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Herriot atsisakė bendradarbiau
ti valdžia

Berlynas, saus. 12. —Apskai
tyta, kad apie 15,000,000 žmo
nių Vokietijoj yra maitinama 
valdžios pašalpomis kaip bedar
biai ir jų šeimynos.

Briandui pasitraukus nėra kam 
užimti jo vietos

Reikalauja alaus vietoj 
munšaino

..

Garsus Amerikos juristas aplei
do Supreme Justice

Washington, saus. 12.—Hoo- 
verio $2,000,000,000 finansų 
korporacijos įstatymas jau tapo 
priimtas senate 63 balsais prieš 
8. •

Mooney
metus San Fran- 
ir kurio- bylą pa-

- V « 1 « •

atiduos pieną su 
minais
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Naujienų Koncertas Kartu su Radio Programų
Mooney ir Billings Byla 

Iškelta Senate; Tęisėjas 

 

Prisipažino prie Klaidos

vedė melagin
gą kampaniją iškraipydami 
faktus bei kurstydami savotiš
ką propagandą”.

Savo laiške teisėjui Kenyon 
teisėjas Griffin prisipažįsta, 
kad jis yra giliai įsitikinęs, jog

VVashington, sausio 12.— Tei- ir buvo daromos visos pastan- 
sėjo Fran k A. Griffin, kurs gos neprileisti prie Mooney ir 
teisė Thomas Mooney ir War- Billings paliuosavimo ir patys 
ren Billings, kur jiedu buvo nu- teismo oficialai 
teisti dėl San Francisco mieste 
bombos sprogimo laiko liepos 
ketvirtos 1916 m. ir tapo pa
smerkti mirčiai, vėliau visam 
amžiui kalėjimo, pasiremianv 
melagingais liudininkų parody-i
mais, vakar tapo perskaitytas j ‘‘Mooney pasmerkimas yra di- 
pareiškimas Suv. Valstijų sena-Įdėlis teisėtumo įžeidimas.” 
tui. Teisėjo Griffin pareiški
mą perskaitė Colorado senato 
rius, demokratas, Cosfigan.

Griffino pareiškimas, kuriuo 
jis reikalauja dovanoti bausmę 
Mooney, rastas VVie.kersham 
komisijos protokole.
Justicijos departamentas surado 

protokolą
Griežtas pasmerkimas 

teismo proceso, kokiu Kolifor- 
nijos oficialai nuteisė Thomas 
Mooney ir Warrcn Billings dėl 
l>omlM>s sprogimo liepos 1 d. 
1916 metais, tapo atidengtas 
VVickersham komisijos raporte, 
kurį justicijos departamentas 
pagaliau “surado”, senatui pa
reikalavus.

Rezoliuciją, kurią senatas pri
ėmė, įnešė insurgentai senato
riai, Cutting, republikonas iš 
Nevv Mexico, Walsh, demokra
tas iš Montana ir Costigan, de
mokratas iš Kolorado.

Gynėjas nuslėpęs fotografijas-
To paties teisėjo pareiškime 

pasakyta, kad “Dabar visi su
tinka, kad trys iš keturių, ku
rie liudijo Mooney dalyvavus 
nusikaltime, darė melagingai”. 
Vienas iš liudininkų MacDonald 
pats buvo nubaustas kalėjimu 
kaip “patalogiškas melagis” ir

90 mylias atstu nuo nusikalti
mo vietos.

Valstybės distrikto gynėjas 
turėjo fotografijas, įrodančias, 
kad laike bombos sprogimo 
Mooney buvo visai kitoje vie
toje, vienok gynėjas laike teis
mo tų fotografijų neparodė. 
Kitos dvi liudininkės taip pat 
davė neišlaikančius kritikos pa
rodymus.

Viso to akyvaizdoje teisėjas 
Griffin reikalauja, kad klaida 
butų atitaisyta ir Mooney pa- 
liuosuotas.

Tame raporte rastas teisėjo 
Griffin, pasmerkusio Mooney i»- 
Billings, griežtas reikalavimas 
dovanoti kaliniams bausmę.

Mooney teisėjo pareiškimas
RaiMirte apie Mooney ir Bill

ings pasakyta, kad laike teismo 
nebuvo daroma mokslinių pa
stangų surasti tikrųjų nusikal- Greit pienvežiai statys į namus 

saulės šviesą buteliuose Wis-

Šerkite karves saulės 
spinduliais!

timo kaltininkų; kad visas 
tardymas buvo tik ieškojimas į- consin universiteto profesoriaus 
rodymų, kuriais galima butų Harry Steenbock, kurs jau se- 
pasmerkti Mooney ir Billings; j nai daro bandymus su slaptin

gais E spinduliais, randa, kad 
pieną galima prigirdyti saulės 
spinduliais, kurie padaro piene 
daug maistingo vitamino būti
niausio žmogaus gyvybei. Kaip 
to vitamino gauti, reikia kar
ves maitinti tamtikromis mie
lėmis su spindulių energija, ir 
karvės duos stipriai vitaminuo- 
tą pieną.

kad policija ir prokuratūra 
žiauriai sulaužė įstatymus krės
dami kaltinamųjų namus ir 
laikydami juos suėmę; kad kal
tinamieji niekuomet nebuvo tin
kamai įrodyti kaltais; kad pro
kuratūra davė viską, kad tik 
sukėlus publikos pasipiktinimą 
ir tam vartojo kaip spaudą taip 
teismo argumentus, ir kad pro
kuratūra tyčia slėpė faktus, 
rodančius jos liudininkų netin
kamumą.
|rodo prokuratūros piktą valią

Raporte taip jau tvirtinama, 
kad prokuratūra sąžiniai nau
dojo kreivą priesaiką ir liudi
jimus, kaip po teismo atidengti 
faktai, kurie mažino teismo au
toritetą, buvo tyčia mažinami

ORAS,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, galimas lietus, 
kurs pasikeis į sniegą; kiek šal
čiau j naktį; stiprokas pietva
karių vėjas.

Vakar temperatūra 46-49.
Saulė teka 7:17, .leidžiasi 4:- 

40; mėnuo leidž. 9:43 vakaro.

Automobilių industrija 
atgijo

Detroit, Mich., saus. 12. — 
Pastebimas žymus atgijimas au
tomobilių industrijoj. Lincoln 
Motor Car kompanija šiemet 
pastatė darban 3,600 darbinin
kų, kas reiškia didžiausią skai
čių nuo 1928 metų.

........ . v '

Lenkų Sovietų sutartis 
artėja?

Varšuva, saus. 12. — Tikima
si, kad mėnesio gale bus pasi
rašyta' sovietų Rusijos nepuoli
mo sutartis su Francija ir Len- 
kija^ir kad po to bus daroma 
sovietų ir Rumunijos sutartis.

Tokyo, saus. 12. — Kiniečių 
“banditai” veik visai sunaikino 
japonų batalioną, pasiųstai pa
galbon apsuptam Koga raite
lių pulkui. ‘

Toni

75 nuošimčiai mote
rų prieš prohibiciją

Washington, ‘ saifš. 12 
Dviejų žymiausių moterų 
ganizacijų, Womans Moderation 
Leągue ir Congressional Dist- 
riet Modification League atsto
vės atvykę senatui 1 
kad Amerikos moterys reika
lauja alaus.

“Mes, Amerikos moterys, 
kaip ir Finlandijos moterys, rei
kalaujame pakeisti tą nepaken
čiamą prohibicijos 
Amerikos moterys 
kad alus ir likeriai 
benami butlegerių.
moterys yra priešingos įstaty
mui, kurs draudžia šaliai svei
ką gėrimą kaip yra alus.

šešios dešimts .nuošimčių Fin
landijos moterų, balsavo prieš 
prohibiciją. Aš tikiu, kad 75 
nuošimčiai Amerikos moterų 
balsuotų panašiai”, pareiškė 
moterų delegacijos narė Miss 
Gross

Emmersonas nebebus 
gubernatorių

Springfield, III., saus. 12. — 
Gub. Louis Ėmmerson vakar 
viešai pareiškė, kad jis nebe- 
kandidatuoja į gubernatorius 
Illinois valstijoj ateinančiais me
tais. Jo vieton^ numatoma eilė 
republikonų kandidatų, pirmiau
sia Omer N. Custer.

“Naujienų” Skaitytojų 
Atydai

“N.” Biznio ir Informacijos 
Knygą 1932 m.

/ *

Gausite Dykai, Šiandie, 
Trečiadieny Sausio .

13 dienų
Ant Standų ir pas išnešiotojus. 
Pirkdami “Naujienas” nepa

mirškite pareikalauti.

NE SUSITARĖ, BET 
SUSIBARĖ

Sausio mėn. 10 d. įvyko New 
Yorke “tautiško nusistatymo” 
SLA. veikėjų ir kandidatų kon
ferencija-. Ofieialis jos tikslas 
buvo sudaryti “bendrą frontą” 
prieš socialistišką baubą. Mar, 
fašistai ir dalis sandariečių įsi
vaizdavo (ar bent kitiems ban
do “įkvėpti”), r kad socialistai 
kėsinasi “užkariauti SLA.”,— 
nors tikrumoje socialistai remia 
daugiau priešingų srovių kandi
datų ir nepartinįų, negu savo 
partijos simpatizatorių (ir da
gi nestąlo į kandidatus ne vie
no savo partijos nario).

Bet tikrieji konferencijos ti
kslai buvo skirtingi. “Vienybei” 
rūpėjo, kad susidarytų bendras 
frontas ginti jos gautą $25,000 
paskolą iš Susivienijimo, kurios 
ji nestengia atmokėti. Gegužis 
norėjo su bendro fronto pagcl- 
ba \ gauti užgėrimą savo ambi
cijai “dar vjeną terminą” iš
būti SLA. prezdentu. Bačiunas 
atvyko į konferenciją lipdyt 
bendrą frontą,»kad kaip nors 
užtrynus tą skaudų moralį smū
gį, kurį jisai gavo nominacijo
se, tesurinkdamas vos apie de
vynetą šimtų balsų, po kampa- 

pareiškė, | niJcs» kl,ri kaštuo
ti daugiau, kaip tūkstantį do
lerių. Buvo atkeliavęs tenai ir 
Jonas Grinius, kuris daliai san- 

’dariečių šiandie yra “paskuti
nė nodieja” nugalėti Bagočių.

Girinius ^reikia pasakyti, bu
vo davęs žodį nominacijų metu 
ištraukti savo kandidatūrą Į 
prezidentus Jeigu už jį bus pa
duota mažiau balsų, kaip už 
Bagočių. Bet kai kas jį “gun
do”, ir dabar jisai svyruoja.

Aišku, kai šitiek įvairių skir
tingų tikslų turi konferencijos 
dalyviai, tai ir Saliamonui bu
tų sunku sutverti joje vieną 
“frontą”. Blofas apie “socia
listų pasikėsinimą užkariauti 
Susivienijimą” yra perdaug 
skystas ir permatomas, kad juo 
butų galima pridengti priešin
gus įvairių grupių interesus. 
Negi priversi sandariečius rem
ti fašistus, kurie juos nuolatos 
malevoja, kaip “tautos išdavi
kus”! Negi įtikinsi, bačiuninius. 
kad Gegužis jau pasidarė “ge
ras”, kuomet per metus su vir
šum laiko Bačiuno pasamdyti 
leitenantai darė ką tik galėjo, 
kad Gegužis butų diskredituo
tas! O ar patogu butų Jonui 
Griniui eiti ranka už rankos su 
“juodmairškiniais”, kurie garbi
na ‘'pučistus”, nuvertusius jo 
brolį Kazį Lietuvoje?

Taigi toje “bendra fronto” 
konferencijoje buvo daugiau 
rietenų ir ginčų, negu “tautiš
kos meilės”.

(Tęsinys ant 3 pusi.)

Pietų Afrikos indijonai 
susiprato

Johannėsburg, Pietų Afrika, 
saus. 12. — Indijos imigrantai, 
(kurie Čia jau senai gyven’a, vem
dami Mrs. Sarojini Naidu, ži
nomos poetės, pareikalavo sau 
pilietybės teisių, lygių su bal
taisiais europiečiais.

[Acme-P. B A. Photo] 

Aristide .Briane!
Francijos užsienių ministe- 

ris, dėl' kurio senatvės ir ne
sveikatos atsistatydino Franci
jos .kabinetas.

Francijos kabinėta^ 
atsistatydino

m Paryžius, šaus. 12. — Visas 
Francijos ministeriy kabinetas 
a t s i s t atydino, palaikydamas 
draugiškumą Aristidui Braind, 
užsienių ministeriui, kurs atsi
statydino dėl senatvės ir silpnos 
sveikatos.

Premjeras Lavai atsikreipė Į 
radikalų socialistų vadą Ed- 
ward Herriot, kviesdamas jį Į 
talką, bet Herriot pareiškė, kad 
radikalai su Lavai nebebendra- 
darbiausią.

Oliver Holmes 
atsistatydino

Washington, saus. 12. — Oli
ver Wendel Holmes atsisakė iš 
United States Supreme court, ir 
prezidentas Hooveris jo atsi
statydinimą priėmė.

žymiausias Amerikos juris
tas jau sukanka' 91 metus am
žiaus ir atsistatydinimo rašte 
parašė “laikas atėjo, kuomet tu
riu nusilenkti neišvengiamy
bei”.

Holmes Amerikos tautai' ir 
šaliai yra pasitarnavęs per ilgą 
savo amžių kaip vienas iš švie
siausių protų ir nedvejojantis 
gynėjas Konstitucijoje nusta
tytų laisvės pamatų.

Berlynas, saus. 12. — 
ei jos ir Vokietijos santykiai la.- 
bai pablogėjo po to, kai kanc
leris Bruening pareiškė Vokie
tijos nepajėgumą mokėti sko
las.

Ateinančio Sekmadienio 
Vakarą Liet. Auditorijoj 
Dainos-Radio Naujenybe

Nąujienų sezoninis koncertas ateinantį sekmadienio vaka
rą, sausio 17 d. turės visą eilę ligi šiol dar nepraktikuotų nau
jenybių.

1) Atvykusieji į Lietuvių Auditoriją pirm šeštos valandos 
vakaro galės girdėti “Naujienų” programą duodamą per radio. 
Lietuvių Auditorijoj bus įrengtas specialus receptorius, kurs 
transliuos iš W. G. E. S. Radio stoties “Naujienų” radio pro
gramą, duodamą kas sekmadienį nuo 6 vai. vakaro. Vadinasi, 
“Naujienų” koncerto lankytojai tą vakarą laimės dvi progas: 
turės septynių valandų koncertą ir Laike pertraukos galės pasi
klausyti radio programos bei Makalų šeimynos bėdų.

2) Koncertan bus atgabentas specialus naujausias išra
dimas,—brangi mašina, kuri užrekorduos visą “Naujienų” kon
certo programą ir iš tų bus padaryti rekordai, kūrinos* galima 
Jbus griežti Visuose lietuviškuose namuose, uždėjus ant Victrola 
iar kitokių, gramafonų.

3) Lietuvių Auditorijos scenoje bus pastatytas mikrofo
nas ir salėj bus įtaisyti garsiakalbiai (loudspeakers), kuijie aiš
kiai perduos publikai dainas ir kalbas iš estrados.

“Naujienų” ateinančio sekmadienio koncertas bus demon
stracija viso, ką gali atsiekti lietuvių daina ir muzika, sude
rinta su moderniškais mokslo išradimais.

Patartina visiems koncerto lankytojams atsilankyti į Lie
tuvių Auditoriją ne vėliau kaip pusė po penktos, nors koncer
tas formaliai prasidės jau nuo penktos po pietų, — kad sve
čiai galėtų pasinaudoti dvejopa proga: išklausyti “Naujienų” 
Radio programos ir sekančio didžiulio koncerto.

Koncertas tęsis apie 7 valandas, nuo 5 vai. pavakario ligi 
12 vai. nakties. Plačiau žiūrėkite pranešimų vietos žiniose ir 
garsinimuose.

Zuikis atrado aukso 
kasyklas

Tuscon, Ariz., saus. 12. — 
Kadangi šuo įvijo zuikį į urvą, 
medžiotojai atrado, kad tas ur- 
vzs yra sena aukso maina, iš 
kurios dar 1672 metais ispanai 
ir indijonai iškasė už $1,000,- 
000 aukso.

Francijos kabinetas 
atsistatydino dėl 
radikalų opozicijos

7 lazdos dinamito vaikų, 
žaisle

St. Louis, saus. 12. — Trys 
vaikai bežaidžią keistu daiktu, 
daiktu, kurį suaugęs žmogus 
pažiurėjo ir rado jame 7 lazde
les dinamito. Tas “žaislas” bu
vęs padėtas advokato 
namų prieangyje.

Vokietija gaus 
rinkimus

Berlynas, saus. 12. — Bruen- 
ingo planas palikti prezidentą 
Hindenburgą dar vieniems me
tams su reichstago nutarimo 
pagalba nepraeina, teks skelbti 
visuotinus rinkimus kaip pre
zidento taip reichstago. Fašistai 
ir nacionalistai, tikėdami sau 
gerų pasekmių šiuo sunkiu Vo
kietijai metu, pareikalavo rin
kimų, aiškindami ,kad dabarti
nis reichstagas nebeatsakęs rei
kalavimams.

Paryžius .sausio 12. — Aki
vaizdoje naujų nerimų ir par
lamento susirinkimo Lavalio ka
binetas įteikė prezidentui Dou- 
mer rezignaciją.

Francijos kabinetas atsista
tydino dėlto, kad socialistų ra
dikalų vadas Herriot nesutiko 
priimti užsienių ,reikalų minis- 
terio portfelio vietoj pasitrau
kusio Aristide Briando. Radi
kalai socialistai atsisakė įeiti 
kabinetan, aiškindamiesi, kad 
esamomis sąlygomis jie nema
to reikalo dalyvauti valdžioj. 
Kito premjero, ne Lavai val
džioj radikalai neatsisako dar 
lyvauti.

^Francijos krizis supuola su 
busima Louisanne konferenci
ja sausio 25 d. ir su Tarptauti
nio Banko atnaujinimu Vokie
tijai dalies $100,000,000 kredito.

Jei Franci j a atsisakys savo 
dalį pratęs’ti, Vokietijoj gali 
kilti dar dįdesnė suirutė.

Pinevįlte, Ky., saus. 12.—De- 
^ifhts mainerių, kaltinamų kaip 
komunistai, atvykę iš rytinių 
valstijų su kurstymo tikslais, 
atiduoti teismui

AVASARIS jau nebetoli. Gamta 
vėl atgys ir kartu su ja musų 
viltis ir jiegos.

Rengkimės prie to atgijimo, sutvarkyki
me savo finansus, pradėkime statybų.
Musų Bankai ir Paskolos įstaigos yra 
tvirti ir prisirengę jums patarnauti, tik 
parodykite jiems savo pasitikėjimų. At
siminkite, jie gyvuoja ne vien dėl savo 
labo, bet ir dėl jūsų gerovės.



KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y

Neit) Yorko ir Brooklyno bei 
apylinkes fašistų lizdas slo

pina SLA.

neveikia, kuomet visose lietu 
vijj kolonijose apskričiai turi 
reguliarius susirinkimus ir ap
kalbėjimus Susivienijimo rei
kalais? Kuomet kuopos rengė 
jubiliejinius apvaikščiojimus, 
tai pas mus buvo ramu. Ko
dėl? Priežastis ta, kad pas 
muš turi vadovybę, kaip jie 
save vadina, šimto procentų 
“patriotai” arba, geriau sa
kant, fašistai.

Sakysime, du tokie “patrio
tai” nebepamena, kada buvo 
apskričio konferencija ir ne 
žino kada ves bus.

Kuopose dar blogiau. Kiek 
jų čia randasi Brooklyne ir 
apylinkėse, tai visos jos (su 
mažu išėmimu) yra po fašistų 
letena. Nė vieną jų neėmė 
dalyvumą apvaikščioti bei pa
minėti SLA. 15 metų įsikūri
mo ir 30 metų skilimo sukak
tuves. Deja, nors SLA. 38 
kuopoj pažangiųjų iniciatyva 
nutarta rengti apvaikščioji-; 
nias, vienok į renginio komisi
ją nė vienas iš musų tų dide
lių “patriotų” neapsiėmė. Kad 
neapsiėmė, nėra ko stebė
tis. Visiems žinoma, kad tas 
fašistinis elementas Susivieni
jimui nenori dirbti. Įdomiau
siai tas, ka< 
nizavo visa 
trukdyti .‘18 
darbą.

Rengimo 
jo plakatus
linej spaudoj ir Jurgeliutės su 
fašistais skymas nuėjo niekais. 
Bet Jurgeliutė atsigriebė, kada 
komisija prisiuntė “Tėvynės” 
Redakcijai programą rengia-

savo jegięs su
kuopus komisijos

komisijai prisiė- 
atspausdinti pusa

‘Tėvynes” Re

12 valandą pridavė spaustu- 
\čn spausdinti. Už pusę va
landos laiškas išeina iš Ozon

bos, kur reikalaujama, kad 
“Tėvvnės” Redaktorius nctal- 
pintų Susivienijimo organe 
priduoto programų. Matote, 
kokie musų fašistai “gudrus” 
ir stebuklingi. 38 kp. valdy
ba, kaip jie savo laiške mini, 
turėjo susirinkimą “Vieny
bės” skiepe šeštadienį, lapkri
čio 28 d., ir “žinojo”, kad “Tė
vynės” Redaktorius gaus nuo 
Renginio Komisijos kokį tai

programą,* pagal jų supratimą 
negalima skelbti “Tėvynėj”.

“Tėvynės” Redaktorius, ap- 
laikęs oficiali laišką nuo 38 
k p. valdybos, kitaip ir negalė
jo padaryti, kaip tik progra
mų organe nepaskelbti, nors ir 
žinojo, kad tai tūlų fašistų da
romos visokios machinacijos, 
kad tam darbui pakenkti. Pri
siėjo laukti kuopos susirinki
mo, kad nuimtų fašistų cenzū
rą nuo Susivienijimo organo. 
Tai .‘18 kuopos susirinkimas,

? NAUJIENOJ
.1'1 >1 1 1 '
/ i * . '

nėra žinoma! 38 kuopa fašis
tų valdyba neįsileidžia į savo 
tarpę nė vieno pažangesnio 
nario. Ir kuopa taip “bujoja”, 
kaip sniego ”bolė” liepos mė
nesy.

Phis Strumskis matydamas, 
kad fašistai su “Vienybe” ne
kaip nupolitikavo, paąmė į sa-

38

Visos fašistų štabo ir “Vie
nybės” pastogės šabotažavimo 
pastangos nuėjo niekais ir tas 
reikšmingas istorinis vakarėlis 
įvyko su didžiausiu pasiseki-i vo globą vadovybę. Jis
imi. Programas buvo gražus kuopoj apsiėmė pirmininku, 
ir turtingas. Iš komisijos gau- kad pasekmingiau butų galė
tų programa dalyvių viena ina patraukti kuopos narius į 
p-uia Strumskienė nedalyva- “felšerių kliką”, 
vo, 
pranešta komisijai), 
jai pasisekė sužinoti dar sa
vaitę prieš vakarėlį, kad p. 
Strumskienė “sirgs”, tad ji ap
sižiūrėjo, kad 
nebūtų sabotažuotas.

Tai tik maža dalelė musų 
nepasisekimų ir Susivieniji-' kaip jau jie padarė su visomis 
mo demoralizacijos. O kiek j tomis Lietuvos Atstatymo ben- 
dar visokių dalykų visuomenei drovėmis. — llyiinėlis.

“felšerių kliką”.
Tokiose aplinkybėse, kaip 

dabar, Susivienijimo kuopos 
turi nukentėti ir kartu pats 
Susivienijimas nuo lokių sky- 
merių, kurie, praradę pasku- 

ir programas* tinį- žmoniškumą, siekia viso
mis keturiomis į Susivienijimo 
centrą ir nori padaryti taip,

ji Msirgo” (taip buvo 
Komisi-

Lietuvon ir Atgal
Rašo Dr. A.'IĄĄRGERIS

(Tęsinys)

mano

Ligoninės.
• i.

Apie 30 metų algai, 
vaikystės dienose, atsimenu,
kartą įbėgo pirkioti kone už
dususi mano teta ir pradėjo 
pro ašaras pasakoti, kaip 
smarkiai sužaloję vieną‘musų 
giminaitį. Nelaimė įvykusi 
miške, kur bekertant vyrams 
medžius, kažkaip atsitikę, kad 
ant musų giminaičio medis 
užgriuvęs ir jam koją sutriuš
kinęs. Išvežė nelaimingąjį į 
Varšavą. Šnekėjo tada žmonės,

jau ir

psichi
kas čia 

tik vienas

"■■T ............ Į—.11...... .. . ■ linu. ■■ 1 l'Wr

KAD PALENGVINUS
Grąžinti Gerus Laikus

Mes turime visuomet būti linksmi ir gerai jaustis, turėti gerus norus ir švel- 
nias mintis. Niekas taip sielą nesuramina, kaip gražios musų lietuvių dainelės ir 
muzika ant rekordų.

Šie nauji gražus Columbia rekordai, elektra rekorduoti, yra labai garsus ir 
malonus klausytis.

Jus esate kviečiami atsilankyti į Budriko krautuvę ir išgirsti šiuos naujus 
rekorde0 /

Budriko krautuvė siunčia rekordus ir į kitus miestus.
Kaina rekordų — 75c. vienas., ’

* NAUJAUSI LIETUVIŲ

16245F Širdele mano, Tango » 
xTavų Saldžių Maloni, Tango 

16241F Prezidentas Smetona Maršas 
Krupaitis. Polka 

Lietuvos Viešbučio Orkestras
16244F Kanklininkų Polka 

Senas Kanklininkas
J. Petrauskas, P. Dainis ir J. Petkevičius 
J6243F Aš Berniukas 

Suzana
A. Vanagaitis ir V. Valteraitė 

16242F Lietuvaitė, Polka V 
Močiute, Valcas

Armonika, Klarnetas ir Fortepionas

sutverti, sugydyti.

Kai po 1905 m. revoliucijos 
reakcija ėmė siausti, žandarai 
peršovė man koją. Gydytojas 
patarė važiuoti į Varšavą .ar 
Karaliaučių, nes tik ten, girdi, 
galėsią kulką išimti. Su gydy
toju nesiginčijau, nors ir ne
norėjau tikėti, kad Lietuvoje, 
pav. Vilniuj ar net Kaune,

tokiai menkai operacijai pa
daryti. Davė jis man karboli- 
nio Vandens, kuriuo ir gy
džiau koją iki visai užgijo. 
Kulka, žinoma, pasiliko kojo
je ir šiandien- ten tebėra.

’ 2.«
Tų laikų Lietuva, palyginti 

su šių laikų Lietuva, iš tikrų
jų, ir ligoninėmis ir chirur
gais buvo labai skurdi, šian
dien Lietuvoje yra ir ligoni
nių ir chirurgų, ir jau nebe
reikia ligonių vežti nė į Var
šavą nė į Karaliaučių operuo
ti. ' s i

Karo ligonine Kaune yra 
taip puikiai atremontuota ir 
modernizuota, kad labai tiks
liais savo chirurgijos kamba
riais ne tiktai prilygsta, bet ir 
prašoka visai gerų ligoninių 
chirurgijos kambarius Ameri
koje! Tą patį reikia pasakyti

kurie apskričiai jau yra įsigi
ję naujus, gražius ir moder
niškus ligoninių minus; Ap
skričių ligoninėse veikia ata
tinkamas personalas ir kaip 
reikiant ligonius aptarnauja.

Truks čia prabėgti dar keli 
metai ir Lietuvoje žmonės, su
sirgę ligomis, kurias tik chi
rurgija išgydyti tegalima, 
gaus visai gerą patarnavimą. 
Didesniuose miestuose 
dabar gauna.

Kalvarijoje įsteigta, 
alrinė ligoninė. ‘Pakol 
veikia dėl ligonių
didelis namas. Erdvus, kamša
ties peru, vis dėlto negera, 
kad ir sveikesniejf ir visai ser
gantieji beveik krūvoj maišo
si. Reikėtų ligonius atrinkti, 
tam tikromis grupėmis suskir
styti ir paskiruose namuose 
laikyti. Ir butų tatai padary
ta, jeigu tik ne lėšų stoka. 
Riogso čia, mat, keletas dide
lių, aukštų mūrų, kurių re
montui daug pinigų reikia, 
nes jie be langų, durių, lubų 
ir slogų. Tai milžiniškos caro 
laikų kareivinės, kurias ata
tinkamai atremontavus, tikslių

Dabar, — žmonės šneka, — 
jose buvusių kareivių dvasios 
gyvena...

Tvarka ligoninėje gera. Šva
ros visai rūpestingai žiūrima. 
Net ir tų ligonių, kurie nieka
dos savigarbos jausmo neturė
jo, arba jeigu kurie ir turėjo, 
tai visiškai tas jausmas užgę- 
so, kambariai, lovelės ir dra
bužiai švarus.

Negaliu iškęsti nors trumpai

šiai senas kunigas, sako,

nigavęs. Fiziškai labai /stiprus 
ir sveikas. Bent man jis taip 
atrodė. Bėt dvasiškai — tuoj 
pamatysite.

Nors ir kunigiškos rankos,

Trečiadienis, saus. 13, 1932

Pinigai Jusy 
Kišeniuje!

SirguliavjmaL negalėjimas atlikti 
savo darbo prideramai, rūpestis apie 
jūsų sveikatą, iįšima pinigus iž jūsų 
kiSeniaus. Gera sveikata, vikrumas, /į 
aiški mintis ir nedrebanti ranfta įdeda 
pinigus i jūsų kišenių. «

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

— PAIN-EXPELLER*
Įreg. J. V. Pat. Biure.

pagelbės jums užlaikyt jūsų sveikatą, jūsų fizišką patvarumą, jūsų 
uždarbio Išgales. Tai yra geriausias linimentas iš visų žinomų Imi- 
mentų. Išima gėlimą, sustingimą, skaudėjimą iš persidirbusių, pati* ■ 
susiu muskulų TUO J AUS!
Kaina 85c. ir 70c. • * Parsiduoda Visur

•Tikrasia tari INKARO vabbažeakti.

EBLIETUVA PAVEIKSLUOSE
1931 METAIS NUOTRAUKAS DARĖ C. G. LUKŠIS

KĄ TIK IŠ LIETUVOS PARVEŽTI 
NAUJI. ĮDOMUS KRUTAMI PAVEIKSLAI 

BUS PIRMĄ KARTĄ RODOMI AMERIKOJE
Pamatykit Lietuvą kaip ji Šiandie atrodo, kokią didelę pažangą padarė 

per savo 1 3 metų laisvo gyvavimo. •
ATYDAI. Kiekvienas pirkdamas 35c įžangos bilietą turės progą išląi- 

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

SAUSIO
SAUSIO
SAUSIO
SAUSIO
SAUSIO
SAUSIO
SAUSIO 
SAUSIO 

Visdr pradžia 7:30 .vai. vakaro.

9 d..
10 d. 

ir 
ir 
d.

BUS RODOMA:
1932 Vaičiūno Svet., Melrose Park, III. 
šv. Jurgio Parap. Svet. Bridgeporte.
12 dd. Krenčiaus Hali, Towū of Lake.
14 dd. Lietuvių Auditorium, Bridgeporte. 
Liberty Hali, Cicero, It!.

13
15 _______ , ____ ....
1 Sv. Petro ir Pauliaus Parap. Svet., W. Pu lipia n.
17 d. Parap. Svetainėje. Indiana Harbor, Indiana. /
19 d. Meldažis Hali, Chicago, III.

Įžanga 35c. vaikams 10c.

bei kalnų saulės lempų kabi
netus.

Labai geru daiktu Lietuvoje 
įvykęs gruodžio 3 d. ir padare, yra apskričių ligonines. Kai

Pagražina išvaizdą

PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGI, GALVOS SKAUDĖJIMĄ 

IR STEBĖTINAI PAGERINS B^G^JIMĄ

Dr. G. S ERNE R
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

Telefonas Yards 1829756 W. 35 Street

labai gražios ir buklios slau
gytojos dailaus liemens, o 
širdis kalba: “Tai mano sim
patija, gražiausia panelė!”

—Bet, kunigėli, ne jūsų pa
šaukimo žmogui panelės, •— 
švelniu balsu ir kupina žmo
niškumo šypsena atsuko pa
nelė, rodos, slaugytojų virši
ninkė. Ji tikrai supranta proto 
ligonių sukiužusią asmenybę 
ir moka kaip reikiant į juos 
reaguoti.

—Gamtos reikalas, pąnelc, 
visus lygiai veikia, — aiškinasi 
senus kunigas.

Mes einame toliau, o jis ne
išreiškiamai įTrušO maldau
ja tabako. Prašo ir prašo, 
maldauja ir maldauja, rodos, 
kad nieko brangesnio už taba
ką pasaulyje ir nebūtų. >

—G e ri) i a m a s d i rėk tori a u,
argi visai ir neduodate šįtam 
žmogui tabako? — klausiu.

(Bus daugiau)
• • A > . jt.r .» r. ? .»'■.* . t
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Garsinkitės “N-nose"
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Kad Aš Augau Pas Tėtušį 
Franas Stankūnas ir Violct Tamkiutė 

20287F Dėžutė (Korobushka)
Obuolis (Yablotcbko)

N. Sadovnik ir Jo Orkestrą
Mergaitės Nuėjo į Dunojo 

Maudytis
Marytė Nusinuodirto/ 

Rusiška Orkestrą

Adelės Polka, J- Youngaitis
Agota, Antanas Vanagaitis 
Angelai Gięd» Danguje,

Petras Petraitis. Baritonas

20288F

REKORDAI COLUMBIA

16202F Nelaimingos Dienos 
Mahanojaus Liet. Ork.

16210F Oi Pranelį Negaliu, Polka / 
J. Dirvelis ir jo Ork.

Pabaigia! Panele
Mahan. Liet. Mainierių Ork. 

Paklausykit Jus Lietuviai
J. Olšauskas su Kanklėms 

Pamylėjau Vakar
Kastas Sabonis, Baritonas 

Panelės Patogumas
Pennsylvanijos Anglekasiai ir 
Jurgis Aranskas, Tenoras 

Pasakykie Panaitėle, Daina
Mahan. Liet. Mainierių Ork. 

Pas Darželį Trys Mergelės 
J. Babravičius, Tenoras

Pasisėjau Žalią Rūtą, 
Liaudies Daina

Jonas Butėnas, Baritonas 
Paukščių Polka

Mahan. Liet. Mainierių Ork. 
Paukštužis, Polka

.. P. Humeniuk ir jo Ork. 
Pavasario Polka

Pennsylvanijos Anglekasiai 
Pelėda Pplka

Worcesterio Lietuvių Ork. 
PcĮrąs .^tylėjo Katriutę 

Stasys .Pauras,. Baritonas
- _ _____________ . „—j

Seasys Pautas, Baritonas ir 
Juozas Antanėlis, Tenoras

1—2—3—Br., Kupletai 
■V. Dineika ir J. P’etrauskas 

Polka “Jovalas“,
J. Petrauskas, V. Dineika 

Prūsų, Užpuolimas
P^nsylvanijos Anglekasiai 

Dzūkų Kraštas
Juozas Olšauskas, Baritonas 

Eiva, Boba Pupų Kult 
Jonas Butėnas, Baritonas 

“Ėjo Mikas“, Polka 
Jono DirVelio Orkestrą

Elzbietos Polka 
V/orccsterio Lietuviška 

16226F Garnys Atplezdeno 
S. Pauras

Gegutė ir Našlaitė 
Mahan. Liet. Mainierių

Graži Elenutč, Polka 
Int. Marimba Band 

Ieškau Tavęs, Polka 
Mahan. Liet. Mainierių

Jurgio Polka
Pennsylvanijos Anglekasiai 

Kad Nėr Alaus
Antanas Vanagaitis 

Kad Pavasaris Ateina
Stasys 'Paurasj Baritonas 

Kaimietę, Polka
P. Humcųiuk ir jo Ork. 

Kam Man Anksti Kelti
Juozas Olšauskas, Baritonas 

Kazokėliai
A. Vanagaitis ir Olšauskas 

Kazokiį Polka
Jonas Youngaitis, Harm. soįo 

Kelias —— Vieškelis
J. Olšauskas ir A. Vanagai
tis su Kanklėms

Kiaulė. Dialogas
V- Dineika ir J. Petrauskas 

Klaipėdos Polka
M. B/uslauskas, Armonistas 

Kudlis
Juozas Olšauskas, Baritonas 

16189F Kunigunda Polka
Worcester|o Lietuvių Ork 

Kur Nemunas ir Dauguva 
Juozasą Olšauskas, Baritonas 

Pupų Senis, Liaudies Daina^ 
Jonas Butėnas

Ruginė, Polka, 
Internation Marimba 

Šabas Gud, Polka 
*■ VVorcestetio Lietuvių 
Šarkio Polka >

J. Youngaitis, Harm. 
Senas Bernas, Komiškas

A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 
Sent Duok Tabokos

Jonas Butėnas, Baritonas 
162Q3F Polka —-

Pennsylvanijos Anglekasiai 
.16238F Š>Wi Išrožijimas. 

F. Stankūnas ir V. 
16224F Smuklėj Vainikėlis 

Juozas Olšauskas, 
I'$222F Stv4jonių Naktys 

Stasys P,av,rąs
1 6238F Sveikas Brdli 
. ' „ . F., S t ap kūpąs ir V.

16199F

1.6-198F

16220F

1 6 1 9 1F

16188F

16230F

16223F

16209F

16194F

162O3F

16189F

SAUGU SIŲSTI PINIGUS
PER MUSV ĮSTAIGĄ

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

$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00 — CASH.
Atsilankykit ypatiškai arba pasiųskite per paltą.

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

WISSIG,
Pasaulinianu Kare

Seno Krajaus
16236F
16225F
16229F

16218M Ant Kalno * Malūnėlis
Juozas , Olšauskas 

16217F Ant Laivo, Komiška scena
J. Uktveris, A. Zavistaitė
ir SarpalijKUS Orkestrą 

Apynėlis, Kom. Duetas 
Vanagaitis-Olšauskas

Artojaus Daina
P. Pauras ir J. Antanėlis

Aš Už Jurų'
A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 

Augo Miške Baravikas, 
Liaudies Daina

Jonas Butėnas
Balandžio Dienelėj

S. Pauras ir J. Antanėlis 
Barbora, Ant. Vanagaitis 
Busiu Vyru. Kom. scena

A. J. Uktveris, A. Zavistaitė 
ir Sarpaliauę Orkestrą 
Čir-Vir-Vir
A. Vanagaitis ir jo Vanagučiai 
“Cit Bobulė“, Polka

Jonas Dirvelis ir jo Ork. 
Darato Polka

J. Youngaitis, harm. solo 
Duok Ranką, Polka

Mab. Liet. Mainierių Ork. 
Dyvai, Liaudies Daina

Jonas Butėnas
Dziedukas. Vyrų Oktetas

A. Mikulskio Dirig.
Lakštute Polka z .

Worccsterio Liet. Ork. 
Laukiu Aš Tavęs Mielasis, 
Vaitas

P. Humeniuk ir jo Orkestrą 
Laukiu Tavęs

Mab. Liet. Mainierių Ork. 
Lietuva Polka

Brooklyno Lietuvių Ork.\ 
Lietuva Polka

M. Bruslauskas, Armonistas 
“Liudvikas“, Polka

Jpnas Dirv.elis ir jo Ork. 
Liudviko Polka

Mab- zLiet. Mainierių Ork. 
Mahanojaus Moterėlės

Pennsylvanijos Anglekasiai
ir Jurgis Aranskas, Tenoras 

Marcinkonių Polka
Worcesterio Liet. Ork. 

Marsalietė
Stasys Paurąs, Baritonas 

Marytės ir Jonuko Daina
Mahanojaus Liet. Mainierių 
Ork.

Meilingas Bernelis
Mab. Liet. Mainierių Ork. 

Merginų Bėdos
A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 

Merginų Polka (
Mab. Liet. Mainierių Ork.

Mergytės Išėjimas
Pennsylvanijos Anglekasiai
Aran^kas. Tenoras

\ Antanas Vanagaitis 
Moderniškas KlMJrnpAkojis, 

Bųdrįk’s Radio Ork. 
Našlaičių Valcas

Worcęsterio Lietuviška Orlę. 
Nauja Gadynė, Mazurka

J. Dirvelis ir jo Ork.
1 6233F Naujas Gyvvenimas, Valcas 

Brooklyno Liet. Ork.

16219F

16222F

16221F

I6212F

16211F

16235F 
16217F

16219F

16210F

16236F

16213F

16223F

16239F

16182F

16232F

16185F

16243F

16233F

16I86F

16209F

16I96F

1 6201F

16214F

16J93F

16202F

16197F

16185F

16196F
ir

16211F

16182F Po Močiutės Vartais

16204F

16204F

16I87F

16234F

16200F

16192F

16228F

16199F

1.6142F

16213F

16227F

16235F

I6190F

16194F

16218F

1 6221F

1623 1F

16198F

16237F

16215F

16234F

16224F

1 62 121-

12142F

16182F

16182F

16216F

16200F

Ork.

Ork.

Ork.

Band

Ork.

16225F Mes Geri Žemaičiai

16184F

16228F

16195F

Lietuvių ra 
iki 2
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Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš ____
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ1 IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA • 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs. užnuodijimą kraus* 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugą* 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tukitaočiua ligonių. Patarimą*, 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 Wc,f 26 St.. kampas Kteler Avė.. Tel Cravvford 55/1
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TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo gimiiiėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenės ir literatūros populiaru žurnalą • C

KULTŪRĄ
PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj metams — 3 
dol., pusei metų — dol.; Lietuvoj metams — 2 doL 
pusei metų — 1 dol., ketvirčiui — doj.

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros” 
ž. admin.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 OKLAHOMA CITY, OKLA

i m .... —...................... ............. ... į .....—................................. ..... ...

Naujas Oscar Ameringer
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Sayaitrr/štis

The American Guardian
Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 

Prenumerata metams $1, arba 60č užsirašant kartu penkiems ar daugiau.
Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

Solo 
Duetas

Baritonas

I
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kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtoji kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvijai* ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progoa 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lter 
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos -lietuviu.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje iajkrattii

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokėto ąfcelb*jae

Savo turinio rimtumu, margumu ir idomupaų “Uetųaai Ųki’AB- 
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina vdaimps metams tik 6 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma pašiurti niekam nesunku, reiki* tik Pa
rengimo. ' ' v ’ .

\ Kadangi 50 centu i Lietuvą siusti nepatogu, tai ausknaakiU 
keli p.ažistami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centu Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vien* lįeturi 
? Įpratinsite skaityti gera laikrašti, h* paskui jau jie patys ne—nkli 

nnRPiti Inilcrn1
Dar prieš Naujus metus siųskite į Uetuvą “Lietuvos Ulpųinkui* 

50 centų ir savo giminiu adresus Lietuvoje, o jau “įjetuvoi 
lunkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

' s “LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 86 N r.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon 1*1
kia atsiųsti visų męty prenumemtos ųo)., pypei (petų 1
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Ne nusitarė, bet su
sibarė 

. „■„!______________________

(Tęsinys iš 1 pusi.)
- .V r

Jurgeliutė atsisakė kandidatuoti
Konferencijoje dalyvavo 41 

asmuo: 30 aiškių fašistų ir 11 
sandariečių. Tarpe dalyvių bu
vo trys stambesnieji kandida
tai j prezidentus: Gegužis, Gri
nius ir Bačiunas; taip pat — 
vice-prezidentas Mikalauskas ir 
k. Pirmininkavo Strumskis. 
Kairesnieji sandar iečiai nebuvo 
kviesti. P-lė. Jurgeliutė buvo 
kviesta, bet nedalyvavo ir laiš
ku pranešė, kad ji daugiau ne- 
bekandida tuosia n t i. Konf eren- 
cija jos atsisakymą’ “priėmė”.

Šis Jurgeliutės atsisakymas 
tai skaudžiausias smūgis fašis
tams. Ne tame dalykas, kad 
Jurgeliutė butų fašiste, kaip 
kai kurie žmonės mano. Bet 
fašistai prie jos “glaudėsi”, no
rėdami panaudoti jos vardą ko
voje prieš Dr. M. J. Viniką 
(sandariečių vadą), kurio jie 
neapkenčia labiau, negu velnias 
kryžiaus. Iš visų fašistų re
miamų kandidatų, Jurgeliutė 
gavo nominacijose daugiausia 
balsų (nes už ją balsavo apie 
tūkstantis kitų srovių narių), 
būtent — beveik 1,900. Na, ir 
dabar ji pasitraukia. Taigi su
griuvo tvirčiausias jų “sleito” 
stulpas. *

Antras taip pat labai skau
dus smūgis fašistams buvo Ge
gužio atsisakymas atsiimti sa
vo kandidatūrą Bačiuno nau
dai. Konferencija praleido dau
giausia laiko, stengdamasi per
kalbėti Gegužį, kad jam pačiam 
busią “geriau” nekandidatuoti. 
Bet veltui. Gegužis nesutiko 
pasiaukoti “tautos labui”, ir ga
lima beveik tikrai pasakyti, kad 
jisai savo nusistatymo nekeis, 
nors vėliau konferencijoje bu
vo kaip ir nutarta, kad visi 
kandidatai pasiduos tam tyčia 
išrinktos komisijos patvarky- 
įmui .sulig, to, kas.tfiri kandida
tuoti, o kas ne.1 ' ,

“Dabar turiu daug 
stiprumo ir gyvumo”

"AS noriu, kad kiekvienas žinoti) ką 
Nura-Tone man padarė”, rašo p. T. Galrau- 
Mka. Chicago. III. “AA e«u Bfl metų ani- 
žiaus. AA buvau' silpna*. AA pradėjau imti 
Nura-Tone ir dabar turiu daur stiprumo ir

Jei kūdikiai ateitų

(C) P. Lorillard Co,

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE B PIANO MOVING 

Local Long Durtanc* Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Ree. Tel. Yarde 3408

įvynioti į Cellopharie

“Atskristų” j jūsų namus •■* ‘ b I • f .

Visas įvyniotas į Cellopliane ...
Nepraleidžiantį dulkių ir drėgmės, 
Ar tas padidintų kūdikio brangumą?

Jei kiekvienas kūdikis—berniukas ar mergaitė

gyvumo. Aft jaučiuos stiprus ir tvirtas ir 
graliu atlikti rerą dienos darbą. Mano svei
kata yra rera ir aA rerai miegu \naktimis”.

Nura-Tone yra pastebėtinas vaistas dėl se
nesnių vyrų ir moterų. Jis suteikia nauja 
sveikatą, stiprumą ir tvirtumą. Jeigu jus 
esate senas ir silpnas. būtinai imkite 
Nura-Tone ir tiktai j kelias dienas pastebė
site dideli pagerėjimą. Jeigu aptiekininkas 
neturi jo, papraAykite jį užsakyti iŠ savo 
urmininko. Nepriimkite substitutų. Jokie 
vaistai negali užimti Nuga-Tone vietos. ,

Įvyniotas i Drėgmę 
Nepraleidžiantį 

Cellophane

Naujas išradimas
DEKSNIO GALR1GA MOSTIS. 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-koj skirtingų 
elementų. iŠ visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Delęsnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko
jų, Nugaros skaudėjimą. Rankų, Kojų 
tirpimą it( atšalusį kraują, nikstelejim'ą 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonių yra pagijf. o milijonai da 
nežino apie tai.

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

Deken’s Ointment Co
H HARTFORD. CONN. I

Jus žinote, kad smagumas ir pasigerėjimas 
Priklauso... ne nuo įyyniojimo, , 
Bet nuo to, kas yra pakelio viduje, 
štai kodėl Cellophane niekad negali 
Atstoti to, kas stokuoja cigaretui.

norai, bet ji nieko konkrečio 
neatsiekė. Fašistai parodė sa
vo iltis. Nors jie yra silpniau
sia srovė Susivienijime, bet jie 
bando atsistoti priešakyje visų 
“tautiškai nusistačiusių” srovių 
ir sumobilizuoti jas kovai prieš 
“socialistišką pavojų”. Kas tik 
socialistams simpatizuoja arba 
kartu su socialistais veikia vi
suomenės judėjime, tą jie nori 
apšaukti “pavojingu Susivieni
jimui” ir prieš jį statvt “bend
rą frontą”.

Aišku, kad tokia fašistų po-; 
litika yra griežtai priešinga 
SLA. principams. Jeigu ji bu
tų pravesta Susivienijime, tai 
SLA. pavirstų vienpusiška, par- 
tyviška organizacija, kas visai 
pakeistų jos pagrindą. Fašistai 
tęsia tą pačią liniją, kurią Su
sivienijime bandė nutiesti bol-x 
še vi kai, tik jie dengiasi kitokia 
spalva. Bet vargiai tokia fašis
tų strategija bus sėkminga, ka
dangi milžiniška dauguma SLA. 
narių žiuri j savo organizaciją, 
kaip į fratemalizmo ir apdrau- 
dos bei pašalpos organizaciją, 
o ne kaip į partinės ; politikos 
įrankį. / ( 1 / V

Ir labai klysta tie, kurie ma
no, kad jie galės socialistus pa
statyt ant lygios papėdės su 
bolševikais. Bolševikai veikė 
Susiviertijime, kaipo organizuo
ta partinė grupė, kuriai dikta
vo iš lauko partijos/ centras. 
Dėlto jie buvo pavojingi Susi
vienijimui. Tuo gi tarpu sociar 
listai, kaipo partija, j SLA* rei
kalus visąi. nesikiša, niekam 
diktuoti neketina ir jokių par
tinių* tikslų Susivienijirtie ne
turi. šitą faktą žino visi orga
nizacijos nariai, todėl tas “‘so 
cialistiško baubo” blofas su
sprogs, kaip muilo burbulas!

Dresių Dezaininimas 
Dresią Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mea teikiame ekspertų inatruk- 
cijaa Aluose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, derna kaina Me 
amatai yra patraukiantys ir 
yerai apmokami. Rąžykite dei 

knygutės apie kursą, kuriuo 
Jus įdomaujate.

Skrybėlės
Mes limoklnsime kaip dezal- 
nintl ir padaryti gražias skry
bėles, kol mokinatės. Dlplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamo* knygutės.

MASTER OOLLEGE
JOS. F. KASNICKA. Principal 
190 N. STATE BAN. 9718

žinoma, OLD GOLDS gaunate įvyniotus 
Į drėgmę nepraleidžiantį Cellophane. A 
Bet tai tik ženklas, kad jie švieži...
Nes tiktai rinktinis saulėj nokintas tabakas 
Teteikia jiems jų medaus skanumą.

braižyti gerklę ar dvokįnti kvapą 
i''

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Pornylių ir pianų muveriai rieto J* ir 

toli, patarnavimas gerai ir pigu* 
817 West 34th St 
Td. Bonhvatd 9336

RŪKYKITE TYRO TABAKO OLD
sukosėsimo visame vežime!]

Jeigu Gegužiš “runys”, tai 
Bačiuno šansai butų lygus ze- 
ro. Taigi Račiūnas konferenci
joje atsisakė kandidatuoti. Su
sirinkimas, susidedąs iš trijų 
ketvirtadalių fašistų, bandė, jį 
“draftuoti”. Bet Bačiunas vėl 
kelis kartus atsisakė ir, galų 
gale, tapo karštesnių fašistų 
išpravardžiuotas, ir konferenci
ja 27 balsais, prieš jo norą, nu
tarė, kad jisai esąs “šio' susi
rinkimo kandidatas”. ,

šituose “draftavimo balsavi
muose” Grinius gavo 14 balsų, 
o p. Gegužis 6 balsus (matyt, 
kai kurie balsavo ne už viena 
kandidatą,nes bendra balsų su
ma yra didesnė, negu konfe
rencijos dalyvių skaičius).

Tai reiškia, kad net klausi
me kandidato į prezidentus kon
ferencija neįstengė susitarti.

Suskilusio puodo komisija
\ f 1

“Bendro fronto konferencija” 
pasirodė, kaip tas suskilęs puo
das, kuris, stuktelėjus, subyra 
į šukes. Kad nepasiliktų krūva 
šukių, “tautiško nusistatymo 
veikėjams” išsiskirsčius, konfe
rencija, pagaliaus, išrinko spe- 
cialę komisiją iš 7 asmenų, ku
riai pavesta "‘galutinai sutvar
kyti” šios konferencijos kandi
datų sąrašą. iĮ komisiją įeina 
trys “Vien.” šulai — Ginkus, 
Segevičius ir Valaitis; be to, 
žemantauskas, Strimaitis, Tre
čiokas ir dar vienas, kurio var
das neteko patirti.

Visi kandidatai, kurie daly
vavo konferencijoje, neva su
tiko (bet su “rezervacijomis” 
savo galvose) pasiduoti šios ko
misijos patvarkymams, o p. 
Grinius sutiko pavesti jai kaip 
savo kandidatavimą į preziden
tus, taip ir į vice-preziden- 
tus (!).

Kandidatų į sekretorius kon
ferencija visai neturėjo, kuo
met Jurgeliutė atsisakė. Če
kanauskas dar ne pilietis, o 
Varašius nerado rėmėjų konfe
rencijoje. Gal būt, fašistai iš
kiš kokį nors ‘‘dark horse” 
(Bukšnaitį ?). Kandidato į sek
retorius klausimas taip pat pa
vesta komisijai.

Lopatto esąs sutikęs ištrauk
ti savo kandidatūrą Tareilos 
naudai.

žodžiu, konferencijoje paaiš
kėjo atžagareiviško elemento

Nominaciją pasėkos
Beje, apie nominacijų rezul

tatus. Jie dar vis esą galutinai 
“nesuskaityti”. Daugumos svar
biausiųjų kapdidatų balsai jau 
paaiškėjo, ' apie kitus žinoma 
tik, kokioje, .eilėje jie eina vie
nas po kito,

f iždo globėjus sulig balsų 
skaičiais kandidatai stovi šito
kioje eilėje: Januškevičius, La
kantis, Stungis, Raginskas.

| daktarus-kvotėjus: Bronu- 
šas, Klimas, Stanislovaitis.

į , vice-prczidcntus: Grinius, 
Mikalauskas, bolševikas.

j sekretorius: Vinikas gavo 
daugiau, kaip 2,500 balsų, Jur
geliutė .netoli 1,900, bolševikas 
netoli 700.

į iždininkus: Gugis — dau
giau, kaip 3,00d, Tareila — 
1,700 su viršum, Lopatto — 
1,200, bolševikas — apie 600.

PIRMYN
Semichords and 
Overtones I ’

We’vę rechristened. The pre- 
viuos head of combusti'ble fame, 
has been lately dragged into 
too many an ill-famed field of 
narrowminded ambition and 
feeble knowledge of the, sense 
of duty and loyalty. We’ve 
discarded it. And, now friends, 
meet the Semichords and Over
tones.

They’re somevvhat late. The 
Old Maestro was ą bit too tardy 
in making his appearance with 
the manuseript at the>print 
shop.

To begini with, we will con- 
fide to the musicians that there 
is to be an important rehearsal 
of the Chicago Lithuanian 
Symphony Orchestra, today, at 
Gage Park; '55fh & Western. 
The hour: 7:30.

It is rumored that Danny’s 
partner in the deteetive scene 
so well portrayed at Wicker 
Park several Sundays ago, 
answers to the name of Charlie.

We’re getting a little elose/. 
Probably by ’.next week his 
identity Will no longei* be a 
secrot.

——O“- -z’
“Agurkai”’

Did you ever hear of Pen- 
nington, the big pickle manu- 
facturer from Chicago? Ask 
John B. He may know some- 
thing about this famous cha-, 
racter whose pickles arejknovvn 
uniyersally.

■- '.i A -O-

It is Said that the German 
maid in the iast, is learhing 
to walk with a dangerous hip 
mo'vement. Men beware for thė 
German maid! She is no other 
than “Onuks”.

Wc hear, Ilona, our leading 
lady, may da a gypsy dance. 
We’re all anticipation. 

* ■*

Little Helen and Amelia of 
the blue sedan, did their bit 
lašt Friday. They were-accom- 
panied to the rehearsal by 
three young men, and, npw, 
we have three new basses.

I—O--
What happened to Ann L. 

and her giri friend? We missed 
you at the lašt few rchearsals.

' —o—
Annus apologizes for not 

counting the candles on Gene- 
vieve’s .. birthday cake. Būt, 
now we suspect th,at he was 
so engrossed in something else; 
that he didn’t even notice the 
candles.

Naujienos radįo program 
Sunday with our Pirmyn group 
fulfilling the musical part.

t

Elenuks and Onuks, so term- 
ed by the announcer sang S. 
Šimkus’ “Plaukia, sau laivelis” 

*■ 1 very effectiyėly.
—o—

Wę were also proud to hear 
our Mrs. Stephens as guest 
soloisf on tire program. *

7” A* Pitmyn-ite.
•-—o— ,

Lately Aldona Walulis has 
been grceting some of us with 
“Oh, what I know about you”, 
and making it a trifle embarr- 
assing. Now, won’t some one 
kindly tell us if she really

» 1 1 i Į
: .■r/./A . M 1 ' '
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Budriko Krautuvėje
Jus rasite visas geras ir naujas radios visų 

išdirbysčių ir žemas kainas

AMERICAN BOSCH 
SUPER-HETERODYNE 

RADIO

means it? Not that we, have a 
past, būt just to make some 
of us feel more at ease.

Špcaking of our chorus mem- 
bers — fair Anna W. it seems, 
proved very interesting to a 
new member lašt Friday. So 
did Anisetta, to another new 
member.

Ukrainiečių baleto šokėja, 
kuri išpildys “Whirlwind” šokį 
“Naujienų” koncerte sausio 17 
d. Lietuvių Auditorijoj.

MODEL L 
SUPER-HETERODYNE

WITH TUBES OF FORMER YEARS

Visi milžiniški ištekliai American Bosch tapo panaudoti, kad suteikti 
jums šį fenomenalį radio. Be to čia kabinetų skyrius, paruošė gražiausį 
rakandų dalyku, kokį tikrai norėsite turėti savo namuose. Atsiminkite, 
kad American Bosch Organizacija specializavosi per daugelį metų išdirbi- 
nėjime tiksliausių elektrikinių dalykų. 
Pamatyti jį, reiškia jį panorėti, -r- “! 
modeliai nuo $43.50 už sach ar lengvais išmokėjimais.

READ THESE 
FEATURES 

SUPER-HETERODYNE 
• PENTODE POWER 

TUBES 
MULTI-MU, TUBES 

SCREEN ORID TUBES 
FAST-HEATER TYPE 

TUBES 
FUU RICH TONE 
PERFECTED TONE 

CONTROl

VOLUME CONTROL 

INSTANT STATION 
FINDINO

LINE-O-UTE TUNING, 
ELECTRO-DYNAMIC * 

SPEAKER
COMPLETEIYSHIELDED 

LARGE CHASSIS — 
NOT A MIDGET 

IS REAL FURNITURE 
PtECE—44 IN. TALL

nn ir c

Tai yra tikrai stebinanti vertybė. 
Pamatykite ir jus jį pirksite”. Kiti

Pirkite šj Radio kol tebėra tokia žema kaina
■ By the way girls, doesn’t 

Louis V. resemble our Spanish 
gentleman? —A Melodist.

—0—
Jos. F. Budrik, Ine

We*ve heard that one of our 
musicians could never be per- 
suaded to get up before noon. 
Finally one of his students hit 
on a way} He would go down- 
stairs to the piano and Strike 
an unresolved chord.

There, would be a moment of 

3417-21 So. Halsted Street 
Telefonas Blvd. 8167—4705 '

Gražus Lietuvių Programas iš stoties W C F L 970 k., 
kas nedėldienį nuo 1 iki 2 vai. po pietų, iš W H F C 
1420 k. kas ketvergą nuo 7 vai. vakaro duodamas .

BUDRIKO KRAUTUVĖS.

silence from above, then a 
creaking and shuffling, ( and 
the Maestro would pad into the 
room i n. his slippers and dress- 
ing gown, šit down at the piano 
and finish the chord.

The Old Maestro.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

*514-16 Rooirrelt Rd 
arti St. Loma Ava. 
CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET, 

T«l. Ktdzie 8 90J

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
i ‘ ' -
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Editai P. GRIGAITIS

Sutecription Ratasi ' 
100 per year ta Canada 
.00 per yęar cuteide of C

Chicągoje — paltui
Motam* -....p,,, į igimyiy.....-

metą
Trim. jntaBįam* ----- -----
Dviani nritaMumi*
Vienam minėtai .

Chicagoj per iineliotoju*: 
yiaha kopija w
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*8.00 
4.0° 
2.00 
1.50 
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kaišiojęs “kontrabandą” Ir “ap-, taip vįenųs organizacijoj nar 
Wus kęjti, p kitus' žeminti ir 
užgaulioti.

Viltai Komitetą, Jwis kai

Entered as Second O*m Mattor 
•Uich 7th 1914 »t tb, PoM Otflęe 
a Chicago, m. ondatr ot

-ihuti .. ...................................................... ........................ ...

Savritd —
Mtaestal ,

Suvienyto** Vabtij***, m Chfcaiml’

1,11! '""y* *(1 "l 1*

Vienam mlneilul . ...........  ĮW„
Matavai ir kitur airianiąyM

Metain* ^įį, . , ,, *8.uo
fOHP stakta j»».iRnymfWiHW* FU AQv

nė$ JM^yo par-
tyy$k#ą. fcą, jisąi• 1 ■■ _ _ • _»z _•! sr a •

tei kurie mflariė-' 
žiM W įfo nuo-

Jt«BW

irgi
bet pftSkMi Viaąąs po kito 

vęikiuĮp Aldmtis įr net 
atMhėjp ^yp ku-

BAIMĖ MAŠINŲ
ILVL'J. U11’l".|""y

Dabartiniame pasaulio krivyje vis 'labiau plinta 
žmonėse mintis, kad visų jų nelaimių priežastis tai ma
šinos. Masinos pridirba perdaug prekių, ir dėl oyęrpro- 
dukcijos turi sustoti darbai; mašinos išūžta j g^tvę ir: 
palieka be duonos kąsnio darbininkus; nwps nžmur 
ša smulkųjį amatą ir priverčia proJetarąįs smukius 
nepriklausomus savininkus; mašinos -verčia valstybes 
ieškoti naujų rinkų prekėms svetimuose kraštuose, iš' 
ko kyla neapykanta tarpe tautų ir karai.

I kūną žmonijos nelaimę tik pažvelgi, vis kaltos 
mašinos. . j

Tai yra jau ne tik teorija, kuria daugeljs tiki. Pie<-, 
*tų Amerikos šalys jau pradėjo kovą su mašinomis. Al-i 
ber Kelsy, Pan-American Union patarėjas, praneša, kad' 
Bolivijoje kasykloms tapo uždėti tam tikri mokesnįjį 
kaip ir pabaudos, už mašinų vartojimą po žemę. Ręsri 
publika Chile svarsto sumanymą panaikinti motorinius* 
sunkvežimius (trokus). Kitose šalyse taip pat .disku- 
suojama, kaip atsteigti pramonėje rankų darbą.

Šitas judėjimas negali duoti nieko gero. Mintis pa
naikinti mašinas yra neivykinama. žmonija negrįš at
gal į tuos laikus, kada darbas buvo atliekamas rankų 
jėga. Jeigu ji į tuos laikus grįžtų, tai ji turėtų atsiža
dėti begalės gyvenimo patogumų, kurie yra pagamina
mi su mašinų pagelba.

a Tiesa, ir senovėje, kada dar mašinų nebuvo, žiųo-į 
nes sugebėdavo pastatyti puikiausius palocius, pasiūti < 
/labai gražius rubus, padaryti auksinius ir sidabrinius1 
papuošalus, ir tam tikra dalis visuomenės galėdavo tuo
met gyventi taip pat prašmatniai, arba net prašmat
niau, negu šiandie. Bet naudojosi tais prašmatnumais 
tik palyginti maža saujelė žmonių, o milžiniška daugu
ma gyveno dideliam skurde. Kad nedidelis skaičius po
nų galėtų pasaulio gėrybėmis džiaugtis, visi kiti žmo
nės turėjo jiems dirbti ir vergauti.

Šiandie jau to nebėra — ir nebus. Vergų darbas 
kultūringose šalyse tapo panaikintas amžinai.

Mašinos lengvina darbo naštą žmonėms. Jos yra* 
žmonijos palaima, o ne prakeiksmas. Jeigu dėl mašinų 
šiandie tenka kentėti darbininkams, amatininkams jr, 
ištisoms tautoms, tai čia ne mašinų Jtaltė, bet tų, ku-i 
kuriems jos priklauso. Jie jų nesuvaldo. Mašinose yra 
įkūnytos tokios milžiniškos ekonominės jėgos, kad jass 
suvaldyti jų savininkai nė negali. Reikia didesnės ga
lybės joms pažeboti.

Mašinos pavergė žmones. Turi būt padaryta taip, 
kad jos vėl imtų žmonėms tarnauti. Tai galės atlikti 
tiktai visa visuomenė.

Svarbiausias dalykas padaryti, kad mašinos ne
kenktų darbininkams ir nebūtų overprodukcijos bei 
depresijų priežastis, tai — sutrumpinti darbo valandas 
visoje pramonėje. Bet vienas fabrikantas, viena k.asykr 
la arba viena geležinkelio linija tą atlikti negali, kad 
ir norėtų, nes kitų fabrikantų ir savininkų kompetkija 
to neleidžia. Tai gali būt vyldnama tiktai ištisose pra
monės šakose kartu ir sulig iš anksto apgalvotu planu.

žodžių, tai yra visuomenės ir net, iki tam tikro! 
laipsnio, visų pramoningųjų pasaulio šalių bendras rei-J 
kalas. Kada visuomenę paims pramopę į ąavo rankas, 
tai ji šitą klausimą išspręs. Kitokios išeities nėra.

Kova prieš mašinas yra bergždžias dalykas. Rei
kia kovoti ne prieš mašinas, bet už tokią visuomenės 
santvarką, kurioje mašinos iš žmonių J^naudojimo įran
kio pavirs žmonių gerovės ir laimes Aąitfeių.

dėl
kiw sbgty reikėję 4$HKlkati-

tarp savęs ginčytis.
Taigi (tie žmonės, kurie pasi

liko veiklus Komitete, buvo ir 
pereitą rudenį apšaukti į mi
tingą, kai iš daugelio vietų atė
jo užklausimai, ar čikagiečiai 
ketiną patarti SLA- nariams., 
koki kąndidatąi privalo būt no
minuojami. Atstovai iš “Nau
jienų” į tą pasikalbėjimą buvo 
kviečiami taip pąt, kaip ir kiti 
kuopų veikėjai. Viepi atvyko,: 
kiti ue. iBet tas faktas, kad. 
ąusirjnkm*e pąąireiške <rys puo-

Pftčiam pirmam klfmsi-i 
me apie kandidatus 
prezįdento klausime), aiškiai, 
rodo, kad tai pebuvo pei vienos 
srovės susirinkimas, nei kad 
jisai veikė po kieno nors “kon
trole”. Buvo diškusuoj.amą ir 
dauguma balsų spren,džiamą. 
Jeigu butų atvykę visi, kurie 
buvo kviesti, susirinkimo Uu- 
sistątymąs, gal, butų buvęs ki
toks.

Bet, galų gąle, kokio čia skir
tumo? Juk 'Komitetas niekam 
neliepę, kaip balsuoti, o tik da
vė patarimą. Vieni to patarimo 
kjausė, kiti oę. Tačiau Komite- 
itąs, matyt, gerai pataikė Ait- 
spčti SLA. parių mintis, jeigu,! 
kaip nominacijų pasėkos rodo, 
jo rekomenduojami kandidatai 
gąvo daugumąs balsų, nors 
prieš j uos buvo vedamos ata-{ 
<os iš visų pusių. ?

Vilkas nori įtikinti publiką,, 
kad Vakarų Komitetas nepa
sielgęs i'bepąrty.viškąi. Bet tai 
yra tuščias priekaištas. Kandi
datų sąrašas, kurį tas Komite
tas nustatę, yra bepartyviškiau- 
SUls j.š yiąų sąrašų, koki buvo 
pasirodę nęmipącijpse. Be abe
jones, dėl to ir SLA. narių ma
sės jį parėmė savo balsais.

JŲ “DŽENTELMONIŠKUMAS”
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KUO PATYS KVEPIĄ, TUO 
KITUS TEPA

yrą svarbus, lygiai tokiu 
pat budu mes galėtume ne
skusti, kad mes nebuvome kvie
čiami j tų /grupių mitingus, ku-į 
ries kvietė p. Vj^ą.

•Dar daugiau. ^Sandara” gi
riasi kad tam tikrus kandida
tus pirmiausje išstatė SLA. 36

Sanilariečių organe p. K- yil-fkp. Tikrumoje jgi ši kuopa, kai
po tęki^ jpkių kąądidsty 
šy mękuomet nedare. Ir jeigu 
kas buvo kienę norą kalbamas 
arba tariamasi kuopos vardų 
apie kandidatus, tąi. ąįšku, kaji

kas nusiskundžia, kad jįsąi ne
pateko į “elektorių” akįličiu,; 
nes Vakarų Komitetas jo ir ki
tų jo draugų nekvietęs į savo 
mitingų, kuris, prieš SLA. no
minacijoms prasidesiant, svars
tė rekomenduotinų kandidatų’
sąrašą. Jei šitas argumentas Todėl p. ^ikkas, užuot pri

darban,

Tame pat sąndarięčių organo 
numeryje redakcija, polemizuo
dama su vienu fašistų laikraš
čiu, kuris .parašė, kad Grigaitis 
pasiūlas Vinikui kandidatuoti į 
sekretorius, atsuko jam:

“Tekis pasakymas perdaug 
suteikia garbės socialistų vei
kėjams.” * ! ;
Vadinasi, jeigu .Grigaitis 

kvietė Dr. Vipikų kandidatuoti,: 
o Dr. Vjnjkas davė savo suti
kimų, tai jtuo buvo suteikta 
“perdaug garbes” Grigaičiui!

Mums šitaki “Sandaros*' re
daktorių rašymai yra yjsai ,ne- 
suprantami. Argi jie, >iš (tiesų, 
mano, kad jų partijos vadai 
yrą .toki “aukšti žmonės”, jo- 
gej jie suteikia “perdaug gar
bes” Grigaičiui arba kuriam 
kitam socialistui, jeigu jie su
tinka priimti jų pariamą, kan
didatuojant į SLA. Piki. Tary
bų V ’i ’

Tięsa, ^pes esame paprasti 
žmonės jr nereikalaujame sau 
daugiau 4eisįų Susivienijime 
arba kitose organizacijose, ne
gu kiti nariai. Bet kad Susi-* 
vienijime butų kokia tai rųšis 
žmonių, kuriems butų ^perže- 

mumįs, kalbėtis arba 
susirašinėti organizacijos rei
kalais, kaip “Sandara” kad sa
ko, tai mums šis dalykas yra 

ąaMjign#. ■

ęląr, tjir ,bpt njjiS^ąrayo vergjš- 
■feiiio dvasiu, ieigii j fe gali ši-

MEGOMANIJA
... 4.....;-------

Rašo Dr. A. Montvidas

Statomoji Chicagoj Lanę 
Technical High School, sąkoma, 
bus didžiausia pasaulyj berniu
kams mokykla. Joje galės mo
kintis virš 11,000 mokiniu. Jau 
ir dabar šitame mieste yra ke
lios mokyklos, kuriose telpa po 
7,000 ir 10,000 mokįnųj. Ir 
kvietimo tarybą ir mokiniai di
džiuojasi mokyklų didumų. Vi-, 
sąi užmirštama, kad mažose 
mokyklose mokinių ąuklejimąs. 
ir mokymo patvarkymas gaji 
būti pastatytas kur kas geriau. 
Didelės mokyklos viršininkas 
arba.£ąlvą netari progos susi- 
pažintį su mokytojų ypatybė
mis, tėmyti jų darbą; jis dau
gelių jų net nepažįsta. Su vie
nu-kitu mokinių į kontaktą jisz 
sueina tik bloginusiuose atsiti
kimuose. Didelis mokytoju 
skaitlius daro keblumo jiems 
arčiau ^susipažinti, susidraugau
ti, idėjomis ir planais pasikeis
ti, atskirus mokinius bOndrąi 
padiskųsuoti.

Apart darbo klasėse ir labo
ratorijose, mokiniai interesuos 
jas.i tai literatūra, tai dramą,1 
tai muzjka, tai sportu, tai de-’ 
jatais, tai dainavimu, tai Kųp5 
kitu. Talentus ir palinkimus di
delėj mokykloj nelengvą pate-’ 
myti ir net patėmijus daugelį 
prisieina atstumti. Pay., fut
bolui reikalingi tik keli žąidi- 

’kai; dramos statymui tik keli 
aktoriai. Dideles mokyklos mo-< 
<inys, taip sakant, savo mo-> 
tykioj yra mažai kam žinomas/ 
juo niekas nesirūpina, nuo dau-1 
gelio ąktivumų jis yra atstum
tas. Nors Amerikos mokyklos 
yra paskilbusioįįšportu, vienok 
jup gąlp užsiimti tik mažąs mo
kinių skaitlius. Tūkstančiai ne-į 
turi jame vietos. Jiems duoda
ma prpga .ąteitį. ir užsimokėjus' 
žangų parėkauti už savo mo
kyklą kontestų Įąjke.

Vidutiniško didžio mokyklų 
mokiniai turi cĮąugiąu pątįpgųJ 
mų įvairiais žyi|gsniąis. Jie ne
pasimeta joje; jie pąžįsta kitus1 
mokinius ir mokytojus; jie tu-' 
ri progos dalyvauti viename ar 
kitame veikime;- mokytojai pa-" 
tųmija jų silpnumus,, gabumus,, 
palinkimus ir talentus.

4 x« x<

Kas pasakyta apie aukštes
nes mokyklas, tą, patį galima 
pakartoti ir apie universitetus. 
Tįk da galima pridurti, kad po
karinio gerbūvio laikais, kuo
met daugelis žmonių pralobo ir 
nežinojo, kaip nemirtinumą nu
sipirkti/ pradėta universitetams 
statyti vis nauji budinkai. Tu-' 
Ii Amerikos universitetai jau 
turi po 60 ir daugiau budinkų. 
Milionieriai aukavo po milioną 
ir daugiau, kad jų vardu, -prie; 
universiteto butų pastatytas 
•triobesis. Išaugo namai laibora-' 
tori joms, muzėjams, knygy
nams, klinikoms, ligoninėms; 
observatorijoms nir net studen
tų rezidencijoms; Be daugelio 
tų triobėsių universitetai gulė
jo ir gali apsieiti. Mokslo rei
kalams, studentų paramai -nie
kas milionų nenumetė. • yjeįo- 
mis net profesorių algos nųką- 
pojamos, studentams mokestis 
už mokslą pakeliama, kad tik 
daugiau, didesnių ir branges
nių triobėsių pastačius. Kokia 
gi svarba, ar studentai m,<0M 
gotiško, romiško, ar kitokio ąty7 
liaus namuose? Tų biAhgių trio-" 
besiu užlaikymas ir ap^UP&jL? 
mas universitetu 
sunkenybe. Vistiek jie pasens 
ir, ( architektūrai pątotiu^usl 
taps tokiu pat šlaipštu; kaip 
buvusieji, aristokratų namai ant 
Michigan avė ir apie Lincoln 
parką*.

! Neveltui prof, Bii’žįšHa skun- 
l dėsi, kad Amerikos lietuviai 
f W W 4i-
^iay^ųs

' ji.uv<gą, didžįąų^s, .'Imlųjį Jie;
•( norėjo Jį nusteCinii. ' Pas mus prie laivo vairo.

. <vi. ' ■

turtingiausias J$mįO$ųs, aukš
čiausias arba didžiausias trio- 
bėsis, skaitlingiausias benas 
ąrba orkestras, didžiausia deš
ra, ilgiausia gatvė, sunkiau
sias žmogus yra garbingi da
lykai. Didelis garlaivis, didelė’ 
kiaulė ir tūli kiti dideli daik
tai turi daugiau vertes, vienok' 
daugelis kitų daiktų, kuomet 
perdaug išauga, sudaro tik keb
lumų.

Amerikoj turime ir didžiau
sių laikraščių. Sekmadieniais jie 
susideda iš kelių dešimčių pus
lapių. Apart paprastų žinių, 
valgiams receptų, apysakaitės ir 
keletos kitų tik juokeliams tin
kamų skaitymų, juose nieko 
nėra. Skelbimų pilni puslapiai. 
Inteligentiškam skaitytojui nie
ko. Musų lietuviški kelių pus- 
Jąpių jftikraščįąi yrą tųrinįnges- 
pi, juoąe jr stokuoja .de- 
tribj APie gaisrus, plėšimus, 
nų parodas, aktorių divorsus ir ti, pasiduoti.

'?■"■.......  ij ....... .ii.ii...............................-

pasiękė uostų laike didžiulės 
įiUdKOS. A :

Rugpiučio 9 d. Paslaptingo 
laivo atvažiavimo pasekmės 
yra kur kas keistesnės už vi
so paslaptingo įvykio pra
džių. Kaip sužinota, lai rusų 
laivas iš Varnos “Dcmcter”. 

kį ilgiausiai ant stulpo išs&J Daugumoje jame yra sidabro 
dės, kas ilgiausiai galės kalbė
ti arba šokti, kas aukščiausių 
namų pastatys, kas daugiausiai 
milionų sukraus. Metikai dome
sio kreipiama, kad padaryti ge
riau, — bile tik daugiau ir di-1 
dėsnio/ Iškepa kas didesnį pi
nigų vestuvėms už kitus, ir 
laikraščiai jau deda jo paveiks
lų, rašo visų straipsnį apie jį.j 
Bankai, apdraudos kompanijos! 
ir kitos įstaigos, pataikauda- 
mos publikos psichologijai, iš
sistatė tokius mįlžiniškus fftrio- 
bėsius, kad galų gale daugeliui, 
į bankrotą prisiėjo eiti. Mat 
vienas kitam nenorėjo nusileis-

panąšįųs juokeliams svarbius 
dalykus. Tečiaus ne laikraščio! 
guriniu publika didžiuojasi, o 
jo didumu. ;

”* * ♦ #

Žmonės čia varžosi, kas dau-j 
giąusiai frąnkfortų suvalgys,,]

Verti /4. Vaivada

DRAKULA
BRAM STOKER

GRAFAS
P<nnMsjon

(Tęsiny*)
Ąnt denio pesimate nei gy

vo^ dvasi°s- Baime apėmė vi-, 
sus žiūrėtojos supratus, kad, 
aivas, tiesiog Stebuklingu bū

du pasiekė uostų vairuojamas 
ne gyvo, bet mirusio žmogau^, 
ranka! Viskas įvyko daug 
greičiau, negu galima supras-’ 
•i. Laivas nesustojo, liet šuo- 
i ai s traukė 

smarkumu
ant smėlio ir žvyro, daugelio 
užtvinimu ir audrų suplauto

smėlio balastas ir tik truputis 
krovinių — keliasdešimts di
delių dėžių pripildytų, žemė
mis. Visi kroviniai buvo siun
čiami vienam Whitby agentui 
S. F. Billingtonui num. 7 Cres- 
cent gatvėje, kuris šį ryt atėjęs 
į laivą, formaliai apėmė siun- 
nius į savd globą. Rusų kon
sulas, taip pat, reprezentuo
damas savo tautietį, formaliai 
į savo globą paėmė visą laivą, 
•užmokėjo uosto muitus ir t. t. 
Šiandien žmonės nekalba apie 
ką kitą, kaip tik keistą laivą ir 
visus su jo atvažiavimu suriš
tus įvykius. Prekybos rūmai 
pasistengė griežtai pasirūpinti, 
kad viskas butų atlikta sulig

i i.!i j.—.■/.■.■■v i( .uį,, j. I teisėmis. Kadangi visas inciden- 
/ tas bus savo rųšies “devynių 

dienų” stebuklu, jie nori -viską 
sutvarkyti tokiu budu, kad kas 
negalėtų kuo nors skųstis.

i Žmonės ypatingai buvo labąi 
susirypinę šuniu, kuris iššoko 

• iš laivo jam .vos pasiekus že- 
; mę ir ne vienas narys S. P. G. 
]A. (gyvulių globojimo draugį- 
ja) mėgino gyvulį surasti ir 
suteikti jam prieglaudą. S. P. 
C. A. Whitby Miestelyje yra 
.ypatingai stipri organizacija ir 
j<uri žmonių tarpe didelę įtaką. 
Bet yisi labai apsivylę negalė
dami jo surasti ; jis tiesiog prr- 

^|Žuvo iš mi-esto ir tięfc. Grei
čiausiai šuo -buvo Jabaj išgąs- 

m ‘ I ,ir nubėgęs į šUynus, 
raukos ir medžio Buvo įsprau- |^en ^besislepia, drabėdt-

fioran įf gp.

Nieko stępėtbip, jei pajūrio 
sargas ir bpvo nustebintas ari 
baimės ąpipitąs, nes ne kiek
vienam ir nevisuomet galimą 
tokie vaizdai pamatyti. Kapi
nes buvo tiesiog privarytas! 
prie vairo ir rankos, vieną i 
ąnt kitos drūčiai pririštos prie 
yieno stipinų. Tarp apatinės 
raukos ir medžio buvo įsprau- < 
atas kryžius, kurio rožančius 11138 ,18 baimes. Dauguma žmo- 
buvo apvyniotas ant abiejų i labai negeromis aki- 
riešų ir vairo dalies. O viską; "“s žiwri’ nes greitu laiku ir 
užveržurios laikė stiprios .vir-> gyvulys gali tapti visam 

. . £ v. . . - , ves. Pradžioje\vargšas gal ir miestui pavojingas, nes jis ir
«lu- l^.y.0 atsisėdęs, bet burėms ^°dė labai žvėriškas. ’ ■'

pirmyn, visu 
užvažiuodamas

Anksti
besiplakant ir hesimušant prieJ šį rytą didelis įpaišytos vilkųdinčio sale Rytų Uolos.

Viąąs ląivąs sudrebėjo tąip vairo, jis matyt, .sukosi lai j i veislės šuo buvo rastas sudras- 
.smąrkiai užmokęs ąųt smėlio 
seklumos. Visos kartys, viryčs, 
sparai buvo įtempti, o kai ku
rios dalys JrąškČdamos pradė
jo pulti žęmyn puo laivo vir
šūnių. Bet, keisčiausiai, vos 
laivas spėjo pasiekti krantą, 
ją vidaus ant denio iššoko ne-, 
paprastai didelis šuo, lyg už
važiavimo smarkumo išmestas 
4 vji’šų, pradėjo bėgti pbyąiyp. 
ir iššoko iš Jąjvo ąnt smėlio. 
ŠĮĮmbąis hč^dąnias prie unkš
to kalno, ant kurio riogsojo 
bažnyčia, ir kuris kilo taip sta-! 
čiai nuo slėnyje einančio tą-į 
ko, kad kai kurie plokšti ka
pinių paminklai, buvo tiesiog; 
išsikišę iš kalno viršūnės kraš
to ir bet kuomet žadėjo kristi 
žejnyn, šuo pranyko tamsoje,’ 
km, ežektoriui švitcčiaid į’ 
kitą pusę, atrodė daug giles
nė, negu kitur, v

Toje pusėje, kaip tik tuę-j 
smet W 'Viepo ^no-j 
gaps, peš gyveųą prti prie Jos, 
uosto dalies jau buvo sumigę 
ąrba maišėsi žiūrėtojų tarpai 
Todėl pajūrio sargas, kuris 
saugojo rytinę uosto dalį bu- 
<yo pirmas ŠiMgUS MlįpŪ 
keisto, naujai atvykusio laivę.’ 
Inžinieriai, kurie dirbo prie 
prožektoriaus <pul^čipę .šviesos 
juostą į uosto įėjimų, kėt nie
ko ten nerasdami vėl apšvietė 
dąivą. gargus užbėgo am 
ir prisiartino prie vairo. Prisi
lenkęs pradėjo jį apžiurinėti,į 
bet staiga, lyg pasibiaurėdą-’ 

ąt^okP Tąs ąpsji- 
'reiškimas silkelė žiurovų tarpel 
ido&mų >■ jk 
/lejp įbėgti- AMlstąą „bftVČj 
gana toji ‘ nuo vakarų pusės,! 
iiet korespobdtmlas ’ 
KajĮą\gęrąs Jjęgilsąs, jodęl jpdei 
lūiVo jis buvo vieitus pirmųjįjj 
Bet jį pasiekęs, radau jau 
sirinkusią žmonių, minią, kų-| 
rios policija ir sargas nenorėjoj 
ąnt laivo užleisti. Ęet imįp,* 
Imip jūsų korespondentui, vy^ 
riaųsiąsybotsmanas > davė lejin 
dimą ant denįp7 užlipti. Buvąu 
vienas nedaugelio pamačiusįįų, 

. Idpnirušį kapitoną dar pririštą

vieną tai į kitą ,pysę, kartu su kytąs prie* savo šeimininko na,- _ 
savimi tąn^ydąmas -jr pririš- mų seno anglių pirklio, gy.v^- 
tlą taukų po Jąivp .dangtį, nančio netoli nuo rytinio uoste. 
Įtemptos virvės paplovė k,u- šuo su kuo tai draskėsi, ir,

jfci P^I kaulų. Tikies .daly- matyt, turėjo stiprų priešą, nes 
kų valdžios ąl^toyų stovis bu- visa jo gerklė buvo prąpkįšta, 
vo sužymėtas, o daktaras chi- o viduriai .atidaryti aštrių .žvė- 
TAU’gas J. M. Kalinas, gyvenąs rj§kų danty.
,33 Ūy.tų Eilini gatvėje ir k,uj
rjs į JLąivą al<yo\tuoj,ąu paskui! JBus daugiau)
mane, po ,ega.aminąęijos pa- - wuh‘..«wj 1 ■■ ■

ąkeibc, kad .kapitonas jau mi-į ‘ T .
iręs mažiausiai dvj dienas. Joj 22 *Kpvosz

veik tuščias, išskyrus popierių____________ z ________
ryšulėlį. Tąi Buvo priedas prje . «rayome nauia
laivo užrašų. Pajūri,o .sargas gavome a ją
pastebėjo, kąd greičiausiai ka-
pjtonąs pats prisirišo prie vai-i}®^ gauti INau j ienose. Kai" 
ro, jržyerždąmas yiryę danti- ęęntai.
mis. ^ąktas, kad tas sargas] * .
buvo pirmas asmuo užlipęs Nauja Naujienų
ant laivo galės padėti išvong- Sf/hfic
ti įvairių keblumų Admirali-I
jos teisme'; nes sargas neturi Gap gauti dabąr “N.” ąnt 
jękių teisių prie laivo įkrovos, Lkampo No. Crawford ir W. 

I fcuri -taisė. paliekama pirmam į >eiiiwttftn avė., 3000 North. 
■į 'laivą atėjusiam civiliui asme- „ Adm.
j uiui. iiet jau ir dabar (legalia- ___________ *______
’įiki liežuviai ^Hrlm ir vienas Z7 .. - tl ZZrTr?

jaunas advokatas garsiai ąiš-1
kindamas tvirtina, kąd savi- IENAS" ant bile kam- 
nirikas wų teariu jau austo- po, kur parduodami lai- 
įo JnMsąs jo turtas, turi būti kRąšičiat Pardavėjas Jaj- 

perimtas >u? peržengi- kraščitj bus gatavas
»rną ^u^upmojo ;Uirio vąldy- Tisai

. ,fąuo juos vaąras, rimbo-patarnauti. Jisai 
jri ūuj (p.rinodymąs įgalia- £^31 atovi ne savo sma- 

b1“ ViLuo Rūkomas ym- gUTOį bet Jysų pato-
žinomus žino- gumo delei.

ma, miręs vpirimnkąjr buvo |
^periąs iš ku,r jis taip į,

«u-Aflkįu Ąiiddju ;Ka-

T“ v "■-r?;1"

* — "—II II ■■■I ■ iiW I Amini.   II w ■■II-III,, 

jBffllff.....

Ii

^i|»yęę,ĮUųu ^avo* pareigoms ir
AŠbHVP iki trnirUes t- į 

j auuojo L 
pąąįšycuxtimui r 

1 -morJua-Į

AudraJpąmafcu jau įiradedĮą
; 4dugti, įQS’;84nąckmuas pamažu 
rnąžla. Susirinkusių žmonių 

.prądędu 4fiiršLyljs na-
APOi P dangus jau raudųnuoja 

ftprkabiro MishU- Laiku
RUWčri,ui prjsįų^u jums 

rąjūc -Jaivą,
Audu

. ........M11 *..... ... 'J-.11:. '-r ;-■i'*". . ii. n,.

IGALJOJI.MIS
Cp^viernMtą)

gąlite padaryti pas 
miUS pigiau ir geriau 

negu kitur.

Klausdami informaci
jų iš kitų miestų 

rašykite

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO. 1LL.



Roseland

8 *30

Teatruose ojai

Dawes nekandidatuos

Mirė sena chicagietė

Išpildė prižadus

Paaukštino teisėją

4+87

Puokit* *ąyo «:

Klaidos pataisymas
Vajau Jos: 9

1800
Hemlock 8151

tarų ir slaugių,

kuriamo
vaidinti

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

rusų 
rin-

Stato savo kandidatūrą 
gubernatario vietai

organ Al 
12 pietų ii

AMBUEANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NĄKTl 
Mea visuomet teikiame širdingą, gimpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra Jąbiau<»Ui rej^alingan.

Musų patarnavimai UI* 
dotuvese ir kokiame rei 
kale visuomet erti aąžl- 
{ringu ir nebrangia to 
dėl, kad neturime ii 
laidų užlaikymui aky

1817 Sų. m o. 

Telefoną* 

Cicero >724

šių metų sausio 10 dienų man 
teko bnti Visų šventų parapi
jos salėje. Pakliuvau ten ne
tikėtai.

Atvykau į šia apielinke ir

metodui 
prietaisus, 

r 
1023 W 

Valandom nuo 10 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare

/ Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyds Purk 6755 «r Rnndolph 6100

CHCAGOS 
ŽINIOS

Nušautas rakietierių 
priešininkas

BIRUTE BBIEDžIUTe, North- 
sidės padanges žvaigždutė da
lyvauja Joniškiečių L. K. Kliu- 
bo šeimyniškam vakarėly, šeš
tadieny, sausio 16 d., G. Kren- 
čiaus svetainėj, 4600 So. Wood 
Str. Ji skambins solo ir akom- 
ponuos dainininkėms. Vakarė
lio pradžioj 7 vai. vakare, įžan
ga 35 centai asmeniui.

Well, iš savo puses norėčiau 
įspėti kitus, kad apsisaugotų, 

šiaip tai viskas išėjo labai 
puikiai, ypač gi puikiai daina
vo duetas. Pasiklausiau daine
lių, vaikų bildesio ir šukavimo 
ir, taip sakyti,. “apšventytas” 
parvažiavaiu namo.

—Ten buvęs ir regėjęs.

Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsiputosią: 
blauzdų gyslas.

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

TeL Boulevard 1401

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

2400 W. Madison Sh

VaL: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vaR
Tel. We<t 3860

Namų telefonas Brunsvick 0597

šiuo laiku CHeagos Dailės In- 
tįtutę yra piešinių ir kitokių 
nfiejjo kurinių paroda. Ypatin
go 4ęj®esip kreipia į save ko- 
tefrcOa Meksikos meno darbų, 
kurion iema ne tik modernių 
tos šalies piešėjų kuriniai, bet 
ir darbai senovės Meksikos in
dėnų; ne tik piešiniai, bet ir 
indąį, audiniai, molio ir marmu
ro dalykėliai, etc.

Bet šių kurinių parodoj yra 
taftai Amerikos pasižymėjusio 

Kaatorio, o taipgi

4443 South Westeta Avenue 

W Udnyetti 4146 

VALANDOS!
MO 9 iki 1| valandą! <7fo 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Tapo nušautas Benjamin Ro- 
senberg, pasižymėjęs savo prie
šingumu rakietieriams drabužių 
valymo ir dažymo bizny. Jis 
buvo menedžeris International 
Cleaners and Dyers kompani
jos, 2812 S. State street.

Rosenberg nušauta Maywood 
miestely prie nųnių, kuriuose gy 
veno, 1102 South Second avė. 
Ryšy su jo nušovimu policija 
ieško italo Clementi kvotimui. 
Clementi yra žinomas kaip Ca- 
ponės draugas.

Mirė Mrs. Elisabeth Alexand- 
er, 90 metų, buvusi Kolumbijos 
pasaulinės parodos laiku, 1893 
m., Cliicagos paštininke. Ji mi
rė savo namuose, 4506 North 
Hermitage avenue.

. DR. A. L. YUSKA
2422 W. MarQxu-tt» /čd. 

kampas 67tb ir Arteąjąp Ar«+ 
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, atradome po pietų (r 

z nedėlioję* pagal susįtąrimą

cijo§e. Dabartinis gubemato 
riųs Emmerson pasižadėję;
remti jo kandidatūrą.

Ekspertas tyrimo akių ir pritąikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
■PJatt Bdlg., karap. 18 St. 2 aukštąs 

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

karo;. Nedelfomis nuo 10 iki 12 
Room 8. Phpne Canal 0523

Vaksfikštės dienos “Naujie
nose” buvo paduota žinia, im
ta iš Herald-Examiner, kurioj 
pasakyta, kad holdąperįai api
plėšė soft drinks parlorj adre
su 1H00 So. llalstiad Street. Tu
rėjo gi būti adresas 
North Halsfed s t,

baitai SU merjįiiwmį>. >ai ka. 
da esti pavojingos.

Šalčiai krutinėję ar gerklėje gali 
paHidaryti rinitus. Palengvinki! 
juos 1 5 minutes «u "Mųsleralo”.

"eounterdrritant” I Uidinlaniae

JŪSŲ GR4BOM4I
Didysis Qf i»a» . .

4605-07 South Hermjtage Avenue
Vui TMomli YARDS 17+1 ir 17+3

Lietuviai Gydytojai 
............. ...... ......

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

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

3421 So. Halsted St 
Pbone Boulevard 8483

Banditas mėgino padatyti 
hoJtapų Abartauell dažų 
ir valymo šapoj adresu W0() 
North Rlvd., Oak Parke.'

Mergina karjere, ažupt ati
duoti i>W&us banditui, pradėjo 
maltai ii neliesti pinįgU- ši‘ 
itip kaldama, ji .užmynė ant 
alarmo ir savo kalba laikė ban- 
di|ą kolei atvyko policija- O 
jwkub.. i**licija DUŠvvė baudi-

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sagcyžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempim?, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
tzųmparegystę ijr toliregystf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki> 8 v. Nedčliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATIJAlSp 1 TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų ttkye atitaisomos be 

akinių. Kainus pigiau kaip kitą?. 
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

Prezidentas Hooverks pasky
rų Suvienytų Valstijų Distrik- 
to teisėjų Wiikersonų Suvieny
tų Valstijų Apskričio Teismo 
Apeliacijoms septintam apskri
ty. Tas paskyrimas skaitoma 
paaukštinimu teisėjui Wi$kerso- 
nui.

S. E. Withcomb parašė laiš
kus keliems savo draugams, ku 
riuose įspėjo juos, kad jis bu- 
siųs. jau negyvas, kai jie gau
sių jo laiškus. Ir tikrai, kai 
draugai, gavusieji laiškus, pa
siteiravo apie jo sveikatų, tai 
jis jau buvo nusižudęs. With- 
comb gyveno adresu 650 West 
43 place.

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
fc ięetvergąį$ —1 iki 3 po <piet 

UtarnipkAis ■«- 2 Iki 3 pų pfet tiktai

Dr. Viųcent C. Steelę
PENTISTAS

i 4180 Ątchet Avenue 
Šalę Midland 'Banko

ADVOKATAI 
11 Sesssib La We Sueet 1 

Room 19M T«L O333
Valanda* nuo 9 ryto iki 5 riil nrip 
3241 S. Balete^ & TaL VHocy 0540

Keis. 6600 South Artesian Avansu 
Pbone Prospect .6659 

. Ofiw Tel- Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. fLL-

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. DLL.

Orner N, N, Custer, iš Galės- 
hurg, Illinois, laikraščio leidė 
jas» bankininkas ir politikierius 
paskelbė savo kandidatūrų no- 
fninacijtans Illinois gubernato

Nesikalbėk, su mergi 
nomis

parapijomis. Pradėjome kal
bėti apie šį ir apie tų, šnekė
tis, klausinėti kur kas nauja 
girdėti,

Manp draugas sako: Pas mus 
tokia naujiena, kad šiandie yra 
didelis sujudimas parapijos 
svetainėje; bus lošimus, dainos 
ir smuiko grojimas. O ypač 
dainos, jos duetui iš Lietuvos 
atvežtos.

Sutikau kartu su draugu ei
ti į tų parengimų. Paskirtu 
programų pradžiai laiku jau bu
vome prie svetainės. Įėjome vi
dun. čia nemažas termas. Su
augusių vyrų ir moterų ne dau
giausia. O lermų kelia tvaikai 
bėgiodami iš vieno svetainės 
kampo į kitų klykdami. Gi 
klyksmas toks, kad buvau pri
verstas ausis užsikimšti. Atro
dė, kad nėra prižiūrėtojo tvar
kai palaikyti.

Mums kiek palaukus pasiro
dė scenoj to 'vakaro vedėja ir 
pranešė koks veįkalas busiųs 
vaidinamas, ir kas yra vaidini
mo dalyviai. Netrukus prasi
dėjo ir programas.

Nusivilkoine paltus ir pasi- 
dėjome ant staliuko, kurs šalia 
musų stovėjo.

Vaidinimas, galima sakyti, 
išėjo vidutiniškai. Po lošimo 
duota dainų programas. Lau
kiau nekantriai, kad užgirsti 
garsintų duetą. Duetas susidė
jo iš p-lių A. šarkiunas ir A. 
Meskauskas (pavardes nugir
dau jš pirmininkės pranešimo). 
Merginos tikrai puikiai padai 
naV6‘, kad netJihiįn šlMt šužin 
vėjo jų tos skambios dainos.

Pasibaigė dainos, * pasibaigė 
ir visas prpgraęaas. Rengiamės

Pbone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street;
ValaudoN! '1-^—3 it 7—8 

Setedoųda nedčliomis pagal euurtį, 
Reatfencfa 6628 So, JtięhmonA Stseet

Telefonai Rcpubik 7868

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T, STRIKOL

Lietuvys Gydytojas. 
' ir Chirurgas

Peikei abu »avo pfūp į n*ują vietą po nx.

4645 So. Ashland Avė.
VaJandoi 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakam 

Nedėlioj pagal tnutd 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Ava, 
T«I. P«w»« 1S30

- (Naryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2420 Marųuette Kotui

Valandos: 9—12, 7—9. Antradienį ir 
Ketvirtadienį .vakarais pagal \ sųsiuriBuą.

Įvairąs Gydytojai

DR. HERZMAN
Ifi RUSUOS - .

Gerai lietuviams žinomas per 25 ma
cu* kaipo patyria gydytojai chinusaa 
ir akuieria.

Gydo ataigUa ir chroniška# ligaa vy* 
ir vaikų pagal aaujauaiu* 
Ray ir kitokiu# elektrų*

Ofusa# ir Lfborati 
18rb SL, netoli

DR. J, J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St. Suite 3 
Tel. Prospect 1028

R#z. 2359 iŠ. Ltavitt St. Canal 2330 
Ofiao valandos 2 iki 4, 7 Iki 9 

Nedžlioj pagal sutartį

išegzaminuoti

Registruotam Optometrutui
Akiu Virš 15 metų

patyrimą* 
kjnitf nuo $3 
FGBovre"‘ 

46? 1 S. Asblanę) Avė. Te1. Yards 6780

Ambasadorius Charles Dawes 
šiomis dienomis pareiškė, kad 
jis nę taip tolimoj- ateity keti
nąs rezignuoti iš ambasado 
rįaus vietos. Laikraštininkai 
pradėjo spėti bene ketinąs Da. 
wes statyti savo kandidatūrą 
prezidento vietai ateinančiose 
nominacijose birželio mėnesį. 
Dabar Dawes pareiškė katego
riškai, kad jisai nekandidatuo
siąs ir kad pasitrauksiąs visai 
iš politikos.

’ ‘ "r

r rr r T“ }

Ofisą# ir Akinių Dirhtuvž
756 West 85th St. 

kampa# Habted St. 
Valandoj nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedeliomi# nuo 10 iki 12.
m i|inliqW#^ i j»ui | ■ ■ |.. »*y * ■ ■ >!■»i ■■■ —■

Duokite ąavn aki# išcgząmiųųpti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
■ OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
r 4649, S. Ashland Avė.

kampą# 47t 
Tel. Boulevar

Telefoną# Bonlevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso vuląndo#:

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

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

KOSTANiCIJA DUGNIENĖ 
persiskyrė su šomo pąsaulįu 14 die
ną sausio mėu. Iv31 m., sulau
kus 46 metų ajųi.žiąns, gimus 
Skrebiškių kaime. Papilės valse.. 
Biržų apskr., o dabar ilsis Šv. 
Kazimiero kapinėse, Nuosavoj 
koplyčioj. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Rayąąoud.ą.

' Liūdnai atminčiai mano (bran
gios žmonos Kostancijęs X>iigiiie- 
nės bus laikomos jy. ‘Mišios Šv. 
Jurgio bažnyčioje 14 d. sausio 
mėn. 193? m. 7:00 vai. ryto. 
Kviečiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsįąjnkyįtj į pamal
das. Aš Tave Mano brangiau
sioji žmona niekuoinet neužmir
šiu. Tu pas manę jau nebesu- 
grįši, bet aš ankščiau ar vyliaus 
pas Tave ateisiu. Lauk manę atei
nanti-

Nuliūdęs lieka
Vytas.

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Hfiesto Dfisas 77 IV. Waębw!tfv
Room 1502 Tat CSml

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų» 
---------------- - .

Vakarais: Ų^rų., Rety,, ir Sabalo* 
— 6 flei 9 vik

4145 Ar^tr Ąsfe. TgL Lafug^te 7517 

Namų T*. «/d# Pąrk 33p5

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

įeiti namo. Inap savo paltą. Ogi 
Ižiuriu, kad jis pakratytas: ki
šenėj, kur buvo šalikas įdėtas, 
jo jau nebėra.

Sakau draugui: Kad ir šven
ta vieta, o mat kokių įvykių 
pasitaiko. Tur būt vaikai pa
sisavino šaliką. Ir jeigu jie 
pasisavino, tai pasielgė kaip tik 
priešingai dešimčiai Dievo pri
sakymų, kurių penktasis drau 
džia vogti (sulig nauja ja siste-

Tclefooa# Yard# 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 Auutb Ashland Aanma 

Ofiso valandoti
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pici 

7 Ūki » vd. Nedėl BM 10 ib U 
Rez. Teltphone Plaza 3200

Oriental teatre —pradedant 
ateinančiu penktadieniu duoda 
ma dvi jutuos KC.enos produkci
jos. Vieną jų pastatys WaHer 
O’Keejfe. Kita gi bus pavadin 
ta “Fiiie Feathers”; krutama- 
sis paveikslas “Dance Team*’. 
kur svarbiausias roles vaidina 
Jame$ Dunn ir Sally Eilers.

McVickers teatre —šiuo lai
ku rodoma paveikslas “Dr. Je- 
kyH and Mr. Hyde 
vadovaujančią rol^
Fredric March, Miriam Hopkins 
ir Bose Hobart; kitokie nume
riai.

United Artiste teatre — da
bar rodoma paveikslas “Cock o f 
the Air*’; tai didžiulis veikalas 
rūpestingai priruoštas; kitokie 
numeriai.

Chicago teatre —pradedant 
penktadieniu, sausio 15 d., sce
nos numeriuose pasirodys pa- 
skilbę juokdariai Eddie Cantor 
ir George Jessel; paveikslas— 
4<Two Kinds of Women”.

Boosevelt teatre —šiuo lai
ku rodoma paveikslas “X Marks 
the Spot”, misterinė pasaka 
apie galvažudystę; kitokie nu
meriai.

Ofloo ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb 8 Habted St# 
Ofi#o vabndoi: nuo 1-3, nuo 6:3(1 

Nedildieniaia pagal sutartį

Ofiio ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. N AIKELIS 
756 W. 35th St

(Cor. of 35th 8 Halsted Sta) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

NedHdianiai# pagal sutarti

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BĄLSAMUOTOJAS 
Didele ir graži kopjyč|a dykaį 

718 W. 18 St 
Tel. Rooaevelt 7532 25 METŲ PATYRIMO

Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetona, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Lietuviai Gydytojai,

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgą® 
3147 So. Hahted Street 

Tel. Calunąet 3294
Nuq 9 iki 12 vąl. dieno# ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare 

» "+ri"iu imi1 ri.'ini—li'iRH.iiF’'i

A. t Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. KepvOįOd 5107
VĄLANDOS:

-nuo 9 iki 11 valandai ryte;
.nuo 6 iki 8 valandai vakat.e 

apart šventadienio ir kstvifta^ienio

■ .. . .......... ... —f ' »■* ...............*......... .. ........... .........................

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

414? Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 lk< 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėlios# nuo 10 

ikj 12 dieną.
Telepbonaį dieną ir naktį Virginia 0036

LIETUVIS , GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale medžią atąįJąĮukti, n mw 
darbu bttliti užganėdinti. !

Tel.' Rooaevelt2515 arba 2516

2314 We ŽRą d PU Chicago
SKYRIUS?

1439 S> 49 Court, Cicr UI.
T4 -Cfctfo 59?7 

f ■■■1 '■ ■ .

■’■UI”'’T,lt' « ! ■ n." ■+■1 -................... .. 1 1 I   

Telefoną# Yjirda 113,8

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Mod^rnjška Ko.kplyčią Dovanai 

Turiu automobilini visokiems «ika 
lama. Kąiąą jtri^ąųųi i

3310 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

................. ■ '.u.**"-" 1 uiMn-—............ I

J. F. KADŽIUS
piGiausjas Lietuvis "■ 
GRABORIUS CHICAGOJ 

. Ląidotuvčse patąrnau- 
jn geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prię grą- 

išdirbyatii.
aOlfeBĮl OPUSAS t

.668 W- 18tb Street 
' ^et Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

®GrN. J. ZOLP
Pigiausias lietuvis
Graborius Chicagoj 

i«44 W. ♦«* #«.;
Tolėfond 

tanlmiiBd 5303 

BouMyanl >415

Uetavta AkuiSferta

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY

* MIDWIFB

6109 S0Uth 

Albany Av. 
Phope 

Hemlock 9252

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatu 

2221 West 22»d St 
A«i Leavkt f>t.

Canal 3f5S 
Valandos 9 ryto iki 8 autam* 

SeredoJ ir Pitnyčioj nuo 9 jjd 6

Dr, P. P. ZALLYS 1 
DENTISTAS

30 E, Hlth St
Kampas Wabasb Avenue 

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

'■'V1 I "■■■ .".'■■IW 'M1*  UL 'I .

Dr. Suzana A. Stokis
Specialistė Moterų lt Vaiką Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. ikį. 8 vai.) 
Sered,omi> ir nedaliomis pagal suMtarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
JUz. Tai. Hyde Pąrjt 3395

HI^’R iiy į ■ ii |«n t'|nw ..Ry—■■     į u ,

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisd Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tek Drc«d 9191

DR. A A ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St
. '-.uti 31st Street 

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

Nedeliomi# ir šventad. 10—12 dieną.
iriu i ii.ii' i m i., u +...... . 1 ■■-■Hf'iMu i.įmim rin 1

"Tel. ’Canal 405.0 Vcneriifcos

M. H. Rohwedder, M. D.
( <800 S. Halsted St.

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakar*

Variccne Gyslo* Odp*

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunąs Borthn)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W Adams Sl.t Room 2117
. Telepboną Randolpb $7$7

Vnkaraū 2151 W. 22nd St. na# f-J
Įckpboue Rootrvelt 9090

Namie 8-9 ryt*. Jei Rtpnblit >645

JOSEPII J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 5’o. Ad)Und Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 &o. RoękvdeU SL
- TeL Rcpublic 9723

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 ista* 

CHICAGO, ILb. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: z

Nuo 10 iki 12 vaL ryta, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro- NediL nuo 10 iki 13 dieną 

Phone Midvray 2880

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deapbom St., Room 1113 

Telefosms Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
5125 Sossth Halsted Steme 

TeL BmHevaed 1310 
Valandos: nuo 6 i|u' 4 ktekvieaą 

vakarą, iiricyrus tavam 
. NediHoj 0 ikMS rm

Lietuviai Gydytojai 
Dr. C. K. Kliauga " 

DENTISTAS
Utarninkais. Ketvergais ir Subatoms 

2420 V. Marquette Rd. arti Western Av. 
Pbone Hemlock 7828

Panedėliais, Seredoms ir Pftnyfioms 
1821 So. Halsted Street

■i ii* įmmwiii>ni ųi>mm*#v»> .»■! u I MI ■ m < ■

Phon# Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistai

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

’ Don’t 
neglect 
Colds

Peter Čonrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj,

730 W. 62 St
Tel. Englew,ood 5 840
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Trečiadienis, saus. 13, 1932
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Jarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujienų” koncer 
tas

Tikras barmenas

šiemet “Naujienos”, kaip gir
dėti, padarė tikrą bargenę į- 
žangai koncertam Įžanga bus 
tik 75c. Tikietas bus geras bi
le sėdynei,v nes aukštesnių ti- 
kietų nebus. Reiškia ,už dole
rį bus galima ne tik pamatyti 
gražų, bene vieną gražiausių 
koncertų, kokie šioj svetainėj 

. buvo duodami, bet bus galima, 
kas norės, drabužius pasidėti i:* 
dar sodės išsigerti arba cigarą 
nusipirkti. Tai tikras bargenas. 
O koncertas ir šokiai tęsis, 
kaip girdėti, nuo 5:00 vai. vak. 
iki 12 vai. nakties ar dar vė
liau. Vadinasi bus apie 7 va
landos linksmybių, kokių tik 
vieną kartą į melus pasitaiko. 

v “Naujienų” didysis ir- gra
žusis koncertas įvyksta atei
nančią nedėlią, sausio 17 dieną. 
Visi rengkitės “Naujienų” kon
certam—V-s.

Ką sako klausytojai 
apie “Naujienų” 
radio programą

Laiškas iš Cicero, III.,—
Klausėmės “Naujienų” 

dio programo sekmadienio 
vakarą pas p. Ketvirtienius. 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 301 kuopos komisija tu
rėjo patikrinti kuopos knygas 
už 1931 metus, ir bematant 
prislinko 6 valanda.

Tad visi sutarėme klausytis 
“Naujienų” programo, kurio 
jau seniai laukėme. Ir kaip 
buvo puiku išgirdus skambų 
p. Jurgelionio balsą!

“Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis tarė keletą žodžių 
trumpai ir aiškiai. Kiti pro
gramo numeriai buvo fine. 
Klausvsimės ir toliau.

A. Tumavich, Frank Luko
ševičius, Juozapas Paikis, Si
monas 
Marija 
veiki s,.

ra-

Kieta, James Tarutis, 
Ketvirtiene, K. P. De-

Kreipkitės Į Seną 
Petrą

krautuvei, 
s už komisą.
epresijos laikais pra-

Buvo minėta keliais atvejais 
“Naujienose”, kad Senas Pet
ras yra bedarbis ir kad prasi
stumti šiais sunkiais laikais ji
sai ėmėsi agentauti “Naujie
noms”, “Keleiviui” ir F. J. 
Budriko muzikalių instrumentų 
ir namų rakandų 
dirbdai 

šiais
gyvenimas gan sunku užsidirb
ti, tai kartais priseina ir daug 
išvaikščioti nieko nepelnius. O 
tuo tarpu pasitaiko, kad yra 
žmonių, kuriems Senas Petras 
kaip tik galėtų patarnauti. Tai
gi tokie asmenys ir prašomi 
pareikalauti Seną Petrą atsilan
kyti pas juos. Reikia tik pa
telefonuoti į “Naujienas” — 
Roosevelt 8500—ir jis pribus 
pas jus.

Vertėtų paremti Seną Petrą, 
nes jis užsitarnauja paramos. 
Jisai daug yra dirbęs lietuvių 
visuomenės ateičiai rašydamas 
J laikraščius korespondencijas ir 
straipsnius.
, Atsimenu, kad Petras jau se
niai yra laikraščių bendradar
bis. “Keleivy” rašinėdavo daug 
iš vakarinių valstijų 1919-21 m. 
Vėliau rašinėjo A. D. A. D. or
gane “Aide” per du metu.

Didžiojo angliakasių streiko 
metu 1927-28 metais Petras bu- 

• vo nuolatinis “Naujienų” ko
respondentas iŠ streiko ir pasi
rašydavo “Pasaulio Vergas” 
arba “Streikeris”, nes pats.cen- 
tralinėje Pennsylvanijos daly iš
buvo visus 

Pabaigoj
^Chicagą.

Chicagos

ypatingai džianitorini, kurie yra 
pririšti prie darbo ilgą laiką ir 
kartais neturi progos atvažiuo
ti j Lietuvišką Bridgeportą pa
sipirkti iš J. F. Budriko radio 
arba gerų knygų iš lietuviškų 
knygynų, užsiprenumeruoti ir 
atnaujinti “Naujienas” ir “Ke
leivį”, arba paduoti skelbimą— 
patariami yra pašaukei Seną 
Petrą per “Naujienas”. Dar 
kartą paminėti: telefonas—Roo- 
sevelt 8500. O Petras tuojau 
pribus pas juos su savo ke
liaujančia krautuve kaip “Nau
jienų” kontestantas arba agen
tas. —“N.” Skaitytojas.

Marųuette Park

(

t

M. Diak, ukrainiečių daininin
kė, kuri dalyvaus kartu su H. 
Chunicko baletu “Naujienų” 
koncerte sausio 17 d. Lietuvių 
Auditorijoj.

Cicero
f

' Pirmadienį, sausio 11 d 
kų atlankyti kartu su p.' Kizu 
musu miesto ToWn Hali. Pilna 
žmonių atsilankiusių čia įvai
riais reikalais.

te

Popiet ^prisėjo susidurti su 
politišenais. Tai buvo politkie- 
rių konfidencialia susirinkimas. 
Jų tarpe dalyvavo ir lietuvių 
kandidatas miesto valdžion p. 
Kimbarkas. Apie ką jie kai 
bejosi, neteko patirti. Supran
tate—apie politiką, bet tai bu
vo konfidencialia pasitarimas.

tyvį programą tai dienai. Ne
reikia mums jokių srovių, nė 
partijų, nes kapinės nėra vieta 
politikai varinėti. Ir kas už
jaučia tautinėms-kapinėms ir 
gerbia jas, tas visados 
priešingas politikavimui dėl 
jų- .

Apgailėtina yra, kad maža 
dalis lotų savininku' įvertina 
savo politiką brangiau, nei 
kapines, ir kelia betvarkę, jei^ 
gu negali savo noro pasiekti. 
Todėl visi į metinį susirinki
mą, ir šalin politika iš kapi
niu f — Loto Savininkas.

bus

ris pareiškė, jog ligonės padė
tis turės pagerėti į trumpų lai- 
kų, jeigu kas pavojingesnio ne
atsitiks. Dr. Dundulio pareiš
kimas pilnai pildosi; ligonė jau 
galutinai sveiksta.-—Reporteris.

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namu* 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yard, 154«

✓

Prieš aukštas taksas

Marąuette Park Lietuvių A- 
nierikos Piliečių Kliubo ekze- 
kutyvis komitetas laike susi
rinkimų sausio 8 dieną. Pir
mininkaujant adv. J. J. Gri
si ui susirinkimas išklausė ra
portą, kurį išdavė adv. G. P. 
Kai.

Jie susižinojo su Associa- 
tion of Real Estate Taxpay- 
ers. Tai yra organizacija, kuri 
jau turi sutraukusi apie 40,- 
000 kovotojų prieš aukštas 
taksas. Ir ši jų kova jau pasie
kė politikierių dėmesį.

Komisijos raportą išklausius 
ir apsvarsčius dalyką, nutarta 
kovoti prieš neteisėtas taksas. 
Iš kai kurių valdininkų išsi
reiškimų matyti, kad ateinan
čios taksos bus dar 10 nuo
šimčių aukštesnės, o tuo tarpu 
nekilnojamos savasties vertė 
eina žemyn. Atrodo lyg poli
tikieriai tik pajuokai publiką 
laiko ir verčia žmones stoti 
kovon prieš jų sunkiai uždirb
tų dolerių eikvotojus.

Nutarta šaukti masinį 
rinkimą sausio 31 dieną, 
kti visus be skirtumo —
bo narius ar ne narius — 
riems tik taksų klausimai 
pi. —zl. J. M.

“Amerika žydi”
A. Margęris

PRANEŠIMAI

susi
šau
ki! u~ 

ku
ru-

Town of Lake
J. Zolp grupelė suvaidino 

“Valkatą” vykusiai

išpildė.
Mato 
rolėje, 
Sofija

Juozas Geštau; 
Zinevičiaus-ba^ki- 

pasirodė gerai. 
Barčienė (Lauri- 

Linevičienės rolę 
P-lė So-

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, RULFUBINR8 VANOS IB 
KLEKTRIKINIS GYDYMAS 

Treatmental viaokių kraujo Hktj, reuma
tizmo. nervu, lumbago. Šalčio, paraly
žiaus, aclatiea Ir visas panašias liras gy
dome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. SulfurjnAs vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa 
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatmental. Vanos ir kambarys—$1.50 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais 

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

Naujienų spulka
Naujienų skolinimo ir bųda- 

vojimo bendrovės nauja serija 
prasideda su 1 d. 
m. Galima įstoti 
laiku, nes raštinė 
8 ryto iki 8 va|. 
die.

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

Del. platesnių
kreipkitės 1739 So. Halsted St

T. Rypkevičia, sekr.

sausio 1932 
bile kuriuo 
atdara nuo 

vakaro kas-Roseland
Iš ten musų jaunasis advoka

tas, p. Kizas, išvažiavo į daun- 
taun, o aš patraukiau namo. 
Pakely užsukau pas pp. Miliaus
kus, senus “Naujienų” skaity
tojus, ir, kaip kiti sako, lietu
vius milionierius. Be jokių iš
vedžiojimų- p-nia Miliauskienė 
užmokėjo už “Naujienas” $8 ir 
pasakė: “Laimėk $1,000 kaip 
kontestantas”. Aš tariau ačiū 
ir traukiau toliau. s

Užsukau pas “Draugo” kon- 
testantę p-nią. Rašinskienę. Ji 
nusiskundė, kad labai pavargu
si, bet tikisi laimėti aukščiau
sią laipsnį. Aš jai to ir veliju.

Kur galima “Naujienas** gauti 
Roselandg Upielinįcej.

PROBAK-Buchinski, bučerne, 
Michigan Avenilc.

Ivanauskas, grosernė, 122 
Kensington Avė.

C. Kiser, barberne, 10504 S.
Michigan Aye.
i1 J. Bass, laikraščių pastatas.

113Lth and Michigan Avė.
Zidor laikraščių pastatas, 

115th ir Michigan Avė.
Anderson laikraščių pasta

tas, 115th ir Front St.
Scboenwalls laikraščių pa

statas, lllth ir Michigan Avė.
Haustmąn laikraščių pasta

tas, 103rd Fr Michigan Avc.
Newman laikraščių pastatas, 

737 E. 91 st Place.
Shizas, saldainių, krautuvė, 

119 E. 407th SŲ

11853

iniormacijų
suteikia 

barzdaskutyklos 
komfortą 
skutimus 

namie

Lietuvių Tautiškų Kapinių Lotų sa
vininkų ir draugijų atstovų visuotinas 
metinis susirinkimas įvyks 17 d. sau
sio (January) 1932, Lietuvių Audito
rijos svetainėj. 3133 S. Halsted St.. 1 
vai. dieną, ant pirmų, lubų. Būtinai at
silankykite į šį susirinkimą, nes randa
si daug svarbių reikalų aptarimui. Taigi 
katrų antrasai yra negeri, teiksitės per
mainyti.

Kensington.
Įlinkų metinis susirinkimas įvyks trečia
dieny, sausio 13 d “
Shedvcll svetainėj, 341 Kensington Avė. 
Nariai esat kviečiami visi atsilankyti, 
nes bus išduotas metinis raportas apie 
bendrovės stovį ir daug svarbių daly
kų aptarti. Direkcija.

I ..........

Bridgeport — Draugystės Palaimintos 
Lietuvos metinis* susirinkimas įvyks sau
sio 13 d., 8 vai. vak. Lietuvių Audito
rijoje. Malonėkite laiku pribūti, nes 
yra daug ko aptarti.

— G. P-tis, nut. rast.

(PROBAK BLADF)

CLASSIFIESADS
*

. .................................................................................ii i i i i«-^

šiuo antgalviu tilpusi A. Mar- 
gerio (Spėji), Dr. Margerio) į- 
domi apysakaitė “Kultūros” 12 
numery. Tai gyvas ' vaizdas, 
pergyventas Dr. Rangos Chi- 
cagoj. Apysakaitė reali, saky
čiau, perdaug reali. Mes papra
tę skaityti ir žiūrėti į gyveni
mą nudažytomis, pagražintomis 
varsomis. Gi Dr. Margęris ra
šo, kaip ištikrųjų gyvenimas 
atrodo. Skaitytojai, be abejo, 
jąu gerai pažįsta Dr. Margerį 
iš jo raštų, tilpusių ir telpan
čių “Naujienose.” * '

Apysakaitėj atvaizduojama 
viena varginga, šeimyna, kuri 
tapo gyvenimo nustumta į be
dugnę. Jauna mergaite susi 
laukia kūdikio; jos motiną, iki 
mergaitė susirgo, niekoiapie tai 
nepastebėjo, šeimyna taip ne
turtinga, kad nei daktarui ne
turi kuo užmokėti. Tėvas jau 
kuris laikas kaip nežinia kur 
dingo, šeimynoj mažučių vai
kučių visas pulkas. Dr. Ranga, 
kuris buvo prie mergaitės, ku
ri susilaukė kūdiki' ’ilėję's pasi
vaikščioti, bestudijuodamas į- 
vairius tipus pasiekę Madison 
gatvę. Ten susitinka gyveni
mo parblokštą Krintą, šeimynos 
ir minėtos mergaitės tėvą. Pa
žįsta, kad tai daktaro mokyk
los draugas, buvęs Valparaiso 
studentas. Dr. Ranga nori jam 
pagelbėti kuo galėdamas. Bet 
Krinta, iš to susijaudinimo, 
miršta.

Tai taip ir tęsiasi per visą 
Dr. Margerio apysaką šiurpų?' 
vaizdai, kurie dedasi Chicagoj’.

Tie vaizdai kiekvienam, iš mu
sų pasitaiko matyti, tik mes 
nemokame juos taip gerai nu
piešti, kaip Dr. Margęris.

Kas turi silpną širdį tam pa
tarčiau tą apysaką neskaityti.

“Kultūros” 12 num., kur yra 
tilpusi Dr. Margerio apysaka, 
galima gauti “Naujienose”.

x —V. R-s.

Bematant prisiartino ir tam
sus vakaras. Po vakarienės— 
metinis Susivienijimo. Lietuvių 
Amerikoje 301 kuopos susirin
kimas.

Tuo ir baigėsi pirmadienis. 
Kas bus toliau, pranešiu vėliau.

Kontestantas K. P. D.
P. S. Prašau vietos lietuvius, 

kurie skaito “Naujienas”, pa
remti mane užsimokant už me
tus laiko, žinote ką gaunate 
už tai. Tad atsikreipkite ad
resu 1518 So. 48 court, pirmos 
lubos.—K. P. D.

Lietuvių valanda
Pereitam sekųiadienyj teko 

klausytis gražaus lietuvių ra
dio programo įš stotįes W G - 
F L nuo 1 iki 2 vai. po pietų, 
kurį davė Jos. F. Budriko ra- 
dių krautuvė, 3417 So* Halsted 
Street.

Malonų jspųd| darė gražus 
dainavimas baritono Stasio 
Rimkaus ir soprano p-lės Jad- 
vigos Gricaitės. Taipgi Lietu
vos reprodukcijos muzika ir 
keletas dainų tikrai žavėj an
čiai skambėjo ir traukė klau
sytojų sielą. Reikia pripažinti, 
kad Budriko krautuvė visados 
teikia gražius ir įvairius radio 
programus; —Aš.

Cicero
Dt. Zubo moteris susirgo '

Pereitą savaitę p-nia Elzbie
ta Zubas, Dr, Zubo, dentisto, 
moteris staiga susirgo. Dr. Zu
bas ir moters tėvai buvo ne
mažai susirūpinę, bet tuojau 
pašaukta Dr. T. Dundulis, ku-

MADOS

Kapinių Valdyba.

Lietuvių Bendrovės šėri-

7:30 vai. vak.. F

Garsinkitės “N-nosp

ANGLŲ KALBĄ
■ ■" ,

yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioj saly. Kurie kalba 
gerai angliškai visur turi pasisekimą 
ir pirmenybę. Anglų kalbos, aritme
tikoj knygvedystės, stenografijos, pi
lietybės, ir daug kitų dalykų galite 
lengvai ir greitai išmokti pagal naują 
būdą mokinimo Amerikos Lietuvių 
Mokykloj’e., čia. yra mokinama to
kiais budais, jogei pradinį mokslą 
užbaigiama į devynis mėnesius; auk
štesnį mokslą į vienus metus.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.,
CHICAGO. ILL.

Educational
Mokyklos  

MOKYKIS BARBERYSTfiS
AMATO ’

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba tašyk*

INTERNATIONAL BARBER
COLLEGB, 

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST- 
MENTAS.

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

■ Balto atlaso arba lengvaus

Taipgi 
Komedijos, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai

Šiandie
Dvigubas Programas

‘ Anybodys \Blonde’ 
t ' SU X

Dorothy Revier, Reed Howes, 
Edna Murphy 

ir 

‘Reckless Living’ 
su

Ričardo Cortez, Mae Clark, 
Norman Foster l

MIL D A 
’ Theatre

3142 S. Halsted St. 
■r r  .................................................. ——

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI bučernes ir grosernės 
fixtures ice box su ice machine ir tt. 
Labai pigiai. 4533 So. Wood St.

Personai
Asmenų ieško

PAIEŠKOJIMAS NR..45
Šie asmenys gyveną Amerikoje yra 

ieškomi
Galuanė Povilas. Amerikoje vadinosi 

Paul Holovina. Gyvenęs Chicagoje.
Jakštas Antanas (Jono sūnūs). Tar

navo Amerikos kariuomenėje. Gyveno 
Cbicagoje. Atsiliepė jo tėvas. Jonas 
Jakštas.

Kilinskai, Stasys, Motiejus ir Juozas. 
Kilę iš Radžiūnų k., Alytaus vai., ir 
apskr. Stasys ir Juozas gyveno Brook- 
lyn, N. Y. Motiejus Cleveland. Ohio.

Rymavičius Viktoras, 
lių. Gyvenęs Chicagoje.

Stagis-Stogis Kazys.
t
Gyvenąs Moline, Illinois.

MonstaviČius Pranas.' Tarnavo Ame
rikos kariuomenėje. Gyvenąs Chicagoje.

Zaica Petras (Antano sūnūs). Tarna
vo Amerikos kariuomenėje. Gyvenąs 
Chicagoje.

Zaromba Juozas. Kilęs iš Padaurinin- 
kų k., Kvėdarnos vai., Tauragės apskr. 
Gyvenąs Chicagoje.

Aukščiau išvardyti asmenys yra pra
šomi atsiliepti ir kiekvienas kas ką nors 
apie juos žinotų yra prašomi suteikti 
žinių. Bent kokia žinia bus brangiai 
įvertinta.

LIETUVOS KONSULAS
Room 1904 — 201 N. Wells St..

Chicago, III.
f f

Kilęs iš šiau-

Kilęs iš Dar
gaičių k., Pašvitinio vai., Šiaulių apskr.

Sausio 10 d. J. J. Zolp gru
pelė statė scenoje jo paties pa
rašytą veikalą “Valkatą”, kurį 
vaidino School Hali svetainėj, 
prie 48 ir Honore gatvių, ir ku
rį suvaidino pusėtinai vykusiai. 
Turiu pasakyti, kad buvo ir 
kam vaidinti, nes publikos pri
sirinko tiek, kad didžiulė sve
tainė kimšte prisikimšo, ir ne
tik kėdžių pritruko, ale sta- 
tiems vietos stokavo.

Aktoriai savb užduotis gan 
gerai 
tas, 
ninko 
P-nia
navičiutę) 
labai puikiai vaidino, 
fija Bajorinaitė Linevičių au
gintinės rolėje išėjo pilna per
galėtoja savo užduoties. P-lė 
Ona Okočaitė Zonės tarnaites 
rolę vaidino kiek silpniau, bet 
jai atleistina. Antanas Lapins
kas Zigmanto Liudmylos rolėj 
visuose keturiuose aktuose la
bai puikiai vaidino; atrodo lyg 
turėtų įgimtus gabumus lošti. 
Augustas M. Barčius F. Kozlo- 
vo, Linevičių užveizdos, rolėje 
irgi gerai savo užduotį atliko.

Jurgio—Valkato—rolę vaidi
no J. J. Zolp. Turiu pasakyti, 
kaį jis buvo vakaro švifiirys. 
Jo vaidinimas fcalba pats už sa
ve.

Trumpai sakant, viskas buvo 
pavyzdingoj tvarkoj. Publika 
susirinko laiku, o vaidinimas 
irgi prasidėjo laiku kaip gar
sinta.

Bet tarp to visko atsirado ir 
kritikų. Teko girdėti, kad vie
nas kompozitorius artistas, ku
ris skraido kartais padangėmis 
ieškodamas viš^bų, kritikavęs: 
girdi, aktorių Kostiumai neata- 
tinkantys ir pats veikalas tu
rįs trukumų. Aš turiu pasaky
ti, kad veikalą “Valkatą” p. J.

Zolp parašė iš teismo bylos, 
ne iŠ Esela gyvenimo .

—Motinos Simus.

Laiškas Redakcijai

Lietuvių Tautinės 
Kapinės

Gavau atvirutę, kad Liet. T, 
Kapinių metinis susirinkimai 
įvyks sekmadienį, sausio 17 
Ghicagoę Liet. Auditorijos sve 
tairiėje.

šitas susirinkimas yra vie 
nas iŠfsvarbiausių, nes yra ko
mitetas renkamas surengimui 
programo kapų! puošimo die
nai. Kiek jau yra žinoma vi 
siems, per keletą metų tą die 
ną bolševikai pavartojo kapi 
nes shvo politikai. O priežas 
tis buvo ta, kad jų pastumdė
liai įėjo į komitetą programui 
rengti. t > ! , >

1931 metai, kada buvo skait
lingas susirinkimas, tai’ti|c^vie
nas bolševikas teįėjo j komi
tetu. ' Tad programas kapų 
puošimo dienai; buvo siičen^ 
tas bepartyvis. Bet ką bolševi
kai veikė? Ogi surengė pikni
ką tą dieną šalia kapinių nau
dai rengimo pikniko. Įžanga 
į savo pikniką bolševikai gar
sino pusę kainos pigiau, kad 
tiktai pakenkti kapinėms. O 
“Vilnis” šaujkė savo ištikimuo
sius nedalyvauti ir visai neiti 
į kapines, bet už tvoros stovė
ti tų dienų, šmeižė kapinių 
valdybų už perėmimą jų pur
vinos politikose

Laikas butų lotų savinin
kams susiprasti ir atsilankyti, 
skaitlingai į metinį susirinki
mą, išrinkti bepartyvį 'komi
tetų, kuris surengs ir bepar-’

Gerb. Naujienų Redakcija,— 
Tamstos nuolat talpinate 

“Naujienose” straipsnius, ku
rie ragina lietuvių eiti pas lie
tuvius biznierius ręikmemj 
pirktis, o. lietuvius biznierius 
vėl ragina imti lietuvius dar
bininkus darbui. ;

Bet5 aš norėčiau paklausti 
gerb. Naujienų, kaipfy tokius 
lietuvius .^iuręti,’. kurie 'turi 
viendff^ darbą ir priklauso 
vienai unijai ir dar pašalpi- 
niam kliubui, tačiau nepare
mia savo draugą unijistą. ir 
savą kliubietį, o paremia ne 
unijistą ir ne kliubietį?

Kaip manote, ar tokie lietu
viai nedaro klaidos ir ar gali
ma juos girti kaip gerus kliu- 
biečius arba gerus , unijistus?

i •— J os.
Prierašas: Bendrai imant, 

rodosi, reikėtų pirmiausia pa
remti savo draugą kliubietį ir 
uhijistį. Šet gali pasitaįkyti, 
kad ne kliubieČiui arba ne u- 
nijistiii parama dąug labiau 
reikalinga, nei kliubieČiui ar- 
ba- unijistul — Reporteris,

3203 — Balto atlaso arba lengvaus 
balto aksomo bliuzka su juodu sejonu 
paskiausis Paryžiaus žodis. Toks rū
bas pritinka kiekvienai motėrei. Sukirp- 
tps mieroš 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 
38, 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujiėnų JPattem Dept., 1739 So. 
Halsted St, Chicago. III, 
/------ ----- ---- ' n.:..-,-.,. -----------2

NAUJIENOS Pattern Dept. .
1739 S. Halsted St., Chicago. , 
čia Įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No, •♦••••••••*• I
Mieros ........   per Krutinę

RAMOVAI Itheatre“
35 8 Halsted Sts. w 

DIENOMIS IR VAKARAIS

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs operuotojas 
prie elektrikinio beilinimo preso popierių 
atmatą šapo j. 915 S. State St. užpakaly.

Help Wanted—Female
REIKALINGA į ręsta u rantą pirmos 

rūšies virija — moteris arba mergina 
Rašykite tuojaus savo patyrimą, antrašą 
ir telefoną. Box 1383, Naujienos, 
1739 So. Halsted 3t.

Z X

Šiandie
. Dvigubas Programas

‘The Yellow Tickėt’
i su

t

Elissa Landi ir Lionei Barrymore
ir

‘The Ruling Voice’
su

•Walter Huston, Loretta Young, 
David Manners 

■f ' V/-.
Taipgi

Komedija, Žinios, Pasakėčios, 
Margumynai.

f *■

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA delicatessen storas, pi
giai — $200. Per dvi vietas moteris 
negali apsidirbti. Nepraleiskite progos.

3703 So. Halsted St.

Kcal Estate For Sale 
Namai-ženiė Pardavimui

(Vardas ir pavardė) 
t

(Adresas)

(Miestas ir valstija)O

jį

metus kovos laukė.
1928 m. jis atvyko

tirti■£ 2^_

lietuviai, jų tarpe
i;

BARGENAS,. 2 AKRŲ DARŽOVIŲ 
FARMA

2 akrų daržovių farma su 6 kamba
rių narnu, elektra ir geru giliu šuliniu, 
arti Blue Island. Parduosiu už casb ar 
mažą {mokėjimą, likusius kaip renda. 
Geriausias pirkinys arti Chicagos. Atei
kite ar rašykite. J. N. MASHKEN, 
4443 S. Wood St., 2nd fl„ zrear*




