikrai galima vėžys išgydyti.

., ...
Priteisė 3 metus sėdėti 

bažnyčioj
z Z .

Seattle, Wash.,' sauą. 2. ■— 
Federalis teisėjas Jeremiah Ne- 
terer nuteisė John Clarfe 19, 
sėdėti kas sekfnadienį bažny-? 
čioj iki 21 metų amžiaus už 
degtinės gėrimą.

- i

Žmonės bėga nuo pot- 
1 Vinių

Raudonasis Kryžius atsisakė 
‘gelbėti

GJendora, Miss., saus. 2. —■ 
Apie 5,000 gyventojų Mississip 
pi upės įlankose, kur kaimai 
tapo apsemti vandeniu, laukia 
pagalbos, nebegalėdami , savo 
pajėgomis išbristi į sausumą. 
Kadangi gresia jbadas ir ligos, 
atsišaukta į Raudonąjį Kry
žių pagalbos,- bet tas atsisakė 
neturįs teisės iariperiams pa
galbos teikti. I ' ’ ....;

* į’., '

1,000,000 parašų prieš 
karą |

Washington, saus. 2. —- Mrs. 
Carrie Chapman Cattt kurią 
Hooveris paskyrė delegate į 
nusiginklavimo konferenciją 
Genevoje vasario mėn., renka 
milijoną parašų, prieš karą ir 
už nusiginklavimą.

. • y........ .. . ■■

Bolševikai sušaudė 4 
konduktorius

Maskva, saus. 2. — Siberijoj, 
Chabarovske, nuteisti sušaudy
ti 4 konduktoriai dėl to, kad 
puvo girti ir susimušė trauki
nis, kuriame žuvo 12 žmonių.

Žiogai gėri kalakutų 
Ūkiui

• V ■ ■/ ,

Mindemoya, Manįtoulin salos, 
•saus. 2. — Prieš kelis metus 
čia nebuvo nė vieno kalakuto, 
bet žiogų rykštei užkiltus, gy
ventojai jais užaugino ir nu
penėjo šimtus tūkstančių kala
kutų. ? ' .

Išgelbėjo šunį, pasaulio ke
liautoją

Methween, Mass., saus. 2.— 
Ugnegesiai su virvėmis išgel
bėjo beskęstantį šunį „su Seattle,, 
Wash. ženklu, šuo' matyt ke* 
liavo skersai Amer^. , ; :

Areštavo^ 2 už Hindehburgą

Berlynas, saus. 2.-— Du žmo
nės areštuoti už tai, kad jie 
įtrukdė radio bangpms laike 
prezidento Hindenburgo prakal
bos Naujų Metų vakarą,

-
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Pilsudskis serga;
susirūpinęs kas po

Pilsudskio dėsis
Generolai, Smigly ir SJovefk, 

nori valdyti
■ m. -»'<■ m'ii ■

Varšuva, sausio 8. — “Po 
Pompaduros, kas?” buvo Fran- 
cijos valdovų susirūpinimas 18 
šimtmetyje, kuomet tą šalį val
dė madam Pompaduros dikta 
turą. Dabar tas pats klausi
mas pasidarė gyvas Lenkijos 
diktatūros šalininkų tarpe, 
kuomet Juozapo Pilsudskio svei
kata staiga pradėjo gesti, .d

Pilsudskis ką tik baigė 61 
metus amžiaus, ,bet nuolat sar 
galioja. Pilsudskininkai į jau 
rūpinosi, kėli diktatoriai turės 
užimti Pilsudskio vietą. Jei 
pilsudskininkai nesusipeš, nu
matoma triumviratas.

- ---------------------------------------

Norėtų bausti tokius 
, kompozitorius

■ T- ,-T - '

I Pittsburgh, Pa., saus. 2. — 
Teisėjas Gibson, uždedamas 
$100 pabaudos dainininkui My- 
er už kieno tai dainos “copy- 
wright” sulaužymą, pasakė, 
“Aš nubaudžiau ne. tą^žmogų. 
/Aš norėčiau nubausti visus 
tuos kompozitorius, kurių dai
nų turiu klausytis per radio”.

Už dantų ištraukė ' iš ekečio

Windham, N. H., saus. 2.— 
Sustingus rankoms nuo šalčio, 
Erick Rothwel|, ,21, įkrito per 
ledą į ežerą, negalėdamas ki
taip pasigauti įmestą jam pa
galbai virvę, sukando ją dan
timis ir 'tokiu budu tapo iš-

$ • ’ / . -J

Potvinis Atnešė palaimą

Pueblo; Co.y saus. 2. — Po
tvyniai Puebld tyruose atnešė 
didžiausią palaimą ; gyvento
jams, peš nuo kalnų prinešė 
pėdos storiimo derlingą sluoks
nį, kuriame1 dabar gausiai au
ga daržovės.

s.' ’ ■., “ -----

' Dėtroit, saus. 2. Miestas 
pasiskolino $1,000,000 i$. Henry 
Fordo .apmokėti 'skubioms mies
to byloms<’ K '

Šešis policistus. 
užmušę, pabėgę 

banditai suimti
I ■ ——------------------ ,

Pusę dienos kovėsi kulkosvai
džiais ir bombomis

Springfield, Mo., saus. 3.— 
Harry Young ir trys jo kom- 
panijonai suimti, išbėgę iš ap
gulto namo, iš kurio jie nušovė 
6 šerifus ir 3 sužeidė.

Vakar aplink vieną farmerio 
namą ištiko karštas mušis, ku
riame žuvo 6 policistai ir 3 ta
po pašauti. Policija patyrusi.
kad name slepiasi garsus ban
ditas Harry Ybung su ^sėbrais, 
naįpĄ apsupo, bet iš namo pa
leido pilti iš kulkosvaidžių. Ko
va tęsėsi kelias valandas ir 
tamsai užėjus, rasta kad visi 
banditai pabėgo per iškastą tu
nelį.

Kovos lauke gulėjo 6 nebe
gyvi policistai, keli buvo su
žeisti.* žmonių ir policijos su
sirinko kaip tikrame karo lau
ke, visi ginkluoti.

PU ilgo iėškojimo, apsupus vi
sus laukus, banditai sugauti.

lėško darbo teisėjais 
' <

Houstom Tex., saus. 2. — 
Skaitlingi' prašymai gaunami 
iš bedatbių^ kad teismas j uos 
samdytų jury teisėjais.

• ■ ■ ■■■A..*- -------------

Veršis su šunies galva

St. Cloud, Minn.',. saus. 2. — 
Karvė 1 pagimdė veršį su tikra 
buldogo galva; nors veršis yra 
sveikas, bet pats karvės nežin- 
da.

Toledo paleido 125 oficialus

Toledo, saus. 2. — Nuo nau
jų metų miesto valdyba paleido 
iš darbo 125 miesto tarnauto
jus.

Sioux City, saus. 2. čia 
rastas vandens bačkoj nusi
skandinęs farmeris Will. Ret- 
beg, 56 metų,

i i ,
Pontiak, Mich., saus. ,2. — 

Mrs. Julia Stilman, 26 m., ga
zu nunuodijo savo 5 metų vai
ką ir pati nusinuodijo.

. ___ •
t \ .

" Sofija, Bulgarija^ saus. 2. — 
Bulgarij os / mpterys organizuo
jasi į galingą lygą savo lyties 
materialiniam ir doriniam sto
viui pakelti.
» -- --------- »---------- !-----------~

Varšuva, saus. 3. — Lietu
vos Brastos kalinių teismas jau 
tęsiasi 51 dieną., Kaltinamųjų 
gynėjai pareiškė, kad Pilsuds
kio diktatūra turėtų būti tei-
siamą už perversmą

.S

r

--- --------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------r----------------------------------------------------------------------------------------------------

J
ŪSŲ apielinkės gerbūvis priklauso ■ 
nuo Jus pačių. Jus galite jį pakelti, 
arba nupuldyti. Atsiminkite, jog 

remdami savo apielinkės biznierius, Jus 
kartu palaikote ir savo apielinkės ger
būvį, "Nevažiuokite, neieškokite bargenų ‘ 
kitur. Jūsų apielinkėę biznieriai turi vis
ką kaą Jums yra visada reikalinga.

Pirkite savo apielinkės krautuvėse
..... ■ f................... ' ■

, >

Iš vieno miežio 
išaugo 66 varpos 

m su 2640 grūdais
-i_____________

“J. Z.” praneša, kad Virbų 
valsčiuje, Vecpeidulių kaime
(Latvijoj) ūkininkui Janiui Bo- 
kumui šiais metais pasisekė iš 
vieno Kuržemės' šešiaeilio mie
žio grūdo išauginti 66 varpas 
su 2640 grūdais. Jis tą mie
žio grūdą įsėjęs netoli namų 
vagoje tarp runkelių, žemė bu
vusi negeriausia: raudonžemis 
su trupučiu molio priemaišto. 
Bukumas ir kitais metais tokiu
budu gaudavęs iš vieno grūdo 
didelį derlių, bet šei metai visus 
pralenkė. '

Išmoko iš Amerikos ku*
- nigų bizniauti

Troškūnai pareina į katakom
bas j

' To Troškūnų bažnyčia yra di
delis gražus rūsys. Ligišiol 
jis stovėjo apytuštis, hes tik 
vienoj dalyj buvo sudėti gra
bai xpraėjusių šimtmečių vie
nuolių. Dabar tuos grabus su 
lavonais užmūrijo, o kitoj da
lyj kas šventė rengiami vaidi
nimai, tercijonėms gyvam ro- 
Žgnčjui... Gvardijonas. sakė, 
kad matė Amerikoj, jog po baž-' 
fiyčiomis įrengtą ■susirinkimui 
salė. Pasakė, kad' jisai leistų 
teą ir šiaip kokį rimtą vaidi
nimą, tik be šokių.

žmogus iš nepapratimo keis
tokai jaučiasi: kvepia pelėsiais 
bei drėgme ir apima jausmas 
!yg butum katakombose.

Labai daug malonės 
prašymų

Artėjant tautininkų valdymo 
5 metų sukaktuvėms, kaliniai 
masėmis duodą malonės prašy
mų. Malonės prašymus duoti 
labai suskubę ir komunistai.

Mokslinė ekspedicija iš 
Pietų Amerikos grįžo
Neseniai iš Brazdi j 6s grįžo 

mokslinės ekspedicijos, subsi- • 
duojamos “Musų Rytojaus” re
dakcijos, nariai' p. p. Arris ir 
Fanstitfs. Dabar Štai grįžo ir ' 
pats ekspedicijos vadas prof. 
Ivanauskas. Iki kovo mėnesio 
Brazilijoj paliko p. Palionis, ku
ris nori papildyti savo vabzdžių 
rinkinius.

Ekspedicija parsivežė labai 
daug įvairių gyvūnijos vabz
džių,' brangios ir retos gamtos 
muziejui medžiagos.

žadama suruošti tų nepa
prastų eksponatų parodą. Prof. 
Ivanauskas žada laikyti keletu
viešų paskaitų.
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Lietuvon ir Atgal įauginu gauti. Bet mano dide

Rašo Dr. A. MARGERtS

(Tęsinys)

MOKYKLOS.

I.ietu-Bevaikščiojant man 
vos kaimuose, miesteliuose/bei 
miestuose ir bestebint naujus 
pastatus pradžioj mokykloms 
ir . didelius, gražius r u mus vi
durinėms bei aukotosioms mo
kykloms. iš tikrųjų, ne kartą 
išsiveržė liūdnumo ir džiaug
smo maišytos ašarosį.

Liūdna buvo prisiminus bai
sius carizmo laikus, kada Ru
sijos vyriausybei daugiau rū
pėjo Lietuvos rusjnimas, ne
gu jos švietimas, kada Lietu
va buvo prikalta prie didžiau
sio gėdos stulpo — analfabe
tizmo!

Bet drauge ir linksma buvo 
matant, kaiį> • dabar, esant 
Lietuvai nepriklausomai vals
tybei, smarkiai yra varomas 
švietimo darbas ir stumiamas 
iš Lietuvos krašto šlykštusis 
analfabetizmas.

Gyvename labai spartaus 
daugelio tautų moksle j imo 
bei. kulturčjimo epochą. Nors 
ir mažos valstybės, bet moks
lo bei kultūros žymios aukštu
mos pasiekusios, tapo ir galin
gos ir garbingos, kadangi di
deles — analfabetizmo, nemo- 
kslo ir nekulturos gyvenimą 
tarsi ažminai begyvendamos 
—tik paniekai ir pajuokai pa
siliko. Pavyzdžiui, ką reiškia 
su savo keturiais inilionais 
ketvirtainių mylių žemės plo
tais ir beveik keturiais šim
tais milijonų gyventojų di
džiulė Kinija prieš mažą Ja
poniją?

Taigi, tokia maža valstybė, 
kaip Lietuva, tik mokslu bei 
kultūra tegali reikšminga pa
saulyje būti ir savo nepri
klausomybę išlaikyti. Anaip
tol ne fizine jėga. Mat, moks
lu) „bei kultūrai plėstis ir pa
saulinis kelias yra laisvas, ne
ribotas, kadangi valstybės že
mėms plėstis yra griežtos ri
bos.* Ir tautos prieauglis turi 
beveik pastovią savo normą. 
Vadinasi, savo fiziniais resur
sais mažai tautai lemta pasi
likti maža, bet dvasiniais — ji 
gali būti kuo didžiausia.

2.
Prieš karą nebuvo Lietuvoje 

nė 1000 pradžios mokyklų, o 
šiandie jau yra apie 4000!

Pamanyk, mielas skaityto
jau, ką reiškia Lietuvai ne
priklausomybė. Juk jeigu Lie
tuva ir šiandie merdėtų rusų 
nelaisvėj, tai vargu daugiau 
per 1000 pradžios mokyklų 
teturėtų.

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

korio* pasaulis per Įimtus metų lau
ki jau yra gatava. Deksaio Galinga 
Mostis yra-sudaryta i5 18-kos skirtingų 
elementų, iš visų kraštų svieto girių vi
sokią medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mosris kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų. Ko
jų. Nugaros skaudėjimą. Rankų. Kojų 
tirpimą ir atšalus! kraują, nikstelėjimą 
ir šiaip visokius skaudėjimu*. Tūkstan
čiai Žmonių yra pagijf. o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranutojami jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
finam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 senut 

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN. . <

— ■ ■ ........... , . ——A , . .

Ir pradžios mokyklų skait
muo turės vienval didėti, nes 
huo 1931 m. lapkričio 1 d. vei
kia visuotinojo privalomojo 
pradžios mokslo įstatymas. 
Išskaitliuota, kad veikiant ši
tam įstatymui, reikia Lietuvo
je apie 6000 pradžios mokyk
lų. ,

Žinoma, kol TĄejtuva tikėk 
daug pradžios nidkyklų, įšį- 
gys, bus sunku, ne tiktai jos 
savivaldybėms, bet ir valdžiai, 
kuri ar tai pati , savo lėšomis 
pradžios mokyklas stato, ar 
tai savivaldybėms pašalpų 

' duoda.
Bet visokių i sunkenybių ne

paisoma ir kilnus darbas 
smarkiai varomas pirmyn.

Kaip gražu! v -
Prieš karą ir liaudies mo

kytojų Lietuvoje maža tebuvo. 
Gal koks tūkstantis; rodos, 
dar mažiau. Ir tie patys toli 
grąžu ,ne visi buvo tikę liau
dies švietimo darbą kaip rei
kiant dirbti. Mat, gerus lietu
vius mokytojus, ypač kurie 
buvo tautiškai nusistatę, cafro 
vyriausybe išgrusdavo už Lie
tuvos ribų, o moksle ir tautiš
kume ątbukusius, užaušusius 
įgyvendindavo Lietuvoje. Bu
vo ir rusų mokytojų, kuriems, 
žinoma, visų daugiausia rūpė
jo Lietuvos jaunuomenės ru
sinimas!

Mano laikais lietuvių kalbos 
pradžios mokyklose visai ne
mokino. Kiekvienas vaikas ar 
mergaitė, jeigu norėjo išmok
ti lietuviškai skaityti bei ra
šyti, tai turėjo mokytis namie.

Atsimenu, kai iš musų kai
mo išvažiavo • tūlas mažažia- 
mis Amerikon. Jis gavo dirbti 
mainose (angliakasyklose). O 
tada Amerikoje gyvenimas 
buvo labai pigus. Sako, lašinių 
svarui tik 3 ar 5 centus temo
kėję. Gi musų kaimynas ne 
tiktai lašinius mėgo, bet ir 
taupyti mokėjo. Jis^parsiųsda- 
vo Lietuvon savo žmonai po 
300 dolerių (600 rublių) kas 
metai. Bet ir sau, dar pasilik
davo, tur būt dėl to, kad grįž
tant tėvynėn daug pinigų par
sivežti ir kaimynams pasiro
dyti. Ir parsivežė. O kai vieną 
ir kitą metą jo žmona, gavus 
po 300 dolerių ir iškeitus juos 
rubliais, pasigyrė,. kad ji po 
600 rublių gaunanti iš Ameri
kos kas mieli meteliai, tai visa 
Vilkaviškio (suvalskinio) pa
rapija pradėjo šnekėti. Neži
nia, kas butų atsitikę, jeigu ji, 
pavyzdžiui, butų gavusi po 
6000 rublių. Galimas daiktas, 
kad visa Lietuva butų pradė
jusi apie tai kalbėti.

Tiek daug dolerių biedna 
žmonelė gaudama, supranta
ma, kad ne tik džiaugėsi bei 
didžiavosi savo geru vyru, bet 
ir troško prideramai padėkuo- 

Juk reikia suteikti 
įkvėpimo, kad dar 
uždirbtų, sutaupytų

ti jam. 
žmogui 
daugiau 
ir žinoma, parsiųstų. Taigi, ir 
paprašė sykį ji manęs parašy
ti jos vyrui laišką į Ameriką. 
Tuoj ir parašiau, žinoma,, jai 
diktuojant. Dvylekį gavau. 
Patenkintas. Vis dėlto už kito 
laiško parašymą tikėjausi

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. ’ 
PURNITURE « PIANO MOVING 

Local V Lotif Dtaanc* Reaoval 
3244 S. Halsted St 

Offic* TtL C*lom« 3399 
Re*. T ei. Y ardą 3408

BR1DGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai

Pornyšių it pianų muveriai vietoje ir 
t®H» patarnavimas geras ir piga*.

817 West 34th St
T.*

lės viltys kuone visai niekais 
virto, kai ji už poros mėnesių 
mane susitikusi smarkiai iš
barė, kam, girdi, parašęs aną 
laišką rusiškomis literomis! 
.los vyrelis, girdi, negalėjęs jo 
iškaityti ir daug vargo, girdi,

ną caro “saldotą,” kuris jam, 
girdi, tą laišką perskaitęs. Tu
rėjęs, girdi, ir užfundyti anam. 
Aš tik žiurėjau į ją ir bijojau, 
kad nepnreikUlautų grąžinti 
tą dvylekį,’ kurį ji man davė 
ir kurį jau seniai buvau išlei
dęs pyragui. Bet Ji, kaip ir 
kiekviena moteriškė vaiką 
bardama, greitai atslūgo, ir 
kai pažadėjau kitą laišką pa
rašyti tik lietuviškomis raidė
mis, ji net ir pagyre* mane, 
kad lietuviškai rašyti mokau
si. Ir. mokiausi. Labai karš
tai. Kitą laišką parašiau lie
tuviškai. O kili čia pat esąs 
kaimynas pažiurėjo ir įtikino 
ją, kad rusiškų literų šitame 
laiške visai nėra, tik lietuviš
kos, davė ji man trečioką ir 
storai sviestu užteptą riekę 
duonos.

Toks tai žiaurus buvo caro 
valdžios režimas, kad Lietu
voje pradžios mokyklose ne
buvo galima mokytis lietuviš
kai skaityti bei rašyti. Reikėjo 
išmokti namie.

Šiandien betgi visai kas ki
ta.. Dabar liaudies - mokytojais 
yra. tiktai lietuviai. Ir jų yra 
ne 1000, kaip caro laikąis bu
vo, bet apie 5000! Daugelis ši
tų mokytojų turi pilną cenzą 
ir yra geri pedagogai; vadina
si, kaip reikiant prisiruošę 
pradžios mokslo darbą mo
kykloje dirbti. O dabar, nau
jam mokytojų seųiinarijų įs
tatymui veikiant, norintieji 
likti liaudies mokytojais, tu
rės, išeiti ne tiktai keturių me- 
tų kursą mokytojų seminari
jose, bet ir dviejų metų prak
tikos darbą pradžios mokyk
lose dirbti. Reiškia, išėjusieji 
mokytojų seminariją tegalės 
būti tiktai kandidatais į liau
dies mokytojus Teturėti tik 
pradžioj mokyRW^j>irfokytojo 
prąktikanlo vardą^ Bet kai jau 
pamokytojaus du metu ir įši- 
gys tiek praktikos mokykloje, 
kad sėkmingai .išlaikys švieti
mo ministerijos nustatytus eg
zaminus, tada bus pilnai^ pra
džios mokyklų mokytojais.

Taigi, keletas ■ "tūkstančių 
naujų pradžios mokyklų ir 
atatinkamų mokytojų yra 
skaudžiausias smūgis analfa
betizmui Lietuvoje. Be to juk 
teikia galvoje turėti ir liau
dies universitetus ir suaugu
siems kursus, kurie paprastai 
yra steigiami prie i liaudies 
mokyklų. Tai vis puikios prie
monės analfabetizmu^ Lietu
voje nukovoti bei amžihai jį 

T’L — reikia tiesa 
šita, labai naudinga

sunaikinti. Tik 
sakyti
Lietuvai, prieš analfabetizmą 
kova, šiaip ar taip$ per lėtu 
tempu eina. Ir žvarbiausia lė
tumo priežastimi yra stoka pi; 
nigų. Mat -j suaugusių švietimo 
kursams vos tik apie 100 tūk
stančių litų ministerija tepa
skiria metams. Tai labai ma
ža, palyginti su reikalo svar
bumu ir darbo didumu bei 
kilnumu. Reikėtų, rodos, berit 
keletą, šimtų tūkstančių litų 
kas metas paskirti. (B. d.)

■f
• -yVM

■ . [Acme-P. « A. Photo]

. Milanas, Italija. — Arnaldo 
Mussolini, - Italijos diktatoriaus 
brolis, kuris šiomis diėnomis 
pasimirė, būdamas 46 metų am
žiaus., Arnaldo i buvo fašistiško 
laikraščio leidėjas.
-į--

beturinti, o naują dar tik ver
danti. Ir jei svečiai norėtų šil
tos, tai ji galėtų parūpinti.

Abu svečiai mielai, sutinką 
pasiūlymą priimti. Moteris iš
eina iš kambario ir netrukusi 
sugrįžta nešdama porą stikle
lių gelsvojo. /

Paduodanti stiklelius “koštu- 
meriąms”. Vienas šių nieko 
nelaukdamas išmetąs jr tuojau 
imąs spiaudytis ir prunkšti. 
Matydamas tokį elgesį, jo drau
gas susilaikęs nuo gėrimo. (

“Kostumeriai” jdukę pradeda 
barti moterį: tu, girdi, mėginai 
užnuodyti mus, tu šiokia, tu 
tokia! Ar tu žinai, kad mes 
esame, sausieji agentai? štai ir 
mūsų ' žvaigždės. Mes ; galime 
tave areštuoti. /

Moteris, netekusi kantrybes, 
atsikerta menamiems sausie
siems: Ko jus čia ,taip didžiuo
jatės, ir aš turiu žvaigždę — 
jei norite, tai galių parodyti. 
Ret vyrai skubiai pasukę mo
terį nugaras.

j?o to vyrai stoję darban. Sa
koma, jie darbavęsi sušilę, iš
vertę, išjaukę butą ir' visus 
kampelius, bet nieko neradę. 
Taip ir išėję be jokių įrodymų.

—- Vietinis.

■r—:———-.t—-** f!—

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

Į KAUNĄ IR ATGAI

$179.0© Trečia Klesa
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 

VIRŠMINETA KAINA DABAR GALĖJĘ ANT
- VISŲ MUSŲ LAIVŲ.
_ Del informacijų kreipkitės į lokalinius

* , musų agentus "

HamburcoAmerica^
177 N. MICHIGAN AVĖ., CHICAGO 

______— . ..n'.......... . ___________ -.......... -- -- ____________________________  

_................................._.................... :....................................._----------

8

SAUGU SIŲSTI PINIGUS
PER MUSV ĮSTAIGĄ

Per 15 metų nei vienas centas nežuvo 
Važiuojant Lietuvon, Teisingas Patarnavimas 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir Mokame 

$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00 — CAS11.
Atsilankykit ypatiškai arba pasiųskite per paštą.

Chicago, III

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą

* •*

1 ai p ulllCagUS

Liotuviu

SKAITO . ,
• PLATINA IR 

• REMIA

Bridgeportas
Parode “žvaigždes”

Nežinau kiek joje teisybės, 
bet ve kokia pasaka yra pla
čiai pasakojama dabar Bridgo- 
porte:

Esą, gyvenanti šioj kolonijoj 
musų tautietė moteris. Pas ją 
kai kada galim#-užeiti ir išgeis 
ti stiklą-kitą alaus. Ir užeida
vę žmonių kartais nemažai, taip 
kad kiti biznio1 žmones iš pa
vydo apskundę ją .

Bet apie skundą moteris, 
matomai,, bu įspėta iš anks- 

lį ■
Na, gerai, ' "'šiai savaitėje 

prieš Naujus Metus* atsilanką 
pas ją du vyrai. Klausią mo
ters, ar ji neturinti naminės ko
kį stiklelj jiems duoti. Moteris 
atsakanti, kad seno štofo ne-

............ ...... ,»■i,..............

—t—m— n. Hi.ii iR111 ■>■■■■ ..................

Palengvina Skausmu
Nekontėklto reumatiškų ga

limu k skausmu. Nusipir
kite bonkų linimento

PAINĘXPELLER
................. .. ..... . 1........ F ..... ..........................

Dresių Dezaininimas 
Orėsiu Siuvimas 

« Skrybėlių pirbimas
■B Mes telkiame eksportą instruk* 
B9 d Jas Šiuose kursuose. Dienomis 

Ar vakarais, žema kaina. Ste 
JHEn amatai yra patraukiantys ir 

gerai apmokami. Rašykite dėl 
knySrutčs apie kursą, kuriuo 
Jus Įdomaujate.

; Skrybėles
Mftv Mes išmokinsime kaip dezal- 

‘ntnU ,r Padaryti gražias skry- 
i bėles, kol mokinatės, Diplomoa 
tį V duodamos. Ateikite ar rašykit 
"Le-l dol/nemokamos knygųtSe.

* !1 MASTER COLDEOE
JOS/ i». KASNIOKA. . Principal
19® N. STATE BAN. »H8

* ’ Phon« Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS . 
6504 So. Washtenatv Avė. i 

CHICAGO, ILL.

IN OUR OFFICE

THE 'BOį.S IS A
BUFFALO.O’R. A
^EtAOCfaAT. I

te*

INVENTORIUS
$20,000.00 vertės ra
dio, pianų, rakandų, 
ploviniui mašinų ir ki
tų dalykų. Budriko 
Krautuvė duoda dide

lę nuolaidą.

Grand 
Radio.

MaBaby 
jestic

" 1

P|iilco kombina
cija .................... .

f

Atwater Kent 
1932 ....... .............
R C A Vičtor
Midget ..... ..........
Trumpųjų bangų 
Converter ..........

: a . .• $
’ Jųš pas Budriką fasjte sau 
radio nuo $12.00 iki $350.00. 

, Budrike trys mekanikai ju- 
isųi radio pataisys gerai.

’22”
’59” 
59

$37'50
s23.75

* t

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.

Telefonas Boulevard 4705

WCFL 970 kyl. gražus programas 
kas nedėldietų f Lietuvių Valandą nuo 
1 iki 2 vai., po pietų. Ketvergais iš 
stoties WHFC 1420 kyl. nuo 7 iki 

8 vai. vakare.

1V GONA BE A 
BoL5Metiki -
VMUEU I <3U0U> /

■ ' J l'l'
i; ’ 

■b.. .. ................ .
Į ' -1 , ' . ‘ • iV<H».

i v
■: >’v< - .

( V

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
» • ■’s* • •

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

Germany. Berlin. SW 68. Schliessfach 80

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne.

VIRfiJE. ISleista 1926 metais. Apdaryta ......----------------
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS^ Dr. J. Kvedaro .....
, Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai,

kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
' vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS . ................ ....................
' Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu** 

vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau- 

. . sias >paštas. 7
KAtJND ALBUMAS __________ _______________________

Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.
VINCO KRĖVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose ____
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..... ......................... ............... ..

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais. ,

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS _______ ________ ________ r
Namų darbai, naminė saskaitybė ir biudžetas. Kaip

> _ • _ > ; y »  VI •! 4 <

193 Grand Street

$2.50

$1.60

$3.0(1

. .60
I 

$7.00 
. 5®

. .55

Brooklyn, N. N,

WISSIG,
PaMdliniamti Kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitoną*

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą/- galvos skausmu*, skausmus nuga 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelj merų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 We«t 26 St., - kampas Keeler Avė., Tel Crawford 557*

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
• I2th STREET

Td. Kedzie 8902

3514-16 Rooievelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO. ILL.
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\niw SOkP H
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Aram sToker Verti A.

GRAFAS DRAKULA

GERAS SUMANYMAS ’Bios

KAS DARO DENUNCI J ACI JAS?

ypač, jeigu

NETEISINGA IR NELOGIŠKA

RUSIJOS PREKYBA PUOLA
Mbkšlb veika

asą sudarė ne ”Nau

vadinusimiikrobais arba bak

DANTYS IR 
SVEIKATA

|8.00 
4.00 
2.00 
1.50

fNaujasj No. 22 4<Kovos’ 
autas šiandie. Kaina 10c 
bauskite Naujienose, >

Prieš šitą pasiūlymą “S. 
pasakė nė Viend žodžio.

& Manim nereikia lau 
prinųnB, kad tai yra paslaptis 
Dar kaę|ų labanakt. “L.”

— ar tai netiesa, 
bent aš taip manau.

Mikros“ — 
— matyti

Mikros”' reiškia 
— gyvas, gyve-

/rar:
pažą lazdute;
teis) — kaip

buvo tau 
ir įgyti tavo

kaip kas už- 
vienu kartu 
menesyje su-

bent 
pdlfah&ytų 

nariu#,

Lilei jos Vesteiirbs laiškas
Minai Muray

• “Gegužės 2

Yra naudinga “Tev.“; Yedak-i 
ei jos suggestija ir apie tdi, kad 
komisiją 'veikimui butą Skiria-; 
ma iš Lėšų Fondo tani' tikra; 
suma pinigų. ♦. į

Pagalinus, “Tėvynė” siūlo pa
keisti Pastoviųjų Komisijų rin
kimo Budą, sudarant tam tikrą! 
komisiją nominavimui kandida
tų (seime) į tas komisijas, ši
tą uždavinį tačiau ^atlieka šei
minė Komisijų Komisija.

ir rašau. Nedrįstu sustoti, nes 
supločiau laliką į gabalėlius, 
ir nenoriu sustoti, nes negaliu 
iškęsti tau visiką neparašiusi- 
Nieko nelaukdama tliojau pa
rašyk man laišką ir pasakyk, 
ką apie visa tai manai. Mina, 
jau turiu sustoti, labanakt. Pa- 
iaimink. savo maldose; 
*iy Mina, .pasimels už mano lai-

Sovietų valdžios daviniais, Rusijos prekyba su už
sieniais per pirmuosius 9 mėnesius 4931 m. nupuolė 
ant 1,398.8 'milionų rublių nuo 1,560.8 milionų, palygi
nant su 9 mėnesiais 1930 m. Ji, vadinasi sumažėjo 162 
riiHionais rublių. ’ ' z . ■

Rusija eksportavo kalbamu laikotarpiu už 593.2 
milionų rublių, o tuo pačiu laiku metais prieš tai —- už 
739,7 mil. Tuo budu eksportas sumažėjo 14615 mik ttub. 
Importas per tuos devynis mėnesius 1931 m. sieke 805:6 
mil. rub., palyginant su 821.1 mik rublių 1930 m.

Rusijos eksportas, kaip matome, nupuolė daug žy
miau, negu importas,

i žymus lenkus dak- 
kpris jį pąžipo Karą** 
e. Klaidingai jisai 

• prie vpkic- 
itĮHuauti, jei ligos apik- 

us ir ypaĮyb&iyiįa

kurie
Tai kO.

Kai kurie tyl taohių, kurijos 
ji ttiirii, kaipo Oi-'
kimo į<m$ i| 'm m 
siuntę Vakarą Komitetui liet

FAŠISTŲ PIRŠLYBOS PAS 
SANDARIĘČIUS ,

Gruodžio 24 'd. “Sandaroje” 
tilpo p. Jaro straipsnis apie 
“bendro fronto” Sudarymų 
SLA. klausime? Tenki, agituoja
ma, kad tautiškai su sandu- 
riočiais rengtųsi. ateinančiam 
SLA, seimo ąepątvirtintį f. 
Bagočiaus, jeigi^ jisai ;ir butų 
išrinktas Visuotinti balsavimą. 
Jaras rašo:

“Pirmiausiai turėtą susi
tarti musą vadai ir pareika
lauti, kad taUtinihkų-šahdk- 
riečių remiami kandidatai no
minacijoj mažiau balsą ga
vę atsisakytų rinkimuos kan
didatuoti j prezidentus, vie
šai pavesdamas savo balsus; 
tam, tautiniiikų-sandariečių 
kandidatui, kuris pominaci-) 
joj gavo daugiau balsų/’ 
Taip paįt, girdi, reikią pada

ryti ir su kandidatais į kitas

“Tėvynės“ redakcija pasta
ruoju laiku svarsto vieną svar
bų Susivienijimui dalyką, bū
tent: kaip sėkmingiau sutvar
kyt SLA. Pastoviųjų Komisiją 
veikimą. Ji siūlo įsteigti cent
re, prie “Tėvynės” redakcijos, 
Pastoviųjų Komisiją sekretą- 
riatą, kuris vykins gyvenime 
visus komisijų nutarimus.

Tai yra labai rimta ir parė
mimo verta mintis.) Iš tiesų, 
kiekvienas asmuo, dirbęs ku
rioje. nors SLA. Pastovioje Ko
misijoje, žino iš patyrimo, kad 
prie dabartinės tvarkos, nuo
sakus ir vaisingas darbas ko
misijose y*ra beveik neįmano
mas.-Komisijų nariai yra išsi
mėtę po visą Ameriką; susira
šinėjimai atima jiems daug lai
ko, jeigu jie nori kokį klausi
mą išdiskusuoti; o kada4ie par 
daro nutarimą, nėra kas j j vy
kintų. Kad komisijų nutarimai 
butų vykinami 
tai yra surišta su finansinėmis 
išlaidomis, tai juos turi apro
buoti Piki. Taryba. Bet \Pild. 
Taryba gali visai nėįvertinti 
komisijos sumanymo, jeigu ko
misija arba koks nors jos įga
liotinis neišaiškins jo !P. Tary-

padėkos idiškUs.
(Pagaliate, ar nė juokinga 

yra prikaišidti Vakarą Komi
tetui norių už
tai, kad jisai šlaite įvairių nuo
monių žmones katidldatais įi 
SLA. viršininkus? Jeigu V. K. 
'nebūtų pastatęs nė vieno san- 
dariečio, tai “Sandara“ butų 
rėkus, kad jo “šleifas” viėnpu- 
SiŠkas; dabar, kada yra įdėta 
penki asmens, kurie nepriklau
so jokioms partijoms ir du as
mens iš šandariečių, tai ir vėl 
negerai! Vadinasi 
kuomet negalima.

O mes patartume, k. 
klūktą pati “S-a” Į 
taip “suyedžioti” SL'A. 
'kaip kad Ji sako “sUvedžioja” 
socialistai. Kodėl ji nenori par 
remti /bent dviejų-tri jų artimų 
socialistams žmonių kandidatū
ras, “atkeršydama” socialistams 
už tai, kad jie remia kandida
tus sandaricčius? MUifts Atrodo, 
kad tai butų daug tinkamesnė 
politika fraternalės drganižąci- 
jos atžvilgiu, negu kurstyti 
partyviškUs kivirčus, v

Bet “S-ai”, matyt, yra: 'mie
liau sudaryti bendrą frontą su 
fašistais, apie ką liudija tilpęs 
jos 52-arn numeryje p. P. P. 
Jaro straipsnis 
ro, kuris melagingai denunci 
javo Dr. M. Viiiiką, kaipo kai 
resnj už Bimbą.

ninkais, ir tai:ne bet kokiais, 
bet vyrais, kurie visą žmoniją 
išgelbėjo nuo 'vienos pavojin
giausią ligų* Jo vardus kas
dieną ąkamba visuose civili
zuoto -pasaulio kumpuose.

Tai tiek šiandien iš bukteri- 
Olpgijos. Kitą syk kalbėsime 
ąpid *81 rcptococcus B uccal i s. 
Tdi yru vienaį mikrobų, kuris 

mok Jli* įgadina uiUsų >Man lis.

kiek jos turėtų būti.
Tai,'žinai, Mina, numeris pir

mas atėjo prieš pietus. Apie jį 
tau jau rašiau, daktaras Jonas 
Sewardas, bepročių ligoninės 
viršiųinkas, labai griežto budo 
if protingas vyras. Nors jis ir 
mėgino užsilaikyti labai šaltay, 
lengvai pastebėjau jo didelį 
nervingumą. Iš anksto 'prisi- 
ruošdamas taip svarbiam įvy
kiui, jis matyti, # buvo išsimo
kinęs procedūros smulkmenas 
ir jų prisilaikė; begestikųliuo- 
damas jis Vos neatsisėdo ant 
savo skrybėlės; šaltai užsilaiką 
vyrai, paprastai ant savo ke
purių nesėdi. Vėliau norėdamas 
mane įtikinti, kad jo iš tikrųjų 
jaustųsi visai laisvai, pradėjo 
nėVisai dtšargiai žaisti su durk- 
liuku. Kelis kartus turėjau su
šukti iš baimės. I mane, Mina, 
jis kalbėjo labai atvirai ir tie
sioginiai. Pasakė, 'kaip brangi 
jam buvau, nors mane tik la
bai trumpai tepažino ir koks 
butų jo gyvenimus be. manęs 
jam padėti, jf paguosti. Buvo 
bepradedąs sakyti, kaip nelai
mingas jis jaustųsi, žinodamas, 
kad jo visai nemyli, bet pama
tęs mane beverkiant, išvadino 
save beširdžiu sutvėrimu ir pri
žadėjo daugiau manęs tuo ne- 
Apsunkinti. Valandėlei praėjus, 
paklausė, ar laikui bėgant ne
galėčiau j jį pradėti žiūrėti ki
tomis akimis;'visa drebėdama 
pakračiau galvą, atsakydama, 
kad ne.

(Bus daugiau)

TIK ką gavome naują 
Kultūros numerį 11. Gali
ma gauti Naujienose. Kai
na 45 centai.

“Vienybė” bažijasi, kad nė vienas vienybininkas 
Dr. Viniko neskundęs valdžiai ir kad “Naujienų” pra
nešimas apie tą apskundimą esąs “grynai provokatyvis 
ir turi demagoginės tendencijos”. Ji toliaus sako:

“Pagaliau, tokį, anot amerikono, ‘Sąuealer’io’ 
darbą primesti tautininkams, kuriuos socialistai Va
dina ‘fašistais’, yra ir vaikiška, begėdiška ir labai 
žema. Tai gryna valkatyno terminologija.” 
Sutinkame, kad terminologija, kurią vartoja “Vie

nybė”, iš tiesų, atsiduoda “valkatynu”. Bet pirma, negu 
imsime gvildenti terminologiją, pažvelgsime į faktus.

Tautininkų laikraštis sako, kad jų žmonės neturė
ję nieko bendro su Dr. Viniko skundimu dėl jo tariamo 
“nihilizmo” ir kurstymo “užmušti Smetoną”. Bet štai 
kas buvo įdėta “Vienybėje” pereitų metų lapkričio mė
nesio 7 d., vos prasidėjus SLA. nominacijoms:

“...po įvykusio Lietuvoj perversmo, Dr. Vini- 
kas persivertė į kairiąją ir buvo, o gal ir dafer dar 
tebėra toks kairus, kad ir pats Bimba už jį nebuvo 
kairesnis. Kartą Brooklyne sakydamas prakalbą 
net pakeltu balsu šaukė, kad reikia sušaudyt Sme
toną ir Voldemarą! Tokia Viniko ‘prakalba’ komu
nistai .negalėjo atsidžiaugti ir atkartotinai pasi
didžiuodami rašė net per kelis ‘Laisvės’ numerius.” 
Po tuo straipsniu yra padėtas P. P. Jaro vardas 

(to 'paties Jaro, kuris dabar kviečia i bendrą frontą 
sandariečius).

Pasakykite, ar tai nėra denuncijacija prieš Dr. Vi- 
Yiiką? ' ’

Jaras parašė, o “Vienybė” įdėjo savo špaltose, pa
reiškimą, kad SLA. Apšvietos Komisijos pirmininkas 
ir dabartinis kandidatas į SLA. sekretorius, esąs toks 
pat “kairus”, kaip komunistų Bimba, ir kad jisai vie
šose prakalbose šaukęs žmones “sušaudyti Smetoną ir 
Voldemarą”. z 1

Abu šituodu kaltinimu Vinikui, žinomą, yra netei
singi. Dr. Vinikas niekuomet nieko bendro su komu
nistais neturėjo. Jisai yra demokratinio nusistatymo 
žmogus ir todėl; suprantama, jisai yra priešas ir fašiz
mo, ir bolševizmo.

Primetimas gi Dr. Vinikui žodžių' apie “sušaudy
mą” Smetonos ir Voldemaro, yra tiesiog besąžiniškas 
prasimanymas. Prakalboje, kurią Baltimorės Jaras mi
ni (ir kurios jisai nėra girdėjęs), p. Vinikds ne šaukė 
prie sušaudymų, bet, priešingai, protestavo prieš nekal
tų, net teismo nenuteistų žmonių sušaudymus!

Taigi yra neužginčijamas faktas, kad “Vienybėje” 
Dr. Vinikas tapo apšmeižtas ir denuncijuotas, kaipo 
komunistiško arba anarchistiško nusistatymo žmogus, 
kuriam Amerikos valdžia, jeigu ji tokiai denuncijacijai 
patikėtų, nieku budu neduotų pilietybės teisių.

Dabar gali būt klausimas, ar šitie “Vienybėje” pa
skelbti šmeižtai prieš Dr. Viniką pasiekė kokiu nors 
budu valdžią, ar kas nors kitas giminingas' Jaro dva
siai žmogus panašų skundą valdžiai įteikė. “Vienybė” 
galėtų gal apie tai pasakyti daugiau, _ negu kas kitas. 
Bet mums sis punktas nėra svarbus, ir tikrumoje jisai, 
Dr. Viniko pilietybės klausime, reikšmės neturi.

Kuomet pačios “Vienybės” špaltose buvo įdėta 
biauriausios rųšies denuncijacija prieš Dr. Viniką, tai 
jos riksmas, kad jps srovės žmonėms esąs “peržemas” 
darbas skųsti valdžiai žmogų, yra gryna veidmainystė.

“Brangi Mina, — s
“Ačiū ir ačiū, dar kartą ačiū 

itž tavo taip saldų laiškutį. 
Mah labai malonu 
viską išpasakoti 
užuojautą.

“Brangi Mina, 
eina, tai viskas 
Štai aš, rugsėjo 
lauksiu dvidešimtų metų, ir 
iki šiandien dar niekas man 
nesipiršo. Nesipiršo tikroje to 
žotlžio prasmėje, bet iškarto 
net trys jau man davė supras
ti, ką jie planuoja. Tik pa
manyk,' trys vyrai peršasi tą 
pačią dieną! Ar tai nebiaų- 
ru? Man gaila, tikrai, širdin
gai gaila tų dviejų vyrų. O, 
Mina, jaučiuosi taip laiminga, 
kad nežinau ką šu savimi da
ryti, Trys peršasi! Bet dėl 
Dievo ‘meiles nesakyk nieko 
apie tai kitoms mergaitėms, 
nes joms į galvas ateis viso
kios keistos mintys ir jos jau
sis nuskriaustos, -kad joms ne
pasipiršo mažiausiai šeši. Mer
gaitei yra tokios tuščios! Tu 
ir aš 
sižiedavušios 
čios rimtai 
maišyti į vedusių motetų gy
venimą, galime su panieka 
žiūrėti ir nepakęsti puikybės. 
Gerai, daibar; tau pasakysiu 
apie visus^Tris, bet turi visą 
tai nuo visų užlaikyti paslap
tyje, išskyrus, žinoma nuo Jo- 
natano.

Papasakok jam viską, nes aš 
pati būdama tavo vietoje, nei 
kiek nesvyruodama apie tai pa
sakyčiau Artūrui, žmona netu
ri laikyti jokių paslapčių > nuo 
savo vyro, 
brangi ? -v— f 

Vyrai myli moteris, tuo labiau 
širvo žmonaą, ir jie yra joms 
kuo atviriausi, bet pačios mo
terys, aš bijau, hera tiek atvi
rus

(Tęsinys)
Miestelyje gyvenimas yra gana 
linksmas. Praleidžiu daug lai
ko galerijose, vaikščiodama ir 
važinėdama po parkus. O 
kąs link aukštą, garbanuotų 
plaukų vj^ro, jis berods tas 
pats, su kuriuo buvau nuėju
si į paskutinį šokių vakarą. 
Greičiausiai kas nors skleidė 
pasakas. Jo pavardė Holm- 
vudas. t Jis ląbai dažnai atsi-> 
lanko pas mus ir labai gerai 
sugyvena su mamyte, -nes abu 
turi tiek daug -bendro kalbėti. 
Nelabai senai sutikome vyrą, 
kwis kaip Mk tau tiktų, jeigu 
nębUtum jau susižiedavusi su 
Johatanu. -Puikus tau jauni
kis, įgražps^ gerai sudėtas ir 
aukštos kilmes. Jis, beto, yra 
gydytojas ir labai gudrus. Jis 
yra , tik ‘dvidešimts septynių 
metų amžiaus ir pilnoje savo 
globoje turi didžiulį bepročių 
iigdninę. Hblmvudas mus su
pažindino ir !netrukus jis atsi- 
lahke 'namuose. ^DAbar- jau
nasis' daktaras užsuka gana 
dažniai. Niėkuome nesu ma
čiusi taip ‘drąsu,' pasiryžusi 
žmogų ir, tuo pačiu laiku, to
kį ramų. Nemanau, kad kas 
galėtą jį sujudinti. Gali įsi
vaizdinti kokią stebėtiną įta
ką Jis turi 4 savo pacijentus. 
Jo keistas -paprotys žiūrėti 
žmogui 'tiesiai -t į akis, atrodo, 
lyg jis 'neretą išskaityti jo 
mintis. Dažnai jis tai bando 
ir su manimi, bet galiu pasi
girti, kad esu kietas riešutas 
perkąsti. Tai žinau iš savo pa
tyrimo. Ar mėginai kuomet 
nors išskaityti savo veidą, vei
drodyje? Aš mėginau, ir ga
liu pasakyti, kad tai nėra blo
ga pamoka. Ji yra daug sun- 
kėsiįtė, ^negu -gali įsivaizduoti. 
Daktaras sako, 'kad jam esu 
įddmi psichologine studija ir 
turiu pripažinti, kad tai eiėsa.

Kaip jau žinai, nesirūpinu 
ganėtinai apie rubus ir madas 
ir todėl nieko apie tai negaliu 
pasakyti. Rūbai mane 'tik 
vargina. Mina, ules visuomet 
pasidalinome paslaptimis nuo 
pat kūdikystės laiką: mes kar
tu valgėme, kartu miegojome# 
kartu juokėmės ir verkėme; 
ir dabar, nors tau viską išsi

ginu su tavimi kalbėti ir kal- 
bčtb ar au> 
prasli? jrnyiiu-! ftaudonuo* 
ju tai rhšyiįamas, nes manau, 
kad . jis mane myli, bet dar mie- 
ko liek apie .tai,-nesakė. Bet, 
p, "Mina, jį myl 
Matai,. 'Matar, 
kibk geriam Norėčiau būti su 
ta vimi, brangioj i, sėdėt prie 
Ži&jriĮo • nusirengdama, kaip 
mes seniatt sedėįay.oine; mė- 
įįįii&Lau atidaryti tau savo šir
dį, Išpasakoti vistis jausmus.

Mikrobų yra visokią rusių 
ir pavidalų. ' Svarbiausi ją 

— išrado kaip 
:Cocčus (kbk- 

mažas taškas; 
'Spirilum, —vihgiuota: lygiai 
edip prietaisas, kuriuoini Pieš 
štraukiame korkas iš bonkų. 

Yra ir kitokių rųšių, bet virš- 
phminėti yra svarbiausi. Vieni 
ą mikrobą yra iriums nau

dingi. -Pavyzdžiui — ^Bacillus 
iūlgaricus” suraugina pieną, 
kuris yra labai naudingas ir 
Šveikas maffStas. Mielės taip
gi yra naudingi mikrobai. Iš 
kenksmingiausią, kurie dažnai 
mus nuvaro, kaip sakoma, 
anapus, yra j “PnėUmocoCc.us”, 
riiikrdbas., kuris apsigyvena 
musų plaučiuose it yra prieža
stimi plaučių uždegimo' arba 
kaip čia 'lietuviai vadina “za- 
pkliėriijOs” (iš lenkiško). “Ba
bilius Tuberculošis” — džiovos 
mikrobas. Tų kenksmingų 
mikrobų yra daugybė. Mpšų 
didžiuma ligų paeina nuo mi
krobų. Didesnė daktarą dar
bo dalis yra nuolatinė kova 
su visokiais 'mikrobais. Ne
gabu apleisti nephminėjęš dar 
vieno labai pavojingo mikro
bo. Ypatingai todėl, kad 'jįl 
Atrado lietuvis ir lai Mhr nbla-1 
bhi seiliau vos tiktai 1905 me
tais. Tas mikrobas vadinasi | 
“Spiroeitaota Pdllida” Tas) 
mikrobas sugadino ir pakirto 
milijonus kaltų ii’ tiek pat ne
kaltų igyvenimų. Viduram
žiuose Ėuropdjė ‘ibio 'to mikro
bo tiesiog šiątitė epidemija. 
Nuo n jo 'nebuvo laisvi nei kai
miečiui, ftei iiohtfi, ’iiei kara
liai, 'nei sput^s popiežiai. ”spi- 
roėliafctu Pullida” yru priežaš- 
illlii' gUh blogos iigOs, kuri va- 
dihaSi .sifiliu. Lietuviai Tą li
gą kitą syk -Vadindavo ?‘pran- 
cais”. Ta liga galima užsikrės
ti ir visai nekaltai. Taigi tos 
ĮlgOs luikrobo atidengimo gar
be priguli vienam prūsų lietu
viai dmaM
ludse Jisai paprastai yra Žino
mas 'kaijio Seliogdiųn. Jo tįk* 
ra pavarde yra šaudinis. Kad 
jisąi pripažino save esant lie
tuviu, tai apįe tą man paša- 
kpjo vięųas 
tarias, 7 
liaučiuje.
yra prislįaimmas 
čįą. 'Paprastai,'.

_____ _ 
^ipOmos, -tai tada mokslo VyV 
rai lepgvai suranda vaistąs ir 
(priemones, kurios 'tą mikro
bų panaikina arba padaro jį 
pilims nepavojingu. Taigi nik- 

Hotįeį kad ir mes lietuvjUi ga
lime 'pusigirii savo

?‘ w r — kas pablogino jos prakybos 
balansą. Per devynis mėnesius 1931 m. 'Riisijos -preky
ba su užsieniu atnešė jai 212.4 mil. rublių deficito.'(me- 
tai prieš tai buvo fyl.5 mil. iliblių deficito).

- Žpipnės; dyžhiiį stebisi, ko* 
dėl dantys pipiaj genda. Yra 
datig priežasčių* / Apie itai bu
tų r gabnia prirašyti daugėto* 
rii knyga* Pbprastąi ir prięį- 
mnnųi aš čia jums paaįškin- 
siu vienų svarbiausių dantų 
puvimo priežasčių. Visi žino
te, kad,, jei vaisius ar daržo
ves palikti neuždengtus, kur 
uitoje, vietoje,, tai po(kelintos 
Ulėną jię pradeda gę»ti* Apf 
įHipįpČįą vaisįą galima 
myli mažos žalių pelėsių taš
kučius. Tie pelėsiai įš tikrųjų

'kas kilus, kaip Uk sųyo

tdrijomis. Dabar ne Vienasj 
jūsų gali užklausti, iš kur gi 
įie mikrobai atsirado aht ^ai- 
šrų? Dalykas yra fetai kame. 
Mikrobų yfa pilna visur. Orė 
frr ant iamėb. Jie yra 1 tokie! 
^»ždtė!liai, -kad ant skrajojai!-; 
ėių du>keliųyore ją galima pri-i 
Skaityti šiitus. Mokslinčiai 
savo 'išsireiškimams dažnai 
vartoja sėnų graikų bei loty-J 
nų kalbas, kurios besimaino, 
nes jos jau seniai mirę. Kiek-

gyva kalba vis mainosi,) 
nors mes to nejaučiam. Taigi 
mikrobas yra senų graiku žo
dis, arba teisingiau, du sude- 
'ffhi žodžiai 
mažės.
riimas. Todėl mikrobas reiškia 
mažutėlis .gyvūnas. Mikrobai 
arba bakterijos yra priškaito- 
mi prie žemiausios augalų rū
šies. Mokslinčiai išrado ir iš- 
tObhlino stebuklingų instru
mentą (prietaisą), kurį jie pa
vadino mikroskopu. Ir vėl sey 
nų graikų žodis, 
mažas. Skopei n
žiurčti. Taigi, mikroskopas yra 
instrumentas arba žiūronas, 
kuris dalykus padidina šimte
riopai, net dąug tūkstančių 
karių. Jei nčbtitų mikroskopo, 
tai mes.mažai žinotumėm apie 
mikrobus. Yra ir tokių mikro- 
bų? kurie nėra matomi net ir, 
per stipriausius mikroskopus. 
Mokslas apie mikrobus, jų su
dėtį, gyvenimą, jų kenksmin
gumą bei naudą žmogaus gy
venime, vadinasi “bakteriolo
gija.” <įLogoę” graikų kaiiboje 
belekia žodis, mdkšlas. ' Mina, mes būdamos su 

ir besirengian 
susikaupti ir įsi

WMiakm» kalam
Chicagoje — paltas

Metama - , -- - - -
Pusei metn' ,- r-
Trima minėdama ---- „.-r-
Dviem mineaiama --- 
Vienam mineaiui —

Ohicagoj per iineliotojua:
Viena kopija 
Savaitei ___
Mlnedui _

Suvienytoaa VabtUaaa, ae OMcafoj, 
paltai

Metama —— ____ __ — 17.00
Puaei meta .................. .m,, 8.50
Trima mineaiama —...... 1.75
Dviem mineaiama ....„„■■j,1.25 
Vienam mineaiui .75

Lletavoa Ir kitur uiatataua 
(Atpiginta)

Metama . .............. -....... . .. 18.00
z Pusei meta ....... ......—<*00

Trima mineaiama
Pinigua reikia iii

Orderiu karta au i
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Truput 4s iBakteriolo 
gijos

O Kadangi jos “piatiliėtkosM WOa
gabenti iš svetimų šalių mašinas M kitas pramonės ga
minius, tai jai darosi vis sunkiau ir sunkta* j

Išvada yra ta/ kad svetimoms dž-iatigūs |ri 
bolšęvik’ams neapsimoka.

.. / iniLiiim fniir«!rrr~TrTrr-p^

*rft*4*M 18c ‘

Polemizuodama su vienu mu-j 
sų bendradarbiu, “Sandara” vėl; 
riečia savo pasaką apie ‘^socia
listų kandidatus” ir prišispy- 
rusi prikaišioja socialistams 
partyvišką veikimą Susivieniji
me. Ji ir visi kiti žmonės gerai 
žiho, kad tgme katiididlitų /šį-; 
Taše, kurį !ji vadina ”sociįilis-! 
tišku“, yra įvairių nuonidniųĮ 
^atstovų ir yra net dvejetas žij 
'nornų siandariečių. Bet šitą fak- 
-tą “S.” ignoruoja ir sandurieJ 
čių įdėjimą į Vakarų 'Komiteto; 
“sleitą.“ ji aiškina, kaipo sočia-! 
listų gudrybę, štai ką ji rašo:!

“ ‘N? štabas įdėjo į savoj 
surašą du žymius SLA\ vei-! 
kėjus, Dr. Viniką ir J. Gri-f 
niy visai negavę jų sutikimoj 
Tas buvo padaryta, kad pa
traukti daugiau balsų prie 
Bagočiaus ir suvedžioti ma-j 
žiau informuotus $LA. na-'

' rius.” . ¥ ..
čia “S.” paraše dvi neteisy

bes ir vieną nesąmonę. Pirmu
tine neteisybe -yra 'ta, kad kan
didatų surašą sudarė ne ‘‘Nau
jienų” Štabas, bet įvairių ŠLA. 
kuopų Veikėjų konferencija 
daugumoj)? tų pąčių Wikčjų, 
ięurię veikė dar įprieŠ Ghičagčf 
seitną*

Antra neteisybė yra ta, kąd 
Vinikas*-ię Grinius ^uvę įdėti ''į j 
sąramą be jų sutikimo. Vakarį 
Komiteto valdyba buvo Jptahą- 
šus visiems Kaądįjįatam8, kad 
jie yra siūlomi kandidatais, ir 
vieni jų pranešė, kad jie galu
tinai nųsįstatys., ąr kąnHiMtUb*į 

411 < -ne, kuomet paaiškės į 
Knarife Juos ‘balšuo^ iiom 
cijose
savo • surikimą. ‘Nė -vienas 4š 4ų

fiubacription Ratai
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside oi Chicago
18.00 per year in Chicago
8c per eopy

Entered aa Seeond Clau Matter 
March 7th 1914 at the Port Office 
of CMeago, m. vndar the act of 
March 8rd 1879.
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CHICAGOS 
ŽINIOS
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Dirbsią Chicagos finan
sinei krizei pašalinti
Legisiaturos nariai susiren

ka šią savaitę Springfielde. Ir 
vienas svarbiausių klausimų, 
kuris pasilieka neišrištas, tai 
klausimas kaip pašalinti Chi
cagos finansinę krizę. Legis- 
laturos nariai iš Chicagos ir 
Cook pavieto, sakoma, sudary
sią bendrą frontą, kad perva
ryti planą* kuris sutvarkytų 
taksų reikalus.

O tai reiškia, kad jie esą su
sitarę dėl pertvarkymo taksų 
mašinerijos ir dėl suradimo 
paskolų miesto bizniui varyti.

Bet nors Chicago ir Cook 
pavieto atstovai legislaturoj 
esą susitarę, plano pervary* 
inas nesąs dar užtikrintas. Da
lykas toks, kad reikia tam pla
nui pervaryti dviejų trečdalių 
atstoviu didžiumos. Ir ot jie 
nėra tikri, kad tokią didžiumą 
pajėgs sueiliuoti.

18 žuvo autų nelaimėse 
per pirmas dvi dienas
Per pirmas dvi . naujų metų 

dienas automobilių nelaimėse 
žuvo 18 asmenų Chicagoj ir 
Čook paviete.

Gengė nušovė šešius
Iš Springfieklo pranešamą, 

kad Šeši šerifo padėjų asme
nų tapo nušauti kulkosvai
džiu. Tie asmens mėgino su
gauti tūlą Young, kuris yra 
kaltinamas galvažudys^*. 500 
apielinkes gyventojų gaudo 
galvažudžius;

Remkite savo apidinkes 
. biznierius

KHAH

Don’t
• '* - ■ ■ ‘ f

neglect
CoMs

SalčUi krutinėjo ar gęrklCJel gali 
pasidaryti rimtus,’ Palengvinki t 
juos į minutes su "Muaųirolo,", 
— '•counter-irrHSnt” f tTidedamna 

▼aknd*. jis turi/suteikti 
*a*elba. M1 Lionu vartojamas nėr 
20 motų. Rekomenduojamas <lak« 
tarų fr šiaušių.

Apdegė vidurmiesčio 
trobėsis Velveeta

Kilo gaisras sekmadienio 
ryte Lake-VVelIs trobesy, prie 
Lake ir Wells gatvių. Gaisras 
padarė nuostolių turtui 
$25,000. •

I

Pirmas žuvo holdape
Pirma naujuose metuose 

holdapo auka buvo , Harry 
Fox, 45 m. Jisai buvo pašau
tas holdapcrių delikatesų 
krautuvėje adresu 114 South 
\Vood st. Fox, krautuves sa-

holdaperiams. Jie pašovė jį, 
dėl ko jis ir mirė praėjusį šeš
tadienį.

• e • •• 
skanų naują sūrį galima 

, tarpinti, raikyti, tepti!
Kaip jo pilnas, riebus 

sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai 
virškinasi, — tyras kaip 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų groserninkas 
turi jį puses svaro pake
liuose.

kvapas), draugijos 
kurios niekas neatr 

buvo priežastis, 
nėra reikalo turėti 

.'Gerklės, plovi-

Jie niekad jos 
nekviečia

Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Haiitosi* (dvo
kiąs 
klaida, 
leidžia, 
Jums
halitdsis.
mas su Listerine tuojaus sur

. naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert 
Pbarmical Co., St. Louis, 
Mo.

LISTERINE
pašalina halitosis .

Užmuša 200,000,000 Per^ L

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

Pakorė du vaiku ir pati 
pasikorę

John Heindel, River Forest 
statybos kon trak torius, 931 
Clinton place, išvažiavo su 
žmona svečiuosna. Paliko 
namie du vaiku — vieną 8 
mėnesių senumo, o kitą -1 me
tų. Juos pridaboti pasiliko 
tarnaitė, Mary Roth, 25 metų. 
Kada Ileideliai sugrįžo namo, 
tai rado vaikus pakartus bute, 
o tarnaitę pasikorusią skiepe.

POVILAS BALTRŪNAS

pasauliu' 
valandą 
Boston, 

amžiaus, 
Pandėlio

Areštuota genge kidna- 
perių

Valstyli'ės gynėjo ofiso poli
cija areštavo šešius asmenis. 
Jie yra kaltinami’tuo, kad pri
klausė kidnaperių gengek ku
ri už paleidimą esanti išręika- 
favusi iš pasiturinčių chicagie- 
čių jau (/augiau kaip $500,000.

Areštuotųjų tarpe yra Ward 
S. Swalweil, advokatas. Per 
penkerius metus jisai yra bu
vęs pirmesnio vaistybėš gynė
jo, būtent Robert Crowe, pa
dėjėjas. Pastarasis lėčiau už
sigina. Dar policija gaudanti 
du gengės narius ir tikisi juos 
paimli. Gaudomųjų vienas 
esąs žymus advokatas, kuris, 
nužiūrima. buvęs gengeje 
“sfmegenys”. Vienok kas tik
rai iš šių kaltinimų ir areštų 
išeis, tai parodys ateitis, nes 
areštas dar nereiškia, kad 
areštuotieji jau pripažinti teis
mo kalti.

Persiskyrė su šiuo 
gruodžio 26 dieną, 10 
ryto 19 31 m,, South 
Mass.. sulaukęs 57 mtų 
gimęs Rokiškio ''apskr.,

, parap.. Šekštininkų kaime.
Paliko dideliame nubudime 

brolį Juozapą, brolienę Stepaniją, 
krikšto sūnų Vytautą, 
ir gimines, o Lietuvoj - 
liu — Romusį ir Petrą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4200 
S. Mozart St.

Laidotuvės įvyks 
sausio 4 dieną. 1 vai. 
namų bus nulydėtai į 
kapines.

Visi a. a. Povilo 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nuliūdę liekame.

Brolis, Brolienė, 
Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Baltrūną
2 bro-

panedčly, 
po piet iš 
Tautiškas

Baltrūno

dalyvauti 
jam pasku- 
atsisveikini-

Krikšto

JONAS PĖSTININKAS

Sudegė paskilbęs ręsto- 
. ranas

antradieny,

Sudcgė Citro restoranas, 
1012 So. Halsted st. Tas res
toranas buvo paskilbęs anks
tyvose prohibieijos dienose 
kaip vieta, kurioj ne tik but- 
legeriai, bet operos žvaigždės 
susitikdavo ir smagiai laiką, 
praleisdavo.

> iih—y

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 2 dieną. 8:30 valandą ry- 

? to 1932 m,, sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Mariampoles apskr., 
Mariampolės parap.t Degučių kai- 

? me, Amerikoj išgyverio 30 metų, 
į Paliko dideliame nuliudime 2 

dukteris — Oną Norkevičienę ir 
| Emiliją, suntj Vytautą, žentą Al- 
■ fonsą Norkevičių, 2 ( anukus ir 
> gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 5150 
S. Kildare Avė.

Laidotuvės įvyks
sausio 5 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Gimimo Panelės šv. parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
la, o iŠ ten bus nulydėtas į 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jopo Pėstininko 
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai f kviečiami dalyvauti 
laidotuose ir suteikti jąni^ pas- 
Kutin| patarnavimą ir atstsveikini- 
yi- *

Nuliūdę liekame.
Dukterys,. Sūnūs, Žentas, 

x Anūkai ir Giminės.
Lhidotuvėše patarnauja grabt

sie« 
Šv.

gi-

nūs Eudeikis. Yards 1/41

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai 

—....................... .........

\xhlrIKS
* Nigbt and Morning to lįcep 
Iii thetnClėan,CIear andHėalthy

or 4fJEye.Beauty,, Book
' Mi»ineC<MlW.n.S^E.01«ieSt,Chtt«ro

Peter Conrad 
' FOTOGRAFAS 

Fotografuoja jūsų na
muose arba stadijoj.

730 W. 62 St.

G^abortal
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas W- 
dotuvšse ir kokiame tel- 
k.14 .«i Hil.
uingas'.it, nebrangia to* 

. Jei, kad neturime IB- 
laldų nžlaikymni sky-

3307 Auburn Avė
S CHICAGO. ILL.

Graboriai Lietuviai Gydytojai

PETRAS CZAPRECKIS

Persiskyrė su šiuo • pasauliu 
sausio 2 dieną, 3:30 valandą ! po 
piet 1932 m., sulaukęs apie 63 
metų amžiaus, gimęs Kaltinėnų1 
mieste, Tauragės apskr. Ameri
koj išgyveno apie 40 metų. '

Paliko dideliame nubudime se
serį Apoloniją Kasmauskicnę, tris 
sesers sūnūs .— 
ir Petrą ir gimines.

Kūnas pašarvotas^ randasi 8857. 
So. Houšton1 Ave,< South Chicago.

Laidotuvės įvyks f ■ utarninke, 
sausio 5 dieną, 8i: Vili'Vyte iš na
rnų į Šv. Juozapo1 parapijos baž
nyčią, kurioje ^tslbus gedulingoj 
pamaldos už velionio siel)',. o iš ten 
bus nulydėtas" į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a.i Pętro Czaprcckio gir 
minės, draugai, iri pažįstam L esat 
nuoširdžiai kviečiami: dalyvauti

Stanislovą, Joną

laidotuvėse ir suteikfijąfn pasku
tinį par.irnavimą ir atsisveikinimu

Nulipdę liekame,

Sesuo, Sesers Sttnai ’ 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius I. J. Zolp, Tcl. Boulevard 
5203.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 86. 49th

Telefonu 

Cicero 3724

Ct.

Lietuvės AkuSėrės

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THBRAPY 

« M1DWIPB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

PT.

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

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninksis, Ketvergiu ir Subatoms 
2420 W. Marquette Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828 
Panediliais, Seredoms ir Pėtnyžiome 

1821 So. Halsted Street

Ofiso ir Rez. Td. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35th « Halsted Sts) 
Ofiso valandos) nuo 1-3, nuo 6:30-8x30 

Nedėldieniab pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

Pbone Bonlevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
tirti 47tb Street

įvairus Gydytojai

DR.NAIKEIIS DR. HERZMAN
756 W. 35th St — IS RUSUOS —

(Cor. of 35tb 8 Hateted Sts) Gerai lietuviams žinomas per 25 ass* 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 

Nedildianiais pagal sutartį įr akutei
------------------------------ ' 11 Gydo staigias ir chroniškas ligų vy

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS pnetauus,

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias . Ofisas Ir Laboratorija:
blauzdų gyslas. 1025 ŠV I bth St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. Valandos: nuo 10—12 pietų h 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. nno 6 iki 7:30 vaL vakare
3343 So. Halsted Street TeL Canal 3110

Tel Boulevard 1401 Rezidencijos telefonai
—------ ------------------------------------- :-----------------\Hyde Perk 6755^«r Randolpb 6800

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didele ir graži koplyčia dykai

718W.iaSL
Tel RoouT.lt 7531

Laehavich ir Sumiš
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopiglausis.

Reikale meldžiu atsišaukti,. o > mano I 
.darbu busite užganėdibti.

... Tel Xdo»ėyeW.4515 arba. 2516.

2314 W. 2^-3 PL, ChieaiK»
, , SKYRIUS:

439 S. 49 C<mrt, Ciė® "l 
' . ■ ta/cittoi’ ■

j Tetefonkt YaW 1138:i .
1.. • lAlilh X . .. i

DR
UETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

' Sugedo H Lietuvos
Palengvins akių {tempimą, kuris esti 

priežšstimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo,, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir tolitegystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro-> 
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaiko*. Valandos 
nuo *10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ: LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų, akys atitaisomos be 

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

. \ Phone Boulevard 7589
-o--------

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllthSt.
\ Kumpas Wabash Avenue 

Tel. Pallman 0856 
Gaza*, X-Ray, etc.

DR. CHARLES SEGA!
Ptakrikuou 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS pžIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS*

Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8 >30 vai 
vakaro NediL nuo 10 iki 12 v. di*a* 

Pbone Midiray 2880

25 METU PATYRIMO
Pritaikymė akinių dcl visokių akių 

1 i!

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRIS^AS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Room 8. Phone'Canal 0523

Graborius ir '.
Balzamuoto jas '

Modemiška - Kokplyčia. Dovanai. 
Turiu- automobiline visokiem* reik* 

„ tams. Kaina prieinama1

3319 Auburn Avenuė
CHICAGO. ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

PIGIAUSIAS < LIETUVIS 
graborius; chicagoj 

Laidotuvėse patarnau- 
\ ju geriau ir pigiau,
j ne£u kiti tųdeli kad
S priklausau prie gra

bų išditbystl£’ 
OFISAS*..

668 W. 18thk Street 
Tek Canal 6174

rSKYRIW^ 3 

238 S. Halsted SL 
TA Victory 4088*

Ofisas ir Akinių. Dirbtuvė
756 West 35th St.

* kanapa* Halsted St. 
Valandos!' iiuo 10—4, nU0‘6 iki 8< 

Nedėliomis nuo 10 iki.* 12»

Duokite savo akis išegzaminuoti . 

br. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST: 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Aoe 

kampas 47th Sti 
Tel. Boulevard 6487

| MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistai. Viri 15 metų 

c patyrimas . 
Akiniai nuo. $3

Valandos: 9* ryto iki 9 vak. katdiė.
DRU. GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780 

............... ..  \".R|Į. I įi1’!"*"„I

,vw

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir &AKTJ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą, ir ramų 
pątarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & C®.
JŪSŲ GRABORIAJ 

k Didysis pfisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Viii T.lofonaii YARDS i 741 ir 1743

DIL A, 1 KARALIUS 
Gydytojau ir Chirurgas , 
3147 Sb. Halsted Street 

-Td. Cdumet 3294
Nuo 9 iki 12 vaL d‘«6°’ i< 
nuo 6 iki 9 valandos. vakare

A. L Davidomfeį-M.D.
4910 $o: JMfiėhigah Avenue

1 Tel. Kehwood 5107 ’ 5
VALANDOS: ... ’

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nhd 6 iki -8 Valandai vkUs

'apart. iventddiSnioi > ip
7. .. ' r

Phone Canal i'222

įSertd^mis ir, hedeliomU-' pagal- 4Wrt{ki 
Rezidencija 6628 Richmopd Street' 

TM.nu KųmMic 7S6» '
(

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Lipu 

4145 Aj-cher Avė. 
Vai 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pieru 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliotais pagal susitarimu I Telefonas Yards 0994/ mauro kahn

Q ___ 4631 South Ashland Avenese
u .Ofiso valandos:

Telefonas Boulevard 1939 iųao 1Q iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet 

DR. S. A. BRENZA įRez. Telepbone Plaza 3100
Ofiso valandos: . '...................      —

9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v. I Ofko Td V{ctofy 68„ 

4608 South Ashland Avė- Rezidencijos Tel. Drexel 9191
Netoli 46tb St. Chicago. III TAITI k A Tl/\nTTT 

DK. A* A. KO I H
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: • /

3102 So. Halsted St.
arti 31 st Street 

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

0036 I Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.
■ ■ ■ ............ —■ ■ 1 1  ........... .

Tel. CanaF4050 Veneciškos

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

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare 

Varicdse Gyslos Odos

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4.142 Archer Avenae

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėlios ano 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktj Virgiui*

2 iki 
10

He» 6600 South Artesian Avenut 
Pbone Prospetf 6659 

Ofito Tel Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR' CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO (LL-

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

, ' 2400: W. Uadison St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vsk.
Tel. Wtst 2860

^lamų telefonae Branevick 0597

v SVARBI ŽINUTE I

B M. T. STRffiOL | M
Lietuvys Gydytojas 

ir Chirurgas
Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
TeL Boulevard 7820 

Namai r

6641 So. Albany Avė.
x • Tel: Ptoepett l930

; Advokatai

K. GUfilS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dedrbom St., Room 1115 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto liti 4 fro pietų 

Gyvenimo vieta
> 3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard ,1310 •, 
i: nuo 6 iki 8 vai kielcvitM 

vakarą, išskyra*
, Nedėhoj ano 9 Iki 12 ryto

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

Tel. Lafayetts 4146 

VALANDOS*
nuo 9 iki 11 valandai ryto 

. nuo 6. iki 9 valandai vakaro

EL A. VASALLE
ADVOKATAI

11 South Du Sitis Street _ 
Room .1934 Tel. Randolpb 0531 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai* vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0567 

Valahdos. — 7 iki 9 vakare 
Olis—-Utanu Ketv. Ir Subatos vąk 
Vuali*—Pan., Sėt. ir Pftny&oa valu

■ »■■■ .........——.......... . "' '»■■■■■— ■

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatai

DR. J. j. KOWARSKAS
■ GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St, Suite 3

Tel.. Prdspect 1028
2359 S. Leavitt St. Canal 2330

Ofiso valandos 2 iki 4. 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutarti

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road

Valandos: 9——12, 7—9.' Antradienį ir 
Ketvirtadienį* vakarais pagal susitarųną-

Arti Leavitt St?
< : Telefonas Cdnkl 2552
Valandos 9 ryto Iki 8 vakaro.

Setcdoj. ir Pėtnyėtoj nuo 9 iki < :

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisus 77 W..Wehbbsgtors. St.
Room 1502 ' Tel. Central 297^ 

Valandos: 9 ryto iki 4' po pietų

. Vakarais: Urarn., K«tv„ ir Subator 
~ 6 iki 9 raL

4145 ArcAer Ads. TO. LufeųfMts 733l’

iiamų Tcl. Hyde P-sA 3395

DR. A. L. YUSKA
. W. Mdmuitt. M. 

kampis 67th Ir Artesian Avė. 
■ Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9. iki U ryto. nuo 2-4 
ir 7*9 po pietų; sendonn po pietų ir 

nedaloma pagal susitarimą

dykai traukimas bedarbiams 
Ketvergais — 1 iki 3 po piet 

Utarninkai* — 2 iki 3 po piet tiktai

Dn: Vincent e. Steele
DBNTISTAS.

JOHN K. B0RDEN

,105 <r SK ItoMi nu
Telephone Randolpb. 6737 

Vakarais 2151 W. 22mf 0^ •-»
Telephone Rdtssevdfc 90M * J 

Namie *-» tyM T<L Repab» tm

JOSEPH X JRISH
Lietuvis Advokatas -

<M1 Sb. Ą*.
Tat Boukvird 2800/

Rm. 6515 . So. SL t
Tiri. Rtpublic 9723

RoouT.lt


T" ■ -

vieni ap

3317

Cicero nuo .komiteto Garsinkitės Naujienose

Marųuette Park
Stnnnilla

South

s valandas

Naujienų spulka

MADOS MADOS MADOSSo. Chicago, III
Per neatsargumų apdegė

CLASSIFIED ADS

Cicero
metusPatys areštavo ir išteisino

Šiandie

me

3119Koseland
nu

2660

(Vardas ir pavardė)

A. Sleutaris,
B. Rnubicne

sausio 1932 
bile kuriuo 
atdara nuo 

vakaro kas-

agentas 
kad jie 
varanto.

nul
is jo

nes yra

Šileikis. *

Busįness bervice 
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Educational
Mokyklos___

Aptirtėta 
. sausio 
Sandaros 

Visos

knygynėlį, 
didelis 

Eks.

35 tJ, Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

— finansų rast., 
kasierius. \

susirinkimas

West American 
uanian Club 1

vės, kurios skelbiasi

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

Del platesnių informacijų 
kreipkite? 1739 So. Halsted St 

T. Rypkevičia, sekr.

Improvement Kliubas 
Kimbark, K. Leudans 
Makutėnas, A. Tuma 

Kizas.
Rožės Pas

siu dėkingas. D. .T. V., 
Ąuburn Avė., Chicago, III

Šiandie
Fanny Foley 

Herself”

ra abejonės, kad laimės Lietu 
vos Seserys.—-“N.” Rašėjas.

* 2668 — 
šaltesnis oras, 
ilgiaus laikytų 

3272 —
dviejų atliekamų šmotų. Sukirptos mietas 6, 8, 10, 12

3119 .— Baliui tinkama suknelė. ' 
gražesnės materijos. Juostelė galima vartoti iš stugos. 
gos pritaikintos prie spalvos materijom f *' 
36 ir 38 colių per ktiitinę. ■ .?

6163—7*

J. Paikis,
Rizgalienė, 

Petrošaiticnė.
Vakarinės 

Kliubas:
S t. Laurint 

K. Jokuhka.

Salomėja Gonzoles, 43m„ gy
venanti 10538 Torrence Avė., 
norėjo prigesusi pečių greičiaus 
pakurti. ' Paėbiė galioną kero- 
sino užpylė ant prigesusios ug
nies. Dėlto kilo explozija, ‘aplie
dama moterį degančiu kerosimi. 
Moteris mirtinai apdegė.

SAUGUS INVEST- 
MENTAS-

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

parašyta 
komedija 
gyvenimo 

šokiais tau- 
Viskas

Tarp Chicagos 
Lieįu>il! Rūta Gay Girls 

-šokiai

1.6K 18* 20, taipgi
. j . i
Tokia lėlė kiekviena

EbNA MAY OLIVER, 
HELEN CHANDLER, 

JOHN DARROW, 
HABART BOSWORTH 

ir k.

FANC5ES DEE, 
ROBERT ’AMES 

ir k.

Naujienų skolinimo :r buda- 
vojimo bendrovės nauja serija 
prasideda su 1 d. 
m. Galima įstoti 
laiku, nes raštinė 
8 ryto iki 8 vai.

Dr-tė L. D. K. Gedimino lai
kė priešmetinį susirinkimų tre
čiadienį, gruodžio 23 dienų, She- 
dvilos svetainėje.

Tai viena iš pirmųjų tautiš
kų draugijų Roselande. Dr-tė L. 
D. K. Gedimino buvo suorgani
zuota gegužės 2 dienų 1909 me
tų. Draugija per visų savo gy
vavimų yra atlikusi daug nau
dingų darbų visuomeniškam© 
gyvenime ir daug sušelpusi sa
vo narių kaip ligonių.

Šiais metais dėl prastų lai
kų, t. y. bedarbės, neturėjo jo
kio parengimo. Bet po Naujų 
Metų, sausio 24 dienų, L. D. K. 
Gedimino draugystė bendrai su 
Brolių-Seserų ir su Suvienytų 
kliubu, rengia vakarų Strumilos 
svetainėj. Tai bus, taip sakant, 
didelis šurum burum.

Valdyba 1932 metams išrink
ta. A. Narbutas— pirmininkas, 
J, Jokubauskas-vice— pirminin
kas, Fį

savininkai.
* l • reikalų su
Pavienis 

nepriklausąs klhibui, 
pas valdininką, kartais 

jei no tai iš- 
palauk” arba

šeštadienį, sausio 2 d., San
daros svetainėje įvyko Rūta 
Gay* Girls mergaičių dailės ra
telio šokiai, tipingas kaimiškas 
“bara dahče”. Susirinkęs jau
nimas smagiai praleido vakarų 
šokdama^ ir žaizdamas pramo
gai pritaikintus žaislus. Apie 
dvylikta visi susirinkusieji išsi
skirstė. praleidę keturias links
mas

Rūta Gay' Girls grupės , pir
mininke yra Englewood mo
kyklos- mokinė B. Kinderiute. 
ši veikli grupė, turėdama tiek 
pat veiklių pirmininkę priskai
to virš trisdešimts narių. Ėžto, 
ji turi skaitlingų 
kuriuo naudojasi gana 
skaičius skaitytojų

Taip sakant paskutinę dienų 
netikusių metų susirinko bū
rys Chicagos northsidiečių lie
tuvių ir nutraukę į artimų prie
miestį, Westwood, III., vadina
mą, pas gerus vientaučius, pp. 
Kaulinus, kad palaidoti ant vi
sados nusenusius ir jsikirėju- 
sius 1931 metūs ir, žinoma, kad 
sutikti ir pasveikinti jų /įpėdi
nius,. naujus 1932 mietus.

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

i

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.,
CHICAGO. ILL.

Aš išgirdau 
kad antras vakaras' su užkan
džiais ir kava įvyks sausio 16 
d. Krenčiaus svetainėje, 4600 
So. Wood st* Įžangos kaina! 
visai maža—tik 85 asmeniui. I

Dhr turiu priminti, kad Kliu- Į 
bo metinis susirinkimas įvyks 
ateinantį sekmadienį, sausio 10 
d., G. Krenčiaus svetainėje, 46 j 
So. Wood st., ir prasidės 1:80, 
vai. popiet. , Visi nariai malo-, 
nokite būti, nes daug klausimų 
turėsime aptartu-

—Viekas iš valdybos.

Am. Liet. Rymo Katalikų 
Fed. 12 skyrius:

A. Stulginskas,^ Mrs. A. Put- 
romentas, M. Danąbrauskns, E. 
Pajaujis, Mrs.'A. Bašinskas.

Visu šv. Vvny ir Moterų

vynai, laikyki
Grigula-protokolų., V* tesi ,0 kai dėl motęrų, tai nė

Dangis 
kas — 

Metinis
sausio 29 diena 1932/ m. Drau
gija mano taisyti konstitucijos 
nekuriuos skyrius. Todėl visi 
nariai turi dalyvauti susirinki
me.

Pradedame Palijus 
bet naujo nėra nieko.

Tos pačios bėdos, tie patys 
vargai, gyvenimo, ratas sukasi 
kaip seniau, ir lietuviškas gy
venimas verda, kunkuliuoja.

Buvau manęs nuo'Naujų Me
tų iš to viso sūkurio pasitrauk
ti, pasilsėti. Bet tikrai lietu 
viškai kalbant 
kai nudv...

• Naujų Metų 
bai šauniai p-nios 
svetainėje 
Lietuvos 
Svečių buvo daug ir visi 
žiai linksminosi. Seserys 
gražaus pasisekimo.

už dyką. . Tuo gi tarpu 
kliubui kaštuoja

$1 metams. Taigi visi

, Prohibicijos - agentai, James 
Kominskis ir A. ,L- Thomas,' ne
turėdami varanto padarė kratų 
pas pilietį A. J. Haak, 8143 
Harper Avė. Jie rado keletą ga
lionų spiritinio vyno ir namie 
daryto alaus. Viską ir konsfis- 
kavo.

Agentai užuodė kvapą ir ki
toje stuboje, būtent 8100 Hal- 
per Avė. Norėjo įeiti, bet jų 
niekas neįsileido. Agentai tar
pe savęs susivaidijo. F. B. Ko
minskis sako: Mes teisės netu
rime krata daryti- be varanto. 
Ir paliko vietą ramybėje.

Bet A. J. Haaką jie nugabe
no pas Komisijonierių E. K. 
Walker. [Prohibicijos 
Kominokis paaiškino, 
darę krata neturėdami 
Komisijonierius paleido A. J 
Haaką, bet “gerojo” štopo ne
grąžino

Kai kas naujo lietu 
vių scenoj

ros veikimui, kiti žiemos dar 
buotei. Ir dabar 
su pasiryžimu 
mitetas, kurin 
mieraitis, M. 
Rimdzienė.

PARDAVIMUI pigiai kampinis deli- 
catesen storas. Lysas 5 metų. Pigi 
renda. 6000 So. Wood St. Telefonas 
Republic 6963.

valdiškų vietą, ir lietu 
nebus gėdos.
daug metų kaip čia lie 
bruzda, juda, bet pase

A. F. CZESNA’S 
BATUS 

rCRKISKOB, SULFCRiNtR VANOS TK 
EI.KKTRTKINIB GYDYMAS , 

Treatmentai visokių kraujo litrų, reuma
tizmo. nervų. lumbaro, Šalčio, paraly
žiaus. sclatlcA ir visas panažiaa liras gy
dome su elektros therapy, vk lėtiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. Sulfurinfts vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatmental. Vanos ir kambarys——$1.50. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. B. Paulina. Tel. Boulevard 4A0t

South West American 
uanian Club nutarė priešmeti- 
nin susirinkimai! nekviesti na
rių atvirutėmis, nes raštinin
kui butų daug darbo. O kliubo 
visa valdyba dirba be algos.

Dabar bus laikomi kliubo 
susirinkimai kiekvieno mėne
sio pirmą trečiadienį 8 valan
dą vakaro toj pačioj svetainėj, 
kurioje jie laikyta iki Šiol.

MArųuette Parke lietuviai di
džiumoj yra. namų 
Jie turi visokių 
miesto valdininkais 
pilietis 
nuėjęs 
turi jį tepti, 
girsta pastabą 
“eik pas kitų”.

O kliubas visus tuos darbus 
atliek, 
priklausyti 
mažai 
gyvenantys šioj apielinkėj na
mų savininkai turėtų priklausy 
ti kliubui ,neš jų pačių reika
lai verčia juos priklausyti.

Dar vienas dalykas— tai lan
kymas susirinkimų. Atėjus 
rinkimarfis. dėka kliubui gali
ma žinoti kas iš kandidatų yra 
tinkamas asmuo tai ir kitai vie
tai į miesto urėdus.

Metinis kliubo susirinkimas 
įvyks ateinantį trečiadienį, sau
sių 6 d., 8 valandą vakaro J. 
Mežlaiško svetainėj, 2453 West 
71 st.—J. B.

TAISAU senus čeverykus labai priei 
narna kaina. Esu buvęs ilgai be dar 
bo. pagelbėkite man palaikyti mano šei 
mą. Patarnausiu greit ir maloniai.

v JONAS MAYORAS 
1819 So. Union Avė

Raudonos Rožės Kliubo 
tinis susirinkimas ’ tenka 
mam mėnesio penktadieniui. O 
šiemet tą penktadienį pasitaikė 
Nauji Metai. .Deliai to susi 
rinkimas įvyks ateinantį penk
tadienį, būtent 8 d. sausio. Vie
ta — p. Lukštienės svetainėje. 
Nariai, bukite visi ię užsimo
kėkite duokles, kad atsitikus 
nelaimei nereikėtų graudentis.

O bedarbiai, neturintys iš ko 
užsimokėti, bukite destis at
eiti. į susirinkimų ir ^pasisakyti 
apie savo padėtį. Kliubas neat
stumia nė vieno, kuris laiku pa
daro pareiškimų.

Ateinančio šeštadienio vaka
re bus kliubo metinis iškilmin
gas; maskaradas-balius. Dovanų 
yra galybės ir gaus jų visi. Tad 
rengkitės kuo įvairiausiai, nes 
tokiuose parengimuose . eina 
lenktynes: kurie įvairesni, tie 
laimipgesni. Didesnės grupės, 
taip moterų, ,kaip vyrų, gauna 
didesnes dovanas.<

Draugystės Lietuvos Karei
vių nariai tikisi laimėti pirmą 
dovanų. Tad

šiomis dienomis 
vieno akto juokinga 
iš Lietuvos jaunimo 
—su dainelėmis 
tiškuose drabužiuose 
dedasi turtingo ūkininko sod
ne. Vėliau, vakaro laiku, mer
ginos susieiną vakarauti: 1 au
sti juostas, siuvinėti arba šiaip 
kokių rankdarbių dirbinėli, o 
vaikiozai eina merginėti, 
mediją baigiasi šokiais, 
riems groja senio Martyno 
zikantų grupė, susidaranti 
paties 10 vaikų.

Antra komedija, taipgi 
rankrašty, tai vieno akto 
ieškojimas”. Jos turinys 
imtas iš Amerikos lietuvių ma
žų biznierių gyvenimo. Viskas 
įvyksią agento raštinėje ir bai
giasi dviejų moterų peštynė
mis.

šios dvi komedijos bus su
vaidintos sausio 10 d.‘Lietuvių 
Auditor i j oj. —Marė..

STANKŪNAS
Kak norit gerq paveikslu atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit f namui

'"3315’ So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

Dabar, žmonęs daug šneka ir 
visokių kalbų prikalba apie tai, 
kų veiksime šiais metais. -Taip 
ir Johiškiečių Kliube šis klau
simas yra gyvas.
/ Visi ramiai, sutartinai ir 
tvirtu noru turime dirbti kliu
bo gerovei, kad šiemet galėjus 
daugiau labdaringų kultūriškų 
darbų atlikti.

Pas joniškiečius yra toks pa- 
protis dar iš tėvynės Lietuvos 
atsivežtas, kad jeigu darbimetės 
laikų vienas atsilieka nuo ki
tų, tai šie kiti ateina atsiliku
siam pa.gelbon, idant atlikus 
darbą iš karto. Taip ir Joniš-

sulaūkėme la- 
Lukštienės 

Turėjo parengimą 
Seserų Draugystė, 

gra- 
turi

Musų finansinė įstaiga spul
ka turėjo praėjusį šeštadienį 
metinį susirinkimą Lietuvių 
Liuosybės svetainėje. Dalinin
kai buvo kviesti atvirutėmis.

Tapo išrinkta dalis spulkos 
direktorių.

North Side. SLA. 226 kuopos me
tinis susirinkimas įvyks antradieny, sau
sio 5 d. 7:30 v. v. Association House, 
2150 W; North avė. Visi nariai ,vra 
kviečiami skaitlingai atsilankyti 
daug svarbių reikalų aptarti. 

Sekretorius M.

Lietuvių Moterų draugijos 
metinis susirinkimas įvyks 5 i 
1932 m., 7:^0 vai. vakare,, 
svetainėj, 3236 S. Halsted St 
narės atsilankykite, nes ;yra daug reikalų 
aptarti. — Sekretorė.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliube 
Amerikoj metinis susirinkirfias įvyks 
sausio 5 d„ 8 vai. vak., Mark, White 
Sųuare Parko -svetainėj, prie 29tos ir 
So. Halsted St. Malonėkite visi atsi
lankyti, nes turim daug svarbių reikalu 
aptarti ir užvilktas duokles malonėkite 
užsimokėti,

A. Zalaį/ėnas, prot. rast.

, JUŠKAU
Ieškau Petronėlės Babušic- 

nės, turiu svarbų reikalą, šir- 
darbuojasi dingai meldžiu ją pačią ar kas 

šio sezono ko-ją žinote suteikti žinią — bu- 
jeina. J. Kaži 
Laučienė ir V

Taipgi 
I •

Komedijos, Žinios, Pasakėčios 
Margumynai

Iš Joniškiečių L. K 
' Kliubo

Suprantama^ tikslas buvo kiečių. Kliubo nariai 
atsiektas kuo puikiausiai. Prie siima dirbti komitetuose vasa 
skanių vaišių betuturiuojant 
atėjo 12 valanda nakties, ir 
kuomet visas svietas sujudo ir 
pradėjo įvairiais instrumentais 
švilpti, birbti ir trubuoti, kad 
išreikšti džiaugsmą dėl mirties 
senųjų 1931 ir kad pasveikinti 
naujagimius 1932 metus, tai 
ir aukščiau minėtas būrys ne- 
apsileido. Spaudė vieni kitiems 
dešinę ir kiekvienas reiškė ge
riausių linkėjimų ir įvairios 
laimės /visiems naujuose me
tuose. ' P-ųų Kaulinu maloniai 
vaišinami svečiai ir viešnios nei 
nepajuto, kaip atėjo 4 valanda 
ryto ir reikėjo vėl grįšti atgal 
į seną Čhicagos Northsidę.

—Buvęs.

MOKYKIS BARBERYSTfeb
\ AMATO

<henomi» it vakarai*. Del informadjv 
šjak arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGB

77 Madison Sli»r»

Taipgi
Komedija, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai.

Linksmos “laidotu 
ves”

MILDA1 THEATRE*
• L * ’» ' *

3142 S. Halsted St.

Jau galima pranešti tikru 
žinių, kaip dalykai plojasi po
litikos dirvonuose, ypač ant 
kiek jie liečia lietuvius šioje 
Apolonijoje. ‘

Lietuvių kandidatas. Jonas 
Kimbarkas, yra padėtas ant 
republikonų partijos tikieto 
trustiso (globėjo) vietai.

Nominacijose 23 d. vasario 
mėnesio visi lietuviai nusista
tę remti savo tautos žmogų, t. 
y. p. Kimbarką, nes jis yra pil- 
ųai kompetentiškas užimti bet 
kurią 
viams

Jau 
tuviai 
kų nebuvo. O geistinų pasė
kų nebuvo todėl, kad lietu
viuose nesimatė 4 vienybės: 
darbas ėjo neorganizuotai.

Bet dabar dalykai atrodo ki
taip. Keli mėnesiai atgal kim
bu ir draugijų atstovai susi
rinko ir padare Įtarimą, kad 
visi dirbs kaip vienas už lietu
vių kandidatūrą.

Ir šiuo daroma pareiškimas, 
jogei indorsuojame J. F. Kim
barką kaip lietuvį kandidatą 
miestelio valdžion. Ypatingai 
mes, lietuviai, laikykimės vie
nybėje, nes joje galybė.

J. F. Kimbarko kandidatūrą 
indorsuoja šios lietuvių orga
nizacijos per savo atstovus:

Liet.
J. F 

kas, L 
vich, F. Undritls, I 

Liet. Raudonos 
Kliubas:

Geo. Yankus, John Pocius, 
A.. Matui, C. Kakanauskas, M. 
Masiliūnas.

Apaštalystes Maldos Dr-stė:
Mrs. A. Jaukšas, fM. česnie- 

nė, O. Reikauskienė.
Lietuvių Kareivių Dr-stė:
Wm. Jakubauskas, J. R. Lip- 

skys, J. Takažauskas.P. Kočiu- 
nas, P. Kavaliauskas.

Liet. Vyčių 14 kuopa:
Edward Pajaujis.
Lietuvos Mylėtojų Dr-stė:
J. Rainis, A. Gropštas, M. Ur

ba, ,S. Ignataviče, F. Mikalajū
nas.

Šv. Antano Dr-stė:
A. Matul,y A. Valančius, J. 

Stankewicz, A. Gerdziunas, J. 
Gribauskas.

Saldž. Vardo Jėzaus Dr-stė:
M. Metelynienė, A. Jaukšie- 

nė, O. Reikauskienė, M. Čia- 
sienė.

Liet. Republikonų Kliubas:
L. Shvėgžda, K. P. Deveikis, 

C. Genis, V. Arlauskas, V. Ka
kanauskas.

Šv. Antano Parapija:
Joe. Karpus, F. Strelcziunas, 

C. Žilvitis, J. Matekaitis, A. 
Liutkus.

Visų Šv. Dr-stė:
M. Laurinaitienė, Mrs. K. 

Šriubas, J. Vilkas, A. Janušau
skas, J. Ciasas.

Moterų Rymo Katalikų Są
jungos 2ra kuopa:
’ M. Vaičiūnienė, K. Lazdaus- 
kienė, Mrs. T. Mikolaitis, Mrs. 
M. Gerdziunas, Mrs. B. Skiris. 
' Sus. Lit. Amerikoje 301 kp.:

S. Kiela, J. Gražulis, J. Cer- 
ifpviče.

}Cicero Bulis Kliubas:
Tony Wallens, J. Mozeris, 

P. Gražulis, E. Statkus.
Tautiškų Seserų Dr-stė:
S. Skridulienė, Z. Gulbinienė.

O. Skridulienė, M. Bartkienė.
Sus. Liet. Rymo Katalikų 

Am. 48 kuopa:
J. Vaičiūnas, J. Mikolainis.
Alumnae:
J. Reikauskas.

' šv. Grigaliaus Choras:
‘A. Jankauskas.

z Motinos Dievo Sopulingos 
Dr-stė:

Mrs. Ą. Vaišvilas, Mrs. A. 
Rimkus, Mrs. V. Kemptis, Mrs. 
&. žvibas, Mrs. A. VaiŠnoris.

Business Chances

PARDAVIMUI Slicing Machint 
‘Little American”, ant lengvų iš mokė- 
imu, A. Saldukas, 6655 So. May St- 
rel. Engkwood 5723.

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted Sri/Cbicago, III.

Čia įdedu 15 centų it prašau at> 

siųst) man pavyzdį No

Mieros pėr krutinę

Help Wanted—Malė
* Darbininkų Reikia

BEKERIS AR' PAGELBININKAS

Vyras, kuris dabar dirba ir turi 
žiausia vienus metus patyrimo prie 
pimo, kad liuosu laiku lavintis ir 
sirengri prie geresnių darbų.

Telefonuokit Lincoln 1077 ir 
klauskit Mr. ZAM.

350/ SUPERHETERODYNE Radio 
už $25, gražus pritaikintas riešuto Con- 
sole kabinetas, 8 tūbų, pilnai. Taipgi 
$200 vanity ir $25 spinet deska pigiai. 
Pirmas augštas, 4236 W. 21 Place.

Real Estate For bale

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namu* 

otus, farinas. bizniu* visokio* rųšie* 
Nėra skirtumo apieltnkė* ir kur yra ai 
kas yra. Perkam nota*. 2nd mortgafe 
r parnpinam 1 ir 2nd mortgage leng 
o m ii išlygomis. Teisingas ir greita* 

• 'tarnavimai

1425 So Fairfield Ar,
T«L Lafayette 045J *

Žieminis apatinis rūbas. Be jo sunkiai bus. apseiti, jeigu ateis 
Siuvant namie išeitų pigiau, materijolas butų geresnis ir rūbas 
Sukirptos mieros 16, ,18, 36, 38, 4’0 ir ji 2 colių per, krutinę.

Mažutę! mergaitei sukhelė. Praktiškai nes galinta pasisiūdinti'iš 
» *1, 10, 12 ir,14 metų mergaitei^

1% lengvo šilko, voaliaus arba kitokios 
Geriausia aksomines stu- 

Sukirptos mieros 14

Lėlė padaryta iš atliekamų šillcĮnių skudurų, 
mergaitė nori' turėti ant savo lovps, kaip padabinimą-^-pągrąžihimą

Norint fcuuti . vieną ar dau
giau virš ąurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan? 
kūtę arba priduoti pavylfcd^io 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa*- 
vardę ir adresą. Kiekvįęno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Čali- 
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikįa adresuotu 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 

ChicuAgo, Iii.

GERB. Naujienų skaityto’ 
jos ir skaitytoj ai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krau
Nauji e n o s e.
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