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Saugokitės, Žūstančios
Imperijos Demonai!”
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Indijos slapta teroristų organizacija
skelbia karą Anglijai ■
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Britų valdžios darkoniškas dek
retas nacionalistų judėjimui 
nuslėgti

500 hindusų organizacijų 
uždaryta

Britų valdžia išleido griežtą 
dekretą, kuriuo uždarytos ir 
paskelbtos nelegalėmis 500 In
dijos nacionalistų organizacijų, 
net tokios kaip blaivininkų ly
gos, verpimo mokyklos ir vai
kų prieglaudos, namai.

Dekrete gyventojai perspėja
mi, kad kiekvienas bus bau-

Bombay, Indija, saus. 8. — 
Karo ir kraujo praliejimo de
besys paplito visos Indijos pa
dangėj tik tuo metu, kada Bri
tų valdžios oficialai jau tikė
josi griežtomis priemonėmis
nuslopinę Indijos judėjimą dėl džianias be teismo dviem me

tam sunkiųjų darbų už pikio- 
tavimą, už prikalbinėjimą ne
mokėti taksų, už boikotavimą 
angliškų prekių ar įstaigų ir už 
davimą aukų Indijos naciona
listams.

Valdžios agentams duota tei
se areštuoti, kratyti, be varan
ti! ir įkalinti žmones be teismo, 
ir konfiskuoti turtą. Specia
liems teisėjams • suteikta teisė 
bausti mirtim net už aklių. * 

Visoj Indijoj galinga Bom- 
tų kongreso vadus suėmus, nuo
taika yra rimta ir prislėgta. 
Veik visos hindusų krautuvės 
uždarytos, ženklui protesto dėl 
Mahatma Gandhi areštavimo.

Visoų Indijoj galinga Bom
bay Cotton kompanija priėmė 
rezoliuciją, -reikalaujant anglų 
atšaukti rėprcsTJbs dekretą, pa
leisti .suimtus vadus ir pradėti 
derybas su Gandhi.

nepriklausomybė. suareštavę 
daugumą kongreso lyderių ir i- 
vedę krašte tikrą karo apsiaus
ties stovi.

“Saugokitės, žūstančios im
perijos demonai! didžiausiomis 
raudonomis, raidėmis šiandien 
iškabintas plakatas virš Hin- 
dustan Republican namų. “Mes 
perspėjame britus oficialus, kad 
vaikščiotumėt sapriai apsigink
lavę. Musų organizacijos kariai 
paliepus užmuš bile vieną jū
sų oficierj. Dėlto saugokitės. 
Mes taip pat perspėjame visus 
Indijos nacionalistus nesikišti i 
musų pareigas!” parašyta pla
kate. z, > - ,

Toji Hindustan ^Republican 
draugija yra slapta teroristinė 
organizacija, kurios tikslas yra 
su ginklu iškovoti nepriklau
somybę nuo Anglijos.

Bet jiems vargas, kad

Vokietijos social
demokratai atmetė

derybas su Hitler
Brueningą remiančios partijos 

prieš bet kokius santykius su 
fašistais

Hitleris pareiškęs, kad prie 
Hindenburgą net jis nekandi
datuosiąs, taip kad yra vilties, 
kad didžiosios partijos šiuo rei
kalu susitars.

Į ,
Hitleris prašė portfelio

Berlynas, saus. 8.— Social
demokratų laikraštis “Vorwa- 
erts” rašo ,kad Vokietijos So
cialdemokratų partija, “pritar 
dama palikimui Paul Hinden
burgo prezidentu, jokiu budu 
tačiau neprileis, kad su fašis
tais tuo reikalu butų vedamos 
kokios derybos. “Morgen Post” 
praneša, kad fašistų vadas pra
šęs kanclerio Brueningo dviejų 
vietų kabinete.

šios dienos Berlyno laikraš-

Berlynas, saus. 8. —r Kancle
ris Bruening turėjo pasikalbė
jimą su stambiųjų partijų va
dais ir net su pačiu Hitleriu, 
fašistų vadu, d?l pratęsimo pre
zidento Hindenburgo termino. 

%

Kadangi prezidento Hinden
burgo terminas greitu laiku 
baigiasi ir sulig konstitucijos 
turi įvykti nauji rinkimai sep-|čiai daugumoj praneša, kad da- 
tyneriems metams, o Hinden 
burgąs yra per senas ir nebe
nori, tai dauguma 
Hindenburgas dar 
paprezidentautų.

Tam reikalinga 
pravesti tam tikras konstituci
jos priedas. Socialistai nesi
priešina Hindenburgo . termino 
pratęsimui be rinkimų proce
dūros; taip jau tam pritaria 
kitos pažangesnės partijos, tik 
hitlerininkai, jausdami savo pa
jėgas augant, nori rinkimų.

nori, kad 
nors metus

reichstage

PROGRAMA

pradedant 
Sausio 10 dieną 

iš Stoties 
WGES 

1360 kilocycles 
6 vai. vakaro

bartiniai kanclerio Brueningo 
rėmėjai neprileis prie jokių 
rybų su fašistais nei priims 
“propozicijų”.

de
ją

3000 tarnautojų 
bedarbiauja Kaune
Kaunas. — Gruodžio 12 d. 

įvyko visuotinis naujos preky
bos—pramonės tarnautojų , są
jungos susirinkimas. Praneši 
muose nurodyta; kad Kaune 
būklė gana iunki. Pranešėjų 
tvirtinimu, kaip rašo “E” apie 
3,000 tarnautojų neturi nuola
tinio. darbo.

■ > . ■ ,

. Nutarta prašyti savivaldybės 
įvesti 8 vai. darbo dieną tar* 
nautojams. Tam tikslui susi-, 
rinkimas prašo krautuves už
daryti 6 vai. ir pietums leisti 
2 vai. žiemą 1 vai. •

Nušviesta būklė tam, kad 
tarnautojų būklė butų sutvar 
■kyta specialiu įstatymu. Pro
fesinės sąjungos tarybai paves* 
ta įsteigti bedarbiams tamau 
tojams fondą.

[Acme-P. 8 A. Photo] 1

Naujos rųšies autogiras, kuris tiešiai gali pasikelti į viršų ir 
skristi taip jau greit, kaip ir bile kokis lėktuvas. Jį išrado 

. ■ - • • / anglai..

(IŠ korespondentų pranešimų)
_ :___ į

New Yorke , dabar lankosi 
SLA. prezidentas Gegužis ir 
tautininkų kandidatas Į prezi
dentus Bačiunas. Pastarasis at
vyko tenai dalyvauti tautinin
kų. slaptoje konferencijoje, ku
ri bus laikoma sausio 10 d. 
(pranešama, . kad—Pennsylvani- 
ja hotelyje).

Bačiuno , šalininkai daro di
džiausią spaudimą į Gegužį, rei
kalaudami ,kad jisai ištrauktų 
savo kandidatūrą ir grasinda
mi, kad priešingam atsitikime 
jisai busiąs “išmesta^’ seime į? 
turėsiąs užmokėti Devenio pa
skolas nuostolius Susivieniji* 
mui.

Mums praneša, kad p. Gegu
žis nutarė kandidatuoti.

Bačiunas vyks iš New Yorko 
Wflshingtonian pas,p. Balutį ra
portuoti apie savo “pasisekimą” 
nominacijose ir apie konferen
ciją New York 3. ,t

“Vienybininkaf’, kurie pirmai 
džiaugėsi, kad Vinikas negau
siąs pilietinių popierų, dabar 
ruošiasi atakuoti jį už tai, kad 
jisai nebuvo pilietis nominacijų 
laiku.
SLA. konstitucija tokių dalykų 
visai

Nominuoja nariai ką nori—. 
ir piliečius, ir nepiliečius, ir 
esančius geram stovyje, ir su
spenduotus, Tik Kuomet asmuo 
yra RENKAMAS j Pild. Ta
rybą, tai jisai turi būti Jung
tinių Valstijų pilietis (Konst. 
skyrius V, par. 1.)

. >--------------------------------------------- f

Balsus skaito komisija, susi
dedanti iš Paužos, česnos ir 
Mikolainio (jaunojo). Manoma, 
kad prieš savaitės galą skaity
mas bus užbaigtas. Iš pąsikal-' 
bėjimų su tais, kurie “nugirs
ta”, galima numanyti, kad tos 
Žinios, kurias skelbę “Naujie 
uos”, yra gana tikros* Tik 
Gegužis savo balsais iš Maha- 
noy City . kuopos. prašoko Gri
nių ir atsistojo antroje vietoje. 
Jisai turi dabai* apie 100 bal
sų daugiau už Grinių.

Bačiunas dar nedasivarė iki 
900. Jis tik pora šimtų balsų 
pralenkė bolševikų kandidatą.

Tareila ir Lopatto (kandida
tai į iždininkus) gavo, abu kar
tu, mažiau balsų, negu Gugis, 
kuris turi apie tris tūkstančius 
balsų.

čekanaukas, kandidatas į sek
retorius, stovi žemiau už bol
ševikų kandidatą. Varašius —• 
dar žemiau. '

nereikalauja iš kandida

Vabzdžių lėkimas judomuose 
paveiksluose

- ----------------- • '' . c.

Paryžius, saus. 8. —- Naujų 
filmų fotografijos aparatu, kurs 
ima po 3,000 paveikslų per se
kundę, pavyko, nufotografuoti 
įvairių vabzdžių skridimą.^ Pa
vyzdžiui, musės skridimas at
muštas kratomuose paveiksluo
se atrodo' panašus į žmogaus 
kojomis žengimą. Musė skris
dama judina sparnai po 110

.... r?1 r.<w:T-;r^sar.asfT??l.".r-’■   ....

Japonijos kabinetas 
atsistatydino dėl 
naujo pasikėsinimo

Korėjietis metė bombą j impe
ratorių,) bet neužmušė

Tokyo, sauą. 8.- -— šį rytą 
Japonijos imperatoriui grįžtant 
iš kariuomenės parado, tūlas 
korėjietis Iš minios metė į jo 
vežimą bombą visai arti kara
liškųjų rūmų', bet bomba su
žeidė tik žandarmb arklį. Po
licija jaunuolį tuojau suėmė.

Japonijos kabinetas, jausda
mas save kaltu/!. kad nesugebė- 
j ęs tinkamai] j apsaugoti impe-. 
ratdriaus žada atsistatydinti. 
Japonų spaudai griežtai., už
drausta apie, pasikėsinimą;, jmi- 

1 nėti. ; ; >
• '• ' 1 * \ u-

š Pasikėsinimo priežastis dar 
nežinoma, bet visur tvirtinama, 
kad tai yra politinis nktast bu
teli korėjiečių kerštas japo
nams prieš jų šalies okupaciją.

7 ; 't' ■ / ■' j ; •'

Tientsin, Kinija, saus. ,8. — 
Du' tūkstančiai japonų kariuo
menės su artilerija ir visais ka
ro pabūklais ištraukė per šį 
miestą, iš ko matyti, kad ja-/ 
ponai rengiasi traukti į pačią 
Kiniją.

Rezignacijos; greičiausia 
nepriims

Tokyo, saus. >8 
mis žiniomis Japonijos mįniste- 
rių kabinetas įteikė savo im
peratoriui Hirohito atsistatydi
nimą. Spėjama, kad imperato
rius atsistatydinimo nepriims, 
nes šiuo įtemptų metu dėl karo 
Mandžurijoj rinkimai butų Ja- 
ponį j ai nepageidaujami. > • • i v I ' , • , v

. ' ■ ■ ■

Giffordui tikrai geri 
'■■■■' • laikai ' . ' . -

Raudonas Kryžius 
skiria $1,000,000 
maineriam šelpti

Per tris valstijas yra apie 4 
milijonai-, bedarbių

' Washington,y saus. 8. 
donasis Kryžius pakeitė savo 
ligi šiolinę politiką ir paskyrė 
$l,00OJ)00 šelpti West Virginia, 
Kentųįky, Ohio ir Indiana ir 
Renns$vani’a * valstijų ąpglią-, 
kasiams'. Kelis’ kartus Raud. 
Kryžius buvo atmetęs tų vals
tijų bedarbių prašymus pašal
pos. . . ..Y;

Senatorius Costigan pranešė, 
kad Pennšylvanija turį -'virš 
1,000,000; New - York apiieų 
500,000 ir Illinois l,l()b;000> be
darbių. • < /

Rau-

4 nuošimčio alaus
- • ' •»

po puse galiono 
į valandą sveika

Nuod’ų specialisto * pareiškimas 
senato komisijai

■ • X ’ - ■    . ’ '•

Washingtom saus. 8. -

per

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

Debesuota, galimas 
sniegas,'kiek šalčiau; 
šiaurvakarių vejas.

Vakar temperatūra 26*28

mažas 
švelnus

Vėlesne-

Washington, sąus. 8. •"— Gif- 
ford, prezidento Hooverio be
darbiams šblpti komiteto direk* 
torius pareiškė, kad Spring- 
fieldo legislątųra pati pasirū
pins Illinois ir Chicagos bedar
biais ir kad tat Valstijai jokįa 
federalė pagalba nebus reika-

AVashingtom saus. 8. — Se
nate prasidėjo alaus klausimo 
svarstymas. Pakviestų gėrimo 
ekspertų tarpe Dr. Yandėli 
Hėndersom Yale universiteto 
profesorius ir" nuodų specialis
tas pareiškė, kad vartojant sų 
saiku alkoholis yra tiek pąt 
tekenksmingas, kiek ir rūky
mas arba kavos gėrimas. Ketu
rių nuošimčių alkoholio alaus 
išgeriant po pusę galiono per 
valandą visai neturi pasekmių 
jvvidutinio sveikumo organiz
mą, tikrino profesorius.

■' . v ' >• / i*š: , < H
f 1 ' i.H I ėU(Į IR*--»|I.-I"i..................... ..
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Demokratai kongrese stiprėja

, ĄVashipgton, saus. 8. Ban
domuose balsayifnuose, li-eėjan* 
čiuose galimybę pravesti tari- 
fų ^statymą, demokratai gavo 
214 balsus prieš 174. \

■■ ■■ -.-t.A1' /.r -

Churchil šaukia .Borah
' t L " 1r putus

i dis

WinS’

;.. . j t ‘ ’ • , ■:‘1 & -•?■ V ‘ ' '• ■ ' ' ;
. Briand r tikrai pasitraukia 
r T '■ , I

'■•V --------, . « . '
Paryžius, skus. 8.-L? Šiandien 

tikrai tvirtinama, kad Aristide 
Ęriand, “Europos taikintojas”, 
išbuvęs 7 metus užsiehių mi-
nisteriu, pasitraukiaNew York, saus. 8

uton Ghurchill, buvęs Anglijos 
ministeris, dąjw Amerikoj iš
šaukė senatorių .Borah į deba
tus,, ar vertą j pripažinti Sovietų gimtinę pasilsėti 
Rusiją. . i ‘ J

Naujienų hadio t rigrama 
Sekmadienį 6 Valandą

..... -....*■*!"*>.... I . .....................

Bus parinkta muzikalė programa 
jr “kas tokio kitomško”

pasikalbėjimai, taip vadinama 
“Kas nors kitoniško’*, būtent 
Antano ir , Onos Makalų šei
mynos nuotykiai.

Patartina visiems, kas turi 
savo radio ar turi progos sek
madienį šeštą valandą būti na
muose su radio, Naujienų pro-

šį sekmadienį, sausio 10 d. 
lygiai 6 valandą vakaro prasi? 
deda Naujienų Radio valandą 
iš WGĘS, 1360 kilocycles, Ra
dio stoties.

Programa mus mišri. Daly
vauja ponia Anelė Salaveičikiu- 
te-Steponavičienė, p. Pranas 
Jakavičius ir p-lės Onos Ske- gramos pasiklausyti, 
veriutės su p. P. Jakavičiu due- 7' 
tas.

Kita naujenybė bus Radio dą vakaro.
.... ui i ui. iĮ>mii»ww

Peru diktatoriaus sū
naus g’-aftas

Naujienų Radio. valandos bus 
kiekvieną sekmadienį, 6 valan-

Pelnė $415,000 už išgavimą Iš
• Amerikos paskolos

— *' v ■>
.Wąshington, saus. 8. čia 

eina smarkus-ginčai dėl suteik
tos $10,000,000 paskolos Peru 
valdžiai laike nuverstojo prezi
dento Leguia valdymo. „ Ta pa
skolą bankrutavo. Dabar pa* 
tirta, kad prezidento Leguia sū
nūs už padėjimą paskolą išgau
ti gavo $415,000; kitą paskolą 
valdžios favoritai taip suvarto
jo ,kad nieko iš jos nebeliko:

. .--------- į----- --- K

Italijoj nerimas
dėl siuntinių su 
bombomis didėja

$2,000,000 korpo
racija įsteigiama 

kreditams dalinti
UŽdarytų bankų depozitorių 

korporacija negelbės?

Washington, saus. 8. — Pa
sitikėdamas, kad kongresas 
greičiausioj ateity užtvirtins 
prezidentas Hooveris ruošiasi 
paleisti į darbą' dviejų bilijonų 
dolerių finansinės rekonstrukci
jos‘korporaciją. Uždarytų ban- 
įu dęi>ozitwiams sekretorius 
Mellon patarė iš tos korporaci- 
jor pagalbos neteikti.

Franci joj susekta bohibų kon 
spiracija prieš fašistus

Korporacija bus panaši įbu4 
vusią karo metu War Finance 
Corporation ir lėšas aikvos ban* 
kų sustiprinimui ir biznio aks- 
tinimui.; Įstatymas jau sena- 

l’ te. , •

Roma, Italija, saus. 8. — 
Italijoj pfiicaliai šiandįeų pra
dėjo saugoti visus pajūrių uos
tus neįleisti į Italiją bombų, 
4jasiųstų( karaliui Imaiiueliui ir 

ussolini laivu Excaliber, kaip 
tapo pranešta jš Suvienytų Vai 
tijų. ■

i t Ji joj padėtis • tapo labai 
nervinga, kada sužinota, jog ir 
Paryžiuj ir Nicoj taip jau raį- 
ta bombų, siunčiamų fašistų 
galvoms.

Par, žiu s, saus. 8.
imti trys jauni italai, pas ku
riuos rasta didelis kiek sprogs
tamos medžiagos. Pradėta tar
dymas patirti, ar jie priklauso 
kokiai nors anti- fašistų orga
nizacijai.

Kunigo vedamus be
darbius Washing- 

tone priėmė
■ '■ ’ *

Įteikė peticijas kongresui ir 
prezidentui

Washington, saus. 8. —Renr 
v’vnnijos bedarbių armija virš 

10,000, vedama kunigo Cox va
kar įteikė savo petičijas sena
toriui Davis ir kongresmanui 
Kelly iš Pennsylvanijos ir pas
kui bedarbių delegacija buvo 
nriimta prezidento White 
House. r, x

Lajke peticijos įteikimo be
darbiai demonstravo sveikin
dami Amerikos vėliavą. Maiti
no Calumbijos distrikto šelpimo 
organizacijos. Policija šį kar- 
t^ jokių atsargos priemonių ne-

Vienas iš tų “baduolių” armi
jos J. M. Čylkowski beparoduo- 
damas nusilpo ir perkrito gat
vėj. NuveŽus j ligoninę rasta 
jo kinešniuj $1050.

t<„! ;i,.ir<i,..J..—   . ———i. —

čia su-

Vagonas su pogromj 
niais šūkiais

, Pagėgiai. Gruodžio 20 d. 8 
vai. ryto iš Tilžės atėjoj yienas 
keleivinis vagonas, apklijuotas 
hitlerninkų ženklais “Naikinti 
visuose miestuose Žydus, nes 
jie kenksmingi”. Vagonas te
ko tuojau nušvarinti.

Aristi-Paryžius, saus. 6. — Aristi
de Briųnd žada važiuoti į savo 

L Galbūt sau
sio 25 d. vyks ■ Genevoii. -

TTUSŲ apielinkės gerbūvis priklauso 
I nuo Jus pačių. Jus galite jf pakelti, 

g/ arba nupuldyti. Atsiminkite, jog 
rerhdami savo apielinkės biznierius, Jus 
kartu palaikote ir savo apielinkės ger
būvi. Nevažiuokite, neieškokite bargenų 
kitur. Jūsų apielinkės biznieriai turi vis
ką kas Jums yra visada reikalinga.

Pirkite savo apielinkės krautuvėse
• ■ >

U.......... ......................................................................  ■ ■■ ..... ....... W .. . ................. .................................................
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KORESPONDENCI.
i, ' ■ i'i.i.iiBiilnii

Kenosha, Wis
S’/s bei'tas.

Pastebėjau lapelį, kad gruo
džio 27 d., 1931 m. Lyros cho
ras rengia koncertų German 
American itome svetainėje.. 
Nusilariad ii aš tą koncerto 
išgirsti, juo labiau, kad pati
nau, jog cholas Ittri ridlij^ 
mokytoją. Pažymėtu laiku ai 
jau bhvait svetainėje. Ilgai ne-* 
trukus prasidėjo ir koncertas. 
Pirmiausiai pasirėdė clioraš 
su nauju mokytoju J. A. Ra
kiu. Gerai akis pakrapštęs pa
žinau, kad tai btiVęs iv. Petro 
parapijos vargonininkas. Tik 
jis savė pavardę permainė,— 
pllma vadinosi Rakietis. Savo 
laikti jis vedė Dailės Ratelio 
Chorą. Tada lytiečiai juokus 
krėtė: girdi, žiūrėkite, vargo
ninkas Dailės Ratelio Ghėilą 
veda. Bet dabar jie ir patys tą 
vargonininką pasikvietė. Vadi
nasi, pirma spiaUdė į tą Vrih- 
dėftj, kurį dabai patiems ten
ka gerti.

Bet eikime prie dalyko. Kon
certą atidarė Lyros choras, 
kuris susideda iŠ apie 30 na
rių. Sudainavo “internaciona
lą.” IšėjO hejtelgefiaušidL Ki
tas dainas sudaiėavo gana ge- 
rdl. Atrodo, kad riatljds moky
tojas jau spėjo chorą neblogai 
išlavinti. Man teko kelis kar
tūs chorą girdėti ir pirmiau. 
Jis dainuodavo be jokio gyvu
mo. Vadinasi, choro gerumas

t u .4/. -j ^"7’:

kam slaptybės įšdu^dapia.
Kaip sau norite^ bet tai la

bai ketetoi Rėja ilgi ktiOpos na
riai neprivalo žinoti; kį svar
sto jų valdyba? Jnkmet Pildo* 
mosios Tarybos “ 
tarimai yra skelbiami organe 
/‘Tėvynėje”. Ar tihiie kas hoirš 
yra biogd? VlcšūmbS oi josi 0k 
kOrispi ra toliai.

Į rezignavusio Jono Kasparo 
viėtą iždininku topu terinktaš 
j. Maičtokėviėiifš. Išrinkta 
toip pat 8 dėlėgatoi ir delega^ 
tės į 10 Aspkritį. Sausio 10 d. 
i’vyks MiĮwaukėj apskričio 
tonfefetfčija.

i ' . • —o—
Oras pas mus Visai nešaltas1. 

Dažnai linojaj bet šalnos kaip 
Ir nebuvo. Naujų Melų dieną 
darže pastebėjau* kad kai ku
rie medukai pradeda rodyti 
gyvybę, žmonės sako; kad jei
gu nelaiku pradeda mcddkai 
Sprogti, tai nūs blogi mėtai. 
Weib prastesnių laikų Vargu 
bebus. Nešaltos oras žifionemš 
visgi yra geraš bent tuo, kad 
nereikia jiems daug anglių 
pirkti.

—o—
Kiek teko iš Dailės Ratelio 

barių patirti, tai p. Š(ėpoha- 
vičius neužilgo pas miis ren
giasi pastatyti operetą Sylviją. 
La ūk ši me tohiiiėšriių plaiiėši- 
mų.

bos posėdžių nu* 
skelbiami organe

f ■■ niTa,.w»*................. ....... ................... i -,**■..1, į „

jos arba tat#
pagertai. •

fotoūgijai galės priklai4»yti 
batoiišiėji vidurini noksią, Uhi- 
vęrsitėfį ir kolegijų studentai 

. baufusiįjf aukštesnį
mote|ą plofėšidhalai.

Juozas Rtf^mond, B. A; bAi- 
gąs Ycle universitetą ir dabar 
tęsiąs s«vo* studijas Princcton 
universitete, buvo suširiMimo 
pirmininkų, o vfilau tapo i^rink- 
t«š pfėZidėYrtŪ. PlA-
nAš kkiabte kuris baigė Kauno 

ir1 dabai šrttidlM- 
jk Vate um^ėišHėH topo & 
rinktos! vfcė-^ėžidėhtit tH. 
^rttsfofaKfe te Mtotorbtfrfo > 
rinkto tedmtoka, ų Ona
danite Užrašų raštininke. Be to, 
išrinkta dar PiMdW tdryba 
iš dviejų asmenų,— Augusto
KAnkčlio ir teisių sfuderito Cki- 

Balanda. Abu iš 
būrio, jų pareiga bus ttetoiii 
vaidyboj frie.tą^ jei bite kuris na
rys fiegAlės į susirinkimų at- 
Vyktl.

• išrinkto toip pat dvi koinisi- 
į&š: skėčių ir spAūdOš kWiiŠf- 
M. į pifMtfii komisijų, ktirioš 
tikslas bds prbrttti ir pAfaišim 
ij sye^ŪS; įėiria Aldona Whito, 
Blėria TAreflirito ir Albertas 
Pilvėiiš, Spaudos komisija Susi
deda iš p-iės Joriria Shaiiūrias._ 
Albino Pilvelio ir ponios K.- 
Stanislovaitienės.
~ * • t' jPo susirinkimo panelės Bal
sys ir Pilvelis bei jos simpatin- 

svečius pavaišino' 
Tuo ir pasibaigė

įdomus susirinkimas.
—Narė.

NAUJIENOS, Chlcago, m.
........................................ .. ........ t
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ga matutė 
užkandžiais.
tas

Pakartoju dar: čhoras pasi
rodė visai neblogai. Jei tuo 
viskas butų ir užsibaigę, tai įs
pūdis butų susidaręs geras. 
Bet taip nebuvo. Koncertą ne
va pamargino ir solistai. Apie 
juos tai tikrai neverta nei kal
bėti, — dainavo visai prastai,

Pricš kiek laiko teko aplan
kyti Uršulę Rimkus. Ji tada 
pusėtinai sunkiai sirgo. Girdė
jau, kad dabar ji daug gėriau 
jaučiasi ir net pradėjusi vaikš
čioti. Gydė ją Dr. Rakauskas. 
Linkiu p-lei Rimkus kuo grei
čiausiai pasveikti.

Windsor, Ont
tiivorsas

212 
savo

prasti, kam mokytojas tokius 
neišlavintus dainininkus leid
žia dainuoti 
veltą gadina.

Prie pabaigos turiu pasaky
ti, jog Lyros choras gali pada
ryti nemažą progresą, jeigu 
pasiliks dabartinis mokytojas.

. —0—
Sausio 3 dieną įvyko SLA. 

212 kuopos molinis susirinki
mas. Tarp svarbesnių tarimų 
buvo sekami: pirma, įgalioti 
valdybą pasiųsti Pildomąja! 
Tarybai paraginimą atgaivinti 
fondą šelpimui į nelaimę pa
tekusių narių ir jų šeimų; 
kad iš to fondo pinigai butų 
skolinami tiesiog rialiams, o 
tie fctiopbms, — tiems nariams, 
kurie bepajėgia užsimokėti 
duoklių. Tame atvėjyj bei cen
tras, nei kuopos nariai neturės 
nuostolių., 
nariams tai 
lengvinimas, kdl prakiš šie

solo. Jie tik kon-

Gi suvargusioms 
butiį didelis pa

blogi laikai. Antra, buvo Skai
tomas nuo SLA. iždininko K. 
Gugio laiškas su paaiškinimu 
vienos paskolos. Mab priešme- 
liniame susirinkime vienas na
rys, būtent, Juozas kasparaš, 
padare iždininkui užmetimą, 
kad buvusi padaryta $7,000 
paskola ant nuosavybės, kuri 
esanti verta tik $3,000. kuo
met iš laiško paaiškėjo tikrie
ji paskolos faktai, tai tas 
smarkuolis visai riėlčalp jaug
si. Norėjo žmogelis apjtiodlnH 
iždininką ir pakenkti jo no- 
minavimūi, bet tas skythąs 
j Am neišdege. Kas bando gir
dais vaduotis, tas aukščiau 
ar vėliaū atsidurs keblioj 
dėtyj. Patarle sako: daugiau 
žinok, mažiau kalbėk./. Tdi 
stoikas patarimas. ‘ f //.

Trečias dalykas buvo tas, 
kad habjat išrinktas kiio^ojs 
iždininkas Jodas Kdspafas aV 
s įsakė iš sąvo vietos; Atkiša* 
kjrmo priežastis labai teUtą, 
Vaidyba tom iikrti tįifcafo 
turėjusi pasitarimą. Po to; pa? 
sitarlrdo viešas valdybos Utį- 
rys papasakojęs, kas ta;ųc 
posėdyje bnver kalbama; DHiof 
to ftkCtspartis laijcii užsigavo,*2“* 
•i.A' ■■ ‘

P-as S. Jočius, SLA. 
kuopos narys, padidino 
piznį, 5301—22nd avė. Jis įren
gė labai gražią minkštų gėli
mų užeigą^ P-as Jocius yra se
nas naujienietis. Linkiu Jociui 
gero pasisekimo kaip nauja
me, taip ir teatro biznyje.

Vielos ir kitų aplinkinių 
miestų lietuviams aš noriu 
priminti, kad ir vėl dalyvau
ju “Naujienų” konteste. Norė
čiau, kad mane ir vėl parerii- 
tumėte; Mano pasisekimas 
priklausys nito jūsų.. Užsira
šykite “Naujienas” per manė. 
Jei užsimokėsite už metus, tai 
laikraštį gausite per pėrtkioli- 
ką mėnesių. Biznieriai taip 
pat duokite garsinimų per 
mane. Tuo bildu jus ne tik 
paigelbėsite man, bet Ii savo 
bizniui.

■ Jungtinėse Valstijose divor- 
sas yra visai paprastas reiški
nys, bet Kanadoje tai jau la- 
bAi nepaprastas, nes pAgal 
Kanados įštatymūš labai 
šūnktl gauti divotšas. $et jei- 
įu yra įimto pagrindo, tai 
teismas duoda divolsą, vie
nok teismo išlaidos yra net 
^500. Viėtpš lietuvis p. V. G. 
apskundė į Essex 
Court savo žmoną, jį 
šią ir gyvenančią su 
tikslo gauti divorsą.
p. V. G. bylą laimėjo, gavo di- 
vOrsą ir dar teismas priteisė 
teismo išlaidas jo buvusiai 
žmonai sumokėti, o apie ali- 
inoniją ūei kalbos nebuvo.

Tai pirmas lietuvis Kanado
je ofiėialiAi pėr teisriią gavęs 
divorsą. — Gynėjas.

pametu-

Lietuvis

Windsor, Orit.

—J. Mariki. Lietuvinimas.

Viena pavyzdinga lietuvaitė 
jau kelinti metai turi tarnybos; 
vietą vienoje šio miesto inte
ligentų anglų šeimynoje. Savo 
sąžiningumu ji užsipelnė nuo 
savo darbdavių gilios pagar
bos. Jai pavestas auklėti ketu
rias jaunas mergailes pradėjo 
mokinti lietuvių kalbos,1 ir 
šiandie tos mergaitės su ja 
kartu dainuoja lietuvių dai* 
pas ir iaiS|Vai susikalba su ja 
lietuvių kalboje. Pats darbda- 
vis ir mergaičių tėvas ne tik 
nesipriešina tam, bet dar ir 
pats noriai mokosi viėną'kilą 
lietuvišką žodį, Tikra įdomy
bė, kad: anglų šeima, kuri nei 
ūėžiiio kaš toji Licluva yra1, o 
dabar moka Hėtuviškąi.

"V ■■

nai vj^okių drąųgijų tįei., oigžp ’

New Haven, Conn.
«in ; •

Lietuvių kolegijos studentų 
ir profesionalų draugija

Gruodžio 2i d, įvyko naujai 
sūsikurusios draugijos susirin
kimas. Draugija bus žinoina 
kaip Lifhuanian College and 
PfofeššlOnal Associatidn. Susi-

• . J < A

rinkimas fruVo laikomas 243 
,Frorit St.

. Viso j susirinkimą atvyko 1T 
Asmenį. Ir reikia pasakyti, kad 
f)ėr Vieną susirinkimą tapo pu
sėtinai dAūg: nuveikta: priimta 
konstitucija, išrinkta valdyba ir 
kelios komisijos.; Sekamas sūsi- 
rĮnkimas bus laikomas balan
džio 3 d.

Rodosi,’ pas mus yra užtekti- 
f .r. - ... /..Z, .
flfžgcljth lAčiait prdfesioritkii 
j. ..j -i * - i-. &»■

ibi vyriausias tikslas it bus sii- 
btirtl į krutą mtiaų pitrfcsionfl- 
RM bei Sthflėųtbs ir stengtis, 
kad jie neištąųtčtų; Prte įtįb 
ioą įiias pastangos
mėgsti aHtafėsniųš tyšiųs 

studentais ir dalyti^ 
su, jais visokiomis .
teiugija bandys :s«rasti bud^' 
kaip neturtingi studentai gale- 
tų tęMi pradėta mokslą. Jiėms

«504
k • jiJi-i 11

iv Ai*.
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Garsinkite* “V
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Tie, kurie tikėjosi su NAtifc 
jais Metate didelių permainų 
biznio srity bei pramonėje da
linai gulėjo hūsmlti. šių me
lų pirmoji šūttšitė beveik nįc- 
kū neatekilia hūo praeitųjų 
metų paskutinių savaičių. Tįe- 
s?A, gal dubai, munydatoi, kad 
artinantis pavašatito biznis 
pagerės; (u'rlniė dati^iait gra
lių vilčių hėi pereitais metais.

Pėf dvejus pereitus mietus 
Šimkaus okbfibmihio kfižio biz- 
hiėfiai trtfejd Siti to pasimo
kinti. Jeigu riėgalėjo padidin
ai įplaukas, tol turėjo išmokti 
sūrnužinfi išlaidas'. Neilgai 
.įtik guliftm Valyti įižhį šu de- 
ficiiu. MieštaŠ, VAlŠfija ir vals
tybė nešūvėšdanfA aavo biud
žetą, guli pakelti piliečiams į- 
Vairius mūkčščius. Bet ką gali 
daryti bižmertoš,; kūlis turi 
šavo bižny deficito? Jis nega
li pakelti sAV6 prekėms kai
nas. Jeigu jis pakels kainas, 
jis veikiausia neteks, savo ge
rbs dalies kostumerių. Jis tu
ri Šimtūs fcbfnpėtitorių, kurie 
biič 
rius 
kad ir su mažai pelno, o kar
tais ir visai be pelno, turi va
ryti bižhį, jeigit nenori jį Už
daryti. Sunkus laikai .atsilie
pia nė tik į darbininkus, bet 
ir į biznierius. Biznieriai, pa
siturintieji biznieriai, gali lėn-, 
gviau pernešti kri'zį tik todėl, 
kad jie iš kalno turi susitaupę 
šiek tiek, kuomet dauguma 
darbininkų gyvena tik diena iš 
dienos. Jų perkamoji jėga bai
giasi taip greit, kaip jie ne
tenka darbo.

Biznieriai ėnię brąngias lek
cijas iŠ pėreitų, dviejų metų, 
bė abejo, tuo 'pasinaudos ir 
mokės pergyventi visas sunke
nybes, kurios gali jiems atsi
stoti ant kelio Šiais metais.

. z i U*

—o—
L 1930 metų r j baigoj, labai 
daug kas pranašavo apie grei
tą gėlų laikų atėjimą, apie 
prosperity. Dauguma tų pra
našų skaudžiai apsiriko ir to
dėl 1931 rtu pabaigoje visai 
nedrįso pranašauli. Aplamai 
ši,ėmėt ekonomistai labai ne
drąsiai kalba apie ateitį, arba 
visai nebando iš ankšto atspėk 
ti, kokie bus ateinanti metai 
biziiio ir ptaiiiohes srity. Ka
dangi' bizhio pagerėjimas la
bai dabg pfjklAttsys nuo poli
tikos, tad ėkonoinistams suri
ku ką norš tikro numatyti. 
Biznio pagėrčjimas daug pri
klausys nuo to, ką Wašhingto- 
nc kongresas nųtrirs. Dabar vi
si žiuri į Wašhįngtoną. Ne tik 
šios šalies piliečiai tikisi daug 
ko iš Wašhiftgt6rib, Dėt dažnai 
visas pasauiis hiikrėipla savo 
akis į Wašhirigtoną lik triiri, 
kad Skaudžiai apsivilil j 
!; ■ ' ' i. - 'i

Washingtorias su sdvo tvir* 
ta Federal Reservė System 
galėtų daug prisidėti prie biz
nio pagerihinio ir prie bedaro 
bes suinažiniųio. Ten gludi 
potenciale klėcĮlfb jėga. Rėdei 
ptif ttesetVė gaif ^piahnfį 
arba susiaurintiS. kreditą. O 
nuo kredito biznio būjojimaš 
ir priklauso. Ką kori^lėsaš 
niitais, kol kas suriku pašaky- 
fi, Apia’ntos biznte likiši Uiini0š 
ir grisios palaktos iš Masjp.,

’ • - f . a . < . A t . >

laiku gali jo kostuine- 
paveržti. Tad biznieriai

ir visai be pelno, turi va-

monės sritys yra: Statyba, 
gelžkeliai, automobilių ir plie
no išdiri>yštčs. Šios pramonės 
taip glaudžiai susijungę, jog 
vienoj biznio kylimas ar puo
limas neišvengtinai atsiliepia į 
antrą. Kiekviena šių industri
jų samdo gerais laikais milijo
nus dailininkų. Re to, jos 
perka daug įvairios žaliavos. 
O tai duoda darbo darbinin
kams įvairiose kitose mažes
nėse pramonėse. Gi dabar, su
mažinus Šioms pramonėms sa
vo produkciją; netiesioginiai 
tas šūmažlnimaš paliete ir vi
sas kitas pramones. Aišku, kol 
šios industrijos nepradės dir
bti ant aukštesnio laipsnio, tol 
bedarbė tęšis žymiame laips
nyje. Bet kas išjudins v šias 
milžiniškas industrijas? Ir jei
gu šių industrijų ratai pradės 
suktis kiek smarkiau, tai tas 
ims laikd iki jos pasieks, taip 
sakant, full speed.
r ■ . ;. ~O—'

Pastaromis dienomis stak 
marketas parode šiek tiek 
aktįngųmo. Per pastarąsias 
kelias savaites puolęs, šiek 
tiek pakilo. Bet gal būt tas 
kylimaš, tik laikinas, kaip įr 
piriniaū yra buvę. Bondsai 
taip pat, ypač gelžkelių, paki
lo. Stakas ir bondsai dabar 
atrodo tikras bargenas. Bet 
pirkėjai turi būt 
gus, nes rytojus 
Bargenai kartais 
rai brangus pirkinys.

kinti kiekvieną, jog musų lie
tuviški bankai yra saugus ir 
tvirti, nes jie. atsilaikė prieš 
bankinį krizį Be baimes gali
ma sakyti, jog jų dabartinis 
stovis yra tiek tvirtas, jog jie 
gali atlaikyti ir didesnį krizj. 
O tdi tbdėl, kad jiė turėjo di
delį kapitalo perviršį.

Nemanau, kad musų bankams 
begręsia bė ri t koks pavojus. 
Jeigu jiė atsilaikė iki dabar, 
tai laikams gerėjant jų padė
tis dar labiau sustiprės. Kurie 
bankai silpnai stovėjo, tie jau 
sugriuvo. Man tik gaila, kad 
ir lietuvių ten žuvo miliopai. 
Ir gal tik dėl to, kad nepatro- 
nizavo lietuvių įstaigas. Dabar

šeštadienis, sausio 9, . 1932 , 
""........... — -■!■■■■ ■ f ■■ I ' 1,1 — ^1. I |,Į|

dar yra;. laikas ..susiprasti. 
Mums, lietuviams, vienybe šiuo 
momentu ypač yra reikalinga. 
Mes matome, kad tos tautos 
žmonės labiau yra pakilę, kurie ; 
laikosi; vienybės, kurie remia 
savuosius.
- Imkime finansines įstaigas, 
ypač bankus. Bankai < ne tik 
priima žmonių pinigus ir už 
juos moka.nuošimčius, bet taip • 
pat, _ reikalui esant, aprūpina . 
savo kostumerius paskolomis. 
Iš patyrimo yra žinoma, kad 
paskolų gavime su saviškiais 
yra geriau turėti reikalas. O 
kuomet mes galėsime pasisko- - 
linti pinigų ant mušt; nuosavy
bių, tai jos bus brangesnės. Jei
gu mes pirksime pas savo biz- * 
nierius, tai tuo pačiu ne 'tik • 
paremsimė biznierius, bet ir pa
tys turėsime naudos. Apielin- ■ 
kėj, kur biznis labiau vystosi, 
nuosavybių vertė taip pat kyla.

Just iri Mačkiewieh v
— .... ui............................................... ' i .. n iii——i—į——.

labai atsar- 
ncaiškus. 

pasirodo tik-

Depresija baigiasi
. ,,.r. i ■■ |»

Dabar laikas yra pradėti 
veikti ir normaliai tvarkyti 
savo turtą., Prąėitis, mums aiš
kiai parodo,'.'kad depresijai A- 
merikoj niekuomet ilgiau ne- 
sitęsė, kaip trejus metus, šiais, 
vadinasi, 1932 m. pasibaigs 
trys metai nuo to laiko, kaip 
prasidėjo dabartinė depresija. 
O tai reiškia, kad ji eina prie 
galo. Todėl patartina lietu
viams, kuriė ligi šiol laikė sa
vo turtus paslėpę apsaugos dė
žutėse ar kur kitur, pradėti 
veikti. Supraskite, kad tamsu
moj uždarytas turtas verkia ir 
jokio pelno neneša.

Praeitis taip pat tūrėjo įti-

SERGANTIEJI!
Pasitarki! su Dr. Ross, dykai, 
apie bilė ligą ar silpnumą.

Vėliausi ir geriausi 
treatmentai isgydy- 

į ' Aut kraujo ligų, 
I ttutaitižAV’ inks- 
L tu, puslžs, urina- 
0 rių ir vlšU užkre- 
v č fantų jų ligų. Tai- 
’ pgi speciali treat- 
k mentai sugfąžini- 
Įp mui energijos ir 

stiprumo be laiko 
rtusilpusiems ir ly
tiniai Silpniems vy-

> rams.
( Sergantys žmonės kvitfiatai ateiti
> dėl nemokamų informacijų, kurios 
būt sutjfįlotos bp jokių pareigų;

Dr, Rp$$ kainos vra žemos ir vi- 
Įsiems prieinamos. Galima susitarti dėl 
(lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
įduoti progos išsigydyti.
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Pėoples Furniture Go. Krautuvės 
Pirmutinės Siulija

Ką Tik Išėjusius Naujos Mados

PHILCO RADIOS
• ■ .4 ■

Ir RADIO KOMBINACIJOS su Ilgų, ir 
z Trumpų, Bangų Priimtuvais.

Atvaizdas naujo PHILCO 11-kos tūbų radio modelis 1 12X. kurį' dabar 
gJlima matyti ir įsigyti abejose PEOPLES FURNITURE KRAUTUVĖSE 

Nauji Philco kombinacijos radios su ilgų ir trumpų ban
gų priimtuvais, sii kuriais galima pasiekti pasaulinės 
stotis, Ėuropoš, Azijos, Afrikos ir Australijos, žinoma, ir 
Amerikos. Taipgi galima girdėti Policijos, kariimnieiifės, 
orlaivių, laivynų ir kitokius valdiškus pranešimus.

' šie sėtai yra didžiausi žmonijos sensacija ir naujau
sia radios išradimas.

Dabar Peoplcs Krautuvėse parsiduoda liž labai priei
namą kainą. Pavyzdžiui: .
Mados 470 su 9 tūbom S89.50
Mados 490 su 11 tūbų dabar tiktai 5110.00

.. ................ W . V. ■’V*'" 5

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI BE NUOŠIMČIŲ! į
• . 7 ■ , • V" * 1 ’ - ■ 1 ■, ’ 7* ‘

Nauji šių metų mados radios visokių gerųjų išdirbysfiy, 
pilnas pasifinkinias Peoplcs Krautuvėse, už kainą nuo

$15.00 iki $300 00
Naujos Standard padarymo,* kombinacijos radios su 
gramafonu šių metų mados, verti $125.00 parsiduoda už 
PeOples kurniture krautuvių sumažintą CtCE ftft 
kainą tik po..............................................

RADIO BARGENAI
Geri, gražus, pilnai garantuoti, Standard padarymo ra
dios gauti į mainus ant kombinacijos radio, buvo verti 

dabar parsiduoda tiktai 519.50 
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI - ‘

, , ' ' J 1

Krautuves, kur duodd 'pilną patenkinimą 
arba pinigus atgal.

\ ■
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4177-Š3 Archer Avė.
Tel. Lafayctte 3171
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ffl PADAUŽŲ FILOSOFIJA Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Reikia skųst

Musų broliai visur riejas, 
visur kaujas dėl vietų. 
Jei kas skusti nesiduoda 
ir sąžinės neparduoda — 
reikia skųst, 
reįkia skųst, 
reikia j Į apskųst.
Vienas veržiasi prie iždo, 
kitas žiuri ir vaitoja. 
Jeigu žmonės nebalsuoja, 
arba balsų neklastuoja — 
reikia skųst...
Kai rašai ką nors sumanęs, 
su teisybe atsisveikink: 
Jei teisybę parašysi 
ir leidimo neprašysi —

» reikia skųst...
Tautininkai smetoniniai 
nori morgičius pratęsti.
Jei procentų reikalausi, 
o daugumą balsų gausi — 
reikia skųst... >
Musų amžinas prezidentas 
vėl užsigeidė ponauti: 
Jeigu už jį nebalsuoji 
ir jam rankų nebučiuoji — 
reikia skųst...

Nėra progų reikalauti 
kas priklauso tau kaip 
Jeigu balso neprašysi
ir dar laikraščiuos rašysi — 
reikia 
reikia 
reikia

nariui.

skųst,
skųst, 
skubintis apskųst.

Mat.

šį vakarą maskarado balius.

j nariais, bet kn<tanJgi šiame nu
sirinkime mrtža i narių 'dalyva- 

įvo, tai ir aukų surinkta mažai, 
„-'būtent $4.05. Nutarta nupirkti 
\maisto už tuos pinigus ir Pa
rduoti j j komitetui, kuris šelpia 
bedarbius.

Dangau naujų sumanymų 
klubas neturėjo, tai susirinki
mas ir uždaryta.-,

Nulys buvęs susirinkime

galima

“Fran- 
skaity-

Tikras lietuvis išra 
do “domi”

’ Pirmiausia noriu pasiaiškin
ti, kodėl žodį domį įdėjau j 
svetimženklius. žodis etomis pa
čių Padaužų išrastas tik šiomis 
dienomis ir jie nuo šio laiko 
leidžia jį plačion apyvarton. 
Neseniai šio žodžio reikalu Pa
daužų Mokslo Akademija turė
jo savo posėdį ir po didelių ir 
karštų ginčų žodis “domis” pa
tapo legalizuotas Padaužų kai-

Naujas išradimas 
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

kurios pasaulis per įimtus metų lau
ki jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtingu 
elementų, ii visų k raitų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saules spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą. Rankų, Ko
jų, Nugaros skaudėjimą. Rankų. Kojų 
tirpimą ir atialusį kraują. nikstelėjimą 
ir Šiaip visokius skaudėjimus. Tnkstan- į 
čbi žmonių yra pagijf, o i 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
v<rta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranutojam: jeigu 
nebotų taip kaip rašom, pinigas gra
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai 

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

Dresių Dezaininimos 
Dresių Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas
Mm teikiame ekspertų tnstruk- 
djM Muoae kursuose. Dienomis 
ar vakarais, tema kaina. Me 
amatai yra patraukiantys ir 
reral apmokami. R klykite dėl 

knygų tie apie kursą, kuriuo 
Jus įdomaujate.

Skrybėlės
Mes litnoklnsime kaip desal- 
nintl ir padaryt! rražias skry
bėle*. kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutės.

MASTKR COLLBGK
JOS. V. KA8NICKA. Principal 
1W N. STATE MAN. Ml»

“Savas Pas Savą”
- sako biznieriai

BAGDONAS BROS. ' 
FURNITURE V PIANO MOVING 

Local H Long Dieunce RemovaJ 
3244 S. Halsted St 

Offke Tel. Calumet 3399 
Re*. Tek Yaid* 3408

boję. Taigi ta pačia proga tą 
žodį paliuosuojame iš svetirn- 
ženklių. Kadangi Visi Padau
žų išradimai skaitoma Padau
žų nuosavybe, tai ir šis naujas 
supadaužintas žodis (domis) 
yra Padaužų nuosavybė ir, to
dėl be Padaužų leidimo niekas 
neturi mažiausios teisės jį spau
doje arba knygose vartoti. Vie
nok, kad tam žodžiui duoti pla
čiau viešai pasirodyti, Padaužos 
leidžia ir pageidauja, kad jis 
rastų vietos žmonių kalboje.

Iš to, kas aukščiau pasakyta, 
vargu butų galima suprasti do- 
mio prasmę. 'Todėl čia steng
siuosi paaiškinti to žodžio rei
kšmę klek galima plačiau ir tuo 
patim gal prieisime prie to, kas 
išrado domį ir kur jis pasirodo. 
Vienas žodynas žodį domi ši
taip apsklembia: Daiktas, pada
rytas reprezentuoti ką nors ki
tą; figūra, ant kurios drabu
žius galima užvilkti (reiškia, 
tam tikras žmogus); asmuo, 
kuris reprezentuoja kitą asme
nį tam tikram reikale, kuriame 
jis pats neturi intereso, asmuo 
be vardo, vadinamas domis. 
Taigi, manau, kad jau bus aiš
ku, ką domis, taip sakant, reiš
kia. ir reprezentuoja.

Išaiškinus domio reikšmę, ga
lime eiti toliau ir patirti, kaip 
domis buvo išrastas, kas jį iš
rado ir, kur tą domį 
pamatyti.

Jei kam teko matyti 
kenstein” veikalą arba
ti knygą, tam aišku, kad Fran- 
kensteino domis buvo sutvertas 
prie nepaprastų aplinkybių. Me
dikas studentas, vėliau profe 
sorius, sumanė sutverti žmogų. 
Ir tas jam pavyko su labora
torijos ir elektros pagelba. Bet 
visa nelaimė buvo ta, kad kai 
vogė iš laboratorijos smagenis 
tam domini ,tai pavogė nesvei 
ko žmogaus, kriminalisto sma
genis ir įdėjo domiui. Ką do
mis su savo kriminalemis sma- 
genimis nuveikė, žinote, kurie 
matėte “Frankenstein”.

Kiek laiko atgal Chicagoj gy
venąs vienas lietuvis, kuris va
dinasi mekanišku “inžinierium“, 
bet pastaruoju laiku daugiausia 
užsiima “socialės inžinierystės” 
praktika, naujam savo reikalui 
netikėtai sutverė domį, kuris jį 
dabar pavaduoja.

Kaip tas musų tikro lietuvio 
domis tapo sutvertas, kol kas 
nei Padaužos neturėjo progos 

is« 1 ui^sian-’ i 
milijonai da; patirti. Tiesą pasakius,. Pa

daužos negali pasakyti, kaip tas 
domis atrodo. Visa ką Padau
žos žino, tai, kad jie girdi kar
tas nuo karto tą domį per ra* 
dio kalbant. Sakoma, kad šiam 
domiui ką nori gali parašyti ir 
paduoti, o jis paskaitys beveik 
taip gerai, kaip gramafonas. 
Sakysime, jums reikia kur nors 
išvažiuoti ir norite, kad domis 
pakalbėtų per radio. Jus pa
rašote domiui raštą, o jis kaip 
tik ateina tam tikras laikas, 
pradeda balsiai skaityti, kas 
parašyta. Kokias smagenis 
tas “mekanikas” įdėjo domiui, 
sunku pasakyti. Padaužos at
sisako, nes dar tikrai neištyrė, 
pasisakyti, ar domio yra abnor- 
malės smagenys, ar ne.

šiuo tarpu domis yra nuosar 
vybėje Sim-Sem Nar6dnos So- 
saidės. Vienas iš šios sosaides 
narių ir sutvėrė minimą domį. 
Jį išgirsite kada nors kalbant 
ant vėjo. Iš jo kalbos, patys 
spręskite apie jo smagenis. T6- 
mykite, ar nepamatysite tą do
mį kur nors ant stryto.

—Padaužų Patentų Biuras.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICf

Goodeonai Broliai 
►ornyltų tr pianų mureriai vietoje ti 

coli patarnavimai gera* ir p>t®* 
817 West 34th St 

r«l Boulevard 9336
r- --------------- .........-.............. ...........
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šį vakarą bus maskarado ba
lius, kurį rengia Raudonos Ro
žės Kliubas Lietuvių Liuosybės 
svetainėje, prie 1'4 gatvės ir^49 
court.

Susirinks visi, dideli ir maži, 
jauni ir seni, pasipuošę kaip 
kas išmano:

Ir, jei teisybę pasakyti, tai ne 
vienas neapsivils atėjęs, nes 
kliubo komitetas baliui rengti 
tiek buvo gabus, kad sitrinkb 
daugybę dovanų ne tik is vieti
nių, bet ir iš tolimesnių apie- 
linkių biznierių. Tad nėra abe
jones, kad visi dovanų gaus.

Draugystės Lietuvos Kareivių 
nariai, nepamirškite savo tari
mo, dalyvaukite baliuje visi ir 
laimėkite pirmą dovaną!

Bet kiti tvirtina, jog Baltos 
žvaigždės kubiečiai tą dovahą 
pasiims. Argi taip butų? Maty
sime.

Englewood
englewoodiečiai laukia

apie savo jaunas dienas praleis
ti tolimoj tėvynėje.
į < Draugas Povilas Balčytis yra 
vienas nepailstarfeių darbuoto
jų lietuvių visuomenėje, taip 
kaip kad jis ir dabar darbuoja
si su savo draugystės vakaru. 
Dirba, vargsta, bėgioja kad tik 
kaip pakėlus lietuvii) tautą aks- 
čiau. Yra linksmo budo vyras, 
veikia iš pat jaunystės ir yra 
žinomas daugely lietuvių kolo
nijų visoj Amerikoje kaip tau
tos mylėtojas. Ir galima tikėtis, 
kad jis padės padaryti tą vaka
rą sėkmingu?

Taigi neužmirškite ‘ kalbamo 
vakaro sausio 26 d.!

—Vėjavaikis.

Pinigai yra biznio 
gyvybės kraujas
Leiskite i u op apyvarton! 

(Prisiųsta)

—-Koresp,

Jaunų Liet. Ameri 
koje Tautiškas 

, Kliubas

esanti susi

Jaunų Lietuvių Amerikoje 
Tautiško Kliubo metinis susi
rinkimas atsibuvo sausio 1 diet- 
ną 7:30 valandą vakaro Lietu
vių Auditorijoje.

Pirmininkas Juozas Ryta ati
darė susirinkimą ir pakvietė 
valdybą užimti savo vietas. 

.Valdyba pasirodė 
rinkime visa.

Perskaitytas protokolas iš 
praėjusio susirinkimo, pasiro
džius protokolui tvarkiai sura
šytam, jis priimtas vienu bal- 

. . , .(OV. ” i • ■su. ‘
Po to sekė raportai ligonių 

prižiūrėtojų. Pasirodė, kad ran
dasi šeši ligoniai, kai kurie jų 
prašė pašalas deliai ligos. Nu
tarta vienbalsiai apmokėti pa
šalpą.

Paskiau išdavė raportą ko
misija metiniam-knygų patikri
nimui. Komisija pareiškė, kad 
viskas yra tvarkoje ir kad 
kliubas finansais gerai auga, 
nors jis turėjo daug išlaidų 
1931 metais. Tais metais vien 
tik pomirtinių išmokėta $1,335; 
ligoniams pašalpos $785.00; ki
tokių išmokėjimų buvo $362.77. 
Viso buvo išmokėta $2,482.77. 
Vienok kliubui dar paliko pėl- 
no per 1931 metus $828.58. Da
bar Kliubo turtas siekia $12,- 
501.37.

Kliube randasi virš keturių 
šimtų narių, 
užsimokėję, 
priimtas ir 
padėka už 
dimą.

Padaryta 
sijos4 kuri
baliaus ir teatro sausio 10 die
ną Lietuvių Auditorijoj. Komi
sija paaiškino, kad bus suvai
dinta “Paieškojimų biuras” ir 
“Sodne” vadovaujant p-lai Dun
dulienei.

Bus taipjau laimėjimų. O po 
programo šokiai.

Taipjau išduoti ^raportai at
stovų j Lietuvių ^uditorijos 
Bendrovę ir į Susivienijimą 
Draugijų ir Kliubų Bridgepor- 
te, o taipgi iš Lietuvių Tauti
nių Kapinių. Po paaiškinimo 
Komisijos apie tų reikalų sto- 
vį, raportai priimti.

•Po išdavimo raportų senasis 
pirmininkas pakvietė naujai iš
rinktą pirmininką A. Stuką už
imti savo vietą. Paskui buvo 
perskaitytas laiškas, kuris pra
šė aukos bedarbiams. Laiškas 
priimtas. Bet kaip kliubo įsta
tai. rodo, kad jis jokių aukų ne
gali skirti iš savo kasos, tai 
nutarta parinkti aukų iš narių. 
Nors kliubas yra skaitlingas

kurie yra pilnai 
Komisijos raportas 
išreikšta Valdybai 

tvarkų reikalų ve-

pranešimas komi- 
rūpinasi sui engimu

‘Tai for šiuA,

Visi 
tos dienos, to vakaro, kada ga
lės pasilinksminti, pašokti, pa
žaisti, trumpą valandėlę visus 
savo vargus, prastus laikus už
miršti.’ " ' ' 1 ,x

Nors ir didelė bedarbė, bet 
girdint kaip visas Englewoo- 
das kalba, apie, šį vakarėlį, kurį 
rengia mums gerai žinoma Dra- 
m'os ir Dainos šviesa, tai atro
do, kad geresni laikai jau tik 
už kampo... Du vyru kalba.

Sako vienąs
Maik, mes busime. Tokios, pro
gos negalime,v praleisti. Nors 
lyti] viedrais ar perkūnas trenk
tų, nors reikėtų ir kokią kito
kią kepurę užsimauti, vis vie
ną busim vakarėly?

Ir toliau: “Paklausyk, Maik, 
kodėl mes turime spendyti tiek 
daug pinigų, kad važiuoti į Lie
tuvą ir pamatyti ir pasilinks
minti tais vakarėliais, kuriuos 
taip mėgdavome lankyti, jei čia 
pat galime pasilinksminti lietu
vių vakarėly tik už porą skati
kų? Tu, Maik, dar nesi buvęs 
tokiam vakarėly. Aš galiu tau 
betyti kiek‘tik tiiriu su savim 
pinigų, kad pamatysi tikrą lie
tuvišką vakarą. Sakau: tik at
eik j vakarėlį sausio 26 d. Arba 
užsuk pas manė, tai abu niiei- 
siva. Tu nežinosi, ar sapuoji, 
ar tikrai į tėvynę Lietuvą, par
važiavai”. ,

Na, taip aš tų, lietuviškų in
teligentų klausiaus ilgoką laiką 
arti stovėdamas, kada juodu 
šnekučiavosi, ir mano galvoj 
pradėjo kilti sVaįbnės apie, mu- 
sų’‘hiylimą'1 tėv’ynV? ‘J ’’' ’‘y ‘

Staiga aš ’lšgird'aii minint 
daug kartų girdėtą man vardą. 
Supratau kodėl vyrąs nori įkal
bėti tam sayo Maiklui šį vaka-

Žinote kas j iš buvo? Tai visų 
musų apielinkėj8 lietuvių žino1 
maš draugas Povilas Balčytis. 
Jis Vėl veda ši vakarą draugys
tei. '. ' ' . \

Aš ir pats esu llalyvAvęs dau
gely šio .lietuvių draugo veda
mų šokių ir vakarėlių. Ir pama
niau, kad tai, ką tie vyrai nupa
sakojo, yra teisybe. Jie suren
gia tikrus lietuviškus vakarus, 
su linksma jaudinančia muzika, 
gerai mums pažįstamais žaidi
mais,, ir kai ten nueina, tai nie-

■ ■ ■ .........* *............... . ......... ...... ....... ■ -1 —.....ee—■ —>

Kuomet, perkamus kasdieni
nių reikmenų savo centais, ni
keliais, dešimtukais ar dole
riais, tai mažai teįsivaizduoja- 
me, kaip svarbią rolę vaidina 
pinigai musų kasdieniniame gy
venime.

Tiesa, mes privalome taupy
ti savo uždarbio dalį ‘ateičiai. 
Bet jei mes savo taupinius sle
piame, kaip šykštuoliai, tai 
pralobimas lėčiau eina, nes pi
nigai, išimti iš apyvartos, go- 
dišiui neneša cxtra pelno.
gi jis gelbsti ( biznį palaikyti 
normalėse, vėžėse, kad žmones 
turėtų nuolatini darbą.

Pinigai, depozituoti bankuo
se, yra šaltinis, iš kurio daro
ma paskolos 'asmenims, pirk
liams ir fabrikantams, kurie 
savo keliu suteikia darbus kraš
to gyventojams.

Pinigų išėmimas iš apyvartos 
tuoj atsiliepia į bendrą žmonių 
gerovę, nes bankai- tada turi 
reikalauti grąžinti' paskolas, 
duotas biznieriams ir fabrikan
tams. Tuomet (Pramones eiga 
sumažėju, o Mto ..pasekme yra 
d tleį'd i nkų', iš Yįaiibo',

Jei vyrai ,įr moterys nepąisę 
savo geroves ir be apsvarsty
mo be reikalo išima savo pi
nigus iš apyvartos, tai jie ne
gali dejuoti dėl blogos padė
ties, kurią patys užtraukia. Kai 
tik alga sustoja, tai tuoj pri- 
seina iš taupmenų gyventi. Ga
lų gale jie nieko nepęlno. Jei 
keleto metų taupmenos? išeina 
bedarbiaujant keletą mėnesių, 
Jai darbininkas atsiranda toj 
pat padėty, kokioj jis buvo prieš 
daug metų, ir tada jis išnaujo 
turi pradėti turtelio krovimą.

Vyrai ir moterys turi atsi
minti gerovę kitų, jei jie pa
tys nori išsilaikyti.. .Jie turi 
naudotis patarnavimu vietinių 
krautuvių ir banko, nes tuo jie

Garsinkitės Naujienose

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

” • / ’ f '‘ ■ - i ; ’ ‘

SAUGU SIŲSTI PINIGUS 
' PBR MUSV ĮSTAIGA

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

$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00 — CASH.
Atsilankykit ypatiškai arba prisiųskiče per paštą.

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., Chicago, III.

' '

Pagražina išvaizdą
PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 

AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGĮ, GALVOS SKAUDĖJIMĄ 
IR STEBĖTINAI PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. SERNER
; LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AK^IŲ DIRBTUVĖ

Telefonas Yards 1829
U,

756 W. 35 Street
/ ■ <U' i /.■ : A '•

Patenkinimas garantuotas

Dndoti. palaiko hemoroidai išgydomi be peiito 
Nelaukite Aklųjų, niežtančiųjų, kr.»u- 

. ... , —*’ juojanriųjų, ihikiiantiujuhemoroidu.be-
apylinkės real estate (uuosavy- miegių naktų, vočių. Fistulas. Fissures, 
• * ‘ uleerių. vtžio ir kitų pavojų. Be Peilio

— Be Operacijos. Tūkstančiai patenkin
tų. Nereikia iilikti iš darbo. Nelaukite 
nepakenčiamų skausmų, neišgydomų li
gų, ar operacijos. Specialia Nemokamas 
Pasiūlymas: Egzaminacija ir vienas treat- 
nietnas DYKAI, jeigu jus acsineiite ši 
apgarsinimu. Nėra jokių pareigų. Atei
kite šiandie, arba tuojaus rašykite dėl 
penkių dienų Žolių Gydymo ir Patarimo 
'—25c per paštų. S-M-S Health Instaute,

stiprina savo 
darbininkus darbuose’ ir savo

bių) vertos. Toliau, pirkdami 
pirnluosiuš'" moraičiuš artt na
mų ir apartmentų per savo ban
ką, kurs gelbėjo išvystyti ir iš- 
plėyti biznio ir pramones cent
rą, žymiai pagelbsti kaimynui 
įsigyti' namą ir duoda 'progos 
UZdarmaUtl “namu staiylo,jam,“ ."or. p* b. Sinanskis. ^Hcmoroidų Spccia-

Finigai-—tai gyvenimo krm 
jas, kurs suka biznio ratu 
I .e i s k i te j uos apy var ten!

tkur, 1069 N. Dam?n Avė., Ch-rajio.

Skelbimai N aujienv.-* 
Juoda naudą dėlto, 
ad pačios Naujiėno- 
r;i r,ai’dingoa

' Pilnai; Siuntimo Skyrius at*' 
.daru* ki^ttiie buo H v. ryto 
iki E vai. vak NedėldiemaiM

. nuo 9 v. ryto iki 1 v. p p,

' ŽYMUS
SOUTH S1DES 

TAUPIMO BANKAS
Per daugiau kaip ketvirldalį šimtmečio 
Peoples Bankas buvo vienas iš žymiausių 
Chicagos kaimyninių bankinių įstaigų ir 
tūkstančių žmonių tapo pasirinktas kaipo 
bankai įu sutaupoms. Kadangi jis yra 
VLSĄ-DIENĄ-SUBATOJ BANKAS, ’ kostu- 
meriai randa jį patogiausi atlikti čia savo 
finansinį biznį. s <

DEPOZITAI PADĖTI PRIEŠ AR SAUSIO 15 D. NEŠ 
NUOŠIMČIUS. NUO 1 DIENOS.

Peoples galionai Pank 
and 'tyrusi Company 

of Chicago
47th Street and Ashland Avenue

/

Budriko Krautuvėje
Jus rasite visas geras ir naujas radios visų 

išdirbysčių ir žemas kainas

REAO THESE 
FEAUURES 

SUPER-HETERODYNE 

PENTODE POWER 
TUBES 

MULTI-MU TUBES 
SCREEN GRID TUBES 

FAST-HEATER TYPE 
TUBES 

FULL RICH TONE 
PERFECTED TONE 

CONTROL

ZJCAN BOSCH
SUPER-HETERODYNE

RADIO
VOLUME CONTROL 

INSTANT STATION
FINDING

LINE-O-LITE TUNING 
ELECTRO-DYNAMIC 

SPEAKER

COMPLETELYSHIELDED

LARGE CHASSIS—x 
NOT A MIDGET

1S REAL FURNITURE 
PIECE—44 IN. TAU

MODEL L
SUPER-HETERODYNE

Visi milžiniški ištekliai American Bosch tapo panaudoti, kad suteikti 
jums šį fenomenalį radio. Be to čia kabinetų skyrius, paruošė gražiausi 
rakandų dalykų, kokį tikrai norėsite turėti savo namuose. Atsiminkite, 
kad American Bosch Organizacija specializavosi per daugelį metų išdirbi- 
nėjime tiksliausių elektrikinių dalykų. Tai yra tikrai stebinanti vertybe. 
Pamatyti jį, reiškia jį panorėti. — **Pamatykite ir jus jį pirksite”. Kiti 
modaliai nuo $4 3.50 už sach ar lengvais išmokėjimais.

Pirkite šį Radio kol tebera tokia žema kaina

Jos. F. Budrik, Ino
3417-21 Šo. Halsted Street

Telefonas Blvd. 8167—4705
Gražus Lietuvių Programas iš'stoties WCFL 970 k., 

kas nedeldienį nuo 1 iki 2 vai. po pietų, iš W H F C 
; 1420 k. kas ketvergę nuo 7 vai. vakaro duodamas 

BUDRIKO KRAUTUVES.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

15 14-16 R.osevelt Rd 
• rti Si Louts

AGO (LL
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NERAMUMAS JAPONIJOJE

Verti A. Vaivada

DRAKULA

Renfiel- 
ištruko

bet nie- 
paklau-

Naujienos eina kasdien. Išskiriant 
•skmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovę. 1789 a Haisted St., Chlcago, 
Iii. Talefonae Rooaevelt 8100.

$8.00
4.00
2.00
1.50 

_ .75

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Publlshed Daily Exeept Sunday by 
The Lithuanian New» Pub. Co., Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone Roosevelt 8509

Editor P. GRIGAITIS

Subacrlption Ratas t
$8.00 per year in Canada
$7 00 per year ctateide of Chicago 
$8.00 per year In Chicaro 
8c per copy

Entered aa Second Clasa Matter 
tfarch 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. III. undar the act of 
Mareh ftrd 1879.

VHaisakyma kalnai
Chicagoje paltui

Metams............ ,
Pusei metu . ...................—
Trims mtaesiama 
Dviem mtaesiama , ■ 
Vienam minėsiu!________

Chlcagoj per lineiiotojua: 
Viena kopija —-■
Savaitei ...».... .............  18c
Minėsiu! .... .......... ... ............. .. . 78c

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj. 
paltai

Metams -----------------------  87.00
Pusei meta .... . .....———— 8.50
Trims minėsianti ............ —..... 1.75
Dviem minėsianti------------ --  1.25
Vienam mineaiui   —.75

Lietuvon ir kitur ulrieniaooe 
(Atpigtais)

Metami ..... ............. .............. - 88.00
Pusei metu .....................—4.00
Trim g minuiami - - --- 2.50
Pinigui reikia siusti nalto Money 

Orderiu kartu ra atsakymu.

Mandžurijos užkariavimas ne visai slidžiai eina pa
čiai Japonijai. Prieš keletą savaičių pasitraukė Japoni
jos ministerių kabinetas.* Dabar įteikė rezignaziją ir 
naujasis kabinetas, kuris vykino militaristų politiką 
Mandžurijoje. Ši rezignacija yra kaip ir valdžios pri
sipažinimas, kad ji nesugebėjo atlikti savo pareigą link 
mikados (imperatoriaus).

Prieš japonų imperatoriaus gyvybę, mat, buvo pa
daryta pasikėsinimas.

Aišku tad, jogei pačioje Japonijoje yra stipri opo
zicija tai grobikiškai politikai, kurią valdžia su mikados 
pritarimu veda prieš Kinils. Mesta į imperatorių bom
ba liudija apie aštrią vidujinę kovą tame krašte.

Ši aplinkybėj matyt, padrąsino ir kitas valstybes 
įsikišti į Mandžurijos konfliktą. Griežtą notą Japoni
jos valdžiai jau pasiuntė Jungtinės Valstijos. Be to, 
dar trys valstybės kartu su Amerika rengiasi pradėti 
naują diplomatinę akciją dėl įvykių Mandžurijoje.

Tuo būdu avantiūra, į kurią Japoniją įvėlė jos mi- 
litaristai, iššaukia vis naujų ir naujų komplikacijų ir 
gali, galų gale, pasibaigti jai 'labai nemaloniai.

numanydama, kad atatinkamos 
įstaigos, kurios seka lietuvių 
spaudą ir daro “įdomėsimų” 
juose telpančių raštų vertimus, 
galės atkreipti į tai savo akį ir 
apie tai, kur reikia, raportuoti, 

• Ar netiesa, kad “Vienybe” 
tą denuncijaciją prieš Dr. Vi- 
niką įdėjo? Ar netiesa, kad 
tenai buvo daroma p. Vinikui 
melagingi kaltinimai, buk jisai 
esąs toks “kairus”, kaip bolše
vikai, ir kad jisai šaukęs žmo
nes “sušaudyti Smetoną ir Vol
demarą” ?

Taigi f “Vien.” riksmas yra 
visai tuščias. Pirma ji rašė, jo- 
gei nebuvę skundo, Kadangi 
niekas nepaskelbiąs skundiko 
vardo, — nors ji pati puikiai 
supranta, kad skundikų vardų 
valdžia -paprastai neišduoda. 
Dabar gi ji sako, kad apskun- 
dimas btivęs negalimas iki tol, 

4.

kol nebuvusi paduota formalė 
aplikacija dėl popierų gavimo, 
— kas jau yra visai absurdas.

Tas faktas, kad nuo rugpjū
čio mėn iki gruodžio pabaigos 
aplikantas nebuvo Šaukiamas 
ant ekzamino, aiškiai liudija, 
kad jam buvo daromos kliūtys. 
O pačios “Vienybės” viešas Dr. 
Viniko denuncijavimas rodo, 
iš kokios srovės tos pastangos 
ėjo.'

'Pagalinus, pridursime /dar 
štai ką. “Vien.” prieteliai 
Brooklyne ir Chicagoje per- 
anksti pradėjo girtis, kad p. 
Vinikas pilietybės teisių ne
gausiąs, nes* jisai esąs “pafik- 
sintas’\ Ačiū tam, Vinikas bu
vo prieš keletą savaičių įspėtas 
dėl daromų jam pinklių! ir ji
sai galėjo jas pašalinti, taip 
kad dabar jisai jau yra pilie
tis!

/ i u* H'•'"’giit
nu

“PLĖŠIMO” POLITIKA

Čhicagos anglų laikraščiai rašo SU dideliu pasipik
tinimu apie tuos politikierius, kurie Springfielde truk
do priėmimą įstatymų, reikalingų sutvarkymui Chica- 
gos finansų. Jie vartoja stipriausius žodžius jų pasmer
kimui, kaip tai: “plunder-bund” (plėšikų sąjunga) ir tt.

Iš tiesų, piktintis yra kuo. Čhicagos miestas atsi
dūrė apverktinoje finansinėje padėtyje, ‘RadahlT taksų 
asesoriai atvedė į visišką anarchiją šio miesto ir Cook 
kauntės mokesnių ėmimo sistemą. Taksos neišrinktos 
dar už 1930 metus ir teismas padarė sprendimą, kad 
visa taksavimo tvarka šioje kauntėje yra “apgavinga” 
h* neteisėta. Be valstijos legislaturos pagelbos šita pa
dėtis negali būt atitaisyta.

Bet legislaturoje atstovai iš pietinės dalies Illinois 
ir jų sėbrai kitose valstijos dalyse daro obstrukcijų. 
Jie atsisako be tam tikrų “kompensacijų” balsuoti už 
įstatymą, kuriuo norima Čhicagos ir kauntės mokesnių 
sistemą sutvarkyti. Kaipo kompensacijos (atlyginimo), 
jie reikalauja, kad Čhicagos atstovai balsuotų už paja
mų taksų (income tax) mokesnį, kuris Chičagai užde
da didelę naštą. 8ulig tuo įstatymu, Chica^ds miestas 
su Cook kaunte turėtų mokėti į 
šimčių mokesnių sumos, o gautų 
stijos iždo tik apie 40% to, kas 
miestams.

Kadangi Čhicagos atstovai

valstijps iždą 80 nuo
savo reikalams iŠ val- 
skiriama kauntėms ir

tam įstatymui' prieši
nasi, tai pietinio Illinois atstovai trukdo įstatymo pri
ėmimą, be kurio ji dabai* negali ant geresnio pagrindo 
pastatyt sayo finansus. Naudodamiesi Čhicagos keblu
mais, jie nori priversti ją mokėti duoklę kitoms Illinois 
valstijos kauntėms. /

Tai yra tikrai panašu į pasikėsinimą padaryti Chi- 
cagai “hokl-up”. Bet, deja, “plunder-bund” apniko Chi- 
cagą ne dabar, bet daug seniau. Pačiam Čhicagos mies
te ėjo per metų metus plėšimas. Taksų mokėtojų pini
gai buvo vagiami ir eikvojami. Todėl Chicaga ir atsi
dūrė bėdoje. Todėl ir yra proga politikieriams Spring- 
fielde dabar naudotis.

įĄpžvąlgaJ
NEVYKĘ IŠSISUKINĖJIMAI

“Vienybė” smarkiai rėkia, 
bandydama įtikinti publiką, 
kad niekas Dr. M. J. Viniko 
neskundęs ir negalėjęs skųsti, 
kadangi jisai tik gruodžio 31 
d. padavęs aplikaciją dėl pilie
tybės popierų. Bet tai yra vai
kiškas argumentas. Antrųjų 
popierų gavimu p. Vinikas, kiek 
mums žinoma, pradėjo rupifttlc 
jau rugpiučio mėnesį ir tuo- 

kai tik jo priešai apie tai 
patyrė, tai jie ėmė leisti apie

j j visokius gandus ir lašinėti 
laiškus, kad Vinikas neprivaląs 
būti nominuotas, kadangi jisai 
dar neturįs popierų (tokių laiš
kų ir “Naujienose” yęa).

Taigi visai natūralu, kad no
rintieji pakenkti Vjnikp kandi
datūrai jau tuomet, prieš tre- 
jetą-ketvertą mėnesių, dtirė 
“skymus”, kaip jį įklampinti. 
Kiekvienas pripažins, kad “ge
riausias laikas” skųsti žmogų, 
kuris stengiasi gauti pilietines 
popieras, yra pirma, negu jisai 
ateina ant ekzameno, o vne po 
to. Juk ir pati “Vienybe” įdė
jo šlykštų, denuncijuojp.nl j 
straipsnį apie p. Vinįką lapkri
čio mėnesio pradžioje,

šeštadienis, sausio 0, 1932

BRAM STOKER

GRAFAS
Permission Doubieday, Doran 5J Co.

(Tęsinys)
Dr. Sevvardo Dienynas

Birželio 5 d. Kuo labiav^su- 
prantu Renfieldą, tuo įdomes
nė darosi man jo liga. Jis turi 
keistas, labai išvystytas ypa.-1 
tybes; egoizmą, slaptybę, nuo
šalumą ir užsispyrimą. Labai 
norėčiau žinoti, ką jis nori at
siekti paskutiniąja. Spėju, kad 
turi išdirbęs savo kokį tai 
slaptą planą, kurio, deja, iki- 
šiol nežinau. Viena jo gerųjų 
ypatybių yra jo didelė meilė 
gyvuliams, bet kartais jis pa
sielgia labai keistai ir noroms 

jis yra

i

’nenoroms spėju, kad 
abnormališkai žiaurus. Jis iš
lieja tą savo meilę ant ypatin
giausių gyvūnų. Dabartiniu lai
ku mėgiamiausiu jo užsiėmi
mu’ yra musffcvgaud^mas. 
sirinko jų tiS^fiRlg, kad tuT 
Tėjau tai sudrausti. Nustebau, 
jam nei kiek nepasipriešinus, 
nepradėjus siusti, kaip tikė
jausi. Persergėjimus priėmė 
labai ramiai. Valandėlę pagal
vojęs tarė: “Ar galiu muses pa
laikyti dar tris dienas? Visas 
jas išvalysiu iš kambario.” ži
noma, atsakiau, sutikdamas su 
jo prašymu. Turiu atydžiau jį 
sekti.

Birželio 18 d. Dabar Renfiel
das prisikabino prie vorų ir jau 
turi dėžutėje, sugavęs kelius di
dokus voriukus. Maitina juos 
musėmis, kurių skaičius grei
tai mažėja, nors tiesą pasakius 
daugiausiai jų išnaudojo vilio
damas lauke skraidančias mu
ses prie savo lango.

Liepos 1 d. Dabar ir vorai 
darosi tiek pat' nepakenčiami 
kaip ir musės, šiandien jau įsa
kiau būtinai jų nusikratyti. 
Tai išgirdęs, jis labai nubudo, 
todėl kiek atsileidęs liepiau 
nors dalį ją išmesti laukan. 
Nudžiugęs su tuo -tuojau suti
ko. Daviau jam tiek pat laiko, 
kaip ir pirmiau. Man bebūnant 
kambaryje, turėjau labai nusi- 
bridyti, nes kuomet biaurl, di
dele musė, aplipusi dvesiena, 
įskrido ir pradėjo zvmioėti po 
kambarį, Renfieldas ją pasiga
vo, pasidžiaugė, palaikęs ją 
tarp vieno piršto ir nykščio, u, 
vos spėjau suprasti ką jis da
rys, įsidėjo ją sau į burną ir 
gardžiai suvalgė. Už tai jį ki
bai išbariau, bet jis tyliai gy
nėsi, kad josz yra labai skanios 
ir maistingos; kad tai buvo 
gyvybė, stipri gyvybė ir jam ją 
davė. Dabar staiga pradėjau 
suprasti, ar bent turėjau tam 
pagrindą. Turiu būtinai paser
gėti, kaip jis nuskrato yprų, Jis, 
matyt, riša labai sunkų uMa* 
"vinį, tie» tuVi rtiažą sąsiuvinį, j 
kurį nuolat ką tai rašo. z Ištisi 
puslapiai užpildyti susispietu
siais skaitmenimis, daugiausiai 
vienetais, 
truvetois.

buvo sudėtos į mažas krūveles. 
Atrodė, kad Renfieldas daro ko
kius tai palyginimus ir išvadas.

Liepos 8 d. Jo pamišime yra 
šiokia tokia metode ir pama
tas mano supratimui vis stip
rėja. Netrukus busiu visai tik
ras, ir tuomet, o, tas malonus 
pasitenkinimo jausmas! — Rėn- 
fielde turėsi' nusileisti savo 
sveiko proto broliui. Nelankiau 
jo per kelias, dienas, norėdamas 
Vėliau pastebėti kokias nors 
permainas. Bet dalykai tebe
stovėjo kaip pirmiau, tik jis 
jau atsikratė kai kurių savo gy
vūnų, bet -užtai turėjo naują 
draugą. Kažin kokius budu jis 
susigavo žvirblį ir ji gerokai 
prisijaukino. Jo jaukinimo bū
das buvo paprastas, nes vorą 
rinkinys labai.sumažėjo, pali
kusieji gerŽį" maitinami, J nes 
vis jis susigaudė nauju musių, 
viliodamas jds prie lango mais
tu.

Liepos 19 d. — Progresuoja
me. Mano draugas’ jau prisi
gaudę visą būrį žvirblių, o vo
rų ir musių beveik neliko. Vos 
spėjau įeiti į kambarį, - Ren- 
fieldas. tuojau puolė prie mar- 
nęs ir pasisakė turįs labai 
svarbų prašymą, labai svarbų, 
labai didelį prašymą; kalbėda
mas gerinosi prie manęs, kaip 
šuo. (Paklausiau kame 
o jis, parodydamas 
džiaugsmą judesiais 
atsake:—

“Kačiuką, gražy

dabar mano teorija 
išvystyta? Keistos 

mano žmogžudiškas 
Turėsiu išrašei nau-

Radio stotis WGES, 1360 kilocycles, iŠ kurios bus duodami 
Naujienų Radio (Programai pradedant sekmadienį, sausio 10 d., 

6 valandų vakaro

negaliu«pykti it ant savu drau
go, kurio laimė yra tavo laimė; 
turiu tik laukti, netekęs vilties 
ir dirbti. Dirbti! Dirbti!

Jei tik turėčiau tikrą, rim
tą tikslą, kaip it mano varg
šas beprotis draugas — gerą, 
neegoištišką tikslą dirbti — 
tuomet iš tikrųjų bučiau lai
mingas.

(Bus daugiau)

iš kur paimti. Tačiau jis ga
lėjęs išsiversti, nes jo magazi
ne prekių vertė viršijus skolas. 
Greičiausia gala daręsis iš savi
garbos.

ĮVAIRENYBES
Europos kalbos

LIETUVOS ŽINIOS

dalykas, 
didžiausį 
ir balsu

kačiuką, 
gražų, linksmą kačiuką, \su ku
riuo galėsiu žaisti, jį mokinti, 
ir maitinti — r maitinti — ir 
maitinti!” Visai nenustebau iš
girdęs jo prašymą, nes paste
bėjau, kaip jo gyvūnai yist au
go skaičių ir gyvumu, bet ne
norėjau, kad ir jo graži prijau* 
kintų žvirblių šeimyna butų iš
naikinta tokiu pat budu kaip ir 
musės su vorais; pasakiau, kad 
pagalvosiu apie jo prašymą, ir 
be to, paklausiau ar nenorėtų 
jis greičiau katės, vietoje ka
čiuko. Uolumas, kuriuo jis su-> 
skubo mam atsakyti, Rėnfiėldą 
išdavė:—

“O, taip, aš labai norėčiau 
kates! Paprašiau kačiuko, ti
kėdamas kad atsisakysite duo* 
ti man katę.' Nieks neatsisaky
tų dupti man kačiuko, ar ne 
tiesa?” Pakračiau galva ir at
sakiau, kad dabartiniu laiku 
tai bus negalima; bejt pažiurk 
siu apię tai vėliau. Jo veidas 
tuojau apsiniaukė ir išskaičiau 
sau pavoju nes jis staiga piR 
žiurėjo į mane iš pasalų, lyg 
mirtimi drąsindamas. Renfįėl-

Dadarysib 
pasinaudodamas pa- 

jo ‘reikalavimu, ' got 
ką nors, daugiau. . 
vakare. ' Dar kartą

svarstant. Įėjęs į kambarį, jis 
puolė priješ martę ant kelių ir 
pradėjb maldaut^ kates; jo gy
vybė priklausė nuo jos. BuVau 
griežtas ii* pasakiau, kad katės 
jam negalėsiu dubti. Tuomet 
Renfieldas atsistojęs vėl nuėjo, 
pirštus kramtydamas į kajppą, 
kur jį radau atėjęs į kambarį. 
Pažiūrėsiu kidp jis atrodys ryt.

Liepos 20 d« — Atlankiau 
Rcnfieklą anksti rytą, prižiū
rėtojui dar nespėjus pereiti per 
ligonius. * Radau jį jau atsikė
lus} ir beniuniuojantį kokią tai 
dainušką. Prie lango stovėda
mas barstė nuo vakar sutaupy
tą cukrų ir aiškiausiai vėl už
sikrėtė musių gaudymo mani
ja; darė tai labai linksmai ir 
vikriai. Pasidairiau po kambarį 
ieškodamas žvirblių, 
kur jų nematydamas
Siau, kur jie pražuvo. Neatsi
traukdamas nuo lango 
das atsake, kad jie 
pro langą. Vienur, kitur ant 
grindų pastebėjau besidraikan
čias plunksnas, o ant pagalvės 
raudonavo keli kraujo lašai. 
Nieko apie tai nepasakiau Ren- 
fiieldui, bet išėjęs. iš kambario 
nuėjau pas prižityrėtoją ir jam 
įsakiau pranešti, jei su bepro
čiu atsitiko kas nors keisto.

11 vat ryto. — JPrižiureto- 
ja.s dabar ką tik atėjo, praneš
damas, kad Renfieldas labai su
sirgo ir iškosėję visą krūvą 
plunksnų. “Jei neklystu, tikiu, 
daktare”, pastebėjo prižiūrėto
jas, “kad jis suvalgė žvirblius, 
suvalgė juos gyvus’”

11 vai. vakare. — šiąnakt 
Renfieldui dagiau stiprų nar
kotiką, tik užtektinai jį ge^ai 
užmigdyti ir išėmiau iš kišenio 
jo sąsiuvinį norėdamas pama
tyti, \ką jis ten turėjo surašęs. 
Mintis, kuri ūžė man po galvą 
per paskutines dienas, pasirodė 
teisinga ir 
jau pilnai 
rūšies tas 
mani j akas.
ją klasifikaciją ir pavadinti jį 
zoofągišk’u ^jįj^ybe m.intąs) 
mani jaku; jo^tikslas suvalgį/ti 
kuo daugiausiai gyvybių, ir jis 
pasidarė sau planą atsiekti tai 
rinktiniu budu. Vorams priše
rs daugybę musių, visus vorus 
sušėrė žvirbliams ir vėliau no
rėjo nuo manęs gauti Katę ir 
jai sušerti visus Žvirblius. Įdo
mu, koks butų buvęs jo toli
mesnis žingsnis. Butų beveik 
apsimokėję eksperimentą už
baigti. Galima buvo tai ir pa
daryti, jei butų užtektinai rei
kalo. Žmones šaipėsi iš vivisek
cijos, bet kokie šiandien jos 
rezultatai! Kode! nepatobulinti 
mokslą svarbiausioje ir sun
kiausioje jo srityje — žmo
gaus smegenų, proto* pažinimą? 
Jei> tik turėčiau vieno tokio pču- 
mišėlio proto paslaptį, jei ga
lėčiau išrišti tik vieno pamišė
lio užsimanymus, savo mokslo 
šakoje galėčiau tiek toli pa
žengti, kad Burdonas-Sander- 
sonas fiziologija ar Fyrier'as 
prote pažinimu, ''toli gražu ne
galėtų prie manęs prilygti. Jei 
tik taA 'bUtų užtektinai reika- 

Neapsimoka perdaug svajo
nes tai gali mane suguddy- 
vertihga priežastis gali ma- 
išvesti iš normalės vagos, 
galų gale, gal ir aš pats, iŠ

das yra neišsivystęs žmogžth 
diskas mani j akas, !
bandymą,
skutįnių
sužinosiu

10 vai.

Del depresijos pasi
korė žinomas Kauno 

prekybininkas
Visi kauniečiai žino neseniai 

Įrengtą didelę ir gražią gele
žies parduotuvę esančią Laisvės 
alėjoj 25 n r. čia vakar įvyko 
tragedija: tos didelės parduotu
vės savininkas Jokūbas Burš- 
teina's pasikorė.

Jau prieš keletą dienų Velio
nis savd pažįstamiems skundę
si, kad sunku esą išsiversti, 
kad iš skolų negalįs išbristi, 
nes kreditui gauti keliai užda
ryti. Jis verčiau žusiąs, negu 
bankrutuosiąs.

Gruodžio 14 d. rytą anksti, 
fiifršteinas išėjo iš namų ir at
ėjęs į savo parduotuvę L. ai. 
ČU pasisukinėjęs viduje išėjęs 
laukan apžiūrėjęs vitrinas, o 
paskui užrakirtęs duris.

Apiė 8% vai. namiškiai jo pa
sigedo. žmona atėjo į parduo- 
tiivę ieškoti. Radus degančią 
lempą, pradėjo belstis, bet iš vi
daus niekas nieko neatsakė. Ta
da p. Buršteinienė nubėgus at
sinešė visrakti ir atsirakino 
pardtiotūVČš ddris .

Nelaimingoji įpuolė histeri- 
koii ir ne savo balsu Šaukdama 
bėgo Nemuno link škandintis.

Nubėgus prie Nemuno šoko 
į Jį, tačiau likimas ją išgelbėjo 
tiUo fntrtĮes: Nemunas buvo už
šalęs ir 0Uršfeitiieii6 begalėje) 
nusiskandinti. Atštrado pagab 
bfi it ji buvo lidrgabenta namo.

Ttto tarpu L. at prie Burš 
teitfO pardUoiuV^ susjrinko mi
nia žmogių,daugiausia pirklių 
luomo. 1

Greitosios pagalbos a u tomo- 
biliur Sut^teifi^š Ridjau buvo 
nugabentas, Kauno miesto Ii- 
gotrfnėn, kur gydytojas konsla- 
tavo ffitrtį. .

Ihiršteid pažibusieji sako^ kad 
tai buvęs sąžiningas žmogus, 
etikas prjpkybjpinkas, ‘dipsnus. 
\|i'suomepiška«, žydų sinagogoj

Strasburgo universiteto pro
fesorius , L. Tesniėre veikale 
“Les lungues dans l’Europe?h<>u- 
velle” (Naujos Europos ktfoipS/ 
įdėjo įdomų straipsnį paduoda
mas statistiką kiek Europoje 
žmonių ir kuriomis kalbomis 
kalba.

Anot ptofj Tesniėre’o, Euro
poje šiuo metu yra 120 kalbų. 
Tame skaičiuje tik vienoje Ru
sijoje 83 kalbos.

Iš tų 120, tik 19 kalbų kal
ba daugiau kaip po 5 milijo
nus žmonių, Š7 kalbomis kalba 
PU daugiau kaip 1 milijonas 
Žmonių, 68 kalbomis kalba ma
žiau kaip po 1 milijoną, liku
siomis kalbomis daugiau kaip 
po 100 žmonių kalba. \

Įdortiu pažiūrėti kokios kal
bos labiausiai išsiplatinusios 
Europoje:

Vokiškai kalba 
žmones; rusiškai —
angliškai — 47,100,906; itališ 
kai 
kai — 39,841,584; uktainlškai 
— 33,945,027 (šitokia didelė 
tauta neturi savo valstybes!) 
lenkiškai 
uiškai -
kai ir flamiškai — 11,569,739 
ir vengriškai — 10,194,555.

Kitos kalbos turi nuo 9 iki 1 
milijono įmonių. Prof. T. iš
skaičiuoja šias: portugalų, žy
dų, čekų, graiką, gudų, švedų, 
katalonų, bulgarų, danų, suo
mių, norvegų, slovakų, turkų ir 
lietuvių.

Likusios kalbos turi po ma
žiau kaip 1 milijoną žmonių, 

v - , .iy y w r*—  mm m i m     ■<

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

80,903.777 
70,254,319;

4(^807,847; prancuziš

- 23,177,253; ispa- 
15,939,474; olandiš-

lo! 
ti, 
ti; 
nė, 
ir,
prigimties^ esu ypatingo, keisto 
proto ?

Kaip Vykusiai jis protavo; 
pamišėliai, paprastai, tuo pasi
žymi savo • apribotoje srityje? 
Įdomu, - kiek daug gyvybių jis 
duotų už žmogų, ar tik vieną? 
Savo apskaičiavimus Renfiel
das užbaigė laibai’ tiksliai ir da
bar juos pradėjo vėl iŠ naujo. 
Kuris iš musų ptudodą naujus 
apskaičiavimus kiekvieną miisų 
gyvenimo, dieną?

Atrodo, kad tik vakar/ pas* 
ktitinku vilčiai pražuvus, užbai
giu sWo(dienas ir šiandien 
pyadėjdU vėl Viską i naujo. 
Taip ir btfš, iki Didysis Knyg- 
vedys SUskaičiuos maUO gyve
ninio jmyfc&S) gaudamas pasy- .turėjęs garbės titulą (“Gabai”L

■fatfsą. 0, 'Luėi.ja, Ltteija,- ho:ga- 
įllU pykti ■ ant tavęs,

Vtj ar aktyfą malk) ifnudai bet- ’žudęsis dėl to, kad šiandiek 
js jįurėjęs grąžinti skolų apie 75,-

o liek . pinigų nebuvę

... ........     ■ ninhianĮ-.TniM*^-

TIK ką gavome naują 
Kultūros numerį 12. Gali
ma įgauti Naujienose. Kai
na 45 centai.

Nauja “Naujienų” 
Stotis

Gali gauti dabar “N.” ant 
kampo No. Cra\vford ir W, 
Wellington uvc., 3000 North.

jį tebesėdint kampe ir W tai taip pat <^Q0 ltgerai
sudėtų vienodomis
kurią sumos ugi

denuncijuojp.nl
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CHICAGO CIVIC OPERA

m a

PRANEŠIMAS
Ben A. W aitches Raštinėj e

flUOZĮį

O//CAG&

Senas Petras

jums pinigų

Gerbiama publika.

graudu bu
duryse te

buvo Lilija 
užduotį ji

Nedarbas siaučia, daug ir 
kuopos narių nedirbai Nariai, 
nesiduokite išsibrauki i iš Su-

WILLIAM COHEN, 
Prezidentas

SAM SEROTA, 
Vice-Prez.

EDMUND LAGODZINSKIS,
Sekretorius ir Iždininkas

''k

Falling Waters. Skam 
Publika iš

pekščias važiuodamas 
vieno tautiečio 

pastebėjo štai 
Vyriškis neša

La Boheme
La Gioconda

Smalelis Petruko 
kaimo bernaitis. AL

Stanioniute ir Aldona 
sudainavo dvi 

Todėl 
apdo- 

nes

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SUTAUPINKIT 
BISH.UTĮ 

KIEKVIENĄ
Algos Dieną j Taupimo Sąskaitą 

JŪSŲ 
“DISTRIKTO” 

BANKE

taikos, tai jau tenka ne tik kry
žius nešti, bet dar ir mokolu 
per galvą gauti.

žinoma, kad ne geriau esti ir 
moteriškei, kuriai teko prasta# 
vyras, anot dainos mano buvu
sio pąžįstamo zienjskio pišorio, 
“gaus gerą vyrą, dėkavos, dėka- 
vos; gaus prąstą vyrą, oi rau
dos, oi raudos”. Ir tokia mote
ris neša kryžių, o tuomet jau 
vyras sėdi ant kryžiaus. O kai 
dėl pišorio, tai jis dainuodavo 
tą dainą tik tada, kad girtas 
būdavo. Pasigerdavo gi bent 
ketvertą penketą kartų savai-

Depozitai padėti prieš ar Sausio 15 d. gaus 
nuošimčius nuo Sausio 1 d.

Apie kryžiaus istoriją nekal
bėsiu. Man norisi pakalbėti apie 
tai, kas> ant kryžiaus randasi.

Mes žinome, kad senovėje, 
dar 692 metų, po Kristaus gimi
mo, ant kryžiaus žmogaus at
vaizdo nebuvo, o buvo avinėlis 
prikaltas. Ir tų dienų tikintieji 
kepures kėlė avinėliui.

Vėliau kunigija avinėlio vie
toje padėjo žmogų Jėzaus var-

Ką matė Senas 
Petras

vis hciškohčia netinkę atikų 
darbininkų 

Bet kuomet 
užsimokėti mo- jų ištikimas narys serga, tai

Bet Senas Petkas aną gražią 
dieną.
Bridgeportu, 
krutuvės lange 
kokį paveikslą: 
didelį kryžių, o ant kryžiaus sė
di moteris, se’nyva, ir dar mo
kolu užsimojusi grūmoja mušti 
vyrą, bet jau jau vyras arti 
upės kranto ir nori šokti j van
denį, kad užbaigti kryžiaus ne
šimą. z ;

Pagalvojęs porą minučių Se- 
nAs Petras priėjo išvadą, kad 
šis tretysiS kryžiaus yra! sun
kesnis y ir tam tikrais atvėjais 
tiksliau atvaizduoja musų gyve
nimo bedas, nei kryžiaus su a- 
vinėliu arba Jėzumi. Nes jeigu 
šių dienų šeimynoj nėra san-

Parašoma namų, rakandų, autų, langų, gyvasties 
ir sveikatos apdrauda (Insurance) geriausiose kom
panijose.

Parengiami, parašomi ir užtvirtinami lietuviški do
kumentai ir įgaliojimai dėl atsiėmimo, valdymo, ren- 
davimo ir pardavimo žemės Lietuvoje.

Parengiami ir parašomi įvairus angliški dokumen
tai, t. y. dytai, kontraktai, testamentai, įgaliojimai, no
tos, turto perrašymai, ir visi kiti dokumentai.1 ; ■ t

Parduodami “Money Orders”.
Priimami taksų, gaso, elektros, vandens ir kitų bi

lų mokesčiai. -
Siunčiami pinigai į Lietuvą ir Lenkiją per paštą ir 

per telegramą.
Skolinami pinigai ant pirmų ir antrų morgičių; 

parduodami pirmi morgičiai; perkami kontraktai ir 
antri morgičiai. ' •

Parduodami ir išmainomi namai, žemė ir ūkiai.
Musų raštinėje yra atsargiai ir tvarkiai vedama lie

tuvių spulka. Joje sudėti pinigai atneša gerą .pelną. 
Visi prašomi prisirašyti. . ,

Patarnavimas visuose reikaluose teisingas ir kuo- 
geriausias.

* • ’ z ' '

i

F ■

•\'i ; '

Pamatykit Lietuvą kaip ji šiandie atrodo, kokią didelę pažangą pada 
per savo

ATYDAI
mėti Gintaro karolius arba vieną iš trijų dovanų, kuri bus skiriama atsi 
lankiusiems.

SAUSIO
SAUSIO
SAUSIO
SAUSIO
SAUSIO
SAUSIO
SAUSIO
SAUSIO

Visur pradžia 7:30 vai. vakaro

ir pranešimų. Kiekvieno nario 
ir nares pareiga atsilankyti. 
Už neatsilankymą bausmė 
pagal konstituciją. Taipgi at
siveskite bent pc\ vieną narį 
prirašyti prie Susivienijimo. 
Su pradžia metų turime pra
dėti dirbti, kad pabaigoje me
tų turėtumėm Aokią kuopą 
narių škaitlium, kokią turėjo
me pereitų metų pradžioje.

Dabėr kuopos susirinkimus 
lankyti geriau, ramesni jie 
yra, kuomet,nebėra bolševikų. 
Ramiuose susirinkimuose ga
lime daugiau nuveikti 
žiau laiko praleidus.

I mergaitė to nepaiso, laukia 
Kalėdų.

• Motinos rolėje, 
; Stanioniute. Savo 
atliko gana gerai.

Vėliau man labai 
vo, kada pasirodė 
vas bedarbis. Nusiminęs, pa
vargęs beieškodamas darbo, 
jis praneša, kad darbo nėra. 
Bet jų vienturtė dukrelė lau
kia Kalėdų t|ieduko. Tėvo ro
lėje buvo Benny Valuckis. Tai 
tikrai7 šių dienų gyvenimas bu
vo vaidinamas. Benny Valuckis 
kalba aiškiai ir stipriu tonu, 
tikrai tėviškai.

Albinas 
rolėje — 
binas Smalelis taipjau visų my
limas artistas. Jisai savo už
duotį atliko kuo geriausiai.

Kalėdų dievaitė, Helena'Kun- 
giutė, žavėjo publiką klasiškais 
šokiais. Olga Ripkevičiutė Lė
les rolėje pasirodė tikrai ar
tistiškai.

’P-ia SteponaVičienė daug 
dirbo, kol visus šiuos aktorius 
išlavino. Kreditas mokytojai

Bijūnėlio choras turėjo pa
rengimą pereitą nedėldienj, 27 
d. gruodžio.

Apie aštuntą valandą atsi
lankiau ir aš. Įeinu svetainėn. 
(Publikos apie porą šimtų. Sve
tainė gana erdvi. Greitu laiku 
pakyla uždanga. Prasideda per
statymas “Petrytes Sapnas”.

P-ia Steponavičienė skambi
na pianą, jauna mergaitė dai
nuoja.

Balselis gana švelnus — lyg 
lakštutės. Tai buvo Petrytes 
rolėje Irena Mankiutė. Prisiar
tinusi prie motinos, ji pasako
ja apie Kalėdų dieduką. Nors 
motina mėgina pertikrinti ją, 
kad pas neturtingus žmones 
Kalėdų diedukas neateina, bet

Rusų kolonija Chicagoj rengia 
Kalėdų eglaitę vaikams ir balių 
sekmadienį, sausio 10 d., Amal- 
gameitų kriaučių salėj, prie Van> 
Buren ir AsĮįtąnd g-vių. Pra
džia 4:30 vai. popiet.

■•LLz3* V" /'ML' ' v

NAUJIENOS, Čhlcago, BĮ.

vo labai smagus, 
muzjkališkas ir 
Northsidiečiai gali 
turėdami mokytoja 
navičienę, kad ji nesigaili triū
so jaunuolių lavinimui. Kredi
tas Northsidės vaikų tėvams 
kad jie lavina savo vaikučius 
Bet didesnis kreditas mokyto
jai p-iai Steponavičienei. 1

Northsidiete.

tikrai žavėjo visus, 
smuikininkas, Frank 
griežė gana gražiai. 
Kaulinaitė, jaunutė 
skambino tikrai artistiškai. Aš 
manau, kad ateity ji bus rim
ta konkurentė chicagiečiams 
muzikantams.

Mergaičių trio — tai jaunu
tės solistės Vaunetū Kaulinaitė, 
Lilija 
Jurgelioniutė 
daineles gana vykusiai. > 
mes delnų nesigailėjom; 
vanojom delnų plojimu 
lyg ir nesinorėjo leisti nuo pa
grindų jaunutes dainininkes.

Visam* chorui ‘sudainavus, pa
sirodė ir Kalėdų diedukas su 
dideliu maišu dovanų. Apdova
nojo visus jaunuolius saldai
niais ir kitais skanumynais. Po 
programo buvo smagus šokiai 
iki'vėlyvo vakaro. Vakaras bu- 

programas 
artistiškas, 

didžiuotis 
p-ią Stepo-KONCERTAS IR ŠOKIAI

Rengia RUSŲ KALBOS VAIKŲ MOKYKLA po Vardu A. S. PUŠKINO

Nedėlioj, Sausio-January 17. d., 1932
STRUMILOS SVET. 107 ir Indiana

Programas prasidės lygiai 4 vai. po pietų.
Programe dalyvaus žymiausi Chicagos rusų artistai. Taipgi dalyvaus

rusų profesionalis choras ir Rusų Balalaikų Orkestrą. < f
Bus skiriama du prizai: vienas, kas geriausiai pašoks rusų šokį; kitas— 

už skrajojančią krasą. Šokiams grieš GERIAUSIA ORKESTRĄ.
Įžanga prie durų 50c. iš kalno perkant tikietą 40c. Vien tik dėl šokių 

nuo 8 vai. įžanga 25c. šokiai tęsis iki 12 vai. nakties.
KVIEČIA KOMITETAS.

Vienatinė lietuvių korporacija, esanti plumbingo ir apšildymo reikmenų bizny 
Chicagoje, pardavinėjanti vartotojui tiesiai iš dirbtuvės. *

Ateikite ir aplankykite musų puikius šioruimius ir apsvarstykite su mumis jūsų 
problemas. Tai jums nieko nekainuos ir mes esame tikri, kad jei mes patarnau
sime, mes sutaupinsime

už jos darbą dailės srityje.
Po pertraukos visi' jaunuoliai, 

Bijūnėlio nariai, sudainavo tris 
liaudies daineles gana vyku
siai. Nors šiam chorui priklau
so jaunučiai dainininkai, bet 
dainuoja jie sutartinai.

Skambino pianą Adelė Bud
riu te 
bino gana gražiai 
šaukė jauną pianistę ir apdo
vanojo gausiai delnų plojimu. 
Helena Kungiutė, Violeta. Kau
linaitė, šokėjos , klasiškų šokių, 

Jaunas 
Grintis, 

Vaunetė 
pianistė,

Paveikslai rodo Lotte Lebmann (kaitoj) kaip Eis.) ir Marią OIszcwską 
(dešinėj) kaip Ortrud operoj Lohengrin. kuri bus vaidinama trečiadienį, sausio 
13 d., Chicago Civic Operoj.

Operos repertuaras ateinančią savaitę 
2 vai. po piet — I 
vakare 
čiadienį vakare 
kare 
The Barber of Seville,

Darbinihkal, paimkite šluo
tą tokiems k^kktoriams.

Rortipvndentas.

4600 South Wood Street j
Tel. Lafąyette 6393 , Chicago, Illinois.

£;uW- ”

828 W. 35th Ptace 
fettUvard oooo

West Pullman
Ateinantį sekmadienį West 

Pullmah Park svetainėje 2 
valandą pc| pietų įvyks SLA. 
55 kuopos metinis susirinki
mas, <

Komisija išduos metinį ra
portą, bus ir kitokių raportų

Ar ne, per vęlu rengti eglaitę 
10 d. sausio? Sulig senuoju-ru
sų kalendorju n‘\šiš parengimas 
tenka 4 Kalėdų dienai. Atrodo, 
kad ne per vėlu.

Bet gal tai ne taip svarbu, 
štai daug svarbiau, kad prog
ramas žada bh£i nepaprastai 
įdomus, dalyvaujant puikioms 
rusų scenos jėgoms. t

Kaip ir įžangą parengimui 
šventikas J. želtonog pasakys 
kalba apie bedarbę. Aiškins jos 
priežastis ir priemones kovoti 
su ja. Paskiau koncertinė ir 
sceniškoji programo dalis.

Maišytas choras dainuos ru
sų liaudies dainas ,operetės tea
tro “Kreivas Veidrodis” dainL 
ninkė Miraeva išpildys keletą 
numerių, neseniai atvykęs iš už
sienio artistas Dmitrijef paro
dys savo “20 amžiaus stebuk
lą”, buvęs Kięvo teatro trupės 
narys Boris Ghrama . pašoks 
“Fabriko šokį”, akrobatų grupė 
iš vidurmiesčio 'teatro išpildys 
keletą akrobatinių numerių, 
grupė šokėjų ir dainininkų pasi
rodys su čigonų baletu, o prie 
viso to dar juokus krės pas
kelbęs klounas Cesar Arngoni— 
tai jau spečiailiai vaikams, o ir 
senesniems palinksminti. Po pro
gramo šokiai.

Aukščiau suminėtas toli gra
žu ne visas programas. Bet ir 
suminėti numeriai ir asmenys, 
kurie juos pildys, rodo, kad kal
bamas rusų vakaras žada būti 
tikrai įvairus ir įdomus.

Lietuviai, kurie turės laiko, 
atšilankę į šį parengimą, be 
abejonės praleis taipjau sma
giai laiką, kaip ir patys rusai, 
he$ ir mums lietuviams rusų 
kalba yra pažįstama., v

Įžanga gan prieinama.

Pirmą kartą Chicagoje

Teatras ir Balius su Dovanomis
Bus sulošta veikalai: “PAIEŠKOJIMO BIURAS“ ir “SODNE“ ’ 

RENGIA JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOS TAUTIŠKAS KLIUBAŠ 

Nedėlioj, Sausio-Jan. 10,1932 
Chicagos Lietuvių Auditorium

3133 SOUTH HALSTED ST. . 
Pradžia 6 vai. vak.

Gerbiama publika. — širdingai kviečiame atsilankyti. Katras turė
site tikietus, bus proga laimėti,ir busite priimti į kliubą veltui.

' v—i/Ainnrn'T x c

mtlETUVA PAVEIKSLUOSE
1931 METAIS NUOTRAUKAS DARĖ C. G. LUKŠIS 

KĄ TIK IŠ LIETUVOS PARVEŽTI 
NAUJI. ĮDOMUS KRUTAMI PAVEIKSLAI 

BUS PIRMĄ KARTĄ RODOMI AMERIKOJE
iri

13 metų laisvo gyvavimo.
Kiekvienas pirkdamas 35c įžangos bilietą turės progą išlai

i-
BUS RODOMA: * •

9 d., 1932 Vaičiūno Svet., Melrose Pafk, III.
10 d. šv. Jurgio Parap. Svet. Bridgeporte.
11 ir 12 dd. Krenčiaus Hali, Town of Lake.
13 ir 14 dd. Lietuvių Auditorium, Bridgeporte.

I 5 d. Liberty Hali. Cicero, III.
16 d. šv. Petro ir Pauliaus Parap. Svet., W. Pullman.
17 d. Parap. Svetainėje, Indiana Harbor, Indiana.
19 d. Me’dažis Hali, Chicago, III.

Įžanga 35c. vaikams 10c,

CENTRAL
Covtpsmy/

A JTATE <ANK.„. A (LfARING +10 U S t «ANK 
IIIO WtST 35I± STRLLT

C44ICAGO

še&tadjenfa, fiftttslo 9, 1952

sivienijimo. Kurie negalite už- viettfc teblMtnUČift pAs bolše- 
simokėti mokesčių, tie prafieš- vikUš’ ir šiftiš iAik&is jie dar 
kitę kuopai, o kuopa pareika 
lauš iš Centro paskolos. Kuo- iš nesusiptatU 
pa, gavusi paskolos, suteiks komUartj likti 
jos nariams 
kesčius. Jei neturite iš ko ino-'jic neišmoka pašalpos, o kai 
kesčius užsimokėti, tai reikia miršta, tai neišmoka poniirti- 
ateiti į susirinkimą ir parei*' 
kalanti, kad kuopa užmokėtų

Dariuj dar nepadattgŠjo pas 
mus, yra daug bedarbių. Ka
ziui irgi prastai su raudonuo
ju sojuzu. Komisarai jį kikina 
su kolektomis, o jis jiems at
sako, kad sunku gauti aukų 
iš nedirbančių sekėjų. Komi
sarai jam išmetinėja. Tu 
menkas veikėjas, kad negali 
gauti aukų. Mat, kokia pa- Garsinkitės Naujienose

31. PAUUS HOSPrfAL
Meynloa, kur šėj 

•evo 
lota

South Center Plumhing & Heating Supply 
Company, Ino.

N. W. kampas 55th ir State gatvių. Tel. Atlantic 4290
ATDARA VAKARAIS IR NEDĖLIOMIS IKI 1 VAL. '

■ ' ■■ ■■■ ■ ■ ' • 

--------------—  —------------------------------------------------- ----------------------—  —   -   —   . ■ — 

bus toks: sekmadienį, sausio 10 d.
Parsifal, paskutinis šį sezoną vaidinimas; pirmadienį, sausio U 

Mingon; antradienį vakare — Cavaleria Rustkana ir I Pagliacci; rre 
Lohengrin; ketvirtadienį vakare

Aida; šeštadienį 2 vai. po piet šeštadienį vakare



U Z. UII UV, VIUUUlliai įmanu, niun 

vienas po $5,750 už kolektavi* 
mų 1929 metų taksų. 0 jų dar 
bas tęsėsi tik apie mėnesį lai
ko. Gražus uždarbis, ką ir kal
bėti.

Caponės byla bus grei
tai vėl nagrinėjairia
Suvienytų Valstijų apeliacijų 

apskričio teismo sesija, kūri 
prasidės ateinantį antradienį/ 
paims nagrinėti ir Al. Caponės 
bylų dėl taksų nemokėjimo. Pir
moj instancijoj, kaip Žinoma, 
Capone buvo rastas kaltas ir 
nubaustas kalėti 11 mėtų. Ca- 
ponė nori išvengti bausmės ar
ba bent, kad ji butų sumažinta 
jam. « .

Atnaujinama gengst'e- 
ritj karas

Policijos žiniomis' galima 
laukti Morano gengės karo at 
naųjinimo prieš Capones sindi-

Z?WasaEQ^»KX3XXSr

seserį Elzbietą, 2 bro- 
ijoną 10 m.. Edvardą

i

STANISLAVA JASAITE

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 8 dieną. 1:15 valandą po 
pietų 19 32 m., sulaukus 20 me
tų amžiaus, gimus Chicago. III., 
gegužės 30 1911.

Paliko dideliame nubudime tė
vą Adom 
liūs ——- < 
8 m., dėdę Juozapą, tetą Marcelę, 
pusseserę Eleną ir pusbrolį Juoza
pą Kadžius, dėdę ir krikšto tėvą 
Antaną Vilkį ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 831 
W. 3 3 St.

Laidotuvės įvyks ant radi n j, 
sausio 12 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, u .u 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Stanislavos Jasaitės gimt
inės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvaufi laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliiiite " liekame, '
Tėvas. Sesuo, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Pilipavičius. tTelefonas 

i Boulevard 413 9.
I UW|ĮiaxnūnfinMTWBCnRHMIMMI'MNUgJUMUMF
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PLIKAS WISTORTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 4 dieną, 4:32 valandą po 
piet 1 93 2 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., Ši
lalės parap., šeručių kaime. Ame
rikoj išgyveno apie 30 mėtį.

Paliko dideliame nuliūdimą mo
terį Uršulę, pd tėvais Arčaitę, tris! 
sūnūs — Franėiškų, Petrą it Alek
sandrą, dvi dukteris — Zofiją it 
Emiliją, žentą D. Odorizi, marčią 
Kazimierą ir 3 anrtku’s—Ruth, Do- 
lores ir Raymond ir gimines, o 
Lietuvoj brolį Kazimierą ir bro
lienę.

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

Laidotuvės įvyks panedėly, sau
sio 1 I dieną, 8 vai. ryto iš n a irtų 
į Šv. Juozapo parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingo? pamal
dos už velionio sielą, p iš ten bus 
nulydėtas'!*' Šv. Kažimfero kapines.

Visi a', a. Petro Wist6rto gi
minės, d raifga i ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti ’jarn- pasku
tinį patarnavimą ię atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, JDukterys, 
Žentas, Marti, Apakai 
ir Giminės.. '

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
riu* Euęleikis.,TęĮ., Yards 1741.

s

!l

J

-k-‘Wi/i'j

is Paulauskas
įsauliu sausio 7 d„ 12:45 vat 
" metų amžiaus; gimęs Šiaulių 
anderių kaime, Amerikoj išgy* 
eliarne nttiiudime 2 dukteris — 
j Leoną, it gimines, o Lietuvoj 
eres. Kūnas pašarvotas randasi

i
ladienyj, sausio 11 d., 2 vai. po

įjŲ nuuaiftvvi ay*v*m-u^

gengės nariKi. DAbar betgi, 
kai pats Capone atsidūrė už 
grotų, policija mano, kad I^to- 
ran rengiasi atgauti pirmenybė 
butlcgcrysfės bizny.

garsinkites 
NAUJIENOSE 

o

"MYKOLAS DE VEIKA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 6 d., 5 valandą ryto 1932 
m., sulaukęs žiloš senatvės, gi
męs Lietuvoj, Šiaulių apškr., Ža
garės valse., Sfun'giil kaime. Iš
gyveno Amerikoj 9 metus.

Paliko dideliame nuliudirne mo
terį Oną, du sunns — Joną it 
Kazimierą ir marčias, 2 dukteris—- 
Julijoną Warnicnė ir Oną Aleliu- 
nienę ir žentus — Stanley Warhis 
ir Joną Aleliūną ir švogerį Juo
zą Jasulį. o Lietuvoj, dukterį Zu
zaną Mikulskienę.

Kernas pašarvotas. S raudasi Skri
do koplyčioj, 718 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks sausio 9 die
ną, 1:30 vai. po piėtų iš Skndo 
koplyčios bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

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

Nubudę liekame, 
Moteris, Sunai, Dukterys 
it Giminės.

Laidotuvėse patarrtauja grabo* 
ritis Skudas, Tel. Roosevclt 
7532.

m., sulaukus 67 mėtų

MARIJONA BEVIRŠIENE 
po tėvais Ruibikė

Pėrsiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 8 dieną, 7:^5 valandą ry
te 1932 * ' "
amžiaus, gimus Tiufagės apskf., 
Eržvilko parapijos, Rimšių kaime. 
Amerikoj išgyveno 3 5 metus.

Paliko dideliame nuliudimė dvi 
dukteris —- Petronėlę Burbienę ir 
žentą Juozapą Burbą, Marijoną 
Brožienę ir ženĄ Izidorių Brožį, 
sūnų Juozapą Budreckį, anukus ir 
gimines. Lietuvoj seserį Pranciš
ką Šimkienę ir gimines. Kūnas pa
šarvotas. randasi 9942 Vinccnnes 
Avę. Tel. Cedarcrest 1959.

Laidofiivės įvyks utarnipke. satf- 
sto 12 dieną, 8:00 vai. ryte iš na
mų į Dievo Apvc?zdds parapijos 
bažnyčią, kufiojė atsibus gedulin
gos pamaldos už vėltonėš sielą, O 
iš ten bfis Nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.

Vist X a. Marijorios Bėvi'ršienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
\ Dukterys, Sūnūs, Žentai, 

Anūkai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grafbd- 

riUs S. D. Lachavicb,. *Telėfortas 
Rdosevelt 2515.

———~. 
rtr

LOVEIH.IS 
kvietkininkas

NUSKINTOS KVIETKOS
Priatatčine į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms; Bankietams ir Pagrabams 
’ Vainikai

3316 S. Halsted St f et Boulevard 7314

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

aMBULANCE PATAHNAVIMAS DIENA ir NAKTĮ 
Men visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas

_ ' . ; į _ J. • u ■—

A. L Davidtmis, M.D. 
4910 So. Miėhigari Ąventiė 

Tel. Kenurood 5107
VALANDOS:

. nuo iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakari' 

ipttrt Šventadienio ir ketvirtadienio

M.

Specialia 5 dieny Namų Treat- 
mentas »<1 žolėmis Duo-

M damas Dykai j.
šios pišteljetinds ŽoliiJ Gyduolė? yra 

fnpksliškd RombinĮčija, geriausių Euro- 
poj, Amerikoj U Ryttį Indijoj surinktu 
žirtii|. Tjukotąnčfai,’ kupė sunkiai sirgo, 
tapo , išaydyd per pe/ėitus 33 metus. 
Mtotiha Helėria; 1869 N. Damett Avė., 
Chicigo, UI, Basinio jums 5 dUmį"Na
mų Treatmentą. Nueikite pas ją dėl Šio 
Da'ftdofrtojčr treatmerfto. tai/>jąp dėl fte- 
įriokatrfo’s egzaminacijčs, kad surasti ko
kia ištiktųjų yra jūsų liga ir kokių spe
ciali^ Žolių Gyduolių jušų ligai reika 
linga. Atsinėškitc šį apgarsinimą. At
dara iki 8 vai. vak. Nędėliomis iki 2 
yat. po piėfų. Jeigu jtis negalite ateiti 
asitfėi'iiškai, rašykite Motinai Helenai ap
rašydami savo ligą ir ji prisius jums gy
duoles dykai. Pridėkime 10c. apmokė
jimui persiuntimo. 
47tH St.

Graboriai

I’eter Corttad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St.
Tel. Eng1ewood 5840

Pbone' Boulevard 413?
A. MASALSKIS

Mūrų patirnavimao lal- 
dotuvlse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningai it nebrangi* to* 
dėl, kad neturim* ii* 
laidų užlaikymui aky*

8307 Auburn Avė.
CHICAGO (Lt

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALS AM UOTO J A.s 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

-718 W. 18 St.
Te|. RddMveli 7533

Lachavicb ir Simus
T .. .n •<

LIETUVIS GRABORIUS
Pararnaujrt laidotuvėse knopigiansu 

Reikale meldžiu 'atsišaukti, o mane 
/ darbo bosite užganėdinti.

tel. Roosėvelt 2515 arba 2516

2.3.4 W. 23rd H. Chicae
SKYRIUS i

439 Sa 49 Court, Cic®
Tai. Cicero 5927

telefonas Yards 1138 ,

Stanley K Mažeika
Graborius ir 

Balzam notoj as
Moderniška KokplyČia Dovanai 

Turtu automobilius visokiem* ceika 
toms. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILt

riKidusiun mvmvto
Graborius Chicauoj

1646 W. 46rf> «£l®

TeModM

Boulevard 5303

Boulevard 1413 

1327 So. 49tb

Telefoną* 

Cicero 1724

Ct.

Lietuvės Akušerės

Mrs. A. K. 
lį JARUSH

PHYSICAL 
, THERAPY 
K M1DW1FB

6109 South
Albany Av.

Pbone 
! Hemlock 9252

Aldų Gydytojai

DR. VAITUSH, 01’1.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. P/i rengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro 
dahčia mažiausias klaidas Specialė aryda 
atkreipiama į mokyklos vaikus Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nędėliomis 10 iki 12 v 
KREIVAS AKIS AtlTAlSO į TRUM 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMŲ 
Dauaely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South A&hiand Avė.

Pbone Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
• akinių

l§01 South Ashland Avėnuė
Platt Bdlg., |<amp. 1^' St. 2 aukštas' 

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

karo. Ncdeliomis nuo 10 iki 12 
Roo‘m 8. Phopc Canal 0523

DR.
LIĖTŪVIŠ

Tel. Yafds 1829

G. SERNER
AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted Št.
Vajandoi nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nędėliomis nuo 10 iki 12.
8

Duokite saVo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLŪMENTUA1
OPTOMĖTRIŠT

Praktikuoja' viri 20 m 
4649 S. Ashland Aite 

kampas 47tb St.
Tel. Boulevard 6487

k

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI

Rcgistruptam Optometristoi 
Akių Specialistas. Viri 15 metų 

patyrimas 
Akiniai auozS3 ( 

Valandos: 9 tyto iki 9 vak. kandie
DU. J. GROUPE

4631 S. Ashland Are. , Tel. Yard. 6780

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytoji ir Chirurgas 
3147 So. Haisted Street 

Tel.' Cdlnmd 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
huo 6 iki ,9 valandos vakare

Ljlr’’ ‘ 1 i ■ " į ......... . „

vdiaiiuuii uuv iv iyiw im • F**11*
ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek

madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted SL 
Pbone Boulevard 8483 

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

Ofiso ir Rez. Tel. Bonlevąrd 59J 3

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor of, 3 5th « Hal«ted Sts) 
Ofi«o valandos’ ono 1 -3. nno 6t3Q^8t3O 

Nedėldieniau pagal intartj

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIIS
756 W. 35th Št

(Cor. of 35tb W Halsted 8tt) 
Ofiao valandori nno 2-4, nno 7-> 

Nrdčldianiai* pagal rutartl

įvairus Gydytojai

D R- HERZMAN
— IS RUSIJOS -

Gerai lietuviam* žinomas per 25 m*- 
cns kaipo patyrei gydytoja*, chimtga* 
it 4&aicru

Gydo įtaigia* ir cbtoniika* liga* Tį

Daktaras V. A. Šimkiisl^TVL,^ £S1»“'3XS: 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS priminu.

Gydo oavo ofise patinusias, išsipntnsias Ofisai ir Laboratorijai
blauzdų gyslas. 1025 W

Valandos nuo 1 iki 4 it nuo 7 iki 9 v. j Valandou nno 10—-12 pietų ir 
Nędėliomis nuo 10 iki 12. I ««o 6 iki 7:30 vai. vakar* 

* 3343^ So. Halsted Street Tel. Canal 3116
Tel Boulevard 1401 Rezrdencijoi telefonai

_ ____________________________________ __  Hyd) Ptuk 6755 «r Randolpb 6100

Br P P\ 7 AI I YS ----- ---------------------r. n/s/UaLB (>R cHarles SEGA1

Ptakciknoia 20 meta: 
OFISAS

į * 729 South Ashland Avė.. 1 taboe 
s CHICAGO ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
| Moteriškų. Vyriškų it Vaiko ligų 

OFISO VALANDOS-
Nno 10 iki 12 vai. ryte, nuo 3 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena 

Pbone Midvray 2880

- DENTISTAS
30 E. lllth St.

Kampa* Wabaib Avenue 
Tel Pullman 0856 
Gazai X-Ray. ere

Dr. Suzana A. Slakisj 
Specialistė Motera ir( Vaikų Lipų 

4145 Archer Avė.
Vai 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pferų 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomir pagal suskatinu 

Ofiso Tel. Lafayetrr 733 7 
Rez Tel Hvd* Park 3395

Telefoną* Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

0 iki 12. I iki 3 d ir 6:30 iki 9:30 »
........ . .... .......... ......... ............ v ■

Ofiso Tel. Victory 6893 
4608 South Ashland Ąve. . Rezidencijos Tel. Drexel 9191

.6.6 S. Ch ^6 <? I DR A A R0Tfl

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: .

3102 So. Halsted St.
arti 3 1 st Street »

<. t. .CHICAGO. ILL.
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 

Nędėliomis ir šventad. 10—12 dieną. 
_ _ ____________: .L._. .U-__ ____________

‘.<7' ' <V''

Tel. Canal 4050

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

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare 

Varicose Gyslos Odos

OR. T. DUNDULIS 
gydytojas ir chirurgas 

+ 142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 ik’
4 tr 6 iki 8 vak. Nedilion* n«r 10 

iki 12 dieną.
Triephnėhii dienj ir aakti V\rgm:a

6600 South ,Artesum 
Pbone Procpeo 6659 

Ofiar Tel Cana' 025 7

DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•821 5c Halsted Sfw 
CHICAGO (Lt

X MONTV1D. M. D
rowt>' Srat> Bank Bld* 

2400 W Maditon Si.

Val.i I iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak
Tel. Wė*r 2860

Namų telefonas Brnn«wick 0597

SVARBI ŽINUTĖ 
DR. ftl T. STRIKO! 

Lietu vys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu { naują yietą po nr

1645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakar* 

Nedelioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Av& 
y Tel. Prospett !930

' / ■ .... .C-——     

A. K. Rutkauskas, M, D 
4442 South Wsstsm Avenai

« Yti. Lafaytttr 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 111 valandai ryti 
nuo 6 iki 9 valandai vakari

f)R. J. J. KOWAftSKAS
gydytojas ir chirurgas

2403 W. 63rd SL, Suite 3
Tel. Prosptct 1028 .

Rex. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandoj 2 iki 4. 7 iki 4

Nedflioj pagal iu tarti

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTQJAS ir CHIRURGAS 
2420 Marųuette jRo«rf

Valandos: 0—12, 7—9. Antradienį
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą

ir

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nno 9 iki 11 ryto, ano 2-4 
it 7-9 po pfctų, serėdoms po p:ftų ir 

nedėliotus pagal cniitarimą
_____________ -...........  -..................... ... X,...

\

Utarninkais. Kervergais ir Subatoms 
2420 W. Marquette Rd. arti Westetn Ao, 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredoms ir PetnyŽiomi 

|821 So. Halsted Street

Pbonv Bonlrvard 7043

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

1645 So. Ashland Avė.
•rti 47tb Stree*

tai ir Laboratorijai
18tb St.. netoli Morgan St

Telefonai Yard» 0994

Dr. MAURICE KAHN
,4631 South Ashlpnd Avmue 

Ofiso valandos i
Nuo |0 iki 12 dieną 2 iki 3 po pft*

7 iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Vcnerilkoi

11 ".L" 1 m....-JS-g

Advokatai

i K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127'N. Dsarborn St., Room 1113 

Telefonai Central 4411 
Valandos: nuo 0 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandou nuo 6 iki 8 va! kiekvieni 

vakarą, išskyrus ketvergi 
v Nedalioj nno 9 iki 12 rytu 

------ -—---------;--------------------i------- ;------ —

A. A. OLIS
R. A. VAŠAlLE

a6vokatAj
<. I! South La SaUe Street

Room 1934 Tel Randolpb 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai va| 
3341 S Hdttsd St. Trt. Victoty 0407

Valandom — 7 iki 9 vakar* 
Oli*—Utarn. / Ketv ir Snbatos vai 
V a 11 e—Pan.. Sėt. ir Pelnyčio* vai 

__________________ *—i------------

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St. 

raUfonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki Š vakaro. 

Seredoj ir Pitnyčioj nuo 9 iki 6 
. --- ------------------------- — ............ .—

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Mittto Ofisas 77 W. Washinqtpn St 
Room lęO^—"“” Td. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietį]

Vakarais: Utarn., Ketv., fe Snbatoe 
- 6 iki 9 <a|.

4145 Afebef Ao. TiL Lįf^itta 
. .. ?

Namų Td. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
Jobo Baądžiunai Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
<05 W Adams St., floom 2117 

Telepbone Randolpb 6727 
VsMrais 2151 IV 22n<f St. ns,

Tėlepban* Roosėvelt 9090 
Na«*» »-« rvr, T.l Republic 9*04 

■ ■ .... ~ . ..f....................... ...... .... . t



šeštadienis, sausio 9, 1932

Tarp fihssagos 
Lietuvių

“Naujienų” metinis 
koncertas

ar nurodytieji kunigo asmenys 
yra kalti, tik teismas.

Moteriškes, sulaikytos polici
jos stoty kartu su Monroe, bu
vo Betty Davis, 24 motų, ir 
Mrs. Cecilia Meldus, 34 m. Vi
si buvo suimti nurodytu aukš
čiau adresu Buble gatvėj. Ten 
pat, kaip Gh. American pra
neša, užtikta keturi revolveHai 
ir vienas šautuvas.

Dainuoja Rytoj
Naujienų Radio

Programe

mų ir 
vieną

‘ įvykių* kųrįn privers 
valandėlę juoktis, o ki- 

landėję ąpsivorkti.
įėjai, lošiantys Šį veika- 
a parinktos geriausios 
s. Neužšivihi. Visiems 
pažįstamas John J. Zolp, 
kartkarčiąis rašydamas 

damas veikalus, yra pri- 
ięs ir privirkdbię9 publi- 
kaftą jis loš svarbią ro-

PRANEŠIMAI

Kaip kiekvieną metą, taip ir 
šiemet, “Naujienos” Vengia savo 
koncertą. “Naujienos kas metai 
duoda gerus programus. Taip ir 
šio koncerto programas bus iš
pildytas gabių artistų ir daini
ninkų.

Kiek teko nugirsti, “Nauji
nu“ koncerte dalyvaus Birutės 
Choras, Birutės Kvartetas, Pir
myn Choras, ukrainiečių baletas 
ir žymus solistai.

šiame koncerte “Naujienų” 
draugai sueis j Lietuvių Audi
toriją sausio 17 dieną. Sueis pa
siklausyti ir pažiurėtj šaunaus 
programo ir pasimatyti su 
draugais, o taipgi susipažinti su 
naujais.

Senas Petras irgi rengiasi 
“Naujienų”.koncertui ir rikiuo
jasi savo jaunystę paminklinti 
bešokdamas su kokia panele- 
Onute kautaciką ar dzūkišką 
suktinį.

Farmeriai atsiliep
kite ?

Jeigu kokiam nors lietuviui 
farmeriui reikalingas geras ir 
sąžiningas darbininkas’ su ma
ža šeimyna, tai prašoma atsi
šaukti j Naujienas.

Pas mus atsišaukė dėl darbo. 
Rašykite Marei Jurgelionienei.

Tautiškos parapijos 
bedarbių šelpimo. 

rekordas

Senas Petras.

Lietuvis įtariamas 
kaip gengės narys

Monroe, 25 metų, 
street tapo nušau- 
megino pabėgti iš 

policijos stoties,

Kenneth 
1907 Pviible 

( tas, ,kai jis 
4 Shakespeare

kurion jis buvo nugabentas kar
tu su dviem kitais vyrais ir 
dviem moterimis.

Vėliau jis buvo pripažintas 
kaip narys gengės, kuri api
plėšė šv. Trejybos Bažnyčios 
kunigą Kazimierą štuško, 1118 
Noble st. Kunigą apiplėšė gruo
džio 18 d.

Kunigas štuško nurodė dų 
kitus asmenis k kaip Monroe 
bendrus. Vienas nurodytų yra 
George Melulis, 43 metų, gyv. 
1907 Ruble st., o antras—Mi- 
chael Lissok, 36 metų, 1055 
North Wood street.

žinoma, paskutinį žodį tars.

Lietuvių tautiška parapija, 
turinti bažnyčią prie 35 gatvės 
ir Union avenue, per paskuti
nius penkis mėnesius, t. y. nuo 
rugpiučio mėn. 1, dienos iki 
gruodžio mėn. 31 d. 1931 m., 
išdalino bedarbiams reikmenų:

Duonos—42,745 kepalų 
Keiksų—3,050 gabalų 
Pyragaičių—8,050 gabalų 
Saldainių—100 svarų 
Bulbių—50 maišų 
Agurkų—100 bušelių 
Svogūnų—25 maišus 
Obuolių—50 bušelių 
Grušių—5 bušelius
Bananų—5 bunČius (gužulus) 
Vynuogių—10 ragožių 
Kopūstų—25 bušelius;
Gručkų—5 maišus 
Biešutų—5 svarus 
Silkių—1 bačkelę , 
Pajų—4,200 gabalų 
Pieno—4,800 kvortų 
Maslionkų—9,840 kvortų. 
Taipjau yra dalinami drabu

žiai ir avalinė suvargusiems be
darbiams.

Dėkojame “Naujienoms” už 
skelbimą parapijos pranešimų.

Kun. S. Linkus ir Komitetas.

Garsinkitčs “N-nosp

įžyP-nia A. Steponavičienė, 
mi solistė dainuos “Naujienų” 
Radio programe rytoj, sau
sio 10 d., 6 vai. vakare iš sto
ties W. G. E. S. 1360 kilocycles.

Veikėja 
lą, yra 
spėko 
gerai 
kuris 
ir lošdamas 
juokinęs ir 
ką. šį ka^tą 
lę Valkatos; A 
pasižymėjęs 
rolę priešo tame 
Bajorinaite loš rolę 
los; p-nia Barčięiiė loš rolę 
Linevičicnės; p. Lapinskas ro
lę Zyginonto; p-lč Ochockaitė 
rolę Zones, ir Juozapas Goš
tautas rolę Linevįęiaus.

Neužmiršk sausio 1,0-to, 1932 
ir School Hali svetainėš.

Bilietai, kaip depresijos lai
kuose, yra tiktai 25, 35c ir

Naujienų spulka
( •“•f ’l

Nąujibnų skoliniiho ir bu 
vojimo bendrovės nauja sei 
prasideda su 1 d. sausio U

k uos c, yra liktai 25, 35c
50 centų. “ :

Illinois Lietuvių Pa
šalpos Kliubas Lietuvių Radio 

valanda
• 'f -*. . '-.A ■ ; ’ . ■

vienu

narys, 
buvo 

balsu.

Rytoj iš stoties W. C. F. L., 
970 kilocycles, 1:15 vai. po pie
tų, bus duodamas gražus lie
tuvių radio programas. Pro- 
grame dalyvaus Stasys Rimkus, 
Sąuris, Gricaitė ir bus grojami 
rekordai specialiai parvešti iš 
Lietuvos. Turėsit progos iš
girsti Lietuvos operos daini
ninkus Kiprą Petrauską, Bu
tėną ir t.t.

šiuos programus rengia Jos. 
F. Budrik radio krautuvė, 3417 
S. Halsted Street.—B.'

varbi žinia
Musų Tautiečiams

Šiuomi norime pranešti musų Tautiečiams, 
kad toms ypatoms, kurios pasidės pinigus, 
arba partrauks iš kitur į musų Banką, iki 
20-tos dienos, šio mėnesio, bus pilnas nuo
šimtis prirokuotas nuo Naujų Metų.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

Illinois Lietuvių Pašalpos 
Kliubas laikė -metinį susirin
kimą Naujų Metų vakare, 
sausio 1 d., Lietuvių Auditori
joje, 3133 So. Halsted street. 
Susirinkimą atidarė pirm. Jo
nas Bijanskas ir sveikino vi
sus kliubiečius su naujais me
tais. Raštininkas perskaitė 
praėjusios susirinkimo - tari
mus, kurie buvo priimti 
balsu.

Perstatytas naujas 
Stasys Pocius, kuris 
priimtas kliuban vienu
Toliau pirmininkas Jonas Bi
janskas pakvietė naują valdy
bą, t. y. Kliubo valdyba 1932 
m., užimti savo vietas, bet pa
sirodė, kad didžiuma liko se
nųjų, būtent, Jonas Bijanskas 
pirmininkas, Stasys Mažeika 
pirmininko pagelbininkas, A. 
Kaulakis nutarimų raštinin
kas, Frank Norkus finansii 
raštininkas, Frank Bakutis iž
dininkas, J. Adomaitis ir? J. 
Janušauskis iždo globėjai, D. 
Antanaitis maršalkai K. De- 
mereckis teisėjas, T. Aleliu- 
nas teisėjo raštininkas. ,

Naujai valdybai užėmus 
vietas, buvo išduoti komisijų 
ir komitetų raportai. Baliui 
rengti komitetas pranešė, kad 
balius įvyko gruodžio 26 die
ną ir buvo labai sėkmingas. 
Kliubui liko pelno apie $80. 
šis balius pasisekė, tai nutar
ta rengti ir kitą balių gruod
žio 31 d., 1932 m. Lietuvių 
Auditorijoj.

Kliubo turtui peržiūrėti ko
misija pranešė, kad ‘ knygos 
yra vedamos gerai ir Kliubas 
yra turtingas, kasoj turi 
$6,098.18. Raportas priimtas 
vieni! balsu.

Lietuvių Auditorijos direk
torius pranešė, kad lapkričio 
menuo buvo labai geras Audi
torijai, nes įplaukų buvo $2,- 
330.41, o išmokėta tik $643.03. 
Raportas priimtas.

Daugiau neatsiradus kliubo 
reikalų, pirm. Jonas Bljanskės 
uždarė susirinkimą kaip 10 v. 
vakare, —A. K.

Town of Lake
“Valkata” scenoje

$750.00 $750.00a PRIZAIS
BUS IŠDALINTA DIDELIAME

Maskaradiniame Baliuje
kurį rengia ■

Liet. Raudonos Rožės Pašelp. Kliubas
Iš CICERO . i

Subatoj, Sausio-Jan. 9, 19
LIET. LIUOSYBEŠ SVETAINĖJE

14 STREET 'ik 49th COURT. CICERO

Muzika JOHNNY BREWER ir io Winter Garden Orkestro

Sausio 10 d/, School Hali 
svetainėje, 48th ir Honore, bus 
lošiama keturių veiksmų dra
ma “Valkata” parašyta John

Pradžia. 8 vai. vak. iki? įžanga 65c su drabužių pasidėjimu

J. Zolp. ...... x
Uždarbis skiriamas bedar

biams. ?
Turėdamas liuoso laiko tą 

vakarą nepamiršk atsilankyti 
pats ir priminti savo draugui, 
nes visos pastangos yra deda
mos, kad Šis lošimas butų pri
ruoštas ir atvaizduotas kuo- 
geriausiai. Turėsi progos pasi
juokti, kad net šonkauliai 
traškės. Pamatysi kaip du 
typai kovoja vienas prieš ki
tą; kaip nupuolęs valkata ne
tikėtai suranda savo prapuo
lusią dukterį, kaip duktė aug
dama pas turtingus žmones 
žino,, jogei jie visiškai nėra 
jos tėvai, ir dąiig .kitų, tokių, 
įdomių ir nuostabių išsivysty-

Bridgeportas
eg-Jaunosios Birutes Kalėdų 

laitėš parengimas įvyko trečia
dienį, gruodžio 28 d., Sandaros 
svetainėje. TameuVakarėly vai
kučiai turėjo smagų pasilinks
minimą. Eglaitė buvo gražiai 
papuoštą. , < g

Jaunosios Birutės sikste tas 
sudainavo keletu dainelių gana 
vykusiai, išpildė duetą ir smun
ku solo tąip,. kadjiš jaunųjų 
negalima daugiau nė reikalauti.

Jaunoji Birutė širdingai dė
koja savo rėmėjams už dova
nas.

Jaunosios Birutės naudai yra 
išleisti keli dalykai laimėjimui, 
kuris bus vasario 27 d. Tikin
tai j Au gatavi. ,

Susirgo Ernestas- Miščikai- 
tis, Jaunosios Birutės daininin
kas. Operaciją padarė jam Dr. 
S. Naikelis. Ernestas jau tiek 
pasveiko, kad sugrįžo išjigo- 
ninės. —A. K.

Jopiikiečių L. K. Kliubo susirinkimas 
įvyks sekmadieny,, sausio 10 d., G. Kren- 
ciaus svetainėj, 4600 So. Wood St., 
1:30 vai. po pietų. Malonėkit visi na
riai atsilankyt ir nutart kas šįmet bus 
veikiama, taip bus renkami darbininkai 
baliui, kuris bus sausio 16 d. G. Kr<n- 
čiaus svetainėj. Atsiveskit ir savo dnu- 

serija («as- _______ Valdyba.

j 1932 Northsftidės lietuvių vaikučių choras 

pamokas šeštadienį po pietų, sausio 9., 
>, taip jau ir sekančios

laiku iki pat pavasario. BijunĮHis kvie
čia ir tuos, kurie dar nepriklauso, ateiti 

Bijūnėlis

Teisybės Mylėtojų Draugystės metinis

Cbicagos Lietuvių Auditorijoj, 12 vai 
dieną. Visi nariai ir narės skaitlingai 
atsilankykite;' nes turime daug svarbių 
dalykų aptarti. Apart to bus išduoti 
raportai valdybos, baliaus komiteto, ir 
knygų revizijos komiteto. Kurie pri- 
pildėte aplikacijas baliuje, malonėkite at
silankyti kad galėtumėt formaliai įstoti 
į Draugystę. Nariai-ės, kurie esate sko
lingi draugijai už 1931 metus, pasi- 
stengkite užsimokėti.

S. Narkis, sekr.

CLASSIFIEO ADS
ir būda

Situation Wanted 
r Darbo Ieško

m. Galima įstoti blle kuriuo Bijūnėlis turės savo reguliares savaitines 
. . _ , , pamokas šeštadien; po pietų, sausio 9.,laiku, nes rastine atdara nuo nuo 2 ikį 4 vai., . ;
8 ryto‘iki 8 vai. vakaro kas- P’"1**®’. 3Mibus ^dfcuiafc tuo pat

ši įstaiga yra patogiausia dėl ir 
^utaupinimo pinigą, saugiausia 
dėl investmentų ir palankiau-1 susirinkimas įvyks nedėlioj sausio 10 d.

' t . CTnirarroc AnHtmrtaoi 1'7

šia dėl darbininką žinomą.
Eicl platesnią informaciją 

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 AVe. Malonėkite visi atsilan
kyti, nes yra svarbių nutarimų ir duok
les apsimokėkite.

A. Zalagėnas, prot. rast.
„J  ----- -—u

West Pullman. Sekmadienį, sausio
10 dieną, 2 vai. po pietų West Pullman 
Park svetainėje įvyks SLA. 55 kuopos 
metinis susirinkimas. Komisija duos 
metinį raportą, bus ir kitokių raportų 
ir pranešimų. Visų narių pareiga atsi
lankyti. Už neatsilankymą bausmė pa
gal konstituciją. Atsiveskite bent po 
vieną narį prirašyti prie Susivienijimo.

— Sekretorius.

Draugystė Dr. Vinco Kudirkos laikys 
savo metinį susirinkimą šeštadieny,v sau
sio 9 d., M. Meldažio svet., 2242 W. 
23rd Place, 7:30 vai. vakare. Visi na
riai ir narės būtinai atsilankykit į šį me
tinį susirinkimą, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti dėl draugijos labo.

A. Kaulakis, rast.

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

IEŠKAU darbo už mokinį pas bu- 
čerj. Kalbu rusiškai, lenkiškai, lietu
viškai it angliškai. Esu 26 metų, turiu 
geras rekomendacijas. Waker Raskoff, 
>824 W. 45 St.

For Reni
RENDON krautuuvė tinka kriaučiui, 

šiauČiui arba^ kitam bizniui. Gera ir- 
dirbta vieta, tik ką žmonės išsikraustė. 
3705 S. Halsted St. Savininkas 3416 
Aubum Avė. u

PASIRENDUOJA mūrinis 4 ruimų 
flatas. Šviesus, švarus, ant 2 lubų 4334 
So. Mapfawood Avė.

Furnished Rooms
RENDON šviesus kambarys su mau

dyne vyrams, be arba su valgiu, reziden
cija 3233 W. 62nd Place. Telefonas 
Grovehill 1187 arba Boulevard 2774.

RENDON kambarys, šviesus, Itymu 
šildomas, vaikinui ar merginai su ar be 
valgio. Galima garadžių vartoti. 2937 
W, 39 St. Td. Virginia 2224.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašelpinio Kliubo metinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, sausio, 10 d., 
po piet. 
atsilankyti 
svarstymų.

'■ ' 3 j

Draugystė Lietuvos Vėliava Amerikoj 
No. 1 laikys metinį susirinkimą sausio 
10 d., Antano Čėsnos svetainėj. 4501 
S. Paulina St. 1 vai. po pietų. Draugai 
ir draugės malonėkite atsilankyti, yra 
daug svarbių dalykų aptarti.

. 4 Sekr. Joe Dabulski.

PASIRBNDUOJA kambarys vaikinui 
su valgiu ir kitais patogumais. Pigus 
pragyvenimas. 4359 S. Maplewood Avė. 
2 lubos. ‘ i

1 v. 
Visi nariai malonėkite būtinai 

nes yra daug naujų ap- 
—— Kast.

Cicero Lietuvių Valgomų Daigtų 
Korporacijos visuotinas metinis savinin
kų susirinkimas įvyks panedėly, sausio 
11 d., 7:30 vai. vakare, Ljėtuvių Liuo- 
sybės svetainėj 14 St,. ir 49 Ct. Visi 
savininkai turite būti, daug svarbių rei
kalų yra. Direktoriai.

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

j studiją arba palaukit ; namus • 

3315 So. Halsted St.
Td. Vard, 1546

A. F. 'fZESNA’S 
BATUS

rCRKIfiKOS." .SVI.FVRIN15S VANOK IR 
KLKKTR1KTNIS GYOVMAR

Treatmentai visokių kraujo lirų, reuma 
tizmo. norvų, lumbago, AalMo. paraly 
žiaua. eclatlca ir visas panaMas Uras ry 
dome su elektros therapy, violetiniai* 
spinduliais, sonusoida) elektros prietai 
sais. Sulturines vanos sutvirtina vandeni 
iki 1R5 Ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa 
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairų* 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.50 
Moterims antradieniais—diena ir vakarai*

1657 W. 45th St
Ramp. S. Paulina. Tel. Boulevard 4552

Educationa)
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

’henomit at vakarais. Del informaor 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 We»t Madison Street

' DARBŲ UŽTEKTINAI
<Jel moterų, kurios gerai pažįsta 

GROŽĖS KULTŪRĄ ir
* BARBERYSTE

pusė kainos per aprybotą laiką. Užsi
dirbkite besimokindamds. Darbas kada 
pabaigsite mokslą. Atdara kasdie ir 
vakarais. MOLER SYSTEM, 59 East 
Monroe St., tel. Central 6393.

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST- 
MENTAS 

■•■f. 4' . ' • -

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

REIKALINGA paskola nuo $2000 
iki $3000 ant pirmo morgičiaus. Pla
tesnių žinių sužinosite vietoj, 2113 S. 
Halsted St. Tel. Canal 7055.

A u tom o bi les

, PASIRBNDUOJA kambarys dėl vie
no ' alba dviejų vyrų. v

7032 So. Campbell Avė.

GERA PROGA BEDARBIAMS ARBA 
DARBININKAMS

' Išsirenduoja kambariai po 4 ir 5 do
lerius į mėnesį už kambarį su kuknia. 
gali patys valgį pasigaminti.

Atsišaukit tuoj
628 W. 46 PI.

, Pirmos lubos

RENDAI didelis, šviesus, apšildomas 
kambarys, vyrui ar merginai. Su valgiu 
ar be. Aptros lubos. 3243 Emerald Avė.

PASIRBNDUOJA kambarys, pigiai, 
prie bečlerio, galima ir valgi pasigamin
ti. Pijoko nereikalauju G. A. 3623% 
So. Emerald Avė.

RENDON didelis kambarys vaikinai 
arba merginai, pigiai. 819 W. 34 PL 
1 st Floor Rear. *

RENDAI šviesus kambarys, dėl vai
kino, pigiai, antros lubos.

32|4 So. Union Avė.
______ ___________________* .. ■ ■ ; t

RENDAI kambariai dėl pavienių vy
rų su valgiu ar be. yrt ir garadžiuš. 
2113, So. Halsted St., Tel. Canal 7055.

■,i . ................ .... .............................. ■■■i ii, .I.aiwii im—

Business Chances
Pard a vi muj Bizniai

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

4020 So. Montgomery St.

PRANEŠU j

savo draugams ir ‘ draugėms ir visiems 
lietuviams, kad apsisaugotų nuo sunkios 
padėties ligoj. Aš turėjau sunku ken
tėjimą ir galvos rūpestį j|er penkioliką 
metų. Kreipiaus prie vieno ir kita gy
dytojų ir taip aš daug jų perleidau, 
ne lietuvių, nes daugiaųs kreipėmės prie 
žydų, vokiečių arba italijonų, o savo 
specialistus lietuvius daktarus vis pabro- 
kijom. Kaip mačiau kad jau jokius 
pagelbos man nieks nepadarė, tik vilko 
ir vilko su visokionis gyduolėms,' kol aš 
su visu nebegalėjau jau paeiti, tada krei
piaus prie savo tautiečio Dr. Biežio. ?

Tai tas ,mane nuramino, visus mano 
skausmus ir širdies. mušimą, (o mano 
širdis išmušdavo šešias valandas ir 
daugiau) . Dr. Bięžis padąrė labai sun
kią ir pavojingą pirmą operaciją goite- 
rio. Už šešių savaičių padare vėl sun
kiausią operacija ant tumoro ir appen- 
dįeitis nemarines, tik vaistais užšaldžiųs, 
taip kad iš' žinpjąu kas daroma, bet 
skausmo nejutau. ' , ' •' ,

Dabar kasdieną vis jaučiu didesnė 
sveikatą. " ,

širdingai ačių Dr. Biežiui.

M1!“ ATheatre t
3142 S. Halsted Št.

Šiandie ,
C

Spccialis Programas

“In Line of Duty”
:su • 'r •

ŠŪĘ CAROL. NOAH BEERY 
ir k*;,'.

Iš garsiosios Kanados raitosios 
policijos gyvenimo

Taipgi \
Komedijos, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai

2028 W. 21 St,.
Chicago, III

---- , ,,,1’, yįK,

ANGLUKALBĄ
yra labai' svarbu mokėti kiekviehaių 
gyvenančiam šioj šaly. Kurie kalba 
girai angliškai vistfr turi pasisekimą 
ir pirmenybę. Anglų kalbos, aritme
tikos, knygvedystls, stenografijos, pi
lietybes, ir daug kitų dalykų galite 
lengvai ir greitai išmokti pagal nau fa 
būdą mokinimo Ąmerikos Lietuvių 
Mokykloje. Čia yra mokinama to
kiais budais? jogei pradinį mokslą 
užbaigiama j devynis menesius; auk
štesni mokslą į vietotos tųetus.

' v_. . ■■. f. -< j -r ,

/Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 S. Halsted St.,
■ ...... cHičagc^ ilu

............................    [ifi Iifomiii .IiiirI Ji

I ItheatreFi
35 8 Halsted Sis. \ 

DIENOMIS IR VAKARAlK

. Šiandie
“The Cuban
Love Song”

' ' u * ' '' '■
su ' į

LAWRENCE TIBBĖTT, 
r LUPĘ VELEŽ

Linksma komedija ir romanas

Taipgi
Komedija, Žinios, Pasakėčios, 

... Margumynai.

‘J’T

TIKRA PROGA
Grabam Paigc vėliausio 1^931 mode

lio Straight 8 De Luxe Sport Coupe. 
Mano pirktas tik 4 mėnesiai atgal ir be
veik visai nevartotas. Aš esu priverstas 
paaukoti jį už casb. Karas yra abso
liučiai naujas. Įrengtas su 6 dratiniais ra
tais ir originaliais visiškai naujais tairais, 
4 spydų transmission. Tai yra gražiau
sias karas mieste. Kainavo man viįrš $2200 
Paaukosiu jį už tiktai $375; Atsišau
kite tiktai nedėlioj.

3124 Franklin Blvd., 
Apartment 105 ,

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

Miscellaneous

VAŽIUOJU. į Floridą. Turiu par- 
’jfc gražų seal fur coat kailinius, la- 

jiai. Geriausiame stovyje, vartoti 
4 Menesius. 5258 Washington Blvd. 
tel. Austin 3355. 17

KRIAUČIAI — EXTRA BARGENAS 
Parsiduoda tailor shop su visomis 

reikalingomis mašinomis, kampinis na
mas. gražioj ir geroj išdirbtoj vietoj, 
nėra konkurencijos, nes nėra kitų kriau
čių arti, štoras 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 8 CO.
4425 So. Fairfield Avė.

I Lafayette 0455

REIKALINGAS partneris ar partner- 
ka. Aš vienas vyras išvažiuoju į Hot 
Springs su automobiliu aut 2 mėnesių. 
Kas norit atsišaukit. Bruno, v 1549 So. 
Michigan Avė., Chicago, Phone Victory 
512$.

' 1 ............................. . I . ■

RESTAŪRANTAS tirštai apgyvento j 
vietoj, su namu, ar vienas biznis, mai
nysiu ant namo arba gero loto. Atsi
šaukit 3649 S. • Halsted St.

Personai
Asmenų Ieško

PARSIDUODA groseris ir mėsos mar- 
ketas, su mažu namu.

Tel. Lafayette. 8780

PAIEŠKAU savo tėvo Ipolito Tamo- 
šiunę, paeina iš Panevėžio, yra 58 me
tų anyžiaus. Keturi metai atgal gyveno 
Indiana Harbor, Ind. Yra labai svar
bus reikalas, prašau jo paties arba -kas 
apie jį žino praneš^,' busiu labai ” 
kinga.

VERONIKA BLAZON 
1623 N. Francisco Avė., Chicago,

d?-

m.

NATALIJA TUMANlUTĖ, Grumbi- 
nų kaimo, Jūžintų parapijos, neseniai 
sugryžus iš Lietuvos, ieško savo senų 
draugų ir pažįstamų. Norėčiau pasima
tyti. Meldžiu atsišaukt 6116 S. Car- 
pentįer St., Chicago, III. x

Help. Wanted—Malė
nnrhinlnlcu Reikia

REIKALINGAS vyras kaipo atstovas 
senai išdirbtos Lapių Farmos., Pilną 
ar dalį laiko. Eiberalis komisas. Darb
štus gali užsidirbti $300 ar daugiau į 
mėnesį. Nėra tiesioginio pardavinėjimo 
ir nereikia patyrimo. Rašykite pažymė
dami kokiomis kalbate kalbomis. Jeigu 
dirbate, tas netrukdys jūsų darbui. Pa
geidaujama žmųgaus su karto. Paduokite 
telefoną ir liudijimus. Susitarsime pa-

Bristol Fox Farm,
Bristoj, Wis

REIKALINGAS patyręs draiveris 
duonos iŠvežiojimo. Knygynas, Box 
3210 So. Halsted St.

atfctei'S

PARDAVIMUI pirmos klesos gtoser- 
nė ir bučernė, pigiai; nėra kompeticijos, 
visas biznis vedamas ,čash.

1424 W. 61 St.
. *""■1   ■'T " ............!" ■T"—-........" '    

PARSIDUODA štoras cigarų, cigare- 
tų ir lunch roomis, dirbtuvių distrikte. 
Kaina $275. Savininką galite matyti 
nedėlioj, visą dieną.

3817 S. Halsted St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

VIŠTŲ FARMA, namai ir gera žemė, 
netoli nuo Cbicagos, mainysiu ant cot- 
tage arba loto. Savininkas 

657 W. 81XSt.

Exchange—Maihai
IŠSIMAINO namas 2-5 kambarių, 

Brigton parke, prie Archer Avė. ir 4 7, 
bučernė ir grosernė. Savininkas 

6542 So. Washtenaw Avė.

Keai Estate Fur balt
Namni-ŽeniėPnrdaviinui

PARDAVIMUI arba mainymui 7 
kambarių bungalow, 4 puikus kamba
riai viškuose, augštas beismantas. Taip- 
pat turiu kitą 4 flatų namą, randasi 
Bridgeport apielinkėj. Del platesnių in- 

prie formacijų šaukite
Prospect 6698

7004 So. Fairfi'ld Avt.




