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Gandhi ištremtas;
Anglijai belieka 

laikytis durtuvų
Paskutinė susitarimo viltis din

go smurtų pradėjus

Kaina 3c No. 3

Hooverio laiškas 
kongresui imtis 

skubių reformų
Kaip apsaugoti depozitorius nuo 

bankų krizių

Bombay,. Indija, sausio 4.— 
Pereitą naktį trečią valandą po
licijos vežimas Išgabeno Mahat
ma Gcndhi į Kalėjimą netoli 
Poona ir turbūt vėliau i iš
trėmimą Kuria A.'uria salon; 
Arabijos t jūrėse. Sykiu su 
C.nndhi suimtas ir jo draugas 
J. V. Patel, Indijos seimo bu
vęs prezidentas. Abudu suimti 
einant 1827 melų senu dekretu, 
kaltinant “valstybės išdavimu“.

šis žygis skaitomas pirmas 
Anglijos konservatorių smūgis 
Indijos nepriklausomybės kovo
tojams. Karas formaliai prasi
dėjo. Jau Bombay pirkliai pa
skelbė vieno mėnesio streiką. 
J Madras pasiųsta 500 kariuo
menės slopinti mokesnių nemo
kėtojų judėjimą., Pecaavvar pa
skelbtas tikras karo stovis.
Gandhi atsišaukimas į Ameriką

Gandhi atsisveikindamas į- 
teikė savo pasekėjams raštelį, 
kur buvo pasakyta “Nepaabe
jokite ir nenukrypkite nuo mu
sų nepuolimo krypties ir tiesos 
kelio. Atiduokite viską už sa
vo kraštą. Svvaraj (civylio ne
klusnumo karas) -laimės!’’-

Atsišaukime j Ameriką Gand
hi parašė “Mirtinos kovos iš
vakarėse, aš tikiu, kad musų 
Amerikos draugai seks tos ko
vos progresą ir panaudos savo 
galingos tautos įtakų prispaus
tos žmonijos naudai“.

Gandhi išvežant minia jį bu
dėjusi garsiai verkė ir šaukė 
“Tegyvuoja Gandhi!“ o mote 
rys užgiedojo himnų saules die 
viii. Višnu.

VVashington ,sausio 4.—Kon
gresas susirinkęs po atostogų 
tuojau sulaukė prezidento Hoo
verio laišką, kuriame prašoma 
skubiausiai imtis ekonominio 
programo vykdymo.

Prezidento siūlymu tuojau 
turi būti priimti įstatymai:

Sustiprinti federalę žemės 
bankų sistemą; sutverti $500,• 
000,000 finansinę rekonstrukci 
jos korporaciją; įsteigti namų 
statybai paskolos fondą dėl be
darbės ir namų statybos page
rinimo; federalių rezervo ban
kų reformą; priemonės grąžin
ti dalį pinigų depozitoriams iš 
uždarytų bankų; revizija ban-
kų įstatymų, kad depozitoriai 
nebenukentėtų nuostolių; ata
tinkamas mokesnių pakėlimas 
ir kt.

Kongresas turėsx ypatingai 
palaužyti galvą, kaip sutikti nu
matomą $2,000,000,000 iždo de
ficitą. ,

Darrow atsisakė ginti 8 
negrus*

Nenori maišytis į komunistų 
interesus

Chicago. Clarence Darrow, ži
nomasis advokatas, buvo apsi
ėmęs ginti 8 negrus nuteistus 
mirti Scottosboro, Ala., bet 
šiandien pareiškė, kad jų nebe
ginsiąs nes iš jų bylos komu
nistai norį pasidaryti savo par
tijos biznį, o Darrow norįs pa
silikti bešališkas.

Policijos šuo bešališkas
Visus vienodai apkandžiojo už

/ barnius

New York, saus. 4. — Joe 
I^ambert subarė savo dukteris, 
kad šventadienį neprosytų sa
vo suknelių, žodis po žodžio ir 
šeimyna susibarė. Trix, poli
cijos šuo, tai girdėdamas pri
ėjo, pasižiurėjo į vieną, į kitų, 
ir nesupratęs, kurs kalčiausiAs 
visiems įkando ir nuėjo, šuo 
buvo atiduotas sveikatos sky
riui ištirti protą, bet rastas 
sveikas, šeimyna jam atleido 
ir parsivedė namo.

Suėmė Sicilijos banditų 
karalienę

Palermo, Cicilija, saus. 4.— 
Po ilgų medžioklių Italijos ka
riuomenė suėmė garsios, Mafia 
bandos? vyriausius vadus su pa
čia karaliene, Giuseppa Salvo. 
Karalienė valdė visą salą, tu
rėdama savo valioj teismus ir 
administraciją. Ji. turėjo savo 
“aukščiausį teismą” ir neištiki
mus banditus baudė be pasigai
lėjimo.

Nori žinoti, kode! kapo
jamos algos

Washington, saus. 4. — Gelž- 
kelių darbininkų unija pareiškė 
savo darbdaviams, kad ji sutik
tų su* algų numažinimu, jei bus 
išaiškintos priežastys, kodėl ka 
pojimas turi būti daromas ir 
jei bus užtikrinta, kad vėl bus 
atstatytos senos algos taip greit 
kaip galima. •

Austrijoj visas miestas 
ubagauja

Viena, Austrija, saus. 4. — 
Netikėtinos žinios ateina iš 
Steyr, 20,000 gyventojų mies
tuko Austrijoj ,kur gyventojai 
jau suvalgė visus šunis ir da
bar eina elgetaudami. Apie 10, 
000 žmonių, tai yra visi suau
gusieji neturi jokio darbo. Pen
ktadienis nustatytas elgetavimo 
diena, kurią tūkstančiai vaikų 
ir moterų eina per namus ir 
krautuves išmaldauti maisto.

Vatikano Miestas, saus. 4.— 
Papos sekretorius kardinolas 
Eugenio Pacelli papos pirmoji 
dešinė ranka, pareiškė norįs 
.stoti vienuoliu.

Kaizeris susirgo bekirs- 
damas malkas

Doorn, Holandija^ saus. 4.— 
Buvęs Vokietijos kaizeris Wil- 
helmas apsirgo aštriu šąlčiu 
nuo persišaldymo malkas be
kertant. Kaizerio sesuo taipgi 
serga.

7 te ’ORFIŠ"
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Galima lietus, kiek šilčiau; 
vidutinis vėjas. Vakar 30-36

1,100 šūvių per minutę
London, saus. 4. — Anglijoj 

išrastas naujas, šautuvas, kurs 
šauja po 1,1.00 šovinių per vie
ną minutę, šautuvas yra ma
žai kuo sunkesnis už paprastą 
šautuvą ir turi nepaprastai 
gerą atikylį. Tokio šautuvai

Chicago, III., Antradienis, Sahs's-.JaAUprv 5 d., 1932

i
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Kaotatze, Mandžurija. — Du kiniečių banditų vadai, kurie pateko japonų nelaisvėn.

Kas Dedasi Lietuvoje
L i etuvaitės Reinhardo 
režisuojamam spektakly

Londonas, Elta. Londone vie
nas iš garsiausių Anglijos im- 
presarijų Cochrari drauge su 
garsių vokiečių režisierium Max 
Reinhardtu netrukus pastatys 
Offenbacho operetę “Helen!“. 
Svarbiausiai rolei, Venerai, Co- 
chran pasirinko iš trijų kandi
dačių: lietuvaites Nordi ir ang
lių Da*wn ir Yetta Luberti, pas
kutinę. Tačiau lietuvaitei, kurią 
Cochran vadina “tipinga Ingres 
Vęnera”; davė kitą rolę.

lietuviai iš savo krašto 
beveik neemigruoja

Tūkstančiai lauke 
amnestijos Lietuvoj 
gruodžio 17 atėjus

Lietuvos kabinetas 
atsistatydino, bet 

tik formalumams
• > 4

i
Kabinetas svarsto valstybės ap

saugos įstatymą

Kaunas, gruodžio 23. — Lie
tuvos respublikos prezidentą 
perrinkus, einant formalumais 
atsistatydino min^steri^. kabine
tas, įteikdamas7 prezidentui at
sistatydinimo raštą. Atrodo, kad 
prezidentas vėl patvirtins tuos 
pačius, ministerius.

Svarsto krašto apsaugos 
įstatymą

Kaunas, gruod. 23. — Mi- 
nisterių kabinete svarstomas 
ypatingas krašto apsaugos j- 
statymas, kurį paskelbus bus 
panaikintas karo stovis ir nau
jasis įstatymas užims karo sto
vio vietą.

Krašto apsaugos įstaymas 
*įaip jau duos valdžiai valią pa
laikyti krašte tvarką adminis- 
tracbiėmis .priemonėmis.

Naujuoju įstatymu bus kiek 
palengvinamos susirinkimų ir 
spaudos teisės. Spaudai ir su
sirinkimams tvarkyti numato
mas atskiras įstatymas.

 z

New Yorke niekas ne- 
begimdo
>-----

Ne\v York, saus. 4. — Perei
tais metais visame mieste gi
mė tik 203,000 vaikų, tai yra 
po 15.9 ant 1000 gyventojų. 
Tai yra žemiausias '• rekordas 
nuo 1908 metų, nors gyvento
jų nuo to laiko priaugo ant 40 
nuošimčių.

Siūlo uniją prieš Ame
riką

........... .. .

London, saus.'4. — Daily 
Herald deda pulk. Kenwortny 
straipsnį, kuriame jis siūlo Eu
ropos Valstybėms. įsteigti eko
nominę uniją, atmesti aukso 
standardą, apsistatyti muitais 
ir nustatyti tarptautinę pinigų 
vienetą, tokiu bud u priverčiant 
Ameriką dėtis su Europa.

EXTRA
Naujas fašistų 

skundas
— ... „ ■ į

IŠ New Yorko ' pranešama, 
kad ten tapo apskųsta valdžiai 
vienas buvęs Lietuvos valstie- 
č:ų liaudininkų atstovas seime 

• R., kuris per/keletą paskutinių 
! metų gyveno Amerikoj. Politi
niai to žmogaus priešai neap
kentė jo už tai, kad jisai, važi
nėdamas po lietuvių kolonijas, 
anąmet sakė prakalbas, smerk- 
damas smetonininkus.

Apskųstasis žmogus į politi
ką pastaruoju laiku beveik ne
sikišdavo, bet jisai visgi palai
kydavo ryšius su savo vienmin
čiais taip šioje šalyje, kaip ir 
Lietuvoje.

Taigi atrodo, kad musų “juod- 
marškinius“ dabar yra apėmu
si kokia tai, judošystės manija.

Pigiai parduodami vo
kietukai

Vaikų pirkliąi Europoj pelno 
gerus pinigus >

Berlynas, shus. 4.— Vokieti
jos ir Holandijos policija ieško 
kūdikių pirklių gaujos, kuri 
supirkinėjo Vokietijoj nubęd- 
nėjusių karininkų ir bajorų 
vaikus po $24 ligi $50 ir par. 
davinėjo Holandijos bevaikiams 
po $400.

Pamatė pasaulį, prašosi 
, kalėjimai!

•
Ca^ion City, Colo, saus. 4.— 

George Coughlin, senas kalinys, 
sėdėjęs Kansas, Missouri ir Co- 
lorado' kalėjimuose, paleistas i> 
apdovanotas $5 ir nauja eile 
drabužių, pagyvencr laisvas 2 
savaites, darbo negavęs ir 2 
dieni pabadavęs, grįžę ątgal į 
kalėjimą, prašydamas priimti, 
o jei ne, tai jis padarysiąs nu
sikaltimą. Kalėjimas nežino, 
kas (Įabar daryti.

10,000 ginkluotų 
žmonių medžioja 
žmogžudžių gaują

Užmušus 6 policistus trys ban
ditai broliai pabėgo

Japonai sumušė Ameri
kos konsulų

/ Mukden, sauę. 4. — Ameri
kos vice-konsulas Culver B. 
Chamberlain, pagrįžęs iš ato
stogų, tapo užpultas trijų ja
ponų kareivių sargybinių, kurie 
peržiūrėję jo dokumentus, jį 
patį smarkiai apmušė. Konsulas 
pabėgo savo automobilyj. Ame
rika pareikalavo skandalo išty-

" ...A
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1360 kilocycĮes 
6 vali vakarė

Springfiehl, Mo., saus. 4. — 
Pirmą sykį šios valstijos isto
rijoj eina tokia žmonių me
džioklė kaip šiomis dienomis. 
Apie 10,000 ginkluotų policistų, 
sargybiniai, orlaiviai, policijos 
šunes, visi sukelti į kojas gau
dyti trijų žmogžudžių, brolių 
Harry, Jennings ir Floyd 
Young, kurie užvakar nušovė 
6 policijos aficierius karštame 
kelių valandų mūšyje.

Banditai per kelis metus 
siautė Texas ir Oklahoma vals
tijose. Kai juos užvakar ap
siautė viename fannerio name, 
jie iš kulkosvaidžio ir šautuvų 
paguldė, 6* policistus ir patys 
pabėgo.

Visi keliai ligi pat Meksikos 
pakraščių yra apsiausti. Kelio
se vietose banditai pasirodė, 
bet ir vėl dingo. Jie yra stip
riai apsiginklavę savo ir 'atim
tais iš užmuštų policistų gink
las.

Penkios dienos bado 
vakacijų

Pabadavimas busią tiek pat ką 
turėjus atostogas

New. Orleansf saus. 4.— Jei 
negali gauti mėnesio laiko va- 
kącijų, pabadauk 5 dienas ir 
pasekmės bus tos pačios, sako 
Dr. J. A. Glaze, psichologijos 
profesorius. Po 5 dienų bado 
ląbai pasitaisysiąs protas.

-r—■——
70 nuošimčių balsavo

Suomijoj
Helsinki, Suomija, suas. 4.— 

Baigiant balsus skaityti, rasta 
kad 70 nuošimčių balsuotojų 
išsireiškė už prohibicijos paša
linimą. Butlegeriai bijosi bank
roto, ir pusdykiai išpardavinėja 
gėralus.

■ ■     ——-
Išjungė grynų vitami- 

■ ną D 
' ,u ‘ -7'’ ■' '■ "■■■ '■>' ■ . ............................ \

Londonas, saus. 4. —Dr. Ro- 
bert Boūrdillon ir 5 kiti moks 
lipifikai paskelbė suradę būdą 
kaip išjungti grynus vitamino 
D kristalus, kuriuos bus gali
ma. tiksliai teikti riketams.

Rio de Janeįro, Brazilija, 
saus, 4. •—Traukinių lokomoti 
vai kūrenami kava, kuri, sako, .« ' ■: ' .. - •. .■ ' JA  •

Praėjusį menesį iš Lietuvos 
emigravo 92 žmonės. Užpereitą 
mėnesį 118, o šių metų sausio 
mėn. 173. Praėjusį mėnesį į 
Argentiną išvažiavo 17 žmonių, 
į Braziliją—3, į Pietų Afriką— 
28, į Kanadą—1, į Uragvajų— 
21, į Jungtines Valstybes—26, 
į Meksiką—2, į Palestiną —3 
ir į Australiją pereitą mėnesi 
išvyko 1 žmogus.

Pažymėtina, kad pereitą mė
nesį emigravusių lietuvių yra 
visąi palyginti, nedidelis nuo
šimtis. Iš visų 92 žmonių apie 
70 yra žydai.

Lietuviai studentai Lat
vijoje

Komisija malonės prašymams 
peržiūrėti

kaunas.— Kaliniai malonės 
prašymus duoda labai daug.

Dabar prezidentūra yra ga
vusi daugiau kaip 1,000 malo
nės prašymų.

Paskutiniu laiku prie Tei
singumo ministerijos yra su
daryta komisija iš Teisingumo 
ministerijos, krašto apsaugos 
ministerijos 'atstovų, kuri kiek
vieną malonės prašymą peržiū
rės ir kuriuos kalinius komisija 
pripažins nepasigailėtinus, tai 
tokių kalimų (ar ne kalinių) 
malonės prašymai bus tuojau 
grąžinami autoriams.

Dovanojo bausmes
Gruod. 17 d.—šiandie Krašto 

apsaugos ministeris dovanojo 
300 asmenų, nubaustų adminis- 
tratyviškai, bausmes. Jų tarpe 
“Ryto“ red. p. Radzevičiui ir 
p. A. Tornau.

200 dvarininkų prašymų
Pakeitus žemės reformos j- 

istątymft, dvarininkai suskatę 
naudbtis ta proga. Girdėti, kad 
Žemės reformos valdyboj dar 
guli apie 200 užvestų* tuo rei
kalu bylų.

Ryga. Elta. Latvijos lietu
vių studentų draugija perrinko 
3avo valdybą. Nauju valdybos 
pirmininku išrinktas stud. jur. 
lapas. Draugija mano pagy- 
enti savo veikimą. Tarp kitko, 

numatoma įsteigti klubą skai
tyklą. Per universiteto stu
dentų tarybos rinkimus lietu
viai ėjo susiblokavę su “Con-
cordios“ sąrašu.
to sąrašo žmonės yra glaudaus 
lietuvių studentų bendradarbiai 
vimo šalininkai ir savo organe 
varo smarkią kampaniją prieš 
lenkų studentų intrigas Pabal
to j. Draugija šiuo metu turi 
30 narių.

Vyriausias' Tribunolas nutarė 
Voldemaro bylą iš Plungės 

,, perkelti į Kauną .
Kaip žinoma, pulk. A. šten- 

edis Voldemarą patraukė tie- 
son už šmeižimą. Byla buvo 
sprendžiama Plateliuose, o da
bar perkelta Kaunan.

Lietuvių rem-1 , . - . _ .Kunigui nesiseka advo 
katauti

f, I II

Nubaustas ir antras Alytaus 
advokatas

Sukilimas Argentinoj nuslėgtas

Buenos Aires, saus. 4. —La 
Paz mieste, Enterios provinci
joj keturi užmušti beslopinant 
vietinį sukilimą; 50 sukilėlių 
suimta. Į vietą pasiųsta karo 
orlaiviai.

t “
New York, saus. 4. — Atva

žiavo iš Europos ambasadorius 
Charles Dawes, Max Shmeling 
ir Chicagos operos sopranas 
Conchita Supervia.

Meihphis, saus. 4. — Tūks
tančiai žnlonių Mississippi upės 
deltoj tėbelaukia pagalbos nuo 
potvynių; daugelis serga ir ba
daują. *

Ex kunigas Ad. Vilimas už 
įvairius prasikaltimus baustas, 
o pagaliau advokatų taryba i| 
visai pašailno iš advokatų luo
mo. Dabar Advokatų taryba 
uždraudė 3. mėn. verstis advo
kato praktika ir kitam Alytaus 
advokatui—Salausktji. Vyr. tri
bunolas Advokatų tarybos nu
tarimą (Salauskio byloje) va
kar patvirtino.

Kiek Lietuvoj geria 
arbatos? ■

Per pirmus 10 mėnesių pas 
mus pagaminta akcizuotos ar
batos: užpernai — 63,300 kg., 
pernai—61,100 kg. ir šiemet 
—58,000 kg., atseit, šiemet 9,- 
300 kg. mažiau kaip ūžimai 
ir 8,100 kg. mažiau kaip pernai.

'... ............. ' < .....- : ''==%
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J
ŪSŲ apielinkės gerbūvis priklauso 
nuo Jus pačių. Jus galite j j pakelti, 
arba nupuldyti. Atsiminkite, jog 

r remdami^savO apielinkės biznierius, Jus 
kartu palaikote ir savo apielinkės ger
būvį. Nevažiuokite, neieškokite bargenų 
kitur. Jūsų apielinkės biznieriai turi vis
ką kas Jums yra visada reikalinga.

Pirkite savo apielinkės krautuvėse
'i * *: 7 ■ f .>• ’ 1 ‘ K . *
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Antradienis, sausio 5,

Rato Dr. A. MARGERIS

Visokios žinios

visko mažiau išpirk

UETDD05
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VVindsor, Ont
švenčių įspūdžiai

flora

(Tęsinys)
MOKYKLOS

'UŽSUK KADIO i.UCKY STIUKE 

pasųkoji/iiai apie’liaiid ienų tampa rytiYiau

domiu 
niu 
kultūros centru

• • XI ■. V

savyje į 
telyje ruošiami Lietuvai geri 
agronomai, 
miškininkai ' 
Čia mokslas

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

vislab’ už mane kalba. Šią 
aktas, . kad jie jtąip švelnutį

1932 METAIS

VISI SKAITO

yra žemes ūkio 
ir ekonominis 

pakilimas

Juk kiekvienas Lietuvos kai
mas 'tup turėti bent po kelis

kad jau nebetoli 
ir garbingi Lictu- 

kada ir maži mies-

dvasi- 
, yra

To prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai

eryflžįuęjnntįiems
ir turtingu

“Tūli sako, kad stori (drųk- 
4į);^ęjų^s $e(ai ką npi-s blogą

“Reikia įsidėpėti, kad jiems 
labui keblu pasilenkti prįe bi 
|įo,<ka8 bernas.”1
. , ' Stray Stories.

C “Tamsta vadina ,*■ provakąto

“Taip, todėl aš ieškau mer 
ginos su pinigais^” ž 
\ J — įlrooklyn E agi e.

išejtisius ūkininkus; kurie bu
tu gyvu*. pavyzdžiu kitiems 
Ukitiinkanta. Lietuva,,kaip jau 
sĮkyĮa, Jrą maža, silpna šalis 
medžiaginiais turtais, tai tegu 
huną didelė: ir stipti C 
niais... Lietuva, be to, 
svarbus tranzito kraštas 
tegu ir pasirodo svetimiems 
dažniu jų p. 
savo kulturiingu 
žemes ukiu.'

rripM8* y *"

‘ai ,w
šių Lie(uvoj,e^ięjkia ‘ mažiau-, 
ąiaU 150.0 su I apie > 50,000 dklflti-; 
sytojy. Jr1 juo greičiau žępiės 
Ūkio Ministerija, bendrai su 
Žem<^ tikiu Rūmais duųgiuu

išrinkta 
valdyba iš šių narių

Gruodžio 28 dienų prasidė- 
o> Hlinojaus mokytojų konfe- 
•ųncija. Delegatų suvažiavo 
l,(XX>. — G. Ainis. r.r- A

Kadangi musų tavorščiams 
ant šio balto svieto jau niekur 
gero nesimato, nes nė pasau
linė revoliucija įvyksta, nė 
proletaro diktatūra ateina, tai 
jie, nabagai, jau nustoja viso
kios vilties šiame gyvenihie ir 
ima rūpintis pomirtiniu gyve
niniu 
krikšcioniško-katalikiško 
jimo. Taip 
lis Antanukas, 23 metų 
nio, 
žiai

tinėlę kiekvienai daugiausiai su
vargusiai šeimynai;3 vįisiems, 
nors ir labai suvariusiems ne- 
dateko, tai tie; žinoma, turėjo 
tenkintis vien paprasčiausiu 
maistu.

Po Naujų Metų, miesto admi
nistracija padarys pertvarky
mą, būtent, vietoje dabar duo
damos piniginės pašalpos neve- 
dusiems duos dovanai pietus 
kasdien. Vedusieji ir toliau pa
siliks savo vietose, L y. gaus po 
vienų ar dvi dienas savaitėje 
dirbti prie miesto viešų darbų. 
Bendrai šventės nedaro jokio 
įspūdžio, 
ta, mažiau žmonių puotauta, gė
rimų mažai išpirkta; pagal li
kerio kontrolės departmento 
statistiką šiais metais nei pu
siau tiek nepirkta svaigalų, 
kaip kitais metais.

Ekonomistai vis ramina, jo
gui pagal jų nuomonę, laimin
gas rytojus jau nebetoli, žino
ma, Kanadoje yra pagrindo 
tam tikėti, neš Kanada yra dar 
naujas, platus, turtingas ir ma
žai apgyventas pasaulis. Daug 
vilties dedama eksploatacijai, 
kadangi randant naujų gamtos 
turtų šios šalies pramonė ir 
prekyba vis auga; ir galima ti-; 
kėti, jogei greitu laiku pramo
nės augimas netik patenkins 
dar prieauglį, bet dar vėl atsi
darys durys imigracijai į Kana-

Gruodžio 27 dienų jvyko 
Lietuvos Sūnų Draugystės 
priešmetinis susirinkimas, ku
riame išrinkta ant sekančių 
metų 
pirmininku J. šalaševičius, 
pirm, pagelbininku V. Žvingi
us, protokolų raštininku St 
Rusaitis, finansų raštininku J

lai per maža 
ding, lankyU.i 
tiktai tiems 
diskų dtU’bų7*gUU.U 
valdininkais būti, bet ir tiems

<•; ir , i 1 * 'į
—daugiausia {lems, kurie iiu-į 
mato galimybes tėvų; ukiusj 
paveldėti Urijnoksįiškąis bei

“Sakoma, kad žmones su 
priešingom ypatybėm sudaro 
laimingų šeimyninį gyveni-

Aukštesniųjų niokyklų 
nazijų, progimnazijų, 
nių ir specialiu) maža tebuvo 
Lietuvoje 25 įlietai atgal. Ir 
tose pačiose ,vyravo nė lietu
viška, bet rusiška arba lenkiš
ka dvasia. Surusėjusių arba 
sulenkėjusių. lietuvių, arba 
tiesįog rusų ar lenkų dvarpo
nių, bajorų bei valdininkų 
vaidams, tiesa, tarnavo jos 
kaip švietimo institucijos, bęt 
paprastų lietuvių kaimiečių 
ir miestiečių vaįkiuhs veikė 
jos tarytum gyvos rusinimo ar 
lenkinimo mašinos! Priau
gančiai Lietuvos naujai įtartai 
buyo skiepijama rusiškas ar
ba lenkiškas charakteris, bru
kte brukama rusiškas valsty
biškumas. Rusams tik ir rūpė
jo tempti lietuvių jaunimų ant 
rusiškai-pravolslaviško kur
palio, o lenkams, sulenkėju
siems dvarponiams bei mies
tiečiams, ant lenkiškai-kata- 
likiško! Taip vieni taip ir kiti 
užvis labiausiai ryžosi ir sten
gėsi sudraskyti bei sužaloti 
lietuviškų jaunuolių sielų, ži
noma, sulopant ją rusišku ar
ba lenkišku jautiŠkuihu įr ne
va kultūra.

visai kitaip betgi yra šian
dien. Dabar jau yra Lietuvoje 
apie 200 aukštesniųjų mokyk-į 
lų su apie 2000 mokytojų ir 
apie 30,(MM) mokinių. Mokyto
jai yra lietuviai. Viskas dėsto
ma lietuviškai. Vadinasi, Lie
tuvos jaunoji karta mokinama 
bei auklėjama lietuviškai, tau
tiškai ir valstybiškai. Ir’dėl to 
jau nebereikia slaptis, nuo “ga
lingojo“ ruso, ‘kuris bandė 
Lietuvą sulenkinti ir “sukul
tūrinti“, bandydamas išplėšti 
jos “pagoniškų“ lįežuvį (kal-

Isisteigė naujas Lithuanian 
Polį tie ai and Sočiai Club. 
Kliubo tvėrėjai nori suvienyti 
ir prirašyti prie savo kliubo 
visus lietuvius ir po Jam da
lyvauti politikoje. Jau jie tu
ri išsiėmę ir čarterį. čartery- 
je figūruoja ir seno komunis
to K. Laguno vardas bei bol
ševikiškų tėvų sūnų vardai. 
Kokių rinkimuose jie partijų 
rems? Pagyvensime, pamaty
sime. Mokesčių jie mokėsią j 
metus po vienų dolerį. Gruod
žio 27 dienų jie surengė va
karą su programų: prakal
bomis, monologais, dainomis 
ir šokiais, įžanga buvo veltui. 
Dalino taip pat užkandžius 
veltui.

prie Jehovos 
tikė- 

Dumbrių sune- 
senu- 

vieną dieną tampa gra- 
apkrikštytas. O kitą dieną 

apvesdintas su Dievo bam- 
binga 18 metų panele Verute 
Balaite. Sako, kad Antanėlį 
prabaštėlis labai iškilmingai 
ir gražiai krikštinęs. Ir pūtęs 
ir tepęs ir druskos nemažai 
Antanukui supylęs į ten, kur 
reikia. Na, o tavorščių Stankij 
net 3 vaikus ant syk apkrikš
tyta. Tavorščius Šankus jau 
negalėjo pakęsti šio buržua- 
ziškai-kapitalistiško surėdymo 
Dėdės Šamo šalyje, tai jisj na
bagas, išvyko į Sovietų Rojų. 
O mama Stankienė da čia pa
siliko ir apsisvarsčiusi sugrįžo 
prie abraomiško pono Dievo 
ir savo gerai jau paaugusius 
vaikus visus pasikrikštino. Kas 
sake, kad bolševikai nepro
gresuoja?

savi
gus. Svetimi turi gerų 
kulturėtj ir turėti, 
toje stovėti.

Ypatingai ska 
ddoda jįetųviųv/'ainatninkų 
sįd^a Liętųyoje amerikiečiui, 
kuris patirtinąi žino, -jog lie
tuviams nestinga ; sūgcBėjimo 
gerais amatninkais būti. Man 
pačiam teko visokių darbų 
dirbti ir matyti lietuvius amat- 
ninkųs, užimančius labai at- 
siikomingo darbo vietas net 
tokioje aukštos .technikos ša
lyje, kaip Amerika. Ir niekur 
nepastebėjau, kad kitų tautų 
geriausi amatninkai surungty- 
niuotų c lietuvių’ geriausius 
ainatninkus.

Taigi, jeigu be niekur nieko 
į svetimą šalį atvažiavę lietu
viai /išmoko sunkiausių amatų 
ir tapo . lygiais goriausiems ki
tų ;tautų ainatninkams, tai ko
dėl negalL ir Lietuvoje gy
venantieji'išmokti? Galėti ga
li, tik reikią atatinkamų ga
limybių. Mat, visų pirmiausia 
reikia rimtai skaitytis su ta 
\aplinkybe, kad Lietuvoje nėra

tiek daug praktikos progų 
mokytis amatų per save; kaip 
kad pirmiau buvo Ameriko
je. Paskui gi, nereikia užmir
šti ir to teisingo obalsio, kad 
vargas yra geriausia mokyk
la. Atvažiavusiems į svetimą 
kraštų ir nemokantiems to 
krašto kalbos, beveik kiekvie
nam tenka sunki vargo našta 
nešti. Ir reikia tiesa sakyti, 
kad beveik visi lietuviai amat
ninkai Amerikoje išmoko įvai
riausių amatų, jokios mokyk
los — apart vargo mokyklos— 
nelankydami. Vadinasi, jie 
yra savamoksliai. Lietuvoje, 
esant visai kitokioms indus
trijos ir šiaipjau gyvenimo 
aplinkybėms, negu pirmiau 
buvo ir dalinai dar tebėra A- 
merikoje, rodos, jog geriau
siai išpuola pradinį ir aukštes
nį amatų mokslą įsigyti ama
tų mokyklose. Žinoma, vien 
tik mokyklose įsigytasai moks
las bus toks teorijos ir prakti
kos mišiiiys, kuriame teoreti
nės patirtys viršys praktines 
patirtis. Bet tatai yra visai ra
cionalu. Ir jau taip daroma 
beveik visose kultūringose ša
lyse. Rezultate, savamoksliai 
amhtninkai mąžta, o diplomuo

Vidurinių ir aukštesniųjų 
mokyklų vis daugiau steigia
ma, kartu, žinoma, ir erdvių, 
praktiškų, gražių rūmų joms 
statoma. Tik vienais 1931 m. 
pastatyta gimnazijų rūmai 
Pagėgiuose, Zarasuose, Ro
kiškyj ir Biržuose^ Panevėžyj 
statomi mergaičių gimnazijos 
rūmai, o Joniškyj — vidurinės 
mokyklos rūmai.

Atrodo, 
tie šviesų 
vai paikai, 
teliai kiekvienas turės ne tik 
tai vidurinę mokyklą, bet ii 
aukštesnę.

Gruodžio 27 dieną įvyko vie
tos draugysčių, kurios užlaiko 
knygyną koufereneij 
daugelį metų knygyną kont
roliavo komunistai ir kny
giam buvo tavorščius K. La
gūnas. Bet šioje konferencijo
je Stalino piliečiai viską pra
laimėjo, ir knygiaus vietą ir 
kitas pozicijas. Bolševikams 
labai gaila, kad visos jų rezo
liucijos paliko neskaitytos, ne
svarstytos ir nepriimtos. Ot, 
taip sakant, paskutinė tavorš- 
čiams tvirtovė iš jų rankų ne
tikėtai išslydo.

S vėlimta učių amatu i ūkų vis 
dar/gana daug tebėra lietu- 
voje. O tai, žinoma, ąėra švei- 

kraštui. Svetimi^ mat 
gerus bėi pelningus darbus, o 

ir prastus ir nepeįnin- 
šansųir 

o savi—vie-

Kalėdoms manė Atlankė malo
nus detroitieČiai p. F. J. Yurk,' 
jo moteris, sūnūs ir dukrelė, p.| 
A. Gershtautienė ir p. A. Ya-i 
nushaitė. Iš vietinių lietuviui 
buvo atsilankiusi p. Nacjoniene 
ir p. V. Nacjonaitė, pasižymėju-’ 
si lietuvaitė, vietos franeuzų 
banko skyriaus^ stenografė. Lai-’ 
ke pasikalbėjimo p. A. Yanu- 
shaitė skambino pianu įvairius 
muzikos kurinius. P-lė. A. Ya- 
nushaitė yra nepaprastai gabi 
muzikoje, jos skambinimas pia
nu nėra vien techniškas, bet 
kartu gilus turtingas ir jaus
mingas. Bendrai, p. A. Yanu- 
shaitės brangus muzikos talen
tas daug žada ateities lietuvių 
meno strityje. iP-lė. A. Yanu- 
shaitė apart savo rimtumo, po
puliarumo ir inteligentiškumo 
turi slaptingą, brangų dvasinį 
kilnumą,— visuomet, kaip ir vi
si talentingi menininkai, ji yra 
rami, maloniai kiekvienam at
kreipianti gilų, teisingą ir sim
patišką. žvilgsnį; jos drąsą ir 
aktyvumas daug prisideda prie 
jos prigimto muzikos talento 
išvystymo, šiuo tarpu p. A. Ya- 
nushaitė muzikos pamokas ima 
privačiai, bet vėliau mano'stoti 
j muzikos konservatoriją.

Kadangi visi susirinkusieji 
buvome pažangos ir laisvės ša
lininkai, tai pasikalbėjime vi
suomet buvo geriausia nuotai
ka, nes tai buvo tik “Keleivio“ 
ir “Naujienų“ skaitytojų drau
giškas susitikimas.

—P. J. Y.

Jusu Gsrkloi Apsauga-prieš lenkėjimus—prieš kosulį
Cetlirpluine Vglaiįto tą -iSpra^ilkitnof' Skoni Fisaornet Svieiiu

''''' ' ■ » L .. „ ■---- - /
60 intnleriiilkti minučių su geriausiais' pasaulio iokių orkcltrais ir Walter kurti)

iiytįs. Programos kiekvienų AuiraJicnį, JCeivtrfadicni ir šcltadu'nįį vakarais'per N.B.C. tadio dėnilį.

šitų klasių (ar panašių joms 
mokyklų) suorganizuos, juo 
geriau litis vis&n kraštui.

Regis, jau nųp 1924 m. vei
kia Lietuvoje \ir žemės Ūkio 
Akademija, — tai ’ aukštoji 
mokykla, kuri; ' išimtinai tar- 
nauja žemės ūkio reikalams. 
Rer šiuos kelis metus Akadę- 
mija labai prįįękin 
žengė. Turi gražių ir savo dar
bui pritaikytu, jh^tiš^ pa
statų, pięnihę,' b&yną, parką ir 
nei koplyčią. Visa lai atrodo 

u nepdprastu, visai į- 
savarankiu akademi

ni irsteliu - žemes ūkio
Šitame, tarsi 

užsidariusiame, miek- 
* ■ m- « . • > •

iįūįtųrtechnikĄi, 
ir šejmininlcės/: 
į yra pastatytas 

ant gana aukštų teoTėtinių ir 
pr ak tiki n i ų žeųiės. ' į lijcįo ; p a- 
piatų, ir todėl liš; č.ia išėjusieji 
yra gerai prisijrUošę;; ■ žemdir
bystės, gyvulininkystės ir ekb>-1 
nomijos darbą' dįrbti. Mergai
tes čia gauna ir namų ruošos 
mokytis. ' • i

Mano nuomone, iš tokios 
a. t ,,

mokyklos, kaip Žemės Ūkio 
Akademija, Lietuva turėtų ti
kėtis kuo daugiaušįą. Vis dėl
to tikrenybėje jtaip nėra. - Aka
demijoj tik 301 studentas tėra:; 
rodos 207 vyrai ir 94 moterys.

Reikėtų, inan-* 
Akademiją ne 

kupie tikisi vąl- 
ir . ponais

Ekonominio krizio prislėgtos 
dybo pasauli, liudiji 
Šventes. Siame mieste buvo 
Giodfellows rinkliava; buvo su- 
riftkta ąpie 7,000 dolerių* _ 
kuriuos Goodfėllows nupirko, žb<lį vartoja,v^ąrodo, kad kas 

pintinėlę su KąĮ^fc^

Lietuva 
lis. Todėl 
kultūrinis jos pakilimas be
veik išimtinai priklaušb nuo 
žemės ūkio gerėjimo, kulture- 
jimo ir, bendrai, turtėjimo. 
Juk geras, turtingas ir kultų-* 
ringas Lietuvos žemės ūkis, 
šiaip ar taip, yra beveik vie
nintele garantija aktyviam 
krašto eksportui, stipriai va
liutai ir pozityviai ekonominei 
būklei. - v.

Bet ūkis paprastai būna ly
giai toks, koks ir jo šeiminin
kas, vadinasi, ūkininkas. Dar
bingas ir kultūringas ūkinin
kas — našus ir kultūringas 
ūkis. Ne kitaip. Ir Smagu pą-: 
šakyti, kad šitas paprastas bei 
kasdieninis fųktas ;; Lietuvoje; 
jau gerai supilamas irt kątlp 
reikiant jvertipbmas. P dfli yya 
Įabąi džiuginantis reiškinys, 
ypatingai dėl to, kad vadinį*’ 
i i i i Šviesuoliai, kurie pa pru s ta i 
ęsti krašto lyąrjtypip arba vai- 
dytnd, viršūnėle, w la|>ai 
rota. 
dę|to. ir jift ga

ti tolydžio daugėja. Pagalios, 
juk ir profesionalai visų pir
miausia išeina daugiau teori
jos, o mažiau praktikos mai
šytą mokslą, tik paskui, lais
vai išėję į plačiąją gyvenimo 
areną ir, tapę savarankiais, 
dapildo savo netobulumo 
spragas gyvosios praktikos 
žinuote ib pratimais. Taip turi 
daryti ir amatninkai.

Gabaus, linksma . pasakyt, 
kad čia iškeltais dalykais jau 
visai rimtai Lietuvoje susirū
pinta ir jie realizuojami. O 
tai reiškia, kad jau yra įstei
gta ir tolydžio daugiau stei
giama amatų mokyklų. Prie 
to, ką teko man Lietuvoje šita 
kryptimi matyti, skaityti ir 
gyvu žodžiu informacijų gauti, 
pastebėjau “Lietuvos Aide“ 
štai dar ką:

(Bus daugiau)

naąskas, iždo globėjais: f.
Bendorius ir K. Bazaras.

Draugystė turto^turi $3,767

Kam tikrai rupi laisvą, nepriklausoma, demokratiška, platiems sluoks
niams tarnaujanti spauda, tas privalo prisidėti prie “Lietuvos Žinių.’* 

“Lietuvos Žinios“ turi savo korespondentų Lietuvoje ir visame pasauly, 
todėl jos nepraleidžia nei vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.

Neatsilikit nuo gyvenijno—visi skaitykit, platinkit 
ir bendradarbiąukit '‘Lietuvos Žiniose.“

Kaina: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Vokietijoje metams 60 litų, 
pusti metų 30 lt., mėnesiui 5 lt. Kitose valstybėse metams 8 do
leriai, pusei metų 4 doleriai.

KAUNAS, Gedimino g-vė 38 Nr,

jj . ■■ vopr., .......... ...... ..... ........ .— ------------------------------------------------------- ------- - ----------------------- ------ *   
^l’he AmorMan Tobacco Co, > . < ? ^***4*.^^

"Niekas nėra taip gera, kasp LUCKIES
.' yięus ęiguretus ir, niekas iičra taip gera, kaip LVCĘIES. Ir aUi-

* tikimai aš atsargi savo skoniu dėl cigarelų. Ir aš turiu tokia bįti dėl mano

Lietuvon ir Atgąl
ą .—.—_—,—' . . .z.,... . . . , įĄ
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BURNING BITS
THE BURNING BITS once 

more, coming from under the 
pen of a new scribc, whom you 
shall know as The Old Maestro.

SOME will be surprised, some 
will rejoice, štili others will 
show great astonishment and 
feel, together with a diminish- 
ing sense of their own impor- 
tance, regret, profound regret. 
Būt, nevertheless, here they 
are...

« ♦ ♦

Sunday was, indeed, o busy 
day. Radio stations, Wicker 
Park Hali and other less known 
seclusions all at once.

And our Mttle Helen V. seems 
to be so shy and quiet, būt 
boy friends around her simply 
galore. How about enlisting 
them in the chorus and let us 
all share? 

v ♦ ♦
Genevieve had a. party lašt 

Saturday. All together: “A 
really Happy Birthday to 
You!“ Didn’t count the candles, 
būt Annus probably ,knows.

♦ « *
Gosh, Emani, Habanera, To- 

reador, Agurkai! VVhat narnės! 
Our soloists are turning out to 
be real high (class.

Some one said there is no 
harm in being optimistic. And, 
keeping in line vvith the vvords 
of thė sage, why not look to- 
vard the Metropolitan or the 
Civic? Sometimes 
good

it does you

After a glance or two a t 
the “Trys Rožytės iš Trakių“, 
that old country our mas and 
pas tell us about, isn’t so bad 
after all... * 

♦ * «
The Buddhists, we thmk, be- 

lieve in the reincarnations of 
a certain fellow, called Vishnu. 
A t the concert, for a while one 
began to think that, after all, 
there might be something to 
it, būt no, it wasn’t Vanagai
tis. It was Frank Jakavičius!

♦ ♦ ♦

And this time, as it has hap- 
pened in the ages gone by, the 
pupil beat the master. 

♦ ♦ *

Did you ever hear this one? 
Sir Arthur Sullivan, after Se
verai glassšes of port one after- 
noon, sėt out with a companion 
to go to tea at a house where 
he had been once before. When 
they reached the Street, Sir 
Arthur could not remember the 
number.

“Never mind,“ he said, and 
began to walk up to every door 
in turn and give the boot 
seraper a gentie kiek vvith his 
foot.

“Here we are“, he said at 
lašt. “E flat.” 

♦ ♦ ♦

And this one. In one of his 
less šeriuos
min Franklin 
harmonica. He 
conceal it from 
it was finished, 
she awoke. For

was 
was hearing the 
angels.

♦

that “Lietu-
Gimę“ i g. the

to dream.
• ♦ ♦ 

you know
Esame Mes

Lithuanian* 'National 
It was writtėn by a

Do 
viais 
second 
anthcm.
Prussiąn Lithuanian poet Dr. 
Sauerwain, way back in the 
19th century. Stasys šinikus 
supplied the words with ' the 
melody. Ąt the present time, 
Stasys Šimkus, ' bom in Lith- 
uania on January 23rd, 1887, 
is the musical director of The 
Lithuanian National Opera. It 
may, also, be interesting to 
know that the Opera is one of 
the outstanding organizations 
of its kind in Europe. Šimkus 
is also responsible for the ever 
so popular songs “Kur' Bakūžė 
Samanota“ and 
Livelis“. 

♦ ♦

And in conchision,
Rchearsal this Friday 

Meldažis Hali.
Full speed ahcad for “Agur

kai“.
What an operetta.

The Old Maestro.

“Plaukia Sau

at

North Side

thought 
and that 
music of

she 
she 
the

momentą, Benja- 
invented the 

intended to 
his wife -imtil 
būt one night 
a minute, she 

in heaven,

We recognized our Danny 
Boy as one of the detectives, 
būt the other sure has us 
guessing as to his identity. 
How did you likę them?

♦ ♦ *

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

kurios pasaulis per įimtus metų Jau
ke jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtingų 
elementų, is visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko
jų. Nugaros skaudėjimą. Rankų, Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują, uikstelėjimą 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonių yra pagijf, o milijonai da 
nežino apie tai. \ -

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

Deken’s Ointment Co
HARTFORD, CONN.

Bijūnėlio vakaras
a.

Praėjusio sekmadienio 
rą, gruodžio 27 d 
ipons svetainėj 
tiekė publikai puikų pramogų 
vakarėlį su perstatymu muzi
kėlio veikaliuko ‘IPetrytė“ ir 
su daugeliu įvairių kitokių pa- 
marginimų. Ypač Bijūnėlio Cho
ras buvo gausus dainomis. Dai
navo kelias dainas veikale “Pet- 
rytė” dainavo tuoj po persta
tymo ir programo užbaigai vėl 
davė tris dainas.

Choras prieš publiką daro 
puikų įspūdį: skaičių apie 25 
vaikučiai — bernaičiai ir mer
gaitės — amžiuje nuo 5 iki 16 
metų, surikiuoti, didieji užpa
kaly, mažiukai prieky, visi gra
žiai pasirėdę, užsilaiko rimtai. 
Dainų rinkinys labai įvairus 
kaip muzika, taip tonu. Vienos 
rimtos, kitos linksmos, dar ki
tos juokingos. Choras dainuoja 
suderintai, drąsiai.

Kitose programo dalyse pa
vieniai dalyviai irgi gerai pasi
rodė, kiekvienas atliko savo už
duotį pagirtinai, 
kiekvienam gausus

vaka- 
„ Almira Si- 
Bijunėlis pa-

ką liudijo 
aplodisihen-

Reikia pažymėti, kad Adeli-

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE B PIANO MOVINŪ 

Lotai 8 Long Dbunct Removal 
3244 & Halsted St 

Offict Tel. Calumet 1399 
Re*. Tel. Yardi 3408

BRIDGBPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Foraylių it planų muveriai vietoje it 

toli, patarnavimai getai ir pigu. 
817 West 84th SL 
Tel Bonlrvard 9336

Winston Churchill, buvusis Anglijos kabineto n,.rys, su 
savo žmona ir dukterirtii. Jis atvyko į Ameriką laikyti įvai
riuose miestuose paskaitas. New Yorke jis tapo lengvai auto
mobilio sužeistas. z <

gabalėlį pianu. Pranas 
jaunas smuikorius, pa- 
solo shuiikh. ' Paneles 
Kungiutė ir Violeta

Kurie dar nepriklauso, patarti
na jiems prisirašyti ir darbuo
tis sykiu su Bijūnėliu. —Tėvas.

---------------- T

Roseland
e« , 1. >

Didelis sujudimas, kurio 
visi laukia

Ko mums

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telis rengia labai šaunų vaka
rą kartu su rusų A. S. Puški
no 115 neprigulminga kuopa 
sausio 31 d. 1932 m., dalyvau
jant pasaulinėms teatro jė
goms, kaip tai žinomam juok
dariui Ąragopi^kiiris važinėja 
su cirkais po visą pasaulį ir 
visus prijuokiną ir kinis pa- 
krės ir lietuviams maišą juokų. 
Dalyvauja daug kitų įžymių 
jėgų, kaip pav^ komikas Gors- 
kis, Madam Mąksakovą, buvusi 
Rusijos operos artistė, kuri jau

pasaulinėms teatro jė-

na Budriutė, kuri yra dar nau
ja Bijūnėlio narė ir gana jau
na mergaite, paskambino labai 
gražų 
Gritis, 
griežė 
Alena
Kąulinaite pašoko duetą “tap 
dance“ su tam pritaikytais 
kostiumais. Irena Mankiiitė vy
kusiai padeklamavo “‘Trys ber
neliai“; ypač man patiko, kuo
met ji deklamavo kaipo intro
dukciją chorui,
liūsti, ko dejuoti, geriau stoti 
sudainuoti.” Wauneta Kaulinai- 
tė paskambino gana ilgą pdikų 
gabalėlį piauu^ , Ir.augesniųjų 
mergaičių trio, panelės Lillian 
Stanioniutė, -Aldona Jurgelio- 
niutė ir Wauneta Kaulinai te, 
tikrai puikiai sudainavo keletą 
liaudies dainelių; ‘

Veikale “Petrytė“ dalyvavo 
šie jaunuoliai: Petrytė — Ire
na' Mankiutė; Motina — Li- ir lietuviams yra žinoma. Bus 
llian Stanionaitė.; Tėvas 
Benny Voluckas, Petras — 
binas Smalelis; Kalėdų Dievai 
te — Alena Kungiutė. Veikalas sų jaunuolių trio ' iš DougĮas 
parašytas specialiai Kalėdų 
šventėms iir suloštas gana gra
žiai. Visi mokėjo ir išpildė sa
vo roles .pagirtinai; ypač gi 
puikų įspūdį darė Kalėdų Die
vaitės šokis, ir pasirėdymu ir 
išpildymu. ’ _

Tai tiek apie programą. Čia 
norėtųsi paminėti vienas vaiz
dus dalykas, tai svečiai. Sve
čių tarpe matėsi kelioliką se- 
nųjų Bijūnėlio auklėtinių,. ku
rie dabar jau yra aukštųjų 
mokyklų bei universitetų stu
dentai. Abelnai, piiolikos buvo 
gana skaitlingas būrys ir kuo
ne visi vietiniai - northsidįečiai, 
seni Bijūnėlio rėmėjai-patrp-tai. 
Bijūnėlis jaučiasi4 dėkingas vi
siems, kurie prisidėjo, kad pa
daryti šį vakarą pasekmingu.

(Pradedant nuo \ Naujų Metų 
Bijūnėlio pamokos atsibus kiek
vieno šeštadienio,, popietį, nuo 
2 iki 4 vai., Almira Simons sve-r 
tainėj, 1640 N; Hancock St.

— p-ia Gribova ir Ancifrief bale- 
Al- to šokėjai; Pikierof, pagarsėjęs 

dainininkas; plačiai žinomas ru-

Parko j • apiėlinkės; Lietuvių 
Scėnęs 'Mylėtoju ' Ratelis §uloš 
gražią ir juokingą komedįją 
lietuvių kalba. r ' ;

Iš programo dalyvių sąstato 
matyti, kad programas žada 
būti tikrai puikus. Kai pav. p. 
Maksakova ’ pradeda šposus 
krėsti, tai publika nepaleidžia 
jos nuo scenos. Ąrba Aragohi 
—- jis žavėtą žavi susirinkusius.

Praėjusiais metais koncerte 
lietuviai matė, kokie artistai

Prėslų . DezaininimoR 
I Dresių Siuvimas 
I Skrybėlių Dirbimas 
| Mris telkiame ekspertų inetruk*
■ djae Šiuose kursuose. Dienomis
■ ar vakarais, fcema kalną, die
■ amatai yfa patraukiantys Ir 

gerai apmokami. RaSyklte dėl
knygutes apie kursą, kuriuo 

. Jus įdomaujate.
' Skrybėlės

0'Mės išmokinsime kaip dezal-
V nlntl ir pądarytl gražias skry-
■ bfiles, kol' mokinatės. Diplomos
V duodamos. , Ateikite ar rąžyki t 
[ dėl nemokamds knygutes.
* MASTER COLLEGK

JOS. F. KASNICKA, Principal 
196 N. STATE RAN. «718

IN OUR OFFICE

'neit »f ft> duiT, \ 
"THIS. BUSINESS MOULb 

fcO TO THE bOt.S y

yra suminėti aukščiau asmens,' 
gėrėjosi jų gabumais, vikrumu 
ir t. t. Tai šis parengimas ža
da būti dar geresnis.

(Patartina visiems lietuviams 
atsilankyti ir pamatyti gerą te
atrą ir gerą parengimą už ma
žą įžangą. Pradžia 3:30 vai. po 
piet. Vėliau Šokiai prie geros 
muzikos.
. Nepamirškite: vakaras ren
giamas sausio 31 d. Tai bus 
šioj apielinkėje didžiausia iš
kilmė, kokios dar roselandie- 
čiai, nė Strumilo svetainė nė
ra matę. Užtikrinu, kad visi 
busite patenkinti, nes negali
ma matyti geresnio perstaty
mo nė vidurmiesty už aukštas 
įžangos kainas.

Roselando Korespoondentas.

Šiandie bus Lietuvių 
Radio Programas
Peoples Furniture kompa

nijos pastangomis, iš stoties 
W. G. E. S. 1360' kilocycles, 
tarp 7 ir 8 vai. šį vakarą bus 
duodamas lietuvių radio progra
mas. - <

šis programas susidės iš pa
rinktų dainų ir gražios muzi
kos. ?• ' i'

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

lę nuolaidą.

Baby 22'“
$59°°
$59°°
’37”

Grand Ma-. $ 
jestic Radio.......
Philco kombina
cija ...................
Atwater Kent 
1932 ....:........L.............

RCA .Victor i
Midget, .............

■v ' * L ■

Trumpu j lį bangų $£^.75
Converter ...........  W
Jus pąs Budriką rasite sau 
radio'^iuo* $12.00 iki $350.00. 
Budriko trys mekanikai jū
sų radio pataisys gerai.

Jos. F. Budrik, Ino.
3417-21 S Halsted St

I

Telefonas Boulevard 4705

...... ■1 ; ■"1 v..—... .... .. ............... ...... .. ...................  

WCFL 970 kyl. gražus programas 
kas nedėldienį Lietuvių Valanda nuo 
1 iki 2 Vai. po pietų. Ketvergais iš 
stoties WHFC 1420 kyl. nuo 7 iki 

8 vai. vakare.

GEE-~THE feOSS \ 
YVAS JUST SAN ING SOME- 
THlMfe ABOUT HOUM 
\X/ALUABLE N00 

Y4ERE no THE 
A V"—i PIRM >

M*

Taipgi bus įdomios kalbos 
apie sveikatą, kurias patieks, 
varde Amerikos Lietuvių Gy
dytojų Draugijos, daktarai M. 
T. Strikol ir T. Dundulis. Elek
trikas inžinierius A. J. žvirb-

... *■   ■Į"1’1'"!" "i —  
— .4 r- . A’., > . . . , l-į. . , . . ,

lis kalbės, apie radio svarbą. 
Prie, to bus kitokių įvairumų.

—Aš.

Garsinkite “Nnose”

SAUGU SIŲSTI PINIGUS
| PER MUS V ĮSTAIGA
1 Per 15 metų rtei vienas centas nežuvo 

Važiuojant Lietuvon, Teisingas Patarnavimas 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus, ir Mokame 

$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00 — CASH. 
Atsilankyki: ypatiškii arba prisiųskite per paštą.

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., r Chicago, UI.

PAS MUS PIGIAU
i r • > *

NUO 25 IKI 50 NUOŠIMČIŲ
Sulankstytus automobilius pataisome taip, kad jie išrodo kaip nauji. Musų 
"Rebore’’ darbas yra pilnai garantuotas. “Ignition” darbą atlieka eksper
tai. Plovimas ir greesinimas automobilių tik $1.00. Puikus garažas dėl lai
kymo automobilių. Sugadintus automobilius parvežame iš visų miesto da
lių. Patarnavimas dieną ar naktį.

ROXEE MOTOR SERVICE
J. VISCONT, Savininkas.

P, Budvitis it J. Želvii, Mechanikai.

907 W. 35th St., Phone Yards 0405

U.S.A. prenumerata metams - - 2 doleriai
Lietuvoje . .................................5 litai

KAUNAS, GEDIMINO G-VE 38 "N r.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
• nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

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

i 2 doleriai

WISSIG,
Paiauliniam* Km*

Seno Krajaua

Daktaras
Kapitonas

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSTOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pustės, užnuodijusią krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti n«- • 
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jw jnnu gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuketančine ligonių. Patarimas 
dykai OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryta iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakarį. Nedėliomis nno 10 ryto iki 1 vai 
4200 We«t 26 St.. J kampas Keeler Are.. Tel Cravrford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzle 8902 ..  ...... ■ 
5514-16 RooieVelt Rd. 

arti St. Louii Avė. 
CHICAGO, ILL.

i ... ? . ii

HE ABMITTED HE 6 > 
HWE sA HM?D TIME 
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The Lithuanian N«wa Pub. Co., Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone Roosevelt 8503

Editor P. GRIGAITIS

Subacription Ratai 1 
38.00 Der year in Canada 
3T00 per year outeide o£ Chicago 
38.00 per year in CMcajro
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Entered as Second Clau Matter 
Iffarch 7th 1914 at .the Port Office 
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Naujienos eina kasdien. Išskiriant 
•akmadieniua. T_#4dHa Naujiena Ben
drovė, 1789 S. Halsted Stų Chica<o, 
DL Telefonas Roosevelt 8800.

Mrtaakytie tritomi
Chicagoje paltai 1

Metams y.- -■ -- ■ |8.00
Pusei matu - > 4.00
Trhhs mtaesiams -, r. . 2.00
Dviem mlneaiams ...... ■■<■ ■■ ,, 1.80
Vienam mineaiui .. ............ .75

Chicagoj per Uneliotojuss
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KONGRESAS PRIEŠ FAŠIZMĄ

Kada Jungtinių Valstijų kongresas pavedė kon- 
gresmanui Hamilton Fish, Jr., tyrinėti bolševikų vei
kimą šioje šalyje, jį labai karštai sveikino priešingo 
kraštutinio nusistatymo žmonės — fašistai, ku-kluksai 
ir kiti. Bet dabar tas pats kongresmanas siūlo pradėti 
tyrinėti ir fašistus. Tie, kurie jį pirma gyrė, dabar ims 
prieš jį prunkšti; o tie, kurie ant jo šunis korė, dabar 
bus jam palankus (nors viešai gal jie ir nenorės savo 
sentimentą parodyti).

Bešališkai žiūrint, tokia kongreso akcija bolševiz
mo ir fašizmo reikale turi rimtą pagrindą. Štai ką sa
ko rezoliucija, kurią p. Hamilton Fish, Jr., patiekė kon
gresui :

“Jungtinių Valstijų kongresas yra priešingas, 
kad kuri .tauta ar tautos kištųsi į musų vidaus rei
kalus, steigdamos čia centrus tikslu skiepyti sve
timus idealus ir reikalauti jiems ištikimybės savo 
kilmės tautiečių tarpe šioje šalyje, ir žiuri su nepa
lankumu i fašizmo skleidimą Jungtinėse Valstijose, 
kaipo nesuderinamą su Amerikos laisvės idealais ir 

x kaipo kenksmingą musų respublikoniškai valdžios 
formai, kokią mums musų konstitucija garantuoja, 
ir todėl reikalauja, kad abejų, kaip fašistų taip 
anti-fašistų veikimas pasiliautų.”
Paskutinis rezoliucijos sakinys yra miglotas, ka

dangi . “anti-fašistai” toli gražu ne visi yra priešingi 
demokratybės idealams, kuriais yra pagrįsta Jungtinių 
Valstijų konstitucija. Iš fašistų priešų tik komunistai 
ir anarchistai eina prieš respublikinę valdžios formą. 
Bet gal būt, kad šituos elementus kongresmanas Ha
milton Fish, Jr., ir turėjo galvoje, kada jisai rašė savo 
rezoliuciją.

Įterpti į rezoliucijos pabaigą žodžius apie “anti
fašistų veikimą”, kuris esąs taip pat kenksmingas, kaip 
ir fašistų, — kongresmaną paskatino veikiausia tie pro- 
vokatoriški bombų siuntinėjimai paštu fašistų šulams 
Amerikoje, kuriais kažin koki nežinomi gaivalai per 
Kalėdas sukėlė triukšmą. Nebūtų nuostabu, jeigu išeitų 
aikštėn, kad tas bombas siuntinėjo patys fašistai, 
darni nukreipti valdžios ir visuomenės akį 
judėjimo ir sukurstyti viešąją opiniją prieš 
šus.

Bet kalbamoji rezoliucija pirmoje eilėje 
šistus, — kas joje yra aiškiai ir pasakyta,
pasmerkia fašizmą, kaipo nesuderinamą su Amerikos 
konstitucija ir Amerikos idealais dalyką. Kiekvienas 
pripažins, kad toks pasmerkimas yra visai1 teisingas.

Milžiniška dauguma lietuvių Amerikoje žiuri į fa
šizmą — mussoliniškos, smetoniškos arba kokios kitos 
rųšies — taip pat neigiamai. Apie tai liudija musų spau
dos nusistatymas ir musų didžiųjų organizacijų — 
ypač Susivienijimo Lietuvių Amerikoje — tarimai. Sa
vo seimuose SLA. atkartotinai pasisakė už demokrati
jos idėjas ir išreiškė pasipiktinimą diktatūromis ir des
potizmu. SLA. nariams dabar yra malonu matyti, kad 
ir Jungtinių Valstijų kongrese yra pareikšta tokia pat 
ntfomonė.

Bet mes čia kalbame tik apie patį principą, kuris 
išreikštas patiektoje kongresui rezoliucijoje. O apie fa
šistų veikimo tyrinėjimą, ar jisai bus tikslingas ar ne, 
mes čia nesiimame spręsti. Tyrinėjimai prieš ateivius, 
ar jie butų šioki ar toki, dažnai būna visiems ateiviams 
kenksmingi.

nuo
savo

norė- 
savo 
prie-

į fataiko 
Rezoliucija

KAIP GYVENA PRŪSŲ 
METIMAI

.. 4

Paskutinirihiė atsišaukime į 
lietuyib taulą' Priišy lietuviai 
taip škundžihsi:

“Lietuvybė pergyvena sun
kias iliehriš Prūsų lietuvių kraš
te, kuris prieš karą vokiečių 
vyriausybės raštuose i r žemė
lapiuose bbvo vadinamas hlPrė- 
risšisch-Litauen“ — “th’psų Lie- 
tuya“. Ją.šųdąro Tilžės, 
nes, /Pilkalnės, Labguvos, Isru- 
tės, Stalupėnų, Goldapcs ir 
Darkiemiu apskritys arba jų 
dalys, apie 10,000 km. su ca. 
500,000 gyventojų, kurių apie 
80-% yra lietuviškos kilmės. 
Beyęjk visi to krašto geografi-1 
niai vardai yra grynai lietu
viški.

Vokiečiams pasisekė ištau- 
tinti (kalbos atžvilgiu; virš 
300,000 Prūsų liet., kurių pa
vardės ir lietuviški veidai skel
bią lietuvišką kilmę. Vokiečių 
valdžia ir tūlos vokiečių drau
gijos varo smarkų vokietinimo 
darbą Prūsų Lietuvoje, deda 
pastangas, kad ištalitintų galu
tinai visus Prūsų lietuvius, pa
skutinį 100,000 dar kalbančių 
lietuvių kalba. Nuo amžių Prū
sų lietuvių apgyventa žemė ko
lonizuojama, lietuviški kaimų 
vardai keičiami vokiškais.

Prūsų lietuvių tautinio bei 
kultūrinio darbo sąlygos yra 
labai sunkios, nes vokiečiai vi
sokiomis priemonėmis stengia
si užslopinti Prūsų lietuvių tau
tinį judėjiriią, kuris po karo 
ėmė reikšti naujos gyvybės. 
Lietuvių veikėjai gatvėse ir 
laikraščiuose apšaukiami šalies 
išdavėjais ir kitaip pravardžiuo- 
jahri. Tūli lietuviai, kuiųe vie
šai dalyvauja Lietuvių draugi
jų gyvenime, yra pavojuje ne
tekti vietos bei uždarbio, arba 
būti niekinami ii\ persekiojami.

įprusų lietuviai, nors jų skai
čius yra didesnis, kaip Vokie
čių skaičius, Lietuvoje, neturi 
nė vienos riiokyklOš, kur butų 
mokama lietuviškai. Mokytojai 
grąsina lietuviairis mbkiniams, 
kurie lanko lietuvių kalboš kur
sus. Kas lietuviška yrą peikia
ma ir niekinama. Bažnyčiose 
jau retai bėra girdėti lietuvių 
kalba. Tilžės miesto saliti savi
ninkai, vokiečių drganizacijų ir 
net Valdžios žmonių įbauginti, 
atsisako lietuviams duoti pa
talpas susirinkimams bei kon
certams. Lietuviai, gavę šalę 
koncertui, nėra tikri, kad jie 
nebus išvaikyti, kas yra jau 
nekartą atsitikę. Yra buvę at
sitikimų, kad riet galvos lietu
viams apskaldomos. Lietuviškai 
privatinei mokyklėlei Tilžėje 
buvo gririta patalpa tik su di
deliu vargu, nes .najnų sąvinija- 
krii bijojo užpiioiilhų iš ^vdkib- 
čiiį pusės. Lietuvių veikėjo prar 
mbnės bei prekybos įstaigos 
vokiečių yra dažnai boikotuo
jamos ir engiamos. Vienu žo
džiu, Prūsų lietuviai, yra nepa
kenčiamoje brikleje.“

“Drusų Lie-
.. ' i

KAS ATSIMENA 
' BAUDŽIAVĄ?

4

KOVA INDROJE
■ , • •f ' * ' ■

. Anglijos valdžios atstovas Indijoje atsisakė toliąus 
tartis su Indijos nacionalistų kongresu ir suėmė “šven
tąjį žmogų”, (Mahatma) Gandhi. Tai reiškia, kad Indi
joje vėl prasideda kova. Nors įtakingiausieji indėnų Va
dai iki šiol stojo už ramų kovos būdą, '• už vadinamąjį 
“pasyvų pasipriešinimą”, bet praeities patyrimas rodo, 

kovoą ieigoje negalima išvengti smurto žygių vie
noje arba antroje pusėje, iš kurių kyla ir 'ginkluoti su-, 
sjrėmiihai.

Be kraujo praliejimo tenai tod^l nebus apsieita. 
♦ Beh 300 milionų gyventoją ilgai nebus po svetimu W- 

g)j, nežiūrint kokiomis priemonėmis Anglija bandys 
savo viešpatavimą Indijoje ginti.

y 
*

“Baudžiavos“ redaktorius P: 
Ruseckas jau galutinai ruošia 
šią knygų spaudai. Todėl pra
šo visų, kas gali parinkti žmo- 
hėse atsiminimų iš baudžiavos 
gadynės, sykiu gi ir iš 1803 m, 
sukilimo ir nebeatidėliojant su- 
rinktąją medžiagų jam atsiųsti 
Širio adresu': Petras RUs'ėčkąs;' 
Kau nas, Perkūno ai. 7. '

Atsiminimai turi tapti užrašo
mi kiek galima tiMiau: ate- 
įpinimų pasakotojo H^rdaš, pa
vardė, gimimo^ vieta irmetki 
ir dabartinė gyvenamoji vieta, 
tiksliai nurodyti kuomet; kūri
kas ir su kuo nutiko ir p., o 
taip pat ir atsiminimų surašy
tojo vardas, t pavarde ir adre
sas. Surašyti kiek galimą sih.Ul-r 
įiau: Įdėk ir kokių pareigų 
baudžiauninkai dvaįrįi atlikda
vo, kuomet ir kaip savo dar
bus nudirbdavo,'* dvarininkų ir 
ją< tarnų apsiėjimas tau žniorič- 
mis, rekrutų emimds, įmonių 
girtuokliavimai ir blaivybė,

f'*'5

(Tęsinys)
Šiandien tas jaunuolis išva

dino vienų veikėją vienaip, ry
toj jis išvadins kitų kitaip.

Musų pareiga yra remti 
musų jaunuolius kaipo musų 
lietuvių išeivijos naujų kartų, 
kaipo savo sūnūs ir dukteris. 
Bet kuomet bent kuris jų pra
deda lirtanyti, jog jis gali da
ryti, kalbėli ir burnbti nešva
riais žodžiais seriris SLA. vei
kė j us, tai tokiems jaunUoliams 
mes privalome pastebėti, '■ kad 
jie nėra pirmutiniai šiame 
pasaulyje, kad yra už juos se
nesnių ir dauginus dirbusių 
dėl SLA. labo.
' Jaunimas rauja piktžoles iš 
savo tarpo ir meta jas Į drau
gijinį sųšlavinų. Mes neturime 
nusiminti, k*ad tarpe x inusų 
jaunuolių randasi piktžolių* 
kurios leidžia šaknis visomis 
pusėmis. Bujoja ir šakoj a 
leisdnihos savo neripykanlos 
diegus tarpe musų jaunimo 
ardo ir demoralizuoja jaunuo
lių mintis ir energijų, ardo ra
mybę ir kelia neapykantą liek 
tarp jaunimo, tiek ir tarp se
nųjų narių./

Buvo manyta, kad tas jau
nuolis, sugrįžęs iš Lietuvos ir 
pamatęs savo tėvų gimtinį 
kraštą, pakeis savo nusistaty
mų link musų, bet išėjo kaip 
tik priešingai. Jis skubiai 
stvėrėsi agituoti prieš tulus 
senuosius SLA. narius, saky
damas, kad mes jaunuoliai 
turime išvalyti senuosius iš 
SLA. 4-to apskričio valdybos 
vietų ir parodyti, 'kaip mes, 
jaunuoliai, mokame grisprido- 
riauti. Butų labai gerai, jeigu 
tas jaunuolis .tokią agitaciją 
Butų varęs su^ gerais norais; 
bet pas jį buvo didžiausia ne
apykanta prieš vienų bei kitą 
senųjų narių ir vien tik dėl to; 
kad luli senieji nariai nešoko 
taip, kaip tas jaunuolis jiems 
liepė šokti. f

Tas jaUhuolis daugiausia 
tulžiės išliejo prieš apskričio 
ižtfihinkų dėl to, kad nepavy
ko išgauti 4-tam apskričiui 
$500 paskolų iš SLA iždo, čia, 
mat, to jaunuolio buvo many
ta pasipelnyti ir šimtinę bei 
kitų išgauti iš 4-to apskričio 
kaipo atlyginimų už sutvėrimų 
SLA. jaunuolių kuopos Hart
ford; Gonn., apie ką visai Ne
seniai rašė “Naujienose” tūlas 
B. VedeikiS, kuris, sakosi; kat- 
tii yra dirbęs SU tuo jaunuoliu; 
Tns jaunuolis esą yra prida
ręs Hartforde tarpe jaunuolių 
daug nesmagumų.

Mat, čia minimo jaunuolio 
žygiai dėl SLA. labo yra vi
suomet brangus ir neapmolca- 
ini. šiam jaunuoliui skambu
čiai visuomet yra reikalingi, 
ir todėl dėjo visas pastangas, 
kad išgauti iš SLA; iždo 4-tam 
apškr. $50'0 paskolą ant iižši^ 
likėjinfo. Bei ant nelaimės, to-< 
kia 4-to apskričio paskpla nei 
pavyko, ir jaunuolis paskolos 
negavimo kaltę primetė ap
skričio iždininkui A. J. Viz
iriui. Apskričio įždiniiikui nuo 
■to jaunuolio daug teko nu
kentėti, kuomet Connecticut 
jaunuoliai pradėjo organizuo
tis į SLA. kuopas ir po tam 
hUšptehtfė trirati savo atskirą 
šhvažlįfyihaą/kuris įvyko, rd- 
Hoši .ftri’įfib <Wttsh|ngiono gi-, 
ahihio dienoje 1931 m. New 
Havfeh; Gdnri. Btfvo manytį, 
kad jaunuoliai suvažiavę ap- 
itąrs sąvUs reikalus, b kaip ge
riau ir tinkamiau organizuo
tis prie SLA., > nės šioje di
džiulėje lietuvių tailtineje or^ 
ganizaęijojė t jaunuoliams dir
vą yra* be galo ZįįlatU ir taip 
A / ; ''i; f,“',..............*? 1

siriyaiH, ctar hčra išdirbta, čia 
musų jaunimui yra geriausia 
proga parodyti savo gabumus 
fraternaliznio dvasioje it spor-j 
to srįtyje. Musų bUVo manyta,! 
kad jaunimas stos kartu su 
mitinis: mes turime patyrimo 
veikti organizacijose, o jau
nuoliai savo energingumu ir 
gabumais daug galės mums 
pagelbėti, Atrodė, kad iries, 
su musų augančiu jaunimu 
ritearshrie jr kartu galėsime 
dirbti bendrą darbą. ŠBuvo 
manyta, kad pasekiričs bus 
žymios, ries jauhiriias stoja 
kariu su riiiimis, o mes kaip 
tik to ir trokštame, kad jie 
butų su mumis. Mbs jubš rėm- 
sime, jiems, reikalui atėjus, 
prigelbėsime it iŠ tb bus vi- 
šieiris Amerikos lietuviams 
riarida, gi Siišiv. Lietuvių Am. 
šusilatiks naujų jėgų, naujos 
energijos. Vėliau jaunuoliai, 
gatę daugiau patyrimo,* galės 
geriau suprasti organizacijos 
tvarkymosi reikalus, kaip ly
giai ir abelnus draugijinius ir 
visuomeninius Amerikos lie
tuvių reikalus, o laikui bė- 
■gant paims it patį Susivieni
jimą savb glbbon. ' /

Šiame atvėjyj iries SLA. na
riai, kurie šį jaunuolių orga- 
nižaviriio klausimą kiele dau
giau sugčbime sau išsiaiškinti, 
gana skaudžiai apsirikome; 
ypatingai Gonnecticut valstijos 
SLA. 4-to apskričio veikėjai; 
kuomet mes pastebėjome, kad 
luli mūšų jaunuoliai (sakau 
tūli, bet ne visi) vos suspėję 
užsitraukti sau ilgesnes kel
naites pradeda Sukauti, spar
dytis ir spiaudyti kitiems į 
veidą, manydami, kad jei jie 
yra jaunuoliai, tai visi turi 
pasitraukti iš kelio, nežiūrint 
į nieką. Šiame pirmame 
Gonn. valstijos jaunuolių su
važiavime aiškiai -pasirodė, 
kad tas musų jaunimas, ant 
kurio mes tiek daug vilčių dė
jome, neina kąrtu su mumis. 
Suvažiavime kilo sumanymas, 
kad lietuvių-čia gimęs jauni
mas turi atsiskirti nuo senų
jų ir susitverti sau atskirą ap- 
škritį. Tatai,,žinoma, ir pada-t 
re. Mat, jankėms būti su gri- 
noriais yra negarbė. Kitaš dar 
ryškesnis dalykas, tai tas; 
pas senuosius pagarbą reikia 
užsitarriauti, gi pas jaunuolius 
tai lengvai galiiha griūti. Se
nieji visuomet greičiau priste- 
bi klaidas, gi jaunuolirii į tai 
daug dobies nekreipia. Su se
naisiais škriityme pinigų irei- 
kiri tuteli popieros ir paišiuką, 
gi su jauhribliriis pinigą skai
tymo Užtenka pferikiiį jriršhi.

Dėl čipii suminėtų ir kitų 
aiškių .pritežirisčiiį 4-triš 
SLA. jribnudlių apskritis tapo 
štiOrganiZUOtas. Pihnri, kad iš
griūti liiėk pinigų iš SLA. ižddl 
—kas, žinoma, ir

nok praBėgb jati ir tfu ttiene- 
Sifti laiko, d tokio raporto <lar 
niėkas nėra inatęs. Reiškia, 
jatf prabėgo 4 mėnesiai nuo 
bUVUsib pikniko ir riė pikniko 
komisija, nė apskričio -suva
žiavimas negalėjo surasti, kiek 
buvo pelno piknike ir kiek 
dabar jaunuolių apskričio iž-

de rahdasi pinigų. Gal skaity
tojas pastatys klausimų: kas 
turi tuos jaunuolių apskričio 
pinigus? Kiek teko sužinoti, 
,tąi visi SLA. 4-to apskričio 
jaunuolių pinigai randasi pas 
vienų ’ SLA. 124 kuopos narį 
Hartford, Gonn.

(Bus daugiau) ♦

Penn isiion

BRAM STOKER

GRAFAS DRAKULA
Kertt A. vaivęda

Ž^tėfemas (nhokyklos); lęnkįini-; 
įnris; baudžiavos . dainos hTpJ 
Geriausia viską užrašinėti taip, 
kaip pasakoja, kiek galiiįt gy
viau, su įvairiais nuotykiais ir

, __ pavykO;
Griutri $100 iš SLA/ižtfb, Kur 
triš $100 tfribrir rahtfriši, lai 
mes nežinome. Jaunuoliai irįi 
bežibo, liprš tai ir Iribrii norė
tų žinoti; ■ . 4

SLA; 4-to apskričio jaunuo
lių išvažiaviinaš-piknikaš įvy
ko rugpipčio 23 d. ii* iki šiai 
dienai dar nėra išduota at
skaita iš pikniko. Nors pikui- 
ko komisija turėjo suvažiavi
mą sutvarkyti ir surasti pik-, 
nik© pasekmes, bet, kiek teko 
patirti, neprieita prie išvadps.

ŠLA. 4-to apskričio jaunuo
lių -kubpų ritštOVų šri važia vi
nį aš įvyko spalių 25 * dieną 
New Britain; Gonn. čia tūli 
jaunuoliai buvo manę, f kad 
pirmas metinio pįkpiko ra
portas bus išduotas, bcht po 
'dviejų Siie.nesių laiko po jiikf- 
piko. Bet ir čia jaunuoliai ap
siriko : tokis raportas pasiro
do tik abt penkių pirštų, kaip 
aiškina patys jriunhbliai. Kiek 
(eko sužinoti, kbnfereiicijri 
padarė sumanymą, Rpris yien- 

>v balsiai tapo priimtas, kad" ra- 
iiį pertas turi zbutT pagamintus 

bėgyje immų, ĮH8?

(Tęsinys)
truputį paabejojęs, pa

klausė, ar yra jau asmuo, 
kuris man širdį paveržė. Jis 
tai paklausė labai maloniai, 
paaiškindamas, kad nenorėjo 
iš manęs paveržti jokių paslap
čių, vien persitikrinti, nes jei
gu moteries širdis dar yra lais
va, kiekvienas vyras gali turė
ti šiek tiek vUties. Taip klau
simą pastačius, Mina brangioji, 
laikiau sau už pareigą pasakyti 
jam, kad toks asmuo jau iš tik
rų jų yra. Nieko daugiau nesa
kiau ii* daktaras tuojau atsi
stojo. Jis atrodė, kaip tikras 
vyras, stiprus, bet nubudęs, ap
sivylęs. Paimdamas man karš
tai už rankų tarė, jog tiki, 
kad busiu Jaiminga ir jeigu 
riian kartais butų reikalingas 
draugas, jį visuomet galėsiu 
laikyti pirmoje vietoje. ' Oh, 
Mina brangi, negaliu susivaldy
ti neverkusi: turi dovanoti, kad 
laiškas taip labai sutaškytas. 
Mergaitei smagu ir tam pana
šiai susilaukti vyro prašančio 
jos rrinkos, bet netaip smagu 
matant vargšą, kuris, esu tik
ru, tave karštai myli, pasitrau
kiant iš savo gyvenimo skaus
mo tiesiog draskoma širdimi. 
Nedaro skirtumo ką jis sako 
tuo momentų, jų keliai dau
giau nebesueis. Brangioji, turiu 
sustoti. Nors ir jadčiUosi lai
minga, mūri 1 kažkodėl liūdna,' 
nesmagu. '

“VirikriraS.
Arturas nesenai išėjo ir da

bar esu kiek geresniame upe, 
■todėl tęsiu anksčiau nutrauktą 
laiškų. Numeriš aritrris ritėjo 
po pietų. Tai buvo malonus, 
siiripatingas vyrukas iŠ Ame
rikos, iŠ TexaS Vriislijbs. Jis 
attrido labai jaunas ir kupinas 
gy vy bes, ir niekaip negu 1 i u ti
kėti, kad jis pergyveno tiek 
daug įvairių nribtykių ir taip 
pįriČiai kėUrivb po vifcą pasriulį. 
tJžjriUčiu Vrifrg'šei besdemoriai, 
kuriai ir jtiriėb'diš mėgino gal
vą šųsrikU tDe^tfėmpria — Se
novės Vehėčijdš (Italijoje) se- 
nritovįrius fttritatid duktė, ku
riai piršosi juodriveidis karo 
Hįaš Otėitd. Otefro ją vėliau 
nužudė, klaidingai Desdėmo- 
nai prįmesdamas neištikimybę). 
Mariau, mes niotek*ys esame di
džiausios bailės ir tikihie, kad 
kiekvienas pasitaikęs vyras 
mus nuo . pavojų apsaugos ir 
su juo tuojau apšivfedairife. Da
bar \^ihaū ką daryčiau bųdama 
vyru ir norėdama priverkti 
mergaitę į mane įsimylėti, Ne, 
nežinau, nes Štai buvo Morris, 
žavįs mus savo ..pasakojimais, 
bet Arturas niekuomet nieko 
nepasakojo, K vienok... Tai dar 
■truputį peranksti, Mina. Atė
jęs Kvintas P. Morris rado ma
ne vieną; .Vyrai visuomet turi 
laimę rasti merginas vienas. 
Ne, ne visuomet, nes Arturąs 
veltui mėgino du kartu su ma
nimi pasimatyti. Iš savo puses 
dariau kį įmanydama, bet toji 
laimė • jąm neteko... Turiu iš 
anksto pasakyti, kad Kvintas 
he^muplai vartoja žargoną — 
geriau pftsąkius — jo nevarto
ja kalbėdamas su nepažįstamais 
rir prie jų. "Jis ištikrųjų yra

į labai
Kažin kaip jis sužinojo, 
mėgstu klausyti jį kalbant tuo 
amerikonišku žargonu ir dabar

V nors sumtikus U

Ir

mpkytas ir apsitrynęs.
, kad

nesant arti kam tuo pasibai
sėti, jis Vartoja keisčiausius ir 
labai juokingus išsireiškimus.

Manau, * brangioji, jis visa 
tai pats sugalvoja, nes daugu
ma išsireiškimų labai pritaikin- / 
ti prie dalyko, apie kurį jis 
kalba. Bet su žargonu papras
tai taip yra. Nežinau, ar man 
kuomet nors teks žargonuoti; 
nežinau taip pat ar Arthurui 
tai patinka,' nes dar nei karto 
neteko girdėti jį taip kalbant. 
Taigi, Morris atėjęs atsisėdo 
prie manęs, mėgindamas atro
dyti kuo linksmiausias ir be- 
rupestingas, bet ir šį kartų 
galėjau pastebėti, kad, kaip ir 
daktaras, jis buvo labai nervin
gas. Paėmė man už rankos ir 
tarė nepaprastai saldžiai:

“Panele Lucija, žinau, kad 
nesu užtektinai geras varstyti 
netgi jūsų mažiukų bacukų ap- 
artes, bet, pasakysiu tiesų. Jei
gu norėsi susirasti sau idealų 
vyrą, turėsi prisidėti prie tų 
septynių moterų, kurios išėjo 
jų ieškoti dienos metu su žva
kėmis rankose. Kodėl neprisi- 
kinkyti prie manęs ir mums 
abiem nevažiuoti 
mo keliu laikant 
vadelių.“

Tai sakydamas 
esąs labai gerame _ 
linksmas, kad man kur kas 
lengviau buvo atsakyti jam, ne
gu vargšui daktarui Sewardui 
ir kuo švelniausiai pasisakiau 
nieko nežinanti apie prisikinky- 
mų, o vadžių niekuomet dar ne
buvau laikiusi.

(Bus daugiau)

ilgu gyveni- 
už tų pačių

jis pasirodė 
upe ir tiek

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

TIK ką gavome naują 
Kultūros numerį 11. Gili
nta gauti Naujienose. Kai
na 45 centui.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymai, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, Sukirsta 
8VfeXli colių.

Svarui 29 centų
Liniavbta svarui 40c

Konventai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

PTT TVTTO!1 IIjIIjI.ic'
Būtina ir labai pagcl- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti įlos ialia 
piliečiais. Pamokinimai 
apie Uos iatirs tvarką, 
apie jos ▼iciininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza* 
meno rasite lio.i knygelėj 
lietuvių ir anglą kalbo
mis aurai y u.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, JLL.
Siųskite motty orderi arba kratė# 

ŠeaklduM.
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SLA. 226 kuopos mėtinis 
susirinkimasx

šį vakarų, sausio 5 d. kai 
7:30 v.'vak. Ašsociation Ilouse 
2150 W. North avė. ŠLA. 226 
kp. laikys savo metinį susirin
kimų.

Vi^i kuopos nariai yra kvie
čiami ękaįtlingai atsilankyti, 
nes yra daug svarbių organi
zacijos reikalų apsvarstyti.

šiame susirinkime naujoji 
kp. valdyba užims vietas. Kuo
pos valdyba buvo kuo nevien- 
balsiai išrinkta senoji valdyba, 
kuri tinkamai tvarko organi
zacijos reikalus.—Narys.

S. Union Avc„ kasierius Juoz. Račiū
nas, 3133 S. Halsted St., apiekunai 
kasos — B. Yenkauskas ir E. Bluma*. 
sudžia W. DųleviČia.
Susirinkimus liuko k«s t 

pentkadienį, 7:30 vai. vakare, Chicagc 
Lietuvių Auditorijoj, 3133Halsted St,

• . * iii.' * ■ Į j J * * > 'V i ,4 j h '•' ■' > 
.......... ....... -...u,

ILLINOIS LIETUVIŲ PĄ|BLPOS
KLIUBO valdyba dėl 931 ui. Jonas 
Bijanskas, pirm., 93f Marųųette 
Road, Juoz. Antanaiti*, pirm, pagel
bininkas, Adolph Kaulakis, nut. tąšt., 
3842 S. Union Avė., Fraok Norkus, 
fin. rašt., 5959 S. <į!*rpent*r SL, 
Ben. M. Butkus, iždininkas, 840 W. 
33rd St, Susirinkimai katribuna ko|-

minėsi pirmą (Jg 
:ate, Chicagos •JtT

caVą ’ U* 3 3"s;
Halsted 7:30 vai. vakarė.

1 ' 7 ■r.1
/įfe1----------------'

/’v ■ “

juwiuvi«i! vryuy tojui

skaitytojai pręiopii 
ų reikalais eiti i tas 

IratftūvesZ luiii^ dcelbia.i 
Naujienose.
i,.1. . J / S. . r b " 1 ’ '

I£N. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Chicagos Draugijų, 
Kliūtų Valdybos 

1931 Metams
JAUNŲ LlETUVlŲ~ AMERIKOJE 

TAUTIŠKO KLIUBO valdyba: pir
mininkas Juoz. Rūta, 3141 So. Hals- 
sted St. pagelbininkas Ant. Stukas, 
841 W. 33 St., nut. rast. Stan. 
Kunevičia. 3220 S. Union Avė., fin. 
rast. Feliks Kasparas, 3534 S. Lowc

MYKOLAS KUŽAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 3 dieną. 10:30 valandą va
kare 1932 m., sulaukęs apie 60 
metų amžiaus, gimęs Klembarko 
dvare. Ariogalos parap., Kėdainių 
apskr.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Oną. 2 sūnūs — Petrą ir 
Antaną, 2 dukteris — Mikaliną 
ir Antaniną, žentą Joną Szluze- 
weski, 10 anūkų, o Lietuvoj bro
lį Baltramiejų ir žentą Antaną 7a- 
iauską ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4436 
So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
sausio 7 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. parapijos bažnyčią, kurtoje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lytas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Kužos gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame.
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Žentas, Anūkai ir Giminės.

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

IS,

i

i

■*»' i

ningasir nebrangu* to- 
del. Jkad neturim* iš
laidų ’ suUaikyasul aky- 
h-. -į-: -. T1. .‘JT

"3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

S. ufe SKUDAS
Lietuvi*

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė Ir graži koplyčĮa dykai 

718 W. 18 St 
' t,l RocM.dt na 

j • T; U*.

KAZIMIERA^
KUNCAS

Persiskyrė 
sausio 4 dieną, 1:30 valandą po 
piet 193 2 m., 
amžiaus. 1 
Krokelaukio 
kaime.

Paliko dideliame ,
motiną Viktoriją/ po tavais Leo
navičiūtė, tetą Čiciliją Žvinąkie- 
nę, pusbrolį Aleksą Zvinakį, pus
seserę Aleną Žyinakiutę ir gimi
nes. ' ■ .

Kūnas pašarvotas, randasi 4439 
S. California Aye.

Laidotuvės įvyks ketverge, sau
sio 7 dieną. 2 vai. po piet iš na
mų bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines. * z ' • ‘

Visi a. a. Kazimiero t, Kuncos 
giminės, draugai ir ' pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą. į

Nubudę liekame,

Motina, Teta. Pusbrolis, 
Pusseserė ir Gimines.

I ' v '

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

— (KENNY)

su Šiuo pasauliu 

sulaukęs 20, metų 
gimęs Alytaus apskr., 
.j parap., Maštatielių 

t.i , ■ ,1’.!.: ,4 . '.I'i ' . '•
nubudime

tetą čiciliją Žvinakic-

Fotografuoju jn»ų na
muose ub* studijoj.

730 62 St
Tel. Engkwood 5840

. ............ .. « ■ »...IIHIIM.I- 111*11 »

Phone Boulevard 4139
f. -v- ' 3L;;i’• 4,t- ! i ^.!'į

A. MASALSKIS
Musų pat*rn«visna* Wt- 
dbtnvė** Ir kokiame t«i-

.71

MYKOLAS RAMANAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 3 dieną 8:30’ valandą va
kare 1932 m.,, sulaukęs pusės 
amžiaus. gimęs Zarasų apskr,, 
Dūkšto parap.. Keižp kaime.

Paliko dideliame nubudime ino- 
Cecilę, 4 sūnūs — Antaną . ... .

Marijoną.' Ceciliją ir

ji
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JURGIS ANTANAVICH
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 4 dieną. 3 1 valandą ryte , 
193 2 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Laukuvos parapijoj, Taura- : 
ges apskr. Amerikoj išgyveno 28 ! 
metus.

Paliko did-liame nubudime 
brolį Joną ir brolienę, seserį Ma- 
rijoną ir švogerį Vezbor, 2 pus- 1 
seseres — Lcvosę ir Stelių ir švo- ; 
gėrius ir gimines; Europoj 2 bro- .• 
liūs, brolienes ir gimines. Laidotu
vėmis rūpinasi Marijona Vezbor, 
tel. Nevada 9738.

Kūnas pašarvotas, randasi 402 
So. Kolmar Avė.

Laidotuvėse įvyks ketvirtadie
ny sausio 7 dieną. J: 30 vai. - po 
pietų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jurgio Antanavich 
giminės, draugai ir pažįstami tsat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jau: pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame,
Brolis, Sesuo, Brolienė, 
švogertai, Pusseserės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja ( grabo- 
rius Lachavich, Td. Roosevelt 
2515.

teri !- ■ .. - r v .
Stanislovą, Leoną ir Andriejų, 3 
dukteris . .
Heleną, brolį. Antaną. broŲenę Ju
zefą ir gimines, o Lietuvoj brolį 

-Nikoftbmą, seserį ir gimines.
Kūnas pašarvotas,.• randasi 93 5 

W. 34.St.
Laidotuvės įvykts ketverge, sau

sio 7 dieną. 8 vai. ryte iš namų i 
į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes. ‘

; Visj a. a. Mykolo Ramanausko 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jani pasku
tinį patarnavimą ir 

'■ mą. ’
Nubudę liekame,

Moteris, Sanai,. Dukterys,
Brolis, Brolienė ir Gimines. < 

f Laidotuvtėse patarnauja grabo*- 
rius S. P. Mažeika, Td. lYards 
1138.

■L • ■ f . L ... a

dalyvauti

atsisveikini

1327 So. 49th (X 

Telefoną* 

Ciceru 3724

1646 W. 46th U

Telefonai 
■ ■' 'J- ■ .

BoultTard 5203

Boulevard 8413

»*V>!

Ličiu vfes Akušėrfa

juivmTiu: Wjo»

į DENTISTAS ~~~
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietg UtarninkaU, Ketvergaii ir Subatoms 

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

3421 So. Balsted St
Pbone Boulevard 8483

Utarnmkau, Ketvergiu ir Subatoms 
2420 W. Marąuette Rd. arti Westem Ao< 

Pbone Hemlock 7828 
Psnedėliais, Seredom* ir Pėtnyčiom* 

So. Halsted. Street .

Pbone Bonlcvud 704'2. ................ ......... . ■■ 1,11. ...............

“"dd-DMTun,,J |DR. c. Z. VEZELIS
Uit. DLiįIAou . ’ ' Dentistas

4645 So. Ashland AVe.
arti 47cb Str*et

c

756 W. 35th St 
(Cor. of 35tb V Halsted St*) 

Ofiso valandos: nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 
Nedėldieniab pagal rauni

■ ne*n 

Ofiso ir Rez. Td. Boultvard 5914

DR. NAIKIUS
756 W. 35th St

(Cor. of 35rb S Halsted St*) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldianlate pagal suurti

JARUSH
PHYSICAL 
THBRAPY 

V MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phoue 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo *avo ofise patinusias, išsipūtusias 

blauzdų gyslų.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 So. Halsted Street 

TeL Boulevard 1401

įvairus Gydytoja;

DR. BERZMAN
- IS RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinoma* per 25 au
tus kaipo patyri* gydytojas, chirurgu 
Ir skuteris.

Gydo suigias ir chroniiku liga* vy-

pristatau. 
Ofisu ir Laboratorijai 

1025 W. \htb St., netoli Morgan 8*.
Valandos: nuo 10-—12 pisti ir 

nuo 6 iki .7:30 vaL vakar* 
Tel, Canal 3110 

Rezidencijos telefonai 
Hyde Purk 6755 ar Randclph 6800

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
» darbu s busite 'užganėdinti.

. TeL Roęseve|t 2515 *tba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
■i SKYRIUS:

1439 S. 49 Gdurt, Cicere Cl.
V ,T<L Cicero 5927

‘ • V -.'r' j ......... ' >

_ Telefonas. Y*r^s 1138

Stanley P. Mažeika
5* Graborius įr

Balzamuotojas
Moderniika Kokplyčia Dovanai 

Turiu automohiliu* visokiem* etika 
lama. Kaina prieinama

3319 Aubuni Avėnue

........   I. ...... ,« . .. I. »...! .....I... , ■ —

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau- 
. ju geriau ir pigiau, 

negu; kiti todėl,* kad 
.pnW*wa«. prie !«'- 

' kų išdirby s te*.
OFISAS:

. .668 W. 18x£ Street 
Tel. Canal '6174

■ l

3238 Š. Halsted St. 
: T*L ‘Victory 4.088/

LO VBIKIS

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugcylo iš Lietuvos < , 
Palengvins akių įtempimu, kuri* esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo,'- nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
tzumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus Valandos 
nuo 10 iki/8 v. Nedėliomis 10 iki 12 ▼. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimą akys \atitaisomos be 

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

Pbone Boulevard 7589

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 E. lllth St
Kampat Wabasb Avenue

Tel. Pullman 0856 
Gaza*. X-Ray» etc

Dr. Suzana A. Slakis
Specialiste Motei it Vaiką Ligą

Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utara. ir Ketv. iki 8 vai) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Td. Lafayette 7337 
Rez. Tel Hyde Park 33^5

25 METŲ PATYRIMO
• u 1 • ’

Pritaikyme akinių dd visokių akių

John Smetana, 0. D.
.. OPTOMETRISTAS. į. . f i ‘

—-O_
Telefoną* Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46tb St Chicago, IR

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aoentu

Valando* 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 

iki 12 dieną.
Tdep^onai dieną ir naktj Virgini*

2 iki 
10

00^6

Re* 6600 South Arteūan Avansu 
Pbone Prospect 6659

DR. CHARLES SEGA! 
Ptaktikuoja 20 metai * 

OFISAS
4729 South AehUnd Aot., 2 labo* 

CHICAGO, ILL. I 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vąikų ligų 
OFISO VALANDOS: ♦

Noo 10 iki 12 vaL ryt*, mso 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v«L 
vakaro. NedėL noo 10 iki 12 ▼. di«ng 

Phon* Midway 2880

Telefoną* Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 Soatb Ashland Avumr 

Ofiso valando*: 4
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet 

7 iki 8 vaL Neda nno 10 iki 12
Rez. Tclephone Pbza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Td. Drezd 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:

3102 So. Halsted St.
>4 arti 3l«t Street

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

Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
' • akinių ' ■' <

1801 South Ashland Avenue
Plaitt Bdlg., kamp. 18 St.i 2 aukštas 
‘ ' Pastebėkite mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nuo 1Q iki 12 
Room 8. ’ ‘ Pbone Canat 0523 

...... , o , —,
---------------------- ----------------- -------------- --------

Tel. Yard* 1829 ;• <’

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

f

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. CLL ’

Tel. Canal 4050 Venerilkos

M. H. Rohwedder, M. D.
I80p S. Haleted St. 

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakar*

Varicos* Gyslos Odos

1-

A '.
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11 
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< P v i

Gydytojas ir Chirurgas

4910 So. Micjiigan Atenųe
I Tel. Kėnwob4‘ 510> 

VĄLĄNDOS: •
i * A ' nuo 9'iki 11 valandai'ryte

k « £ ' <m.a

7 Tsl. . Czlnmet 32&4.‘ I f 
Nno 9 iki 12 ygk dienos U* • 
nuo 6 iki 9 'valandos. vąkiF*'

• ’ . £ 41' f K v l'i f’^1 '■ ' ./ ** 'f 1 ' 1
■o^H*4>R«^*ra»^R4^»^*w»**Mm*»*^*^*e^»***--v<W***»^******’Wkąuskąs

Aliuliu sausio 4 d, 2 vai. ryte, 
mžiaųs; gimęs Lietuvoj. 'Paliko 
inųs — Stanislovą, Joną ir Juo- 
las pašarvotas randasi 6622 So.

ąjnų į Qimimo Panelės Ąv. pa- 
itsibus gedulingos pamaldos'už

A. MONTV1D, M. D.
Wtn Town State Bank BIdg 

2400 W. Madison St.

VaL: I iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. We*t 2860
Namų telefoną* ' Brunewick 0597

NUSKINTAS KVIETKOS
Priętatome j Vfeas Miesto Dalis ' 

Vestuvėms, Bankjetamą' ir Pagrabams 
: __ *: **‘ j*............."

. 3316 S. Halsted

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė . .
756 West 35th SL 

kampa* Halsted St.' 
Valandos nuo 10-—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo. 10 iki 12. ,
( ‘ t -u:

.................. ........... ■ Į ■■ ......... . > ■■*■■ **■■*.—

Duokite savo aki* išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMEIJJTHAl
OPTOMETRIST

Praktikuoja viri Ž0 m.
4649 ;S. Ashland A v*, 

kampa* 47th .St.
TeL Boulevard 6487

Duokite savo aki* ' išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistu. 'Virš 1 $ metų 

patyrimas ... \
Akiniai nno $3 ’ ' 

-Valandos: 9 ryto iki 9 v«k, kasdic.
DR. J. GROUPE

4631 S. Aibland A»«. rT«l. «780

AMBULANGE PATABNAVIMA3 DIENĄ ii* NAKTĮ 
'Mes visuomet teikiame širdinga. siiuuatiima ir ramti t

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvy* Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu j naują vietą po ar-

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakar* 

Nedėlioj pagal sutarti 
Tel. Boulevard 78ŽO 

. Namai: ų

6641 So. Albany Avė.
T*L Prospect' j 930

.................................................................................................................................... I. 1^..

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 Soatb Westsrn Ao*no*

. Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

......................  ■" m*:11 n—^wrayraw*w»*n u*——

DR. J. J. KOWABSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd Sf., $uite 3
’t ! Tel. Prospect 1026 f

Re*. 2359 S. Leavitt Ganai 2330 
Ofiso valando* 2 ftl A* 7 iki 9 

Nedėlioj pagal autartj

Advokatai ___ __

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 'N. Dearborn St.» Room <113 

Telefonas Central 4411 
Vąlandps: nuo 9 ryto iki 4 po ptect 

Gyvenimo vieta 
1323 South Haįstad Straat 

. Tel. Boulevard 1310 
Valando*: nno 6 Gd'8 vai iriekvien* 

(U r";vakarą. išskyrus

ADVOKATAI -

Room J934 T*L Randolph 0332 
Valando* nuo 9 ‘ ryto iki 5 vaL vak 
3241 S. HMtMd fit. TW. Vtethep 09(62 

Valando* — 7 iki 9 nkar*
Olis—Utarm, Ketv. it S

Lietuvis Advokatu

Telefonu C<n«Į 2552

4—rr

Hemlock 8151

DR. V. S, N ARĘS
(Naryauckas) ' ■

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2420 Maręuę|t« Rotu

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Minto Ofitae 77 W. Vaahington Sg.
Room |502 Ttt Central 2978 

Valando*: 9 ryto |ki 4 po pktų

Vakarai*: V

4K5 ArribttAP*.

ir Subatos 
vaL . 
UfagMM

#uni.T<L W* P»rk 3195 ,

2422 W. Marųuett* Rd. 
kampas 67th ir Arth'un Avė. 

Telefonas Grovehill 1595
115 W. M»au SU Kooat tilt 

• 1 <*1 c JR, si k) d 01pii (5 727 s
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PRANEŠIMAI

CLASSIFIED ADS
Savitarpinės vakaras

Skelbimai INaujieįiuat 
duoda naudą dėlto, 
Kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Ukrainiečių baletas, vadovaujamas H. Čhunicko, kuris dalyvaus “N-nų” koncerte sausio 17, Liet. Auditorijoj
■ '_________________________________ -_____________________________ ............................................., . - • ■■ ■ ■■ ■

NAUJIENOS, Chlcago, m. 
—-————fr—   

Dalyvaus “Naujienų” koncerte

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubc 
Amerikoj metinis susirinkimas įvyki 
sausio 5 d., 8 vai, vak.,. Mark White 
Square Parko svetainėj, prie 29tos ir 
So. Halsted St. Malonėkite visi atsi
lankyti, nes turim daug svarbių reikalu 
aptarti ir užvilktas duokles malonėkite 
užsimokėti.

A. Zalagėnas, prot. rast.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubc metinis susirinkimas įvyks 
trečiadieny, sausio 6 d., 8 vai. vak. 
A. Bagdono .svetainėje, 1750 S. Union 
Avė. Malonėkite visi atsilankyti laiku, 
nes turėsim darinkti protokolų raštinin
ką ir užvilktas duokles malonėkite užsi
mokėti. — A. Zellon, prot. rast.

Assn. of Lithuanian Property Otvners 
of Bridgeport, laikys metinį susirinkimą 
trečiadienį, sausio 6d., 7:30 vai. vak. 
Ch. Liet. Auditorijoj Visi nariai malo
nėkite laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių reikalų ir bus išduotas raportas 
komisijos peržiūrėjimo knygų.

Kunevičia.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dėl Vanagaičio 
skundo

Daugelis “Naujienų” skaity
tojų teiraujasi, ar p. A. Vana
gaitis iš tiesų apskundė “Nau
jienas”. Daugeliui, matyt, at
rodo tiesiog netikėtina, kad tas 
asmuo butų galėjęs šitaip pa
sielgti prieš laikraštį, kuris per 
metų metus jį garsino. Dėl tų 
draugų paklausimų tenka pa
sakyti, kad “N-nos” tikrai yra 
apskųstos. Ketvirtadienį pava
kare, prieš pat Naujus Metus 
buvo atnešta į “Naujienų” raš
tinę oficialis pakvietimas (Sum- 
mons) į teismą—Superior Court 
of Cook County.

Vanagaitis skundžia “Nau
jienų” Bendrovę, redaktorių P. 
Grigaitį ir vieną redakcijos 
darbininkų, reikalaudamas $25,- 
000 “atlyginimo”. Skundiko 
b^lą užvedė adv. Antanas A. 
Olis (senojo Olszewskio sūnūs) 
ir viena advokatų firma, ku
rion priklauso ir p. Mulks.

Apie tolimesnį bylos vysty
mąsi bus “Naujienose” prane
šama smulkios žinios. Tuo tar
pu apskųstoji bendrovė ir ap
skųstieji asmens turės vasario 
mėnesio pirmąjį 
duoti atsakymą į p. 
skundą.

Musų skaitytojai
visuomenė, kaip matyt, sugebė
jo tuojaus šitą

• teisingai. Visi 
to pasikėsinimo 
nas” tikslas yra
mis “politikomis”, kurias vari
nėja Olis, Bačiunas ir kompa
nija, —o už tos kompanijos nu
garos yra. ir dar kai kas.

“Naujienų” skaitytojai

pirmadienį 
Vanagaičio

ir plačioji

bylų įvertinti 
supranta, kad 
prieš “Naujie 
surištas su to-

ir 
draugai tačiau gali neabejoti, 
kad “Naujienos” suras būdų tą 
jų atakątremti.

Del kito skundo
Daugelis žmonių teiraujasi 

' taip pat apie tai, ar jau yra 
apskųstas Imigracijos departa 
mentui kitais “Naujienų” ben
dradarbis, kuriam neperseniai 
grasino adv. Olis savo Radio 
kalboje. Apie šitą dalyką nie
ko aiškaus kolkas nežinoma. 
Nei asmuo, kuriam buvo gra
sinta skundu, nei “Naujienos” 
dar jokio pranešimo iš kokių 
nors įstaigų nėra apie tai ga 
vę. Galimas daiktas, kad tai 
buvo tik gąsdinimas; o gal būt, 
skundas buvo atmestas be ty
rinėjimo.

Lauksime, gal dalykas paaiš
kės.

Lietuvių valanda
Pereitam sekmadieny teko 

klausytis lietuvių radio progra
mo, kurį davė Jos. F. Budri- 
ko krautuve iš stoties WCFL 
jiuo 1:15 iki 2 vai. po pietų. 
Gražios lietuvių dainos ir mu
zika darė tikrai gilų ir malonų 
|spudį į klausytojus. Gerai ir 
harmoningai dainavo kvarte
tas, merginų trio ir solistai. 
Ne, tik lietuviams, bet ir sve
timtaučiams malonu klausytis 
Jos.- Budriko korporacijos rū
pestingai prirengtų radio 
gramų.—žentas. ;

■ t *
i' 
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pro-

Cicero
Mirė Ona Petrauskienė

4 d. Elgin, III.,- ligo-Sausio 
ninėje pasimirė vietos gyvento
ja Ona Petrauskienė, po tėvais 
šemetaitė, palikusi dukterį Pau
liną ir sūnų Juozapą. Jos kū
nas tapo parvežtas į Cicero ir 
dabar randasi pašarvotas p. Bu
drikio koplyčioj, 1410 S. 49 
Avė, Laidotuvės bus rytoj; 
sausio 6 d., 8 vai. ryte, iš kop
lyčios j vietos bažnyčią ir iŠ 
ten į Šv. Kazimiero kapines.

•< Laidotuvėms patarnauja grabo- 
\EudeikJs.

*.'**■»<>*» i>*yi>.t

“Naujienų” koncer 
tas

Po daugelio įvairių parengi
mų ir koncertų neužilgo bus 
vienas didžiausių ir gražiausių 
parengimų, kokį Chicagos lie
tuviai ,pastaruoju laiku turėjo. 
Tai bus “Naujienų” koncertas. 
“Naujienos” nesigaili didelių iš
laidų, kad duoti tokį koncertą, 
kad tikrai bus vertas to varilo.

Be geriausių lietuvių meno 
jėgų, yra pakviesti ukrainiečiai 
menininkai, kurie savo šokiais 
ir dainomis randa vietos žy
miausiuose^ parengimuose. Uk
rainiečių muzika ir šokai yra 
labai gyvi ir teikianti didelio 
malonumo publikai. Kurie ne
turėjo progos matyti ukrainie
čių parengimo pereitą rudenį 
Civic, Operoj, tie galės pamaty
ti ukrainiečius “Naujienų” kon
certe.

“Naujienų” didysis koncertas 
įvyks šio mėnesio 17 dieną, (ne- 
dėlięj), tai jau vos tik apie pus
antros savaitės laiko beliko iki 
koncerto. Kai kurie lietuviai 
dar prieš Kalėdas pradėjo tei
rautis apie “Naujienų.” koncer
tą. Jie iš patyrimo žino, kad, 
jeigu nori tikrai gerą koncertą 
išgirsti, tai reikia eiti į “Nau
jienų” koncertą.

Tėmykite tolimesnius aprašy
mus ir telpančius artistų pa
veikslus “Naujienose”.—R-s.

SPORTAS
Publika1 pripažino Bancevičių 

laimėtoju

ritosi “drapiežnas dzu- 
Bancevičius su Komaru.

Komaras kur kas dau- 
sveria ,negu Bancevičius.

Užvakar šv. Jurgio svetainėj 
įvyko Bancevičiaus-Komaro ris- 
tynės. žmonių susirinko pilna 
svetainė. Matyti, tomis risty-. 
nėmis chicagieČiai buvo pusė
tinai susidomėję .

Kaip jau žinoma, svarbiausioj 
poroj 
kas” 
Nors 
giau 
bet iistynėse vien tik svoriu 
nedaug ką tegalima padarytų 
Per 20 su viršum minučių Ko
maras nieko negalėjo padaryti 
“dzūkui’ 
tomą 
metė Bancevičių nuo pagrindų. 
Publikai toks triksas nepati
ko ir ji, nepaisant referee, pri
pažino BanceViČių laimėtojų. 
Bancevičiui buvo įteiktas labai 
gražus gėlių bukietas.

J. J. Bagdonas taip pat iš
ėjo laimėtoja,—jis paguldė ka- 
vo oponentą.— N.

Deliai to jis, ma- 
labai įdūko ir tyčia nu-

Gėles praradusios 
atydai

Keletas mėnesių atgal tūlos 
ypatos gėlės buvo pavogtos. Ta 
ypata dabar prašoma atsišauk
ti į Naujienų ofisą, čia yra 
gera žinia jai. .j

- ' J'if

Programas; Vanagaitis gau
sius iš “Naujienų” $25,000; 

publika.

Didžiausia lietuvių organi
zacija musų garbingame mie
ste, tai tur būt bus Chicagos 
Lietuvių Dr-gija Savitarpinės 
Pašalpos. Ji priskaito apie 
tūkstantį narių; jos turtas sic-

trejetą dainelių interpretuo
damas jas. Kitaip sakant, 
dainų žodžius paaiškina ran
kos mostelėjimu, galvos pa
kreipimu, šypsena. Ir dėka 
tam dainelės darosi vaizdes- 
nės, sakyčiau, reikšmingesnės. 
Publikai patinka, ^publika šyp
sosi ir gardžiai nusijuokia. •

O ve “Trys Rožytės”
Vespendraitė, Skeveriutė 
Karnalaitė. Dainuoja jos “Mo

kia daugiau kaip $20,000; o ir lio uzbonas”. Pamačiusi “Jo- 
inteligentinėmis jėgomis ji ga-|ną ir išsigandusi”, viena jų su

daužo uzboną. ' Ak tu, Viešpa
tie, koks gailestis! Ir verkti 
norisi, ir jau bira ašaros. Bet 
ve Jonas, kaltininkas nelaimės 
su uzbonu, meiliai pasisiūlo 
merginai vietoj uzbono. Ga
vusi tokį mainą musų mergi
na jau šoka su Jonu smagią^ 
labai smagią polkelę. Na, ar 
nepasitaiko panašių įvykių tik
rajame musų gyvenime?

■ i ■

Visiems dainos interpretaci
ja patinka. Visi jaučiasi tu
rėję malonią vaalndėlę.

Dar vienas numeris. “Kauno 
policijos detektyvai”, iš opere
tės “Agurkai”, atvaizduoja 
scena dainuodami ir lošdami. 
Komiškas vaizdelis, bet jau
kus.

Ii didžiuotis, nes turi j.ų< dau
giau, nei kuri kita Jokale or
ganizacija.

šios draugijos metiniai pa
rengimai jau nebe vienus me
tus skaitėsi nemažu įvykiu 
musų lietuviškoj Chicagoj. Ir 
šių metų balių draugija turėjo 
praėjusį sekmadienį, sausio 
3 d., Wicker Parko svetainėje,

Programą baliui priruošė p. 
ir p-nio Steponavičiai kartu su 
Chicagos Lietuvių Choru Pir
myn. Bendrai imant, progra
mas buvo įvairus, o deliai to 
ir smagus. Nė nepastebėjai 
žmogus kaip laikas prabėgo.

Žinoma, ne viską galima pa
kęsti, kas yra įvairu. Bet kal
bamas programas buvo įvai
rus ir geras.

Pirmiausia 
Choras

visas Pirmyn 
pasirodė. < Didžiulis 
Jaunuomenė domi

nuoja 'skaičiumi. Atrodo gra
žiai. Ir dainuoja šauniai.

Toliau -— duėtas musų visų 
pažįstamų, draugijų darbuoto
jų Saikaus ir Ascilos. Jie su-r 
dainavo porą liaudies papras
tų dainų. Ar todėl, kad jie pa
sirinko artimas publikai’ dai
nas, ar llad juos pačius publi
ka mėgia, o gal todėl, kad 
musų Saikus ir Ascila tikrai 
šauniai padainavo, tai publika 
ir aplodismentų jiems nesigai
lėjo.

Kitas geras northsidietis, vi
sų draugas ir pažįstamas, J. 
Čepaitis, dainavo sųlo. ' Čepai
tis buvo okei, ir pripažinsiu, 
kad net aš jam katučių pa
ploti nesigailėjau. Tad\ką kal
bėti apie kitus, kurie turi tru
putį jautresnes širdis.

P-lė Juozaičiutė, Dr-o “Juo
zaičio duktė — šokėja. Jau
na, daili mergina; taip daili, 
kaip tik šešiolikos metų mer
gaitė tegąli būtį. Vikriai šo
ka. Pašoko, dipgo. Bet pub
lika įšaukia atgal. Nesiliauja 
Šaukuąi. Pagalios pranešėjas 
pasako, kad p-lė JuOzaiČįiute 
pašoks dar, tįk vėliau. Ir pa
šoka,' ir vėl taip jaukiai, kaip 
pirmą kartą.

Pranulis iš Žiemių ir Trys 
Rožytes

Prąnulis iš žiemių — ji. 
Pranas JakaviČius. , Truputį 
apdažytai^ veidais, lyg po- 
trumpėmis kelnaitėmis. Tru- 
puljį. kąnįjšjcas — sudainuoja kad jose tilpo straipsnis kriti

p-lės
ir

Choras ir Orkestrą
s . t

Choras, orkestrai pritariant, 
o taipgi su solistais — p-nia 
Steponavičienė, p-lė Ona Ske- 
vėriutė, p. Pranu Jakavičiumi 
ir p. Stelmoku — išpildo kele
tą sunkesnių numerių. Pasiro
do tikrai gerai. Nekalbė
siu apie tai daug. •' Bet štai, 
kad ir paskutinio numerio iš
pildymas dainos “Toreador” 
iš operos “Carmen”. Juk at
likta jis gerai. Tikrai gerai. 
Jr man asmeniškai pasirodė, 
kad p. Jakavičiųs jau seniai 
nedainavo taip vykusiai, kaip 
šį kartą.

Dar žodis apie orkestrą. Tai 
yra p. Steponavičiaus nuopel
nas.* Jo suorganizuota ir va
dovaujama Lietuvių Simfoni
jos orkestrą yra pažiba musų 
parengimuose.

P. Vanagaitis ir $25,000 iš 
“Naujienų”

Užkviestas daliai programo 
buvo ir p. Vanag’aitis. Pasi
rodo jis estradoj. Publika pa
sitinka jį šaltai. Mėgina jis 
krėsti šposą? 'PaTeiškią ką tai 
tokio, kad savitarpinė esanti
turtingiausi draugija Chicagoj 
ir kad jis rasi, gaus Kalėdų 
dovaną iš jos.

Balsas iš publikos:
— Gausi $2^,000 iš Naujie

nų! '
. Vanagaitis skubiai puola; 

prie piano suolelio, lyg bizūnų 
užkirstas., Publika iš karto, 
sakytumei, nesusigauna. !pas- 
kui ,atsimena, kad Vanagaitis 
traukia “Naujienas” teisman 
norėdamas gauti $25.00 už tai, 
kad iose tilno strainsnis kriti-

traukia “Naujienas

O®

Jos 
jos
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kuojantis jį dėl jo vulgariškų 
parengimų.

Staiga publika atsigauna. 
Pasigirsta, kojų trepsėjimas 
švilpimas. Reiškiama pritari
mas tam, kuris padarė pasta
bą Vanagaičiui. Publika pa
rodo, ką ji mano apie patį Va
nagaitį. • 1

O jis lyg susitraukia, lyg 
prisiploja prie piano.

Pagalios išeina pora Vana- 
gaitinių vyrukų, kurie sudai
nuoja dvejetą ar trejetą daine
lių. Sudainuoja be ūpo. Dar 
mėgina “akly t i”, bet kažin ko
dėl jiems lai nevyksta. Pa
dainavo, dingo. Vienas kitas 
paploja. Bet mažai, labai ma
žai.

Išeina p-nia Ožclienė. 
balsas galingas. Pirmoji 
daina bent man pasirodė la
bai įdomi. Antrosios dvi — 
išėjo kažkaip plokščiai. Tai 
ir pasibaigė Vanagaičio pro
gramas. . .—..

Po programo vienur ir ki
tur kalbos. Ir nuolat hpie tai, 
kad Vanagaitis, Olis ir kompa
nija traukia “Naujienas” teis
man. •

Ir ve typiška publikos nuo
monė. “Naujienose” tilpo kri
tika Vanagaičio parengimų. 
Tos kritikos seniai reikėjo. 
Dauguma lietuvių atvyko į v 
Ameriką nuo žagrės, žymi da
lis jų net skaityti nemokėda
ma. Čia išeivijoj prasidėjo 
kūrimas sąlygų, kurios nors 
dalinai atstotų, nors vaizduo
tėj primintų gimtinę šalį. Šio
je kūryboje menkos buvo mu
sų jėgos, bet nors ir menkos, 
jos buvo tyros? Pastangos pe- 
ta tobulinus, siekti ko nors 
gražesnio, aukštesnio. Visa 
musų išeivijos meno praeitis 
liudija šį faktą. O Vanagaitis, 
ažiiot kelti musų parengimus, 
musų menos pastangas, lošė 
vis an/(. žemesnių ir žemesnių 
žmonių jausmų, vis labiau ir 
labiad' vulgarizavo jnusų sce
ną. Ir dabar, giįędi, už nurody
mą šitokios įo taktikos, jis. 
traukią “Naujienas” teismanI
n<——Ilii ■ ......... .................. .. ■.
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MILDA
Thėatre.

3142 S. Halsted St.
■..................... ......................... .

Šiandie
. Dvigubas programas

“The Deceiver”
Lloyd Hughes, Dorothy Sebastian 

ir . . '

“Lasca of the Rio 
Grande”

su Leo Carillo, John Mack Brown

Taipgi
Komedijos, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai
... ..... .--- —■ 

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

IŠ tikrųjų p. Vanagaitis tu- North Side. SLA. 226 kuopos me- 
rėio rodosi nrouos nrnėinsi tinis su’irinkimas įvyks antradieny, sau- rc^o, roaosi, progos praėjus? sio 5 d 7;30 r v AModatioh Hou$e, 
sekmadienį pamatyti, kaip ga- 2150 W, North avė.
Įima grąžius vaizdelius publi- įviečiami •kaitlingąi atsilankyti, nes yra 

kai parodyti, kad ir iš tų pa- ' ................ .
čių dainelių, kaip “Molio Uz-' 
bonas”, nekrypstant į vulga- 
riškmną. . !

_______ a
Publikos buvo vakare daug. 

Smagiai šoko, smagiai jautėsi. 
Ir ne stebėtina. Lieutvių Drau
gijos Savitarpinės Pašalpos 
parengimuose publika visuo
met smagiai jaučiasi.

'• Buvęs.

Rast. S.

Marquette1 Park South West Ameri
can Lith. Political kliubas laikys metinį 
susirinkimą sausio 6 d., J. Mežlaiškio 
svetainėj, 8 vai. vak. Malonėkit visi na
riai atsilankyt, priimt senų metų komi
sijų raportus ir naujus nutarimus pada
ryt ateinantiems metams. —- J. B.

Dr-stės S. širdies V. Jėzaus metinis 
susirinkimas įvyks antradieny, sausio 5 
d., 7:30 v. v., Ch. Liet. Auditorijoj. 
Prašome visus narius laiku susirinkti, 
nes yra svarbių reikalų, bus raportas iš 
knygų peržiufėjimo, nauja valdyba, už
ims vietas, taipgi užsimokėkit duokles 
ir atsiveskit naujų narių.

t , ’ — Valdyba.

Varicose Gyslos Iš
gydomos $15

Ir $2, už treatmentą. Jus. kurie 
turite padidėjusias kojų gyslas atsi
minkite, kaip jūsų kojos išrodė 
prieš gyslų padidėjimą. Jos buvo 
puikios, švelnios, švaria oda ir stip
rios. Ar jus nenorėtumėt vėl turėti 
tokias pat kojas? Jus galite. Tin
kamas gydymas, kurį aš teikiu, yrą 
be skausmo, saugus ir veiksmingas. 
Šios gyslos niekad nebegali spgryŠti; 
išgydymas yra amžinas. Aš 
tuos treatmentus be paliovos 
•mingai per keturioliką metų, 
mai, nuovargis, sutinimai ir

teikiau 
ir sek- 
Skaus- 
atdaros> 

žaizdos išnyksta kartu su gyslomis. 
SPECIALI PASIŪLYMAS: > Laike 
pirmųjų dviejų sausio mėn. savaičių 
aš duosiu pirmą treatmentą jums vi-, 
siškai DYKAI, kad jus patys pama
tytumėt kaip ' veikia šias 'pastebėtinas 
treatmentas pirm negu mokėsit nors 
centą. N ’ t

SPECIALIAI ^ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

Ruptura Išgydoma
' Aš taipgi, išgydau ■ rupturą be pei

lio, skausmo ar išlikimo iš darbo, 
šimtai liudijimų raštinėje.

PASITARIMAI DYKAI VISOSE
* LIGOSE

Aš kalbu per radio kiekvieną pa- 
nedėlį. utarninką, ketvergą ir subatą, 
kaip 12:30 vai. dieną. Klausykitės 
iŠ WJKS.

Dr. E. N. FLINT
32 No.-State St. , 

Kampas Washington St. Room 1105 
Valandos nuo 9 ryto - iki 4:00 po 
pietų. Partydėly ir Ketverge, iki 
8:00 v. v., Nedeliomis 9 iki 12 v. d.

RAMOVA
I ItheatreFi

35 8 Halsted Srt.- 
DIĘNOMIS IR VAKARAIS

Šiandie
Dvigubas programas

“The Mad Genius”
su JOHN BARRYMORE 

ir 

“Reckless Living”.
su kicardo Cortcž, Mae Clarke 

ir k.

\ Taipgi V
Komedija, Žinios, Pasakėiios, 

Margumynai.

sausio 5, 1982

Viii nariai vra

Sekretorius Šileikis.

Lietučių Moterų draugijos Aptirtėta 
metinis susirinkimas įvyks 5 d. sausio 
1932 m., 7:30 vai. vakare, Sandaros 
svetainėj, 3236 S. Halsted St. Visos 
narės atsilankykite, nes yra daug reikalų 
aptarti. — Sekretorė.

STANKŪNAS 
norit gerų paveikslų atvažiuokit 
studiją arba pašaukit i namai 

3315 So. Halsted St 
Tel. Y»rd, 1546

A. F. CZESNA’S 
BATHS

FURKTAKOft, 8UI.FUR1NR8 VANOS TU 
ELEKTRTKINI8 GYDYMAS

Treatmontai visokių kraujo lirų, reuma
tizmo. nervų, lumbaro. ialdio. paraly
žiaus. sciatfca Ir visas panaAlae liras gy
dome su elektros therapy. vicletiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. 8ulfurin6s vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių. Kuojų kraujas 
rerai cirkuliuoja. Turime ekspertus' pa
tarnautojus ir masažistus. 25 • įvairus 
treatmentai. Vanos Ir kambarys—-$1.50. 
Moterims antradieniais—diena ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. 8. Paulina. TeL Bonlevard 455»

Educational
Mokyklos_________

MOKYKIS BARBERYSTfiS
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del infdrmadjv • 
lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

Financial
Finansai4?askolos

SAUGUS INVEST- 
MENTAS

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

JONAS MAYORAS 
1819 So. Union Avė

___ ■ ansii >n<—

Furnished Rooms
RENDON šviesus kambarys su mau

dyne vyrams, be valgio, 3 augštas ii už
pakalio. 3309 So. Union Avė.

Situation Wanted 
Darbo le&ko

•——--------------------------- ~T-----------------------
IEŠKAU darbo prie namų, tariu pa

tyrimą ir geras • rekomendacijas. Esu 
jauna ir vikri. Tel. Cicero 5306.

Help Wauted—Mate 
Darbininkų Reikia___

BEKERIS AR PAGELBININKAS

Vyras, kuris dabar dirba ir turi ma
žiausia vienus metus patyrimo prie ke
pimo, kad liuosu laiku lavintis ir pri
sirengti* prie geresnių darbų.

Telefonuokit Lincoln 1077 ir 
klauskit Mr. ZAM.

&

REIKALINGAS geras sboemake^is su
prantantis kaip dirbti su mašina.

i 714 W. 31 St.

Hęlp Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moterių prie namų 
darbo. Valgis, mokestis ir guolis. 
6415 S. Maplewood Avė. % lubos.

PAIEŠKAU «nos moteries prie na 
mų darbo. Pirmos lubos ii fronto.

• 3634 So. Emerald Avė.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. 

Zadel. 4306 W. 16 St.

Business Chances 
----------------- /

PARDAVIMUI Slicing Machine 
“Little American”, ant lengvų išmokč- 
jimų. Ą. Saldukas, 6655 So. May St. 
Tel. Englewood 5723.

PARDAVIMUI pigiai kampinis deli- 
catesen Storas. - Lysas 5 metų. Pigi 
renda.' 6000 So. Wood St. Telefonas 
Prospect 6963.

PARDAVIMUI bučernė, vaisių ir 
daržovių krautuvė,, yrą iedaunė. Gera 
tieta, parduosiu pigiai. 3903 Grand 
Avė., arti Crawford Avė.

♦

Reai Estą te For Sale 
Namai Irm? Pardavimui

PARSIDUODA ar išsimaino naujai 
muro namas, Storas ir penki kambariai 
gyvenimui, apšildomas, tarp dirbtuvių. 
Gera vieta, bile kokiam bizniui. J mai
nus priimsiu 4 fialų dviejų ai bunga- 
low. Proga biznieriams.

Savininkas
44 26 So. Western Avė,




