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Amerika Pašaukė Kellogo Paktą Prieš Japoniją
Perspėjo Japoniją 
kad ginklu nieko

nepelnys Kinijoje
Notos tonas imponuojančiai 

griežtas

Washington, D. C., sausio 7. 
—Pašaukdamas galion Kellogo 
prieš-karą sutartį ir devynių 
valstybių “atvirų durių” į Ki
niją sutartį, valstybės sekreto
rius Stimson šiandien perspėjo 
Japoniją ir Kiniją, kad Suvie 

\nytos Valstijos neužleis nei pė
dos savo teisių Mandžurijoj.

Panašias notas pasiųsdamas 
Japonijai ir Kinijai valstybės 
sekretorius padarė žygius ap
saugoti Suvienytų Valstijų in
teresus tolimuose rytuose ir 
duoti suprasti, kad Amerikos 
pozicija nėra pasikeitusi.

Šios dienos notos griežčiau
sias ligi šiol dar imtas žinksnis 
Mandžurijos klausimu, turi ti
kslo apsaugoti Amerikos teises 
ir duoti Japonijai aiškiai su
prasti, kad Japonijai nepasi
seks ginklo pajėgsi padaryti jo
kių sutarčių su Kinija.

Sykiu Stimson pasišaukė ki
tų 9 valstybių atstovus, būtent 
Belgijos, Anglijos, Kinijos, 
Francijos, Italijos^, .Japonijos, 
Holandijos ir Portugalijos, pra
nešdamas jiems, kokių žygių 
Amerika tfnask kas reiškia, kad 
ir kitos valstybes yra kviečia
mos tą pat padaryti.

Mirė Francijos karo mi- 
nisteris

Galimas ministerių kabinete 
krizis

Paryžius, saus. 7. — Kabine
to krizis visai galimas mirus ka
ro ministeriui Andre Maginot. 
ir sergant užsienių ministeriui 
Briand. Kalbama apie Andre 
Tardieu ir Paul Painleve įpėdi
niais.

Trečdalį gazolino taksų 
bedarbiams

Springfield,, 111., saus. 7. — 
Vieną centą iš kiekvienų 3 cen-1 
tų nuo valdiško mokesnio gazo
linui pasiūlė legislaturoj sena
torius James Barbour.

Bedarbių pagalbos komisija 
siūlo pakelti taksas nuo gazo
lino ligi 5 nuošimčių.

Šuo surado namus
Councill Bhiffs, la., saus. 7. 

—Pal, vokiškas policijos šuo, 
paklydęs prieš 8 savaites, par
ėjo 300 mylių labai suvargęs 
ir išalkęs.
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PROGRAMAI
Sekmadieniais

pradedant
Sausio 10 dieną

iš Stoties
WGES

1360 kilocycles
6 vai. vakaro

XTRA
D-ras Vinikas jau 

Amerikos pilietis
Gautomis tikromis žiniomis 

Dr. M. Vinikas jau atliko pas
kutinius formalumus ir Ameri
kos pilietybės popierius gavo.

Kas bus antras kandi
datas i SLA. prezi

dentus?
Veik visai apytikrėmis žinio

mis nominacijose į SLA. Pre
zidentus balsų gavo: Adv. F. J. 
Bagočius apie 2,000, J. Grinius 
apie 1350, S. Gegužis apie 
1385 ir Bačiunas apie 900. Ga
lutinai baigus balsus suskaity
ti, gal vienas kitas balsas skait
menyse pasikeis, bot pasikeiti
mai bus maži. Taip kad ant
ruoju kandidatu teks rungtis 
Griniui su Gegužiu.

Oficialių žinių apie nomina
cijų pasekmes laukiama grei- 
Čiausiomis dienomis.

Jurgeliutė nebekandi- 
datuoja?

Gaunamomis iš kelių šaltinių 
žiniomis p-Iė Jurgeliutė žadan
ti nebekandidatuoti į SLA. sek
retorius.' » ’ * .

Skundai nieko negel
bėjo

“Tautininkų sleito” busterių 
leidžiamosios pasakos, kad de
mokratinio sąrašo kandidatai 
esą SLA. Centre suspenduoti, 
kaip teko . patirti, yia gryni 
prasimanymai; visų kandidatų 
duoklės ir narystės reikalai yra 
pilnoj tvarkoj. ' .

Kas devintas kanadietis 
turi karą ,

Ottavva.—Nauja automobilių 
registracija Kanadoj parodė, 
kad 1930 melais čia buvo 1,- 
239,889 motoriniai vežimai; 
keelivinių buvo 1,047,494 ar
ba po vieną kiekvieniems 9.5 
gyventojams.

Deportuoja 500 kiniečių
Tucson, Ariz. saus. 7. —Spe

cialus traukinys iš sykio gabe
na 500 kiniečių ,deportuojamų 
iš Suvienytų Valstijų. Tie Jei- 
niečiai yra pabėgėliai iš Mek
sikos. i

Radikalai ardo Hoove- 
rio programą

Washington, saus. 7. —Kon
grese radikalai atstovai griež
tai pradėjo priešintis prezidento 
Hooverio rekonstrukcijos pro
gramų i, tuo norėdami pravesti 
savo nusistatymą, kad fęderalč 
valdžia imtųsi bedarbių gelbėji
mo.

Svarbiausias Hooverio planas, 
dviejų bilijonų suma finansų 
rekonstrukcijai tapo atidėta ir 
debatai eina dėl radikalų opo
zicijos.

Detroitas apkapojo val
dininkus

t

Detroit, saus. 7. — Miestas 
savo 1200 valdininkams nuka
pojo algas ir 500 valdininkų 
Visai paleido iš darbo.

Natūralizacijos ir 
pilietybės lygios 

teisės moterims
Kongresui įnešta rezoliucija su

lyginanti lyčių teises

Washington, saus. 7. — Fe
ministės suka aplink kongresą 
su pasiulymu sulyginti mote
rims su vyrais pilietybės ir 
imigracijos teisėmis.

Ohio atstovas Cable patiekė 
kongresui . rezoliuciją, kuri 
skamba sekamai: “Nuo šiol 
neturi būti skirtumo tarpe ly
čių liečiant įstatymus dėl tau
tybės, pilietybės ir natūraliza
cijos,—visos teisės, kuriomis 
naudojasi viena lytis turi būti 
lygiai prieinama antrai lyčiai 
panašiose apystovose”.

Feministės jau keli metai 
kovojo, kol išgavo tokią rezo
liuciją.
- Miss Maud Younger, veteranė 
pirmininke National Womans 
Party atvedė į kongreso imi
gracijos komisiją moterų grupę 
įstatymo^sumanymui svarstyti.

Moterų delegacija pareika
lavo punkto dėl vaikų piliety
bės, kad motina galėtų savo 
pilietybę perleisti savo vaikams. 
Ligi šiol tik . nelegaliems vai
kams motinos tegalėdavo per
leisti savo pilietybę.

“Pasaulis vis tik su
kasi”

Pasadena, Cal., saus, 7.
Pirmiau Einstein ir dar 30 gar
sių mokslininkų manė, kad pa
saulis stovi vietoje, bet dabar 
Dr. Sitter praneša, kad ir -Ein
šteinas sutikęs, kad pasaulis 
(kosmos) juda.

Lloyd George vos neuž
simušė

Plymouth, Anglija, saus. 7. 
—Ką tik grįžo laivu Rajputana 
iš Indijos Lloyd George su šei
myna, bet ties pačia Biskajos 
įlanka juos užklupo tokia aud
ra, kad visi baldai apvirto ir 
vos nenuslėgč patį George.

Airišių revoliucija Ar
gentinoj

Parana, Argentina, saus. 7. 
—Septyni policistai užmušti ir 
6 sužeisti kovose su grupe su
kilėlių Antre Rios provincijoj. 
Tas staigus sukilimas suorgani
zuotas trijų airių brolių, Ma
rio, Eduardo ir Raul Kennedy.

Vabalų “karas” kainuo
ja $3000,000

Washington, saus. 7. — Ag
rikultūros departamento ento- 
mologijos skyrius su /900 mo
kslininkų ir kitokių vabzdžių 
ekspertų kainuoja federalei vaL 
džiai po/ $8,000,000 kasmetai.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis orn biuras šiai dienai pra
našauja: c.

Daugiausia debesiuota, šiek 
tiek snieguolių; vidutinis šiaur
vakarių vėjas.

Radio ..stotis WGES) 1360 kilocycles, iš kurios bus duodami 
Naujienų Radio IProgramai pradedant sekmadienį, sausio 10 d.?

6 valandą vakaro

Keturių valstybių 
susitarimas prieš 
japonus pradėtas 

:-v

Washington, saus. 7.—Griež
tų ir galutinų žihksnių Mand- 
žurijos klausimu nutarta imtis 
keturių didžiųjų valstybių pa
sitarime šiandien.

Po konferencijos tarp sekre
toriaus Stimsono ir Anglijos, 
Francijos ir Italijos ambasado
rių Suvienytos Valstijos šian
dien paskelbė nutarimą šau
kiantį Japoniją ir Kiniją atsi
minti devynių valstybių sutar
tį. Toji sutartis buvo pasira
šyta tarpe devynių valstybių, 
pasižadant nepulti Kinijos te
ritorijos.

Kokios priemonės bus tai su
tarčiai apginti, dar nepaskelb
ta, tik Stimson pasakė, kad jos 
bus “šluojančios ir neabejoti
nos”.

Japonai traukia į Kiniją
Tientsiėn, Kinija, saus. 7. — 

Japonų kariuomenė užėmė 
Shanghaiwan miestą, kurs yra 
prie įėjimo iŠ Kinijos į Mandžu- 
riją. Pirma to japonai bom
bardavo du miestus ir pasiuntė 
kiniečių kariųbinenės vadui ul
timatumų, kad savo noru pasi
trauktų U Shanhaikwan. Japo
nai planuoją traukti į Pietų 
Mandžuriją.

Wašhington* saus. 7. — Ja
ponijos valdžios atsiprašymo dėl' 
Amerikos konsulo sumušimo 
Mukdene Washingtonas nepri-’ 
ėmė. žadami tą incidentą iš
naudoti gilesnei progai Mahd- 
žurijos padėties ’ reikalu. Ja^ 
ponų valdžia išreiškė “nusiste
bėjimo”, kodėl Amėrika nesiten
kino žodžiu atsiprašymo.

Washington, saus. 7. — De
mokratai kongrese sutiko iš* 
braukti savo pasiūlymą dėl įve
dimo specialių tarifų.

[talijos karalius į 
ir Mussolini gaus

po peklos mašiną
Fašistų spauda neprisipažįsta 

kaltės

New York, saus. 7. — Du 
paketai su bombomis y Italijos 
karaliui Emanueliui ir dikta
toriui Mussolini išsiųsta iš 
Amerikos laivu Excaliber, iš
plaukusiu iš New Yorko gruo
džio 28 dieną. Laivas sustos 
Marsely, Franci joj ir atplauks 
į Neapolį Italijoj, kitą pirma
dienį. žačĮama peržiūrėti siun
tinius.

Roma, Italija, saus. 7. —Fa 
šistų spauda piktai užmeta 
Amerikai blogą valią dėlto, kad 
čia viešai tvirtinama, kad fa
šistų lyderiams bombas siunti-, 
nėjo pačių fašistų provokato
riai.

Naujas radio patobuli
ntas

Viena banga galima keliems 
kalbėti

Amsterdam, saus. 7. —Svar
bų naują išradimą padarė Van- 
derborst kompanija, kuriuo ke
li radio-telefono pasikalbėjimai 
bus galima laikyti viena ir ta 
pačia bapga, vieni kitiems vi
sai nekliudant.

Angli’'oi 93 mylių grei
tumo vėjas

Londonas, saus. 7, — Vakar 
čih siautė nepaprastai smarki 
audra su 93 mylių per valandą 
greitumo vėju. Daug laivų ir 
keli karo laivai pateko audros 
sukuriu.

Ispanijoj ir Portugalijoi ne
paprasti šalčiai, *visos upės už
šalę ledu.

Sovietų traukinis 
užmušė 50 žmonių

• __

Kitas traukinys pervažiavo per 
sužeistuosius

Maskva, saus. 7. — Per 14 
mylių nuo Maskvos traukinių 
susidūrime užmušta mažiausia 
50 žmonių ir daug dešimčių 
žmonių sužeista. Aukų skaičių 
dar padaugino prekinis trauki
nis, pervažiavęs per išdrabsty
tus ant bėgių sužeistuosius.

Spartanburg, S. C., saus. 7. 
—James Kennedy pavogė tik 
12 viščiukų ir gavo už juos 5 
metus sėdėti.

Portugalijoj dikta
tūra sverdi

Vakar* suimta 200 žmonių: 
žada rinkimus

Lis jonas, saus. 7. — Dj šim
tai žmonių suimta ir surasta 
daug šautuvų, bombų bei di
namito naujam revoliuciniam 
žadėjimui prasidėjus.

Nors skelbiama, kad sukili
mas perspėtas, bet padėtis skai
toma labai rimta ir bruzdėji
mas plečiasi po visą Portuga
liją.
. Diktatoriaus prezidento.- OS- 
car Carmona kabinetas kasdien 
Posėdžiauja skubindamas natiją 
konstituciją tautos referendu
mui. Apskričių savivaldybių 
rinkimai paskelbti ateinančiam 
rudeniui. Atrodo, kad valdžia 
krypsta atstatyti konstituciją 
tvarką.

Nežiūrint, kad Portugalija 
randasi karo stovyje ,tačiau šo
feriai ir konduktoriai rengiasi 
prie streiko, iš ko spėjama, kad 
slaptai yra ruošiama žymiai 
platesnė konspiracija.

Demokratai - vengia at
sakomybės

Palieka valdžiai pakelti mokes
nius

Washington, saus. 7. — Kon
greso demokratai pareiškė, kad 
valdžia yra atsakominga už bu
simą $2,000,000,000 deficitą ir 
kad pati valdžia turi paruošti 
būdą mokesniams pakelti ar 
kaip kitaip tą deficitą padengti.

Meksikos Miestas, sauš. 7.— 
šiandien čia 7 užmušti ir 16 
sužeista politiškame susirėmi
me,

' Darvin, Australija, saus. 7.— 
Dvi baltas moteris pasigavę 
nusivedė juodųjų laukinių My- 
all giminė.

J
ŪSŲ apięlinkės gerbūvis priklauso 
nuo Jus pačių. Jus galite jj pakelti, 
arba nupuldyti. 'Atsiminkite, jog 

»remdami savo apięlinkės biznierius, Jus 
kartu palaikote ir savo apięlinkės ger
būvi. Nevažiuokite, neieškokite bargenų 
kitur. Jūsų apiėlinkės biznieriai turi vis
ką kas Jums, yra visada reikalinga.

Pirkite savo apięlinkės krautuvėse

Legislatura paliko 
Chicagos finansus 

kritingoj padėtyj
Farmeriai reikalauja mainais 

pravesti/ pelno mokesnių įsta
tymą

Springfield, III., saus. 7. — 
Legislatura šiandien išsiskirstė 
ligi,kito antradienio, palikdama 
Chicagos miesto finansinės pa
galbos klausimą kritiškoj padė
tyje.

Legislaturos rūmų kambariai 
nuo vakar dienos aidi smarkio
mis kalbomis, užmiesčių atsto
vams atakuojant Chicagos 
miesto atstovus susikirtime dėl 
mokesnių ir Chicagos finansi
nės pagalbos priemonių.

Užmiesčio atstovai, farmerių 
blokas yra griežtai nusistatęs 
nepraleisti Chicagos miestui 
reikalingų įstatymų, jei chica- 
giečiai nepadės jfcms pravesti 
pajamų mokesnių įstatymo.

Farmerių ir užmiesčio dele- 
■•atų karą prieš chicagiečius 
ėda rpprcsentativas Homer 

i torius Arthur Cuth- 
berthton.

Pyi moterys • lakūnės 
’ užsimušė

Harrisburg, Pa., saus, 7. — 
Dvi Amerikos lakūnės, Mrs. 
Ruth Stewart ir Mrs. Debble 
Stanford buvo išskridusios 5, 
500 mylių kelionėn iš New York 
į Buenos Aires, Argentinon, ir 
dingo. Vakar rastos abidvi už- 
simušusios orlaiviui nukritus 
Pennsylvanijos kalnuose.

Detroito majoras so
stinėj

Reikalauja bedarbiams federa- 
lės pagalbos

Washington, saus. 7. —Frank 
Murphy, Detroito majoras, at
vykęs į senato manufaktorių 
komiteto posėdį, įteikė reikalą* 
vimą federalės pagalbos bedar
biams.

Berlyne vėl komunistų 
barikados

Berlynas, saus. 7. — Vakar 
policija sulaužė barikadas ir su
ėmė 176 komunistus išvaikius 
demonstraciją. Kituose miestuo
se susirinkimų taip jau buvo.

Rio de Janeiro, Brazilija, 
saus. 7. —Francuzų karinė mi
sija su skaičių kareivių dar vie
niems metams čia pasiliko.
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Lietuvon ir Atgal
Iš SLA. kuopos susirinkimo

apie

mokyklas

MIDWEST1 SAUSIO
IŠPARDAVIMAS

musų moterys

graborius K, Stepo

nelaimė ištiko ir po

Hammond, Ind,

Chicago, III,

Turner

LAXATIVA8 DEL NEGA 
LIUOJANCIO KŪDIKIO KOKYBES

GROSERIŲ

pertvarkė, 
natūralu-

prieina- 
kp. iž- 

mėnesi- 
Susivie-

UM-16 Roomric M, 
att| Sf. Lonb Avė. 
CHICAGO, ILL.

Gruodžio 14 d. patiko didelė 
nelaimė seną musų biznierių M. 
A. Aleliuną: netikėtai širdies li
ga mirė jo žmona, kuri buvo 
vos 26 metų amžiaus. Ji pali
ko nubudime savo vaikučius ir 
vyrų. Gaila, kad žiauri’ mintis 
išplėšė iš musų tarpo jauną gy
vybę.

sušelpimui. 
sukant, toms 
suteiktos Kale-

^ONLYDIRI 
scu,^s’SCQURS 
Įg”°t$-POL1SHE5 i

Opi kūdikio sistema nepaken
čia ricinos aliejaus ar stiprių 
Hjjoguotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako. 
U jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Fletcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, konstipaciją ir 
pakrikimą padaro sveikais ir 
linksmais milionuose namų šian
die, Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
rnedikalės profesijos, šalinkis 
imitacijų. Chars H. Fletcher 
parašas reiškia tikrą Castoria.

Lietuvių Moterų KJiuho 
parengimas

Bet tatai neina į sveikatą 
nei universitetui, nei valstybei, 
nei, pagalios, pačiai dvasiški- 
jai. Mat, pirma, skaldoma uni
versiteto ir taip dar ne per 
stipriausios jėgos, antra, skel
biama pasaulyje neteisingos 
apie Lietuvą žinios, trecia, la
bai nepadoriai elgiasi Lietu
vos dvasiški j a, .perdėm netiesą 
sakydama, buk vyriausybė ne
beduoda' jai universitete tų 
teisių, kurios tikrai jai pri
klauso. Faktas juk yra faktu, 
kad teologijos-filosofijos fa-

ną vedė vienbučio biznį. Pra
džioj jai ta| gana gerai sekęąi. 
Bet kai užėjo blogi laikai, tai 
biznis visai nusmuko ir ji ne
begalėjo verstis. Prie to dar 
prisidėjo ir bankų bankruįavi- 
mas/ Bankams užsidarius, žu
vo ir jos pinigai. Užtrauktų ant 
viešbučio paskolų ji nebegalėjo 
atmokėti. Prieš kiek laiko, sa
koma, ji gavusi žinių, kad vieš
butis iš jos busiąs atimtas. De- 

to ji ląbai susikrimtusį ir 
sumaniusi padaryti sau galą, 
Kiek teko girdyti v viešbutis 
tyaywo<?d esąs vertas 
$80,000. Vletijiią, tui, bet ir valstybės iždui pa

dėties vyriausybė nebegalėjo 
ilgiau " pakęsti ir žut-but turė
jo padaryti universitete žymių 
reformų. Bet kai šitas refor
mas vyriausybė padarė, vadi
nasi, žymiai apkarpė teojogi- 
jps-filosofijps fakultetą, tuo- 
mi panaikindama susidariusį 
svietiškaj apie Lietuvos Uni
versitete sektiškąjį (katalikiš
kąjį) lyg ir universitetuką, 
tai bažnyčios vyresnybė ir 
drauge visa Lietuvos dvasiški- 
ja, tarytum galvos neteko ir 
dabar bubnija pasauliui, kad 
būtinai reikią įsteigti Lietu
voje katalikiškas un įversi t e-

Panaši
nūs Gudinus: mirtis išplėšė jų 
vienatinę dukrelę, kuri ėjo vos 
penktus metus. Ji staiga susir
go apendicitu ir nors jai tapo 
padaryta operacija, bet jog gy
vastį nebepasisek^ išgblbėti,—, 
pasidarė komplikacijos ir ji mi* 
rę. Mergaitė buvo labai gabi 
ir gražiai lietuviškai kalbėjo. 
Ponams Gudinama tai baisiai 
skaudus smugį^ kurio jie per 
ilgą laiką negalės užmiršti,

Ponai Gudinai yraf malonus 
žmonės ir turi labai daug djfaii* 
gų, kurie skaitlingai susirinko 
jų .dukrelę palydėti; j* amžiną 
atilsį. Visi dyaugąi .reiškia di
džiausios užjautos ponams Gu- 
(linams dėl tos dideles nelaimes.

—Vąpdųpė

ime s avė d by the 
ūse of KIenJIk 

gives exura hours..
for pleasure

kultetas turi katedrų ir profe
sorių lygiai tiek, kiek medici
nos fakultetas, o katedrų skai
čiumi jis prašoka visus kitus 
fakultetus. Viršija jis savo ka
tedrų įr profesorių skaičiumi 
daugelį didelių užsienio uni
versitetų. Užtenka jame vietos, 
jėgų ir laisvės dėstyti tuos da
lykus, kurie yra jam natūra
lus. Ne tiktai užtenka,' bet, 
kaip jau pasakyta, dar ir per 
daug tebėra. Viskas, ko jame 
dabar nebėra, Ui to nelemto 
dvilipumo, nenaturalump, ku
ris vertė jį gyvu monstru. Lie
tuvos dvasiškija, rodos, tik 
džiaugtis turėtų, kad vyriausy
bė šitą fakultetą 
sugrąžindama jam

legališkuiAų ligoj pašalpos mo
kėjimo. Kuopos valdyba net bu
vo priešinga ir blankas pasiųs- 
U 4 teatrą, bet wgftU ne ga-

įPoųai Aleliunai yra seni 
“Naujienų” skaitytojai ir pasi
turintys biznieriai, — didėlės 
duonos kepyklos savininkai,

Ąleliunięne tapo palaidotą 
gruodžio 17 d. Laidotuvėse da
lyvavo apie 80 automobilių, Pa
tarnavo 
nauskąg

Praeitą mėnesį Lietuvių Mo
terų Kliubas. surengė “bunco 
party”, kurios pelnas buvo ski
riamas sušėlpimui suvargusių 
šęimų, Kliubo pirmininkė atsi
šaukė į visas draugijas, kad jų 
rąštininkai kaip galima greičiau 
priduotų vardus tų narių, ku- 
rįe yra reikalingi pašaipos,

■ Ponia Uvick buvo to vakaro 
vedėja. Pirmiausiai ji pasakė 
trumpą prakalbėję, paaiškinda
ma parengimo tikslą. Ji pasa
kė, kad visas parengimo pelnas 
yra skiriamas sunkioj padėtyj 
atsidūrusių šeimų 
Kitais žodžiais 
šeimoms busią 
dy dovanos.

Kaip matote, 
užsiima tikrai naudingu darbu 
ir už tai jos yra vertos pagyri
mo, Rengimo komitetas susidė
jo iš sekamų moterų: ponių 
Uvick, V. Pošius, S, Bukšnis, 
Stark, ę. Ambrose, A. Lėgo ta 
ir A. Mięklosky. Komitetas dė
jo visas pastangas, kad paren
gimas kuo geriausiai pasisektų.

žmonių į parengimą susirin
ko apie trys šimtai, Kadangi 
geros valios žmonės buvo pa
aukavę visokių daiktų, tai bu
vo ir laimėjimai. Lietuvių Sve
tainės Bendrovė davė vietą 
veltui. Ačiū tam, pelno pusėti
nai liko. KHubas prisidėjo su 
auka ir iš savo iždo. Tokiu bu- 
du susidėjo nemaža pinigų su
ma suvargusioms bedarbiams 
nupirkti Kalėdų dovanas. ;;

.r |
nafrijoriliš, kurių juk niekas 
aukštąja ' mokykla neskaito! 
Ar galima dar labiau teršti 
ir žeminti aukštosios mokyk
los garbingą prestižą, kaip jį 
teršė ir žemino Lietuvos kle
rikalai? Ne j

Suprantama* kad šitos ne- 
normaiios, negarįjngos ir ken-

BRfDGEPORT MOTOR 
Goodeonai Broliai

FotmM fr pto, 
to£ paumvlaia, I* P<I°«

817 West 84th St 
Tė JteMClT. '

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius «u Šiuo patikėtinu senu 

linimentu

PAIN-EXPELLER

Gruodžio 27 d. 1931 m. įvy
ko SLA. 214 kuopos priešmeti- 
nis gųsirįnkimas. Susirinkimas 
turėjo būti svarbesnis už kitus, 
W turėjo įvykti kuopus val
dybas rinkimas ir nominavį- 
W kandidatų j SLA. 'Pildomą
ją Tarybą.

Iš apie 60 kuopoje esančių 
narių į susirinkimą atsilankė 
tiktai apie 25. Ale nariams ne
buvo duota specialu žinia, kaip 
ka<f SLA. įstatai reikalauja. 
(A| žinau, kad aš negavau at
virutės). Kaip Ir kiti kuopos 
susirinkimai nėra labai tvarkin
gi, taip buvo ir su šiuo. Prie
nus prie ligonių klausimo, dau
giausiai laiko užėmė diskusijos 
apie Klastaitį. Jo liga puola į 
SLA. konstitucijos par. 20. Jjs 
tapo atrastas gatvėj apie ant
rą valandą nakties ir policijos 
jau be žado nugabentas į mies
to ligoninę. Čia ir visas konflik
tas. Bene tai pirmas tokis ligo
nis kuopoj, apie kurį buvo taip 
ilgai kalbama ir svarstoma apie

Naujas išradimas
JOEK.SNIO GALINGA MOSTIS, 

kurio* per įimtu* metų bu
ki jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mestis yra sudaryta ii 18-kos skirtingų 
(lementų, iš visų kraštų svieto girių vi- 
sofcių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pa$ek- 
miagai gydo: Reumatizmu, Rankų, Ko
jų. Nugaros skaudėjimu. Rankų, Rojų 
tirpimu ir atšalusį krauju, nikstslijim) 
ir šiaip visokius skaudėjimas. Tūkstan
tiai žmonių yra pagijf, o milijonai d* 
nežino apie tai.

Peksnip Galinga Mostis y (a tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranutojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
ujp: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD, CONN.

YOURtYtJ
Night and Moming to kecp 
them. Clcan, Clear and Healthy 

Write for Free *‘Eye Care** 
ar “Eye Beauty” Book

Marine (X, Depe H. S „9 B. OkU SuChinrt*

nj’hsi, -yM- rūbai, viskas 
;PaĄižiiirSkit 

SpuoStų langų.
PasiklausyHit musų radto pranc- 

A F 
l^įftf nųp 9(30 aki 4:4^ :^

BAGDONAS!
FURN1TURE V PIANO

11 " 1 1.11. iilinim 1

jeigu tik švietimo reikalams 
daugiau pinigų butų; Bet,' an
tra vertus, nereikia vien tik 
pinigais atsidėti. Juk 'Jungti
nės Valstybes vos tęatlaiko 
sunkiausią aukso naštą, o vis 
dėlto dar tebeturi 5,000,000 
(penkis milijonus) analfabe
tų. Pinigai ne viskas, šviesos, 
kultūros bei mokslo įsigyjimui 
neužtenka tik pinigų, tik me
džiaginių jėgų. Ne! Reikia, la
biausiai reikia, kilnių norų, 
ryžtingumo ir energingo vbei 
nuoširdaus darbo.

(Bus daugiau)

PADEKIT MUMS 
Sun^aiinU Musų Perdidclį 
Siakų. ^a^įuaudokite Šiais

HarųeiKas!
Mes tiesiog nežinome kur de- 
Uiųiusų imi’didcjio šlako pui
kių sįųįų' Ir ovarkaOtų. Del 
tos priežasties mės labai nu- 
ipažinopie kainas.. ^įnoipi, 
pącitii^įiiiį Tžgąreinti sįųtai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET 

Tel. Kedzit 8902 >

MOKYKLOS. <

Ir, gulų galę, įilas senkąs 
humanitarinių, Inokslų fakul
tetas taip išsfpUte, kgd jjs gy
vai atrodė Lietuvos Universite
te kaipo katalikiška? univer- 
si tėtukas! Tai jtikro^ komodą 
jos! Ir neply#k|te juokob:':iW- 
ologijos-mpsOfijOŠ fakultete 
Balčikonis ir Salys dėste kal
bos bei literatūros dalykus, o 
Pakštas —r geografiją! Čia bu
vo dėstoma įr daug kitų daly
kų, kurie natūraliai priklausė 
ir buvo dėstomi svietiškame, 
tikrame arba natūraliame hu
manitarinių ipokslų fakultete, 
žinoma, tik su tuo skirtumu, 
kad humanitarinių mokslų 
fakultete jie buvo dėstomi vi
sai bešališkai; o teologijos-fi
losofijos fakultete su labai 
stipria katalikiška tendencija 
arba su sektiįįku tonu. Galiaus, 
dėl Aito nenatūralaus teologi- 
josnfilosofijps fakulteto, kuris 
vyravo Lietuvos Universitete 
kaip koks katalikiškas univer- 
sitetukas, Lietuvos Universite
tas pradėjo nustoti gryno auk
štosios mokyklos kolorito. Nes 
seminarijos klierikai, užuot 
eiti jiems skirtųs dalykus se- 
niinarljoje, dąžnai vaikščioda
vo unįversitetan klausyti se- 
minariškų paskaitų. ^Vadinasi, 
bažnyčios vyresnybė, teologi
jos-filosofijos fakulteto etatas 
ir, bendrais Lietuvos dvasiški
ja, .tarytum visai užmiršo, jog 
universitetas yru aukštoji mo
kykla ir sulygino jį su semi- 

s/ ■ *. V • •. ‘ ‘
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|HoKSlbES|
Mes darome išpardavimą geriausių groserių 
už žemiausias kainas. Jeigu jus norite su- 
taupinti ant savo pragyvenimo išlaidų — at

eikite į “Midwest Stores”!

Dresių Dezaininimas 
Drąsių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas 
Mm teikiamo ekspertų iųatrak- 
cUm Mw>m kapųpfe. plMkomie 
ar vakarais. 2ema kabu. Me 
amatai yra patraukiantys Ir 
gerai apmokami. RalyfcKe .dėl 

įnyru tfa apie kursą, kuriuo 
Jus įdomaujate.

Skrybėlės
Mes itmekiMimo kaip deial* 
nintl Ir padaryti arallae skry- 

duodamos. AP
"master* colleoe 

igj N?

iPer Naujus Metus pasikorė 

^ay^O0(j vįęąbučip savininkė- 
Ji kartą jau \ ir pirmą buvo 
bandžiumi nusižudyti, -bet nepa- 

gi įkurta ji ataįąkė auvo 
atčų>e • fląu ’gyvaąt^ 

Ją rado pasikorusią Peter iFąrr

Baigdamas apie 
rašyti, bendrai tarsiu, kad‘Lie
tuvos švietimos, kulturėjimo ir 
aukštuose moksluose kilimo 
eiga yra labui gyva, sparti ir 
gausinga teigiamais rezulta
tais. Žinoma, galėtų ji būti 
dar spartesnė ir gausingesnė,

. ...... ■■■* 1 41 IBI ■■■■»»! III ■■■■

ir, neprieinant prie galo, daly
kas dar * tapo*“ atidėtas sekan
čiam susirįųkiniui. Niekuomet 
praeityj nesavą, kaį| ąpįę vįąr 
ną ar kitą ligonį taip daug ir 
ilgai bųtų; dUkU3U0tą. Net ne
darydavo tyrinsimo < apie ligo
nio ligos priežastį. Ar ligonis 
sirgtų savo ar pasiskolinta li
ga, r.".1'!' niekas nekreipdavo do
mės.

Klastaičiui kenkia tai, kad jis 
nesiskaito su kuopos šturmuo
jančiais ‘^progresyviais” ir mė
nulio inspektoriais.

šturmavimas ♦•progresyvių'’ 
kuopoj, prasidėjo nuo 35tp 
SLA. Seimo, o dar labiau nup 
36to Seimo, Chicagoje. Kuopos 
taip vadinami delegatai, sugrį
žę iš Meldažio svetainės, išdavė 
kuopųi raportą iŠ savo mitingą, 
ir visą reikalą kuopoj vedė pa
gal savo išrinktos P. T. koman
dą. Narių įpėnesinęš duoklės 
neišdrįso sulaikyti nuo siunti
mo į SLA. centrą ar pasilaiky
ti savo kišenėj, nęs tąl vis bu
vo saugojama. Tuolaikiniai kuo
pas viršininkai, be išimties, bu
vo “sąįuzo” pritarėjai ir orgą- 
nizatoriai. Jięms buvo 
mas Susivienijimo 214 
das. Narių sumokėtus 
nes duokles jie siuntė į 
nijimo centrą, tačiau už save 
nemokėjo ir visą laiką buvo 
suspenduoti. Kuopos knygas jei 
ir peržiūrėdavo, tai tiktai savie
ji ir nieko iš pašalinių neprisi
leisdavo. Jie manė, kad į SLA. 
214 kuopą dar įsidės raidę D. 
ir bus viskas O. K. Nors visa 
tai buvo žinoma, tačiau buvo 
leista ir žiūrėta, kaip ilgai jie 
taip ‘‘progresuos”. I 1931 m. 
kuopos valdybą nors ir įsibruko, 
bet po trijų mėnesių valdymo 
priversti buvo pasitraukti iš 
valdžios ir iš Susivienijimo. Tai
gi, belaukdami kitų pasitrauki
mo, patys turėjo pasitraukti ir 
įsikurti savo locną “sojuzo” 
kuopą.

‘‘Progresyvių” pasitraukimas 
iš Susivienijimo kuopos jai ža
los daug nepadarė (išskiriant 
kelis narius, kurių 'už mėnesį 
kitą mėnesinės duoklės paliko 
jų kišenėse) gal tik kokis tu
zinas narių išėjo. Kuopos iždas 
(apie $100) ir knygos paliko 
kuopai. Bet paliko dar ir “pro
gresyvių” pasekėjų. Kaip teko 
girdėti, Mš apie 60 kuopoj esa
mų narių gal yra kokia 15, ką 
nepriklauso į “sojuzą”. Kuopos 
naujoji valdyba, dėl savo kokių 
ten išrokavimų, iki šiol irgi 
sojuznikams pataikavo. Tad nė
ra ko ir tikėtis, kad Susivieni
jimo 214 kuopos bolševikų pas-i 
turlaRai kokiam nors savo prie
šui nekeršytų.

Po ilgų ir dar nebaigtų kal
bų apie Klastaičio incidentą, 
naminacijoms, kuopos valdybos 
rinkimams ir kitiems Susivieni
jimo 214 kp, reikalams liko la
bai mažai laiko.

Kuopos valdyboj (jei dar ne
pasikeis) paliko tie patys. Tik
tai į užrašų raštininko vietą įė
jo I>iua Bukauskienė, 
^-rSusiriųkime buvęs ir vbiką 

girdėjęs.

KORESPONDENCIJOS
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SKNSACINIS
SAUSIO MENESIO

■............ ...... ........ y,>i iįuį n. i \

Rato Dr. A. MARGERIS
---------------------------. '“ .ii- * T

SAUGU SIŲSTI PINIGUS 
PER MUSŲ IŠTAIGĄ

Per 15 mėtų nei vienas centas nežuvo 
Važiuojant Lietuvon, Teisingas Patarnavimai 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir Mokarfie 

$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00 — CĄSH.
Atsjlan^ykir ypatiikai artu prisieikite pe,

IŠPARDAVIMAS PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ, SAUSIO 8 IR 9

MAKARONAI “
3pA 20c I

JELL-0 Visų skonių 3Pak. 22c į

DEGTUKAI Ohio Begarsiai 6dTl7c
PATCITP ''SNIDBR'S" i* M.Ž, DMM 1 Efi į
UALoIJi TOM AČIŪ bpnka ■ ".V bonka ■ Ww j

1 Dc luxe's‘ KAVOS '
ir 6 puodukų z T\T>Tpi7T,npi7 K?vos puodas 
Aliumininis' 171V1A Ui A X Ui Abu už 98 c Į
TOMATES 2

dideli 2*/^ 97A lf 
kenai *■ 1 V |

OBUOLIŲ SOSAS ub“X............ 2^./19c
Su kiau*’n’a’s

INVULzLJCjO •*Midwes<” 5 uncijų pakelis 2 „d 5c

MALT SYRUP “Budweiser” Setas ,^2^0 |

FIG BARS Švieži iš pečiaus
11c 1 

svaras H ■ w |

WINE:JELLY “tyras^*' LiMai' 2a19c I

“SUNKIST” ORĄNŽIAI Iu^ngi t.,. 21C

OBUOLIAI Naujilllinois

“SUPER SUDS”

5 .v 17c Į

3 p*k. 2SO-|

“SUNBRITE” CLEANSER 3 £ 13c

SOAP FLAKES “Sweetheart” 5P7u 41i

BLACK WALNUT COOKIĘS
Sunshine” I

jy, 1

EIKITE Į MIDWEST STORES DĘL ŠVIEŽIOS IR RŪKYTOS 
MfiSOS "IR PAUKŠTIENOS

Geriausios Mėsos — už žemiausias kainas! Į

MIDWEST OR7 STORES
KOOPERATYVAS fei <</ S NEPRIKLAUSOMŲ SANKROVŲ į1 ' ' * R
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Kontestantų Stovis
KONTESTO EIGA

C'

J. RIMKUS 
CHICAGO

Turi 837 balsus
J. URNEŽIS
CHICAGO

Turi 720 balsų

Mrs. KEMĖŠIS
A ., •

CHICAGO, ILL.
Turi 620 balsų

J. DEGUTIS

i CHICAGO

Turi 540 balsų

ATKOČIŪNAS
CHICAGO

Tori 480 balsų

P. MARTINKAITIS
Senas Petras 
CHICAGO

Turi 460 balsų

Jau penkta savaitė Naujie
nų Kontestui beeinant, kontes- 
tantai pradeda apsipažinti su 
savo darbu. Daugelis kontes
tantų rašo, k,ad turi užsibriežę 
planų savo veikimui, susidarę 
listus prospektų ir netrukus 
pilnai išvystys savo peikimų. 
Per pereitų savaitę keletas 
kontstantų padarė gana gerų 
progresų ir kelctąs naujų prk 
salėjo. Senas Petkas ilgai svy
ravęs, galų gale nusitarė stoti 
į eiles kontestantų ir žada su- 
nuįišti rekordų, k

Kas pasidarė su Grand Ra- 
pidsfc .Mieli., Kenosha, ,Wis.. 
Wefrtville„ III., ir daug kitų 
kolonijų, kad nepasirodo ‘ant 
Naujienų kontesto puslapio?

Drangai! neatidėliokite dar
bų rytojuj, veikite šiandie. 
Prisiusiite aprašę savo dar
buotes įspūdžius. Draugas La- 
vinskas iš Detroito padare 
pradžią. 'Migi

žeminus telpa keletas kon
testantų laiškų iš savo darbuo
tės, kurie nušviečia jų Veiki
mų, iš ko matyti, ’ kad nors 
aplinkybės veikimui yra sun
kios, bet per didelį pasiryžimų 
visgi’ galima šio to atsiekti;

stracija! Duodu žinoti, kad 
darbuosiuos kiek tiktai galė
siu Naujiem) kontėste, kad jki- 
siekčiau nors Vįdūrinį laipsnį. 
Jau turiu daugelį* prisižadė
jusių užsirašyti Naujienas, 
taipgi ir apgarsinimų į Infor
macijos ir Biznio Knygų. Per 
Kalėdas daug pinigų žmonės 
praleido, tai visi prašo pa
laukti, skundžihsi.

—C. M. Račai lis. ».

Kontestantų 
veikimas

K. Matuliokas iš W. Frank
fort, III. rašo:

Gerbiamas kontesto vedė-l^ 
jau! Kas pasidarė, kad mane1 
išbraukei iš kontesto žemėla
pio. Turiu pasakyti, kad tuom 
tarpu West 1 Frankfort, III. 
paskutiniai du bankai užsi
darė ir nuskriaudė kaip biz
nierius, faip ir mainierius. 
Kur tiktai nueini pas biznie
rius, gauni atsakymų, kad 
nėra’ pinigų. Tas pats ir su 
Naujienų užrašymu, žinoma, 
daug yra tokių, kur prašo 
pdįauktį. Bet per diena be
vaikščiodamas visgi vįenų, 
tų kostumerj gauni.

—K. Matuliokas.
Nuo Kontesto Vedėjo: 

išbraukimų nuo kontesto 
mėlapio turiu atsiprašyti, 
kančiame kęntesto aprašyme 
klaida bus atitaisyta, i 

7’. RypkeviUa, 
Kontesto Vedėjas.

ki-

ŽC-
Se-

, JOE \VAŠKI
CHICAGO

Turi 400 balsų

P. SAVICKAS 
ROCKFORD, ILL.

Turi 360 balsų

kontestantų atsilie
pimai.

tmctus užbaigus ir
pradėjus, privalome

W -

f: ' •‘Mn'skas 
DETROIT, MICH. ’ 

Turi 340 balsų

D. ŽUKAS
CHICAGO

Turi 307 balsus

K. MATULIOKAS
W. Frankfort, III.

Turi 263 baltus

MIKE STOŠKUS
KANKAKEE, ILL.

Turi 240 balsų

L. SKIRMON-
TAS

HARVEY, ILL.
Turi 200 balsų

A. FRENZĖLĮS
Toronto' Canada

Turi 80 balsų-

Senus 
naujus 
sukuopti yięą savo energijų ir 
pasiryžimų, kad šie metai bu* 
tų sekmingesni už praeitus.

IŠ kontestantų t laiškų maty
ti, kad pas visus yra toks nu
sistatymas. . t

t
J. ALIKONIS-

Johnston City, III.
Turi/ J.20 balsų .

WAUKEGAN, ILL.
Ti^i 420 b^lMjz.

1 x

17

ST. ŽUKAUSKAS
Wilkes

Turi 80 t>ata|

. . *4' ! ’ ",*'/•

J. EVANAUSKAS 
CHICAGO, ILL 

^ Turi 20 balsų
-f <

F . ■ «.*•»*. i’ !

•

•

* • t

Vienas konteštantas rašo, 
kad prfeš' š^ehites ' apėjės 
d$ug sav&5^f>ttžystawių, ' bet 
Naujienų dar nedaug galėjo 
užrašyti, nešVisi L ' atsiptaŠę 
palaukti pb Naujų Metų.

štai kontestantas M Vladas 
Kuzavinis iš E^st ChiCago, 
Ind. rašo; ' . '

Apvažinėjau * visų Indianą 
Harbor, Ind. Visur radau, kad 
visi geriausia mylr Naujienas; 
nes tai esąs vienintelis laik
raštis darbininkų švietėjas. ’

Bet kadangi jie 4en* turi ge
rą’ Naujienų' išnešiotoją^* tai 
per paštą užsirašyti nenori; 
Daugelis dėl parėmimo kon
testanto žadėjo1 užsirašyti po 
Naujų Metų. .«

Susiėjau savo seną pažysta
mą Praną • Kesilį. ylšsikaįbėjus 
su juo apie Naujienas pąsa- 
kė, kad be • Naujienų butų 
sunku apsieiti. ; j f

Kaip užeini pas kurį ir pa
sisakai, kad esi. > Naujienų 
kontestantas, tai taip, myli/ 
kaip geriausią šyetį. ■ r 
' Aš, kaipo Naujienų kontes
tantas, linkiu visiems Indiana 
Harbor lietuviams laimingų 
šių metų. Aš pats atsiląnkyšiu 
į Naujięnas priduoti prenu
meratas ir norėsiu pąšimąty- 
tį su Naujienų redakcija ir 
visais vedėjais. Naujienos 
lanko mane kaip koks . sve
čias kasdien ir aš nuo jų 
nesiskirsiu. ,

Aš esu, nesenai. į atvažiavęs^ 
iŠ Lietuvos, ir /kaip tife\tėico 
Naujienas { paimti d tankas; 
tuojaus pastebėjau -kad Nau
jienos musų lietuvių tarpe yra 
geriausias laikraštis, kuriš 
kaip tamsoje žiburėlis apšvie
čia kelią, kad keleivis matytų 
kur eiti. Tad linkiu Naujie
noms geriausio pasisekimo. 
Ypatingai kontestantams, ku
rie yra pasiryžę dirbti tą sun^ 
kų darbą — užrašinėti Nau*. 
jienas.

Skaitytojas ir kontestantas, • 
* Vladas Kuzavinis,

~~ < ■ •• i -

C. M. Racaitis 1§ Springfield, 
BĮ. rašo:

Gerbiama Naujienų admini

r

A. L. Skirmontas iš Jlarvey, 
III., rašo:

Apie savo darbuotę nedaug 
galiu pasakyti. Nors jau teko 
pusėtinai apsidaužyti, bet kol 
kas pasekmės dar nėra tokios, 
kokios turėtų būti. Kiek jau 
teko apsilankyti, visi laukia 
pagerėjan^įįjęikų. Kadangi 
dar yra fryš^mėnesiai iki kon- 
testo pabąįgnį, tai tikiu, tiks
lo atsiekšm,

Viso labo Pelijantis visiems 
Ha r vey lietuviams, jūsų kon- 
tėstttfifaš-4L

ri h vi; į^i,’ Skirmontas.

F. Laviriškas iš Detroit, Mich:, 
rašo:” . ..

Tai jau pradėjau kontesto 
dai’bą. Darbas yra sunkus, bet 
reikalingas visuomenės labui. 
Laikai dabar sunkus visiems: 
(r darbininkams, ir profesiona
lams, ' ir biznieriams, neaaroo 
pasekmės visus lygiai spaudžia. 
Reikįa drąsos' belstis į sveti
mas duris,' prašytį užsirašyti 
laikraštį ir ^reikalauti pinigų. 
Bet turbūt jau tokia mano pri
gimtis, nes tį darbą — platini
mą laikraščių — atliekamu nuo 
kasyklų ir Šaipos darbo dirbu 
jau 23 metai*

Gruodžio 29 ir 30 d, d., su
sitarę su d. Strazdu jr^su jo 
forduku išvykęme ieškoti “Nau
jienoms” skaitytojų. Nors sun
kus laikai ir., žmones paskendę 
Arguose ir tpdel . sunkus yra 
ir kontesto ^darbas, bet tiek 
smagu, kad kur tik pasisakai, 
kad esu Naujienų kontestantas, 
visur pasitinką lįnksmiu veidu\ 
užveda kalbų ir ar išsigali ar 
ne, visgi priima mus maloniai 
ir linksmai, tąd ir mes. jaučia
mės daug geriau, kad žmonės 
taip gražiai linkui mus atsine
ša. •

Pradėjus kelionę vienas (įran
gas atneša 1?rįtkę su puse — 
pradžiai, Jaučįamęįs geriau/ kaip 
elgetos gavę lašinių šmotą ir 
jau drąsiau ėiname belstis į 
kitas duris. Pakeliui užsukome 
ir pas Dr< jdnikaįtj. Lipame 
augštyn,.'Strazdas pirmas, nes 
jis vikresnis ir aš nesušpeju 
taip greit lipti. Pasikalbėjus; 
pajuokavus, daktaras sako: 
“Na, rašyk Naujienas ant 30 
mėnesių,” Širdis kaip ąrpa pla
ka iŠ džiaugsmo. Padėkojom už 
didelę paramą/ ir vėl išėjom 
pas bedarbius. Ir taip iki va
karo. ■ ;■ '■ "

a Gruodžio 30 d. su forduku 
atsidūrėm prie pat Hamtramcfc. 
Sustojom pas senus niaujienįe- 
čius p* J- Jurėnus. Jų krautu-

ve- didelė, kaip kokia salė ir 
visko pilna prikrauta, bet pir
kėjų mažai ateina. Sunkus Ini- ’ 
kai ir j ieąis. Paaiškinus dalykų, 
p,'Jurėnas ir atneša tritkę su 
puse, apie kovo m. prižada ki
tą pušę užmokėti. Kartu tenka 
sueiti ir p-ią Jurėnienę, mano 
seną pažystamą,. da> iš Girard- 
villČ, Pa. Graži, linksma mote
ris, jos mamė, kuri sykiu gy
vena, irgi dar tvirta, darbšti 
senutė. Tai linksma, maloni 
šeimyna. -

Užsukom ir pas d. d. Gustai- 
ius. Jie nepažysta Lavinskio, 

pirmų kartą , mato, bet mus ma
loniai. priima. Juos yra pri
spaudęs vargas, nes pats sir- 
ginėja. Bet visgi jis atsinauji
no Naujienas, sako: nesmagu 
būti be laikraščio.

Tris sykius praėjom pro ato
kiau nuo gatvės stovinčią baž- 
nytūžę, kur 1912 m. Skripkos 
parapijonys sumušė tautiečius 
už/Lietuvos žirgvaikio ženklą 
ir socialistus už plakatų dali
nimą. Mąstau: kažin ar ir šian
die j ie ztą patį padarytų ? Gal 
dabar jie yra pažengę pirmyn, 
nes Skyipka su savo gaspadine, 
rodos, turėjo jiems atidaryti 
akis ir galbūt jie šiandie to 
nebedarytų, ką darė 1912 m.

Atlankėm ir “vienuolyną”, 
kur vieni vyrai gyvena ir pa 
tys vieni šeimininkauja. IPasi- 
sakė, kad Naujienos dar ilgai 
juO$ lankysiančios, tečiaus jie 
atsinaujino “Keleivį”.

Atlankėm ir naujienietį' Žyri- 
ną. Pasitiko mus linksmai ir 
tuoj atnešė septinkę, sako: 
“rašyk ųnt metų”. Malonu su 
tokiais žmonėmis susipažinti. 
Gal pian teks daugelį panašių 
žmonių pažinti. Dg. Strazdas 
jų daugelį pažįsta, nes jis yra 
senas Detroito gyventojas. Aš 
gi esu da naujokas, tečiaus 
tikiuos, kad konteštas duos 
progas su ^Rugeliu gerų žm^p- 
mų siišipazmti ir išvystyti pla
tesnį tarp jų veikimą. ’ ‘

Kontesto darbų atidejom po 
Naujų Metų. Gal šie 1932 m. 
bus visiems laimingesni. To aš 
visiems ir linkiu.

F. Lavinskas.
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negalėjo neužsirašyti, ypač kad 
.dabar, yra teikiamas 3 mėne
sių priedas.

A. Daleis, nuolatinis Naujie
nų skaitytojas, irgi atsinauji
no prenumeratą ant 15 mene
sių. .

M. Povilaitis užraše Naujie
nas Lietuvon kaipo Kalėdų do
vaną. Pats irgi kasdie Naujie
nas atidžiai skaito.

Clcaring yra mano senai pa
žystamas ir čia mano visi kos- 
tumieriai yra. Bet Senas Pet
ras pirmiau - ten nuvyko ir iš 
kelių mano gerų kostumierių 
prenumeratas iškolektavo. Te- 
čiaus tai niekis: abu dirbam 
Naujienoms ir dirbam tą patį 
kulturinį darbą, tad viskas O. 
K. Bet ir aš Senam JPetrųi tuo 
patim atsimokėjau, štai nuvy
kęs Clearingan sustojau pas p. 
Blažį. Paskambinu skambutį, 
atidaro duris, prisistatau. P-as 
Blažis ir sako: štai rankoj jau 
turiu penktukų ir ką tik ren
giaus šaukti Seną Petrų. Aš 
jam ir sakau: Kokis čia skir
tumas, Petras ar J.onas, aš ir
gi atliksiu tą patį darbą ir 
jums penktukų sutaupiusiu. 
P-as Blažis paklausė ir prenu
meratą atsinaujino, nes jis yra 

genais Naujienų skaitytojas;
Antanas Capaitis irgi atsi

naujino prenumeratą. Jis yra 
senas Naujienų rėmėjas ' ir 
draugas, labai simpatingas 
žmogus. •

Mano nuo daug metų pažys
tamas Denis Staskonis, jauna- 
vedis, užsirašė Naujienas ant 
15 mėdesių, — ačiū jam.

širdingai' ačiū visiems rėmė
jams. Jūsų pritarimus ir para
ma duoda kontestantanis ener
gijos dirbti užsibrėžtąjį kul
tūros darbų — platinti musų 
visų dienraštį Naujienas. Ma
ne bile vakarą galima pašaukti 
telefonu Ęnglewood 8243. Aš 
patarnausiu visiems su nuošir
dumu. —K. G. Urnežls.

K. G. Ųrnežis iŠ Chicago* ra
šo:

Štai'būreliu kultūros rėmėjų, 
kurie užsirašė ar' atsinaujino 
Naujienas. < ;

, Kaz. Davis sako: Nors ma
žai dirbu, bet Naujienoms du
rų uždaryti negalima, tegul jos 
ir toliau lanko musų namą.

A. Daubaras sako: Ko reikia, 
bet dienraščio Naujiienų tai 
būtinai reikia, nes Naujienos 
mums gerai tarnauja. O kad 
dabar jos už $8 eina 15 mėne
sių, tai jos yra pigesnės, negu 
kuris kitas dienraštis.

Mano gerąs pažystamas Pet
ras Balsis nepraleis nė. Vienos 
diehds neperskaitęs Naujienų, 
sako: Užrašyk, negalima pra
leisti progos už $8 gauti. Nau
jienas per 15 mėnesių. >

Ferdinandas' Mišeiko sako: 
Aš Naujienas jau senai skai
tau, bet mano prenumerata yra 
užsibaigusi ir senai ju§ laukiau, 
nes mačiau, kad jus pasiėmėt 
dirbti sunkų kontestantų dary
bų, Tokie atsiljfepimai labai pa
tinka kontestantams ir akstiną 
juos prie dar uolesnio darbo^

Simonas Kapočius į trumpai 
pareiškė: Užrašyk, užteks vi
siems, kad tik butų sveikatos. 
P-as Kapočius pereitą vasarų 
sveikatos reikalais buvo parvy
kęs Lietuvon zir jam labai pa
tikęs Lietuvos klimatas, ir ten 
jo 'sveikata žymiai pasitaisė. 
' Jonas Dulksnis sako: Nors 
esu labai užimtas, bet Naujie- 
nas perku kasdie. Bet kad kon
testantai dirba svarbų kulturinį 
darbų, tai negaliu atsisakyti 
užsirašyti, ypač kad dar gau
siu tris mėnesius priedo.

Mano geras ' draugas Jonas 
Morkūnas skaito Naujienas 
kasdie; bet kadangi jam nėra

Senas Petras— ‘ 
Kohtėstantas

Draugai kontestantai ir Nau
jienų” skaitytojai: Senas (Pet
ras nuo dabar irgi yra Naujie
nų kontestantas. Dalyvauja jis 
kontestę pirmų kartų, nes pir- 
mešniuose kontestuose gyvenau 
toli nuo Chicagos, mažose ko
lonijose, kur nfebuvo progos 
darbuotis tarp lietuvių. Tečiaus 
Naujų Metų sulaukęs ir aš nu
tariau tą sunkų darbų, visuo
menės labui, padirbėti per tris 
mėnesius. 1 . /

Nors šiandie yra sunkiau 
.gauti skaitytojų ir apgarsini
mų, bet tečiaus tik reikia dau
giau padirbėti, o pasirodys, 
kad skaitytojų ir garsinimų 
visgi yra galima gauti. Nes 
Naujienos’’’ yra vienas tų dien
raščių, kuris’Amerikoje gyve
nantiems lietuviam^ teikia tik
rą dvąšinį peną..

Ąš'žinau, kad Amerikos . lie
tuviai be “Naujienų!’ \nenori 
gyventi. Ir jei mes, kon teskil
tai, aplankysime kiekvieną lie
tuvio namelį ir jiems lietuviš
koje kalboje paaiškinsime, Nau
jienų skaitymo naudingumą, 
tai kiekvienas užsirašys “Nau
jienas” ant metų. $

gerbiamieji lietuviai, nebijo
kit atidaryti duris savo name
lio „kai pastebėsite Seną /Petrų 
peŠČių atvažiuojant &u saVo; ke
liaujančia krautuve, nes Se
nas Petras dabar yra kontes
tantas ir nori atsiekti šešto 
laipsnio — gauti $1,000 cash/ 
nes jam pinigai yra labai rei
kalingi, kaip jau 18 mėnesių 
gyvenančiam bedarbių eilėse^

- < Senas Petras.

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonės r 
laę pataria Lietuvos tanki

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ML Greenwood
Gruodžio 31 dieną susivieni

jimo Lietuvių Amerikoj 178 
cuopa buvo surengusi balių su 
šokiais seniemsiems 1931 me
tams palydėti ir naujiems t. y. 
1932 metams sutikti.

Nors kalbamą dieną oras bu
vo prastas, lijo visą dieną, vie
nok į balių svečių susirinko 
apie šimtų su viršum. Buvo jų 
iš Northsidės, iš Westsides ir 
iš West Pullmano. Tei kaimy
nai parodė lietuvių vienybę pri
sidėdami ir. paremdami SLA. 
178 kuopos parengimą.

SLA. 178 kuopos pirmininkas 
B. Walantinas senų metų paly
dėjimui paskutinę minutę ir 
naujuosius metus sutinkant vi
sus svečius sveikino ir velijo 
jiems laimės. Uždainavo “Nau
ja dirva, nauji metai”. P-nia 
Marijona Jucienė grojo maršą. 
Sulaukdami Naujus Metus vi
si svečiai sveikino vieni kitus 
ir linkėjo vieni kitiems laimės.

Po šių ceremonijų svečiai 
linksminosi iki aušros.

Tariu ačiū visiems svečiams, 
kurie kartu dalyvavo.

Dar noriu priminti gerašir
džius lietuvius ir rėmėjus šio 
baliaus. Vienas tų rėmėjų tai 
p. A. Mažrimas, ^3926 West 111 
st., biznierius, šios Susivieniji
mo kuopos narys, geras tautos 
darbų rėmėjas. Jis atvira šir
dimi paduoda ranką pagelbos, 
kur pagelba reikalinga' .sustip
rindamas šios kolonijos lietuviu 
judėjimų. Jis duoda SLA. 178 
kuopai Už dykų salę. Baliams 
prisideda- pinigiškai ir reikme- 
nėmis. Taip ir Šį kartų jis daug 
kuo parėmė balių. Ačiū jam.

Antras rėmėjas tai p. Jure
vičius, kuris turi bučernę. Jisai 
nepaleidžia savo kuopos baza- 

- nežadėdamas' dešimties dp- 
lerių kuopos gerovei, šiam pa
rengimui jis atnešė ketonus 
ploščiiis ir dresę. Tie drabužiai 
verti šimto dolerių. Jurevičius 
paaukavo drabužius šios kuopos 
bedarbiams. Ačiū jam. ,

; Eva Gaudiesius, musų kuo
pos narė, kuri yra laimėjusi 
gražuolės titulą, atnešė ketu-. 
rias poras naujų čeverykų sa- • 
vo kuopos seserims bedarbėms. 
P-lė Gaudesius kiekvienam 
kuopos parengimui prisiunčia 
dovanų, Tariame jai ačiū.

P-nia Werkšienė dovanojo di
delį sūrį.

Sausio 3 dienų įvyko kuopos 
susirinkimas.
ploščiai 
biams. •
dovadų viena pora čeverykų ir 
vienas ploščius, o taipgi 50c. 
Reikmenės randasi pas SLA. 
178 kuopos- pirmininką B. Wa 
lantiną.

Du kuopos nariai serga. Mel
džiu draugus aplankyti juos. 
Vienas sergantis narys yra 
bedarbis. Kuopos pirmininkas 
prisideda su pagelba jam, pa
šaukė daktarų, kaštus užmokėjo 
iš savo kišenės.

Ačiū Naujienoms už pagelbą 
kuopai. Į balių susirinko gra
žus būrys svečių ir viešnių, 
nors oras ir buvo ne geriausias.

—Kuopos darbuotojas.

Buvo dalinami 
ir čeverykai bedar- 

Dar randasi atlikusių

Linksmas vakarėlis
»■/ • - ...... ............... .... ■ ■’ "•» >

- /
Sausio 3 dienų pas pp. Paliu

kus, dalininkus Justice Park 
daržov įvyko smagus vakarėlis. 
Dalyvavo gražūs būrelis drau
gų ir pažįstamų. Svečiai links
minosi iki vėlyvos nakties.

Skirstidamiesi svečiai ačiavo 
pp. Paliukams už vaišes ir ve
lijo jiems geros kloties.

—M. Pallock.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
E.* ai J o • • .s
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Tuo budu, 
i, tai 1960 
Jungtines 

miškus baigs naikin-

sugalvoja kad
N-nų”

užkalbejiųiąi, i* 
dvasios i* šmėk-

i’ jviąL kiti

čia guli” ar “šven- 
primargyt’ ant 

bet i)o puses jiį niekuo-

IŠ to skai- 
pietų 

28%, šiaurės A- 
.97r, Afrikoj —— 
— 10%, Austra- 

4%. Atskiros valstybės

kur auga

Visi finansiniai šaltiniai Chicagos miestui užsida
rė. Savo ižde jisai nebeturi pinigų. Paskolų nebegauna. 
Pradinių mokyklų mokytojoms ir mokytojams algos 
užvilktos 9 mėnesius. Miesto valdininkams algos neuž
mokėtos daugiau, kaip už menes}. Ir administracija ne
mato jokių prospektų gauti pinigų algoms arba kitiems 
miesto reikalams nei per šių žiemą, nei per ateinančią 
vasarą. Bankai atsisako daugiau skolinti, kadangi 
miestas jau turi užtraukęs paskolų daugiau, kaip 600 
milionų dolerių. .

Padėtis desperatiška. Meras Cermak ir Cook kaun- 
tės atstovai Illinois valstijos legislaturoje bando pra
vesti įstatymą, kuriuo butų pertvarkyta visa taksavi- 
mo mašinerija Chięagoje. Sakoma, kad tuomet nankai 
sutiktų duoti daugiau paskolų ant tų taksų, kurias 
miestas iškolektuos ateityje. Taksos dar nėra pradėtos 
imti už 1930 metus ir dar didelė dalis taksų nėra iško- 
lektuota už 1928 ir 1929 metus (kauntės teisėjas Ja- 
recki neseniai padarė sprendimą, kad tos taksos buvu
sios nustatytos visai neteisingai).

Reiškia, Chicagos miestas atsidūrė ant bankroto 
slenksčio.

Jeigu šis milžiniškas miestas turėtų- savo rankose 
elektriką, gasą ir gatvekarius, kurie neša didelius pel
nus, tai toks skandališkas dalykas niekuomet nebūtų 
jam atsitikęs. '

iineifotafan
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Kaip aukštai skraido 
vabalai

nenurodinėtom faktus, kurie 
tai pasakai prieštarauja, jie viš, 
kartoją ir kartoja tą patį.

Vienas iš įkyriausią tos rą- 
šies graniofoną, “Dirva”, ban
do padaryti “socialįatais” npt 
ir tuos. “Naujienų” remiamo są
rašo kandidatus, kurie priklau
so vi^ai skirtingoms partijoms. 
Štai ką ji postringauja apie 
Dr. Viniką (kuriam dėl skun
dų buvo sutrukdytas piliety
bes gavimas, .bet kuris dabąn 
jau yna patapęs piliečiu):

savo stiliaus 
kuprotas — 

i* jis 
kad nusižudė

(Tęsinys)
“Turiu rėplioti atgal namo, 

panele.. Mano anūkė nenori il
gai laukti pagaminusi vakarie
nę. Man gana daug laiko už
ima nurėplioti laiptais žemyn, 
o jų dar taip daug yra; ir be 
to laikui atėjus mano pilvas 
tiesiog rėkia reikalaudamas ku-Mirė didžiausios Amerikoje “maiį, order” firmos 

Sears, Roebuck & Co. galva, Julius Rosenwald. Jisai 
paliko milžinišką turtą. Spauda ir politikos bei visuo
menės šulai garbina jį, kaipo dideli žmonijos geradarį, 
paaukojusį milionus dolerių labdarybės, švietimo ir kul
tūros reikalams. v

Už tą dosnumą Rosenwaldas yra vertas pagyrimo. 
Jo pinigais buvo pastatyta patogių gyvenamų namų 
negrams, įsteigta industrinis muziejus (Chicagoje), su
šelpta daug žydiškų ir krikščioniškų įstaigų. Žinoma, 
yra geriau, kad jisai tuos pinigus paaukojo, negu kad 
jisai butų juos pasilaikęs sau arba praleidęs kokiems 
tuštiems dalykams.

Bet vis tik visuomenė davė jam daug daugiau, ne
gu jisai visuomenei. Visuomenė sukrovė jam turtą ir 
suteikė jam progą būti dosniam. Bepigu tiems, kurie 
gali aukoti. Bloga tiems, kurie turi aukas priimti.

• ’ Jurgį* 
^iris mirė, tikędą 
i Dangaus Karali

melai* visi 
kąd ten 

vien melai! “Pirštu

Pranešama, kad graborių šoferių (draivėrių) uni
ja padarė nutarimą, jogei privatiniai automobiliai ne
galėsią būt vartojami, lydint nabašninką į kapines. Mi
rusiojo giminės ir draugai turės arba samdytis grabo- 
riaus mašinas, kurias operuoja šoferių unijos nariai, 
arba važiuoti į kapines kitu keliu.

šis unijos nutarimas, sakoma, busiąs vykinamas 
pradedant nuo ateinančio pirmadienio.

Kolkas nežinia, ar jį priims graboriai. Bet publikai 
jisai nepatiks. Daugeliui žmonių butų nemažas apsun
kinimas, jeigu jie turėtų samdytis automobilius, daly
vaujant laidotuvėse. O uždraudus žmonėms, kurie turi 
savo mašinas, važiuoti paskui grabą, žymiai sumažėtų 
laidotuvių iškilmingumas.

Šoferių unija sakosi ginanti savo narius, kurių 
pirma buvę Chicagoje 1,200, o dabar belikę tik 250. Bet 
argi 250 žmonių interesai yra svarbesni už visų Chica
gos gyventojų, kurių skaičius siekią tris milionus?

Mineliui ........ ..............   78c
Suvienytam TalrificM. m CbteegoJ, 

paltai
Metama — ■..... ................... ..  87.00

Guli gauti dabar MN.” ai 
kampo No. Crawford ir V 
Wellington avė., 8000 North

“N.” Adm.

H. Ghunįck, žinomas ukrainiečių šoke 
jas, kurio/ vadovaujamas baletas daly 
vaus ‘"Naujienų” koncerte.

kas ne
išsigąsti, 

kuomet visi paminklai pradės 
bėgti iš kapą, palikdami kapi
nyną pliką, kaip rugieną. Va, 
i’ laikrodis i* jau turiu bėgti. 
Viso gero, panelės’/’ Ir senis 
pamažu nurėpliojo.

Kurį laiką su Lucija ten dar 
prasėdėjau. Vaizdas buvo 
taip begaliniai gražus, kad ne
galėj opi c nuo jo akių ati
traukti; besėdint Lucija dar 
kartą papasakojo man apie 
Artūrą, ir greitai įvykstančias 
vestuves. Man pasidarė tru
pu tį nesmagu, nes dar ikišiol 
nuo Jonatano nesu gavusi nei 
vieno laiško.

senovėj buvo labai 
šali^, dabar miškai 

viso Lie-

Kokios aukštumos pasiekia 
beskraidy darni ore įvairus vab
zdžiai, tiksliai nėra ištirta. Kaip 
rodo vokiečių lakūno Valterio 
Roscnbaumo stebėjimai, daryti 
Lietuvoj ir Argonnos Prancū
zijoj, vabzdžių skraidymo ru- 
bežius viršuj žemės paviršiaus 
nėra aukštai. Nors kai kurie 
vabalai gali puikiai skraidyti, 
bet jie nepakyla aukščiau 50 
metrų virš žemės. Ir tolimuose 
skridimuose vabzdžiai aukš
čiau nepakyla, šitai pareina 
nuo to, kad vabalai labai jut- 
rųs oro srovėms ir nepsižymi 
tobulu regėjimu, kaip, sakysi
me kai' kurie paukščiai. Pakilę 
aukščiau nuo žemės, jie, negalė
tų gerai orientuotis.

Atsitinka, kad vabzdžių gali
ma užtikti ir didesnėse aukš
tumose. Bet tokias aukštumas 
jie pasiekia ne savo jėgomis; 
juos ten nuneša stiprios oro 
srovės, kurių greitumas prieš 
audrą pasiekia 30 metrų per 
sekundę. Tokiais atitikimais 
Vabzdžiai būna blaškomi didelė
se oro jurų aukštumose. Dau
giausia vabzdžių didelėse aukš
tumose stebėtojas iš lėktuvo 
ar baliono gali pamatyti kaulė
tomis dienomis tarp 11 ir 14 
valandos ir prieš audras, nes 
tuomet ore pasireiškia stipriau
sios srovės.

Būdamas baliono stebėtoju, 
Rosenbaumas matęs net 550 
metrų aukštumoje baltą kopus- 
tinj drugį. Bemaž tokioj pat 
aukštumoj jam tekę pastebėti 
kai kurių' dvisparnių vabalų. 
Vieną kartą jis matęs 250 met
rų aukštumoje žiogą, kuris bu
vo vėjo blaškomas tai aukštyn, 
tai žemyn.

dabar 
tas paminklas,” —pridūrė, la
zda duodamas į žemę — “a* 
tas paminklas ne pilnas mela
gysčių? i* a* Gabrlejielius ne
išmes jo nusispioves, kuomet 
Jurgelis, sunkiai nešinąs paJ 
minklą ant kupros, užkops 
laiptais į dangų 
jam, kaip geras jis buvo že
mėje!”

Nežinojau, ką atsakyti, bet 
Lucija, atsistojusi, tarė, išves
dama jį iš temos:

“O, bet kam mums tą pa
sakei? čia mario mėgiama 
vieta, sėdėti, ir nenoriu jos 
paleisti; dabar negalėsiu atsi
kratyti minties, kad sėdžiu 
prie savižudžio kapo.”

“Tas jums nepadarys nieko 
blogo panel*; vargšas Jurgelis 
da’ gali nusidžiaugi’, maty
dama* tokią grakščią mergelę 

[sėdint ant jo kelių. Tas jums 
nepakenks. Ve, aš pats, jau 
čia išsėdėjau virš dvidešimts 
metų, i’ man niekas neatsiti
ko. I’ nesuk sau galvutes gal
vodama kas ten guli 
guli. Laiks’ z bus

• Skaitant kai kurių musų laik
raščių komentarus apie kandi
datų nominacijas j SLA. Pild. 
Tarybą, atrodo, kad jie pavir
to į ^gramofonus. Jie įsikando 
rašyti, lęad “socialistai nori 
pagrobti Susivienijimą”, ir kiek

“Juk jis tarp butinės gru
pės žmogių maišėsi kaipo 
patriotas, dirbo net Lietu
vos Atstovybėje; sandarie- 
čiai ir ‘Sandara’ jį aukštino 
kaipo garbingą sąvo narį; o 
štai Vinikas 
jis socialistas (!
Red.) ir kandidatuoja sočia-, 
liktų (!) sąraše į SLĄ. sek
retorius !” /

Matote, kaip greitą! pasida
ro socialistai. Sutikai kandi- 
datuot j SLA. viršininkus, ir 
jeigu tarpe narių, kurie remia 
tayo kandidatūrą, yra socialis
tų, tai ir pats esi socialistas.

Jeigu taip, tai socialistai yra 
ir tie, kurie už tokį kandidatą 
balsuoja. Kadangi už Dr. Vini
ką nominacijoše balsavo apie 
2,800 SLA. narių, tai Susivie
nijime yra 23 šimtai socialistų.

Už kitą to sąrašo kandidatą, 
adv. Gugį, yra paduota bene 
3,300 balsų. Tokiu nuriti' Susi
vienijime surandame tris tukš- 
taančius ir tris šimtus socialis
tų, dalyvavusių , balsavime. Ga
lutinuose rinkimuose balsų bus 
paduota, be abejonės, dar dau
giau.

Taigi vadovaujantis “Dirvos” 
logika išeina, kad Susivieniji
me yra koki 4,000 arba daugiau 
socialistų!

Mums labai maloni žinia gir
dėti. Bet kur tuomet atsidu
ria tie musų tautiški “kvašis- 
tai”, kurie iki šiol vis tauzijo, 
kad socialistai seniai esą “iš
nykę”, kad socialistai “neturi 
jokios reikšmės” Susivienijime, 
ir t. t.?

e ■-> -t

Z - . į .. ;

Fašistuojančioji “Dirva” ban
do savo nešvankiais prasima
nymais apie socialistus diskre
dituoti tuos SLA. narius, ku
rie atsisakė balsuoti už jos per
šamus kandidatus. Girdi, socia
listai pasivadino “vakarų 
comitetais”, “pažangiaisiais”, 
“progresyviais” Jr t. t. ‘tuo 
tikslu, kad butų lengviau “ap
mulkinti visuomenę”:

■“Šitaip save vadindami so
cialistai daro (ką daro? — 
“N.”’Red.) su dideliu apgal
vojimu: jie bijo žodžio ‘so
cialistas’, nors jais yru, o vi- 

. suomenę mulkint pasirinko 
eilę kitų ‘titulų’, visai jiems 

/ svetimų, kaip seniau daryda
vo komunistai, kurie niekad 
savo tikru vardu nesivadin- 
davo.”
Tik partinis žlibumas galėjo 

tam laikraščiui padiktuoti šito
kius absurdiškus priekaištus. 
Ar buvo bent vienas atsitiki
mas, kad komunistai Susivieni
jime butų rėmę nors vieną 
kandidatą, kuris nebuvo jų par
tijos narys arba absoliučiai pa
sidavęs jų partijos kontrolei? 
Tokių atsitikimų nebuvo. Ko
munistai kandidatai buvo gry
nai partyviski; todėl, kada jie 
vartodavo kitokius vardus, tai 
tas buvo daroma su tikslu pa
slėpti savo partiją.

Tuo gi tarpu socialistai bal
suoja ii* kitus ragina balsuoti 
už kandidątus, kurie priklauso 
įvairiom^ srovėms arba kurie 
nepriklausę jokioms srovėms. 
Jeigu socialistai, balsuodami už 
sandariečius ir nepartinius, sa
kytų, kad tie kandidatai yra 
“socialistai”, tai tuomet butų 
visuomenes mulkinimas. Bet 
jie to nedaro. Visuomenės mul
kinimu užsiima kaip tik ponai 
“kvašiątai”, kurie 'šituo atžvib 
giu yra tikri dvasios dvynukai 
su “draugu” Bimba ir kitais 

[ “tavorščiafs”.
-Socialistai vjsai nesibijo žo

džio “socialistas”, ir jo n,esibi- 
jo visuomenė, nęžiurįnt, kad 
tautininkai ir bandę padaryti 
U jo 
vartoja'jo,‘kur nereikia’ Susi
vienijime sprialistąi jokių pan 
tijos, poįitikų ne,varinėja. Ji* 
veiklą jamę, kaipo nariai Su: 
aiviėpijimęh kuriems orgąnizą- 

pirmoje viė-

Senis 
ėdamas 
aiptais. 

miestelio įdomybių. Jie veda iš 
miesto'į bažnyčią ir jų yra 
šimtai^ — tikrai nežinau ki'ek 
ir pamažu vingiuojąs! j aukš
tą. Laiptai į lęplną kopia taip 
švelniai, kad iik arklys lengvai 
galėtų jai^ i’ ' Viršų -užlipti ai’ 
nulipti. Senovine, manau, jie 
turėjo ką nors bendro su vie
nuolynu. Laikas ir man eiti na
mo. Lucija sm motina išėjo vi- 
zituodamos, o? kadangi tai bu
vo tik šeimyniškas dalykas, 
nėjau. Dabar jas jau turėčiau 
rasti namie.

Rugpiučio 1. Apie valandį 
atgal atėjau čia su Lucija ir 
turėjome nepaprastai įdomų pa
sikalbėjimą sli senuoju drau
gu ir kitais dviem seniais, km- 
rie visuomet su jUo sueina. Jis, 
matyt, yra jų orakulas, kaip 
spėju, praeityje' buvo nepapras
tai diktatoriško budo žmogus. 
Senis nieko nepripažįsta, bet 
visus įsi juosęs smerkia. Jeigu 
argumentuodamas negali laimė
ti, jis pradeda juos gąsdinti. 
Abiems seniams 'nutilus, įsi
vaizdina juos sutinkant su jo 
nuomonėmis. Lucija atrodė ne
paprastai ' graži ir saldi savo 
baltuose, vasarčs r ubuose; ji 
labai pagražėjo ir įgijo ‘raudo
nus skruostus mums čia atva
žiavus. Pastebėjau, kąd seniai 
ilgai negaišuodami, vos spėjus 
mums pasiekti suolus, tuojau- 
atsisėdo prie jos. Lucija moka 
taip gražiai apsieiti su senais 
žmonėmis; jei neklystu, vos 
spėję ją pamatyti, jie į ją įsi
mylėjo. Net ir mano senukas 
su ja nesiginčijo; bet užtai jos 
dalį išliejo ant manęs. Užve
džiau jį ant žmonių pasakoji
mų ir legendų temos, ir, lyg 
pamokslą sakydamas, jis tuo
jau pradėjo. Turiu viską, atsi
minti ir surašyti j: užrašus.

“Et, vis tai tik kvailių pa
sakos, tik tuščios bačkos barš
kėjimas. Visokios * tos plūdės 
i’ ženklai, 
užkeikimai 
lęs : i’ j vadokliai 
galiai, ne l$s1l&įt’,> 
vaįkmns ir tu^&ag^včįrn’ mo
terim* gąsdini. Et,čia i’ 
kalbėt*. Visi, vąiduokliai, pjų- 
dės i’ kiti galai,: klebonų, pus^ 
pročių i’ traukinių .’nžiniorlų 
išrasti vaiky t’ i’ baidyt* bied-

Chicagoje r- paltui 
Metama — -r- , ,- L 
Puaei melm —

Tą pačią dieną.
Atėjau į kailines ' pasėdėti 

viena, nes man kaž kodėl la
bai liūdna. Namie neradau 
laiško. Tikiu, kad neatsitiko 
kas blogo su Jonatand. Lai
krodis dabar vos išmušė de
vintą. Matau po miestą-iš- 
draikyfas šviesas, vienur, kur 
tiesėsi gatvės eilėmis, kitur 
pavieniai. Jos nusitęsia iki 
pat Esko ir ten pranyksta slė- 
nįę užsisukime. Kairėje, prieš 
akis juoduoja netoli nuo vie
nuolyno stovinčių senų namų 
stogas. Užpakalyje, laukuose, 
blįfirtipa najno genamos avys, 
o apačioje, pakalnėje, girdisi 
asilų kopėtų tuksėjimas į ak
menimis grįstas gatves. Prie
plaukoje, dudij orkestras sma
giai grįežįa , pakenčiamą val- 
ęą<ov kiek nuošaliau nuo uos
to,' Vienoje mažesnių gatvių, 
Salvation Armija laiko savo 
susirinkimą. Ten pakelėje 
abu orkestrai vienas kitam 
nekliudol bet čia, ant kalno 
girdžiu viską kup aiškiausiai. 
Kur dabar yra Jonatanas jr ar 
tebeatsimena jis mane? O, kad 
tik jis čia butų!”

- (BU daugiu)

buvo 
kaip ubagas 
nekentė 
rėdamas jai palikti savo gy
vybės apdraudą. Jis bevelk 
nušvilpė viršugalvį su sena 
strįelba, kurią vartojo var- 
noiM& baidyti. Tai matai, kaip 
jis nupuolė nuo uolos, uoste! 
O apie ėjimą į dangų, pats 
dažnai girdėjau jį sakant, kad 
jU nori eiti į peklą, nes jo 
tnotina buvo labai dievobai
minga i’ ji tikrai žadėjo nueit 
į dangų. Jis nehorėj* maišytis 
ten, kur ji buvo. Na 
tas paminklas,

nuklepetavo, kiek ga- 
skubėdamas žemyn

Tie laiptai yra viena

Miškai žemėj smarkiai nyks
ta, Žmonių naikinami įvairiems 
įmonės Reikalams. "P4r pk'skuti- 
nius du šimtus metų Vakarų 
Europa išnaikino didesnę savo 
miškų dalį. Apskaičiuota, kad 
per 40 metų Amerikos Jungti
nės Valstybės pabaigs naikinti 
savo miškus, o apie 2030 me
tus miškai virs didele retenybe 
visoj žemėj. Mokslininkų nuo
mone, šiuo laiku iš viso žemėj 
yra 3,000 milijonų hektarų 
miško, arba 30 milijonų kvad
ratinių kilometrų 
čiaus Azijoj yra 28% 
Amerikoj — 
merikoj — 
10%, Europoj 
lijo j 
turi tiek viso pasaulio miško 
Rusija 22%, Britų Imperija — 
20%, Brazilija 
kos Jungtinės Valstybės — 9%.

Bet miško pramonėj svar
biausią vietą užima spygliuota
sis miškas, tuo tarpu kai ato
grąžų kraštų miškai yra beveik 
nenaudojami. Spygliuotojo miš
ko atžvilgiu pirmą vietą užima 
šiaurės Amerika 
40'/ viso pasaulinio spygliuo
to miško, o antrą vietą — Eu
ropa su 22%. Tuo budu, spyg
liuotasis miškas sudaro, taip 
sakant, siaurės Žemės pusrutu
lio monopolį. Amerikos Jungti
nės VąUtybės kasmet sunaudo
ja 680 milijonų kubinių metrų, 
tvo tarpu kai miško metinis 
prieauglis siekiu tik 120 milijo
nų .kubinių metrų. 1 
jei ir toliau taip, eis 
metais Amerikos 
Valstybės

našlė..’* Iš tiktųjų senule, ne
matau nieko juokingo tuose 
žodžiuose!”, pabaigusi skaity
ti, Lucija, lyg bardama, pada
rė seniui pastabą.
. “Nemata* nieko juokinga! 
Ha! ha! Bet todėl, kad jus'' 
nežinot’ kad jo Įjudinti moti
na buvo tikra pasiutėlė, kuri 

, nes jis 
kuprotas 

jų taip 
nono

mis žmones i* verst* juos da
ryt’ to -ko jie nenor*. Man* 
piktis grieb’ apie tai tik pa
galvojus: Nugie, tie patys ku
nigai nepasitenkin* rašydami 
visokius niekus į gazietas ir 
taukšdami iš ambonų) bet dar 
juos iškal’ ant paminklų kapi
nes*. . štai, žiu’,. į bet kurią 
pus’; ve, visi tie kryžiai; pra
šmatni’ iškėlę galvas, net lin
ksta nuo visokių prikreveizo- 
tų žodžių, “č 
tai atminčiai 
visų 
met nebuv* numirėlis, o už I 
jų atmintį nieks nė’ rudo ska
tiko neduos, ne* įienusispiaus, 
o tuo ma#’ „ąpįe šventumą.
, • / I

“Tik ■ melais daugiau ' niekas 
kaip melai, vienokie ar kito
kie melai! Ta* bus joniarks’ 
per . Paskutinio teismo dieną, 
kuomet jie visi pradės riedėt* 
iš grabų, susikimšę i’ tempda
mi kryžius i* paminklus, kad 
įtikint’ Dievą, kaip geri jie 
buvo žeme į*; he, vieni drebės 
ir .mikčios; kiti prisnūdę ir 
išgulėję amžius juros dugne, 
slidžiomis rankomis negalės 
savo kryžių nei žinksnio pa
vilkti.”

Senis buvo labai patenkintas 
ir pasididžiuodamas žiurėjo, 
ieškbdamas jų pritarimo į ki
tus du senukus. Norėdama jį’ 
dar daugiau paraginti, paste
bėjau: r

“Bet, tikriausiai, tamsta kly
sti sakydamas, kad visi varg
šai žpiones, ar jų dvasios turįs 
tempti su savimi kryžius ir 
paminklus eidami į Paskutinį 
teismą. Ar manai, kad tai bus 
būtinai reikalinga?”

“Gera 
žmonės stato paminklus? At
sakyk man panel’!”

“Greičiausiai patenkinti ve
lionio gimines.”
[ “Greičiausiai patenkinti ve
lionio gimines!” atsakė senu
kas sų. didele panieka. “Kaip 
tas gal* patehkirit* gimines* 
kuomet jie žino, kad ten buvo 
prirašyta visokie 
kiti, kaimynai žino, 
prirašyt 
rodė į. ąkmehį, kuris j gulėjo 
netoli puo inųsų kojų,... visgi 
'prie kalno krašto. “Paskaityk 
mclagys.tčs ant to ąpkęrpijn- 
šie akmens.” Iš, kur sėdėjau, 
raidžių. nęgąĮėjaii perskaityti* 
nes Lucija^ęd$Q, ir
prišilcnlcusi prie jų perskaitė:

“šventai’ 'atmipčįaį, i Jurgio 
Karioiio, T
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gautas šiandie. Kaina 10c, 
Klauskite Naujienose.
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sudaro tik apie 17% 
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CHICAGOS
ŽINIOS

Užmuštas ant rytojaus 
po vestuvių

•.... . IFV’" 1
Grįždamas į savo fauna, prie 

Palatine, Illinois, farmeris 
Aleics Randelis tapo užmuštas 
autojnobfiio nelaimėje- Jo au- 
lomphllis Meto į vėlimu, kuriuo 
važiavo farmęris Joseph Mayer. 
Pastarasis sužeistas. Bangelis, 
atrodo iš pavardės, buvęs lie
tuvis. MirČ susilaukęs 40 me
tu, Jisai buvo vedęs vos dienę 
pirm mirties.

dūkų. Hęvolvaris iššovė, 
kutis mirė vietoj. Du jo 
mių draugai matė įvykį.

Užsimušė -

Bain ir Fisher areštuoti
Swansono 

John Bai- 
Baino siu 
Baino žen-

Valstijos gynėjo 
detektyvai areštavo 
ną, vyresnįjį senio 
nų ,ir AJerle Fisherį, 
tų. Juodu yra kaltinami suo
kalbiu nusukti West Englewood 
banko depogitorius. Kalbamas 
bankas yra vienas iš dvylikos, 
kuriems senis Bain vadovavo.

įspėja apie bankų plėši
kų sindikatų

Alexander G. .Jamie, direk
torius šeškomo prie Chicagos 
pirklybos buto, kuris kovoja 
su kriminalistais, davė pareiš
kimą, kad Suv. Valstijose vei
kiąs didžiulis sindikatas, susi
dedąs iš buvusių kriminalistų 
ir specializuojąsįs bankų plėši
muose. Pasak Jamie, to sindi
kato nariai per pastaruosius 
keletą metų apiplėšę bankų su
ma siekiančia $7,000,000.

8 metų bernaitis 
sišovė

nu

Astuonių metų bernaitis Wil- 
liam Campbell, "813 Sunnyside 
avenue, pasiėmė iš kamodo tė
vo revolverį, įdėjo jin kulkų ir 
pareiškė, kad revolveris nešau
siąs. Pridėjo revolverio vamz
dį prie smilkinio, paspaudė gai-

Vai- 
žais-

John M. Olivetti, 35 metų, 
užsimušė nušokdamas nuo 20 
aukšto La Šalie viešbučio ko
pėčių.

Rosenwald išdalinęs 
apie $43,000,000

Mįręs Chicągps turčius Julius 
Bosenwald ,apskaičiuojama, iš- 
dalinęs labdarybės tikslams ir 
mokslo įstaigoms laike savo gy- 
venimo viso apie $43,000,000, 
Sakoma, jisai dar buvo pasi
žadėjęs išdalinti apie $11,000,- 
000. Jo dovanos Chicagos uni
versitetui siekiančios $5,000,00.

Holdapas unijos ofise
Du banditai padarė holdapų 

International Electrical Wor- 
kers unijos ofise, apsvaigino 
merginų dirbusių ofise 
pelnė tarp $5,000 ir 
Pabėgo.

Priimąs bilius 
reikalu

ir pasi- 
$10,000.

taksy

Valstijos senatas Springfieldc 
48 balsais prieš 1 priėmė bilių 
No. 14 (įstatymo sumanymų), 
kuris taikoma perorganizuoti 
Cook pavieto taksoms mašine
riją. Kalbamas sumanymas bus 
mėginta kaip galima greičiau 
pervaryti ir atstovų bute.

Nubaudė 15 už mažą 
svarą

Teismas nubaudė piniginėmis 
bausmėmis 15 vertelgų kaltin
tų tuo, kad jie davę kostume- 
riams mažų svarų (vogų).

Įspėja chicagiečius

tį, tiirėtų vęi^ti meD 
šviestų gaivių , kiek j 
Tamsa yra * tiRusĮg plėšiko ari 
ba automobilisto piktadario 
bendras, f ’ ‘ .

Nesinešiokite dRuęiau pini
gų, kaip tįk tfekj kišk būtinai 
veikalii)^ ,ypač gi kąi sutęips- 
ta. -Peštieji privalo vepgti. eiti 
tamsiomis alįpmip arba tpštu- 
mornia,

Noras sutaurinti keletu .mo
mentų įaiko gaji kaštuoti jųiįiį 
ne ,tik brąugmena§, bet ir gy
vastį. Visuomet bokite aUflri 
goj, kai eifiate pro tamsias alė
jas.

Gausus parodavipia^ brang’’- 
menų teatruose ir kitose pra
mogoms vietose vįsnomet y^a 
pakvietimas holdaperiams. Dau
gelis holdapų, .padarytų trobe
sių koridoriuose ir garažuose, 
automobilius paliekant, patyri
nėjus, pasirodo, kad turėję pa-

• Į-” i
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Ašį- •*»..aw4r- twe iPpre^vimo. 
gedami. ?adę^ite Chicagos policijoi 

- apsaugoti jus
». prisjlaiky<jaini apkgčiąu duotu
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ęraboiriai

« J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Oratorius Chicagoj

NAUJIENOSE
yi / -.'i— 11, m m ■ ....

eter Conrad
FOTOGRAFAS

730 < 62 St.
Tel. Eng!ewood 5840

...p). ynu. - —F——P—“

Gr abor lai
*w<rfM*-w«*MV^*F***P*V**V'***MV****V'******'*.
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

1646 W. 40tb 

Tdefond 

Bnulersrid 5203 

84 U

13^7 $0. Cu 

TskfųMi 

Cicero 3724

i

Lietuviai Gydytojai11 - V *< V—-

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 Boulevard 8483

JUOZAPAS ŽUKAUSKAS
Peniskyri »u šiuo pasauliu 

.sausiu 3 dieną 1932 m.. suĮajj- 
kęs 40 m. amžiaus, gimęs Plun
gės parap., Mažus Lunkus Laukas 
kdm<« Amerikoj išgyveno 20 me
tų. Paliko dideliam? nuliūdimu 
moterį Josephiną, podukrą jųlia- . 
tų, posuniųs r— Vaclovą ir Al
fonsą. 3 pusbrolius — Kazįm’ttą 
ir Povilą Vailpridus ir Frapk Ba- 
rięius, ir pusseserę ir jps Vyrą Gu
rinai. o Lietuvoj tėvą, pamot? ir 
seserį Zusanną.

Laidotuves įvyko sausįo 6 1932 
Kennan, Wis. >

Nuliūdę liekame, 
Moteris ir Giminės.

Del platesnių informacijų pra
šome kreipties sekamu adresu: 
Josephine Žukauskas, tP. O. Box 
42, Ketinau, Wi«.

Policijos komisionierius Ja? 
mes P. Allman įspėja chica- 
giečius: ' • i

Piliečiai, kuriems tenka būti 
gatvėse vėlai vakare arba auk-

ANTANAS EINIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

. sausio 5 dieną, 1 1 valandą vaka
re 1932 m., sulaukęs 65 metų 
amžiaus, gimęs Telšių apskr. ir 
parsp. Amerikoj išgyveno 32 me
tus-

Paliko dideliame nuliūdime 2 
dukteris — Stefaniją ;k Qroni«U- 
vą, sūnų Antaną, švogerį Vaclo
vą Pocių, o Lietuvoj 2 dukteris ir 
sūnų ir gimines. Velionis gyve
no 5538 So. Kildare Avė.

Kūnas pašarvotas, randasi La- 
.chavich koplyčioj. 2314 W. 23 

Pla-ce.
Laidotuvės įvyks sukatoj sausio 

9 dieną. 8 vai. ryte iŠ koplyčios 
į Aušros Vartų parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Antano Einikio gi
minės. draugai ir pažjstmi esat 
nuoširdžiai kviečiami dąlyvąuti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sūnūs, Svogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Lachavich, Tel. Roosevelt 
2515.

PETRAS WI6TORTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 4 dieną, 4:32 valandą po 
piet 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., Si- • 
Ulės parap., Šeru<ių kaime- Ame
rikoj išgyveno apie 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime mo
terį Uršulę, po tėvais Ajčąįtf. tris 
sūnūs — Franciškų. Petrą ir Alek
sandrą. dvi dukteris — Zofiją ir 
Emiliją, žentą D, Odorizi, marčią 
Kazimierą ir 3 anukus—Ruth, Do- 
lores ir Raymond ir gimines^ 9 
Lietuvoj brolį Kazimierą ir bro
lienę.

Kūnas pašarvotas, randasi 9332 
Luella Avė., tel. South Chicago 
8872.

Laidotuvės įvyks pąnedčly, sau- J 
šio 1 1 dieną, 8 vai. ryto iš namų 
į Šv. Juozapo parapijos bąžnyčją, ( 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Švi, (Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Wistorfo gi
minės, draugai įr pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

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

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Ui

KAZIMIERAS SJĄPAMKUS

Persiskyrė ąu šiuo pasauliu 
sausio 7 dieną, 8:Q0 valandą .ry
te 1932 m-, sulaukęs 50 metų 
amžiaus, gimęs Triškiuose, Lietu
voj. ■

Išgyveno Amerikoj 35 metus.

Paliko dideliame nuljudįme , 
brolį Leoną ir draugus.

Kūnas pašarvotas, randasi 6733 
Sq. RockvęlJ St. i

Laidotuvės įvyks šeštadieny į 
sausio 9 dieną. 2 vai PP piet 
bus .nulydėtas į Tautiškas upi
nes. A;' \ •

Visi a. a, Kazimiera S(apjn- 
kąus gimines, draugai ir pa^js- į 
Ūmi esat nuoširdžiai kviečiam* į 
dalyvauti laidotuvėse ir sutęilęti 
jam paskutini .patarnavimą ir ar ' 
sisvelktnimą.

Nuliūdę liekame-

Brolis ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabe
riiis & P. Marika, sTėL Yards i
1,13.8. ' ' ■

Muių patarnavima* W- 
dptuyio ir koW»t»« 
kale viauojųtt uti *ąii- 
ningae ir nebrangu to
dėl/ k*4 neturime ML 
laidų MihikyiMi <Ay-

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL. 

.   t' «i jnuni - mi'i1 m ,

S.M.SKDDAS
' Lietuvi* ’ 1 ■

GRABORĮUS IR BALSAMUOTOJAS

y,Vlį»g.lįiįkii'Į(ku^(iW^^liT ' "<l' m"itA>^iii|i*wR.—

UetnvČE Akušerėj ~
wi*rton**w^***’*!f******"*“^-*—"v*-

i Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIPB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

...-......-F-----
Akių Gydytojui

flDUKlUa IK DALDAMUU1VJA& V A TrUTYCĮTl
Dideli it graži koplyčia dykai % DR. VAITlJSH, OPT

718 W. 18 St.
Tel. Rooievrlt 7532

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORĮUS
Patarnauju laidotuves* kuopigiauaia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu buiitc užganėdinti, 

Tel. Rooievelt 2515 arba 2516

23x4 W, 23rd P1M Chicag<»
SKYRIUS: 

439 S> Court, Cta 
TeL Cicero 5937

, Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
ModerniSĮka Kokplyčia Dovanai 

Tusių automobilius visokiems ceika 
tams. Kaina prieinama

8319 Auburn Avenue
CHICAęO. ILL

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cpt of 35tb 6 Halsted Sis) 
Ofiso valandos t nno 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedildieniaii pagal intartj

Ofiso ir Rez. Tej. Boulevard 5914

DR. NAIKEt IS
756 W. 3511. St

(Cor. of 35th B Habted Su) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

NedėldianUis pagal sutarti

Lietuviai Gydytojai 
Dr. C. K. Kliauga ’ 

DENTISTAS
Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 

2420 W. Marųuette Rd. arti Western Av, 
Phone Hemlock 7828 

Panedėliais, Seredoms ir Pitnyžiosu 
1821 Sa. Halsted .Street

..... v w 1 ......................11 »■ .......... ........

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th fitrern

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, ilsiputusias 
blauzdų gyslai.

galando* nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
' Nedėliomis nuo 10 iki 12.

3343 So. Halsted Street 
Tel Boulevard 1401

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
•r» Iš RUSIJOS

Gerai Uacnvrami žinomai per 25 m* 
cm kąipo patyrei gydytojas, chirurgai 
ir akušeri*.

Gydo (Valgias ir chroniikai ligas vy
rų, moterų u vaikų pagal naujauaiui 
metodui X-Ray ir kitokius elektrai 
pnetauua. .

Ofisai ir Laboratorijai 
1025 W IStb St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vak vakum/ 

Tek Canal 3110
/ Rezidencijos telefonai

Rgde Pturh 6755 «r Rgndolgb 6>00

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS-

30 E. lllth St
Kampat Wabash Avenue 

Tel Pullman 0856 
Gazai. XrRay, etc.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Sugryžo ii Lietuvos

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo. įkandamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas tu elektra, paro
dančia mažiausias klaidas Speciali atyda 
atkreipiama į mokykloi vaikus Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South zl&hland Ave>

Pbone Boulevard 7589

25 METU PATYRIMO 
< 

Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai 10 iki 12 ryto 4 iki 6 po pietų 
(Vakarais: Utam. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomit ir nedėliotai* pagal lusirarima

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tek Hydr Park 3395

Telefonas Boplevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. i iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St Chicago, III

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Ąptnue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

2 ik< 
10

0<no

Ptaktikuoja 20 metai 
OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 lobo* 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro Nedčl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Pbone Midway 2880

Telefonas Yard* 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 Sosstb Ashland Atmes 

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

7 iki 8 vai. NedR ano 10 iki 12
Rez. Tekphonr Plaza 3200

Ofuo Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191,

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St 
arti 31st Street 

CHICAGO. ILL.
Valandos: 1balandos: 1—3 po pietų. 7-—8 rak. 

Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną.

•ra

Jljiiiun imB?
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J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORĮUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau. 
■UKSU todėl, kad 
priklausau . prie 

bų Jšdirbyitė*.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
TeL Canal 6174

SKYRIUS i 
3238 S. Halsted St.

TeL ^Victory 4088
-.■T..... r.—........  .

Ekspertas tyrimo akių ir pritąikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bdlg-, -Mmp, 18 St- 2 aukštas 

Pastebėkite mflno iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va- 

kąra. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Room 8. Phone Canal 0523

MIMU I II I

.■Wrr, ,, , ................................................................. ......................... —

Jęl. Yardl J829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

-TV

Kao 6600 South Actųian Ąoontp ■ 
Pbone Prospect 6659 

Ofūo Tel. Ganai 0257 ,

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO ILL

Ofisas ir Altinių Dirbturi 
756 West 35th St. 

kampas Halsteą Su 
Valandos nuo'l 0-^-4, nuo 6 iki 

tycdėliomb nuo 10 iki 12>
8

'. 11 'y . i rr.i' ’ii 10''■" < < < « 11 'ii1-—

Dnokite »avo akb išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHA1
OPTOMETRJS7 

Praktikuoja vįrš 20 m 
4649 S. Ashland Avė 

kampas 47tb St.
Tel, Boulevmd 64S7

Kazimieras Paulauskas
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 7 d.; 12:45 vai. 

ryto 1932 m., sulaukęs 53 metų amžiaus; gimęs Šiaulių 
apskr., Žagarės pąrap., Bandorių kaime, Amerikoj išgy
veno 25 metus. Ūkliko dideliame nuliūdime. 2 dukteris — 
•Kteopusę ir Barborą, sūnų Leoną ir gimines, o Lietuvoj 
brolį Domininką ir pusseseres. Kūnas pašarvotas randasi 
7230 So. Talman Avė.

Laidotuvės įvyks pirmądienyj, sausio 11 d-> 2 vai. P° 
piet iš namų bug nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Kazimiero -Paulausko giminės, draugai ir * 
. pąžjstąmi eągt nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė- ; 

se ir suteikti jam paikutinį patarnavimų >ir atsisveikinimą. ;
Nuliūdę liekamę Dukterys, Sūnūs ir Giipinės.
Laidotuvėse patarnauja graborįus Eudeįkis, telefonas 

Yards 1741.

99
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KVIETKININKAS

' NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, JBankietams ir Pagratams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314 
^Dįn.j|iįįrįĮĮ"iitwrilWf»iWRIl ■ ipi'h liHlllii||i|i>iįįii!ii imi i i. di 

įiM , i i iiįiįi,n.H I . ,i. l|Į . ■■'( -Wl ,l|. I I 'H I-' "' ,» ĮM* ' * l> v
Duokite »avo akis išegzaminuoti 

DYKAI
Regijtruotam Optometriatai ' 

Akių Specialistas. Virš 15 metų 
patyrimas 

Akiniai nuo $3
Vają&4w* 9 ryto iki 9 vak. kasdic.

DR. J. GROUPE
4631 S. Ashland Ąye. TeL Yąrd« 6780 

gyjl'Įlf-!BT.'?’|Įį.. ... ĮĮgiĮĮ.' t.MJigg-eav!
Lietuviai Gydytojai-- -------------------------------- - ----------- --------- ...ir, 

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

Tel. Calumet 3294 
. Nno 9 iki 12 vaj. dieno* ir 

nuo 6 iki 9 valandoi vakari

A. MONTVID, M. D.
We*t Town State Bank Bldg. 

2400 V. Idadieon Sb.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak
Tel. Vnt 2860

Namų telefoną* Brunsvick 05 97
,, ,W^.I ■■■■vi.. ■■■■■-R ■■■■■■ ■■H.yi»r|i UI N linams

SVARBI ŽINUTE
DR. M T. STRIKO!

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

, Perkėlė abu savo ofisu t naują vietą po nr

4645 So. Ashland Avė.
Vąjando* 2 iki 4 ir 6 iki 3 vakar* 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So, Albany Avė.
Tri. Prospect 4 930

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South V/estern Aventu

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nub 6 iki 9 valandai vakaro .. . • *v

" .......................................... ..................................

DR. J. X KOWARSKAS
gydytojas ir Chirurgas

2403 W. 63rd SL, Suite 8
r , Tęl. Projpect 102#

Rez. 2359 S. Leavitt St, Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

- Nedalioj pagal tntartj

----- n.-- -----------........................
Tel,. Canal, 4050 . Veneciškos
*o<rl -

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

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare 

Varicoae Gyslos Odos

■i i ■« u ojs w nimiau u j.:a."'iil r ■ v1!: wnwra**e»
Advokatai

K. GUGIS
ADVl 

MIBST
127 N. Deatbot

Telefonas Central 4411 
Valandos: nno 9 ryto iki 4 po pim 

Gyvenimo vieta 
1323 South Halsted Street 

T< Boukvątd 1319
. Valandą.: nuo 6 iki 8 y»|. 

vakarą, išskyra* ketvergi 
Nerišlioj m 9 iki 12

ATAS 
OFISAS ‘ 
St., Room 1113

R» A. VASALLE .
ADVOKATAI 

II South La Šalie Street 
Room 1934 Tfi Raųdolpb 0M2 
Valandos ųųo 9 ryto iki 5 <«L vok 
324! S. Halsted St. Tel. Victory 0469 

Valąndo* — 7 Iki 0 yųUft 
Olis—Utarn.. Ketv- ir Subatos vak 
V*m1]e—Parų Sėt. ir Ptrnytios vak

,« — i.iii.!., i- mu i|iBy ,R> ■ ne .■

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd St
Telefonu Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Secedoj it Pėrnyčioj nw> 9 iki 6 

.......... j..... ....................................i..." "m*

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washinaton St. 
Room 1502 Tyl. Central 2978 

Valandoj 9 ryto iki 4 po pietų

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

Tel. -Keuwood 5107 
VALANDOS: ,

irau 9 iki 11 valandai 
nuo 6 įki 8 valandai v»M« 

apart iventadienio ir ketvirtadienio
............... ...... .. .. ......... ■ """" ; ........... . ......v ■

Phone .Canal 6222

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

Vąlandos: l-r—3 « 7—8 
Seredornis jr nedėliomis pagal Nutarti. 
Rexidencija ^62b So. Ritbmond Street 

Telefonas Repnblic 7868

■ (Naryauckas) ' 4 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2420 Matųnette Roąd

Valandos: 9—12, 7—9. (Antradienį it 
Ketyirtadi^j ^val^ajs pagal 5witąri|»ą.‘ 
—i.— ---------------- ;—■   _■■■■. _ . ... f

DR. A« L. YUĮSBLA 
2622 W. Marguette Rd. 

kampas 67tb Ir Artestan Avė.
Tifoną, Grovehill 1595 

yala/idoą nuo 9 iW U ryto, nqq 2-4 
ix 7-9 po pietų, ftttdoms po pietį ir 

ntdėiioms pagal susitarimą 
....... r..w,.. y„'', .

PYKAI TRAUKIMAS, BEDALIAMS
Ketvefg^ 1 :ki 3 po .piet ' , 

Utarninkais ■ 2 iki 3 po piet tiktai 

Dr. Vincent C. Steęle
DpNTtSTAS

4180 Archer Avenue 
įšalg MbH?nd -Banko

4145 Archer AtM. Tet Lai agatu 7337 

Num Tek Hr* Park 3395

JOHN B. BORDEN
105 W Adoma St., Room 2117

Telepkose JUouvclt 9090
Naali M Tek Rtpų^i* 960|

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

Rez. 6515 So. RockuMll
TdL Rcpublic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujienų Radio 
Programai

Kas nors kitoniško” — 
Makalų Šeimyna

tik musų

programų
yra pa-

šį sekmadienį “Naujienos” 
vėl pradės teikti Chicagos ir 
apielinkės lietuviams puikius 
radio programas. Į tą gražų 
darbą yra patrauktos visos ge
riausios lietuvių artistišlkos 
spėkos. Todėl reikia tikėtis, 
kad “Naujienos” savo radio pro- 
gramais oro bangomis suteiks 
tiek smagumo, kiek 
pajiegos leidžia.

Naujienų radio 
tvarkytoju ir vedėju
kviestas būti ^musų artistų ge
riausias patarėjas ir įkvėpėjas 
Kl. Jurgelionis, žinoma, musų 
artistiškų burių žvaigždės kuo- 
artimiausia su juo kooperuos.

O štai naujenybė. Makalų 
šeimyna. Gal jus jau ją pa
žįstat, ir išgirsit savo pažįsta
mus, kada jie pradės vaidinti 
savo šeimynišką gyvenimą per 
radio. Makalų šeimyna tai (ik
rą Chicagos lietuviij šeimyna. 
Jos džiaugsmai ir vargai, piktu
mai ir juokai, drama ir kome
dija girdėsis per radio kiekvie
ną sekmadienį. Makalų šeimy
nos nariai yra tėvas Antanas 
Makalas, motina Ona Makalie- 
nė, sūnūs Juozas Makaliukas ir 
duktė Aldona Makaliulė. Prade* 
kit klausytis Makalų šeimynos 
nuo šio sekmadienio ir toliaus 
kiekvieną sekmadienį sekite jų 
istoriją. Tikimės, Makalai jums 
taip patiks, kad jų niekad ne
norėsit praleisti. Beje, Maka 
lų autorius persergsti, kad nie
kas negali jų pamėgdžioti ir pa
silaiko knygos teises.

Šio sekmadienio “Naujienų” 
radio programe dainuos musų 
žvaigždė ponia A. Steponavi
čienė. Savo artistišku daina
vimu ji jau užžavėjo daugybę 
chicagiečių. Ji dabar taipgi 
mokina dainavimo, ir ačiū jos 
stropiam ir maloniam atsineši- 
mui į savo mokinius ne viena 
iš musų jaunų mergaičių ir ne 
vienas jaunikaičių turi išlavin
tus balsus ir pradeda atsižymė
ti kaipo dainininkai. Išgirsti 
ją per radio bus tikras malo
numas labai daugeliui, daugeliui 
lietuvių.

Jaunas, bet jau daug pasižy
mėjęs kaipo aktorius ir daini
ninkas, musų jaunuolių žvaigž
dė Pranas Jakavičius taipgi 
dainuos per radio šį sekmadie
nį. Panelė Ona Skeveriutė, 
daug žadanti ponios A. Stepo
navičienės mokinė, kurią mes 
vadiname “Onuku”, pasirodys 
(ar pasigirdės) su Pranu 
kavičiu puikiame duete.

Bridgeportas

Ja-

Lietuvių Golfo Kliubas naujai 
{rengtas; Kliubo atidarymas

Golfo Kliubas ran- 
739 VVest 33 Street, 
vedėjas buvo p. H. 
Bet nuo Naujų Me-

Lietuvių 
dasi adresu 
Iki šiol jo 
K. Menas,
tų kliubas perėjo į naujas ran
kas. Jį prižiūri dabar pp. 
Stanley Vasis ir Bill Paukštis.

Kliubas taipgi yra pertaiso
mas ir neužilgo jis bus pilnai 
įrengtas taip golfui lošti tro- 
bėsy, kaip sportininkams užeiti.

Kliubo prezidentas yra Dr. 
Karalius, žiemos sezono ati
darymo ir sukaktuvių iškilmės 
rengiamos sausio *9 d. kliubo 
kambariuose.—Senas Petrai. *

Burnside
Išdaužė biznierių langus

/

Naklį, senuosius metus paly
dint ir naujuosius pasitinkant, 
nežinomi piktadariai iššaudė 
langus biznio įstaigų ’Cottage 
Grove avenue blokuose tarp 92

93 gatvių.—Vietinis.

“NAUJIENŲ” KON 
GERTAS

Kad bus duodamas gražus ir 
įvairus programas “Naujienų” 
koncerte, tai to visi tikisi. Iš 
anksto galima sakyti, kad se
niai chicagiečiai mate toki pui- 

Ikų programą, kokis bus duoda 
mūs šiame “Naujienų” koncerte. 
Bet muzikalei programo daliai 
užsibaigus, prasidės kita pro
gramo dalis, būtent šokiai ir 
vaišės.

Kadangi koncertas prasidės 
apie 6 vai. vak., tai liks ganė
tinai laiko pasišokimui ir pasi
linksminimui. Gi prie geroš 
muzikos smagu ir šokti. Kad 
nepraleisti šios didelės iškilmės, 
dabar pasižymėkite sausio 17 
dieną ant savo kalendoriaus.

“Naujienų” koncertas įvyks 
Lietuvių Auditorijoj, sausio 
(January) 17, kitą nedėldienį.

—Rep. V.

Brighton Park

p-as Frank Jalcavičius, pasi
žymėjęs musų jaunuomenes dai
nininkas, dalyvaus 
Radio programe, 
ny, sausio 10 d., 6 
ir stoties W. G. E. 
locyclcs.

“Naujienų” 
sekmadie- 

val. vakare 
S. 1360 ki-

tai galimatų kam neaiškus 
atsiklausti kapinių užvęizdos ar
ba bet kurio direkcijos nario, o 
jie smulkiai išaiškins. Tas da«
lykas /taipgi bus plačiai paaiš
kintas lotų savininkų susirinki
me sausio 17 d.—Direktorius.

Laidotuves
Lietuviškos Tautinės 

kapinės
vieno gero lietuvio, 
žmogaus, malonaus 
kurį visi pažinoju-

savo mylimas gi- 
sugrįžo į šią šalį

apeigose p. Rim

, Palydėjome Povilą Baltrūną į 
Lietuvių Tautines Kapines. Ne
tekome dar 
pavyzdingo 
ir teisingo, 
šieji gerbė.

Kuris laikas atgal jis aplan 
kė Lietuvą, 
minės, bet 
mirti.

Laidotuvių
ku spadainavo liūdną dainelę, 
pp. Grušas ir Mockevičius 
akomponavo kornetais.

J. J. Bagdonas pasakė atsi
sveikinimo prakalbą išlydint 
velionį iš namų. Palydėti ve
lionį keliavo didelė minia žmo< 
nių. Prie kapo p. Rimkus pa
dainavo porą graudingų dai
nelių, o pp. Grušas ir Mocke
vičius pritarė kornetais. J. J. 
Bagdonas pasakė
prakalbą, ir užklojome 
gerą

i

Lietuvių Tautinių Kapinių di
rekcijos metiniame susirinkime 
laikytame sausio 3 dieną, ap
svarsčius bėgančius reikalus, 
buvo renkama valdyba 1932 me
tams. Didžiuma Valsų išrinkta 
senoji: pirmininkas A. Tamke- 
vičia, pirmininko padėjėjas P. 
Daubaras, sekretorius J. Zala- 
toyis, kasierius J. Balčiūnas, 
komisija J. Norvaišas, A. Bu- 
binas ir J. Zalatoris,

Turiu
Kapinių 
reiškia 
svarsto
tai, išskyrus gal vieną kitą į-

pasakyti, kad Tautinių 
direkcijoj dabar pasi- 
sutartis, direktoriai 

dalykus rimtai ir šal-

graudingą 
musu 

draugą šalta velėna.—-N.

Roseland
Golden St>ar Kliubo metinis 

sirinkimas šiandie
su-

Sausio 17 d. bus visuotinas 
lotų savininkų susirinkimas. Jis 
Įvyks Lietuvių Auditorijoj, 
Bridgepotte.

Visų lotų savininkų privalu
mas dalyvauti tame susirinki- 

Bus išduotas raportas apie 
Be, to bus ant 

Ji, 
tik

šį vakarą, sausio 8 d„ Gol
den Star Kliubas turės metini 
susirinkimą Strumilų svetainėj.

Susirinkimas, kaip metinis, 
yra svarbus. Bus išduoti ra
portai iš praėjusių metų Kliu
bo darbuotės. Išgirsite komisi 
jų pranešimus. Nauja valdyba 
užims savo vietas. Be abejo
nės, atsiras ir naujų sumany
mų ypač dabar, naujiems me
tams prasidėjus.

Taigi 
daugiau 
lyvautų, 
nesnis.
sirinkimo svarbą turėtų būti ja
me

pageidaujama, kad juo 
narių susirinkime da- 
kad jis butų juo pil- 
Nariai suprasdami su-

visi iki vieno.
—Kliubo Narys.

Bridgeportas
> Laisvos vestuves.

me. 
kapinių stovį, 
stalo kapinių konstitucija., 
konstitucija, yra ta pati 
naujai atspausdinta. Mat, nau
jos konstitucijos spaudos rei
kėjo, nes buvo stoka senosios 
spaudos kopijų.

Ir dar vienas svarbūs daly
kas. Jau tapo Įsteigtas naujas 
liuosnorių kapams/ puošti fon
das. Apie šį fondą ne visi ži
no, tai mėginsiu čia apie jį pa
aiškinti keliais žodžiais.

žmogus, kuris dar gyvas bū
damas nori, kad jo kapas butų 
puošiama jam mirus, kaip ir 
apsidraudžia Įdėdamas $150 v ar 
daugiau į tą fondą. Ir už gau
tus iš tų pinigų nuošimčius bus 
puošiama jo kapas, kai jis nu
mirs. Kapas bus " puošiamas 
sulig nurodymais, kuriuos fon
do dalininkas dar gyvas būda
mas yra davęs. Suprantama, 
juO/daugiąu bus įdėta to ar kito 
asmens Į fondą pinigų, tuo di
desnis nuošimtis eis ir tuo grar 
žiau bus galima kapas puošti.

Jei šis paaiškinimas pasirody-

Taikosi išvyti priva- 
■ čius automobilius 

iš laidotuvių
e ’ I » ,Vakar pasirodė Chicagoj ži
nia, k^ri liečia kiekvieną mies-. 
to gyventoją.

Automobilių šoferių unija — 
Auto Livery Chauffeurs* Union 
—-Local 7Ž7—-įteikė grboriams 
ultimatumą, kuris draudžia įri- 
vačiams automobiliams daly
vauti laidotuvių procesijose ir 
reikalauja, kad tose procesijose 
važiuotų automobiliai tik minė
tos unijos narių operuojami.

šoferių reikalavimas yra 
toks, kad tas ultimatumas įei
tų galion ateinantį pirmadienį.

Tas šoferių reįk'alavmais reiš
kia, kad mirusiojo giminei1 ar
ba draugui norima uždrausti 
palydėti nabašninką Į kapines 
savo automobiliu. Jeigu gi jis 
norės būti pakasynose, tai tu
rės aplinkiniais keliais nuva
žiuoti Į kapines ir čia jau pri
sidėti prie, ceremonijų.

Pasak unijos prezidento W. 
J. Kerrigano, jie, šoferiai, norį 
tiktai padėti išrišti trafiko pro
blemą, kurią iškelia laidotuvių 
procesijos sulaikydamos kitus 
važiuojančius, o taipgi pašalinti 
nelaimingus įvykius su automo
biliais. - "

Graboriai tečiau abejoja to
kiu šoferių aiškinimu. Kai ku
rie jų nužiūri, kad gal šofe
riai greičiau taikosi publikos ir 
graborių karštais pasipelnyti.

Grabpriai dar išreiškė nuo
monę, kad publika vargiai tole
ruos unijos patvarkymą, kuris 
draudžia tam ar. kitam asme
niui važiuoti sayo automobiliu 
ir palydėti mylimą asmenį am
žinam pasilsiui. ;

Graborių asociacijos mitinge, 
įvykusiame trečiadienio vaka
re, tapo paskirta komisija de
ryboms su šoferių unija.

Be kitko, šoferiai nurodo, 
kad privačiai automobiliai at- 
imą iš jų šoferių duoną. Esą, 
seniau jų unijai priklausę apie 
1,200 narių, o dabar belikę tik 
250.

Tikisi atgauti milioną 
dolerių

Sausio 1 dieną, t. y. Nau-I 
juose Metuose, apsivedė p. 
Stanislovas Mažrimas su Mo
nika Kačiusiene. '

Kadangi S. Mažrimas

DABOKITĖS!
I ---- — > -

Kadangi b. Mažrimas yra 
laisvų pažiūrų žmogus, tai ap
sivedė be bažnyčios tarpinin
kavimo; šliubą ėmė civilį. Į

Naujų Metų vakare buvo iš
kelta graži vestuvių puota p. 
Mažrimo namuose 3559 South 
Emėrald avenue. Svečių susi
rinko gražūs būrys. Vakarie
nėje S. Mažrimo draugai lin
kėjo jaunajai porai laimingo 
šeimyninio gyvenimo. 1 |

Drg. Mažrimas yra senas 
Westvillės, Illinois, gyvento
jas ir . žinomas Westvillėje 
kaip laisvų pažiūrų žmogus ir 
“Naujienų” platintojas ir 
draugas.

Chicagoj p. Mažrimas yra 
real estate biznyje. x

Nuduotas Aspirinas

Tūkstančiai dėžulių nuduoto 
—- netikro aspirino tapo paleista 

marketan. Dabokitės! Nerižikųo- 
kit ir griežtai atsisakykit priimti to
kią (dėžutę, kuri nėra pažymėta "Ge
nuine Bayer Aspirin”. Neimkite į 
savo vidurius nė . vienos. tabletės, ku
ri nėra, pažymėta "Bayer”. Pasaky
kite apie tai savx> šeimynai ir sayo 
draugams. Atmeskite, kiekvieną pre
paratą, kuris 'jums siūlomas kaipo 
"tokis pat*’ ar "panašus“ Tikrąjam 
Bayer Aspirinui.

Reikalatikite ir priimkite tiktai šią 
dėžutę, šias "Bayer” pažymėtas 

Tabletes.

Senas Petras NEKENKIA ŠIRDŽIAI

Išbandytą Skilvio 
Gyduolę

"Chicago gruodžio 11. —Tūlą lai
ką atgal, kada aš sirgau, aš vartojau vi
sokios rūšies vaistus, bet nė vieni man 
nepagelbėjo, iki aš pradėjau vartoti

TKINERIO
KARTŲJĮ VYNĄ

ir aš dabar patariu savo vaikams jį var
toti. Aš siunčiu jums savo padėką ir 
tikiuos, kad kiekvienas tą patį padarys 
dėl jūsų Kartaus Vyno, Jūsų, Stella 
Kovvalska. 1 Division St,“. Trinerio 
Kartusis Vynas yra pastebėtina gyduolė, 
Jis pašalina konstipacfją, pagelbsti virš
kinimui stimuliuodamas gastric sulčių 
bėgimą, išvalo visą virškinamąjį kanalą 
ir jį sutvarko. Daugelis gydytojų jį 
rekomenduoja. Pas visus aptiekininkus, 
mažos' ar didelės bonkos. Jeigu negau
nate savo apielinkėje, rašykite Jos. Tri- 
ner,Co., 1333 S. Ashland Avė., Chi
cago, III.

•f v

Midwest Stores pra 
deda antrus metus
Yra senas posakis kad laikas labai 

greitai bėga. Taip *ypač yra dėl tikrai 
progresyvės organizacijos, kur kiekviena 
minutė yra pašvęsta bizniui.

Taip yra ir su Midvvest Stores orga
nizacija. Ji ką tik užbaigė pirmus 
metus ir atsiektas pasisekimas yra tikrai 
pažymėtinas. Ypač jei atsižvelgti ų pe
reitų metų labai nepalankias ekonomines 
sąlygas.

įdomu pastebėti kodėl tai organiza
cijai taip sekėsi. Pirmiausia jos narių 
kooperavimas buvo puikiausiais. Yra 
25 7 nariai, kurie turi nuosavas sankro
vas ir kartu jie valdo ir operuoja savo 
urmo sandęlį.

Tokios didelės grupės perkamoji jė
ga yra labai didelė. T°dri 8ai* pirkti 
prekes savo sankrovoms nepaprastai pi
giai. Tas sutaupimas yra perduoda
mas publikai formoje žemesnių kainų.

Kita svarbi pasisekimo priežastis yra 
ta, kad viskas perkama už cash. Tas 
leidžia sandeliui pasinauodti visais dis
kontais ir specialiais bargenais.

Be to prie pasisekimo daug priside
da ir plati Mid,west Stores vedama ap
garsinimų kamapnija. Kiekvieną savai
tę yra naudojami šeši laikraščiai ketu
riose kalbose, neskaitant kitų priemonių. 
Įdomu pastebėti, kad visų šių laikraš
čių ir Midwest Stores vartojamų cirku- 
liorių cirkuliacija siekė 14,474,000 kd- 
pijų-i ši ------
kad 
nuo 
gina - - 
bizni ir organizacija yra griežtai nusi
tarusi ir šiais metais teikti publikai visą 
laiką teisingą ir mandagų paarnavimą ir 
laikyti kainas kaip galima žemiausias.

organizacija labai gerai supranta, 
jos pasisekimas daugiausia paeina 
publikos patronavimo. Ji bran- 
publikos darolną šiose sankrovose

Marquette Park. Dollar Savings 
Building and Loan Association, lietuvių 
spulkol mitinis narių susirinkimas įvyks 
sausio 7 d., kaip 7:30 v. v., spulkos ofi
se, 6812 S. Western Avė. Direktoriai 
kviečia narius atsilankyti, nes bus -ren
kami nauji direktoriai ir bus išduotas 
metinis finansinis raportas. Taipgi kvie-

Naujienų spulka
Naujienų skolinimo ir buda- 

vojimo bendrovės nauja serija čia m lietuviu* atsilankyti ir prisirašyti 
prasideda su 1 d. sausio 1932 pri' ’p”lko!’ “M
m. Galima įstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro kas- 
die.

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

Del platesnių informacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St

T. Rypkevičia, sekr.

SLA. 129 kuopos metinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, sausio 10 d„ 1 vai 
po pietų, G. Chernausko svetainėj, 1900 
S. Union Avė. Malonėkite visi atsilan
kyti, nes yra svarbių nutarimų ir duok
les apsimokėkite.

A. Zalagėnas, prot. rašt.

West Pullman. Sekmadienį, sausio 
10 dieną, 2 Vai. po pietų West Pullman 
Park svetainėje įvyks SLA. 5 5 kuopos 
metinis susirinkimas. Komisija duos 
metinį raportą, bus ir kitokių raportų 
ir pranešimų. y«sų narių pareiga atsi
lankyti. Už neatsilankymą bausmė pa
gal konstituciją. Atsiveskite bent po 

i vieną narį prirašyti prie Susivienijimo.
— Sekretorius.

Ra-

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

"Birutės” Choro repeticija įvyks šį 
vakarą, lygiai 8 vai. Gage Park svetai
nėje. Visi choro dalyviai būtinai pribu
kite, nes yra mokinama operetė ‘‘Biru
tė’’. — Valdyba.

susirinkimas
8 v. v., 

S. Marshfield

Unity L. B. Kliubo 
įvyks' penktadieny, sausio 8, 
kliubo svetainėj, 4558 
Avė. Visi nariai yra kviečiami skaitlin
gai atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. . — Valdyba.

s

Simono Daukanto Teatr. Jaun. Kliu
bo metinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
sausio 8 d., Lietuvių Auditorijos svet., 
3133 S. Halsted St., 7:30 vai. 
Susirinkimas bus labai svarbus, kadangi 
turime daugybes svarbių reikalų aptarti, 
tad kiekvienas turime dalyvauti 
nešti gerų sumanymų.

— M. Paulaitis, rašt.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj sausio 8 d., 
Amalgamated Centro name, 333 South 
Ashland Blvd„ 7:30 v. v. 'Visi nariai 
yra kviečiami skaitlingai atsilankyti, nes 
yra daug svarbų reikalų aptarti, šiame 
susirinkime užims vietas naujoji Lokalo 
valdyba. Taipgi bus geras kalbėtojas.

— Fr. Prusis, sekr.

Akcipnierių metinis susirinkimas D. K. 
L. Gedemino Bldg ir Loan Assn., įvyks 
sausio 8 d., 7:30 vai. vak., Mike Mel- 
dažio svetainėj, 2242 W. "23 PI. Kvie
čiame visus šėrininkus ant šio metinio 
susirinkimo. Sekr. J. Mackevich.

vakare.

ir atsi

STANKŪNAS 
norit gerų paveikslų atvažiuokit 
studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St 
Tel. Yards 1546

Kas

A. T. CZESNA’S
BATUS

rVRKISKOR, RrT.FTRlNER VANOS tR 
ELEKTRTKĮNT8 GYDYMAS

Treatmentai vi noki tj kraujo lirų, reuma
tizmo. nemj. lumbago. 6alMo, paraly
žiau*. sciatica Ir visa* panaAiaa Ura* gy 
<1ome «u aleKtroa therapy, rlcletinlai* 
*pin<1ulia(*. nonusofdal elektros prietai
sai*. Sulfurinff* vanos sutvirtina vandeni 
iki 1RB ir 175 laipsniu. Nuo jų kraujas 
gerai -cirkuliuoja. Turime ekspertu* pa 
tarnautojus ir masažistus. 25 (vairu* 
treatmentai. Vano* ir kambary*—$1.50 
Moterims antradieniais—diena ir vakarai*

• 1657 W. 45th St
Kamp. 8. Paulina. Tel. Boulevard 455$

~~ r " T~mn——*_~r ~i—l

CLASSIFIED ADS.
■w»w»««<»nM^awnu»i .■n n i ............

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO

imi» ai vakarai*. Del 
šauk arba rašyki

’ HRNATIONAL BARBFF 
COLLFGE

'Vm Si,e*

Chicagos pirklybos asociaci
jos šeškomas praneša, kad jis 
tikisi greitu laiku atgauti $1,- 
000,000 vertingų popierių, ku
rios buvo . paimtos iš penkių 
bankų, kai tiems bankams plė
šimai daryti, šiomis dienomis 
šeškomas atgavo /jau $575,000 
vertingų, popierų. .

Dykai 7 i Dienų Ban
dymas Kenčiantiems 

nuo Reumatizmo
Jeimi jus kenčiate 

nuo reumatizmo, Jus da
bar pralito irauti Rose 

< Rhouma Talis, (rodytą 
crN ir išbandytą gydiiolę, 
VU Dykai 7 Dienų Bandy- 
✓ nmi. ši paprasta na

mų gyduolė jau pagel
bėjo šimtams. Nesiųs
kite pinigų — tiktai sa
vo vardą ir adresą ant 

r žemiau esančio kupono
Dykai Del Skaitytojų

Išbandykhc šią gyduolę 
patys pageibu' NEMO
KAMO BANDYMO. 16- 
pildykite kuponą ir nrl- 
siųskite j( greitai, pirm 
išsibaigs šis duosnus pa
siūlymas.

......... . . .............. .. ,i, ............
Rose Rbeutna Tab Co., (Dept, X-l) 
351B N. Irving Ave„ Chicago, iii.

Meldžiu prisiųsti man pilną Pakeli 
Rose Rheuma Tabs, apmokėtu persiunti- 

į mu. Aš vartosiu jas r? dienas ir' tada 
pats nusispręslu ar aš noriu jų daugiau.
Vardas
Adresas
Miestas

Marquette Park. South Side Lietuvių 
Demokratų Kliubo metinis narių susi
rinkimas įvyks pėtnyčioj, sausio 8 d., 
7;3O vai, vakare, K. J. Macke ofise. 
6812 S. Western Avė. f... 
rinkimai ir raportai iš kliubo darbuo
tės politiškam lauke, 
nai narius atsilankyti 
rius įstoti į 
' metus.

Bus valdybos

Kviečiam buti- 
ir taipgi norin- 

kliubą. Mokestis tik 50c. 
Valdyba.

SLA. 238 kp.Vark. — 1___ __  „r.
turėjo įvykti sausio 1 <fc.

Brighton 
susirinkimas 
bet delei šventės tapo perkeltas į penkta
dienį, sausio 8 d., 7:30 v. v., K. Gra- 
monto svet.. 4535 S. Rockwell St. Visi 
kviečiami atsilankyti, apsvarstyti kuopos 
reikalus ir labiau susidomėti savo orga
nizacija. i — Rast.-J. Povilaitis.

.. ValHt...

$750.00
BUS IŠDALINTA DIDELIAME

Maskaradiniame Baliuje
kurį rengia

1 Liet. Raudonos Rožės Pašelp. Kliubas
t. iš CICERO

Nedėlioję, Sausio-Jan. 9,1932
LIET. LŪJOSYBfiS SVETAINĖJE

14 STREET IR 49th COURT. CICERO; .' '
Muzika JOHNNY BREA&’ER įr jo Winter Garden Orkestro.

Pradžia 8 vai. vak. iki? Įžanga 65c su drabužių p^sidėjimū

/4

WISSIG,
Pasauliniam* Kars

Seno Krajaun
Kapitonai ’

Specialistas iš
< ____ ..

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PE& 26 klETUS.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENCJUŠIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo jigas pilvo, plaučių, inkstų ir puolės, užnuodijimą krau 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti n* 
galėjo jc» išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jum* gali padaryti 
Praktikvoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančiu* ligonių Patarimai
dyka). , OFIS 
ralanthi ir nuo 
♦ 200 Z6 St

VALANDOS, Ka»di» ano 1
3 valandai vakare. Nedaliom it 

ktampai Kertei Ąvt.

1 valandų* ryto iki ' 
nuo 10 ryto iki 1 vai

T ei Cra*tord 5 '

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST- 
MENTAS

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

NAŠLE moteris paieško namų dar
bo. Esu patyrus. A. L. 4500 So. 
Union Avė. Boulevard 2153.

MILDA
Theatre

3142 S. Halsted St.

Helpyyante<i--~-Feniale
REIKALINGA 19 m. mergina abel- 

nam namų darbui, 3 dienas į savaitę. 
Šaukite Hemlock 5853.

Šiandie
Specialis Programas

“In/Line df Duty”
SUE CAROL, NOAH BEERY

• . ir k.

Iš garsiosios Kanados, raitosios 
.policijos gyvenimo

Komedijos, Žinios, Pasakėčios, 
, ’ Margumynai

..... ■   ..........—————■—■■■■ ■■■ i.

RAMOVA
I iTHEATREfl 

35 & Halsted Sts. 
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie

“The Cuban
Love Song”.

1 i . f

LAWRENCE TIBBETT, 
LUPĘ VELEZ

ir k.

Linksma komedija ir romanas

Taipgi

Margumynai.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikią

REIKALINGA lietuvių moterų vy
rų, kurie nori užsidirbti pinigų parda
vinėjant gerus anglis liuosu ar visą lai
ką. Liberalis komisas. Šaukite

Lafayette 9456

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

4020 So. Montgomery St.

EXTRA. Geroj, pelningoj vietoj, 
parsiduoda grosernė. kendžių ir school 
supplies krautuvė, netoli mokyklos ir 
bažnyčios. 2709 W. 71 St. Grovehill 
1914.

KRIAUČIAI — EXTRA BARGENAS 
Parsiduoda s tailor sbop su visomis 

reikalingomis mašinomis, kampinis na
mas, gražioj ir geroj išdirbtoj vietoj, 
nėra konkurencijos, nes nėra kitų kriau
čių arti, storas ir 3 ruimai pagyvenimui, 
nebrangi renda. Kaina pigi. Nepraleis
kite progos.

■ ■ ■» ■■ ■ \

EXTRA BARGENAS
Delicatessen Štoras, randasi ant 69 St. 

tarp Racine ir Morgan, parsiduoda la
bai pigiai iš priežasties ligos, norintys 
gerą gyvenimą padaryti nepraleiskite 
progos, įsigykite šį štorelį. Atsišaukite 

PAUL M. SMITH 3 CO.
4425 So. Fairfield Avė. 

Lafayette 0455
------- ................................................... ................
RESTAURANTAS tirštai apgyvento] 

vietoj, su niitiu, ar,, vienas biznis, mai
nysiu ant namo arba gero loto. Atsi- 
šaukit 3649 S. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai - že tn ė P a r d a y I m n <____

PARDAVIMUI arba mainymui 7 
kambarių bungalovv, 4 puikus kamba
riai viškuosc, augštas beismantas. Taip- 
pat , turiu kitą 4 fialų namą, randasi 
Bridgeport apielink-ej. Del platesnių in-
formacijų šaukite

Prospect 6698 
' 7004 * Fairfield Avė.




