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Lietuva Neklauso 
Lenkų Reikalavimų 
Leisti Susisiekimą

M

:4W

40,000,000 Bušelių 
Kviečių Bedarbiam

Pasiūlė Kongresas
‘Tautinis reikalas’

Pilsudskį vertęs 
grąžinti carizmą

Mažojo susisiekimo neatidaro, 
bet kiečiau uždarė

Varšuva, sausio 4. Lenkų te
legramų agentūra praneša: 
“Vietos spaudos žiniomis, ne
žiūrint į pakartotinus perspėji
mus ir notas lenkų valdžios 
pasiųstas, Kauno valdžia ne tik 
nesiskubina atidaryti taip va
dinamąjį mažajį transporto ir 
prekybos judėjimą nustatytuose 
pasienių punktuose, bet dar kie
čiau uždarė Lietuvos-Lenkijos 
sienas. Tai daroma nežiūrint į 
pasirašytas lietuvių-lenkų su
tartis Berlyne ir Karaliaučiuj 
ir nežiūrint į Tautų Sąjungos 
pageidavimus ir pasargas.
Lietuva nekeičiantf nusista

tymo
“Paskutiniuoju laiku Kauno 

valdžia žymiai sustiprino savo 
pasienio sargybas nuo lenkų pu
sės, lyg norėdama demonstra
tyviai pabrėžti, kad dabar jau 
konstitucinis Lietuvos prezi
dentas Antanas Sknetopą^ visai 
nemano pakeisti Lietuvos ne- 
drattgingos politikos santykiuo
se su Lenkija.

“Pereitą naktį Lietuvos pu
sėj Varėnos < apylinkėj buvo 
aiškiai girdėti šūviai, klausantis 
lenkų pusėj, tačiau lietuviai at
sisakė išaiškinti to paslaptingo 
šaudymo priežastis“.
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Lenkai įsisteigė senąjį 
caro režimą

Pilsudskio ir draugų despotija

Berlynas, sausio 5. — Edgai 
Ansel Mowrer rašo i Chicago 
Daily News: Lenkijos užsienių 
draugai su susirupinimu žiuri 
į dabartinę tos šalies padėtį. 
Pašaliečiui atrodo ,kad lenkai, 
išsivadavo iš Rusijos režimo ti
ronijos tik dėlto ,kad visai pa
našų savo režimą įsisteigus.

Tiems, kurie galbūt užmiršo, 
reikia priminti, kad Lenkija 
šiandien yra valdoma Juozapo 
Pilsudskio ir jo draugų asme- 
ntškos valdžios. Savotišku bil
du jie sugebėjo susidaryti par
lamento didžiumą pereituose 
rinkimuose, tačiau nėra jokios 
abejonės, kad jų valdymas tiek 
pat tėra pateisinamas demokra
tine procedūra, kaip ir Stalino 
ar Mussolini valdžioms.
Daroma dėl “tautinės buteny- 

bės”

Lenkų oficialai aiškinasi, kad 
tai yra daroma dėl “tautinės 
butenybės”, kad su liberaline 
mašinerija buvę pavojinga val
dyti nepatyrusį kraštą. Bet 
kiek, sykių Lenkijos lyderiai,

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

Lietus arba sniegas ir kiek, 
šalčiau; stiprokas vėjas, nepa
stovus. Vakar temperatūra 38- 
8$.

Pilsudskio režimo šalininkai 
man tai pasakoja, kad jų val
dymas esąs tik “laikinas”.

Kad ne viskas yra tvarkoj 
su tuo režimu, . reikia atminti 
kai keli metai ilgai pražuvo 
Pilsudskio vyriausias opozicio
nierius, generolas Vladimieras 
Sagarskis,— pražuvimas ,visai 
panašus į atstovo Matteotti 
pražuvimą Italijoj.

Seimo atstovų kankinimai
Kitas stebinantis dalykas bu

vo pareitais metais suėmimas ir 
kankinimas kelių seimo atsto
vų .kurių kalbamas nusikalti
mas buvo tas, kad jie priešu 
nogi visagalinčiam Pilsudskiui.

Vienas iš jų, Korfanty, lošė 
svarbią patriotišką rolę išgau
damas Lenkijai žymią dalį Au 
kštosios Silezijos 1921 metais. 
Tas vienok jam nepadėjo iš
vengti fizinių ir moralinių kan
čių Brest Litovsko tvirtovėj.

“Valstybės išdavimus” su 
(gėlėmis

Bet jei tų žmonių suėmimas 
ir kankinimas buvo blogas dar
bas, tai jų teisimas yra dar blo
gesnis. Socialdemokratų at
stovas Mastek apkaltintas “vals
tybės išdavimu”. Koks jo nu
sikaltimas? Nagi, kai Italijos 
užsieniu ministeris Dino Grandį, 
apsilankė Varšuvoj, Mastek į- 
teikė jam gėlių bukietą, pa
prašydamas, kad grįžęs Italijon 
tas gėles padėtų ant Matteotti 
kapo. Toks žygis gali būti tarp
tautinis nemandagumas, bet 
jokiomis sąlygomis jis nesuda
ro valstybes išdavimo.

Kitas apkaltintųjų, Dr. Ciol- 
kosz, apkaltintas dėl viešos kal
bos Berlyne, kur jis išsitaręs, 
kad Lenkija gali būti privers
ta išsižadėti koridoriaus.

Sadistų valdžios darbai
Laike dabartinio teisino pa

aiškėjo tikrai šiurpių kankini
mų, kai kaltinamieji buvo per 
75 dienas uždaryti tvirtovėj. 
Kasdien jie buvo vedami su
šaudyti, buvo Įpastątomi vei
dais į muro sieną ir šūviai bu
vo paleidžiami virš jų galvų. 
Lenkijos socialistai tvirtina, 
kad visa tai buvo daroma pa
ties Pilsudskio įsakymu'.

Kadangi Lenkijoj teisėjai nė
ra priverstini daryti teroristiš- 
kų nuosprendžių, tai valdžia 
žada pakeisti įstatymą, , kad tei
sėjai atsakytų prieš valdžios 
argumentus. Kadangi advoka
tai protestuoja dėl valdžios ne- 
legališkų darbų, tai nauju įsta
tymu jie gali būti pašalinami 
iš baro.

Politinės bausmės Lenkijoj 
nustatytos ligi 15 metų kalėji
mo arba mirtis. , n * .

Machado paleido 5 suki
limo vadus -

Havana, Kuba, saus. 5. —Ka
lėjime bepaliko du sukilimo va
dai, buvęs prezidentas Menocal 
ir pulk. Mendieta; penki kiti 
paleisti ^šiandįen. Likusieji bus 
paleisti savaitės gale.

Išilgai Rusijos 7 dienos
Maskva, saus. 5. — Nuo Len

kijos sienos ligi Mandžurijos, 
5000 mylių, tolumą bus gali
ma pervažiuoti per 7 dienas pa
greitinus Rusijos traukinius,
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Havajų salos. — Didžiausias pasaulio Kilauea vgniakalnis, kuris yra vadinamas “amžinos ug
nies namais”. Paveiksle matosi tekanti lava (ugninė masė). m

Schmeling nori už
dirbti $1,000,000:

I

Sharkey gaus laukti paskuti
niuoju

New York, saus. 5. — Max 
Schmeling, dabartinis - pasaulio 
čempionas, atvykęs pareiškė no
rįs per 9 menesius uždirbti mi
lijoną dolerių. Pirmos mušty
nės turės buti su Miclfey WaL 
ker Miami, vasario 26 d- Ant
ros su Jack Dempsey ateinantį 
birželio mėnesį ir tada trečios 
su Jack Sharkey

Banditas nužudė "'savo 
v motiną
Viena, Austrija, saus. 5.-—Ma

rius Opescu, vienos rumunų 
našlės sūnūs, pabėgo į kalnus 
ir su, plėšikų gauja daužėsi ke
lis metus. Vieną naktį bandai 
užėjus į kaimą, Marius pabeldė 
į duris, norėdamas gauti pasi
imti valgyti. Senutė atidarė 
duris ir garsiai suriko, pažinusi 
savo sūnų, bet tas jos nepaži
nęs, smogė šautuvo kotu į gal
vą ir tik užmušęs'pažino, kad 
tai jo motina. Po to jaunas 
banditas pats pasidavė polici
jai.

Ištrėmė iš sovietų “ro
jaus” / - '...... ,♦

• London, saus. 5. — Amerikie
tė Miss Barbara Harrison ir 
anglė Miss Sylvia Sanders slap
tai įvažiavo ir dvi savaites pa
gyveno griežtai uždraustame 
Rusijos krašte, Turkestane, 
Abidvi pagautos ir ištremtos.

Už stirną apskundė 
valstybę

. ................................  I

Boston/ saus. 5. — Kadangi 
stirna išbėgusi iš girios skersai 
kelio ir užblokavusi automobilį 
padarė nuostolių, pilietis P. 
Bossenneault apskunįė valstiją 
dėl $98.75 atlyginimo. > v
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Poteriai už Suomijos 
prohibiciją

r— •

Carbondale, III., saus. 5. — 
Šio miestelio W. C. T. U. sky
rius paskelbė maldas “prieš 
stiprėjančias Slapiųjų pajėgas’*; 
po poterių bus diskusuojamas 
prohibicijos referendumas Suo
mijoj. . *,

Buenos Aires, saus. 5.—Ug
nis sunaikino 400,000 bušelių 
kviečių, sukrautų 3 eksportui.

Elektro-laiškai įvedami 
Londone

London, suas. 5. — Per kė
lės sekundes laiškas bus gau
namas padavus į paštą, čia įve
dami tam tikri aparatai paš
tuose, kur elektros pagalba bi£-< 
nio laiškai bus perduodami' pa
našiai, kaip telegramos.

Riebumas paeina 
nuo persivalgymo

Riebus žmonės daug valgo 
boreikalo >

. ------ .—
Ann Harbor, Mich., saus. 5. 

—Dr. Louis Newburgh, Michi- 
gan universiteto profesorius, 
kelis metus tyrinėjęs riebius 
žmones, surado, kad riebumas 
yra vien per daug valgymo 
priežastis. Maisto energija, ne- 
suvartojama raumenimis, susi
krauna taukais. Riebus žmo
nės pasidaro nervuoti ir valgo 
dar daugiau, tuo budu nuramin
dami savo nervus.

2 vaikėzai sudegino
8 žmones

žmogžudystę padarę iš keršto

Gallipolis, Ohio, saus. 5. — 
Du. mokiniai iš Boys Industrial 
school prisipažino pereitą pava
sarį sudeginę James White ir 
jo 7 vaikus farmoj, ktirioš du
ris ir langus jie užkalę pirjna 
padegdami.

Anglai išrado greitą 
autogiro

London, saus. 5. čia išrastas 
naujas autogiro tipas beveik to
kio pat greitumo kaip papras
ti orlaiviai. Autogiro turi tą^ 
pirmenybę, kad jis gali pasi
kelti stačiai aukštyn ir nusi
leisti vietoj.
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Broliai žmogžudžiai 
nusižudė

Policijos apsupti nepasidavė 
gyvi

Houston, Texas, saus. 5., — 
Jennings ir Harry Youngs, ku
rie užvakar farmoj artivSpring- 
field, Mo. nušovė 6 policistus, 
susekti Houston, Texas ir po
licijai apsupus, po trumpo at- 
sišaudymo abudu nusišovė. Jų 
motina tuojau po pęlicistų nu
šovimo pasakė, kad jos vaikų 
nėra reikalo ; nė gaudyti, nes 
jie gyvi vis tik nepasiduos. Sa
koma^ kad jie paklausė moti
nos patarimo.

Stalinas bus teatro di
rektorius

Maskva, saus. 5. — Garsusis 
Maskvos Dailės .Teatros parei
na į paties Juozapo Stalino 
rankas. Priežastis tokia, kad 
žinomas Rusijos teatrų režisie
rius . Stanislavskis. nusiskundė 
Stalinui dėl raudonos cenzūros, 
kuri profanuoja; visą jo darbą. 
Stalinas sutiko pats Dailės/Te
atrą globoti.

Gavo metus už “trečią 
/ laipsnį”

Washington, saus. 5. — Už 
kankinimą George Barber, j- 
tarto vagystėje, detektyvas ser 
žantas nuteistas metams kalėji
mo. f’1' ' • . 1

Papa pataikauja mo- 
7 narkistams

■ ■ .. 7... ....
Bucharest, Rumunija, saus. 5. 

—Papa Pius palaimino vedybas 
princesės Ilenos’ karaliaus Ka
rolio, • sesers ir Habsburgo ku
nigaikščio Antano.

. ’ M "

Fordas perka. Londono 
'namus, ‘

London, saus. 5. —Seniausi 
namai Londone, .statyti prie 
karaliaus Henry V 'dar 1415 
metais parduodami už $1,25Q,- 
000. Girdėti, kad pirkėjas yra 
Henry Ford.

iu. ' i.. I Ui
Išrado nauią \ kviečių 

■■■■ sėklą
• ■. ............................. '--A ■ .

London; saus. 5. — Cambrid- 
ge universitete išrasta nauja 
sėkla^ rugių ir kviečių mišinys, 
kurs gerai auga nederlingoj že
mėj; Busią galima ta sėkla 
kultiyuoti prastas žemės rūšis.

Indijoj sukilimai 
plinta; abi pusės 

rengiasi susiimti
Moterys skaičium pralenkia 

vyrus sukilėlius

Bombay,' Indija, saus^ 5. — 
Pirmas kraujas pasiliejo kovoj, 
prasidėjusioj tarp Anglijos gin 
klUotų pajėgų ir Indijos masių. 
Allahabad policija užmušė 2 ir 40,000,000 bušelių kviečių
arkliais sutrypė' trečią, daugė- juos atiduoti Raudonajam Kry- 
lį sužeidė ir 30 suėmė. DelM 
policija bevaikydama 2,000 de
monstrantų tris sužeidė.

Bambay miestas atrodo tik
rai karo frontas. Geltonais 
turbanais policija skaitlingomis 
rotomis laukia pasirengę, su
imti, ąreštdoti arba mušti ci- 
vylius neklaužadas. Hindusų 
savanoriai' ligoninių vežimai 
laukia sužeistų į ligonines ga
benti.

Ištisi įegijonai hindusų jaunų 
vyrų ir ypatingai skaitlingos 
moterys buriuoja visomis aikš
tėmis. Baltakepuriai vyrai bė
ga gatvėmis šaukdmai “Boiko
tas anglų prekėms! Sukilėlių 
procesijos traukia šaukdamos
“Sukilkite prieš anglus valdo- -tačiau, prezidentas Hoo-

Kongreso pirmininkas suimtas
Calcutta, Indija, saus. 5. — 

Vienu smugiu 45 hindusų or
ganizacijos "surištos su Indijos 
kongresu tapo uždarytos ir pa
skelbtos nelegalčmis. Valdžia 
išleido parėdymą, kuriuo drau
džiama duoti bile aukos kon
gresui. Paskutinę dieną pada
ryta daugybės suėmimų. %. Su
imtas pats kongreso pirminin
kas Rajendra Prasad.

Hindusai nutarė boikotuoti 
visą kas’ yra angliška, net vi
sas konferencijas, kokias val
džia rengė šio mėnesio gale.

Sportas panaikina ban 
das

Detroit, saus. 5. — čia po
licija atidarė publikai savo 
sporto gymnazijas ir kaip ma
tai vaikėzų gengės pradėjo nyk
ti nuo gatvekampių.

Briand paseno
Paryžius, saus. 5. — Aristide 

Briand, Franci jos užsienių mi
nisteris, labai paseno, susirin
kimuose pradeda miegoti ir 
dažnai serga. Mandžurijos rū
pesniai labai atsiliepė į jo' svei
katą. »

TUSŲ apielink&s gerbūvis priklauso
I nuo Jus pačių. Jus galite jį pakelti, 

J arba nupuldyti. Atsiminkite, jog 
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
. . 1 ■ .

Chicago reikalauja 
‘ kitų $10,000,000 

bedarbiams šelpti
Rezoliuciją dar turės priimti 

atstovų rūmai '

Washihgton, sausio 5. — Po 
karštų debatų senatas priėmė 
Capper’io rezoliuciją, kuria val
džia turi paimti iš farm board 

ir

žiui ar kitoms labdaringoms or
ganizacijoms, kad išdalintų ne
turtingiems bedarbiams mai
tintis. '

Tas kviečių kiekis, apkainuo- 
jamas $16,000,000 ir pinigai tu
ri būti išmokėti f armėnams; 
bedarbiams turi būti duodama 
po 4 bušelius, taip kad išeitų 
po 240 kepaliukų duonos. Taip 
pat nutarta, kad dalinant turi 
būti aprūpinti ir reikalaujan
tieji indi jonai. Rezoliucija dar 
turės eiti per atstovų rumus.

Prieš algų mažinimą
Washington, sausio 5. —De

mokratai rengiasi pravesti savo 
sumanymą muitų tarifams pa- 

nukirsti

5— Cook 
šiandien

veną žą^a tokį įstatymą, jei jis 
bus prįiihtaJBi, Vettlbti. Taip pat 
Hooveris pareiškė pasiprieši
nimą dėl pasiūlymo 
valdininkams algas.

Chicago, III., saus, 
apskrities delegacija 
susitinka Springfielde su gu
bernatoriaus Emmersono be
darbiams gelbėti komisijos na
riais, kur bus aptartos priemo
nės kaip sukelti dar $10,000,- 
000 bedarbiams per žiemą mai
tinti.

Vienas dalykas, žadama ap
dėti gazoliną mokesniu po 5 
centus vietoj dabar 3 centų.

Baisi plėšiku žmogių 
dybė Subačiaus vals-

• ' čiuje

Žiaunų kaime Subačiaus vals
čiuj rastas nužudytas 70 metų 
senukas J. Matulionis ir jo dvi 
senos seserys—Domicėlė ir Elz 
bieta. Matulionis rastas visas 
kraujuose paplūdęs, kluone, o jo 
seserys' troboj. Jų visų galvos 
sukapotos kirviu. Iš paliktų pėd
sakų matyti, kad piktadariai 
ieškojo pinigų, tačiau kitoks 
turtas, neliestas. Kruviną kir
vį piktadariai įmetė j Matulio
niu šulinį.

kilocyd.es
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Grand Rapids, Mich.
Pranešimas lietuviams

.Sekmadienį sausio 10 d., 
2:00 v. po pietų švento Jurgio 
Draugijos apatinėj svetainėje, 
įvyks svarbios diskusijos te
moje “Kokioj partijoj darbi
ninkai gali sėkmingiau vesti 
kovų už savo reikąlus?” Dis
kusijas rengia LSS. 51 kuopa. 
Yra pakviesti žymesni vietos 
komunistų veikėjai. Diskusi
jos rengiama ne dėl to, kad 
pasibarti vieni su kitais, bet 
to, kad kaip pas socialistus, 
taįp įr pas komunistus yra to
kių žmonių, kurie da neturi 
pilno supratimo apie savo par
tijas. Todėl šiose diskusijose 
turės būti kiek plačiau nu
šviesta partijų gerumas ar ne- 
gęrūmas, kad suteikti žmo
nėms daugiau informacijų 
apie jas.

Diskusijose turės būti var
tojama švari kalba.
žiantys žodžiai nebus leista 
vartoti. Taipgi nebus 
išeiti iš temos. Jei pasirodytų, 
kad kita tema reikalingos dis
kusijos, tąi sulig susitarimu 
bus galima diskusijoms nu
skirti kitų laiką ir kitų temų.

Mes, LSS. 51 kuopos komi
sijos nariui kviečiame visus 
(irdnd Rapidso lietuvius dar
bininkus atsilankyti į virš mi
nėtas diskusijas ir išgirsti, 
kaip bus gvildenama partijų 
reikalai ir jų principai. Taipgi 
kviečiami yra visi žmonės ir 
išjęitokių partijų, ateikite į 
šias diskusijas ir kritikuokite, 
kiek ilk norite, socialistus* ir 
jų partijų. . — S. Naudžius.

reikčs vykt į tų Imigracijos 
Stętį asmeniškai /o Re-JEntryr 
Pęrmit atsiimti. Tokiu budu 
kai kuriems tektų važinėti du 
kartu net po kokius 200 ąr 300 
mylių. ..

,Prieš tokį svetimšalius ap
sunkinantį patvarkymų pasi
pylė daug protestų, kurių pa
klausęs Imigracijos Komisijo- 
nierius dabar išleido tam pa
tvarkymui pataisymų, kuriuo 
paliuosuojąmi nuo asmeniško 
važinėjimo į Imigracijos Sto
tis šie svetimšaliai:

1. Visi tie, kurie atvyko į 
Ameriką po 1924 m. liepos 1 
dienos.

2. Visi tįe, kurie yra įsire
gistravę sulig 1929 m. įstaty
mo, sumokėjusieji $20 ir ga
vę registracijos kortų.

3. Ateityje visi tie, kurie bus 
dabar gavę Re-Entry Pęrmit 
sulig šiuo patvarkymu, o rei
kalaus leidimo antru kartu.

galės siųstįi ąayij) apjikacijas 
(Room 631) Rę-Ęntry Pęrmit 
gavimui, kaip ir pirkau,, star 
čiai į Washingtorią paštu.

Gį tie syętinišįaiiaį, kurie at
vyko į Ameriką prieš 1924 m. 
liepos 1 dieną, arba tie, kurie 
neįsiregistravo /Savo atvykimo 
legalizavimą, turės asmeniškai 
įteikti Imigracijosi Valdininkui 
savo aplikacijas Re-Entry 
Pęrmit gavimui bęt kurioje 
Imigracijos Stotyje, kad ir HC 
savo apylinkėje,- ir iš ten as
meniškai atsiimti. B,et jęi kas 
asmeniškai negalėjų aplikaci
jos paduoti, tąi ghlės siųsti 
aplikaciją į Imįgracijos Stotį 
(ne į Wasbingtoną) paštu, 
pridėdamas Affįdavitą, kodėl 
atvykti negali. Vyras, reiką- 
ląudamas Bę^Ęntry Pęrmit 
savo žmonai, ar'vaikams, gali 
teikti aplikaciją patsai vienas. 

~^P. Bukšnaifis.

mor-rkrąųjo I
, taigi, valio! Ųetųyos Uni- 
versitetas!
*41’; 4

Teologijos- filosofijos fakultetas 
Evangelikų teologijos' 
Humanitarinių mokslų

Sinei

leistu

Toronto, Ont
Sūnų ir Dukterų K. L. S. 

P. D r-jos reikalai.
*• i 
ffiiKanados lietuvių tarpe 

uima <*pašalpinė draugija 
didžiausia ir skaitlingi; 
nariais, turi 4 kuopas, būtent: 
Toronte*. Chameįlonc, Wind- 
sore ir Edmonlone, Altą. Ben
drai visų kuopų narių skai
čius maždaug virš 320. Finan
siniai irgi stovi pusėtinai, nes 
kasoje randasi virš 4,000 dole
rių. Bet kadangi Kanados lie
tuviams šis skaičius (320) yrą 
tik šešėlis, turint omeneje, 
kad Kanadoje lietuvių esama 
keliolikų kartų daugiau, todėl 
ir reikia įęškoti būdų, kuriuo 
galima bbtų visus Kanados 
lietuvius sutraukti į vienų pa- 
šalpihę organizacijų. Kur vie
nybė ten ir galybė, šitas po
sakis yra vįsai, teisingas ir 
mes turime jį vykdyti gyveni
mai!. /

Kanados lietuviu materiale 
padėtis, reikia pasakyti, yra 
PŲąętmai bloga. Mes visi esam 
vargo verčiami apleidę sąvo 
gimtinę Lietuvą. O čia irgi 
esame darbdavių išnaudojami. 
Nei vienas nėra tikras, kad 
ateityje jį neištiks kokia ne
laime ar liga. Kadangi musų 
visų tikslas patalpine* drau
gijoje yra vienodas, tat kodėl 
mes negalime sutilpti vicųęjp 
bendroje organizacijoje. Kiek
vienas turi žinoti, kad pašal- 
pinė draugija nėra kokia po
litinė organizacija, kur yrą 
sprendžiami politiniai bei ti
kybiniai klausimai.

Aš gerai žinau, 
Kanados lietuvių 
dąug skirtingų
kąip politiniuose, taip ir tiky- 
ĮiniuoJjc klausiamose. Bet nr 
pieš tokius klausimus turimi 
tep svarstyti? Žinoma, kad ne. 
Jeigu šiandien įneš pastebime 
Tųroute pirmoje kuopoje 
gląudų vęikiipą su poįitįne 
Maskvos garbintojų grupe, -tai 
Mk W Mm 
yajdyba susideda iš Maskvos

yru

kad musų 
tarpę yra

1931 lapkričio men. 
susirinkimas įvyks, 
d., 1932 m. Susirin- 
renkama nauja val-

[korespondencijos
asmenis, kurie >dąrQ. I^ad 
tokia draugija būt. vedama 
bešališkai, tai renkant jos 
valdybą, reikia rinkti asmenis 
iš įvairių grupių.'Valdyba, su
sidedanti iš skirtingų grupių, 
nenukryps nei vienon, nei kL 
ton pusėn ir veiks neitraliai.;

Dabar Kanadoje sulig esa
momis žiniomis yra 4 pašaipi-, 
nės draugijos, atskirai vieną 
nuo kitos veikiančios. Toli
mesnis draugijų atskiras vei- 
kiipas reikštų visįšką išnyki
mą mažesnėms draugijoms.; 
Todėl kol nevėlu (o dabar 
kaip tik laikas) laike metinių 
susiripkimų reikia šitą svarbų 
susivienijimo klausimų iškelti 
ir teigiamai jį išrišti.

Toronto “Sūnų ir Dukterų”- 
1-mos kuopos 1932 m. draugi
jos valdybps narįų nominaci
jos įvyko 
Metinis 
sausio 17 
kimo bus
dyba. Minimos draugijos vei
kimo reikalai labai retai ka
da iškyla spaudoje, o jei ir pa
sirodo kada, tai tik Maskvos 
agentų leidžiamuose laikraš
čiuose. Vaizdas visai liūdnas. 
'Atrodo, lyg minimos draugijos 
visi nariai butų paklusnus 
Maskvos agentams. Tikreny
bėje tąij) nėra. &ors pirmoje 
kuopoje Maskvos agentams 
pavyko įsįpiršti valdybon iš
imtinai vieniems, bet tas dar 
nereiškia, kad jie turi narių 
tarpe didelį pasitikėjimą. Jie, 
kaipo diktatoriaus agentai, 
minimoj draugijoj irgi vygdo 
savotišką diktatūrą, nesiskai
tydami nei su draugijos kon
stitucija, nei su atskirų narių 
nuomone. Dėka tiems storžie
viams, kurie stovi draugijos 
vadovybėj, draugija negali 
tinkamai kilti, nes retas susi
rinkimas praleidžiamas, kad 
.nekiltų kokių nors nemalonu-! 
mų. Nemalonumai dažniausiai 
kyla dėl pirmininko riemoke- 
jinio vesti susirinkimus. Pa
vyzdžiui, jeigu nekomunistuo
jantis narys prašo balso/ tai 
jis žiuri į maskviškius ar 
jiems tas nebus kenksminga, 
ir tik pastariesiems nesiprie
šinant duoda kalbėti. Toki 
apsireiškimai sudaro nemalo
naus, įspūdžio. Ir kol diktato
riai valdys pašalpines draugi
jas, tol draugijos negali tikė
tis geresnių laikų. Dėl diktato
riškai vedamų susirinkimų, 
daugelis narių vengia lankyti 
susirinkimus, o kiti ir visai at- 
.šaja nuo draugijos. 1932 m- 
nominuojami nariai į valdybą 
mažai kuo skiriasi nuo esamų,„ 
nes susirinkimas buvo visai 
neskaitlipgas^todėl nebuvo nei 
iš ko parinkti. Maskviniams

verčia man vii, kad S. D. D. 
dar ir 1932 m. nebus liųo.su 
nuo diktatūros savavaliavimo. 
Kad bent daįinąi sumažinus 
diktatorių skaičių, nariai turi 
neužmiršti, jog nominuojamų 
tarpe yra vienas asmuo, ku
riam galima pilnai pasitikėti 
jo bešališkumu ir gabumu ve-

kalus. Kalbu apie A. Kavalių- 
hų- Kam rupi, kad draugijos 
reikalai butų tvarkomi re
miantis draugijos konstituciją, 
tas privalo balsuoji "įlž A, Ka
valiūnų. —Dr-jos Narys,

Palengvinimas gavi
mui “Re-Entry per

imto”
Vyriaukiąs Imigracijos £a4 

misijonierius nesenai buvo pa
skelbęs įsakymą, kad visi syc- 
diipšąliai, kurie nori laikinai 
išvažiuoti įš Jįįos Šaįįes ir Kuo
sai ątgal sugrįžti, prpdedanlj 
su šiais Naujais Metais tu^ėp 

s m c n i š nuvyki i 
arčiausią Imigracijos Stotį ijį 
Įeųąį l)artdQli savo aplįkaejj^

... w ‘■(prašymą) gavimui Re-Entry
draugija? uižkigi.. iteiyuU Leidimai).
N© w tfctuuMik bęt (įk iUoft’jfo. dkuų
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Rašo Dr, A. MARKERIS

(Tęsinys)
MOKYKLOS.

“Šiemet prie 
amatų mokyklų 
atidarytas odos 
skyrius, Dotnuvoje

atidaromas šalt- 
skyrius. Telšiuose 

amatų mokykla tuo 
medžio apdirbimo 
Katine prie meno 

mas praktiš- 
sky riiis, kur

veikiančių 
Šiauliuose 
apdirbimo 

statybos
skyrius įr nuo šių mokslo me
lų pradžios 
kalvvstės 
steigiama 
tarpu su 
skyriumi, 
mokyklos
kąs keramikos 
statomos naujos patalpos kro
snims ir dirbtuvei. Kol kas 
dar labai trūksta amatų mo
kykloms patalpų ir tai trukdo 
joms sękmingai dirbti. Kur 
galima, stengiamasi tas patal
pas praplatinti ir pritaikinti. 
Bet be naujos statybos ir čia

Cr? • > ' •’ ‘ p 1 vA"
■ Z0, i

Per 80 metų neturėjo Lietu
va aukštosios mokyklos—uni
versiteto. Rusija, mat, tada 
daug mažų tautų vergijoje 
laikČ. Baisus buvo jai šitų 
tautų kulturčjimas bei moks-

vos žmonės sudėti turės, kol 
įsigys tuos tautos, kultūros, 
valstybės ir mčkslo turtus, ku
riuos nebuvo Icįątą jiems įsi- 
gy t i p cr , šimtmečius.

Bet jie įsigysi 1 '•
Dabai’lims Lietuvos Univer

sitetas, 'pavadintas Vytauto 
Didžiojo Universitetu, nepa
prastu tempu auga, didėja ir 
tobulėja. ? '

Universitetas jąu turi kele
tą didelių rūmų, turi botani
kos sodą, metėHųįogijos stotį 
ir tl. Kasnict ^|oma ųapji 
rūmai įvąinen^Makultetams. 
Man bebūnant ^Lietuvoje, jau 
buvo baigiami ’štatytį medici
nos rūmai ir dideli, aukšti fi- 
zikos-chemijoš. Įiiiriai.

V ‘ - *W' 'iv ■ ' ' 1 'i

Stačiai stebėtinos 'pažangos 
universitetas pą^ąyęs yra savo 
dva.sinėipis jėgoįius. jau turi 
profsavo 
mokslpinu, pmem erudicija ir 
nuoširdžiu atsicĮdvipni moks-

dvasinėmis jėge

ir vergijoje išlaikyti tamsybė
je paskendusį kraštą, bet sum 
ku pavergti, dar sunkiau iš
laikyti šviesų, vadinasi, kul
tūroje bei moksle iškilusį. 
Rusijos vyriausybė gerai su
prato, kad daugiausia tik per 
tautinę kultūrą, šviesą bei iš
simokslinimą iškyla tyliu tau
tinė sąmonė, galingas troški-j 
mas savo teisių ir nesulaiko-i 
mps ryžtingumas dėl tų teisių 
kovoti. Ir. todėl ji, po 1830-31 
m. Lenkų Karalystės sukilimo 
prieš ją, aštriui suvaržė Vil
niaus Ūniversitęlą, o J8;12 ni. 
įr visai jį .uždarė.

Bet, reikia tiesa sakyti, kad 
ir patsai Vilniaus Universite
tas pebuvo grynas Lietuvos 
kultpros \ židinys. Sinąrkiąi 
ponavo jame lenkų dvasia, 
kuria ne vienas Lietuvos jau
nuolis apsikrėtė, vadinasi, ar
ba nuo savo tėvynes atšalo, 
arba lenkomanu' virto, djr kad 
Vilniaus Universitetas buvo 
galingas lenkų įnagis Lietuvą 
lenkinti, to, rodos, niekas ne
nuginčys. Tai labai skaudus 
faktas, ryškiai rodąs tautiškai 
kultūrinius Lietuvos vargus.

Ir tie baisus vargai mažėti 
pradėjo tiktai atidarius Lįelu- 
vos Universitetą Kaune 4922 
metais. '

Taigi, nors kartą susilaukę 
Lietuva aukštosios Ynokyktys, 
kurioje vyrauja lietuvių kal
ba, dvasia, .kultūra ir valsty-

Nors kartą!
Tiek daug šimtmečių Lietu

vą gyvępa, o tik dešimtis inc- 
tų kaip beturi grynai lietuviš
ką, taulišką ir valstybišką 

; uiu versi tetų.
i k dešimts metų!

Ir kokias dideles dvasines 
bei materialines jėgas Lietu-

a u kš toms. u n i versi te to //k a ted- 
roms ir atatinkamam Lietuvos 
jaunuomenės mokslinimui.

Studentu -uniyersitetas turi 
per 5000, Tai yra ^įdėlis būrys 
jaunų, tvirtų ir viltingų jėgų,j 
kurjos yra auklėjamos bei 
mokslinamos lietuviškoje, tau
tiškoje bei valstybiškoje kai-; 
boję ir dvasioje, ir kurios duos
Lietuvai jauno, sveiko ir gry- įr lentelė

t Tuoįju, kas pasakytą, bu
čiau ir baigęs apie Lietuvos 
Universitetą rašyti, jeigu ne 
tas kurjoziškas furoras, kurį 
sukėlė Lietuvos kunigai, kada 
pįlnąi prądęjo veikti nąąjasai 
universiteto statutas. Taip 
baisiai jie įsiaisįravo, kad net 
rankas jštįieąė j ‘ Ręnios papą 
Ir prašė pagedęs aukų ka- 
tąlikiškaAps universitetui Lie
tuvoje įsteigti. O $įčl to, man
ding, įr yęnta čia biškį pla
čiau pąkaįbėti ąyie priežastis 
bei (mofyyuS, kurpĮ ^ėliąi Lie
tuvos kunigija, ypač bažnyčios 
vyresnybė, tokį kąrŠtą ergelį 
kelia.

Lietuvos kunigų “maišto” 
prieš Vytauto Didžiojo Uni- 
.yeysitętą priežastimi yrą nau
jas lĮtyyęrsitęto sfatųtąs, kuris 
išleistas įr paskelbtas 1^30 m., 
bet pilnai veikti pradėjęs tik 
1931 ui rudeniop. Vyriausybė, 
matyti, bandė šito “maišto” 
išvengti, nes per visą .metą 
nęreaįizayo naujame sįatule 
numatytų tų universiteto re
formų, kurios liečia teologių 
jos-filosofijos fakultetą. Steng
tasi, mat, gražiuoju su bažny
čios vyresnybe susitaikyti; 
juo labiau, kad ypatingų ka
noninių teisių garantavo t.co- 
logijos-.filosofijos fakultetui 
konkordatas. Ir, rodos, tik į 
šitas teises bažnyčios vyres
nybe įsispyręs, tarsi užsinara- 
vijęs asilas, — nė iš vietos!; 
žinoma, valdžiai dabar beliko 
tik du keliu: arba naująjį 
statutą modifikuoti, paliekant 
t.ęologijos-filopofijos fakultetą 
po senovei, arba veikti baž
nyčios vyresnybės nepaisant. 
Pasirinkta antrasai kelias, 
vadinasi, teologijos —iilosofi- 
jos fakultete padarytą operaci
ja, nežiūrint, ar tatai bažnyčios 
vyresnybei patinka, ar ne. Ir 
reikia tiesa sakyti, padarytą o-* 
peracija gera; seniai^ reikiama^ 
uniVėršiteto iįtrMci - it garbėi 
labai naudinga, tik neganėtina. 
Pavyzdžiui, teologijos—filoso
fijos fakultetas apkarpytas tik 
penkiomis katedromis ir aštuo
niolika profesorių. O reikėjo 
daug glaudžiau apkarpyti! Juk 
dar lįkp Šitame fakultete 17 
katedrų su 19 profesorių. Tai,, 
'vąd.inąsį, lygiai tiek;, kąįp me-; 
dįėinos fakultete, p imant ka- 
įįądręiPUS, tai daugiau, nei vi
suose kituose fakultetuose, štai

' I

Tu Esi Pavaromas 
Iš Darbo!”

Mark

Matematikos—gamtos 
Medičiuos 
Technikos

v ■ • •• ■ . .

Turi katedrų Turi profesorių
... 17

5
12
13
12 A

< 17 ..

19
5

21
21
18 -
19
24

Atlikimas dviejų dalykų kartu 
SUTAUPO LAIKĄ

Jeigu jus galite kopindamos bulves pa- 
. 0 šaukti ar atsakyti, telefoną, jus sutaupi-

nate laiką, kurį jus sugaištumėt, jei lūs 
tur^tąmet eiti j kitą dalijamo, kad pa- 
ąįnaudoti savo telefoąu. Jus galite turėti 
parankumą pagelbinio telefono sąvo vir
tuvėje už kelis centus j dieną. Dabar kai
nuoja įsivesti daug mažiau, negu kainuo- 

( davo pįrma. Užsisakykite Šiandie.

Musų tikslu y ra pągelbėti jums kalbėtis aiškiai, greitai ir nebrangiai su 
/ bite kuo. bilc kur, bile laiku

*        * <■■■—.ri         ■■■ m i  ..................................   i , _
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Teatrališki Veikalai
Ruduo yra geriausias laikas prisirengti prie vai 

dinimų. ^‘Naujienų” knygyne visuomet galima 
/ gauti šių teatrališkų veikalų:

Sušunka darbiąja

uR&ž&r 
. Kįęlęvieaą

seną.

- PAIN-EXFĘl.l.ER*
Įreg. j; V.

Masažuokit savo muskulus su juo.

Kaina 35c. ir 70c. - ... . Parsiduoda Visur
___________ ‘ / /'' / * Tikrasis tori INftARQ įjfcba&nklį.

88.

grąžiną j-
PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS- ŠLUBUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 

AKK, PAŠALINS JŲ NUOVARGĮ GAIVOS SKAUDĖJIMĄ
w ik.1 Stebėtinai, ^gerins REGĖJIMĄ

Dr. G. WRNER
LIETUVIS A& GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 SV. 35 Street Ntt Yards f
■ K________ ______________,___________  ” _______________ _

74. G. Hauptmano —AUDĖJAI.'
Penkių veiksmų drkmatiŠkas 
veikalas. Įęšųp.e dalyvauja 11 
vyrų ir 1 moteris .................... 50c>

75. St. Dobrzanskio — AUK$O
VERŠĮ§. Vieno veikstho ko
medijai Lošime veikia 4/ vy
rai ir. 1 moteris .........................

J. A. Fredro-—CONSILIUM 
FACULTĄTIS. Vieno veiks
mo komedija. Lošime dalyvau
ja 5 vyrai ir 3 moterys............ 20c

Marco Prago — DRAUGAS.
Vieno veiksmo drama. Įošimc . M 
dalyvauja 2 yyrąi 1 motais 20<

BE Vargšo—GADYNĖS ŽAI
ZDOS. Drama keturiose veik
mėse. Lošia 7 vyrai įr 2 mo
terys. Chicago, II!., 1914.
Puslapių 46 ..........1.................. 35c;

M. Grigonio—GERI AUS VĖ- 
LIAUS, NEGU NIEKAD- 
Komedija viename akte. Pust 
48. tdŠime dalyvauja 4 vy- , 
rąi ir 3 moterys .................... 25c;
M. Grigonio — KATRIU-^ j 
•T6$ GINTARAI. . Teįveiks- , 
mis vaizdelis su dainomis ir 
šokiais. Lošime dalyvauja 4 
vytai' ir 7 mo.arys ......... 20c

Br. Vargšo—.LIZDAS NAMI
NIO LIŪTO. Trijų veiksmų ‘ 
drama.' Lošime dalyvauja 8 ;
vyrai ir 3 moterys ........ . 20c;

Br. Vargšo — * MILIJONAI 
VANDENYJE. Losime daly
vauja 7 vyrai ir 2 morerys 20c

Dilgio—MULKIŲ APAŠTA- 
LAS. Vi«no veikimo komedi- ^ , 
ja. Lojime veikia 5 asmenys, ' . 
visi vyrai. ............................. . 15©/

J. Ktirzenievskio— MEDICI
NOS DAKTARAS- K9«Wd‘j* 
vjepoje veįkmĮųe. Lošime da
lyvauja 6 vyrai ir 3 motery! 25cį

85. M. Grigonio — NASTUTĖ. 
Dviejų Veiksmų drama. Loši-

.................’ 20c‘ 

migla.

76.

77.

78.

79*

80.

81.

82.

33

84

Chociszevskio — GUMINIAI 
BATAI. Farsa vienlme 
Antra: Nuo ausies lig ausies, 
vieno veiksmo komedija. Lo
šime dalyvauja 1 vyras. 3 
moterys, o, .antroje komedijoje 
5 'vyr/ri. ...e“....’..............    2Qc

51. Var«o — PIRMI ŽlNG- _ r
• SNIAf.1Drama 4-se veikmėse. '' 

' Drama parašyu. iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Lošime da
lyvauja 8 vyrai ir 3 moterys 30c

52. Br. Vargšo — SALIAMONO 
i SAPNAS- Drama viename ak

te. Lošia penkios ypatos......... 25c

93. H. Ibseno —ŠIAURĖS KAR
ŽYGIAI. Keturių veiksmų tra
gedija/ Veikimas atsibūva Nor
vegijos Šiaurėje, karaliaus 
Eriko Kry/tnojo Kirvio lai
kuose. i Lošimu dalyvauja 6 
vyrai ir 2 moterys ....................
Gogolio P1K6 
mediją dviejuose 
Lošime dalyvauja 5 vyraį k 
4 moterys. ..................... ..............

95. J. S. Turgenevo -—PINIGŲ 
NĖR. Sceniškas vaizdelis. IŠ 
gyvenimo" jauno dvarininko. 
Lošime dalyvauja 10 vyrą ir 1 
moteris. .........   10c

96 * u..

90

94.
35c.

PIRŠLYBOS. Ko- 
veikmuose.

25c

Balcikovjkio—PONO FELIK
SO ATSILANKYMAS. “ Kor 
mediją vieloje veikmėje. Lo- 
šime dalyvauja 3 vyrai įr 2 
moterys. .........................   20c/
M. Sejvanteso—^-.PERSKYRŲ 
TEISĖJAS. Lošime dalyvauja 
6 vyrai ir 4 moterys. .......... 20c
J. Gurauskio— ŠALĄPUT- 
RIS. Komedija vienoje veik
mėje. Lošime dalyvauja 2 vy
rai ir 2 moterys........ :...........  2Qc

, 99. A. N. Ostrpvskio —^VYRV
VERGIJA. Trijų paveikslų 
komedija.' Lošime dalyvauja 4 
vyrai ir 2 moterys. .....................25.c

Tt00. B. Bracco—piĖTRp
ŠO. Vieno veiksmo dramą. 
Veiksmą' vieta — 'Neapolis. 
Šių laįkų atsitikimas. Į.obm« 
dalyvauja 4 vyrąi ir 2 mote
rys. ................................x 20c
M. Grigonio — LINKSMOS 
DIENpft. Pviejų veiksmų iš 
liaudies gyvenimo vaizdelis su 
dainomis .ir Šųkiaįs- Ųolime 
dalyvauja 5 vyrai ir 7 mote
rys. ......................    20c

102. IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI 
arba ajfjinus Jėzaus
ant žemės. Su d.ąi.nomiĖ C|ii- 

. cago. Iii.. 1911. Pusi. 105. 50c
103. DANGAUS KARALIENĖ.

r'J4- čfego. ,I|Į Ijpls. Pus
lapių 15|. ..................    75c

J38. Br/ Vargšo—KRYČIUS, Ke
turių veiksmų d tanią iš karo 
laikų Lietuvoje.' Lošime daly
vauja B) vyrų ir 3 
ar daugiau.... ..................   75c

9.7

me dalyvauja 4 vy^ai jr 2 .
moterys .............  :

86. Z. Przybylskio — MIGLA.
Vieno veiksmo komedija. Lo
šime dalyvauja 2 vyrai ir 2 
moterys ........ ................................ 20c

87. M. PaJ.ionip—PRIEŠ ,Wt
NEPAPŪSI, femedija trijų 
veiksmų. 'Lošiante dalyvauja 3 
vyrai ir 5 moterys ............. . 25c

M. ĄrdMeyo^ PAVYDAS.
p'nkW11 Loi»
me dalyvauja 11 ypatij — 8 
vyrai ir 3 moterys apart mu
zikantę. ................................... 50c

,89. G- Hąuptmano — pASKEN- 
DU.SIS VARPAS. Penktų ak
tų pasakos draiAa.' Lošime 
dalyvauja .(Q vyųi ir 5 mot. 5 Qc.,

ilinapt Knmplcktą — tiek knygučių kįek reikią rvRi4įniijipi,~ 
4uQ*dmne 25% nuolaidos.

Karlu, sp užsakymu reikia prisiųsti ir pinigus, 
^aująąų Knygyne gąljma gauū ir visokių knygų.

Reikalaukime katalogo.

1739 South Habted St., Chicago, III.
• . . J i,, . . *2. 4

101. M. Grigonio

li%25c5%25b3o.su


Trečiadienis, sausio 6, 1982

Elžbieta B. Brddchtiiienė

Bridgeportas

Chicago, IIIPranešimas
surado sustato

INVENTORIUS

Garsinkitės Naujienose

Bridgeportas

SOPE

BAKING 
POWDER

Stankūnas 
p-nia Kelly 

ir p-nia Ma

5514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Are. 
CHICAGO. ILL.

Grand Ma- $
Radio........ .

Gerb. 
menei

BFCAUS6 
meat’s 

so HIGH

RCA Victor $
Mįdget ....... ...... . .<

Trurųpujiį bangų $
Convertėr ...............

Diek” Wol

I). L. K. Vytauto Draugija

Pastebėkite puikią tel 
lą . . * kaip piragai 

laikosi švieži.

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

Telefonas Boulevard 4705

£»ED ~ IS TUKT 
'■rourt D06

v C IlOWLIK G

Chicagos lietuvių visuo- 
apie Chicagos Lietuvių 

Motėm Kliubo veikimą.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

pagarbą, už tokį jų atliekamą 
labdaringą ir garbingą darbą 
musų nelaimingų tautiečių nau-

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornylią ir pianų muveriai vietoj* ir 

toli, patarnavimai gerai Ir pigu.
817 West 34th St
T«l Bonlrvard

WELL WT S ) 
HE CROMUNG. 

aboot y-

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

PRENUMERATOS KAINA 
dol., pusei melų 
pusei metų

Adresas 
ž. adinin.

Jaunų Lietuvių Amerikoje 
Tautiškas 'Kliubas laike metinį 
susirinkimą sausio 1 dieną Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj.

Pirmininkas atidarė susirįn- 
kimą. Užklausta, ar yra norin
čių prisirašyti prie kliubo. No
rinčių prisirašyti nebuvo.

Skaitytas protokolas ir pri
imtas vienu balsu. Išdavė ra
portą ir nariai skirti knygoms 
patikrinti. Jų raportas priimtas 
vienu balsu.

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo gųninems bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenes ir literatūros populiarų žurnalą

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

lę nuolaidą.

Jus pašiBudriką rasite sau 
radio nuo $12.00 iki $350.Q0. 
Budriko trys mekanikai jū
sų rųdio pataisys gerai.

BAGDONAS BROS. 
FURN1TURE « PIANO MOV1NG 

Local 8 Long Diitance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Re«. Tel. Yardi 3408

[Acme-P. W A. Photo]

Waterloo, la 
seley, kuris čia dirbo kaipo kel
tuvo operuoto jas. Motinai mi
rus, jis paveldėjo “Sir” titulą 
ir dabar išvyksta į Angliją.

Baby 
jestic
Philco kombina
ei j a ............ .........
Atwater Kent
1932 .... ....... .

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

8 vai. vakare.

“Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

IN OUR OFFICE

metams
J — U/2 dol.; Lietuvoj metams —

- 1 dol/, ketvirčiui — V2 dol.
Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros

Šalčiai krutinėję ar gerklėje gali 
pasidaryti rimtus. Palenrvinkit 
juos i 5 minutes su “Musterole”, 
— ‘‘counter-lrritant” I Uždedamas 
kartų i valandų, jis turi sutelkti 
pagelbą. M Ulonų vartojamas per 
20 metų.. Rekomenduojamas' dak
tarų ir slaugių.

Po to išduoti raportai apie 
sergančius narius. Raportai iš
klausyti ir priimti ir nutarta 
pašalpos mokėti, kuriems ji pri
klauso. Išduoti raportai iš Susi
vienijimo Draugijų Bridgeporte 
ir iš Chicagos Lietuvių Audito
rijos Bendroves; prašo palaukti 
su nuošimčiais už pirmo morgi- 
čiaus bonus. Draugija nutarė 
palaukti neribotą laiką.

Apsvarsčius bėgančius reika
lus, padaryta naujų tarimų. Nu
tarta vienu balsu susirinkimų 
dieną permainyti, t. y. perkelti 
susirinkimus iš sekmadienio į 
paprastą savaitės 
antradieny. Reiškia, 
toj 3 sekmadienio 
mėnesio susirinkimai 
mi kiekvieno

CLARENCt A. O’BRIEN 
Reglatered Patent Attorney 

<3*A Seeurlt, Savinn A Co man e re UI 
Bank Bolldlnf

(Directly aerecs Street trotn Patent Office! 

H'ASBINOTON. D. C.

Buy gloves with what 
it suves

Nėra reikalo moaėtt 60c ar 
daugiau, kad <anti rerą Oanta 
kolelę. Lletertne Tooth 
didella tūbai paraldaoda u« 
25c. Ji valo ir apaauko daa- 
tie. Be U> kalite lutauplatl 

' >8. nl kuriuo* salite Bū •Įpirk
ti piritinaltea ar ką kita. 
Lambert Pharmacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Lalkua daug reiftkia 
prie patentų. Nerir.l- 
kuoklt vilkindami «ti 
apnangojiinu a a v o 
b u manymų, i. Trinių li
kite braižini ar mo
deli dėl instrukcijų, 
arba rąžykite dėl 
NEMOKAMOS kny- 
kutės "How to Ol>- 
tain a Patent” f 
ventlon” formos, 
už informacijas ką daryti, 
rnžinėjlmai laikomi 
Greitas, atsargus, 
tarnavimas.

NAUJIENOS, Chicago, fll,
■ ■ i>'......./i'»i ■» '4—■ ■ ■•—-»<»..y '..veyiėfl
■ M* #4 :•<’* '.v* jr-y* i
dėl jų apsileidimo ar dėl kitokių 
priežasčių, ir tiems pristatė 
Kalėdų banketus musų kliubo 
Labdarybės Komisijos narės.

e k*

Taip sekant joms bėdpuo- 
menės šelpimą,' viršminėtos 
Liet. Moterų Kliubo narės nu
tarė dalinai susilaikyti nuo bas- 
ketų dalinimo Kalėdų šventėms 
ir atidėjo tai Naujiems Metams, 
kada ir buvo išdalinta valgio ir 
kitų reikmenų už virš’ porą 
šimtų dolerių apart bėgamų 
kasdieninių šelpimų.

Aš ištikro su pasigerėjimu 
tėmijau, kaip mikliai ir suma
niai1 viršminėtos narės savo gar
bingas pareigas atlieka. Nete
kusios iš kliubo iždo pinigų lab
darybės reikalams, juos duoda 
nuo savęs dovanas arba rengia 
mažas pramogas savo draugų 
tarpe ir kreipiasi su prašymais 
bei praneširhais apie beturčius 
lietuvius į amerikoniškas lab
darybės draugijas ir tokiu budu 
■teikia jiems pagelbos, Bet, Lie
tuvių Moterų Kliubo Labdary
bės Komisijos narės, suradus 
Lietuvius žm’onius sergančius, 
prižiūri, juos ligos metu ir tei
kia jiems moralę pašalpą ir vi
sokius naudingus pamokinimus 
ir patarimus, kaip pav. apie 
švaros palaikymą namuose, ap-

rėtojas Juozas Eimutis, maršal
ka F. Kunevičia. .

Visi valdybos nariai ištarė 
ačiū ir pasižadėjo darbuotis 
draugiškai ir sutikime, kad 
draugija išaugtų sekančiais me
tais dvigubai didesnė taip nariu 
skaičiumi, kaip tintu.

Atstovais į Susivienijimą 
Draugijų Bridgeporte tapo iš
rinkti nariai: M. Barauskas, J. 
Dimša ir M. Kadziauskas. Lie
tuvių Auditorijos Bendrovės 
atstovais išrinkti šie: J. Dimša 
ir Alex. Mastavičia. Turto sto
viui patikrinti paskirta komisi
ja, kurion įeina T. Janulis, F. 
Bakutis ir Juozas Rimutis.

Dar priminsiu, kad sekantis 
metinis draugijos susirinkimas 
nutarta šaukti atvirutėmis. Tas 
susirinkimas įvyks sausio 19 
dieną 7:30 vai. vakaro Lietuvių 
Auditorijos svetainėje, 3133 
So. Halsted street.

Varde draugijos visa Valdyba 
taria ačiū “Naujienų” Redakci
jai ir Adminisracijai uŽ talpini
mą per visus metus pranešimų 
ir korespondencijų iš draugijos 
veikimo ir linkia laimingų šių 
Naujų Metų ir gerų sėkmių.

Noriu dar prisiminti apie 
tuos, kurie m«no apie prisirašy
mą prie šios draugytes. Kviečiu 
juos rašytis į D. L. K. Vytau
to Draugiją, nes ji yra viena 
tvirčiausių ne tik Bridgeporte, 
bet gal'ir visoj Chicagoj, rim
tai apsvarsto savo reikalus ir 
teisingai yra vedama.

Pagalios sveikinu visus drau
gijos narius ir veliju visięms 
Laimingų Naujų Metų.

P. Killis, nutar. rašt. 3144
Auburn Avė., Chicago, III.

Atsilankė atstovai iš Lietuvių 
Tautiškos Draugystės ir pareiš
kė, kali norėtų pristoti prie D. 
L. K. V. Draugijos. Draugija 
nutarė priimti ir įgaliavo Val
dybą pirm viso to sužinoti, iš
tirti minėtos draugystės turto 
stovį ir narių skaičių.

/Paskiau buvo renkama drau
gijos valdyba 1932 metams. Be
veik visa valdyba buvo užgir- 
ta ir patvirtina, taippat vienu 
balsu, sėkmingai darbuotis se
kančiais metais draugijos, ir na
rių gerovei.

Valdyboje yra šie nariai: 
pirm. A Stukas, pagelb. Stan. 
šių ras, nutarimij rašt. P. K ii lis, 
turto rašt. M. Z. Kadziauskas, 
ižd. P. P. Baltutis, iždo, glo
bėjas J. Barčis, kontroles rašt. 
Ad. Bužinskas, ligonių prižiu-

vakarą— 
dabar vie- 

kiek vieno 
bus laiko- 

mėnesio trečią 
antradienį 7:30 valandą vaka
re Chicagos Lietuvių Auditori-

DYKAI 
KNYGELfi

“Record ot to* 
Nieko nei m am 

8uei- 
>tyK

Inrat p»*

Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Vytauto Draugijos priešme- 
tinis susirinkimas atsibuvo 
gruodžio 29 dieną 1931 m. Lie
tuvių Auditorijos svetainėj. Pir
mininkas A. Stukas. atidarė su
sirinkimą ir pranešė, jogei mi
rė du nariai, būtent Niko. Ru- 
naitis ir Juozas Vitkus. Sulig 
tuo pranešimu visi draugai at
sistojo vienai minutei, išreikš
dami liūdesį deliai jų mirties.

Nutarimai praėjusio susirin
kimo perskaityti ir patvirtinti 
sulig skaitymu. Priimtas atsi
šaukimas gerb. praloto M. L. 
Krušo reikale sušelpimo bedar
bių vaikučių, kuriems duodama 
pietus veltui. Nariai tam prita
rė, ir surinkta, aukų $15.30.

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

kurios pasaulis per šimtas meti} lan
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtinga 
elementų, iŠ visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo:' Reumatizmu, Rankų. Ko
jų, Nugaros skaudėjimą, Rankų, Kojų 
tirpimą ir atšalusi kraują, nikstelėjiraą 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonių yra pagijo o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta 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.

Praėjusių metų gruodžio 30 
d. turėjau progą viršminėtos 
liet, moterų organizacijos kalė
dinių arba, tiksliau sakant, 
Naujų Metų dovanų dalinime 
Chicagos lietuviams beturčiams 
dalyvauti.

Ta proga davė man galimumą 
arčiau patirti kaip veikia Kliu
bo specialiai skirtos Labdary
bės Komisijos nares p-nia B. 
Pivaronas, p-nia 
p-nia Adomaitis, 
p-nia Martinkus 
siokas.

Daugely labdarybės draugijų, 
ypač amerikoniškų, yra. “inves- 
tigators”. Tai yra asmenys 
skirti ištyrimui, beturčių padė
jimo, daugiaifsiAi vyrai, bet ka
dangi toks darbas neįeina j vy
riškių darbų srytį, tai jiem, ir 
nepavyksta šį darbą taip tei
singai ir tvarkiai atlikti, kaip 
tą pajėgia daryti moterys; ką 
ir parode musų Liet. Motenj 
Kliubo invostigatorės nares.

Kada, Kalėdų šventėms to
kias dovanas beturčiams dalina 
visos labdarybės organizacijos, 
tai musų kliubo Labdarybės 
Komisijos narės sekė atydžiai 
dovanų dalinimą tarp bednujų, 
ir patirta, jog buvo atsitikimų, 
kad nekuriuos šeimos arba pa
vieniai asmens, apteikė įut 3 iki 
4 bušelius “baske t s” su valgio 
produktais, o buvo ir tokių, ku
rie tapo visiškai pamiršti ar tai

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mes telkiame ekspertų instruk
cijas fiiuoAe kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žiema kaina, ftte 
amatai yra patraukiantys ir. 
gerai apmokami. Rašykite dėl 

knygutės aplft kursą, kūrino 
Jqs įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dezal* 
nintl ir padaryti gražias skry
bėles, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutės.

MASTER COLLEGE
JOS. F. KASNICKA, Principal 
190 N. STATE RAN. 8718

NIEKS NETIKI, 
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo Rimtoji kraštų Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvėjų atvėjais ir 
dabar stengiasi pąlaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis 

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintėlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir jdomumu “Lietuvos Ukinin-' 
kas’’ šiandien, pralenkia visus kitus laikraščius. , į, ; .... •

'“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ. V

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų i Lietuvą siusti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažfstami ir kartu visi apdovanokite savo giftrines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti, gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 

1)6 laikraščioI *
Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 

50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: 
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol.. pusei metų 1 doL

VVISSIG,
Paaauliniame Kiti

Seno Krajaus

Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 
Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.

Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 OKLAHOMA CITY, OKLA

ąisaugojimą nuo ligų ir t. t.
Patyrus apie tą, visą man pa

sirodė, jog privalome minėtoms 
Liet. Motorų Kliubo narėms pa
dėkoti ir išreikšti jomfK musų

suteikia 
barzdaskutyklos 
m—i komfortą 
■ skutimos 

namie

Daktaras
Kapitonai 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spetiališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, užnuodijimą krau
jo, odoi, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmas nuga 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikaoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančiai ligonių. Patarimas 
dykai. z OFISO VALANDOS: Kasdic nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 Su kampas Keeler Avė.. Tel Crawfotd 557t

Kliubas stovi tvirtai turtu ir 
turi gražų skaičių narių.

Dar priminsiu, kad kliubas 
rengia teatrą ir balių.' Bus gra
žus perstatymas. Perstatymą 
suruoš p-nia Dundulienė. Paren
gimas įvyks sekmadienį’, sausio 
10 d., Chicagos Lietuvių Audi
torijoj.

Balius bus su dovanomis. Ku
ris turės tikietą, tam bus pro
gos’ laimėti dovanų.

Pradžia 6 valandą vadaro.
—Nary.<

J padaryt, jo^ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogau^ 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai ..
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales •— tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba .Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmaca! Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

SAUGU SIŲSTI PINIGUS
PER MUSŲ ĮSTAIGĄ

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

.$40.00 už $50.00 ir $80.00 už .$100.00 — CASH. 
Atsilankyki, ypatiškai arba prisiųskite per pastą.

Naujas Oscaf Ameringer 
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian
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SUOMIJA PASISAKe PRIEŠ PROHIBICIJĄ

Suomijos referendume 70.45 nuošimčiai balsuotojų 
pasisakė prieš prohibiciją, 28.14 — už, ir 1.41 — kad 
prohibicija butų pakeista. Vadinasi,/beveik trys ketvir
tadaliai balsų prohibiciją atmetė. Tai nereiškia, kąd ji 
jau tapo panaikinta, nes referendumas čia turėjo tik
tai patariamąją reikšmę. Palikt, pakeist ar panaikint 
prohibiciją, turės spręsti Suomijos seimas. Jisai vei
kiausia atsižvelgs į daugumos norą, pareikštą balsa
vime.

Tas suomių balsavimas labai suinteresavo ir Ame
riką, nes ši šalis turi tą pačią problemą, ką ir Suomija. 
Suomija įvedė prohibiciją, kai tik pasiskelbė nepriklau
soma, t. y. prieš 13 ar 14 metų. Ji turėjo pakankamai 
patyrimo, kaip prohibicija veikia praktikoje. Pasirodė, 
kad įstatymiškas svaiginančių gėrimų draudimas blai
vybei nepadeda. Uždraudus gerti, žmonės ėmė gerti ■ 
daugiau, ir tai blogesnį, sveikatai kenksmingesnį skys
timą, — kas yra visai natūralu. Kuomet geriama slap
tai, tai geriama daugiausia namie, nes namai yra vieta, 
labiausia apsaugota nuo valdžios kišimosi ir priežiūros.

Kuomet gėrimų gaminimas ir gabenimas yra drau
džiami, tai žmonės ima virinti degtinę savo rųsluose ir 
virtuvėse. Jie, žinoma,, nepadaro jos tokios geros, kaip 
fabrikai, kurie gali įsitaisyti brangias mašinerijas ir 
pasisamdyti mokytus chemikus ir išlavintus darbinin
kus. Ir slaptos gamybos bei prekybos nekontroliuoja ' 
jokia vieša įstaiga, kuri galėtų bausti degtinės gamin
tojus už vartojimą nuodingų medžiagų, nešvarumą 
ir t. t.

Dėl prohibicijos gėrimai neišnyko, bet tik pasidarė/ 
blogesni. Jų vartojimas prasiplatino tarpe šeimų narių, 
kurie pirmiaus negerdavo, -ir žmonės įprato į stiprius 
gėrimus, kadangi šie užima mažiau, vietos ir yra leng
viau paslepiami, negu alus arba vynas.

Prohibicija Suomijoje buvo geras ddiktas tiktai 
šmugelninkams, butlegeriams ir kyšius imantiems val
dininkams. Visuomenei ji buvo žalinga. Valstybei ji 
darė didelius nuostolius, kadangi valstybė turėjo daug 
išlaidų kovoje su įstatymo laužytojais ir kartu ji ne
gaudavo pajamų iš to biznio, kurį prohibicija draudė.

Todėl po ilgų metų patyrimo Suomijos žmonės pa
reiškė, kad jie daugiaus to įstatymo nenori.

Mums atrodo, kad visai analogišką patyrimą turi 
ir Amerika. Čia prohibicija gyvavo trejetu metų trum
piau, negu Suomijoje, bet ir čia pasireiškė visai tokios 
pat jos. ydos, kaip ir^anoje šalyje. Jeigu Amerikos žmo
nėms butų leista prohibicijos klausimas nubalsuoti, tai 
jie pasisakytų prieš ją.

BRANGESNIS PREKIŲ GABENIMAS

Filantrofas i

Musų Jaunimas ir Mes
Tas SLA. narys yra, SLĄ. 

4-to apskričio jaunuolių pir
mininkas. Tas pat asmuo su
tvėrė Conn. valstijoj atskilą 
apskritį, idant išgauti iš SLA. 
Centro $100 ir pasiimti j ag* 
nūolių apskričio pikniko pel
ną. Nors jaunuolių apskritys 
turi savo iždininką, vienok ap
skričio turtą tvarko tas 124 
SLA. kuopos narys. 4-to ap
skričio SLA. jaunuoliai pras
tame savo sUvažiavimc pa
darė tarimą, kad kur randa
si jaunuolių kuopa, tai jau
nuoliai priklausantys prie sli- 
augUsių kuopos, negali užini- 
ti jaunuolių apskričio valdy
boje vietos. Hartforde randa
si jaunuolių kuopa, l)et apskri
čio jaunuolių pirmininkas 
ra tos jaunuolių kuopos 
rys.

Galų gale susilaukėme 
antro jaunuolių ŠLA. 4-to ap
skričio suvažiavimo. Pažiūrė
kime, kas ten įvyko, rimčiau
sia tas drąsus Hartfordo jau
nikaitis ir j a uh uolių apskričio 
pirmininkas, atida ry da irias
suvažiavimą, padarė įsakymą* 
kad visi senieji nariai butų 
prašalinti iš svetainės. Tuo 
budu. suvažirivimės tapo atida
rytas prie uždarytų durų. To 
jaunikaičio buvo nusistaty
mas, kad jeigu ateis suaugu
sių SLA. 4-to apskričio iždi
ninkas, tai jį mesti lauk. Tik 
vėliau tam jaunikaičiui teko 
kiek aprimti, nes dauguma 
jaunuolių delegatų nubalsavo, 
kad įsileisti senuosius narius, 
tik neduoti jiems balso —ne
eis t i kalbėti SLA. reikalais. 

Tai, rodos, yra mums didžiau
sias ir skaudžiausias smūgis,— 
tiems SLA. veteranams ir žil- 
galviams SLA. nariams, kurie 
dirbo dėl SLA. labo per 45 
metus, kurie atvyUę į šią šalį 
tiek vargo ir triūso 
tad Susivienijimą 
Mes susilaukėme

nė- 
na-

\ir

stengtis tas ydąs kiek pataisy
ti, nės jau laikas kiek rim
čiau į ttfos dalykus atkreipti 
domės. Mes jaunimą mylime 
ir jį gerbiame, ir visuomet 
yra musų pareiga tą j audimą 
remti. Bet kuomet mes pa
stebime tokias dideles jų klai
das, tai musų pareiga yra tas 
Jaunuolių klaidas stengtis ati
taisyti. JaunudĮliai gal neturi 
reikiamo/patyrimo, kad ir to
kioje organizacijoje, kaip Sus. 
Lietuvių Amerikoje, kur ir 
paprasfiioSe kuopų susirinki
muose, apskričiu suvažiavi
muose ir net seimuose paša
liniai žinonės be jokių kliū
čių yra įleidžiami ir net pa
tariamas balsas . suteikiamas.1 
Gi niUsų SLA... jaunuoliai sa
vo suvažiavimus atidaro prie 
uždarytų durų, ir senus, SLA. 
veikėjus mėto lauk, jau ne
kalbant apie davimą pataria
mo balso. Kodėl taip yrą da
roma? Dėlto, ki^d nekuriė 
“Connecticut yankee” mano, 
jog jeigu senieji bus įleisti ir 
jiems bus suteikta balsas, tai 
gali būti iškelta aikštėn to ga
baus jaunuolio nevykę darbai. 
Bei čia buvo to jauiiUOlio ap
sirikta. Jo buvo manyta, kad 
kiti jaunuoliai yrą niekas ki
tas, kaip tik kūdikiai. Pasiro
dė visąi kas kita. SLA. 4-to 
ipskričio jaunuoliai pareika
lavo iš jo atskaitų iš atsibuvu
sio pikniko. Kartu pareikalavb 
it to $100, kuris btivo gautą 
š SLA. iždo.jaunuolių naudaL 

Kai tapo jo užklausta, kur 
randasi tie visi apskričio pini
gai, tai jis atsakė: “its’ my 
msiness.” Jaunuoliai jam at
kirto, kad tai yrą visij 
1-to apskričio jauimoiių 
sinesš,” o ne jo vieno;

(Biis^ ikiugiii)
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Tarpvalstijinė prekybos komisija (Interstate Com- 
merce Commission) leido geležinkelių kompanijoms, 
pradedant šio mėnesio 4 d., pakelti laikinai mokesnį už' 
prekių gabenimą. Ši priemonė, sakoma, padidins gele
žinkelių pajamas kokiais 100 milionų dolerių per me
tus.

Reikalą kelti mokesnį už prekių vežimą geležinke
liai pamatavo tuo, kad geležinkelių biznis esąs suma
žėjęs dėl biznio depresijos krašte ir dėl kompeticijbs 
(konkurencijos), kurią geležinkeliams darą trokai, bo
sai ir (dalinai) aeroplanai. Bet aiškus dalykas, kad 
brangesnis mokesnis yra prekybai sunkiau pakelti de
presijos metu, negu gerais laikais. Kuomet visas biznis 
yra nupuolęs, tai ji reikėtų stimuliuoti, papiginant mo
kesnį už prekių gabenimą. i

Visai nelogiška yra taip pat mokesnių kėlimu gįp- 
tig nuo motorinio transporto kompeticij'os. Juo branges
nis bus prekių gabenimas geležinkeliais, juo daugiau 
biznio jiems paverš trokai.

Vienintelis logiškas ir sveikas, viso krašto atžvik 
giu, būdas* pašalinti finapsinius geležinkelių keblumus 
butų sujungti geležinkelius, motorinių vežimų linijas ir 

. Orlaivių linijas į vieną didelę transporto sistemą. Bet 
tai butų galima įvykinti tiktai tuomet, kai tos trans
porto įmonės butų paimtos į valstybės rankas arba bent 
butų pastatytos po valstybės kontrole.

Prie to eiti valdžia, žinoma, nenori. Todėl ji yra 
priversta leisti geležinkeliams ifnti didesnes duokles 
(“doles”!) iš pramonės, žemės ūkio ir prekybos.

sukurti, 
to, kad 

mums vietos nėra ir mes tu
rime eiti lauk iš po tos pasto
gės, kurią mes visi per tiek 
metų būdavojome dėl .savo, o 
aip pat ir musij j alinimo la- ' 
)o. Šiandien čia susirinko 
musų jaunimas, į kurį mes 
, au sulinkę seneliai ir senutės 
su šypsą žiūrime. Sulinkę nuo 
sunkios gyvenimo naštos, pra
žilę ir nudėvėti gyvenimo sun- 
icbybių. šiandien mums po 
ta pastoge vietos nėra. Mat, 
čia susirinko nauja • karta, 
, aųnimas... “Connecticut yan- 
<is” pareiškia mums, /kad 
mes turime prasišalinti ir jei
gu to nepadarysime, tai busi
me išmesti iš po tos pastogės 
už durų lauk. Tai atrodo lyg 
sapnas. Butų labai malonu, 
kad panašus įvykiai musų gy
venime pasiliktų tik sapnais. 
Vienok taip nėra. Čia pasireiš
kia tikrosios mūšų gyvenimo 
ydos, su kuriomis mes priver
sti esame stisidurti, ir tas ga
na sunkias ydas turėsime per
gyventi. Mes seni SLA. nariai 
kviečiame jaunuolius pas sa
ve. Mes prašome jųjų ateiti 
pas mumis. Mes suteikiame 
jiems visuomet net ir nęuž-i 
tarnautą garbę bei pirhienybę. 
Mes kviečiame juos į musų 
susirinkimus. Mes dhddaiųe 
jieins balsą. Mes j Uos geibi a^ 
me, nors jie fcjar sąvo jįaduys- 
tęs amžiuje bėra riiekp š'ųlvė- 
rę, nieko sukurę ar ko žy
mesnio atsiekę, vienok mes 
skaitome jįjįos musų pįįpltfes 
triūso dalininkais. Meš įrašo
me jų būti su mumis, iiiės no
rime su jais pasitarti įvairiais 
gyveniųib reikalais. įbt jie 
nuo musų ššbnasi liet ir SLA. 
reikalais, k|įrie, tUrętų 
būtį bendri. Jie mUpią 

varo i^s
Ar ilgai lųtįsų čiAjgpnęiš 'lie^ 

tuviu jadhįuVas taip dary§? 
Tui’ėhj, rodos, batnąsiy-

abrys ir vėl demo
kratas?

ž.” gruodžio 18* d. nu- 
telpa,, p. L Gabrio-Pąr-lųery telpa p. J. Gabno-rar- 

šaičio LXXiil laiškas, iš Ge- 
nevOS, apie referendumo (vį- 
šįVotihd balsavimo) reikšmę 
Šveicarijoj, kur - sako:

“Visoj Europoj ’d’cmokra-

yra pačiame Europos -cent
re 6 amžių sena deniokrąti- 
ja, kurios šis krizls nė kiek 
nepalietė; ji lėbai sėkmin
gai kovoja su etatizmo (vai* 
stybinimo) hydrą. ,

“Gruodžio 6 kt Šveicarijos 
. jėniokrątija pasirodė yįsar 
ihc savo didume, ji milži
niška balsų dauguma — 
507.064 prieš 336.989 — at
metė socialinio draudimd 
įstatymą. Šis įstatymai vy
riausybes buvo patiektai 
parlaiųęntui (seimui), kuriš 
buvo jį priėmęs, bet taiitd 
refčrendaina atnietė šį jsta* 
tymą ir pareiškė tųom pa* 
peikimą netik vyriausybeiy 
bet ir parlamentui', savo at- 
stovainš, kurio netinkamai 
reiškė jos valią (seime).

“Nereikia tačiau manyti, 
kad ši pergale Šveicarijos 
domąkįHtijai nukrito iš d'an- 
gąiisr, kėip kepiau kardelis 

' tinglhiiii į bUtną.'Ne!”
P. G^bi^s padavęs: ištrauką 

įš šveicariško laikraščio apie 
referendumo paruošimą bai
gia: ; .

“Lįaųdics pąsipiktiniųio 
'•banga išjudiną/tačiau visą 

' tautą, kuri sutriuškino ir 
hušldvė 4 visus kįštatymų gy- 
n^jiĄšofįzpms. lai
svos’ rdeipokHtįhes J^ieąri* 

1. jus,,piliečiai gilia1 savo tei
sęs. Užteko -10 pąšii’yžtriii] 
piliečiui idaijt priipįųiįs l>rar 
šįo valdovams, kad ‘su$ei^ 

>Ąine t>‘ąlslybčs vaidila pri^ 
I fili! ui 1

(Tęsinys)
Tuopiet jis prisipažino tru

putį netaktiškai nukalbėjęs ir 
tikėjosi, jeigu jo buvo pada
ryta klaida tėip svarbiu, rim
tu ir reikšmingu momentu, 
kad jam dovanosiu. Šį kartą, 
Sis iš tikrųjų rimtai pradėjo 
kalbėti, ir noroms nenoronis 

pati turėjau kiek surimtėti— 
žinau, Mink', tu manysi mane 
esant didžiausiu flirtu—bet 
negalėjau nesidžiaugti, žinoda
ma, kėd šiandien jis yra ant
ras. Man vos spėjus ištarti žo
dį, Morris mane tiesiog užplū
do saldžiais žodžiais, pradėjo 
tarštai meilintis, padėdamas 
ir širdį ir Sielą į>rie mano ko- 
■U. Jis tai datė ne juokais, 
<Uo rimčiausiai. Dabar su
pranti!' kaip klydau, galvoda- 
na; kad kiekvienas vyras vi- 

stioinet tik juokus krečia ir į 
nieką nežiūri x rimtai, jeigu 
, am kartą ir pasitaikė būti 
inksmesniaine Upe. MOtris 
greičiausiai išskaitė mano 
veide ką tai negeistino, nes 
staiga susiląįkė, ir, truputį 
palaukęs |pridėjo tokiu nuo- 
irdtųnu, vyr.išku užsidegimu, 
ęad iš tikrųjų bučiau į jį įsi
mylėjusi, jeigu jau nebūčiau 
juvusi susižiedavusi:

“Lucija, eši kilnios, geros 
širdies mergaitė. Dėliai to esu 
tikras. Visai į tave nekalbėk 
Čįau, kaįp dabar kalbu, jei ne
tikėčiau į tavo sielos tyrumą 
iki pačių jos gelmių. Pasakyk 
man, kaip vyras vyrui ar yra 
ąsmuo, kuris jau yra tau 
>rangus? Jęi yra, nei vienu 
žodžiu niekuomet daugiau ne
drumsiu tavo ramumo, bet bu
siu, jei tik žodį tarsi, tavo iš- 
t|kiinihUSidš Mradgas.“

“Mina brangi, kodėl vyrai 
yra taip kilnus, kuomet mes 
molervs nesame to visdi vei4- « . »
os. Aš pati buvau juokus be- 
irėČiallti iš to nuoširdumo, 
ikrai kilnaus vyro. Jaučiausi 

iš tikrųjų blogai, Mina. Nega
lėjau susilaikyti neapsipylUsi 
ašarąmis. Bijau, kad tik ne
rastum šį laišką per daug su- 
nirvihtą it ašarų sulietą. Ko
dėl nėgalįma mergaitei apsi
vesti su trimis vyrais, apsiy 
vesti su tiek, kiek ji nori it 
išvengti visų tį vargų, apsivy- 
lihių? Bet hii lierezija ir man 
neišptiola taip kalbėti. Pasi- 
didžįu’odama, rašau, kąd 
nors ir buvau apsiverkusi, ga-Z 
Įėjau ž 
drąsiĄs
tiesią! jąni atsakiau:

“fąįp', jftd yra vi'enaB, kurį 
myl|U, jią Piąh tD visai 
dar uhe^feį^ži^.” Neklydau 
taip atViriai x | jį jęąibčdama, 
nes jo veidą^ ŠhžibČjo ir išties-' 
damas sąv'cj ridikas paėmė 
manąsias, — teišįngiaU pasa
kius, jįdii jas padaviau — ir 
tarė iaUąi jautribgai:

“čįtai kur dbąsi niergaitė. 
Daug tĮbtiąų būti šUšįvėlinu- 
sian! primai Uve ląĮ^ti, ne-l 
gu biiH kuH'čš hbts ki
tos plęirgąitė^ tėąką paveržti, 
Neverk, Ipr^hgioji. Jteigii tai 
dtl inap^s, alsi|Aiiįk, esu kie
tas riešutas perkąsti; Slaugiai 
manęs n^sųlenkia. Jeigu jusų 
išrinktasis' jlar nežino apie sa
vo Jaibię, įtegiil jis greičiau 
pasiskuhina, nes kitaip Turės 
su'sidUrti sli hpaninp. Mergyt, 
tavo atvirunias įr imąsa ęadd 
manyje didelį draugą, kuris 
yra kur kas vertesnis iiž. my
limąjį; jįs heli t nėra tiek Sa- 
vinjeįiiškas. Brangioji, mano 
kelias tarp šio gyvenimo it 
Anos Karalijos bus gąna nud- 
boduSį. Aįr nepabučiuotum ma
ne mirs yięną kątlą? Man bilš 
kąs brandi u ii keliaujant vie- 
plįi viehaiii ir kuo vaikytį 
liūdną vieniųnos Įąiusą. Gali 
lai padaryti, jei sutiksi, nes

■ /.į
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l>e abejo, yra getas ir, brangi, 
piiikits vytas, peš kitaip jo he- 

— dėta dar žodžio 
tątĮš.” Aš pasidaviau, 
tai buvo gražu it didvyriška 
it taip kilmi iš jo pusės savo 
konkurentui, ir be Sį jis atro
dė begaliniai liūdnas; prisiar
tinau ir jį pabučiavau. Morris 
atsistofb, laikydamas už ran
kų pažiūroj o mėn į Veidą — 
Dieve, kaip aš raudonavau Į— 
ir tarė:

“Mergyt, štai, aš laikau ta
vo rankas, o tu hiahe pabu
čiavai. Jeigu tai musų nepa
daro draugais, niekas dau
giai! negalės padaryti. Ačiū 
tau, Lucija, už saldų atviru
mą ir sudiev!” Jis paspaudė 
man ranką ir pasiėmęs kepurę 
išėjo tiesiai iš kambario, ne
atsigrįždamas nei kartą, neiš- 
liejęs nei vienos ašaros, nešu- 
šijaudinęs, neabejodainas nei 
valandėles; o aš Verkiau, kaip 
mažas kudjkis. O, Dieve, kodėl 
viena moteriškė daro tokį vy
rą Nelaimingu, kUOriiet yra 
šimtai mergaičių, kurios tie
siog dievintų žemę, kuria jis 
vaikščioja! Žinau, kad aš pati 
tai daryčiau, jei tik bučiah 
laisva — bet aš nenoriu būti 
laisva. Visas įvykis man labai 
pakirto jėgas,4r jaučiau nega
linti tęsti apie laimę, nors ją 
tau jau ii’ minėjau; nenoriu 
rąžyti nieko apie numerį tre
čią, iki nebusiu prisiruošusi 
pilnai džiaugtis laime.

“Visuomet tave mylinti
Lucija.”

P. S. Beje, apie numerį tre
čią — nereikalinga mari ra
šyti apie numerį trečią — ar 
ne? Be to, viskas įvyko taip 
staigiai ir neaiškiai; rodos, 
tik akimirksnią praėjo nuo jo’ 
įėjimo į kambarį, o jis jau 
mane laikė savo glėbyje ir 
bučiavo. Esu labai laiminga, 
begaliniai laiminga ir neži
nau kuo tą laimę užsitarna
vau. Ateityje turiu visuomet 
.atsiminti būti dėkinga Dievu
liui už Jo gerumą, už taip ge
rą sužieduotinį, už puikų vy
rą, už tikrą draugą,

' “Sudiev!”
Ddkldro betvardd durnynas.

(Įkalbėtas į fonografą) 
Gegužes 25. Apetitas šian-

įriti, kurio negaliu suprasti. 
Manau, kad pats jo karštas, 
saiigviniškas būdas ir .jaudi
nanti įtaka prisideda prie pro
to pribaigtos išvados: galimas’ 
daiktas, kad jis yra pavojin
gas žmogus, greičiausiai pavo
jingas, jei ne egoistiškas. Pas 
egoistinius žmones atsargumas 
yra saugus šarvai ne vien 
priešams, bet ir jiems'patiems. 
Štai ką aš iš tikrųjų tuo noriu 
pasakyti: kuomet pats žmogus 
yra pastovusis taškas, į cent
rą einanti jėga yra lygi iš 
cehti;o einančiai jėgai; kuo
met pareiga ar tikslas yra pa
stovusis taškas, antroji jėga 
vyrauja, ir tik sujaudinamas 
ar eile sujaudinimų tegali tą 
lygsvarą suardyti.
K vinį o P. Morris laiškas Aria

nti Holrnvudui.
“Gegužės 25. 

“Brangus Artūre,—
Ne vieną naktį praleidome 

prerijose, prie laužo sekdami 
pasakas; taisėme vienas kitam 
žaizdas mėgindami išlipti ant 
Marąueso krantį>^ gėrėme į 
sveikatą Titicacoje. Dabar 
yra naujos pasakos sekti, nau
jos žaizdos gydyti, naujos 
sveikatos išgerti. Padėk man 
tuos laikus grąžinti, atvažiuok 
rytoj naktį. Nei kiek neabejo
ju taVe kviesti, nes žinau, kad 
vibna moteriške yra- kviečia
ma- pietums ir tu esi liuosaš. 
Bus tik vienas asmuo, mano 
senas Korėjos draugas Jonas 
Sewardas. Jis irgi atvažiuoja 
ir mes norime sumaišyti savo 
ašaras vyno taurėse ir gerti į 
sveikatą laimingiausio pasau
lyje žmogaus, kuris laimėjo 
kilniausią Dievo sutvertą ir 
vienintelę laimėjimo vertingą 
širdį. Prižadame tave tikrai 
širdingai priimti, draugiškai 
pasveikinti ir gerti į sveikatą 
taip tikrai, kaip tikra yra pa
ties dešinioji ranka. Prižada
me tave palikti namie, jei dar 
negali atsigerėti tūlų dviejų 
akių. Atvažiuok!

“Visuomet Tavo
“Kvintas P. Morris?* 

Artūro Holrnvudo telegrama^ 
Kvintai P. Morris.

“Gegužės 26, 
“Guli visuomet manimi pa

sitikėti. Atvažiuoju. Turiu ži
nių, nuo kurių jums ausyse 
skambės.

“Arturas.
(Bus daugiau)

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

narys

reti tiesiai į Morriso 
kis. NešiVabžydama,

dieii visai nusekęs. Negaliu 
ąlią miegoti, lodei 
dienyno.

Valgyti, bi 
griebiuosi dienyno. Nuo va- 
kąrykščio ’ąpsivyliriio, mane 
krihkiria kažkoks tuščias jaus
mas; niekas pasaulyje neatro
do svarbu darbui ir laikui pa
švęsti... Vienok žinodamas, 
kąd vieninteliai Vaistai to-^ 
kiam padėjimui pataisyti yra 
darbąsj jo ir griebiausi nuėjęs 
tarp ligonių. Išrinkau vieną, 

.kuris atrodo man įdomiau- 

.ąias studijuoti. Jis yra nepa- 
ptą^iąi keistas, bet esu pasiry
žęs jį kuo labiausiai suprasti. 
Šiandien mąųau, buvau daug 
arčiau prie jo paslapties bran- 
dripiįp, vnegu praeityje.

feklausincjąu . jį labai sinul- 
khiėhiškdį, norėdamas susipa
žinti su visais jo haliucinacijų 
sukeltais faktais. Budas ku
riuo tai dariau, kaip dabar 
matau, buvo truputį žiaurus.
. i - >■> _  •: „n •Atrodė, lyg norėjau jį prilai
kyti prie, to pamišimo, ko 
griežtai vengiau su kitais li
goniais, lyg pragaro ugnies.

Kokįosc aplinkybėse, 
nevengčiau pragaro ugnies?) 
Omma lioipae venalia sunt. 
Pragaras . turi savo kainą! 

stip. Jeigu po tuo bepro
čio ipstĮnfciU slepiasi kas nors 
;Mria bus tai tiksliai susekti, 
lodei nieko iVęlaukdanias pra
dedu, įr — ' ♦

ii. M:., IMnficldas, metų 59. 
Kiti’što budo; dideles fizinės

dinamas; slėgimo perijodai, 
pasibaigiu griežtu nusislaty-

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

Rašomoji Popiera
r

Tyro bond ,rašomoji popie
ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 

U tolių.
Ą Svarui 20 centų 

Liniavota svarui 40c
Konvertai reguliari miera" 

100 už 25 centus 
Persiuntimo kaštai ėxtra.

NAUJIENOS 
1T39 So. Hahted. Sk 

■■i   n .. ...... .  lį»į.įl„.ll: iiii,..,į— ,.ln; '  
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f AMERIKOS
PILIETIS

Būtina it labai pagel
ti nga knygele tiems, kū- 
rie nori tapti Šio* Šalies 
piliečiais,. Pamokinimai 
apįę įįfos Silks tvarką, 
apie jos viršininką tin- 
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno (rasite šioj knygeli] 
lietuvių ir anglų kalbo
mis sūrašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halstod SL

CHICAGO, JLL.
Siųskite money orderį arba kratos



^rg&adienis, sausio 6,

CHMM0S 
ŽINIOS

stędioiję praėjusį sekmadiepį. 
Mękytęjai ręikaįavo, kad vaj- 
stijųs legislatura tuojau pada
rytų atatinkamų akciją, ątstei- 
gimui kredito Chicagai ir kad 
nereiktų miesto mokyklas už
daryti, e * .

m-

Mirtis artinasi
_ ę-u^ernųtoirĮus Emmerson at
sisakė dovanoti gyvasty Fran- 
'kiui H. Bell’ui, kuris prisipa
žino^ ėmęs daly vumą suokąlby 
nužudyti Tribure reporterį 
Lingte. Bet BeU buvo pasmerk
tas mirti ne dėl minėto repor
terio nušovimo, bet dėl nužu- 
(Jyjno Christ Patraso, kavinės 
menedžerio. Trimis atvejais 
mirties bausmės išpildymas jam 
buvo atidėtas. Dabar betgi nu
žiūrima, kad Bellui teks mirti 
eląktyos kėdėj ateinantį penk
tadienį.

Sutrumpinsią darbo va
landai, ir nusikapo- 

sią algai
Cįiicagos ipįęsto taryba (al- 

dermanąi) 41 bąįsais prieš 3 
priėmė patvarkymų, sulig ku
riuo visi miesto tarnautojai, jų 
tarpe ir meras, padedami še
šių valandų darbo dįenai su 
šešių valandų darbo apmokėji
mu.

Patvarkymas įeina galion 
tuojau. Apskaičiuojama, kad 
ši priemonė sutaupysianti Chi- 
cagai $11,000,000 metams.

Mokytojų reikalavimai
■ ■ ------- "1-------------

| Chicagos mokytojai ir moki
nių tėvų organizacijos turėjo 
masinį susirinkimų Chicagos

Pavogė iš pašto $23,000
Iš New York Centrui gelžke- 

lio stoties, prie 100 gatvės ir 
Ewing avė., pavogta pašto mai
šas su $23,000 čekiais.

nari demokra 
ciją užkviesti

šiandie, išvažiuoja Waphipg- 
touan Ęįymd N. Ęųrley, nęH 
partinio komiteto pįrnui^inkgs.. 
Jo tiksla/s bus dėti pastangas, 
kad. gąuti demokratų partijoj 
sutikimą 
zid,ęhtui

konven

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

/ . •

konvencijai pre,- 
noipjipųęjti Chįcą- 

goj. Čhicaga laimėjo sutiki
mą republikonų • partijos kdn% 
venciją. Dabar norima tą patį 
atsiekti ir su demokratų parti-, 
ja.

Apiplėšė spulkos iždi
ninką

šęši banditui padarė -holdapę 
Charles Bitza, i čekų statybos 
ir paskolų asociacijos' iždinin
kui, 2025 So. Crąwford ąve. 
Atėmė iš jo $471. Tuo ląiku,

. ąųdjtįo-

MBRPŠ QSęai- 
Nelson buvo patrauktus tęįs- 
map.' J,įs(ąį tuo, kpd

cįpęjrUCĮti, RUępet Ipątęs, jog 
tąs bąnkas j.ąų nebegalįs išsiląir 
kyti. Byla Nelsonui buvo na- 
ųagrinėjama keletą dienų. Paga
lios apskričio teismo teisėjas, 
fedward Shurtleff, išmėtė ję ’įš 
teismo. Tokiu budu kaltiniiųas 
valstijos auditoriui tapo panai
kintas. r

Byl^ . vatuos 
rjuj pąnąi)

Į646 ,W. 46* St

Tddonaį 
.4-1 •• ..)•

P<»<il«vard 5203

Boulevard I 413

1327 So. 49th

Telefonas
I • • •» I »f.

CĮcero 3724

Ct.

r

Uetgylul GydybiM__

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

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevačd 8483

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergaii ir Subatoms 
2420 W. Marąuette Rd. arti Wettern Av. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredoms ir Pitayčiomi 

„ 1821 So. Halsted Street

’ jj|MWIUIIU><lįl!^>ll!J1 "I W'<1 Į! 1 ."'L.'

Pcter Cūnrad
FOTOGRAFAS

muose arba

730 W.
jūsų n? 
studijoj.'

)d 5840

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

K MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Akių gydytojai

" —— i  ....... m, .. . u įsi'

Ofiso ir Rez. Tel, Boulevard 5,913

DR.BERTAŠH
756 W. 35tb St. ‘

(Cor. of 35th « Halited Sti) 
Ofiso valandos) nuo 1-3, nuo 6)30-8)30

Nedėldieniaie pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35tb St

(Cor. of 35th W Halsted Sta) 
Ofisp valandų*) nuo 2-4, nuo 7-9

Nedėldianiais pagal sutarti (

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 So. Halsted Street

TeL Boulevard 1401

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
i Dentistas

4645 Sq. Ashland Avė.
arti 47tb Stre«

Tvattsš Gydytoją}

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS -

Gerai lierayhnu žinomas pet 25 ma
tus kaipo patyrp gydytojas, chinugai 
ir skalsėk-

Gydo staigias ir chroniškas 
rų, moterų ii vaikų pagal
metodas X-Ray ii kitokiu 
prietaisu.

.' Ofisas ir Laboratorija)
1025 W. 18th St., nefoli Morgan St. 

Valandos) nuo 10—12 pietų ii
nuo 6 iki 7:30 vaL vakan

Tel. Canal 3110 f 
Rezidencijos telefonai

Hydįs Purk ,6755 at Rtndolpb 6800

FkANCIŠKUS KALVAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 4 dieną. 6:4 5 valandą ry
te 1932 m.. sulaukęs 19 metų 
amžiaus, gimęs Chicagoj.

Paliko dideliame nuliudime tė
vą Juozapą. brolį Kazimierų, se
serį Prancišką. švogerį Verslias 
Am«n ko j ir Lietuvoj brolį Petrų 
ir seserį Oną.

Kūnas pašarvotas, randasi Ra
di taus koplyčioj, 32 3 8 South 
Halsted St.

'Laidotuvės įvyks pėtnyčioj sau
sio 8 dienų. 8:30 v. ryte iš koply
čios į šv. Jurgio parapijos baž
nyčių. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
t'ep'bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

\(isi a- a- Franciškaus Kalvaičio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 
tinį patarnavimą ir

Nuliūdę liekame.

Tėvas, Brolis, 
ir S vogė ris.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Radžius. Tel. Victory 4088.

atsisveikinimą.

Sesuo

MYKOLAS KUŽAS
Persiskyrė , su šiuo pasauliu 

sausio 3 dieną. 10:30 valandą va
kare 1 9 32 m., sulaukęs apie 60 ; 
metų amžiaus, gimęs Klcmbarko 
dvare. Ariogalos parap., Kėdainių 
apskr.

Paliko dideliame nujiudime mo
terį Oną. 2 sūnūs — Petrą ir , 
Antaną. 2 dukteris — ] 
ir Antaniną, žentą Joną Szluze- 
vveski, 10 anūkų, o Lietuvoj bro- ; 
lį Baltramiejų ir žentą Antaną 7a- 
lauską 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. parapijosdbažnyČią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sięlą, o iš ten bus nu
lytas į Šv. Kazimiero kapines,

Visi a. a. Mykolo Kužos gi
minės. draugai ir pažįstami esat 

t nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pąsku- 

, tinį patarnavimą ir atsisveikini- 
" mą.

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

I
 Laidotuvėse patarnauja t grabo

rius ,1. J. Zolp. Tel. Bo.ųlevąrd 
5 2'0 3. ' '. " v ,

Petrą ir , 
Mikaliną

ANNA GLAPENIS
Pcrsjskyrč su/ šiuo pasauliu 

sausio 5 dieną. 1:15 valandą ry
to 1,932 m., sulaukęs 42 mętų 
amžiaus, gimęs Tauragės apskr. 
ir miestely. Amerikoj .išgyveno i
25 metus.

Paliko dideliame nuliudimę vy
rą Walter, seserį Marijoną, brolį 
Joną, švogerį Joną Stunąbrį ir gi
mines, o Lietuvoj brolienę Mari
joną Pctraitiėnę ir gimines. Vė- ' 
lionė gyveno 5417 So. Kolin Ayc.

Kūnas pašarvotas, raųdaši 2309 
So. Lcavių St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj sau
sio 8 dieną, 9 vai. ryto^ iŠ natrių 
į Aušros Vartų parapijos, bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
maldos už velionės sielą, O iš 
bus nulydėta į šv. Kazimiero
P‘ncs-

Visi a. a. Anna Gladenis 
minės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse i 
tinį patarnavimą 
mą. •

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sesuo, Brolis, 

• - Švogeris ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius S. D. Lachavjch, Telefonas 
Roosevelt 25.15. / ?■] l‘ t . I ’ «

Phone Boulevard 4139
k t -T'. • ' t ! ' ‘ *

x - A. MASALSKIS
Musų patarnavimas Ul- 
dot u vėle ir kokiame t«L 
kale visuomet esti eąži- 
nįngasir nebrangus to- 
dėl, kad netari ma i#- 
įa|dų- ■ m {laikymui ąky-

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

pa- 
ten 
ka-

g>- 
esat 

1,.. dalyvauti
ir suteikti jai' pašali- 

ir atsisveikini,-

s. ESKUDAS
' Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
,piddš iX gfąži \Į$01^ ę|ykai

718 18 St
T*!. - 7}^

r

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

'■ Suęr'yžo ii. Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi gąlvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir tolitegystę. ' Prirengia 
teisingai akinius. atsitikimuose
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias /klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus Valandos 
nuo 1Q iki 8 v. Nedaliomis 10 iki 12 v. 
kreivas Akis atitaiso r trum
pą :laiką su naujų išradimu. 
Daugely gtsitikimų eįkys atitaisomos be 
' Ūkimų. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 South Ashland Avė.
Boulevard 75.89, 
--r—o--------

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 E. lllth St
Kampas Wabash Aveniu 

Tel. Pu 11 m a n 0856- 
Gazas. X-Ray, etc.

DR. CHARLES SEGAjL

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų it Vaiką Ligą

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vąL) 
Seredbmis ir nedėliomis pagal sutitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 73)7 
Rez. Tel, Hyde Park 3395

p“kdks°F?sA0
4729 South Ashland Ane., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
, SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 
’OJFISO VĄLANDOSi

Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo 3 iki 4 
vai; po pietų ir nuo 7 iki 8t30 vąL 
vakaro. NediJ. nuo 10 iki' L2 t,' dietų 

Phone Midivąy 2880

ELEONORA ČERNAVIČ1UTĖ

Persiskyrė su šįpo pasauliu 
sausio 5 dieną. 10:50 valandą iš 
ryto 19.32 m., sulaukus 6 metų 
amžiaus.- gimus ęhięago, III., bir
želio 1 1. 1925.

Paliko dideliame nuliudime mo- 
tjną (po tėvais Kulikauskaitf) tė
vą Viktorą, bobutę Veroniką ir 
senelį Simoną Kųlikauskius. bobu
tę Nellie ir seneli Viktorą Černa- 
vičius. ciocę ir dędę fylr. ir Mrs- 
Chapis ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3610 
So, Union Avenue.

Laidotuves įvyks šeštadienį sau
sio 9 dieną. 8 vai. iš ryto iš na
mų į Nativity, 3 7 ir Union Avė. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 

_ gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Eleonoros Čęrnavičiu- 
tės giminės. draugai ir pąžįstąmi 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
'Tėvai, Tėvukai ir Giminės. ‘ 

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rins A. Masalskis. Tel. Boulevard . 
4139.

JURGIS ANTANAVICH
Persiskyrė su šiuo- pasauliu - 

sausio 4 dieną. 3 valandą 
1932 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Laukuvos parapijoj, Taura
gės apskr. Amerikoj išgyveno 2.8 
metus. ..................y

Paliko dideliame nuliudin^C 
brolį Joną ir brolienę, se$ėrį Ma
rijoną ir švogerį Vezbor, 2 pus
seseres — Lcvosę ir Stellą ir švo- 
gerius ir giininęs; Europoj 2' bro
lius. brolienes ir gimines, .Ląįdmp- .■ 
vėmis rūpinasi Marijona Vezbor, 
tel. Ne vada 9738. *

Kūnas pašarvotas, randasi 402 
So. Kolmar Avė.

Laidotuvėse įvyks ketvirtadie
ny sausio 7 dieną, 1:30 vąl. po 
pietų iš narni} bus nulydėtas į 
Tautiškas kapinės.

Visi a. ^a. Jurgio Antanavich 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jąjm pasku
tinį patarnavimą ir atsisyeiki|ii- 
mą.

Nuliūdę liekame,z
Brolis, Sesuo, Brolienė, 
švogeriai, Pusseserės • 
ir Giminės.

Laįdotųvėse patarnauja grabo- 
rins Lachavięh, Tel. Roosevclt 
2515.

KAZIMIERAS
KUNCAS — (KENNY)

Persiskyrė su šįųo pasauliu 
sausio 4 dieną, 1:30. valandą po 
plet 1932 m., sulaukęs ' 2'0’ metų i 
amžiaus, gimęs Alytaus apskr., i 
Krokelaukio p^ar^p., Nlaštąrieįių \ 
kaime. \ 1 ' ’ ‘'

Paliko dideliame nuliudime r 
motiną .Viktoriją, po .tėysįs Leo
navičiūte, tetą Ciiiliją Žvinakie- ’ 
nę, pusbrolį Aleksą ^vinakį, pus-- ; 
sęserę Aleną £yinakįųt$ ir gįM-

1 nes.
Kūnas pašarvotas, randasi 4į 3 9 ;

S. Calįfornia Ąve.
Laidotuvės ĮVyks kętvergc, sau

sio 7 dieną. 2 vai. po pjet iš na- į 
mų bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.'' '

Visi a. a. Ka^imie^o KųpęęsJ 
ąiminęs, draugai ir pažįsrąmi esąt 
nuoširdžiai kviečiami 'dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa^kp- ■ 
tinį patarnąyimą ir ątsisveįįęUii- 
mą../ j

Nubudę liekame,
O I

Motinu Teta, pusbrolis, 
, ' Pusseserė ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
> riuš S, P. Mažeika, Tel. Yiirds ;

ll« .................... . X .
. .< • Nį i, * i* ■ '♦ . » • f-ji • Ii ( ’ u.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

r , >> • • • r,1

Patapiąaja laidotuveie kuopigiantia 
Reikale lųąMžkf ątrišauktfi 6! mario

■?3Į4 W. 23rd PI., CJiicago
SKYRIUI

1439 4?( CoM,

Telefonai Ya|dg 1138

Stanley P. Mažeika 
i F

Moderniška Kokplyčia Dovanai

'^MSW
3319 Auburn Avenue

CHICAGO. ILL. 
-ė------- :----------------------—

1 PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
• Laįdotųvėse patarnau

ju geriau ir pigiau,, 
•negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra-

< *oW- ' ' 

, 668 W. i8th Street 
TeV Canąl 6174 
^ SKYRIUS) 

3238 S. Halsted St.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

- 'įįį-sAata. . r. -.

Persis
Ignacas Witkauskas

skyrei su šiuo pasauliu sausio 4 d., 2 vnl. po piet, 
sulaukęs puses amžiaus; gipigs Lietuvoj. .Paliko

S tani šlovę, Jonę ir Juo-
1932 m
dideliame nuliudime tris sūnūs — Stanislovu, Jonę ir Juo- 
»ąpą, tris mąrcias, 7 ajiylęus, šyogėrį Martynų Ąmbrožę- 
viči$, švogerką ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 6622 
So. California Avė. :

?■ a-

25 METŲ PATYRIMO
Prilaikyme akinių dėl’ visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMET^ISTAS-

, Ekspertas tyrimo akių ir pritąikymo 
ąkinįų '

1801 South Ashland Avenue
' Rlatt Bdlg., kainp. 18 St. 2 aukštas

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

karo. l^edėlipmis nuo l.Q iki* 12 
Room 8. ' Phone Canal 05 23

TU. Yards 1829

DR. G. SERNER
lietuvis akių specialistas.

“T

Laidotuves jyyksi pL‘tnyčioj,jjausio » d., vai. ryte 
iš namų į (riminio Panelės šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už' vęlįohio sielų, q iš tęų ty8 
nulyti?tas į» šv. J^ązimfero kapines.

Visi a. a. Ignaco A^tkęuskft ,U’ W
ŽįsUuni esat nuoširdžiai .kvieįiami dalyvauti laidotuvėse Ir 
suteikti jam paskutynį patarnavimų ir atsisveįkinimą.

Nulįųdę liekame Sunal, Marčios Anūkai it Giminės.
Laidotuvėse įSatyu’hauja graborius 1/J. £ol£, telefonas 

J^ouūvąrd 5203. ‘

AMBULĄNCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NĄKTl 
.Mėį visuomet teikiame širdingų, simpatipgų ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausių! iWkluigas.

J. F. EUDEIKIS & C0.
JŪSŲ GRABORIAI .

• 7 Qfisaą . - -■

4605-07 South Hermitage Avenue
V»ii telefonais YARDS 1742 ‘ /

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
, 756 West 35t]Įi St.

kampas Halsted St.
Valandos, ano ,10——.41 ųųo 6 iki 8 

Nedėliomį# nuo. 10 iki 12.

Duokite savo akis išegzaminuoti 
• t«r • t ', t . f , ,. •

Dr. A. R. BLVMĘNTHĄL
1 OPTOMETRĮŠT

Praktikuoja viri 20 m. 
46.49 S. Ashland Avė.

v Boulevajtd 6487
o"''111 ■1 >Jl" >. 'm j . "iMis.

D«°kite wvo akis išegzaminuoti
’ D . DYfUU ' t

1 Registruotam Optometristub 
Akįų Špecialįą{asf Viiš 1,5 metų 

patyrimas 
Akiniai nrio $3

, Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdic,
DR. J. GROUPE

4,01 S., Ashland Avė. Tel, Yards 67.80,

..... ....... -j «■!.. .1’"" V1" į. !,ll, I, 
Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 329,4 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

6 įki 9 yal>(pdoa ya|ww

-T-Tr-— -T'.

A. L Davidonis, M.1).
4910 So. Michigan Avenue

TeL Kenwood '5107 1
VALANDOS: - ’7 \

apatf Ivehtęįįiienio įe ketvirtadienib '

SeredpmU it Lncdėliomis pagal Nutartį. 
s,mt

i®,

------q------
Telefonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
( Ofiso valandos)

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago. IR

■ ■« i i. „■■■■■—, m ■«,     n    ii i i.i.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avtnue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 it 6 iki 8 vak. Nedėliom omo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną « Virgįnia 0(B6

;' ' 

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 Soafh Ashland Ąpenue 

Ofiso valandos)
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 Ui 3 po pln

7 įki 8 vai. Neda nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893
- Rezidencijos Tel. Drcxel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Ofisas:

3102 So. Halsted St. 
arti 31$t Street 

CHICAGO, ILL.
Valandos: L—3 po pietų, 7—8 valu 

Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų-

Res. 6600 Soath Artesian Avansu
Phone Prospect 6659

K , Ofiio Tel.’ Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas ir chirurgas 

1821 So, Halsted Struf 
CHICAGO. fLL 

i * r .

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

2400 W. Madison St.

VaLt 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak
Tel. West 2860

Namų telefonas Brun»wick 0597

Tel. Canal 4050 * Veneciškos

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

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odos

K. GUGIS 
miVsTO&s

127 N. Deatbom St., Room 1113 
Telefonas Central ^4įH 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
• r’' Gyvenimo vieta

1323 Soath HaJ^fe4 SM 
Tel. Boulevard 1310 

Valandost- ano 6 iki 8 tai’ kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergi 

Nedilioj nuo 9 iki 12 ryto

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKO!

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nt.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boųjevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

R. A. VASALLE
. » H f -t .L.M "b

ADVOKATAI

Valandoj nuo 9 ryto3241 t' nZted St: 2
' Valanda — 7 I

0332

A. K. Rutkauskas, M. D
4442 Soątb W/sststn Ąf^atfįS 

Tel. Lafayctte 4146

VALANDOS*
nuo 9 iki 11 valandą! ryt<
nuo 6 iki 9 valandai vakarr

DR. J. J. KOWARSKAS 
OYPYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Spite a 
“* ‘ ig

Can«Į 2330 

Nedėlįoj pagal sųuytj

Rez. 2359 S. Leavitt St. v
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryaučkas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2420 Macquette Road

Valandos: 9—-.12, 7—9, Antradienį it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitąrimą.

DR. Ą. L. YUSKA
2422 itatųuetts Rd.

• kampaji 67th ir Ąrtesįąn Avė.
T^ęfęnąs O/ųvehįll 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po į>Utų, seredomii ' po pietų ' Ir

' Pigai'

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
fcetvergais — L iki 3' pb į>iet ‘ ’ 

— 2 iki 3 e?

Dr. Vincent C. Stejde
DRNTISTĄS ’ 

4180 Acchec Aveptu 
' žale 'Midland Banko

...... — ■■ ■ -........ \ ■■ _ " T?

John Kiichins&ųs
Lietuvis Advokatas 

2221 Węst 2?nil ąt 
Arti ' '

Telefonu Ce^įA 2552

Valandos 9 <yto iki A vakaro. 
Seredoj. ir Pėtąyčįoj nuo 9 ity

A, A. SLAMS
ADVOKATAS

Riesto QfiMH 17 Waąbingtoo SL‘
iRopm 15D2 Tri. Centai 29?< 

v’i«do’ ■ 9 y 4 p- pi««i ’

4145 Archer Ąve, rTiL Lufayette 73JĮ>

NW Tel. Ęydi 33,^5

JOTO Ę. BORDE.Y 
(John Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 Adams St., Rfr^n 2117

»7V'‘IZoS1’ 5?7 »-»
l‘- T«leplU»n« RoouTdt 'HUSO

N.-i. »-9 Ql.. T.L Rtpgblit „08

JOŠĖPH J. GfWH
Lietuvis Advokatas

4611 sk At&and Av*.

• Tel Boulevard 2800
Rįtz. 6515 So. Rocku>eU S,h

’ ' ,Te!. ‘Republic 9723
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Tarp Chicagos
Lietuvių

“Naujieną” didysis 
koncertas

. «
i

i *?■

• i'

'^1 S? >!’•*'*/ A-. v.

■' į,.'- ■1 r. •

i

Be kitų stambių numeriu, 
kurio bus duodami “Naujienų” 
koncerte sausio (January) 17 
d., nedclioj, Lietuvių Auditori
joj, bus ir “Birutės” choras. 
.“Birutė” savo dainomis tikrai 
žavi publiką. “Birutė” mielai 
sutiko dalyvauti “Naujienų” 
koncerte .ir savo dainomis pa
gražinti minimą koncertą.

Jsitėmykite, kad “Naujienų” 
koncertas bus ne šitą, bet kitą 
nėdėldienį, January 17 dieną.

narių, dagi dabartinį savo gy
dytoją T. Dundulį prirašė kliu 
buk ^Vairiuose kliubo paren
gimuose Baltras žymiai padi
dindavo įplaukas padarydamas, 
taip sakant, gerą biznį. Be to, 
jis neužmiršta kartais ir kliu
bo bei visuomenes veikėjus kuo 
nors apdovanoti.

Baltras Kadžius, kaip pasitu
rintis žmogus, priklauso ir prie 
kai kurių finansinių organiza
cijų. Gaila, kad pirmą nau
jų 1932 metų dieną jam pasi
taikė tokia nęlaimė. O pirmiau 
mes Baltrą skaitėme šioj apie- 
linkėj laimingu žmogumi, tai 
dėlto, kad jis nevedęs (neženo- 
tas), turi nuolatinį gerą darbą 
ir prisilaiko prie pinigo,.

Ką gi darysi, kad nuo nelai
mių sunku išsisukti. Keistučio 
KKubo nariai ir draugai, atlan
kykite jį viršminetu adresu li
goninėj arba namuose. Tuo jam 
suteiksite daugiau energijos 
nelaimę-ligą pergalėti.—A. J. S.

SLA. 36 kuopa Darbą užbaigus
šiandie vakare Lietuvių Au

ditorijoj įvyks metinis SLA. 36 
kp. susirinkimas. Susirinkimas 
yra labai svarbus, nes bus iš
duoti raportai iš visų metų 
veikimo. Taipgi bus renkami 
SLA. 6 apskr. delegatai ir' ki
tos metinės komisijos. Todėl 
svarbu yra būti susirinkime 
visiems nariams. —B.

South Chicago
Mirė Petras Wistortas

Sausio 4 d. pasimirė senas 
South Chicagos gyventojas, Pet
ras Wistortas, gyvenęs 933^ 
Luella Avė. Paliko moterį Ur
šulę, tris sūnūs, dvi dukteris 
ir daug artimų giminių čia ir 
Lietuvoj. Velionis kilęs iš Ge
ručių kaimo, Šilalės parap., 
Tauragės apskr. Amerikoj iš
gyveno apie 30 metų.

Velionio sūnūs Petras yra 
plačiai žinomas kumštininkas. 
Nesenai jam teko kumščiuotis 
su pačiu Dempsey, buvusiu pa
sauliniu čempionu. Mat I>emP" 
sey vėl bando grįšti į areną ir 
skelbia kelių šimtų dol. atly
ginimą tam kumštininkui, ku
ris atsilaikys prieš jį tris su
sikirtimus (roundus). Mažai 

• kas prieš Dempsey atsilaiko, bet 
jaunasis Petras Wistortas ne
tik atsilaikė, bet ir pačiam 
Dempsey užkure karštą pirtį ir 
Dempsey siūlytus 
nešė.

Velionio kūnas 
tas jo namuose,
ves bus paskelbta vėliau. Lai
dotuvėms patarnaus p. Eudei- 
kis.

šimtus nusi'

yra pašarvo-
Apie laidotu-

Brighton Park
Sužeistas Baltras Badžius

Daugeliui chicagiečių žinomas 
Baltras Radžius, gyvenantis 
adresu 2605 W. 43rd St., au
tomobilio sužeistas, dabar ran
dasi Washington Park ligoni
nėj, 437 E. 60th Str-, kamba
rys 112. . /

Naujų Metų dieną apie pie‘- 
tus Baltras ėjo į svečius pas 
pp. Sinjakus, kad juos pasvei
kinti su naujais 1932 metais, 
bet nelaimė: einant jam per 
skersgatvį, Archer ir Califor- 
nia Avė., ant jo užbėgo grei- 

*tai važiuojantis automobilis, 
kuris Baltrą parmušė. Perskel
tas kairiojo peties kaulas, skau
džiai sužeisti pečiaįi ir galva. 
Gerai dar, kad automobiliaus 
valdytojas suprato paimti Balt- 
rtį nuo nelaimės vietos ir par
vežti namo, kur ant greitųjų 
buvo pašauktas Dr. T. Dundu
lis ir suteikė jam pirmą pagel- 
bą, o po to nuvežė minėton li
goninėn.

Aš irgi praeitą šeštadienį nu
siskubinau ligoninėn aplankyti 
ir atradau Baltrą besišypsantį. 
Sakėsi; kad neblogai jaučiasi ir 
gal būt greit galėsiąs pargrįž
ti namo.

Baltras yra Keistučio Pašal- 
pinio Kliubo garbės vertas na
rys. Jis savo laiku nemažai 
pasidarbavę prirašyme naujų

Kalėdų šventė praslinko 
toj dienoj surengtieji pietus 
neturtingųjų naudai, vien beli
ko gilus, niekad neišdildantis 
atminimas, šiandie iš daugiau, 
negu šimto ypatų tariasi širdin
gus ačju musų duosniai .visuo
menei aukavusiai pinigiškai, 
maistu ir rūbais. Ir ta ačiū 
dauguma nešios savyj, o jus, 
kurie atsiliepėt talkon kviečia
mi, taipgi jausite, jog alkaną 
papenėjot. Tad garbė jums.

Nors prie stalo dalyvavo de- 
sėtkai žmonių, bet nuošaliai 
žiūrint atrodė lyg viena dide
lė švari lietuviška šeimyna. 
Tuo laikfa jų skirtingas amžius, 
nuomonės ir gyvenimo keliai 
bėgo vienon momento srovėn. 
Visi pietų parengime dalyvavu
sieji jautėsi lyg kokiame poki- 
yj esą. Ir visi vienaip manė 

—manė sulaukt geresnių laikų, 
tada jų vaikai ir jie patys tu
rės pilnai ko valgyt ne vien per 
šventes, bet kasdien.

Per taip trumpą laiką paren-. 
gimui jau minėtų pietų įplaukė 
$64.05. Išlaidų buvo padaryta 
abelniems pietų reikalams $54.- 
48. Likusioji suma, $9.57 ran
dasi “Naujienose” ir bus su
vartota labdarybės tikslui pa
gal šelpimo komiteto nuomonę.

Prie jau paskelbtų aukavu
sių vardų dar prisideda A. Rut
kauskas, 3549 So. Halsted St. 
Jis prisiuntė gardžių saldainių.

Reikia paminėti, jog musų 
biznieriai M. Miniat, Edw. Če
pulis, W. J. Kareiva ir kon- 
tjaktorius Vilimas, gausiai pa
sirodė įvairių produktų auko 
mis. ;
. šiuomi B. K. P. R. Komite

tas, Elena Bertcher, Emilija Šu
kienė, Jennie Zymont ir Maria 
Jurgelonis, taria širdingą ačiū 
visiems auka prisidėjusįems ir 
taipgi darbininkams ką dirbo 
virtuvėj, nors jiems ir buvo 
pamokėta. —Šultė.

North Side
Naujų metų sutikimas

ir

na Viliute. R. Pilietis pasipasa
kojo jai ko beteškąs. Tąd p-Iė 
Siizana pakvietė jį vidun. Vi
duj jis užtiko pilnutėlę sekly
čią svečių susirinkusių tuo pa
čiu tikslu, kokiu užsuko ir R. 
Pilietis.

Bet pasirodė, kad pp. Viliai 
prisiruošę yra naujus metus 
pasitikti , ne rustumu, ne išme
tinėjimais, kaip kad R. Pilietis, 
bet vaišėmis ir linksmumu/Iš
kepta žąsis ant stalo aukštiel
ninka gulėjo ir visokių skanu* 
mynų pilna, taip kad R. Pilie
čiui pasirodė tikrai neišmintin
ga šią vietą apleisti. .

Be šeimininkų, pp. Vilių, da
lyvavo dar šios šeimynos: Ant. 
Viliai, J. Jurgelioniai, čepukai, 
na, ir R. Pilietis. Ir Čia pasiti
kome naujus metus linksmai 
prie didelių vaišių. R. »Pilietis 
net užmiršo, kaip sakoma, tulžį 
seniemsiems metams išlieti.

Paaiškėjo dagi, kad šio'vaka
ro visi dalyviai beėsą vien ka- 
majiškiai ir net buvo kilęs klau
simas, ar nereikėtų ^sutverti 
kamajiškių kliubą, kaip kad 
yra kupiškėnų kliubas. Klausi
mas tečiau atidėtas tolesniam 
laikui. .—R. Pilietis.

Laimė su $40,000 tur
to ir su $150 algos 

savaitėj
(Kaip ir feljetonas, o gal iš 

gyvenimo Įvykis)

Kartą moteris, pasilikusi naš
le, sumanė laimės paieškoti. 
Įdėjo laikraštin skelbimą, kad 
norinti ištekėti už turtingo

Kaip paprastai, visi tikisi, 
kad nauji metai bus geresni už 
praeitus. O ypač tikisi, kad 
nauji metai bus geresni už par 
skutinius praėjusius metus, 
nes, galima sakyti, mažai yra 
tokių, kurie džiaugėsi 1931 me
tais. Nesidžiaugia praėjusiais 
metais ; nė. Pilietis, ' ba!; tie 
metai jam labai įkirėjo. j , , ,, 
Taigi R. Pilietis ir sumįnė pa
lydėti senuosius metus aidžiau
sia neapykanta, juos/tinkamai 
išpravardžiuoti ir iškolioti, o 
naujuosius metus priimti rūs
čiu ir nepatenkintu veidu.

R. Pilietis išėjo per Hum- 
boldt 'Parką ieškoti naujų mė-' 
tų. Pasiekęs Spaulding avenuc, 
prie trobesio 2135 jis patėmijo 
languose įvairių šviesų spalvas;

Sužinojo, kad čia yra daug 
susirinkusių žmonių ,ir pamar 
nė, jog čia tur. būt yra vieta,, 
kur pirmiausia nauji metai pa
sirodys. Nieko nelaukęs jis pa
spaudė durų; skambutį. ;

Tarpdury pasirodė p-lė Suza-

vyro.
J paieškojimą oitsiliepė žmo

gus pasivadinęs Laimutis. Pa
sisakė turįs $40,000 vertės tur
to, esąs inžinierius ir uždirbąs 
$150 savaitei. \

Teisybė, senyvas -vyras, ko
kių 60 metų. Bet našlė tokio 
ir norėjo. Girdi, kad ir negra
žus, bet turtingas.

Savo ištikimam burdingieriui 
našlė paliepė greitai pas kuni
gą eiti ir įspėti jį; kad’tokie ir 
tokie turtuoliai atsilankysią 
šliubui, ir labai greitai.

Burdingierius Mykolas pada
rė, kaip buvo įsakytas: pagrū
mojo klebonui, kad jie galėsią 
ir be šliubo gyventi, jeigu pra^- 
boščius nesurišiąs juodu tuo
jau.

Mykolas, sugrįžęs iš kleboni
jos, rado jaunąją porą Desibu- 
čiuojančią. Laimutis kuone aša
romis prąšo našlę neruošti ves
tuvių puotos, nekelti triukšmo, 
nes neseniai mirusi jo motina; 
jis vestuvėms nieko nepagei
daująs. 1

Ir vis našlei kalba: “Tik 
klausyk, mylimoji, manęs, bu
si laiminga, busi ponia. Mu
dviem ir kojas nupjaus, mums 
ir pinigų išteks, ba turiu $40,- 
000 turto, ba esu inžinierius ir 
uždirbu $150 savaitei.

“‘Tas tavo namelis, mano 
brangioji, tebūnie tavoyaikams, 
o mudu nusipirksime teatrą, 
mudu busiva ponai. Einam ap
žiūrėti, ten stato didelį nafhą, 
paklausime kiek nori už jį. Ką 
mumš reiškia 
nupirksim’”

Susimylėjusi pora išėina. My
kolas, pasilikęs vienąš, nęgąli 
atsipeikėti. Ir jaučiasi nuliūdęs, 
nes numato, kad greitai betek
siąs gero burdo. Mąsto j Myko
las, kad ne veltui-kunigas , yrą 
sakęs, jogėi laikraščiai tai vel
nio iŠmislas.

—Aš jų nemoku skaityti, tai 
gal manęs velnias negriebs — 
kalba sau Mykolas — bet ot 
gaspadinei, jau tikrai nelabasis 
atnešė tokį turtingą senį.

Už kiek laiko pareina našlė 
su busimu; vyru susiglaudusi, 
susispaudus!,' rheilinasi, ir nors 
jau, keturių dešimčių metų, bet 
apie jaunąjį Šokinėja kaip še
šiolikinė. Kol Laimutis ploščių 
nusivilko, našlė apibėgo apie jį 
tris kartus.

Laimutis išdidus, tik atrodo 
nusiminęs, šluostos ašaras juo
dai apsiūta nosine. Eidamas j

kambarius pravirko ir sako' 
našlei: Gal tu noyf vestuves išr 
kelti; Rš uišiVeVkšiu išgirdęs 
trenksmą, kai taip neseniai 
mano motina mirusi. Našlė, 
padėjusi ploščįų, ątbėgo ramin
ti jį, maldauti jo neraudoti.

Laimutis j pasijuto nuvargęs 
dėl sujudimo. Našlė įvedė jį 
kambarin prigulti’, pasilsėti.

Laikas šliubui artinasi. Jau
nieji skubinasi šliubui.

Kunigas ''klausia kėdei juodu 
taip skubinasi apsivesti. Našlė 
atsiliepia: greičiau surišk mus, 
jei nesuriši, tai bė šliubo gy
vensime.

' Ką darys kunigas ? Geriau 
išpildyti prašymą, ažuot leisti 
nuodėmėj gyventi.

štai ir >po šliubo. Jaunieji 
sugrįžta namo, Rendauninkas 
užėjęs klausia: Kas tai peh ve
dybos, kad ne'pokilio, nė vaka
rienės nekeliama? O moteris 
iš džiaugsmo pajaunėjusi, net 
pažinti jos nebegalima. IPaliku- 
si vyrus stuboj, nieko nesaky? 
dama, ji išbėgo. Netrukusi su
grįžo, parsinešė valgio: steiką, 
skubiai iškepė.sų grybais.

1 Jaunoji iš džiaugsmo negali 
Valgyti. Laimutis gi šveičia 
steiką patylomis,, kad, rodosi, 
jis butų nevalgęs jau tris die
nas. Jaunoji, dabar jau Laimu- 
tienė, buvo maniusi dar muzi
ką pasamdyti nors šiam vaka
rui, bet apsisvarstė, kad Lai
mutį nesugriaudinti: juk jo 
motina visai neseniai Įnirusi!

Porą savaičįų Laimutis gy
veno laimingai su žmona. Mo
teris už savo pinigus pirko 
valgyti, mylėjo vyrą kaip įma
nydama, o Laimutis savo tur
to nerodo nė cento. Moteris 
jau išbaigė visus, kuriuos tu
rėjo namie. Reikia eiti į ban
ką pasiimti iš tų keleto šimte
lių, kuriuos turėjo susitaupiusi.

Po dviejų savaičių laimingo 
gyvenimo Laimutis išėjo ir po
piet sugrįžo namo. Pasakę, kad 
savo vietai pasamdęs kitą in
žinierių. Jisai pats gi pataisy
siąs moters vąįkams, našlai
čiams, namą, nep jąu namo pa
matas sulindęs | žemę. < .

Moteris, nenorėdama Laimu
tį įžeisti prašymu pinigų, par
sinešė iš banko paskutines su
taupąs namui < pataisyti. Jų iš
teko reikalui, dar Laimučiu i li
ko keletas dolerių. /

Matydama, kad baigiasi ju
dviejų laimė, kad nebėra iš ko 
gyventi, moteris varo vyrą 
dirbti. Laimutis., išėjo darban, 
Bet greitai sugrįžo ir pranešė 
liūdną naujieną: , jo dirbtuvė 
sudegusi! Sudegęs kartu ir 
darbas. 

• i

Laimučio ir jo žmonos laimė 
pradėjo niauktis. Pasikvietė 
moteris savo švogerką trijų 

j — jauną, 
Paėmė jos dvi Lai-

'nį.; t , , . . - , , ____

Scenos Mylėtojų Raįtelio,; dar
buotojas. Jam bus padaryta 
operacija.

Operacija, nužiūrima, busin- 
ti rimta. Reikia tečiau turėti 
vilties, kati p. Jočius išlaikys 
ją ir kad neužilgo sugrįš, namo 
pataisyta sveikata. x

Namams prižiūrėti pasilikusi 
yra p-nia Jocius.—Draugas.

Joniškiečių K I i u b o 
metinis susirinkimas
, Ateinantį sekmadienį, sausio 
10 d., G. Krenčiaus svetainėje, 
4600 So Wood str., 1 vai. popie- 
tų įvyksta Joniškiečių L. K. 
Kliubo metinis susirinkimas. Jis 
yra svarbus, taigi ir atsilanky
mas į jį kiekvieno kliubo nario- 
ės būtinai yra reikalingas. O to 
reikalingumo svarba štai kame: 
Joniškiečių Kliubo valdybos na
riai išduos pilnus raportus iš Ti
so Kliubo praėjusių metų vei
kimo. Mes, eiliniai nariai, suži
nosime kiek Joniškiečių Kliubas 
per ‘ praėjusius metus paaugo 
turtu ir kiek paaugo arba nu
puolė narių kiekiu. Juk mes iš
rinkome' valdybą ir ja pasitikė
jome, kad ji darbuotųsi kliubo 
labui/

Taigi šiame metiniame susi
rinkime Vąldyba turės nariams 
raportuoti smulkmeniškai iš vi
sų metų darbuotes ir ar ji at
liko Kliubo narių užduotas jai 
pareigas. Mes, nariai, išklausę 
valdybos pranešimus, nuošird
žiai dirbusiems Joniškiečių Kliu
bo gerovei atiduosime prigulin
čią pagarbą ir palinkėsime pa- 
sėkmingai darbuotis šųose nau
juose 1932 metuosė.

Be valdybos raportų, išduos 
savo raportą knygų revizijos 
komisija. Susižinojimo su Chi
cagos Latvių Dr. Apšvietos 
Draugija taip pat bus raportas 
duodamas. Praneš taįpgi busin- 
čio šeimyniško vakarėlio komi
tetas. Prie to, bus daug kitokių 
kliubo reikalų apsvarstymui. 
Taigi pasirūpinkime visi, atvyk
ti į šį metinį Joniškiečių Kliubo 
susirinkimą.

Nąrys.

Roseland

■M**

'J *
Trežiaęlletils, sausio 6, 1932

‘ ; f

paimsim ir

šimtų svarų moterį 
smarkią.
mutį už krutinės ir paklausė 
apie $40,000. Laimutis, pakel
tas nuo žemės, pamatė pasku
tinę savo gyvenimo valandą.

Paleistas, jis spruko pro du
ris ir negrįžo iki gimines ne
išsiskirstė. Kada sugrįžo/ tai 
nieko savo mylimai nesakyda
mas, jis pagriejie kailinius ir 
šovė per duris.

O našlė... tiek ir tematė nuo 
to laiko savo turtingą mylimą 
vyrą ir jo $40,000. /pasiliko 
viena^ biedna, ba jau* buvb iš
vaikiusi ir burdirigierius. Ne
bėra Laimučio, nebėra bųrdin- 
gierių, 'nebėra nė vjęno centp, 
nė iš k,b gyventi.,

Susiprato našlė/ kati pirmiau 
reikėję jai pamatyti Laimučio 
turtą, o ne savo, visus centus, 
jam 'atiduoti. 1

Dabar našlė ‘♦viena gyvena. 
Dingus jąu ir jos svajonė tu
rėti $40,,000, vyrą su $150 sa
vaitei ir, kad tarnaitė 
plautų.—Povilas, y I ‘

į-ri. ... /

kojas
i,

T

Roseland
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P-nas A. Jocius išvažiavp ligo
ninėn Operacijai

šiandie išvažiavo pavieto lij 
goninėn p. Ą. Jocius, žinomas 
vietos draugijų, ypač Lietuvių

. . . •" ■ ‘/'"J ''-j'yt.i, x ■••••■

Senus metus palydint ir nau
jų belaukiant žino’mas Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Ratelio darbuo
tojas ir pirmininkas, Juozas 
Pučkorius, šurengė vakarėlį. 
Sukvietė daugiausia L. S. M. 
Ratelio narius ir rėmėjus. Da
lyvavo gražus būrelis svečių, 
pp. % šmoteliai, Dambrauskai, 
Narbutai, Liutkevičiai, p. Dau
gėla, J. Šimkus, A. Jocius. Vė
liau atėjo žinomas biznierius 
Gasiunas su, žmona ir dar vier 
na šeimyna, kurių pavardės ne
atmenu,

Kurį laiką svečiai diskusavo 
įvairius klausimus ir Šiaip šne
kučiavosi.

Kaip 11:30 valandą šeiminin
kė, p-nia IPučkorienė, pakvietė 
svečius prie stalo, kuris buvo 
apkrautas visokių valgių ir 
gėrimų, o musų gaspadinės, pp. 
Pučkorienė ir Liutkevičienė, vis 
dar nešė daugiau ir daugiau ir 
vis įvairesnių; tur būt šioj apie- 
linkėj niekas nemoka taip val
gius gaminti, kaip p. Pučkorie^- 
DČ

Bevalgant radio’ pranešė 12 
valandą, tai yra, Naujus Metus. 
Visi pagerbė pp. ^Pučkorius»ąU 
sistodarųi. Naujienietį p. šmotę- 
lį paprašė pakalbėti. Vėliau pa
eiliui teko kalbėti visiems vy^- 
rams ir moterims. Visi velijo 
geriausių pasisekimų taip pp. 
Pučkoriams, kaip L. S, M. Ra
teliui ir vieni kitiems, ir ačiavo 
šeimininkei už skanią ir apščią 
vakarienę. , '

Paskiau buvo žaismių irz pasi
kalbėjimų. Pradėjo aušti diena 
—pirma 1932 metų dieną. 
•Skirštemes kas sau vėl į savo 
buveines, ir vėl lauksime per 
366 dienas kitų' Naujų Metų. 
Bet gal jjau ne visi sulauksime, 
gal teks kai kam ir amžinam 
pasilsiui atsigulti.

Vienok aš nuo savęs veliju,

šiuos naujus metus belau-

visi sulau ktumėm ir
galėtumėm sueiti to-
gražiu būrelių ir tu-
tiek malonumo, kaip

kad 
vėl' 
kiu 
rėti 
Itad 
kiant, paspausti vienas kitam 
ranką velijant viso gero.

Ypač turėjo malonumo šiame 
vakarėly bedarbiai, kurių buvo 
nemažai. Jie nebūtų laukę Nau
jų Metų taip linksmai, kaip pas 
pp. Pučkorius. Nes jau du mė
tai, kaip republikonų prosperity 
kamuoja bedarbius. O pp. Puč- 
koriai suteikė galimybės jiems 
pasilinksminti kartu nors su

.............. .. >.r • , u , — 
................... 4 ’ L.

kiekdirbančiais. Už tai tariu
ačiū pp. Pučkoriams.
•— Roselando Korespondentas.
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Debatai rabino ir Dar- 
rowo'

šį vakarą Orchestra salėj bus 
debatai Clarence Darrow ir ra
bino Solomon Goldman. Deba
tuos jie temoj “Ar verta gy
venti?” * *

PRANEŠIMAI

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti f tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

sausio 1932 
bile kuriuo 
atdara nuo 

vakaro kas-

Naujienų spulka
■ J • ' ’ •r1"--—„...-

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

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

Del platesnių intnrmacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St

T. Rypkevičia, sekr.

susirinkimas 
7:30 v. v..

rinkimas 
svarbių 
atsįlan- 
sekr.

ir Pa-

SLA. 36 kp. metinis 
įvyks šiandie, sausio 6 M., 
Lietuvių Auditorijoj, t Bus 
SLA. 6 apskr. delegatų ir kitų 
reikalų, tad visi nariai prašomi 
kyti. — J. Balchunas,

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

Assn. of Lithuanian Property Ouinets 
of Bridgepprt, laikys metinį susirinkimą 
trečiadienį, sausio' ^1., 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.

Rašt. S. Kunevičia.
■ • . -į................r- - - ■ - \

Marųuette Park South V/est Ameri
can Litb. Political kliubas laikys metinį 
susirinkimą sausio 6 d., J. Mežlaiškio 
svetainėj, 8 vak. vak. Malonėkit visi na
riai atsilankyt, priimt senų metų komi
sijų raportus ir naujus nutarimus pada
ryt ateinantiems metams. — J. B.

Debatai! Debatai! Debatuos kun. M. 
Mockus su J. Rakulu, klausimą: "Ar 
Reikia Garbinti Dievą?” Rakulas kal
bės' už klausimą, o Mockus prieš. /Ra
kulas tiki kad. jo Dievas yra tikras ir 
vertas garbinti. Bus akyva paklausyti. 
Debatai. įvyks Bri^geporte, Lietuvių Au
ditorijoj, žemutinėj svet., ateinatį penk
tadienį, sausio 8 d., 7:30-vai. vakare. 
Kviečia visus atsilankyti. Komitetas.

MII! A
,3142 S. Halsted St.

su

Šiandie ,
Dvigubas programas

“The Deceiver”
Lloyd Hughes, Dordthy Sėbastian

' r '

“Lasca of the Rio 
Grande”

su Leo Carillo, John Mack Brovvn
„ . *. .i

>. Taipgi , ,y
Komedijos, Žipios, Pasakėčios,,

' Margumynai

RAMOVA
I iTHEATREjFl

35 8 Halsted Sts. ' 
DIENOMIS fR VAKARAIS

šiandie
z‘

Dvigubas programas

“The Mad Genius”
> ' J 

su JOHN BARRYMORE

. ir -

“Recklęss Living”
su Ričardo Cortez, Mae ^Clarke 

ir k.

Komedija, Žinios, Pasakėčios, 
Margumynai,

STANKŪNAS ..
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į stadiją arba palaukit i namas 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yatd, 1546

A. F. CZESNA’S 
BATUS

TURKIŠKOS, SUT.FURINM VANOS V* 
ELEKTRIKINT8 GYDYMAS

Treatmental viaokių kraujo Ii VU. reams- 
tiąmo. nervų, lumbago, Šalčio, paraly
žiaus; adatica Ir visas panagias liras ry- 
dome su elektros therapy. viclėtini ai« 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. Sulfurlnfa vanos sutvirtina vandeni 
iki 166 ir 176 laipsnių. Nuo jų kraujas 
reral cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 26 Įvairus 
treatmental. Vanos ir kambarys—SI .60. 
Moterims antradieniais—diena ir vakarais

1657 W. 45th St
Kam p. 8. Paulina. Tel. Boulevard 4ASS
. <

- »... -

CL ASSIFIEG ADS.
Educational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTES 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacija 
šaak arba rąžyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

Financial -
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST- 
MENTAS

i

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

Furnished Rooms
RENDON šviesas kambarys su mau

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie \tiamų 
darbo. Valgis, mokestis ir guolis. 
6415 S. Maplewood Avė. “2 lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI bučernė. pigiai, gera 
vieta. šaukite

Tel. Cicero 1674 J.

PARDAVIMUI grosernė,, apgyventa 
lietuvių, netoli mokykloj, 5616 West 
64 St. Clearing.

PARDAVIMUI Candy ir Notions 
krautuvė. Geroj apylinkėj. Priežastis 
pardavimo apleidžiu šitą miestą.

4020 So. Montgomery St.

Fąrmg For Sale

VIŠTŲ FARMA
3 akrai labai geros žemes auginti vil

tas if daržoves. Mažas įmokėjimas, li
kusius kaip renda. Tinkamiems žmo
nėms duosime paskolą pasistatyti reika
lingas triobas. Jus galite dirbti Chica- 
goj ir gyventi ant šios pelningos mažos 
farmos. Ateikite ar rašykite. , J. N. 
Mashksn, 4443 S. Wood St.» 2 fl.» nati




