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No. 11

Galutini S.LA. Tarybos Nominacijų Daviniai
Balsai jau suskaityti ir patikrinti. Pasi- 

’ tvirtino “Naujienų” pirmiaus pa
skelbtos skaitlinės

SLA. Pildomosięs Tarybos 
Nominacijų Daviniai 

*
(Specialia pranešimas “Naujie

noms”)

SLA. Pildomosios Tarybos no
minacijų balsavimai jau su
skaityti ir patikrinti. Daugiau
siai gavusieji nominacijose bal
sų yra sekami SLA. veikėjai:

PREZIDENTO URĖDUI
F. J. Bagočius
S. Gegužis ......
J. V. Grinius .
J. J. Bačiunas
J. Gataveckas

VICEPREZIDENTO 
URĖDUI

J. V. Grinius ............... 2,592
A. Mikalauskas ............... 1,937
M. Vokietaitis ....    698
M. Mockevičius .........   667

SEKRETORIAUS URĖDUI1 
M. J. Vinikas ..... .’.......  .. 2,535
P. Jurgeliutė ..................  1,891

.... 1,942

.... 1,488
.......1,393
....... 904
....... 694

Balkanų valstybės 
atsisako toliaiis 
mokėt karo skolas:

Organizuojamas bendras fron-* 
tas prieš Jungt. Valstijas

J. Miliauskas .........
V. M. Čekanauskas 
B.

691
626
528Varašius . ...............x.....

IŽDININKO URĖDUI

P. Gugis ............ r......  3,079
Tareila ...................... 1,771
S. Lopatto ...............  992

P. Mažeika ............  640

DAKTARO KVOTĖJO 
URĖDUI

Dr. I. B. BronuŠas 
Dr 
Dr 
Dr, 
Dr

K

E. ’G. Klimas .........
J. Stanislovaitis .....
.J. Jonikaitis ..........
A. J. Karalius ......

IŽDO GLOBĖJŲ 
URĖDUI

J. Januškevičius, Jr. ....’, 
S. Bakanas .....................
Geo. J. Stungis .............
M. A. Raginskas ......... .
S. Mockus ......... ............
J, Bacvinka.....................
K. Arisonas ....... 1.........

.. 1,838 
. 1,348 
.. 1,058 
.... 874 
.... 795

2,629 
2,098 
1,875 
1,427.

... 666 
... 605 
.. 583 
.. 575

[Acme-P. « A. Photo]

Rudyard Kiplingį .anglų, No
belio ■ premiją laimėjęs rašyto
jas, sulaukę: 66 ni^tų . amžiaus.

—
i'

EXTRA
Visas fašistų “slei 

tas” subyrėjo
(Dar apie “tautišką konferen

ciją” New Yorke)

konferencijos, kurią fh-Po 
šistai atląikė su kai kuriais 
sandariečių veikėjais New Yor
ko Pennsylvanijos lietelyje, per
eitą sekmadienį,, “lipas juod- 
.iiartkinlų stovykloje labai nu

Uždraudė policijai kiš
tis į prohibicijų

į Brltimore, Md., sauš. 13. — 
, Baltimorės miesto policijai įsa- 
; kyta nedaryti jokių areštų ry- 
;šy su prohibicijos agentų pada- 
i rytomis kratomis, ir patiems 
agentams neteikti jokios pagal
bos.•Sofija, Bulgarija, saus. 13.— 

Bulgarija prisidėjo prie Vokie
tijos, paskelbdama, kad ji ne- j 85 metų Senis ŽUVO Už
gali toliau mokėti karo skolų. 
Nors Bulgarija ir nebuvo kvies
ta į Loussanne reparacijų kon
ferenciją saus. 25 d., bet ji

Geriausiai stovįsk' 
Anįerikbs mieštas 

; * Milwaukėė, Wis;
Majoias ir kiti miesto viršinin- 

kai —'socialistai

Obion, Ten n., saus. 13. — 
1 David Harmon, 83 senis uorė- 

ten dalyvaus ir paskelbs rapor- darnas išgelbėti savo 80 metų 
1 • 11 ! V 1 • 1tą, kuriame smulkmeniškai bus 

išaiškinta, kodėl ji negali skolų 
mokėti. Bulgarija taip pat rei
kalauja moratoriumo ir nuošim
čių mokėjimui. Kiekvienais 
metais skolų ir nuošimčių ji 
sumokėdavo $2,000,000. Jos at
sisakymas labai apsunkintų 
Centralinės Europos padėtį, nes _ 
tie du milijonai eidavo Graiki-j smarkios opozicijos 
jai ir Rumunijai.

Sekdama Bulgarijos pavyz
džiu, Graikija ketina atsisaky
ti mokėti užsienių skolas. Ju
goslavijai taip pat, kuriai Vo
kietija kiekvienais metais 
sumokėti $16,000,000 karo 
lų jų negaudama 
atmokėti savo 
valstybėms.

Čekoslovakija, įprijausdama 
Vokietijos žygiui karo skolų 
klausime, planuoja irgi atsisa
kyti savo skolas mokėti.

Centralinėje Europoje pradė
ta skleisti propaganda prieš 
Jungtines Valstijas, kad pri
versti ją panaikinti visas karo 
skolas. Anglijos finansiniai va
dai propagandai davė pradžią.

senumo seserį iš degančių na
mų, puolė į ugnį ir ten sude 
gė. Seserį išgelbėjo jo paties 
sūnūs.

Brueningas k e t i na 
rezignuot; susilaukė

Hindenburgo išrinkimas 
dentu abejotinas

prezi •

pasitąikyti metų bė

priešakyje stovi so- 
majoras Dariiel W

turi 
sko- 

nebeišgalės 
skolai kitoms

ro R H

Berlynas, Vokietija, saus. 13. 
—Henrich Bruening, dabartinis 
Vokietijos kabineto pirminin
kas, pradėjo grąsinti atsista- 
dydinsiąs kadangi jis negalėjo 
sujungti Vokietijos nacionalis
tus ir nacional socialistus į vie
nų bendrų Hindenburgo fron
tą. Hindenburgas antru kartu 
kandidatuoja į Vokietijos pre
zidentus ir Brueningas jį re
mia.

Ęeto, Brueningas stengėsi su
jungti visą tautą į vieną ir tin
kamai priruošti Vokietiją repa
racijų ir nusiginklavimo^ konfe- 
erncijoms, bet ir čia jis nieko 
neatsiekė.

Nacionalistai a skelbia obalsį, 
kad Brueningui jau atėjo laikas 
pasitraukti iš valdžios.

Mat, visas tautihinkų kandi- 
l?tų “sieitas” subyrėjo. Pre
zidento jie neturi, nes Bačiunui 
atsisakė užleisti savo vietą Ge
gužis. Jurgeliutė atsisakė. Vo
kietaitis gavo tik’ 667 balsus 
nominacijose į vicė-prezidentiis 

1 «• todėl iš kandidatų iškrito, 
čvki'ni.uskąš nepilietis, Varar 
jius surinko perftiažai balęų, 
kad apsimokėtų jį remti į sek
retorius.

Fašistų kandidatas į dakta
rus-kvotėjus, Stanislovaitis, at
sisakė.

Vadinasi, kandidatų į 4 vie
tas Pild. Taryboje fašistai ne
turi. ; Pasiliko tik Tareila ir 
vienos kandidatas į iždo glo
bėjus, Januškevičius.

Ne be reikąlo Brooklyno fa- 
';jstų orginas/ dejuoja, kad spe- 
clalei komisijai, kurią išrinkd 
konferencija, busiąs “sunkus 
darbas”.' Ji posi vadinot Atsto
vybė”!

Ką ji darys? . ' ■ n
Nuo vasaros 1930 metų “dir- 

vininkai”, “viehybininkai” ir jų 
bi&uoliai Chicagoje rinkos me
džiagą prieš Gegužį ir varė 
'Smarkų “faitą” prieš jį spaudo^ 
je ir mitinguose. Pačioje New 
Yorko konferencijoje fašistai 
Gegužį “išpeizojo” kiek drūti, 
kaltindami jį prižadų .laužymu 
ir ^nedžentelmoniškumu”, pra
vardžiuodami jį įamžinu prezi
dentu”, grąžindami DeVenio pa
skolos pasėkomis ir t.t. O da
bar iš bėdos jąu gatavi Gegužį 
remti. -■ ,v. v

Gal būt, kad jie ; ir padai-ys 
su juo taiką, vardan “tautiškos 
vienybės”. tBet tai y bus . taika, 
iš kurios visi juoksi^. Konfe
rencijoje už Bačiūnų balsavo 27, 
o už‘ Gegužį tik . 6. Dabar ko
misijai, kuri buvo išrinkta* ^vy-
z ui : Gegužį tik 6. Dabar ko
misijai, kuri buv 
kinti” konferencijos nutarimus, 
teks kloniotis kandidatui, kurį 
konferencija atmetė! ’’

visuomet
Neleido

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

Debesuota, lengvas sniegas, 
žymiai šalčiau. Vakar žemiau
sia temperatūra buvo 2į>.

Belfastas, Irlandija, saus. 13. 
—čia buvo pakartas amerikie
tis už nužudymų turko Achmet 
Mūsos, Amerikoje buvusio se
niausio pasaulyje žmogaus Za- 
ro Aghos impresarijaus.

Mihvaukee, Wis„ saus. 13 
Socialistų valdomas Milvvaukeę, 
VVisconsin valstijoje, yra finan 
ainiai geriausiai visoje Ameri
koje stovįs miestas. 1931 su
mokėjęs visas skolas .turėjo ke<- 

(turis milijonus dolerių pervir
šio.

1932 metų bįudžętąs siekia 
$37,940,187 ir jis apima visas, 
netgi smulkiausias išlaidas, ku*' 
rios, gali 
gyje.

Miesto 
cialistais
Hoan ir kontrolierius Louis M. 
Kotecki, kuria tvarko visus 
miesto finansus.

Milwaukee miestas 
prisilaikė ekonomijos,
bondsų įvairiems nepelningiems 
•sumanymams/ kaip kiti mies
tai ir jeigu leido bondsus, tai 
tik dvidešimties metų terminui.

Viena svarbiausių miesto fi
nansų tvarkymo ypatybių, yra 
bendras visięrųs departamen
tams fondas. Biudžete visiems 
departamentams yra paskirta 
tam tikra sumą ir nedaugiau ir 
iš to fondo departamentui ap
moka išlaidas. Apot kontrolie
riaus, miestas nelaiko pinigus 
skirtinguose kišenįuose. Vienas 
departamentų neturi skolintis 
pinigų ir mokėti 5 nuoš., kuo„- 
met kito departamento pinigai 
greičiausia guli banke už du 
nuošimčius, kaip paprastai yra 
daroma kituose Amerikos, mies
tuose. r .

Meksikos Miestas, saus. 12a^ 
Meksikos valdžią pratęs piėr^ 
toriumą savo užsienio skoloms 
ligi 19:

iv 5 -iv.--.I
J|. V;1-

. a.i ■ ' ■
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Juąn Ca^denas, naujai pa
skirtas Ispanijos ambasadorius 
Amerikai.

■■. v ' , ■ * , ■ f • t i;J .■ ■

Mellon kongresui,.
... Įteikia padidintų 

mokesčiu projektą
Pądidina income tax”. Nauji 

mokęsęiai ant tabako, auto
mobilių

Washingtou, saus. 13. —Mel
ionas/ iždų sekretorius įteikė 
kongreso finansinei qWays and 
Means” komisijai nauji mokes
čių pasiūlymą. Jo tikslas, anot 
)‘o žodžiu, yra subalansuoti vai- 
rlrzir\Q hinrl^Af.n vnlinuaini 10flA

Pasibaigė garsi Brest-Litovsko byla. Pil 
sudskio diktatūros opozicijos vadai 

sumesti į kalėjimą
Iš vienuolikos kaltinamųjų ,tik 

vienas išteisintas

—Pasibai- 
nusitęsusi

Varšuva, saus. 13. 
gė garsi ir ilgai 
Brest-Litovsko byla prieš Pil
sudskio diktatūros 
vadus. Kaltinamąjį suole sėdė
jo buvę siemo atstovai ir plačiai 
žinomi lenkų politiniai vadai, jų 
tarpe ir Vincenty Witos, buvęs 
lenkų kabineto premjeras.

Prokuratūra juos kaltino 
rengus sukilimą prieš dabartine 
Pilsudskio valdžią. Laike teis
mo patys kaltinamieji ir jų liu-

opozicijos

Komunistas nužudė ku
nigą ir pats pasidąrė 

sau galą
Panama City, saus. 12. — 

Aukso kasyklų darbininkas Ja- 
se Perez įsibrovė į vietinio ku
nigo namus, jį nušovė ir vėliau 
įsidėjęs dinamito bagalą į bur
ną jį išsprogdino, pasidaryda
mas sau galą.

vienoje vietoje
Haga, Holandija, saus. \ 13.— 

54 žemes drebėjimai, sekę vie
nas paskui kitą visai sunaikino 
Holandų salą Azijoje, Sumba. 
Prie drebėjimų prisidėjo ir tva
nai, sunaikinę visus tiltus ir 
suardę viąa komunikaciją.

(jžios biudžetą vėliausiai 1934 
metų pabaigoje. .

Pakeliant mokesčius tikima
si padidinti y valdžios įplaukas 
$t;ooo,ooo/ ■ ‘v-
siulbma Padidinimas
taix”. Pavieniai žmonės, ‘turį 
daugiai/ $1,000 dolerių įplaukų 
į met/s, o ,ycdę $2,500, turės 
ippkė/į įnępme tąx. JNuo įplau
kų . siekąnčių nedaugiau $4,000 
į metus,- mokesčiais reikės su-

Pirmiausiai jo, 
“iricomo

onrerencija atmeni ’ , . ^mokėti 2%,. vietoj p/ž, o nuo 
.Eina gandai, kad Jurge iu ą įplaukų virš $4,000 4%, vietoj

atsisakymas dar “negalutinas”. 
Tai reiškia, kad fašistai rengia
si ją dar kalbinti priimti kam 
didaturą. Bet labai abejotina, 
ar ji sutiks. f

Iš kandidatų j vice-preziden- 
tus fašistams yra negeras Mi
kalauskas (kuris gavo nomina
cijose su viršum 1,900 balsų—r 
prieš fašistų Vokietaitį, stu- 
rinkusį tik apie 700 balsų). To
dėl jie\ tųr-but, “draftuos” Jo
ną Grinių, kuris ir balsų gavo 
daugiau—2,592, ir laižėsi fašis
tams kaip įmanydamas konfe
rencijoje.;, r

Iš “tautiškų tūzų”, dalyvavu
sių Pejinsylvanijos hotelio jo- 
marke,? tenka paminėti Ginkų, 
Budniką, Sagevičių (Tautinin
kų Fecįeracijos pirmininką), J. 
Valaitį; Struniskį, Bajorą 
(“Tęv.” pusredaktorį), Klingą, 
Dr. Stanislovai t j, žertiantauską, 
ady. Lukošių, Tarailą, Lopatto, 
Gegužį, Jarą (iš Baltimorės), 
Rastenį, Dr. Klimą, Raginską,
: » i . . • K -. f

3%. Nuo įplaukų siekiančių 
$8,006 iki' $10,000, mokesčių 
nuošimtis bus 6%. c

Projekte taip pat siūloma par 
didinti mokesčius nub korpora
cijų pelno, ant tabako, auto, 
mobilitj ir- jų dalių, teatrų bi
lietų, radio aparatų ir fonogra
fų “stockų” pardavimo, padi
dinti pašto siuntinių kainas 
ir t.t. . .; ■

Gruo-Varšuva, sauš. 12. - 
džio mėnesio statistika Varšu
voj buvo 1,177,174 gyventojų; 
Lodzės miestas turi 605,287 
žmones. '

J. Grinių, Mikalauską, Bukšn^i- 
t|, Strimaitį ir žyvatą su žžy- 
vatiene.

Tai buvo POLITIŠKAS SU
VAŽIAVIMAS, kuriam rūpėjo 
partijos, o ne Susivienijimo la
bas. • l- ■

< -‘i

Angli-

Anglija prižada auto
nomijų Burmai

y Loiidon, saus. 13.
jos premjeras MacDonald pada
rė Burmos pusiausaliui pasiū
lymą, kad jeigu nutars atsi
skirti nuo Indijos, jai bus su
teikta konstitucijas seimas ir 
paskirtas gubernatorius.

Japonai sunaikina kinų 
laikraščio redakcijų

--------- -
Shanghajus, Kinija, saus. 13. 

—Fanatiški japonai užpuolė ir 
sudegino Tsingao mieste leidžia
mą kinų laikraštį “Republiko- 
nų Naujienos”.

Tabako kompanija pel
no $36,500,000 į metus

New York, saus. 13New York, saus. 13. — Viena 
didžiųjų tabako kompanijų Rey
nolds Tob. Co. per 1931 metus 
turėjo $36,396,000 gryno pelno. 
1930 metdis ji teuždirbo $35,- 
000,000. ‘

paskelbė 
Seimo at • 

Barlickis

dininkai iškėlė daug politinių 
paslapčių ir įvairias Pilsudskio 
intrigas ir priemones prieš sa
vo priešus..>

Vakar tribunolas 
teismo nuosprendį, 
stovai Liebermanas,
ir Kiernikas nuteisti dviem ir 
pusei mefy į kalėjimą. Kiti 
po tris ir keturius, o buvęs mi
nisteris pirmininkas Witos me
tams ir pusei į kalėjimą.

Iš vienuolikos apkaltintųjų, 
tik vienas Savricki^JjHVb ištei
sintas.

P. Lavalis paskirtas 
sudaryti Francijai 
nauji min. kabinetą

!
Rezignavo atsistatydinus užsie

niu ministeriui BriandiiiA

Paryžius, saus. 13. -^-Franci- 
jes prezidentas Paul Doumer 
pasiūlė rezignavusiam minjste- 
rių pirmininkui Lavaliui suda
ryti Raujį kabinetą. Ųavalis an- 
'šfėTrtė.
—4jWalio kabipętas atsistatydi
no ke|*O&. dl^M kad
visų pirma’ I^avalis įgrįžęs iš 
Amerikos po, konferėncįjų su 
Hooveriu, pradėjo perdadg kiš
tis į užsienių politiką ir susi
pyko su Aristide Briandu, kuris 
tuojau atsistatydino. Antra, 
kadangi Edouard Herriott at
sisakė užimti Lavalio jam pa
siūlytą Briando apleistą užsie
nių reikalų ministerio vietą. 
Herriot’as tuo žingsniu parodė, 
kad jis nenori kooperuoti su 
dabartine valdžia, bet palikti 
Savo radikalų-socialislų partiją 
opozicijoje iki kitų rinkimų.

Rooseveltas nominuoja 
mas kandidatu į 

prezidentus
Albany, N. Y., saus. M. — 

North Dakota valstijos atstovai 
rengiasi nominuoti dabartinį 
New Yorko valstijos guberna
torių Rooseveltą demokratų 
partijos kandidatu į J. V. pre
zidentus.

bedarbės žada paro- 
duot gatvėmis nuogos
. Brisbane, Australija, saus. 
13.—Brisbane’o miesto bedar
bes paskelbė, kad jeigu darbo 
ministeris nesirūpins jų padė
jimu, jos pradės paraduoti 
miešto gatvėmis visai be rūbų.
" " " /........... -.............. ■ 1 ■■

.11.- ‘ ■ ■ K — Į

, AVASARIS jau nebetoli. Gamta 
ĮĮflpy , vėl atgys ir kartu su 'ja musų 

viltis ir jiegos.
Rengkimės prie io atgijimo, sutvarkyki
me savo, finansus, pradėkime statybų.

y. y f ' r •

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 if dėl jūsų gerovės.
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[KORESPONDENCIJOS V*' ..
Grand Rapids, Mich.
Norman Thomas prakalbos.f

Sekmadienį, sausio 10 d., 
The Ali Souls Universalist 

’Chuich tapo surengtos prakal
boj z<5ąrsiam socialistų -vadui 
N Omui n -Thomas. (Prakalbas 

>repgė )Le$gue fpr InduStrMi 
Democraoy ir National 1,League 
of Voters. Dąlyvavo virš 600 
žmonių,— visokių tautų ir pn- 
ž^ilgųL -Matėsi -daug ir lietu
vių. Norman Thomas -yra ne-i 
paprastai geras :kalbėtojas. Jo 
žodžiai, jo išvaizda, jo lfaktai» 

v kuriuos jis savo kalboj ,vartai 
ja, tartum ir atsiduria tpubliĮ 
kos jausmuose, taip kad«-kiek- 
vienas stengiasi 'kiek galėda- 
nlas išgirsti kiekvienų jo sa
kinį. ;L>idžiulė The Ali Ghureh 
pilnutėlė žmonių nepaprastai 
ramiai užsilaikė. Tokio tykaus 
.publikos užsilaikymo labai 
retai tegalima pastebėti. Kalt avelių tpasitikimo' 
bėtęjas gvildena vien politiš? 
kus jr ekonomiškus klausi- 

f mus ir išdėstė daugybę faktų, 
kaip netikęs dabartinis val-t 
dančiosios klasės nusistaty
mas. Aiškina, kad prie dabar
tinės santvarkos,darbo žmonės 
turi kęsti vargų ir mirti badu. 
Reikia, sako, revoliucijos in
dustrijoj, reikia revoliucijos 
.politikoj, bet ne tokios revo-; 
Jiuęijos, kad lietusi nekaltas 
žmonių kraujas. Darbo žmo
nės organizuotu ir teisėtu bū
du privalo tokia revoliucijų

,Vo prakalbų pasipylė daugy
bė klausimų. Visi klausimai 
švarus ir trumpi, į kųriuoš 
kalbėtojas gana sumaniaf at
sakinėjo. šias prakalbas visai 
negalima sulyginti su lietuvių 
rengiamomis prakalbomis, 

•kurios dažniausiai baigiasi 
riksųm ir nerąąmjnų. 
bp$e buyo visai jauku. .

4 Pro prakalbų Norman Tho- 
mas tuoj apleido Grand Ra- 
pidsų ir išvyko į Ann Arbor, 
Mieli., kur turėjo sakyti pra
kalbų universitete sausio 11 d'. 
Iš ten išvyko į Detroitu.

Prie pabaigos turiu pasaky
ti, kad gal bolševikų spauda 
vėl ims rėkti, kad Nonnan 
Thomas kalbėjo bažnyčioj. Bet 
The Ali Souls Ghitrch perą•_to
kia, ’kaip kitos. Čia traukiami 
daugiausiai politiški |kalbėto
ja i. Ne vienų kartų čia yru 
kalbėję ir bolševikų kalbėto
jai.

Lietuvių Ukč^ų Kliubo meti
nis susirinkimus įvyko gruod- 
4io :47 dienų, 2 vai.»po pietų, 
-miesto svetaiftėįę, Husiriąkimų 
4|iftąrė kliubo pįrmįninkus 
Krank Paulius. Kųdųpgi 4,ai 
buvo metinisxsųsirįpkimas, *tai

* buvo renkama valdyba seka
miems metams. ^Pirmiausiai 
.buvo momin.uoti .kgpdid.atob p 

“IMiškui išrinkta ^valdyba'kaip 
.vienubųlsu iš s sekamų . asme
nų: .pirmininku t Fra n k Pau
lius, ywe7pirminipku Kastan
tas 'Jokikbaitis, finansų rašti
ninku Juozas Norkus, nutari
mų raštininku Jonas Saba
liauskas, .iždininku Petras 
Gladkoyyskas, .organizatorium 
•Jonas .Lutcką, iždo .globėjais 
i Petras ’Guntorius, Juozas Mu- 
reika J r. fir Vincas Slykas;

' komjsij.on 
išrinkta tPlIras .GtodkQwskas, 
Jonas Norkus ir .Vincas Sly- 
kasj lietuvių Knygyno direk-^ 
toriais .paskirta • įkastų n tas Jo
kūbaitis, Jonas .Kvetinskas ir 
.Jokūbas Lauza; maršalka Au- 
gustųs Zapęlis.irikoresponden
tu išrinkta Jonas Sabųliauš- 
ktas.

.Pp.iišripk*mp valdybos įvair 
rtos^kPbdsijos išdavė savo ra
portus. Baliaus komisija pra
nešė, kad ' balius pasisekė ga
na gerai ir gryno pelno liko 
$1)6.80. Iš eilės sekė AVestvil- 
Je 'Ręlief 'Associatjon komisi
jos raportas. Asociacijos vy
riausias tikslas yra - šelpti be
darbi,us< {Komisija pranešė, 
kaip šelpimo darbas yra varo
mas pirmyn ir kaip bedarbiai 
gali gauti pašalpų. ‘Raporto 
svarstymas tapo atidėtas prie 
jaępahaįgtų; reikalų.

Į ^pabaigtu
• reikalų: > svųrstymas, tai pir

miausiai eita prie raporto. Bu
vo įnešta ir priimta, kad kliu- 
bas paaukotu asociacijai $10, 
nes tada1 niusų komisija galės 
asociacijos susirinkimuose da
lyvauti ir žiūrėti, kad butų 
tinkamai skiriamos bedar
biams pašalpos. įnešimas pri
imta. .’*** ' ,,

’ '.Valiau buvo svarstoma iždi
ninko .kaucija. Pasirodė, ka’d 
kaucija yra .gera. Įnešta ir 
priimta, kad pasiliktų senoji 
kaucįja. “Iždo globėjams pa
vesta ištirti.įtarių stovis ir ra
portuoti sekamam susirinki 
m ui.

Kai ^prieita rkliubo geroves 
svarstymas, >tai P« Jonas Mi
liauskas ^paaukavo karabinų. 
Dpyahų kliubas priėmė, iš
reikšdamas rp. Miliauskui .pa
dėkų. ‘Mawma, ‘ kad laike ba
liaus iš karabino bus galima 
šiek > tiek -pelno ^pasidaryti, i j, 
baliaus vrongimo komisijų i įėjo 
sekamį nariai: Juozas Murei- 
ka Jr., ‘.Vincas^ Slykas ir Jųna$ 
Sabaliauskas. Rengimo laikas 
palikta-komisijos .nuožiūrai. į 

• ^Svečių ^pasitikimo rkomisi- 
.jos buvo ųžktod»t.a» ar5 kartais 
ji nežino kandidatų, kurie ži 
pavasarį mųųo dalyvauti .rin
kimuose į miesto valdybų.: Ko
misija ^tsųįė, jog nei viepus j į 
jų nesikrejpė jr todėl ji nieko 
možinapti -ųpjeJ>usinms kandi
datus. Prie to ji pareiškė, Jpg 
terminas užsibaigia trims ai- 
d^rm^tmtos ir miesto , klerkui.

• Lietuvių 'Ukėsų dClitibas

*ll<iiwwi'4i .,

Jfestville.IH
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Ketvirtadienis, saus. -14, ^82

v

ka i tįpkamai, ’įr tędel t nėra 
abejones, i kad žmonės i jį ir vėl 
Išrinks. 7 \

rK^iP ^girdėt i,. rinkimą i i pa- 
ypąųrį ibus r.gana: karšti. ĮLiėtu- 
via i turės gerokai ; pasidar
buoti, ;jei norės rinkimus lai- 
mėti. Kitų : tautų žmones: į < lie
tuvius (šnairuoja. Jie dės - visas 
pastangas, Įkad miesto Tvar
kymų ; paveržti |š; lietuvių iuan- 
kų. Tačiau reikia putoti, tkad 
Įįamc rmieSte įgyvena itobai 
daug - lietuvių, jeigu jie 5 lajky* 
sis vienybėj, tai galės savo 
kandidatus įpravešM-

Tai|tiek žinių - šį kartų. Kai 
kitų (menesį t įvyks “to^nskip” 
nominaęljpS’ .'tW; Jupj VPrane^ 
4ių “Naųjjenoms.” 
r^Janas ^abaįįauskus, 'kk^risp: 

'x - ---

Detroit, Mich. 
------ — 

Vm/co po bįM

KAD PALENGVINUS
1 " ' ' '. .7 a‘T t 'ė \

Grąžinti Gerus Laikus

. ;Q~ . ' 
djSS. 51 kuopos diskusijos 
• Kaip jau “Naujienose” bu

vo garsinta, kad viršminetos 
diskusijos turėjo įvykti sek
madienį, sausio 10 d., tuoj po 
kuopos-mitingo. Tačiau dėl 
drg. Petro Aleksyno mirties 
susirinkimas tas diskusijas 
atidėjo iki sausio 24 d.'Taigi 
diskusijos įvyks sausio 24 d, 
švento Jurgio Dr-jos svetainėj 
tuo pačiu laiku. (Jai ir šį kar
tų nebūtų tos diskusijos atidė
tos, »bet dėl šermemj .daufeu- 
ma jnusu narių visai negalėjo 
atsilankyti į diskusijas. O»ant
ra, mes nežinojom kięk žino? 
inų* susirinks į tas .(diskusijas. 
Bet kada mitingas pasįjjaįge, ir 
diskusijos tapo atidėtos, tai 
pasirodė, kad kitoj svęjajuėš 
daly susiriųko gana daug 
žmonių, ypatingai daug buvo 
prisirinkę kpmunisUj * . prieša
kyj su -Sakalausku, kuris,.ula-|4iavo- tarnybų - baigs . šie .alder- 
tyt, butų gynęs- komunistų par
tijų. Komunistai, bęsiskjrsty- 
dami kalbėjosi: girdi, ^socia
listai pabijojo, u^tai diskai? 
jas atidėjo. Visai ne, jei. iųes 
būtumėm-bijoję, * tai disKusijaš 
visai būtumėm <pai^aik jnę. i Bet 
kad mes atidėjom, ttp reiškia, 
kad > tos diskusijos turės įjyyįk?

Apje drg. P. Aleksyno mirtį 
parašysiu kiek<vėliau. **

■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 
.piuzika ant rekordų.

šie nauji gražus Columbia rekordai, elektra rekorduoti, yra labai garsus ir 
rųalonųs klausytis. . •

Jus esate kviečiami Atsilankyti į Budrike krautuvę ir išgirsti šiuos naujus 
rekordu*

Budriko krautuvė siunčia rekordus ir j kitus miestus.
Kaina rekordų — 75c. vienas.

mjfllįi, itai t^rįu .ą&u yjfcjems
* , ‘

-4/<- kG. kftutkapskįs įr 
ędąkįcrys.

. fAcmeJM#“ A. PhpKjl,
■San Jose, Gal. — Potvynio vaizdelis. Automobiliai važiuoja ♦yųųdęįns apsemtu kelįu.

aukavo 2()>stalų -kortoms lošti. 
Jockey t Bros, i
davė puikių ' lepų ir gražų 
staliukų. iLąsiures A restoranas 
dovanojo vtiekc bulvių, kopūstų 
ir sųlotų,i klerkas morėjo val- 
8yli- ' < .v

Be to Chambėriain ( Bakįrig 
Go., Itotuviųįjštįiiga, m pristatė 
dykai įduodu. Prjsidėjo su;do- 
vanmnis * ir ■ ^musų gpaboriai 
Brazis ibei pėpddituskas. Red 
Arrdw ' * Uėtuyjų
vedama įstaiga, dovanojo 4 
keiksus f-džbidžeręlio.” Eiige- 
nejPrinBngiįĘd.,;'lietuvių spau
stuvė, '] veltui1 atšpausdtoo * tb 
kietus. dMė jja vžukauskai- 

; tėi paaukavo. tris dolerius: pini
gais. Kliubo nayės, kuriu-yra 
(21, .visos ^prisidėjo ri1 Žvairio; 
inis djovanomis. V

Moterų Kliubui tikrai linkė
tina kuo; gerjįausio, pasisekimę. 
Jis ;dirba :; gražų darbų, i šelpda
mas ! į į vargų ^palėkusius bedar
bius. * <

; Furnitūra , Co. įkartu.

M*

Cleveland, Ohio
• ' T\------ . ■— -.
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lietuvių diuJluroS ^Darželio 
rmėnesinio į-susirinkįfpo.

NAŪJAUSI LIETUVIŲ REKORDAI COLUMBIA

Darbai nei'k 
Kaip tik atbuiiL . 
vis blogiau dard^^ntohės ne
kantriai laukė Naujų Metų ir 
tikėjosi ko nors geresnio susi- 
lųųkti. {Bet viskas pasiliko 
taip, kaip ir pernai, — vienos 
tik viltys. Tiesiog. šiurpu da
rosi, kai matai ^burius bedar
bių, kurie tiesiog neturi ko 
valgyti. Jei depresija'kiek il
giau pasitęs, Jai darbininkui 
nebeteks nei savo {Sutaupytų 
centų, nei sveikatos. Gyvenįi 
išmaldomis yra* tikrai nemalo
nus dalykas. - 7 <1

Sausio 9 d. tapo padųryto 
gana sunki operacįja J. ;Lego- 
tai.: Daktarai sako, jog viskųs 
bus gerai J Ligonis jaupradėjo 
kiek geriau jaustis. J

Ligonis dabar randų.si : Pro- 
vidęnce ligoninėj, rkąmbaryš 

i 113.:Drųugai ir pažįslųmi gali“ 
lerjįitenįųplankyli. -j
|P-nastLęgola yra stambus1 

bizųierms, jr sęų,as “Naųjtomf < 
skaitytojas. Jis .yra labai rma-' 
tonus .žųiogus ir , .tyri 
draugu,-kurie jam Jtoki kUi°į 
greičiausiai r pasyęikti. , H

Prieš ‘kiek . laiko ;iaš ^rašiaųįi 
kad popais Gudinai pęteko >ąa* 
yo vienintętos ydukrėlųs, ‘ikųi’i1 
visai netikėjai ^pasimirė. įPų^- 
bar tų. šeimynų jr vėl, ųplankė: 
nelaime: ..pats p,.Gudinus;pra
dėjo nesveikaųti. (Jis jaučiai 
kokį tai keistų skaudėjimų1
kojoj. Buvo iPas .^pęViaįjstosJ 
Bet tie m toko tikro .nepnsųk^ 
Gal resų rėlkėsių daryti 
cijų. Tai butų tikrai nęipųto** 
nūs dalykus. Vienai šeim^i- 
tiek daug-bėdų pakelti yiįai 
perdaug. l<ciHto Jikęįjs,, p,*GiH 
dių/ųs .pųSYS&s ir ^c.^pę^bi 
.jos. , s .. J', .

įurikptrdiiis.
'•’v'-'O-r •-•'

• i< i»i ĮįĘH < i ■■ ■

: Vieša Ji. srity Iliitkauskio
•. padėka ,.

Prie progos noriu tarti ačiū 
,yisiems tiems, kurie , dalyvavo 
’Marijonųš 1 Rutkauskienės, lai
dotuvėse 1 jr sukike paskktiųį 
patarniivim^. ■Q^ųbtousiai no
riu tarti Zųęįų Wtonės ' broliui 
Juozui Šiaųčiunui, jo žiųonųi. 
rjr.7Knu^ldS.įJi^ pagelbėjimų 
man laikė pridegto Jie dirbo 
per :vipųJ^uo įžymiui 
mui)1 Ragpęjb^;Mu tajp put 
graboriui rBruggoman- 
n’ųi v,ųž ymųndėgųM ir Tsųžiningįų) 
į>atarnavijųų. ; i

Kadangi .{-^daly^aVusid; 
laidotuvėse vardų ’ neguliu ,su-!?

/S.austo <8 vĮdiėlių i Lietuvių 
SyęUbl^j c • įyyk.oTyįėįu vių {Kul- 
toroshpųrželio vmenesinis susi
rinkimas. Apsvarsčius < bėgan
čius , reikalus,, prieita <prie > val
dybos r rtoĮkių^ij. ; PirrnminkiU 
išrinkta adv. P. V^. čęspulisį 
pirmuoju vicepirmininku OI 
MikęMčkieiiė, antruoju vice- 
mrmininku J. Sadauskas, sek
retorium i;K. -S»»Karpavičius, fi- 
uųnštų raštininku ;L. Šukiene, 
^ždiniliku - P. »;P. MąĮtoĮis, iždo 
globėjais O. Ęaltrukienė ir Bi 
šąlaševičienė.

Vakarų įrengimo komisija 
deda visas pastangas, kad pro- 
grM$i . i kuo
geriausiai pasisekti^ Progra
mas susidės iš' Vaidinimo Kar
pavičiaus naujo veikalo “Bau- 
džiauniiike.” Tikimasi, kad J 
padengimų susirinks daug 
publikos, t
7-jBųs pravartu pasakyti, jog 
jau viskas yra priruošta ati- 
darynuii • šį pavasarį miesto 
parke darželio. Gauta iš Lie- 
įdVos ir.iplahai. Laukiama tik 

>oro, o :jdjirželį tikrai t urė- 
simę< — Jonas Jarus.

rPhąneHęm1ock;2323 
J0SEPH VILIMAS . 

NAMŲ statymo 
KONTRAKTOĖIUS

,6504 So, Washttnaw Av.
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manai: Vinęas Klykąs, Petef 
.Marrjetta ir George Larry. 
Ktorku buvo Jonas Mellemo 
Jr. Tačiau Jis nusikalto ddOs- 
|ųi įr tapO'patįalįntas iš vietosi 
Beltonio vieton : topb ^astatyf 
tas JuozasiMųreika Jr., kuris 
klerko pareigas eina jau j per 
fcebį iperito?* . ' n
•4k&aw#rijjvyksyir “town’kro .surengęs <mmeo vpmdy.’’: 

stop” r!tokiiĮnai‘ iPapaJgsį to^ jpg oengtono;:
minas MceMų *komirio»terpę, komisija susidėjo įš įįpiųį 

Naudii»s^ žįp^siperi^us pareigas t.p Wps tlpela* ^Vriėčįjoęb'
r dptoi metų jepipĄBhus, rGeriiitos’.ibijtooseVto^

..^Q4H°wskas. Mąntob Onos sfeouaijuis

’ ■ ■. ...' |

Ktekvieft&t kas^d^/tĮįįa»:Jr^kdin''. rupi šfaiidįe Vilnius' 
labai įdomią ir geibiai

iM.jĘryžiitočių politika: tkai^ U^uvijUs įkrilcštyti. kad!
a ■.■.<■ *

n.

baidai ir įiepuliaujaink
\ • t

IV. Kunigų fan«tizmo i>eURka ■ —..silpnina valstybę. | 
•...•• V.’Vatfg^ • J.

WI.
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Petras Gto(Jlęowskas. Mainąų,

i , 7 '
'. b ' vtJ /.

^4Žį;X. , į AJ'V&l • • Z

Pirmesnėj savo kųę^p^t*- 
eijoj jau minčiau,' kdd pereįt 
tų' mėnesį 'Moterų ^K^ubas^bu*1 

‘o .surengęs "4‘liunco vptfrty

komisija susidėjo iš
y

(K* - 7 - -
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jGZeAtto Bendrovė
. < ■-i’L’. ■■■ - i:j '.. >.. i' Jb

16245F Širdelė mano, Tango
Tayų (Saldžių Maloni, Tango 

10241F Prezidentas Smetona. Maršas
Krupaitis, Polka 

Lietuvos Viešbučio Orkestras 
16244F Kanklininkų Polka 

Senas Kanklininkas
J. Petrauskas, P. Dainis ir J. Petkevičius 
16243F Aš Berniukas ,

4Suoana
A. Vanagaitis ir V. Valteraitė 

16242F Lietuvaitė, Polka
Močiutė, Vakas 

Armonika, Klarnetas ir Fortepionas 
16 24 0F. Pavasaris Lietuvoj

Kad Aš Augau Pas Tėtušį 
Franas Stankūnas ir Violet Tamkiutė 

20287F Dėžutė (Korobusbka)
Obuolis (Yablotchko)

N. Sadovnik ir Jo Orkestrą 
20288F Mergaitės Nuėjo į Dunojų 

Maudytis
Maryte Nusinuodino

■ Rusiška Orkestrą

16236F Adelės Polka, J. Youngaitis 
16225F Agota, Antanas Vanagaitis 
16229F Apgelaj Gieda Danguje,

Petras Petraitis, Baritonas 
16218M Ant Kalno Malūnėlis

Juozas Olšauskas 
16217F Ant Laivo, Komiška scena

J. Uktveris, A. Zavistaitė 
ir Sarpaliaus Orkestrą 

16219F Apynėlis, Kom. Duetas 
Vanagaitis-Olšauskas

16222F Artojaus Daina
P. Pauras ir J. Antanėlis t 

16221F Aš Už Jurų
A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 

16212F Augo Miške Baravikas,
/ Liaudies Daina 

Jonas Butėnas
16211 F-Balandžio Dienelėj

S. Pauras ir J. Antanėlis 
16235F Barbora, Ant. Vanagaitis 
16217F Busiu Vyru, Kom. scena

A. J. Uktveris, A. Zavistaitė 
ir Sarpaliaus Orkestrą

16219F Čir-Vir-Vir
A. Vanagaitis ir jo Vanagučiai 

16210F “Cit Bobule”, Polka
Jonas Dirvelis ir jo Ork. 

16236F Darąto Polka
J. Youngaitis, barni, solo ; 

16213F. Duok Ranką, Polka
Mah. Liet. Mainierių Ork. 

16223F Dyva*, Liaudies Daina
Jonas Butėnas 

1623 9F Dziedūkas, Vyrų Oktetas
A. Mikulskio Dirig.

16į82f Lakštutė Polka
Worcesterio Liet. Ork. 

16232F Laukiu Aš Tavęs Mielasis, 
Valcas

, P. Humeniuk ir jo Orkestrą 
I6185F Laukiu Tavęs

Mab. Liet. Mainierių Ork. 
16243F Lietuva Polka

Brooklyno Lietuvių Ork. 
16233F Lietuva Polka

M. Bruslauskas, Armonistas 
16186F “Liudvikas”, Polka

7 s Jonas Dirvelis ir jo Ork.
16209F: Liudviko Polka

Mah. Liet. Mąinierių Ork. 
16196F Mabanojaus Moterėlės

, pęnnsylyan.ijos Anglekasiai 
ir Jąrgis Aranskas, Tenoras

16201F Marcinkonių Polka
Worcesterio Liet. Ork.

16214F Marsalietė
Stasys Pauras, Baritonas 

16193F-Marytės ir Jonuko- Daina
‘.Mah?n°jaMs (Liet. Mainierių
O^k. <, 

16202F > Medingas Bernelis
Mab. Liet. Mainierių Ork.

16197F Merginų Bėdos
x A. Vanagaitis ir J. Olšauskas
16185F.Merginų .Podka

Mah- Liet. Mainierių ‘Ork. 
16196F Mergytės liejimas

Pennsylvanijos Anglekasiai it 
x;'ArWk?s.

16225F Mes Geri Žemaičiai 
Antaęas Vanagaitis

16184F Moderniškas Klui^pakojis, 
Budrikes Radio Ork.

16238F Nąšlaičių VąĮcas 
Wdrcesterio Lietuviška Ork.

16195F Nauja GaČypė,, Mazurka
, , J. i Dirvelis: ir jo Ork.

R>233F Naujas Gyvvenimas, Vakas 
Brooklyno Liet. Ork.

16202F Nelaimingos Dienos 
"Mabanojaus Liet. Ork. 

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

161 99F Pabaigtai Panele
Mahan. Liet. Mainierių Ork. 

16198F Paklausykit Jus Lietuviai
J. Olšauskas su Kanklėms 

16220F Pamylėjau Vakar
Kastas Sabonis, Baritonas 

1 61 9 1F Panelės Patogumas
Pennsylvanijos Anglekasiai ir 
Jurgis Aranskas, > Tenoras 

16188F Pasakykie Panaitėle. Daina 
Mahan. Liet. Mainierių Ork. 

16230F Pas Darželį Trys Mergelės 
J_. Babravičius, Tenoras 

16223F Pasisėjau Žalią Rūtą, 
Liaudies Daina

Jonas Butėnas, Baritonas 
16209F Paukščių Polka

Mahan. Liet. Mainierių Ork. 
16194F Paukštužis, Polka

P. Humeniuk ir jo Ork. 
16203F Pavasario Polka

Pennsylvanijos Anglekasiai 
16189F Pelėda Polka

Worccsterio Lietuvių Ork. 
■16211F Petrbš Mylėjo -Katriutę ‘

Stasys Pauras, Baritonas , k 
16182F Po Močiutės Vartais

Seasys Pauras, Baritonas ir 
Juozas Antanėlis, Tenoras 

16204F 1—2—3—Br., Kupletai
V. Dineika ir J. Petrauskas 

16204F Polka “Jovalas”,
J. Petrauskas, V. Dineika 

16187F Prūsų Užpuolimas 
Pensylvanijos Anglekasiai 

16234F Dzūkų. Kraštas
Juozas Olšauskas, Baritonas 

16200F Eiva, Boba Pupų Kult 
jonas Butėnas, Baritonas 

16192F “Ėjo Mikas”, Polka
Jono Dirvelto«Orkestrą 

16228F Elzbietos Polka
Worcesterio Lietuviška Ork. 

16226F Garnys Atplezdtno
S. Pauras 

16199F Gegutė ir Našlaitė
Mahan. Liet. Mainįerių Ork; 

16142F Graži Elenute, Polka
Int. Marimba Band 

16213F Ieškau Tavęs, Polka
Mahan. Liet. Mainierių Ork. 

16227F Jurgio Polka
Pennsylvanijos Anglekasiai 

16235F Kad Nėr Alaus 
« Antanas Vanagaitis , 

16190F Kad Pavasaris Ateina
Stasys Pauras, Baritonas 

1 61 94F Kaimietė, Polka
P. Humeniuk ir jo Ork. 

16218F Kam Man Anksti Kelti 
Juozas Olšauskas, Baritonas 

16221F Kazokėliai
A. Vanagaitis ir Olšauskas 

1623 1F Kazokų Polka
Jonas Youngaitis, Harm. solo 

16198F Kelias — Vieškelis
J. Olšauskas ir'A. V a nagai- 

t tis su Kanklėms
1623 7F Kiaule, Dialogas

V. Dineika ir J. Petratfskas 
16215F Kiaipėdpsį Polka

M. Bruslauskas, Armonistas 
16234F Kudlis

Juozas Olšauskas, jtoUonas 
16189F Kunigunda Polka

Worcesterio Lietuvių Ork 
16224F Kur Nemunas ir Daji^uva 

•Juozas Olšauskas. Baritonas 
16212F Pupų Senis, Liaudies Daina 

jonas Butėnas 
12142F Ruginė,- Polka,

Internation j Marimba Band 
16182F šabas Gud, Polka

Worcesterio-. Lietuvių .Qrk- 
1 6 182F Šarkio Polka

J.\Youngaitis, Harm. Solo 
162ISF4 Senas ..Bernas, Komjškas ’ Duetas

A. Vapagaitij ir X Olšauskas 
16200F Sent-Duok Tabokos

■Jonas Butęnas, Baritonas 
16203F šiaųlįų Polka

’ Pehnsylvanijos ^Anglekasiai 
16238F Šitai Išrožurius

F. Stankūnas ir V. Tamkiutė 
Į622^F Smuklėj ,Vainikėlis

Juozas Olšauskas, Baiiton.is 
16222F Svajonių Naktys

Stasys Pauras 
16238F Sveikas Broli

F.-Stankūnas it V. Tamkiutė

jdrik, Ine.
3417-21 So. Halstęd St., Chicago', III.

PHONE BOULEVAkp 8167

Lietuvių radio valanda iš stoties WCFL, 970’AilocYkles kiš ūėdcldiėhį ’niioT :‘l5
iki 2 vai. po pietų.' Ketvergais iš stoties WHFC, pradžia 7 v. v.

..X. .a*-- • ‘ i 4* i *: 4*>-du , ’ -a<4-77;7 7c--v.
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Lietuvon ir Atgal
Rašo Dr. 4. MARGERIS

(Tęsinys)

Ligoninės.
— Duoti duodame. Visai 

seniai gavo tabako ir pypkę. Pakelti akių. 
Bet tabaką išbarstė, o pypkę Dreba. ] 
išmetė pro langą... Ligonis la-1 šliejasi, tarytum, k 
bai neramus... puldinėja kitus, ten molinos krutinę, prie ku- 
ligonius... suplėšo jų lovų ant-irios prisiglaus 
kloties... Daug vargo su 
mes čia turime, - baigė 
rektorius, labai simpatingas ir;
taktingas gydytojas. 1 Bet ir pirmiau, — kaip man

Einame toliau. ! papasakota, — gyveninius ma-
Aukštas, senyvas žmogus. $.a ką jam tedavęs, maža kiek 

sako, agronomas. Kalbas, ro- jį tešildęs. Tėvas jaunas miręs, 
doss jis daugiau mėgo, negu' 
žemės ūkį, - - liek daug jis jų

''Pel-lBet
sinę abiem rankom 

imas, bei tuomkart jis jo ne-
ne-

pasukti galvos...
Bijosi... Prie sienos) 

, kad suras!

rankas, kurios 
juo j* apkabins... Nesuranda... Vi

sas gyvenimas virto dėl jo 
toks šaltas, šiurpus...

Bet ir pirmiau 
papasakota

džiai kalba. Jis laisvės prašo. 
Iš pradžių švelniai, nors ir 
primygtinai, galop griežta 
su grasinimais. Jis, matyli, 
sai nesusivokia, kad jau seniai 
nebesugeba laisve naudotis ir

ir;

kalbų

Bet mes 
Pasienyj

nusivvlimo akmuo

Našlė motina, sunkią vargų 
naštą nešauna, nedaug jam 
tepadėjusi. Dirbęs ir mokęsis.

pęs, nelaimėn patekęs. Beva- 
jžiuojant pas ligonį, sako,— 
arkliai pasibaidę, vežimas pel-

kas nederamo su šventu sak
ramentu atsitikę... O jis buvęs

fa antiškai
Pas ligonį

mis žvalgosi. Tik šiandien čia 
atvežta. Minykė. Galintas dai
ktas, jog tiki jinai, kad Die
vas protą jai davė ir — ato
me. Ir gerai daro taip tikėda
ma. Juk ji dabar pamišusi ir 
todėl taip tikėli visai vietoj. 
.... prileistina, kad' ji ir prieš 
pamišimą taip tikėjo. O dėl to 
ir abejoti tenka, ar kada nors

šalia jos lovos trys minyš- 
jkos stovi. Juda jų lupos, o 
pro pirštus lėtai šliaužia ro
žančiaus karoliukai. Matyti, 
prašo jos Dievo, kad jų sesei 
protą grąžintų. Prašyčįau ir 
aš, jei tik bučiau taip naivus, 
kaip jos. 
gonės 
šo pagelbos. Bet

Juk nelaimingos li- 
akys tarsi prašyte pra- 

aš jau seniai 
ir kūdikiškai 
prašyt Dievo 
pagelbos, ne-

nesniam savo artimui. Nega
vęs įtikinančio- atsakymo,, kad 
tikrai bus tš čia išlaisvintas, 
baisiai keikti pradėjo. Oi, 
kaip jis moka keikti! Gal būt 
todėl, kad tiek
moka. Ir kokiu stipriu balsu 

šiurpu.
einame toliau.
susirietęs, susitrau- 
kamuoliu susisukęs

kiurkso žmogus. Dar jaunas, 
ir atrodo, kad stipraus vyriš
kio kadaise butą. Bet jo siela! 
Jo siela! Tarytum sunkiausias 
vargų ir
ant jos užgriuvo ir ją slegia,— 
slegia taip, kad nė protas nė 
kūnas • nebenori ir nebegali 
nieko veikti. Ir atrodo j 
prislėgtos sielos žmogui, kad 
visa pasauly laime bei šviesa 
žlugo. Taigi, nebeverta dau
giau jos ir ieškoti. Jis ir nebe
ieško, tik lenda, brukasi į 
tamsiausią, .nykiausią gyveni
mo kampelį, lyg tai, rodos, 
ironizuodamas nedėkingą gy
venimą, kuris niekad nešypte
lėjo jam tikros meilės bei lai
mės spindinčiu veidu. Taip ir 
eina jis ilgą sielos kančių ke
lią. Ir negreit jis tepasieks ši
to kelio galą - mirti. • Nes 
kažkokios klaikiųjų |Milamsių 
galybės pasmerkė jį kuo il
giausioms kančioms...

Vis einame toliau:
Štai ir kitas kunigas. Jaunas.

tikintis kunigas 
irgi skaudus akcidcntas įvy
kęs. Ligonio butą, — sako, — 
labai sergančio, karščiuojan
čio, klajojančio, žodžiu, ligo
nis nesusivaldęs ir griebęs ku
nigą • už z gerklės.*. Ne per 
stipriausių nervų ir, gal būti, 
jau paveldėtų linkimų į pro
to patrikimą žmogui, žinoma, 
kad šitokių smūgių užteko jo 
asmenybės sužalojimui, iš pu
siausviros išbloškimui.

Bet einame toliau.
Visokio ' amžiaus žmonių 

krūva. Fiziškai — čia yra vai
kų, vyrukų ir vyrų, bet protiš
kai - visi tik kūdikiai, ir la- 

i kūdikiai. Tai 
idiotai bei imbecilai. Didelė jų 
dauguma nieko nenustojo, nes 
niekad nieko ir neturėjo, va
dinasi, ir gimė proto vargdie
niais. Ir šitų protų skurdžių, 
rodos, lengviau sveikoji- žmo
nija išvengtu, . negu pirmiau 
suminėtųjų, žinoma, jeigu lik 
eugenikos mokslą reikiamai 
įvertintų ir praktikuotų.

Kaip keista! N 
čiausi kaimiečiai

šitam j j)aį neinirmalųs

et ir papras- 
rupinasi gy-

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtingu 
elementų, iš visų kraštų svieto girių vi- 

• šokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Raukų, Ko
jų, Nugaros skaudėjimą. Rankų. Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują. nikstelėjimą 
ir šiaip visokius skaudėjimus- Tūkstan
čiai žmonių yra pagiję. o milijonai da 
nežino apie tai.

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

Deken’s Omtment Co
HARTFORD. CONN.

lis. Visokių ųepasisekimų ir 
skundžių nusivylimų nuterio- 
In jos siela Vis dar tebeglūdi 
vos-ne-vos tebeegzistuojančia
me jos

Toks
Sako, 

galiniai 
manas.

Jaunutė bųdnhia Amerikon 
išvažiavusi. Per daugelį melų 
akordinį darbą dirbusi. Labai, 
girdi, skųbejdsi; dftng padary
davusi 
ųe sau 
bo sistema lik 
kad darbininką į<uo 
šiai išnaudoti, o tuo 
darbdaviui aukso kalnus su
pilti! Ir vargu kas taip smar
kiai naikina darbo žmogaus 
sveikatą, ypač jo nervų ir pro
to jėgas, kaip akordinis dar
bas. Patriko jos nervai. Lietu
von išvažiavo pasilsėti. Bet 
netikėtos nelaimės dar skaud- 
žiau pakirto Jos nervus, su
draskė jos asmenybę (sie
lą).;. Dabar ji čia —psichiat-

hune.

jos gyvenimas —be- 
šiurpaus siužeto ro-

Žinoma, darbdaviui, 
nes juk akordįnė dar- 

ir yra tam, 
b'aisiau- 

ta rpu

na, — taip griežtai atsiribojusi 
nuo pasaulio, kuris visados 
buvo jai negatyvus, šaltas... 
laigi, ir ji pati dabar pasau
liui negatyvi, šalia... Realybės 
idėjos jai svetimos* Ji gyvenu 
tik debuzijos, fantazijos idė
jomis -— dienos sapnais...
/ - Man čia gera... Man visur 
gera... Ko tu verki?... čia tokie 
keisti žmonės... Matyt lųn, kaip 
jie rėkauja, dainuoja, spiegia, 
blaškosi, niekus šneka... Bet 
man .čia gera...

Visai šaltai, tarytum miru
sia, bejausme siela, prabilo ji.

Aš išėjau iš šitos ligonines, 
bet apie penki šimtai jos ligo
nių, kurie lėtai miršta sun
kiausia mirtimi - sielos mir
timi -- niekadds neišeis iš 
mano vaizduotės, iš mano gy
venimo.,.

(Bus daugiau)

buvai prieš mane? ...
Teisiamasis: — Dar niekad. 

Tiesa, aš bandžiau porą sykių 
jus' pralenkti, bet mano ke
valas neina greičiau, kaip 55 
mylias į valandą.

Mariute, ar girdėjai kokie 
eina skandalingi gandai apiįė

Ar aš girdėjau? E, juk aš 
širdele, juos ir praleidžiam

— ------ n., D

VVISSIG,
Paiaolinlamc Kam

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonai

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

NEŽIŪRINT KAIP UZSISENĖJUSIOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Sprcialiilui gydo ligas pilvo plaučių inkstų ir pustės, užnuodijimą irau 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą galvos skausmus, skausmus nuga 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligis. Jeigu kiti oe 

, galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti.
Praktikuoja pet daugelį mero ir išgydė tūkstančius ligoniu. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 

' 4200 Wert 26 Su kampas Keeler Avė., Tel Cravvford 5573

JUOKAI

Greitas važiavi-
1514-16 Rooievelt Rd, 

arti St. Loąh Avė. 
CHICAGO. ILL.

“Aš iš tikrųjų dėkinga už LUCKY STRIKE. Tai tikras'moderniškas ciga- 
j’etas, nes jis teikia mali moderniškų gerklei apsaugą. Jūsų patobulintas 
Celofaninis įvyniojimas nepaprastai moderniškas, irgi. Jis atsidaro 

jokių sunkumų — flip, pakelis praplėštas ir štai mano LUCKIES.”

Copr., 1032, The American Tobacco Co.

K '■ d t. beX

y
1

“Aš turėdavau gal
vos skaudėjimus; at
sirūgimus, nuo ku
rių burnoj pasilijc-

VŽSUK RADIO j ________ ____________ L.,.. .........  ... c_______ _________________
pasakojimai apie šiandieną tampa rytojaus žinios. Programos kiekvieną Antradienį, Ketvirtadienį, ir Šeštadienį, vakarais per N.B.C. radio tinklą.

elgtis, vadinasi, 
sau ar kitiems 
begaliu. Juo labiau, kad dar 
nė vienas žmogus, nelaimės 
išliktas, jokios pagelbos iš 
Dievo neišprašė
nepaprasta i šykštus -r 
alingiems! Tik tiems, 
yra laimingi, 6ievas
duoda... •

O mes vis einame toliau.
Skambus, skaidrus, elastin

gas balsas atsimušė ausyse.
—Kaip žaviai tą, ponią dai

nuoja, —- kažkas pasakė.
$tai ir ta dainuotoja. Taip 

negailestingai piktojo gyveni
mo ji nuplakta, kad rodos ir į 
žmogų nebepanaši! Taip pa
mėlynavusi ir sulysusi, kad 
šiurkštus atsikišę kaulai bai
siai darko, matyti, kadaise 
buvusį labai dailų'jos veidą ir 
gražią figūrą. Ir atrodę ji lyg 
kokia kampuota statula, kų* 
riai pavydėjo ar nesugebėjo1 
kūrėjas nei kraujo nei papras 
sciausio sotumo bei lygintai)' 
įkvėpti. Tik j oš akyse, > iš .ik u* 
rių bene tik bus sielvartų; ir 
ašarų visa jura ištekėjusį^ visi

Dievas yra
nelai-

I • 

kurie
visko

GERA ŽINIA DEL 
TŲ, KURIĘ'MĖGSTA-- 

KAVA ■
“Aš mėgstu geros t 
kavos puoduką prie 
kiekvieno valgio, bet 
aš pirmiau kentėda- 
vau. kada ją gerda
vau“, sako Edward‘

geros bei J- Owens- scrai ži"' 
*"* 1 nomas saiesmanas, 86

atranka; bet Falmouth St., Bos- 
kad būtinai reikia šita krypti- ton-_«Mass. 
mi ir su žmonėmis susirūpin
ti, tai, apart saujelės idealin
ių eugenikų, niekas, lodos, ii davo rugštumas, ga- 
pagalvoti apie tai nenori! Gc- sus 

Iriau velija pamišėliams namus 
ėrdvinti arba ir naujus staty
ti, nei pasistengti moksliškai 
sutvarkyti žmonių vaisos pro
blemas. Jau nors idiotams ir 
imbecilams nereikėtų leisti

daržovių ir

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
, .12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Ai

; skilve ir didelį ’ nevirškinimą.
“Aš išbandžiau dąugdį dalykų pirm 

mano aptiekininkas,.  perkalbę jo mane pa
imti kiek Pape’s Diapepsjn.

“Aš turiu geresnį apetitą. Dabar aš 
galiu gerti kavą net vėlai naktį, valgyti 
vėžius, kiaulieną ar viskį ką aš norių ir 
miegu kaip vaikas’*. • ; .

Gaukite pakelį šių kaip saldainiai tab-1 
Iečių iš savo ąptiękinįųk9>.-Jp.?.
aitrumą, gasus skilvyje, išpūtimo, ..vė
mimą. galvos skaudėjimą ■ visus kims 
nevirškinimo simptomui tuoj“kaipi tik 
nesmagumai pasireiškia.

r. f' ! r—

SAUGU SIŲSTI PINIGUS į
PER MUSU ĮSTAIGĄ

Per 15 mefų nei vienas centas nežuvo r . <■
, Važiuojant Lietuvon, Teisingas Patarnavimus, 

Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir Mokame *'
.$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00 — CASH.

Atsilankykit ypatiškai arba prisupkite per pastą.

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

Moterų kambarys. Viena la
bai kukliomis, droviomis aki-

"Tai tikras modemiškas cigaretas

It’s toasted
*Jūsu Gerklei Apsauga—prieš knltojlmus—prieš kosulį

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko tą "Spraginlmo" Skoni Visuomet Šviežiu

LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 modemišką minučių su geriausiais pasaulio šokių orkestrais ir Walier Winche1l, kurio
Dresių Dezaininimas 

Dresių Siuvimas 
Skrybėlių Dirbimas

Mee telkiame ekspertų instruk 
ei jas Aitiose kursuose. Dienomis 
ar vakarais Žema kaina &ie 
amatai yra patraukiantys ir 
g: erai apmokami Rašykite dėl 

knygutės apie kursą, kuriuo 
jus įdomaujate.

Skrybėlės
Mes Išmokinsime kaip dezai- 
ninti ir padaryti gražias skry
bėles, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar raAyŪt 
dėl nemokamos knygutės.

MASTKK COLLKOK
JOS F. KASNICKA. Principal 
100 N. STATE RAN. 3718

IN OUR OFFICE

BAGDONAS BROS.
PURNITURE 8 PIANO MOVING 

Lota) 8 Long D irta net Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calomer 3399 
Ree Tel. Yarde 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICF
Goodeonai Broliai

Pornyiią tr pianų m uvėria i rieto j* n 
*oli patarnavimas geras ir pigu* 

$17 We»t 34th St
Tel. Bonlrvard 9336
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teismų Galybė »
Illinois valstijos vyriausias teismas nusprendė, kad 

kongresinių distriktų pertvarkymas šioje valstijoje, ku
rį buvo atlikusį pereitoji legislatura, yra priešingas 
konstitucijai. Sulig šituo sprendimu, Illinois valstijoje 
turi pasilikti tie patys distriktai, kurie buvo nustatyti 
per pastaruosius trisdešimt metų.

Tai yra vienas pavyzdžių, kokių didelę galių Ame
rikoje turi aukštesnieji teismai. Žmonių išrinktieji at
stovai seime (legislatųpoje arba kongrese) padaro ųųr 
taripnjs, p teismai, kada nori, juos panaikįpa!

z Dabar dėl.to teismo sprepudųpo įąųgeljs kpųgr^- 
ĮpaPU? Dbnpįs vąlsjtijos, ąųsįdųrs su yįsięjkiaįs -
keblumais. Kai kurie jų tiesiog nežino, kur yra jų dis- 
triktai ir ką jie at^pvąuja.

Neperseniai kito teismo spren,dįųpas (jppsp 4^^ 
suirutę į Ghicagos ir Copk ka^flktės finansus. Teįsų^, 
būtent, rado buvus neteisingų Jpipkesųių pasWrafeW^: 
Cppk kaustėje už 1938 ir 1929 įmetus iy tųp b^dų 
stabdė mokesnių ėmimą už metus, kadangi niQ-

• kesnių paskirstymas tjįejns metaųis bųyp atliktas tA 
čįa siįtenįa> kaip 28-tos ir Rezultate, 
pajamos išsisėmė, mokytojai difer ftegaųpa # 
miestui grasina pavojus, jkad bus suparaJįžiuota visa- 
vietinės vajdžįos. mašinerija, • . .

Taigi praktika rodo, kad dįdelė teismų galy
bė yra pavojinga žmonių vadžia j.

* ■*>.*, .■ ...V' >! ■< p ’ ' 'i ‘
jiiudintį, bet jo niekas neyei- garsintas “socialistų kandida- 
kia. Pasako, jog jei jis nesi- ' 
laiko tąųtįnįnkų, bendro fron- ;
to disciplinos/ jįs tuopa jMę- 

’ y ąoęįąįįstąms Jąimętį ri^-
fl? WO nusistątymę 

yįs iškoši.” •
' Pailsę ir išalkę, “taątįęčiąi!’ ’ 

P0 ‘tų ginčų ęiną -piętų valgyti. 
įr pa$ųifc suėję, ; vėl barusį, 
pietų pertraukoje Račiūnas sų. 
Grinium bandę Gegužį perkaį- 
bčti/ kad jisai' pasiduotų “dis
ciplinai”, bet negalėję.

• P?,' pietų praš/deda jomarkąs 
iš nati-jo/ Konferencijų, iį* yiįl 
bando Gegužį pašalinti iš kan
didatų, priverčiant jį pasižadė
ti, |a$ jisai klausysiąs dųugų- 
nįos' nutarimo. Bet Gegužis iš 
aukšto ^ino, kokia bus ta dau
guma, tędėl į kompromisus neį- 
ųą. To rezultate, —- “visų ųpąp 
dar daugiau, prįslėgiąmas”

Bąųdppią į j j pąyeiktį hąW 
yiųiu. Ę^lęųųjant, 27 pasisako 
ąĮ Pači Ubą, Š už ,Grinių, 6 ų^ 
Gegužį ; (musų vakarykščioj^ 
Žįpįoj.e buvo, kąd «z Grinių bal
savę 16, kas, matyt, buvo klai
dinga) . . Taigi Gegužis gavo 
mųžiąusįa balsų, ir dabar .vėįL 

“spyčiai”, kad jisai 
^lųįs “pąslČųpti d isci pjina i”.
“Vien.” įiopspondentas rašo: ' 

“Visi įjaudinti. Grinius
Sų BąČįuąų labai sujaudinti. 
Šjųsįrinkįpias įtemptas!; Gri- 

pasako labai jaudinau-, 
čia kalbi, kuri visus (fašis
tus. —: Red.) sužavi. Į

Vėsuodamas (ką?— 
purodo, kad toks 

ųžsįspyi’jmąs žalingas. Paga- 
JįąAb ,W’«uuoja-, atsisą- 

.kų ^^mjuros. Atsistoju, 
pareiškia, j op 

jej tąip (dąlykai etna ir jqi 
kįtąs įąųtjįpi'nkų kandidatas 
Jiąndidątiųo^; ir jei šis sų-> 
yąžįayįpiąs mano, kad kandį-

S ^ąįųęjųs tikrai tautinių- 
kąs, pįną^; Bačiunas savp 
kąndį^ątųrįs atsisako. Kylą 
^ją^ąs.konferencijos da- 
jyyįąį P^ęstuoja, kad Ba- 
čjpąąs H^ĄiĮs teis6i/ atsisa" 
kytį, kądą visų dpugumųs 
Pareikštą už ji nusistatymas. 
^’ąntcnieUs D. Klingajsi- 
ką;’;šciayęs Račiūną net pa-

> vą4)UO už honferen- 
, ciįog ŠĮky^dŽĮpjimą !”

T^ųs korespondentas rašo 
jaįs. fesįsižadėj imą rem- 

pą^ųną jr^apie “veikėjų pa
sipiktinimą” fįįegužiu. Girdi: 

, x‘‘y^k^jąj pasipiktino ir 
įgįą^jp, įęa^: tautinės orgą- 

’^nizącijps Įąftas (Gegužiui) 
ųęrųpi. ją ipętų išbuvęs pre- 
ztįd.epit.ų ir tųjiau neatsisakę, 
nors buvo nurodyta, kad jią 
pasi^adėjq nekandidaiuoti, 
ką^a * bolšeyjzmo pavojaus 
nebus. Veikėjai įžiūrėjo, kac 
jis nori lįktįi' amžinu prezi
dentu arl/ą pavesti Susivie
nijimą sofistų kontrolei. 
Del to v^kęjai išrinko ko
misiją tolj^ų veikti ir suda
ryti bendęą. -frontą.” 
Pagalinus, pranešama, katįl 

konferencijoj^?.’ atsisakė nuo 
kandidatūros gf. Stanislovaiti^ 
Dr.; Klimo n^jįai, Lopatto —r 
Tareilos naųdjp, į iždo globęs' 
jus konfereųcija “patvirtinusi” 
^Mų^pvičių, įr ‘ Raginską. Jur- 
gelįutę; ątsiu& laišką, ‘atsisnį 
toy^nj,^ Ąiį? Ljididatoron.

Komisijų. Iš? 7^ kurįą konfe-: 
.renčija-jšrinkp sudaryti • flei
tą”, /pasivadino “SLA. Tauti-j 
ninku Veikėjų, Atstovybė”.

Kalnas pagimdė pelę, anqt 
tos patarlės. O pele pasivadino

J 1 < •

INį^B^ži INTRIGA 
-■ v y“ ' ’

i; Giųiar keistą tapio ■‘'Vien.^i 
aprašyme !'pusi^o p. J.o^o Grį-j 
niaus rolė ta^tinin^ų ko^ferep-' 
cijoje. Jisai sųsįrąjinėjo su čį-j 
kagiėčiais to .4;^i d^ę-l

New Yęitoe jistij 'stoPW 
,WW* SJ1;
toistois . prieš pažąngtoi^toP

.įto’ “Ytosytoš” ,toto.«» 
New Yorko konferencijoje Grj- 

• tviit* *tA- ...... '.M,' .1....... . .

“Neišsiųagiriojusio Žmo
gaus pletkai.” \

“Sunįekšėjęs žmogus, kaip 
Leonas.”

“Leonas, it tas stocj^yąrdų 
‘ bųįias’”

“Pąbtyijiąį sųpiekšėjęs ,ir 
^ziąiąį prasiląkęs žmogus,’’ 
Ko,dči Leonas Truseįka at^i- 

sąjk'ė y^žiųptį i jį?
šąukė pasiaiškint'i dėl bimbi- 
ninkų skundų? M i žarą sako:

“Jįs... ten ir prašomas ir. 
.varomąs nevąžįąy.ę! \ ‘įfląnęą 
iš teų nėišleis,’ verkšlendavo 
^ęoųąs kai^iąmose.” ' 
Nupiešęs Pruseiką “prasila- 

Jkųsiu” girtuokliu ir politinių* 
niekšu, Ąlizara antrame straips
nyje nušviečia kitas “draugo” 
Leono charakteHo puses. |Pru- 
seika, girdi, visuomet buvęs 
protiškas nesubrendėlis, “bei- 
bė”, su kuriuo partija ir jo: 
draugai apsieidavo, kaip su 
“beibe”, ir a.tlęis.dayo jam daiig 
visokių prąsikąltimų, jn nukry
pimų. Ą

Štai, kaip tą “bejbę” bimbi- 
ninkų šulas charakterizuoja: ‘

Jisai turėjęs partijoje “per
nykščio ye$į^ privjlęgjjąs”;

' Jisai visur rodąą “bųęžįšlią 
ųpąjįą”;

Jiąąj buvęs “beibė &ų <()ęiju 
.7 r

'f» to

jkftd' Bktojy<ė iš
LįB.toX9S ‘ff^tįš^ų kumpto”^ 
įr jisai to!WW Pfisisjmhtoo 
yjept} ppsjpįrLjt/, —

‘.‘J?er jdįp^ vėliau, toJ’Mfei

L M&to?-}, 
Stonis • - įr.

,GaJ.y gaįe, viąų ‘‘bepjinąmas” 
Pruseiką |taįp įž!ty.‘rįs9. ik,“d if 
Jq to
inra’’. - ■ . ; ’ !

Apie . Leono polemikas su 
pjrįešais Mįtoto ^q, kad jos 
W»yRtos W $toto’-- M to°- 
k.ž<|aysęs tiįc ir
yjtoto# '

.W' 
giaųg kenkdavę komųpjitoy; 
spąudąi, negu priešams. 
'' į-rte 'šito ' '

te'terą
guį; (tįktoi tos, įta,4 dąiji- 

kpįp pęr to Os tos 
kgtoiV ir todėl, yito.^ ««• 
saj p^žįsia, p- k^, jjMu'

to y,to k,9to»tostai,i 
kwi« Wtoį W “feštototo0”' 
^ytoljKelife, dlk-
•tątųrą ir bązijąsį ‘Mąsgyą.

ture

PIĘMUTWp ---- __ _ __
Užyąjkąr buvę išrinktą į JungtĮ^įų

Mįrs. Ha,ttie W. .Caramay, bųyusię Aj>f
kaųsas našlė, užpildyti jo ųepasifeąi^į ,(įėl ųijrjtĮęs 
m^ senate.

G^rąjyay bus girnųitj^ė tjųiĮg^įų
Valstijų ąenate. Fęderąlį^me ąUtoyų b$te 
jau aęniąį bet į seųąjtj įki <ol 
viena. Mėgjnp j jį įtekti, l$i|, ^ę,Gp^c)$ $
ĮljiftoU valstijos, bę,t rinkirųuųse ją .^ųpĮųŠė

4‘$?m” Lewjs. J
Tas f^kt^ fed galų g^įe moterį jtąpp ątid.arytos; 

dų^ys į aųįįčiausiąjų įs.t§tyipų įęį4|m.o įstaigą krąšttį, 
yrą syeikipttj^ąs. Bet ^s. ^,ą^)yąy pakanka
mai gabumų sąmoninai ęitj tai kląų-:
siiųas, į kurį si^ie, tų> hfo ųiėkąg .ąigskyfr 
Jį, kaip laikraščiai praneša, visą savo gyvenimą buvo 
jtik naęjų šeimininkė, kuriai politika nerūpėjo. O poli? 
įjkęje juk reikia gerp nų^įmąpymo įy 
riųt joje užimti atsakomingą vietą.

ši moteris iš Arkansas valstijos buvo įšyįnkta j se- 
ųątą vien tik dėlto, kad senate buvo jos’vyras, . kųrj^ 
neseniai mirė. Tie, kųyįe už bąJsąyę, v njąnė^ kąd jį, 
turi “paveldėti” savo vyro yįę.tą.

Gal būt, kąd tąi yrą ląb^j Kr.ąžu, mandagumo ir, žmo- 
nįškumo atžvilgių, bet mes ląbai abejojame, ar tai yrą 
SVąįka politinė mintis. t ” ' ? /"

Gerai, kad moterų emancipacijos (pasiliuosavimo) 
ąjęją jau yra įleidusi gilias šaknis’ Amerikos. Žmonių; 
Skonėję. Jei ne, tai tokie eksperimentai su našlių rin- 
kįftu į jų mirusiųjų vynų -vietas galėtų . pakenkti 
čįojns moterims. Negabi arba neišlavinta politikoje mo^ 
teyis, patekusi į senątą, gąli pą<įary.ti ątąmbĮų 
kuriąs panaudotų mojtęr.ų teisių'lygybės priešai, j ’ 1.’ .

i Apžvalga
I _  JUM. MttMSMd

v APIE “DRAĮįįG4?
, PRUSEIKĄ

įdomu ^tųja^sų>kąityj?, ką 
rašų dyjejų prįe^iięų komunis
tę Jr/i^djį žmones "apie viens 

w to n»W vie' 
rp Mtps gy^f

• B^tgrbinąi pJuUq jr ^i^ki^V W 
tų si'oyjų atstovus. -Įįat įyy^ų 

/ skilimas: bjįpbjjjč iįra^ciją iš
jojo iš p^jos ^rųsej^ą ir jo 
šąbpOK^’ ir 
snaudos organuose atvira* nar

'■t

gį.aus ' kenkdavę 
'spaudai, negu priešams.
’' P?ie šito '

PRISIPAŽĮSTA, KAD 
SUSIBARĖ

yje.ti.i .įipjg Lito?
jnano

jaavo savąitraątyje pervarė pėp 
šer^ngą '^aįigą”
..{(kuris kppuhistų .partijoje 
šiandie sp|i;čiai l^piu-aul^.tyi^ 
ų* gali netpkujs ąų^tclbthnet 
“patį” Birpjją). Dąbąr Mizara 

savo įlaikfąštj atsiinyką 
guf” ^ruaeijęąi, ^ kie

tas žemčiūgų iš dviejų.^ĮįdJąmri 
ųįų, Mizaros strąipsųių aplę

"Neišąipagir^u^o 
^eikąs

&$$ėjQ asmeniu”. -

per 
lLl„

Vakar .tilpusi “Naujienose,’’5 
pr^apešimą ąpie “taų(tįečių kopr 
ferenęijųV N?ew Vpiįke pilnai 
patvirtina ir “^i^nybe^” lĮore^ 
pondencjja. Fašistų, ęr^ana^ 
(dėjo antgalvį per visą puslapį, 
pasigirdamas, kad “tautininkai 
subendrino jėgas kovot prieš' 
socialį^ųs’L Ęet' pačiam apra
šyme pasir$dty kad subendrini- 
mas. yisiškaL (nepavyko.

J<pnfai;encijos dalyviai per 
torCsi> net 

.jkolįojcsi —- ir i^įdr^tė, pĮię- 
^ątai;ę. įyąrbį^u^s kon- 

ferencij.os “darbas” bųy.o 
ye.r^ti gegužį ištraukti, 
d.atiųą. “Vien.” korespondentas 
rašo:

“yjsj trys kandidatai (į 
prezidentus: Gegužis, .Grinius^ 
ir Bačiunas. — “iy.'’ Red.) 

"konferencijos pr^ų^ 
tį su konferenciją* 
m iii laikytis disęį^.lįnos. I?a 
klausti Bačiunas ;ir Grinius 
Ubai džentelmeni^ai pasisji- 
l^ų, sutinką su šiųfy tautiškų-’ 

, jų kandidatų ir įų rėmėjų 
įįpnferencijos n^istatymu. 
ponas Gegužis —. priešinį, 
hesutinfe. to,' visiški 
Imamai iižgispiria — kajįdL 
datuosiąs, ngatsižyelg^ęj^. 
įpjkių ^oiifci^nęjjV* j°Ki<I. ,nij- 
įtąrimii,.. jK.o.iJlferajoj jjjįįjg. 

.. kir
. tas. :Jba^s»fe.

Gegužį pabara, me,

I?,ą^o labai jaudinan-

- Red.) sužavi. Į

«♦

■< -

mus T>as

tu” į vijce-pręzidentus be- jo įl- 
nios ir pritarįmo. šis pareiški- 
mas yra neteisingas. Kai tik 
Vąką^ų komitetus nutąre re- 
JSPtoenį’JSti pFtoia,us Mn<lida- 
W J vįce-ptozidęntiis, tai jam 
•įlįv,» pranešta ąpię tai jy jisai 
te. gavo. KetoKto. jo no- 
minavimįiš buy,o daromas su jo

Toliaus. Grinius kiek vėliau 
atsakė Komitetui, kad “dauge
lis7 žmonių jį kalbiną kandida
tuoti i prezidentus, bet jisai

pąts tikrai nežinąs, į kurį urė
dą jam butų geriau kandida
tuoti, ar į vice-prezidentus, ar 
į prezidentus. Todėl jisai neat
sisakąs kandidatuoti į vįce-pre- 
zidentus, bet sutinkąs, kan- 
(įįdatųotį ir į prezidentus.

žmogus, kuris žino, kad jo 
kandidatūra yra statoma ir ne
atsisako: nūo jos, aišku, sutin
ka kąndidątuoti.

Tod^l (Gripiaiis padarytį pa- 
ręiškpnai Nęw Torko konferen
cijoje (jeį^u “yįęp.” jų neiš- 
kreipė) prasilenkiu su tiesa.

v ' ■ ''r*

^Tęsinys)

WMSTbjCER .
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Verti A. Vaivada

Irus su jais, Ateityje laukia 
ireyaniunių.

Liepos 17 d., lai yra vakar, 
vįcnas juriijinkų Olgarsenas 
atėjo į lųano kabinų ir baiuiės 
perimtas pasuke, kad laive yra 
pasląptingas žipogus. Jįs tuo- 

. ..f . .. . . >Wl »tov5j° sargyboje ir b,u-
majus, išskyrus pąpiinetuą; vų, paslėpęs aht denio sto- 
faktus, kad nuo laivė nuolat 
žuvo jurininkai. Kur kas įdo
mesnis buvo popierių ryšulis, 
rasiąs butelyje ir kuris buvo 
priduotas teismė tyrinėjimui 
.kadangi jų turinio nuslėpi
mui nėra Jokio motyvo ir niir 
buvo leista jį panaudoti; ąiun- ėjęs laivo galą, nieko nerado, 
čių jums tų užraŠif kopiją/'Jis pražuvo ir liek. Rodos vi- 
pralėisdamąs tik kai kurias sos durys ir išėjimai buvo už- 
■jurininkyslės smulkmenas išdaryti. Jis buvo tiesiog prie
šakius apie krovinius. Atrodą,' taringos baimės panikoje. Bi- 
lyg kapitonas, nespėjęs alsito- jau, kad panika gali išsiplėsti, 
lint į jurą, buvo pagriebtas ko- Norėdamas to išvengti, šian- 
kįos tai manijos įr kad ji vis dien. išieškosimu visą laivą, nuo 
didėjo kelionei besitęsiant. 
Manę kopija turėtų būti pri
imta eum grano salis (su kri- 
sįeliu druskos); peš ją nura
šiau nuo rusų konsulo rašti
ninko vertinio/ kuris buvo pa
darytas labai skubotai.

Pasinaudodamas Prekybos 
rūmų ihsjTcktpriaus prielanku
mu, , peržiurėjau “Demetro” 
kelionės užrašų knygų, kuri 
buvo tvarkoje iki' paskutinių 
trijų kelionės dienų. Joje ne
radau nieko ypatingai’ įdo-

aiku stovėti sargyboje, kad 
cįti galėtų nors kiek numigti. 
Vėjas mažėja; jura vis dar te- 
jęsiunta, bet ne taip jų jau
čiame, nes laivas kiek pasto
vesnis.

Liepos 29 d. — Dar viena 
tragedija. -Sargyba buvo pa
vienė, nes įgula perdaug “su
vargusi jų dvigubinti. Rytui 
atėjus ant denio nebuvo nei 
gyvos dvasios, išskyrus styri- 
hinką. Sukėliau triukšmų ir 
visi jurininkai susirinko. Vi
sur nuodugniai išieškojome, 
bet nieko neradome. Dabar 
esame be denyje antro vairi
ninko, o įgula dar didesnėje 
panikoje. Pirmasis vairininkas 
ir aš nutarėme vaikščioti apsi
ginklavę, jei kas atsiliktų.

Liepos 30 d. — Džiugauna- 
me, kad jau artinamės prie 
Anglijos. Oras puikus plaukia- 
nie visomis burėmis. Atsigu
liau suvargęs, kietai miegojau. 
Pabudino mane vairininkas, 
pranokdamas, kad pražuvo du 
sargyboje stovėję jurininkai ir 
styrininkas. Laive paliko tik 
yąirininkąs, du jurininkai ir

pasląpt ingus žipogus. Jįs tuo

vįpčios kąjųtos šešėlyje. Lįjo 
Bęstųyėdaipas parųatė aukštą 
įieąų vyrų, visai nepanašų : 
liet vieną kurį jurininkų, išli 
panl laiptais ir nueinant išil
gai denio. Olgarse’nas atsar-

Rugpjūčio 1 d. — Dvi mig
lotos dienos, niekur nei vie
no laivo nepastebėjome. Pa
siekę Anglijos Kanalų reikės 
šauktis pagalbos ar gauti jų 
kur nuo kito laivo. Neturėda
mi užtektinai žmonių rūpintis 
ir apsidirbti burėmis, turime 
plaukti prieš vėjų. Nedrįstu 
jų nuleisti, nes paskui nega
lėčiau jų ištiesti. Atrodo, kad 
pamažu slenkamo prie pražū
tingo galo. Vairininkas dabar 
lAbiau sudemoralizuolas už 
kitus jurininkus. Jo stipresnė 
prigimtis, būdas, paveikė j jį

“Den^tro'’ laivo užrašai. 
Nuo Varuos į Whilby.

įtyrąsyfi lif'Jįos 18 d.; vyks
ta dalykai, kad
fiua Įcl^fįyįidįyip laiko viską 
sniųlkipf sužymėsiu.

f’ ! 
y^. LtoMiM i ..........

hsjįttp.lį> Ašfe žemių. Prieš pie 
lųs pradėjome plaukti, 
žias rytų vejąs. įgula, penki... 
UŪ vairininkai, virėjas ir (ka
pitonas) .

Liepos 11 d. iššaušus pasie
kėme Bosforą, Į laivą įUpp! 
turkų įpuilįnipkai. Kyšis. Vis
kas .tvarkoje. Atgal jųron apie 
1 po piet.

/Liepos 12 d. pėr Dardane- 
liųs. Dar jaugiau muitininkų’ 
'Pajūrio skvadrono . Įaivits. 
VėJ kyšiai, pf^ęięyių dąi*^ašj 
nuodugnus, bet greitas. Nori? 
kad kuo greičiausiai išplauk
tume. Sutemus praplaukėme1 
pro archipelagą.

Liepos 13. d. praplaukėme 
pro Matapano iškyšulį. Įgulą 
kuo tai nepatenkinta. Atrodo 
nųsigąųdę, bot nieko nesako.

Liepos 14 d. gerokai susir,li
pinau įgulą. Visu jurininkai

VW’' praeityje 
keliavo su manimi; Vairiniu.

dil^kas;-- ... ,r;. ,
W '“M !ffi m ir perstetef.no- 
j*?- v«l.r,ij>iŲkas m^o kantry
bes ir (Jrpžė yitinęi.n j veidą.

.toarfeis lytrnio, bet 
viskas praėjo ramiai. .

Ljepos 16 d. Vaiiypjįdsąs 
pyųpešė, kad truko vięųo jiį-, 
yinųikb Petrovskio. tyjejęaip 
ųcgaliįo jo pranykimo i^ąįš- 
kių^i. Stovėjo sargyboje ąštųn- 

^tą valandą vakare ir bųyo 
^bj'aiųoyo pakeistas, bet tne ‘ 
ęrįžo į Jk^jUtc. Visi vyrai dar 
Įjlhiau iiu^iipinį. Jie visi aiš
kina ta patį, liet nesako dail-

d. pabaigėme į lai- 
jĮcrpviniųs, sidabro

ŠVie-

vieno ^alo iki kito.
Vėliau sušaukiau visą įgu

lų ir pasakiau, kad, anot jų, 
laivė yra Jcoks tai žmogus ir. 
lodei visas laivas bus išieško
tus. Pirmas vairininkas buvo 
piktas; sakė, kad tai buvo lik 
kvailas prasimanymas ir pasi
duoti tokiems prasimanymams 
reiškia demoralizuoti įgulų; 
jis žino, kaip jiems išvaryti 
kvailas mintis į| galvos. Atida
viau jam vairą ir nuėjau su 
kitais. Visi ėjome krūvoje ir 
nešini lįktarnes rankose, puo- 
(įugnįai išieškojome visus pa
kampius. Kadangi laivų vidu
ryje tebuvo didžiulės dėžės, 
ų.ėųųyo jokjų Kl,r
nežinomasis butų galėjęs pa- 
sįsĮėptl. Nieko ųeracĮę vyrai 
vjsi nusiramino ir linksmi grį- 
M P*?.c toto’a?*8 
vairiiųnjkas raukėsi, bet nieko 
nesakė.

,Liepos 22 d. — šiurkštus 
oras ir, visa įgula užimta su 
įttoręųmi. N,era laiko baikštytis. 
yyyai- jau pamiršo apie savo 
baimę. Vairininkas vėl liuks
uos ir tarp vj§ų g^i santy- 

JMpijinjęųs už 
(jųrbą ląike audros. Praplau- 
k.eųię- pj^o Gibraltarą ir sų- 

Vųikąs tvarkoje.
Lįenos. M d. — paivas lur-

lojo supyksrtj, kąme.
jie jftiij- -.tįii'k jsakė,

įplaukę į Bis- 
sųsiUnkame su 
o vakar vakare 

jurinin-

bųf ųž^ejjU.as. 
jau .trūksta, ir 

audringu 
pražuvo dai\ vienas
kas. Pražuvo ir tiek. Kaip ir 
pirmasis >Jis užbaigė stovėjęs 
sargyboje ir niekas daugiau 
j,9 ^ęiptų.ė. Vyrai vėl panikos 
apimti ^psiunčiau įsakymą 
paųvigubįnti sargybų, nes pa
vieniui jurininkai jokiu bud u 
pęųprėjo sulikti būti sargybo
je. Vajyininkas vėl piktas. 
Ląųjciu ųeraipunui, nes arba 
pats vaięininkas arba įgulų 
griebsis žiaurumų.

: Liępo£ 28 d.— Keturios die- 
ųoęs pragare. Laivas didžiausių 
^ų^ųyjų mėtomas į visas pu-

ųęi akių sumerkti. Visi juri- 
nelekę jėgų.

U 
tinkamo žmo-

pos pragare. Laivas didžiausių
/’■ - ' L

jSes.vbajsi vėtra. Niekas negali

' • i ’ •' i nteveik I. . . _
težįįiaii |kQ ir skirti sargybai 
nes nėra tam tL" z

kreipia domės į baimę, dirba 
atbukusiais jausmais ir .kant
riai, pasiryžę laukti blogiau
sio. Jie rusai, jis rumunas.

Rugpiučio 2 d. Vidurnaktis. 
— Pabudau prieš kelias minu
tes, išgirdęs triukšmų prie sa
vo kabinos. Nieko negaliojau 
pamatyti per miglų. Išbėgau 
ant denio ir susidurįau su vai
rininku. Pasakoja man, kad 
išgirdo triukšmų ir tuojau at
bėgo, bet sargyboje stovėjusio 
juriųinko nei dvasios? Dar 
vienas pražuvo. Dieve, suteik 
mums pagalbos! Vairininkas 
sako, 'kad dabar esame Do
ver’io Sąsmaukoje, nes kuo
met jis išgirdo žuvusį jurinin
ką sušunkant, rūkas trumpam

Šiaurės Forclando krantus. 
Jeigu dabar esame šiaurės Ju
rose, tik vienas Dievas gali 
upinis parodyti kelių per tų 
rūkų, kuris atrodo, visų laikų, 
kartu su mumis slenka; bet 
jau ir pjovas mus apleido.

(Bus daugiau)

Naujas No. 22 “Kovos'* 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
KJaųskjtė Naujienos^

TIĮC ką ” gaypuie naują 
Kultūros numerį 12. Gali
mu gaųtj Naujikuose. Kai
na 45 centai.

Nauja “Naujienų”'

Gąjį gauti dabar “N.” ant 
kampo No. Crawford ir W. 
\Vellington avė., 3000 North.

“N.” Adui.

ĮGALIOJIMUS
(,D<mernattfr)

galite pądaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci-

> jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.
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Programe dalyvaus “PIRMYN” choras su Chįcągos Lietuvių Sijnfonijos Orkestrų po vadovyste p. Ę., Stepowyičiaus: “BIRŲTfiS” .choras pų. vadovyste 
p. M. Yozavito; “Birutės” kvartetas, susidedantis iš P. Stogio, S. Rimkaus, Kaminsko ir Ažukp; H. CHUNięĘ.p ukrąlpiėcių oaieta.Sf

' Anelė Sa^yaičik?iųtė.-Stepoųa.vičięnė ir it. . .
PO KONCERTO ŠOKIAI. ŠOKIAMS GROS YOZAVITO $&K$SWAS. '
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UNIVERSAL SHOE 
REBUILDERS 

ANTANAS E STANEVICH 

3451 Wallace Str.
Augštos rųSies darbas.—Žemos Kainos 

—25 metai patyrimo.
Mes pasiimam čeverykus ' 
ir greitai pristatom. m
Tiktai patelefo- 
nuokit YARDS 
5810

Roseland

neatsargiai. Ir dar ga

Garsinkitės “Nnose

Bridgeportas
laikąRoseland

a atsi

■žvalgas
Pirkite ši Radio kol tebėra tokia žema kaina

Marųuette Park

žais

Mote

PRANEŠIMAS
Ben A. Waitc xes l < ašti nėję

svar- 
visas

emos ir vi- 
susitarti dėl 
kiekvienam

Vai 
nau

South West Lithuanian Ameri 
can Political Club

Tarp Chicagos 
Lietuvių suteikia 

barzdaskuty klos 
M komfortą 

■jį skutimos 
namie

Gražus Lietuvių Programas iš stoties W G F L 970 k 
kas nedėldienį nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų, iš W H F C 

1420 k. kas ketvergę nuo 7 vai. .vakaro duodamas 
BUDRIKO KRAUTUVĖS.

Kitas Joniškiečių Kliubo na
rys, Kazimieras Strakšas,, apie 
savaitę laiko atgal lipdamas 
laiptais nupuolė žemyn ir per
silaužė kojų; 1 Tąpo nugabentas 
pavieto ligoninėn. ’ Koja buvo 
sutaisyta. Bet.,, kadangi prie
žiūra kalbamoj ligoninėj ne 
visai buvo patenkintas, tai pa
gulėjęs keletą $ienų, padeda
mas Klemenso Strakšo. ir p. 
E vos Gasparaitienės, Kazimie
ras Strakšas parvažiavo namo, 
4637 So. Washtenaw avė. ,.

Joniškiečių Kliubo nariai pra
šomi aplankyti ligonį ir suteikti 
jam suraminimo.—R. š.

Remkite savo apknnkes 
biznierius

Iš metinio Joniškie 
čių Kliubo susirin

kimo

dabar, ar j paštą padėjote?”
“Ne, atsakė vyras,” “įdėjome 

j tuščia medaus keną ir užka
sėme”... Vyras paaiškino kokioj 
vietoj tie pinigai tapo užkasti.

Nežinau ką jie daugiau kal
bėjosi, ba aš greitai turėjau iš 
gatvėkario išlipti. Bet turiu pa
sakyti dar kartą, kąd laisvės 
gatvėkariuose yra daug ir kai 
kurie ja plačiai naudojasi, saky
čiau 
tas neatsargumas paaiškins kai 
kada statomus klausimus: Iš 
kur plėšikai sužinojo, kad Jo
nas ar Jokūbas nairiie turėjo pi
nigų? Arba: Kaip jie žinojo, 
kad pinigai buvę paslėpti ten, o 
ne kitur?
, Hm... laisve atrodo geras da
lykas. Bet mokėjimas naudotis 
ja irgi reikalingas.

—Senas Jurgis, i

tuvių spulka. ..
Visi prašomi prisirašyti. v

Patarnaviųias visuose reikaluose teisingas ir kiio 
geriausias.

siun 
susi 
pasi 

Rėpi.

Praėjusį sekmadienį, sausio 
10 d., G. KrenČiaus svetainėje, 
4600 So. Wood st., įvyko Jo
niškiečių L. K. Kliubo matinis 
susirinkimas. Pirmininkui 
Butaučiui atidarius susirinki
mą skaitytas buvo protokolas. 
Po perskaitymo protokolo se
nasis nutarimų raštininkas, 
Justinas Dočkus, apleido savo 
vietą. Pirmininkas tarė keletą 
žodžių ir padėkojo jam, už 
nuoširdų darbavimęsi ir tin
kamą atlikimą pareigų, kurias 
ėjo. Naujas sekretorius Vai
čiulis ėmėsi darbo visa ener
gija ir, reikia tikėtis, jogei jis 
savo užduotis atliks gerai, 
kaip ir kituose darbuosė kad 
atlieka. . 1

Finansų sekretorius išdavė 
smulkų ir gerai priruoštą ra
portą. Tą pdtį padarė iždinin
kas ir kasęs globėjai, ir visų 
raportai priimti vienu balsu.

Iš revizijos komisijos rapor
tų pasirodė, kad Joniškiečių

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

Parengiami, parašomi ir užtvirtinami lietuviški do
kumentai ir įgaliojimai dėl atsiėmimo, valdymo, ren- 
davimo ir pardavimo žemės Lietuvoje.1
„ Parengiami ir parašomi įvairus angliški dokumen
tai, t. y. dytai, kontraktai, testamentai, įgaliojimai, no
tos, turto perrašymai, ir visi kiti dokumentai.' 

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

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

per telegramą. ' \ •
Skolinami pinigai ant pirmų ir antrų morgičių; 

parduodami pirmi morgičiai; perkami kontraktai ir 
antri morgičiai.

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

Joje sudėti pinigai atneša gerą pelną.

Gerai žinomas muzikantas ir 
čeverikų taisytojas Stanevich, 
kuris savo name turi dirbtuvėlę 
čeverikams taisyti, 3451 So. 
Wallace st., antradienio rytą 
eidamas į skiepą atsinešti mai
lių, kad pakurti pečių, pasly
dus kojai nuriedėjo žemyn laip
tais ir užsigavo.

Vienas tiktai dalykas buvo 
geras, kad laiptai žemi. Ir visgi

Išvažiuoja; susirgo
Ketvirtadienį, sausio 14 die

ną, Joniškiečių L. K. kliubo na
rė p-nia Julija Andrejunienė iš
vyksta į Lietuvą. Pp. Andre* 
j tinai ilgus metus gyveno Cb 
ceroj, kur turi savo namus.

Apie metai laiko atgal And
re j unai susitarė su vienu žaga- 
riečių, kuris turį namus Žaga
rėje, padaryti mainus. Ir pa
darė. v

Andrejunų duktė Bronislova 
praėjusį pavasarį išvyko Lietu
von, o dabar ir jos motina va
žiuoja ten 
dar kuriam laikui pasiliks Ame
rikoj. Vėliau betgi ir jis ma
no vykti Lietuvon ir apsigy
venti ten.

Linkėtina p. Andrejunienei 
turėti laimingą kelionę ir sma
giai Lietuvoj gyventi.

3417-21 South Halsted Street
‘ Tel. Boulevard 8167 ir 4705

South West Lithuanian A- 
meriean Political Club laikė 
metinį Susirinkimą J. Miežlai- 
škio svetainėje; 2553 West 71 
Street. Susirinkimą atidarė se
nasis pirmininkas D. B. Prata- 
pas. Pasakė agitatyvę kalbą 
apie kliubo vertę, jo nuveiktus 
darbus ir paragino veikti to
liau sulig išgalia. Po to, už
leido savo vietą p. V. Valiu
kui, kaip geram darbuotojui 
ir šių metų pirmininkui.

Nutarimų raštininko, finan
sų ir kasieriaus Raportai pri
imti vienu balsu. .Knygų per
žiūrėjimo komisijos raportas 
priimtas taipjau vienu balsu. 
Priimti ir kitų komisijų ra
portai.

Susirinkimas atšaukė ba
liaus rengimo komitetą, 
dybą nurodė, kad nėra 
dos, ba stoka pelno, reiškia, 
mažai įplaukų numatoma iš 
baliaus. >

Komisija raportavo reikale 
kovos su ištvirkėliais, kurie 
daužo gatvių lempas ir alėjo
se butelius. Policija jau pra
dėjusi savo darbą. Kas bus 
daroma toliau ir kaip, tai taps 
pranešta vėliau. Bet nariai 
tuo raportu nepasitenkino ir 
reikalavo pilnesnio, vienok 
komisija atsisakė. Tai D. Gri
cius apsiėmė liuosnoriai į tą 
komisiją įeiti ir kitame susi
rinkime išduoti pilną rapor-

Ateinantį penktadienį sausio 
15 d., 7:30 vai. vakare, svetai
nėje 341 E. Kensington Avė. 
įvyks Kliubų ir Draugijų Susi
vienijimų metinis susirinki
mas. Komisija duos metinį 
raportą, bus kitokių svarbių 
raportų ir pranešimų. Visi 
nariai atsilankykite. Už neat
silankymą bausmė pagal kon
stituciją^ Nepamirškite atsi
vesti bent po .vieną naują na
rį prirašyti prie Susivienijimo. 
Su. pradžia metų turime pra
dėti* veikti, kad pabaigoje me
tų turėtume dvigubai narių.

Sekretorius.

IŠ roselandiečių, nors dau
guma nedirbame, bet sužino
ję, kad ateinantį sekmadienį 
įvyks “Naujienų” koncertas, 
rengiamės atvažiuoti į kon
certą. Mes, roselandie- 
čiai, iš senai jau esame 
patyrę, kad “Naujienos” duo
da šaunius koncertus, o šie
met, sakoma, bus dar šaunes
nis.

Manau, retas iš roselandie
čių pasiliks namie. Aš, kaip 
konkurentas Senam Petrui, 
busiu pirma atvažiavęs, kad 
gauti pirmą progą pasirinkti 
gražesnę merginą, kuri geriau 
moka šokti. Būdamas dar 
nevisai senas, šviešiais plau
kais, norėsiu pralenkti Seną 
Petrą šokiuose, šokiuose lai
mėjus, man teks ir svyhart.

Lai Senas Petras nepyksta, 
aš darau kaip man geriau.

šiuo laiku yra daug bedar
bių visoj Chicagoj.' Jų yra ir 
Bridgeporte.

Ne tik suvargimas, ne tik ne
žinojimas kas bus toliau, bet 
ir monotonumas, nuobodis ka
muoja pratusį reguliariai dirb
ti žmogų.

Sėdėti kambariuose nieko 
neveikiant ‘įkirėja, nors ir tu
ri kambarius. Aršiau yra, 
kai turi tik vieną kambarį. Jis 
pasidaro kalėjimu. Dar ar
šiau, kai nė kambario nebe
turi.

Kur dingti, kaip laiką pras
tumti?

Gatves mieruoti nusibosta. 
Nesmagu pasidaro praėjus po
rą kartų. Kur dingti?

šią stoką vietos ramiai pra
leisti nors keletą valandų su
pranta bent viena įstaiga Brid
geporte — tai Fellowship 
House, 831 West 33 Place.

Ir ot ta įstaiga praneša, kad 
jos durys atdaros dienos lai
ku bedarbiams, kur jie gali 
pasiskaityti knygų ir laikraš
čių, pasikalbėti arba ir paloš
ti čekerius, šachmatus ir 
mes.

Įstaigos prašymu, į ją 
čiamos yra “Naujienos” 
rinkusiems lietuviams 
skaityti

Massillon, 0 
majoras priima priesaiką. Jis planuoja savo mieste panaikinti 
depresiją, išlesdamas “kvoderinius bonus”, kurie tame mieste 

turės pinigų vertę.

[Acme-P. 8 Ai. Photo] ( *

Gen. Jacob S. Coxey, naujai išrinktas miesto

North West Lietuvių 
rų Kliubas laikys metinį susi 
rinkimą 15 dieną sausio, pp 
Prūsių bute, 3247 Beach Avė. 
7:30 vai. vakaro.

šis susirinkimas yra 
bus. Todėl kviečiame 
kliubietes dalyvauti jame n 
svarstyti bėgančius kliubo rei 
kalus. Valdyba.

t. y. taisyti čeverikus, ii* dar 
prie, progos, kurie negali patys 
pasiimti čeverikų iš jo dirbtu
vės, tai tiems jis pats atneš į 
namus, žodžiu, duos pilną pa
tarnavimą.

ŠEIMYNIŠKĄ 
VAKARĖLĮ 

— rengia — 

Joniškiečių L. K.
Kliubas

ŠEŠTAD1ENYJ,

Sausio 16 d., 1932
G. Krenčiaus Svet., 

4600 South Wood Street 
(T0WN OP LAKE) 

Pradžia 7 v. vak.
Laike vakarienės 

tnuzikalis programas 
vile Ančiutė, < 1
na Kirstukais, piano skambins ii 
akompanuos Birutė Briedžiute. Šo
kiam gros Šauni muzika po direkty
va Jurgio Steponavičiaus.

Kviečia J. Kliubo KOMITETAS,

Bridgeportas
A. £. Stanevich susižeidė

Darosi tikras sportiškumas turėti "Per
sonai Radio.Jis yra tokio augstumo 
kaip pastatyta knyga ir tokio ilgumo 
kaip atvira knyga. Grojimas Šio Ame
rican Bosch Personai Radio, lyginasi su 
bile kokiu radio bi kokia kaina. Jo to
nas yra gražus, gavimas garsų puikiau
si; ir netrukdomas. Jums reikia šio 
"Personai Radio*' nežiūrint kokį kitą 
radio turite! Jis yra "po rt abi e”—sudė
damas. Pamatykit jį! Išgirskit jį! Ir 
pirkit jį! Kiti modeliai super-hetorody- 
nes iki $139.50. Jus galite nusipirkti 
American Bosch Radio pigiau už kitus 
setus netaip gerus ir netaip gerai žino
mus.

Įžanga 35c 
bus duodamas 
Dainuos Ak- 

Ona Skeveriute, Aldcf- 
piano

Kliubas padarė žinksnį pir- 
myn. Nutarė daryti bandy
mą vienytis su kitu kliubu, 
kuris randasi toj pačioj kolo
nijoj, ir pavedė tą darbą ekze- 
kutyviam komitetui, šiame su
sirinkime buvo vienas narys, 
kuris priklauso abiem kliu- 
bams. Jjs pranešė, kad ir ant* 
rame kliube tas pats noras pa
sireiškia, ir komisijai pavesta 
pradėti daryti sutartis. Žino** 
ma, šitokios pastangos yra L. K. Kliubo kasoje šiandien 
naudingos abiems kliubamS,! randasi $744.79. Narių duok- 
nes susivieniję jie sudarytų di-|lių įplaukė $49.50. Deliai de-

iSSžAMERKAN BOSI H
L^UtADIO

4600 South Wood Street 
Tel. Lafayette 6393 . Chicago, Illinois

Kas at- 
pasiims 

gaus 10 nuoš, 
nuolaidos.

presijos prariidnėje, o gal iš 
dalies ir dėl valdybos apsilei
dimo Joniškiečių Kliubas pra
ėjusiais įnertais pražudė apie 
pusę šimto narių. Pilnai užsi
mokėjusių narių dabar Kliu
bas turi 61.

Nutarta,' l<ad va 
kreiptų į užsilikusius su pra
ėjusių metų duoklėmis narius 
parašydama jiems paraginimo 
laišką užsimokėti mokesnius. 
, Praėjusiais 1931 luotais įsto
jo 'į kliubą viso 10 naujų na
rių. Reikia tikėtis, kad šie me
tai bus daug laimingesni Kliu- 
bui, nes dabar dar tik prądžia Stanevich jaučia skausmą šone, 
metų, o jau pusėtinai prisira- Vienok jisai galės dirbti darbą, 
še. Galima pažymėti šio me
tinio susirinkimo naujų narių 
įstojimas. Įstojo šį susirinki
mą Kliuban plačiai žinomas 
nųrthsidietis Vincas Briedis ir 
p-lė Birutė Briedžiute. Prisi
rašė taippat plačiai žįnomas 
pažangiosios visuomenės dar
buotojas Mykolas Kriščiūnas; 
Jonas Pūga (cicerietis), se
nas Joniškiečių narys, prira
šė prie Kliubo savo žmoną 
Marcelę Paugienę ir dukterį 
Marijoną Paugytę. Svetainės 
savininkas, George / KrenČius, 
prirašė savo žmoną p. Marijo
ną Krenčienę. Visi buvo vienu 
balsu priimti. P-nas K. Baltas 
ir p-nia Baltienė, nauji nariai, 
užsimokėjo pilnai duokles. Jis 
pats atvyko susirinkiman, bet 
greitai turėjo apleisti jį, nes 
žmbna susirgo.

Buvo atsilankęs Chicagos 
Latvių Draugijos pirmininkas 
J. Green. Tapo perstatytas kal
bėti. Jis kalbėjo latviškai. Pa
sak jo, latvių tikslas esąs toks, 
kad Joniškiečių Kliubas sueitų 
su latvių organizacija ir bend
rai surengtų vakarą. Joniškie
čių Kliubas nutarė oficialiai 
neprisidėti prie latvių, bet pa
remti jų draugiją morališkai 
ir materialiai, atsilankant į jų 
parengimą. Taipjau latviai 
yra užkviesti į Joniškiečių va
karėlį ,kuris įvyks ateinantį 
šeštadienį, sausio 16 dieną, Q. 
Krenčiaus svetainėje, 4600 So. 
Wood Street. f <

Buvo rinkti darbininkai šei- 
miniškam Kliubo vakarėliui. 
Nutarta pailginti jaunuoliams 
prirašyti prie Kliubo vajų ir 
priimti jaunuolius į Kliubą 
veltui, tik užsimokant už ‘kon
stituciją 25c. Išrinkti du orga
nizatoriai jaunuoliams prira
šyti. Jie yra Birutė Briedžiute 
ir Jonas Gasparaitis. —Narys.

me PERSOHAL^W^ RADIO 
AniX MANY MONIIHS IJn 
SUCCESSI UL IMI IATION 
HAS BEEN MADf/

RmnI «<*•«• feoturess 
PENTODB POWER 

TU BE
SCREEN OR! D TU BES 
FAST-HEATER TYPE 

TUBES 
FULl RICH TONE 

VOLUME CONTROL 
INSTANT STATtON 

RNDING
IL1UMINATED DIAL
ELECTRO-DYNAMJC 

SPEAKER 
COMPLETaY SHIELDED 

SOLIO MAHOGANY 
CABINET

Prie Seno Petro 
pakabų

.... ; ■

Senas Petras, važiuodamas 
pigiausiu pasauly limuzinu ,Į 
Rožių žemę, pątėmijo, kad gat- 
vėkary nėra laisvės.

Aš esu senas Jurgis, irgi va- 
žiriėju tais pačiais limuzinais 
kaip ir Petraš ir sakaus, kad 
pilna laisvė gatvėkariuose vieš
patauja. Tatai įrodysiu faktais.

Bus apie ip^esj laiko atgal. 
Įlipau gatvekarin prie 7į ir 
Western ąve. ir važiuoju. Ties 
69 gatve įlipo cvyras su mote
riške ir pradėjo tjip garsiai it 
laisvai kalbėti, kad jeigu kiti 
važiauvusieji suprato lietuviš
kai, tai visi žinojo apie ką jie 
kalbėjo.

Moteriškė pasakojo apie ban
kų užsidarymą, pinigų atėmi
mus, holdapus ir kitokius atsi
tikimus. O vyras, gavęs paga
lios progą išsižioti, aštriu balsu 
prabilo: “Aš buvau irgi susirū
pinęs, nes manoji nesiklaususi 
manęs išėmė iš bankos keturio- 
liką šimtų dolerių.

Moteriškė klausia jo

SERGANTIEJI!
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai, 
apie bile ligą ar silpnumą.

Vėliausi ir geriausi 
treatm'entai išgydy
mui kraujo ligųJ 
reumatizmo, inks
tų, pUslČs, urina- 
rių ir. visų užkre
čiamųjų ligų. Tai
pgi speciali treat- 
mentai Sugrąžini
mui . energijos ir 
stiptųnio be laiko 
nusilpiįsiėms ir ly
tiniai dieniems vy
rams,

Sergantys žmonis kviėči^i ateiti 
dėl nemokamų informacijų,' kurios 
bus Nuteiktos be jokių 

Dr. Rqss kainos yra 
siems prieinamos. Galim 
lengvų išmokėjimų, ka> 
duoti progos išsigydyti.

DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearbom Street 
kampas Monroe Street, Cbicago, 411. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 50<j dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 1Q a. m. iki 
5 p. m. Nedčliomis 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliais, Seredomis ir Suba-

xlel£ kombinuotę 
šimtų narių. >

Atėjus rinkimams politikie
riai kitaip kalbėtų ir iš jų 
lengviau butų galima gauti ko 
bus prašoma. Lietuviai galė
tų turėti savo žmogų miesto 
valdyboje. Iki šiol lietuviai 
mažomis grupelėmis mažai te
galėjo nuveikti.

Nutarė permainyti susirin
kimų dieną. Ateity susirinki
mus laikys kiekvieno mėnesio 
pirmo šeštadienių vakaru.

Pirmininkas pranešė kad 
Clearinge suorganizavęs kliu- 
bq skyrių su 21 narių ir kad 
skyrius pradėjo susirinkimus 
laikyti.

Finansų raštininkas K. Ma
žeika pranešė, kad greitu lai
ku prirašysiąs penkiolikę nau
jų narių, nes jam visi jie pasi
žadėję į Kliubę'įstoti. J. B.

PROBAK
- ■ . ■ ■ ■ ■: •

(PROBAK BLADE)

f
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CHICAGOS
•.Uh... šalta!. ’

Kaip vakar laikraščiai prana
šavo, ‘kad pirmasis, s‘tikras” šią 
žiemą šaltis , pasieksiąs Chicagą 
vėlai vakare. ;Bet visa diena 
buvo tokia šilta, tokia 
jogei žmogus greičiaus 
apie pavasarį,. o. ne apie 
Nejaugi bus šalta?

------------------------ -r....} 'r-.. ---------r 
finansinei kryzei Chicagdj pa 
šalinti meras Cermakas, guber
natorius Emmerspnas ir kai kuį 
rie žymus Chicagos biznieriai.;

JJilįų atmetė demokratų .va
do legisląt.uroj, ntstųV.V bute, 
Michaęl I^de jr buvusio'* gttbęr? 
nątorip .^ipalVo Jkombinuotė. į

Kai’ kas mano, kad Igoe bąk 
savęs prieš Kelly bilių keršyt 
damas m^rui Cermakui. Mat, 
Igoe yra aspirantas kkndUlatu- 
rai demokratų partijos sąrašų

■i ri?;1 ■eron,1, r., r/y -m r

liąusia rinkimai,A&irpilįęčiaį,i ;n7 
tęres uęjasi t pritintu (gyvenimu 
ir klausimais, .kurie Ijiačia- j j. > 

Susirinkiinan taipjau <rbuvo 
atsilankąs j.8yetas' svetimtautis,< 
Mr. A. Vendley, buvęs, vietos 
asesorius per daugelį mctų.fJię 
šiemęt ir vėl kandidatuoja j tą 
pačią, vietą republikonų partijos 
^ąraši^ Jisai tarė keletą .žo
džių. Tarp kitko pareiškė, kad 
yra ridžiąugsminga, jogei <mes 
turime pastatę kandidatu p.

L ?■ ...
' *1 ■' >i X 'I ’ ,■ \ j *,

Andrė,lauskid bu^° surengto^ 
išleistuves, ' J Paly vąvo nemaža į 
būrelis jo draugų. -Visi susinht 
kuaieji išyąžiuojąričiam 
;špwial 'Jniką; pfaleisti t Lietui j 
ir vcl ląiijjirlgai LŠugrižtrri • Chi' 
eagą.-tlMlyyavęs.'; - ...'i i

U
y..į.■

k !1 h ■ !";
. Graboriai

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis

Lietuviai Gydytojai

maloni, 
mąstei 
šalčius.

.Žada paskelbti tikrą ka
rš rakietieriams

^Valstijos gynėjo <Swansooo 
ofiso tarnautojas, Ędvvard Duf- 

tficy, deliai Jiosvnbergio nušo
vimo pareiškė, kad jisai stosiąs 

-tikrąjį ikaran su raketierįaisi. 
Jiąai tai kovai ketina ieškoti 
pagelbąs .kiekvieno asmens už
imančio viešą tarnybą, kiekvie
nos organizacijos, .jų tarpe Ghj- 
cagos Rjrklybos Asociacijos, 
slaptojo šeškomo, fabrikantų 
asociacijos ir kitų. Jisai keti
na -paliuosuoti Chicagą iš ra> 
ketierių ranką.*

Perkūne, jam padėk! Bet 
kiek kartų panašių prižadų 
Chicagos, publikai davę yra kiti 
viršilos ir kiek kartų publika 
apsivyto jų prižadais.

Verta apsižiūrėti

ąpartmentus čekiu iš

Vyras Atsilankė ir parendavo 
tris apartmentus adresu 549 
Aklinę avė. Jisai užmokėjo už 
visus
anksto. Bet apartmentų mene
džerius turėjo sugrąžinti ren* 
dauninkui $30.

Jis tečiau buvo įspėtas, krd 
čekiai negeri. Well,.kada sugrį
žo rendauninkas pasiimti $30, 
tai tuo pačiu laiku atvyko ir 
ponija. Areštavo ^ndauiįbiką:

Jisai darydavo šios rųsies pri- 
gaudinėjimu biznį. Užmokėdavę 
neva renda negerais čekiais, 
gaudavo grąžos, o paskui ding
davo.

Darbininkų ir samdy- 
dojy derybos

Kaip šiandie prasidės 
bos gelžkelių darbininkų 
atstovų ir samdytojų. Derybos 
eis Chicagoje. Darbininkų at
stovai ketina reikalauti pra
monės stabilizacijos,. t. .y. už
tikrinimo pastovesnio darbo. O 
tam tikslui siekti jie jiųrodo 
reikalą įvesti 6 valandų darbo 
dieną gelžkelių darbininkams. 
Jie, be to, reikalauja išleisti 
$1,000,000,004r serų, kad iškas
ti tunelius tose vietose, kur 
pasitaiko nelaimią ant gelžke
lių kryžkelių.

dery- 
unijų

Užpuolė merginą „
Piktadaris užpuolė jauna 

merginą, Miss Sttlla Kamisky, 
19 metų, 2554 Winnemac ava., 
kai ji grįžo namo iš skslbyk 
los, kurioj dirbo. Atėmė iš jos 
$2.(50.

Pienas pigesnis kitur. 
nei-Ghieagoj

Iš šimto miestų ir miestelių 
aplink Chicagą (Ulinois, iWis* 
consin ir Michigan valstijose) 
bent 77 tuose miestuose pienas 
yra kvortai pora centų piges
nis, ne ka<l Cnicagoje.

j Illinois valstijos (£ykctnatc- iKimburką; i ir 'kadram smagu’1 
•bus įdirbti su patyrusiais ^žmo
nėmis ir geros darbo pasėkos 
busiančios užtikrintos.

Paskui išklausyta raportas 
iš politikos veikimo. Pasirodė, a i ’ • 4
kad viskas eina tvarkiai. Tad 
kliubas nutarė paskirti, agitaci
jai $50. Tatai yra pradžia ir 
gan graži.

Kliubo valdybon šiems me
tams įeina: pirm. Lęo Švėgžda, 
pirm, padėjėjas Ėd„ Statkus, 
profokoįų .raštjninkąs C. Genis, 
f įnąnĄų', rašrinifikąs K. De yę i - 
^js,- iždiųinkąs ,V.. kokajiųpslcas.

; Susirinkimą j\ ,;.jįąįkpmi. .pirmą 
jpfrmadienį . kjiekvjįeiio mępęsio 
vąkąre ,p. ;į<ųkštįępės sveįainęj, 
prie 1.5 §tręet jr 49 avenue.

Šis :kliubas yra '’ vienintelis 
Eiiceroj lietuvių .politikos ?kliu- 

as. -7-Yiėtįnis. '

rius Ateinančiose nominącįjoąc,. 
O mėras Cermakas, nors demo, 
kratas, nerodęš entuziazrtid 
Igoe ambicijoms.

Caponės byla vasario 
■9 dieną

... — ii —i —- ««■■> .i,, .......-r- y*.

Chroniškos ir į ilgos ligos į 
' šktivirh ; sirdicM?: Diūfieiju.r r imtstu, 
Irisnųitys . Homo^oldfti, Kraujo , Ir Nervų Pa- 

;kUk»nih SĖKMINGAI'OYpOMI nukibti nau
jai fu-tieU) KiuUQJ21ektrQnftlj.il nūaraj,ų, kur e 

karhHų ; Jiii’Vl. KuIiiuh nn- 
pfirlhtoji; . ' .

.alfaa -k .fARMoa
’ v GYbYTOJAH pi ęHDil'KGAS

4>014M>, N6rtli J.KkUiIc .Ąvenuo 
. . J Tol. JJiHlependenoa. 0033 

Valando*: iki T V. p
' .. • . . P ■ 1U1 4 v-
i "įį0 w9dM|»B I■ I »<.ii t.Į Į I

1646 W. 46th St. 

? Telefoną!
Bouhvnrd 5203

Boulevard 8413 

’ I
1327 So. 49th Ct,

T<l<fonai

110

p..*ir nuo 
vilk. , •

Cicero 3724

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

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boukvard 8483

Lietuviai Gydytojai
Dr. C. K. Kliauga

DENTISTAS
Utarninkais, Ketvergaii ir Subatoms 

2420 W. Marguette Rd. arti Wedtern Ao. 
- Phone Hemlock 7828

Panedėliais, Seredoms ir Pėtnyčioms 
1821 So. Halsted Street

Phone Boulevard ,7042

1 . p
< Caponės apeliacija bus svars 

tomą teisme pradedant ►vasario. 
9 diena. ■ Caponė deliai taksų 
nemokėjimo buvo nuteistas .11 
metų ^kalėti. Jisai nori leng
vesnės bausmės • 1 > *’

Tarp :Ghicagos
Lietimų *

Cicero

Atmetė bilių taksų .ma
šinerijai perorganizuoti

Ąntradiemo, vakare .vąlątijo.j 
atstovų bute buvo 'btdsavimas 
bdiątis,' kuris taikyta taksių ma
šinerijai Cook paviene perorga
nizuoti ir suteikti' Chicagai tv 
Cook pavietui ūmios finansines

-liagribos. A?
- Kalbamą biiių pasinė
„jos aU>ovas Kelly.,,>&ąhų ui 
•jį Įduota 57, prieš-—65.

BįUųs.buvo puiw>š^s^jai‘ 
taikant sutarties, kurią padare

^ęter €onr»d.
FOTOGRAFAS

Fotografuoju Jūsų na
muose arba studijoj,

’730 :W. 62 St.
Td. Epgiewodd 5840

A. Bu 
i JARUSH

PHYSICAL 
THĘRAPY M MIDWIFB

6109 'South
Albany Av.

j Pbone 
1 Hemlock 9252

Ofiso ir Rez. Td. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35tb St.

(Cor. of 35tb W Halited Su) 
Ofiio valando*: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniaii pagal intartį

Ofiio ir R<z. Td. Boulevąrd 5914 , 

iDUNAIKHIS 
756 W. 35th St.

(Cot. of 35th K HahtedySu) 
Ofiio valando*: nuo 2-4, nuo 7-9 

Ntdeldianiai* pagal auurtl

x Dentistaa
4645 So. Ashland Avė.

arti 47tb Street

V-y!k s jtia ‘Lietuvon 
įLauĖinas Andue- 

laikas
• ' ■ . .. ,

Šian,dien.. apleidžia Chicagą 
Laurinas Ąndręjauskas, sęnąs 
^Naujienų” skajfty^ojąs. Jis va-, 
žiupja Lietuvon, kur. mano pra-. 
leisti keletą mępę^ių. Ąpdre-' 
jauskąs y'ra „senas chjca^etiš, 
nes čia išgyveno apie 22 metus, t

Pereitą .sekmadienį pąs. ponus, 
švegždenu^, 5823/8. ?roy $t. 1

. T7-- .įJ.’,' ■ 1'T" 'f JTi- ■■.'■I. r- ■

Raudonos Rožes Kliubas tu
rėjo metini susirinkjpią praė
jusio penktadienio vakarą p. 

' Lukštienės sv^taiMde. čN^rių 
dalyvavo daug. 3Reikalai svar
styti nuosakiai, D jų • buvo ga? 
lybės. ' Susi rinkimas nusitiesė 
net iki po dvyliktos /nakties. -

Buvo atsilankęs miestelio 
prezidentas Mr. Klehna įr mies
telio klerkas Mi\ »Pelikan. Jie 
tapo priimti kaip svečiai. Ąbu. 
išsitarė labai prielankiai t apie 
patį kliubą ir kliubo narį Kitn-
bąrką, k.ajp - kapdidą^ą mieste- • 
lio valdžion, įr užtikrino savo 
pa rainą. Tad*' lĮeiįą f a be j cįnčšį 

j-lpiclrp. Kinąląajr.kaš^y^ŠFinktasi 
(rerai bus lietuviams ; turėti . 
valdžioje savo žmogų.

Tad, lietuviai, petis petin 11? 
parodykime susitarimą, o tamp
ri sutartis daug ką reiškia. Ir 
laimėsime ko trokštame.

Vienu balsu ištarta paskirti 
iš kliubo $100 propagandai va-, 
ryti už'lietuvį'kandidatą. Jau 

,yr.a šiam tikslui „paskirta -$£90. 
Paskyrė jam šios organizacijos: 
Lietuvių Republikoriy ■; K£hikįaš 
$50; • Lietuvių Jmprovement 
Kliubas $50, ir šis paskuįinis. 
paskyrimas.^ 100. • /M;

Raudonos Rožęs /Kituos ląD 
Rys nepaprastą - susirinkimį- 
fcausio 22 d. Teks aptarti ke
letas'svarbių reikalų.

- -jO^-

Musų finansinė įstaiga spul- 
ka jau pradėjo darbuotis po 
Naujų Metų. -Metinis dujininkų 
susirinkimas pririnko Aris di- 
rekterius ir aptarė bėgančius 
reikalus, ir .visi *pareiškė noro 
darbuotisz bendrai Visuomenės 
labui. >

į šiais prastais laikais vienybę 
reikalinga.

Spulkos direktoriai turėjo 
savo susirjnkinią, -išrinko val
dybą šiems -metams. ‘Joj e "da
bar yra:. pirm., C., Ctenis,.f pugę}? 
bininkas F. .Lukoševičius,-rūšį;. 
Leo Švėgžda, iždininkas^. fRąį 
nis; direktorių j^t^ninhai ^prle 
Rasinskaitė :.ir iK.vĄjįŲ^veįlkaSj 
diręktoriui s.ąrgai J. F. Sorisj. 
W. J. 1 Butvilas ir *M. ¥ačinasi\ 
Visi seni spulkos darbuptojąi; 
Advokatas — K. P. Gugis,

Spulkos buveinė randasi. ad
resu 4917 West 14 st. Susirin
kimai laikomi»kiekvieno ketvic-į 
tadienjo ‘yakąrv. \ -1 '

Korespondentus.

. ......

PETRAS STASIUKA1TIS i •
, ,p5r5is^rV^ 

saušto 12 dieną, 5 valandą ryte r
k 1932 Aii;-sulAfjkfs 4 l'-lniėtų’^m-į\ 

žiauS. ■ „gi^s į ^pey^įp 3^,, 
Ramygalos -vals.. Pagipų. kaifpe.ri 
Amerikoj įgyveno'20 metų. Rali- * 
ko; dideliame nuliūdime 
(uolius —r f ' 
Kazimierą. Joną ir

, brolį Charles Stasiukaitį. o Liė^-’i 
yoj motinu įr seserį Veroniką ,| ir į* 
giminės. |Kunas pašarvotas, r<jn- ' 
dasi grabOjriaiis' Lachavičiaus fcpp- 
lyčioj. 2314 W. 23 PI. , • '

Vaidotuyes įvyks pelnytoj, sau
sio 15 dieną,-2 vai. po pjeę į§Ao- 
plynos bus nulydėtas j Tautiškas 
kapines. > .... ’ i.ffl

Visi a. a. Petro Stasiukaičio gi-& 
minės, draugai ir pa^įstagni 
nuoširdžiai' kviečiami dalyvauti 3j 
laidotuvėse ir suteikti jampasku- 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. |į 
Nuliūdę liekame, Broliai ir, G/rai/įrės gi 
- LaįdotuVČse patarnauja (grobi j 5. f 
D. LachaVjch/ Roosevelt ,25 15. . «i

Stanislova, Vincentą, 4 
oną ir Mykolą, pus-'

Cicero
Lietuvi ų Repųblikonų Kimbu

Lietuvių Repiiblikdnų Klių- 
bas laike susirinkimą .pirmą: 
pirmadienį ,p. .Lukštien^s sve-į

skaitlingas. Mat, dabar ne to-

A. MASALSKIS
Mnių pątarnąviĮna* fd- 

‘ 'dorovei* ir kokiame rri-
* '.kai* visuomet:mt >ąli-

ningas ir ntbranguv to- 
idel, kad, uetBtimt il-

’ laidų užlaikymui sky-

* R '
3307 Auburn Avė.

CHICAGO. .ILL.

S.'®&DĄS
- • ': L ' i Lietuvi*', ■

GRĄBpRįUS IR JBĄVSAMUOTOJAS 
.Diddė ir eraži >■ konlvcia dvkai <Didelė ir graži koplyčia dykai 
v isase.

Td. Ropsevdt 7532

Uchavičh ir Simus
LEESPVES 7GRABORIUS

, i'- 'y. > ■’ • ' ' Z..

Pat*rnwju laidotuves* kuopjgianita';
t£dkal* meldžiu tatiiiąukti, o Uao<<

„ vdmhd - buiitie užganėdinti.
p5'«b* >516

Chic8rv

'A*11 j r.. 2'.

■ ’ TriefortiFYard. 1138 f

'Stanley t*. Mažeika
Graborius ’ ir

,Balzaįnuot<|jas
.' . yMpd.era.iSka Kokplyč ja į Dovanai 

▼kokiems rrika-.,
. X W Mj1“* pdeinama

^319 Auburn Ąyeniie
CHICAGO. ILL 

jr ------------- -

V d mane 
iti.
$516

»>■ r < f • . C* Z ■ i .'į. • •r

■ ■<aWnrh’es
WWWSE

^Vestuvėms, ’.Pįigrabanis

. . ,rii3316fS.'įP*JsR!d Wt;^l.L®W 7314

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENU

Ibi? 

'x,»;

*>.ir*s.»®wv
y;. y ■ ■

■ • • JtiJ e *yr*>»* •

.AMBUliANGE PATAllNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
JJIę* visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir rainy 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABOJHAI 

. Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

. - M,.. .. -JjĮ /iri TMonah YARDS 1741 it 1742 /

Akių Gydytojai

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo sąvo ofise patinusias, išsiputosiąs 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.
Y Nedaliomis nuo 10. iki 12. 

3343 So. Halsted Street 
Td. Boukvard 1401

Įvairus • Gydytojai 
-------f~r—~u —— t-mnĮMini, — į

D R. H E R Z MA N
- IŠ RUSIJOS -

‘ Gerai > Betariami žmomai per 25 .me
rai kaipo parytp gydytoja*, chirargai 
ir akušeri*.

Gydo įtaigiai it' chroniškai ligai ry- 
rų, moterų it taikų pagal tuBjasriiM 
metodui X-Ray ir kitokiu* dtktro* 
prietauu*.

Ofnai ir Laboratorijai 
1025 'V I8th Si., natoli Morgan St ' 

Valaadę*: nuo .JO—12 pietų ir 
ubo 6 iki 7:30 vai. vakar*

Td. Caaal 3110 
Rezidencijoi telefonai

Hgd» Purk *6755 <r Rgndol^b 6100

DR. VAITUSH, OPT. 
jHETŲVJS akių specialistas 

Sugtyio ii f.ietwo»
Palengvins akių įtempimą, knrįi esti 

priežastimi galyos skaudėjimo, svaigimo, 
ąkių aprėminto,, nervpatunio, skaudamą 
akių $ karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę.. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose .atsitikimuose 
egzaminavimas daromas *u elektra, paro
dančia mažiausias klaidą* Speciali atyda 
atkreipiama į mokykloj vaikus Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nekėliomis 10 iki 12 v 
KREIVAS AKIS ATI1 A1SO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimą r.kyt atitaisomos ht 

> akinių. Kaitins pigiau kaip kitur 
.4712 South Afehland Avė.

Pbpne Boukvard j75,89

Dr. P. P. ZALLYS
DEN TĮSTAS

30 E. lllth St
Kampas Wabath Avenue 

Td, Pullman 0856 
Gazai. TGRay. ete

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Motetą ir Vaiką Ligts 

4145 Archer Avė.
Vai 10 iki 12 ryto: ,4 iki 6 po pietų. 
^Vakarais: Utarn. ir Kętv. iki 8 vai.) 
Seredoniis ir nedėliomii pagal cusirarinia 

Ofi«o Td. Lafayerte 733 7 
Rez Td Hyd* Park 3393

DEL CHARLES SEGA!
Praktikuoja .20 metai 

OFISAS
<729 South Ashland Aoe.. 1 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 i|d 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro Nedėk ouo 10 iki 12 v. djeae 

Phone Midway 2880

PATYRIMO
Pritaikyme, akinių dd visokių akių

’ ---------o-------
Telefonar Boulevard 1939

OR. S. A. BRENZA
Ofiso talandct: ,

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

4608 South Ashland Avė.
, Netoli 46tb Su Chicago. Ui

Telefoną, Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
*63 ) South . Ashland Av*n*w 

Ofiso valandos i
Nuo 10 iki 12 dieną 2 iki 3 po piei

’ iki 8 ral. Medei nuo 10 iki t J 
Rez- Telepbone Plaza 3200

OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo ajeių ir pritaikymo 
’• akinių

1801 Sęuth Ąsiijand Avenue
Platt Bdlg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

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

karo. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Room 8. Phone Canal 0523 

x . |,HiHM, ii m n ■() m ■H—iRiMįn -» f

Td. Yardi IR29

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ ‘ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
> 756 West 35th St.

,. kampas Halsted St. < 
Valandos nuo 10—4, noo 6 iki 8 

Nedeliomia nuo TO iki 12.
t v ■ • ‘ * **'■•*,

y -i'"-—- -------- 1 ?"■■■■-

Duokite savo aki* išegzaprinuoti

OPTQ|4ETRIS1
i Praktikuoja Vi r J 20 m. 
>4649 ,S. Ashland Avf 

kampai 4 71! St. ;
Tel. Bohlevard ',6487

Duokite ,aV0£^*?A

; : Registruotam Optometrištui
Akių Spęciąljbta?. i Vjrš .15 metų 

paųritnąj 
Akiniai nuo $3

Valandos: 9 .ryto iki 9 vak‘. kaidic.
DR. J. GROUPĘ

4631 S. Ashland Ave. Tel.’Yard., 6780
*■ . ' v . \ • - i ' f

Lietuviai Gydytojai ”
***r****^**,*****'**^>*^***4*^*w****w^*^s^^iH**4^^A<iww»B»i*»*ro

Gydytojąs -ir Chirurgas 
'3147 'So. Hahtcd Street 

|Tei. Calumet 3294 
Nuo ;9 iki 12 vai. dienos i: 
UBO 6 iki 9 i valandos vakare 

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

49IO So. Mjchignn Avenue
Tri. .Keowoę>d 5107

VALANDOS:
tino»9 iki 11 valandai ryte} 
^uo - 6 r iki r 8 ( valandai yakąre 

apart ivintadienio ir ketvirtadienio.
4..... I"11' ......... ■^..,„..1.,............. ..............—

' ' Phone Canal 6222 ,

DR. *8. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201- West 22nd Street 

Valandos: .1-—3 ir 7—8 
Seredomii ir nedėliojai* . ęągal yptaytir

Telefoną* Republic 7868

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Acchsr Aveniu

Valando* 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nediliom omo 10 
> >.'■ iki 12 dieną.

,Tdepboua» dieną ir nąkti VirgipU 0OY
, j..,a »■ ■yja,;n •’

«r» 6600 South Astesian
Pbone Prospect 6659 

Ofiio Tri. Canal 0257

DR. P? Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 .So. Halsted Street 
CHICAGO ILL

4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliota omo 
• iki 12 dieną.

A. MONTVID, M, D. 
s Weat Town State Bank Bldg. 

24Q0 W Madison St.

Vai. > 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vai 
Tek West 2860

Namų telefonai BrUnswick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR. B T. STRIKO!

LJetuvys Gydytojas 
«_ zi, ?Turgas f

u į naują vietą po fic.• Perkėlė abu

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki. 8 vakar*.
< Nedėlioj pagal sutartį 

‘Td. Boulevard 7820 
Narnai: • ( .

6641 So. Albany Ąvę.
; Tri. Prb»p«.ct 2 930

A. K. Rutkauskas, ftf. D.
4442 ^oufh ^h’estftn Aveniu

Td. Ufayett* flb /

VALANDOS: 
nuo 9 iki I I valandai . ryto 
naoi'6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W._ 63rd St, Sųite $
Te'.. Prospect i 028

Rez. 2359 "S. .Leavitt St. Canal 2330 
. Qfj»o Valando: 2 iki 4. . 7 iki 9 
' Nedčlioj pagal sutartį

i Hemlock 8151 

J)R..V..S.;NARES 
\ (Naryauckaj)
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2420 Macquctte Road

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

DEL A. L. -YUSKA
2422 W. Margiuttt Rd.

7 kampas f.6 7rb jr .Artcsian Avė. 
.Telefonas Grovcbill 1595

Valando* nuo <9 iki 11 ryto, nuo 2*4 
ir . 7-9 po pietų, Ceredom* po jpiejtų ir 

yiedaiop^ pagal luiitąrimą

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Kejvergais — 1 ikif3 po piet 

Utar^nkais — 2 iki 3 pp jriet tiktai 

.Dr. Vincent .C. Steele
PENTINAS 

4180 Archer Avenue 
Sale Midland Banko

Ofiso Td. Victory 6893 
Rezidencijos Td. Drexd 9191

DR. A. A. ROTIL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: \
3102 So, Halsted St 

arti 3 Isc Street ' 
CHICAGO. ILL.

/al^ndos: 1 -7—3. po . pietų, 7—-8 . vak. 
NedėKod is ir šventad. 10—12 dieuą.

•Td. CanaJ 4050< . -Venerilkoi

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

, . CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gydo* Odos

Advokatai

K. GMIS
^ADVOKATAS 

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

Telefonai-Central 4411
Valando*: „nuo 9 ryto jki 4įpo ,pVtw 

Gyvenimo vieta 
3323 South ‘Haltted >Strgat 

Tek Boulevard 1310 
Valando*: nuo 6 iki 8 'vai.' kilkyka* 

' vakarą, išakyrai bemirgą 
Nedįboj nuo.9.jki Į2„47$b

R A. YASALLE
ADVOKATAI

11
03 n

LT* ' v■ • ? * ■ • ' ■
Valandom — 7 iki 9 vakare 
-Utara., , Kcrv. *jt Subaręs

■|ĮX .-’L. JU’.'1 !,->• tiii.hlj -

John Kuchinskas
■ Ijetuvis Advokatas 

2221 iWest 22od St 
ArtiLeavitt

- rolffruįįu Canįdy2552
Valando* 9 ryto Jki 8 rokaro. 

.Seredoj ir PčtnyČioj npo 9 fld 6 

i lūšims
.ADVOKATAS

Miesto Qfi^s 77 \ W. ^W.ąshinnton^St
Room 1502, Td. Cįptf’al 2978 

vValando*: r9 .ryto iki 14 ;-pb‘ pietų

Vakarais: Utarn.. iįetv., jr Sabalo* 
J — {6;ikl l9 yal.

4145 Archer <Ąve. Tel. Laloyatfe 73|7

Namų Td. Hyde Pirk 3395
t— -r—

JOHN H&. R0RDEN 
(John JBajdžianai Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W Artoms ,St., Room 2117 
Teltpbon* Rindolpb 6727 

VakaraU 2151 12nd St. mso 
T dcphont-RųoMvdt .9090

N«m1i 8¥ ^e. T^L ;iepBbUc 9608
JOSEPII J. GRISK

Lietuvis Advokatas •
t 1 .

Rez. 6515 So. Rocktvcll S L 
<TeL Republic 9723

.... .■*’. .....

KiuUQJ21ektrQnftlj.il
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Tarp Ghisagos 
Lietuviu

“Naujienų” metinis 
koncertas
Tik priminimas

“Naujienų” koncertai kas me
tai susilaukia skaitlingos pub
likos Ne kartą pasitaikė, kad 
šimtai žmonių turėjo grįžti nuo 
svetainės durų, nes vieni ne
galėjo gauti °vietų atsisėsti, o 
kiti ir svetainėn negalėjo {tilp
ti. šiemet tikimasi taip pat 
daugelio svečių atsilankant 
koncertai), daugiau, negu kitais 
metais, ypač dėlto, kad šiame 
koncerte bus visokių naujeny
bių.

Tad šia proga noriu primin
ti ypatingai tiems, kurie atva
žiuoja iš tolimesnių kolonijų, 
atvažiuoti anksti, kad nereikė
tų grįžti atgal arba* stovėti lai
ke koncerto, kai pritruks sėdy
nių. Primintina tas ypatingai 
moterims ir senesniems žmo
nėms, nes jie greitai pavargsta 
bestovėdami. Anksčiau atvyku
sioms visiems sėdynių pakaks.

Svetainės durys atsidarys 
prieš 5 vai. po pietų. Apie tą 
laiką atvažiavę tikrai gaus vie
tos atsisėsti ir galės pasirink
ti geriausią sėdynę svetainėj.

“Naujienų” koncertas įvyks 
ateinantį sekmadienį, sausio 
(January) 17 (f., Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St.

Taigi 
gai tie, 
sėsti ir

Tuomet vagys pradėjo kraus
tytis po kambarį. Pasiėmė Na- 
vieko paltą, jo ir kito žmogaus 
marškinius. Bet nepasitenkin
dami vien tokiu grobiu,, jie ieš
kojo toliau ir mėgino dasigau- 
ti į viršų. Bet vienas jų be
vaikščiodamas koja užkliudė du
rų geležinę štangą ir krisdama 
ji sukėlė didelį triukšmą. Pa
būgę, kad kas neatsikeltų ir 
juos neužkluptų, vagys pabėgo, 
o Navickas išgulėjo iki jo drau
gas atėjo šeštą vai. ryto ir ra
do jį lovoj supančiotą. —Eks,

Ką sako klausytojai 
apie “Naujįenų” ra

dio programą

d., tu- 
“Nau- 
Reikia

“Naujienoms”,—
Sekmadienį, sausio 10 

rėjome progos klausytis 
j ienų” radio programo.
pasakyti, jogei p. Jurgelionis 
labai tvarkingai ir aiškiai vedė 
programą. Kalba aiški ir inte
ligentiška ir labai patenkinan
ti klausytojus.

P. Grigaitis, “Naujienų re
daktorius, prabilo į klausyto
jus, trumpais žodžiais paaiškin
damas šių programų tikslą.

Labai malonu' buvo klausytis 
dainuojant duetą, o ypatingai 
jausmingai sudainavo porą dai
nelių p-nia Steponavičienė.

Bet mums vis geriausia pati
ko Makalų . šeimyrfa. Tai yra 
puikus ir vertas pagirimo su
manymas.

"Ttoilęia pasakyti, jogei ne nąu-
•ad “Naujienos” dub-

4|’«I 
keistą

nesiveluokitc, ypatin- 
kuric norite gauti atsi- 
gerą sėdynę.—Rep. V.

Roseland
šiemis dienomis rimtai susir

go L. S/ M. Ratelio raštininkas 
p. A. Jocius. Jisai randasi mies
to ligoninėje (county hospital).

Praėjusią savaitę, penktadie
nį, sausio 8 d., jam buvo pada
ryta operacija. Viduriuose au
go skaudulys (votis). Operaci
ja pavyko ir po jos p. Jocius 
jaučiasi geriau ir tikisi, kad 
nereikės ilgai ligoninėje būti.

Kuriems laikas pavelija, p. 
Jociaus draugai ir pažįstami 
prašomi yra atlankyti jį. Jisai 
guli trečiame aukšte, 3*3 war- 
doj, lovos numeris 131. Lanky
ti valandos: antradienį du sykiu 
—nuo 2 iki 3 vai. popiet ir va
kare nuo 7 iki 8 vai.; ketvirta
dienį ir šeštadienį— nuo 
8 vai., sekmadienį nuo 2 
vai. popiet.

P-nas A. Jocius yra 
Roselando gyventojas ir
pasidarbavęs draugijose, o ypa
tingai scenos srityje.,

—Roselandietis.

janybė, 
da radio programas, nes dabar
tiniu laiku męs girdžiame ir 
daugiau lietuviškų prpgramų. 
Bet naujanybė štai kokia: kada 
“Naujienos” duoda radio prog- 
ramus, tai jos duoda ką nors 
tokio naujo, pamokinančio, ką 
nors tokio užimančio ir naudin
go. 7; . :t-'/ .. . J

Užtai radio klausytojai ir 
mėgsta visų geriausia “Naujie
nų” vedamus raijio pro^’aipųs. 
O ypač p. Ju^eiipniui, kąip 
autoriui Makalų šeimynos,, ten
ka kreditas.

Su nekantrumu lauksime at
einančio sekmadienio, kad vėl 
pasigerėti puikiu radip .progra- 

» * ' 
mu. ' ' . ... .

—J. P. Peiką.
’ ' / "A

Gerb. “Naujienų" Redakcija,
I

7 iki 
iki 4

senas 
daug

Vagys užpuolė kun 
Linkaus namus

Supančiojo ir prie lovos pririšo 
įnamį Navicką. Mažai ką 

terado

Pirmadienio rytą apie 3 vai., 
į kun. Linkaus, tautinės para
pijos klebono, namus prie 35 
ir Union gatvių įsiveržė keturi 
plėšikai. Į namus įsigavo jie 
per rūsį ir pradėjo vaikščioti, 
mėgindami rasti išėjimą į vir
šutinius kambarius. Viename 
rūsio kambarių miegojo nese
nai iš Lietuvos atvažiavęs jau
nas vaikinas Stasys Navickas. 
Išgirdęs triukšmą gretimame 
kambaryje, jis iš pradžių į tai 
neatkreipė jokios domės. Bet 
vėliau žingsniavimas ir triukš
mui nesiliaujant, jis atsikėlė iš 
lovos ir atidarė duris. Staiga 
vienas plėšikų uždegė flashlight 
ir metė šviesą jam tiesiai į 
akis. Navickas nieko negalėda
mas matyti pradėjo trauktis at
gal. Kuomet į jo kambarį da- 
sigavo vagiliai, jie privertė Na
vicką atsigulti į lovą kniūps
čiam, įkimš^. „ nosinę į gerklę, 
užrišo bumą, supančiojo jo 
rankas ir kojas ir vėliau j j pri
rišo prie lovos.

Siunčiame kelius padėkos žo
džius už Tamstų radio progrą- 
mą. Reikia pasakyti teisybė, 
kad programas buvo labai pui
kus ir malonus. |P-no Grigaičio 
žodžiai ne vieną rriusų lietuvį 
tautietį palinksmino.

Ačiuojame labai ir laukiame 
kito programo. '

Toliau, matėme “Naujienose” 
apie Vanago kibimą j Naujienų 
Bendrovę. Tai labai apgailestau
jame dėl tokių neteisingų prie
kabių. (

Tikrai pasakius, tas didelis 
artistas pats ant savęs nieko 
nemato, tik ^agirais gyvena. 
Visi žmonės pasipiktino, kai pa
matė žinią, kad Vanagas prie
kabių ieško. ,

Jeigu butų reikalas, tai mes 
patys turime daug draugų, ku
rie matė jo perstatymus ir kaip 
atrodė jo veikalai. Gaila, kad 
žmogelis tiek išmano.
Dar kelius žodžius paminėsime 

apie praėjusio kėtvirtadierijo 
Vanago pušvalandžio programą. 
Pirmi žodžiai buvo tokie: sako, 
pagraji# maršą ant zlasties de
mokratams. Vargšas nabagėlis 
neišmano iš ko gyvenąs. Ar jis 
ne iš demokratų gyvena? Tik
rai jau ne iš aristokratų. Aiš
kiai suprantame kaip jį aristo
kratai gerbia— tik juokus daro, 
ne ką kitą.

Ir dar kartą ačiuojame “Nau
jienoms” ir visiems naūjienie- 
čiamg už Tamstų radio progra
mą. Dar kelius žodžius norėtu
mėm parašyti. Kas ten nebūtų 
ta ypata, kuri užima Makalie- 
nės vietą, ji turi truputį per 
ploną balsą motinos vietai. Mo
tinos ir sunatts balsai skamba

kaip brolių. * Tai biškį' 
buvo/ ' *' [ *"■,

Bet prašau neužsikautii Gal 
mes nesuprantame gęrtii. Bet 
mes klausomės angliškų. pana
šių pasikalbėjimų: jie skamba 
skirtinginu ir atrodo geriau 
pritaikyti.

Paliekame su tikra pagarba 
laukdami kito Tamstų progra
mo.

Osinskių šeimyna, Chicago. 
« « n

Naujienoms,—
Sausio 10 <1. pp. Malikonių 

šeimyna turėjo savo namuose, 
3437 West Jaękson Blvd., būrelį 
užkviestų vakarienei, kurioje ir 
man teko dalyvauti.

Apie šeštą valandą kas ten iš 
susirinkusių prisiminė “Naujie
nų” radio programą. Tuoj visi 
susirinko prie radio klausytis 
•i<>- :

Programas visiems labai pa
tiko ir visi įvertino jį kaip šim
to nuošimčių lietuvių, programą. 
Visi išreiškė paąitikėjimą ir at- 
eįty turėti malonumą iš “Nau
jienų” radio programų.

Noriu tarti keletą žodžių apie* 
pp. Matjkonių šeimyną. Pažįstu 
juos jau aštuonioliką metų. 
Rimta /lietuviu šeįtyypa. Pats 
drg. Matįkpnįs skajto ^Naujie
nas” ’riuo -tO IRiko, kai' jį pažįstu,

Simus Kazimieras lanko kole
giją, duktė Pranciška jau antri 
metai aukštesnėje} mokykloj, 
ir j mokytis jiems abiems sekąsi. 
Be to, abudu. yra pirmyn Ghbrd 
nariai, ir ,už tai duodu kreditą 
taip tėvams, kaip vaikams. Abu 
vaikai yra malonus jaunuoliai, 
rimti ir su kampų, stovėtojais 
neturi nieko bendra.

• Ir šioj/sudigėlėj sausio 10 'd. 
sūnūs mus palinksrrriho ’liėtuViy-1 
komis dainomis, taipgi maloniu 
ąpsėjimu Mu visais.- v,‘ (i 
, Kalbose susirinkusiėji paš ’pp. 
Matikonius, svečiai prisfmiriė 
apie Vanagaičio sū! “Naujiem^ 
mis” konfliktą. 'Vienas riinfąs 
svečias pareiškė,1 kad “Naujie
nos”,, (panašiai kaip šarkai išge
rėjo -savo lizde' ivanagitiką/'O 
kai užaugino, tai j0SWik#s,'už
augintas vanagiukas;‘ bahdė jei 
į gurklį kabintis, f' - ^/4 /

Taip ir. yra šiame ’kbnflikU: 
“Nau j ienos” ir naujieniėčfai rė
mė visaip Vanagaičio ^pą'reiigi- 
mus ir jo leidžiamą ^Maf^Utį^, 
Tuo labai gerai pasitarnavo Va* 
nagaičiuii ^Ret’ ateity ^‘laikaš 
mums parodys * kiek paramos 
gaus iš “Naujienų’’ ir nau jie Pie
čių Vanagaitis. • .>•' ■
, Nebent jis gaus $25.000.? "

Jau po • dvyliktos valandos 
nakties svečiai ■ skirstėsi dėkd • 
darni Matikoniams' už vaišes Ir 
sakydami iki pasimatymo “Nau
jienų” koncerto. - ‘9 !' ' / '•

> ‘ /--Povilas. ‘ ,f

Lietuvių Rądl4" 
Programas

.... I ——. •' '
- Praėjusio antradianio vakare 
Chicagoj buvo lietingas oras, 
kuris, be abejonės,' sulaikė dau
gumą žmonių, namie. Bet štai 
prisiartino 7. valanda vakaro. Ir 
ve chicagiečiai, galima sakyti, 
jau iš papročio nusistatė savo 
radios ant tW. G^ E. S. .stoties, 
kad išgirsti Lietuvių Radio 
Programą—vieną iš eilės tų, 
kurie nuolat, kas antradienis 
leidžiami yra Peoples, Furnitūrų 
Kompanijos pastangomis.

šį k^rtą buvę (padainuota 
gražių dainelių, pasakyta kal
bą ir pakrėsta juokų. Tarpais 
gi grojo žavėjanti muzika. Pra
nešėjas, be to, padare dąug pra
nešimų apie tai, kas yrą vei
kiama musų lietuviškame gy
venime. ' /

Rodosi, vos pradėjai klausy
tis, o jau pranešėjas sako, kad 
Šio programo valanda baigėsi 
ir kad tik kitą antradienį gir
dėsime kitą programą. Rodosi, 
jei tie programai butų dar du 
ar trijts kartus ilgesni, tai’ žie4 
mos vakarai pasidarytų trum 
pesui.

Peoples Furniturė Koynpanl 
ja verta yra< padėkos klausyto
jų ir paramos bizny.r-X, '

• -e , l , ’

■ •ii'1

MBMMBB 
Kas bus šeštadienio 
g; vakarą 
., i •• . ■> ■ * ■■•■i*^<jX**«h»4» ( ., ir ., , • ; _

Jttan prisimint sena dhinde,

eidamas paskui žagrę:
Kur josi, bernelį, subatos va

karėlį...
čia neturiu 'juodbėrėlio, bet 

turiu seną forduką sulopytais 
tairais. Tai ir važiuosiu į Jo
niškiečių U K. Kliųbp linksmą 
šokių, dainų, ir užkandžių va
karą G. Kreųčiaųs svetainėje, 
4600 So. Wood šlroet. / -

žinau, kad rasiu linksmą 
lietuvių jaunhųą ir suaugusią 
draugų iš tčv^nįs. /Girdėsimp 
jaunas lietilvdiįes dainuojant, 
bus linksmas fešjacĮifcnio vaka
ras. / ’■ ' '

Tikiuos
gi antys linkshiai laiką praleis
ti ir išgirsti j ainių lietu valčių 
gražias daineįes, atsilankys. 
Jausimeš taip,, kaip gimtinio^-, 
ine krašte pas;*teyus didžiojoj 
grįčioj p^ie (ilgo ’ stalo, kada 
dainuodavome' žiemos laiku 
dainas bųęįąmt jatirij.' :< '

Draugiškai; . praleisdavomę 
laiką vM ^įiįtu.7. Taip bus ir 
a te i n ančio ^tądien įo vakarį. 
Busime draugai !,kėip buvome 
Lietuvoje?*’ fe'. • ' I"

Jariiškįf tylį Dranga^, i

West Pullman
• ' * * yž V ■■ ' • I ■

Pereitą sekmadiehį ” • Wesį 
Pulįman- Park svetainėje j įvyįt 
ko SLA. 55 kuopos mėtipis su|? 
sirinkimas. ' Narių- atsilahke 
vidutiniai.., Se^įa’ J. Girįienčį.

Skaitybas šeštų apskričio lai
škas. Jame nWlį kuopa^kVie«* 
Čiama prisidėti' nrie še^to /apr- 
skričio ir išrinktr ^deiegjąttis^ j'

mi pasidarytų dauginu Ir ne
paprastų mokesčių. < Tam ke
blumui išvengti nutarta 
metiis palaukti.

Raportas komisijos, 
peržiurėjo knygas, toks
Įplaukų buvo’ per me-

. Įus ....................f........ $2087.83
Pasiųsta į Cėntnį .......  2027.88

I r y 7rl—IT’’ . iN] 1 M 11

SPORTAS

kuri

Ketvirtadienis, saus. 14, ’32

I PRANEŠIMAI
I ‘

Naujienų spulka
Naujienų skolinimo ir būda• • I > M*»V*****a**\F S* MMMLĄ

^dzūkas” V°^m° ^en^rov^s ja serija 

su Kazi-

Liko .........................____  59.95
Silsirinkinms nutarė laikyti 

tą pačią dieną, . toje pačioje 
svetainėje ir tųo^ pačiu laiku, 
kaip iki šiol,« - Žinoma, geres
nės svetainės mes veltui nega
lime gauti.*;

Valdyba dirbo veltui perei
tais; metais. Ji taikęsi prie ap
linkybių. Žino gerai, kad kuo
pa neturtinga iždu (jos iždas 
tebėra pas bolševikus) o ne
nori narius apkrauti mokes
čiais. . , 1 - -

r Kuopa neatgavo savo iždo 
iš bolševikų. Per teismu at
gauti dar .neėikreipta, bet ge
ruoju bolševjkąl.' '/iždo neati
duoda. bolševikai
skaitėsi teisįbgaįs^/ bet dabar 
mdtome kokia jųteisybe. Ne- 
bu dam i mųštj įk^opos n ari ais 
jie pasisavino; kuopos turtą. 
Juk tai hcgi\aŽįuį7darbafi. Ne
žinau kpdel dar hekuric seka 
p.askųi. tuos saniozvancus.
/ Šekrcttįtitii (<paverta paklau
sti Centro, kokiomis sąlygomis 
jis skolina/kdopai pinigus už- 
sim6kejimui ilgiams mokes
čių, ktirie negali užsimokėti jų 
iš priežasties nedarbo.

Nutartą ir valdybai pavesta 
parašyti rezoliuciją prieš ke
turis Pildomosios Tarybos na- 
Tiųšv kurie dar drįsta kandi- 
daĮpųli: į Pildomąją Tarybą, 
.pabarę' nuostolių Susivieni- 
mui Deveinio-įlžunario pą- 
skoMUįjr Ją rezoŲufciją bus pa
prašyta patalpinti brgane “Te- 
yyųėje”. , /. Korespondentas.

■

sų kuopos nariai nedirba,, ir ." JĄ......■<'--■■■■■■■ ■■r . -—

jeigu prisidėtų prie ai}skr^b,’*Cf|itsinkitės Naujienose

Rytoj Bancevičius risis su 
Aikštaičių

Rytoj Marųuette 
svetainėj “drapežnas 
Bancevičius susikibs
mieru Aukštaičiu, kuris nesenai 
yra atvykęs iš Škotijos. Aukš
taitis, kiek teko girdėti, yra la
bai tvirtas vyras, bet ar jis ga
lės ką padaryti Bąncevičiui, tai 
klausimas.

Ristynėse dalyvaus J. J. Bag
donas ir keli kiti ristikai. —N.

5 ’.

Roseland

prasideda su 1 d. sausio 1932 
m. Galima įstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštine atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro kas- 
die.

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

Del platesnių ' informacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St. 

T. Rypkevičia, sekr.

kad lietuviai m e-

Kur galimą “Naujienas” gauti 
Roselando apielinkėj.

10504 S.

pastatas, 
Avė.

pastatas,

Lietuvių Tautilkų Kapinių Lotų sa
vininkų ir draugijų atstovų visuotinas 
metinis susirinkimas įvyks 17 d. sau
sio (January) 19>2, Lietuvių Audito
rijos svetainėj. 3133 S. Halsted St.. 1 
vai. dienf. ant pirnių lubų. Būtinai at
silankykite į šį susirinkimu, nes randa
si daug svarbių reikalų aptarimui. Taigi 
katrų antrašai yra negeri, teiksitės per
mainyti. Kapinių Valdyba.

Didelis vajus ir baliunų šokit Dr-tes 
Ražancavos Panų ir Moterų įvyks sek
madieny, sausio 17, Dievo Apveizdos 
parap. svet., 18 ir Union Avė. Pradžia 
7 v. v. Kas norės prisirašyti, šiame 
baliuje, nuo 16 iki 35 m. bus priimtos 
dykai. Visus kviečia Komisija.

Roseland. Penktadienį, sausio 15 d. 
7:30 vai. vakare, F. Šedvilo svetainėj, 
341 Kensingtop Avė.. įvyks Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo metinis susirin
kimas. Komisijos duos metinį raportu 
iš knygų peržiūrėjimo ir# iš prirengimo 

Bus ir pranešimų visokių. Vi
sų narių pareiga atsilankyti. Už neat
silankymą bausme pagal konstituciją.

' Buehinski, bučernė, 11853 
Michigan Avcnue.

Ivanauskas, grosernū, 122
Kensington Avė.

C. Kiser, barberne, 
Micbigan Avė.
i J. Bass, laikraščių
113-th and Michigan
, Zidor laikraščių
115th ir Mięhigan Avė.

Anderson laikraščių pasta
tas, 115th ir Front St.

Sčhoenwalls laikraščių pa
statas, lllth ir Michigan Avė.
1 Haustman laikraščių pasta-1 baliaui.’ 
tas, 103rd ir Michigan Avė. p --- -

*• I Siunaiyui, u.u.uic pi.ig.ii kuiimiiuuj,.

, Newman laikraščių pastatas,] Atsiveskite bent po vieną narį prirašyti 
Sekretorius.737 E. 91st Placc.

Sluzas, saldainių krautuvė, 
119 E. 107th St.

prie Susivienijimo.

PATENTS

jimo, taį nutaria palaukti1 ge* 
resnių laĮikų. Beveik visi mu
sų kuopps nariai nedirba

O

.. .<

3381

3 381 V3381 —Svečiuosiu ęiti suknelė. Jeigu norite būti ma^dj,*1 tai pa^isiudin- 
ją iš lengvesnės žalidjS, juodos arba tamsiai geltonos materijos, ilgom arba

- 18, taipgi 36,'. 3*8\/4Q, 42, 44 ir 46kitę r_T.v..
trumpom ra$tyyem. Sukirptos' mierbs 16 
colių per krutinę/ / A

fr-"--------7!

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halited Št.i Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir pralau at

siųsti man pavyždpHp
• '' ' "■ ’’ •' ■ ' i :t) i . * P ’

Mieros

........................i..

Norint gątyi yi^niį ar bau
giau virš ntirodytiį \ 
prašome iškepti paduotą blan- 
fciitę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti niiėrą ir ai$- 
įcMi parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekyįęnd ‘ pą* 
vyzdžio kaipA 1S centų, Gali
ma .prisiųsti. pįąigUs arba paš- 
to ženkleliais kartu su iižsaky-: 
mu. Laiškus reikia adresuoti tj 
Naujienos, Patferil Dept.. 1739 
Bn. HalstedGhO, lh,f; 
' i. ' ' ‘ i • .,l y.< - •T' > .

-y
’ V1-'i?

V

.p.

liį ir pavarde)
'./'\,<:i/' ■'
• « « »š» *• * •••••♦••*•• •
(Adresas)

(Miestas ir TWl|t.)
,/ r- > '*<' ,'-.<< 

riftbiHiįBTii im-angi

Laika* daug reifikla 
prie patentu. NerirU 

, kuoklt. vilkindami *n 
apsaugojimu savo 

' sumanymu* Prisius* 
kitę braižini ar mo
delį dėl instrukciją, 
arba rąžykite . dėl 
NEMOKAMOS kny
gutė* “How to Ob- 
tain a Patent”

DYKAI 
KNYGELR

ir “Record of In- 
ventlon” formos. Nieko nelmam 
už informacijas ką daryti. Susi
rašinėjimai ‘ laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus^ rūpestingas pa
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglsterėd Patent Attorney

«3-A Seearlty 8»»inr» A Commcrelsi 
Baait Rnllding

CDlrectly aeross Street from Patent Offies) 
VVA8Hl!ČOTdN. D. C.

> i , . ......................................... .... *i—■ i i* ■■■■ ■■

A. F. CZESNA’S 
BATHS 

rURKUKOR, Sn.FrRtNRR VANna m 
KLKKTRIKINIAI TRKATMKNTAI

Naujo* Nužeminto* Kalno* Buyo Dabar 
Garo ir lažų pirtį* 60c 36c
Garo, maudynė ir la&ai 75c 60c
Garo ir elektros maudynė • 1.00 75o
TurkiAka ir Elektros

pirtį* ir kambary* 2.50 1.60
Sulphurio maudynė 2.00 1.60
Pilna* elektrlkini* treatmen-

ta* ir Sinueoidal mašina 3.00 2.50
Pilna* treatmentba , 4.60 3.50
Elektrikinin Masažas 1.60 1.00
Vaistu ar alkoholio jtrinima* 75c 60c
Moterim* antradieniai*—diena ir vakarai*

1657 W. 45th St.
Kamp. S. Paulina. Tel. Boulevard 4S6S

CLASSIFIEDADS
t AJEducational

Mokyklos

I STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslą atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit j namus 

3315 So. ’Ūalsted St
Tel. Yards 1546

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO <

i, 

Dienomis m vakarais. Del informacijų
lauk arba ralykt

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 We*t Madison Street

Financial
Finaniai-Paskolos

MILDA
Theatre

3142 S. Halsted St.

Šiandie .
Tiktai vieną dieną

“Rich Man’s Folly”
su

George Bąneroft, Frances Dee, 
Robert Atneš ir'* k.

Ar' pinigas yra viskas? Ar yra 
augštesnio, ko nė auksas, nė 

sidabras neperka? f

Taipgi 
Komedijos, Žinios, Pasakėčios. 

' Margumynai

RAMOVA
| ITHEATREiO 

35 8 Halsted Su.
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie
Dvigubas Programas t

‘The Yellow Ticket’
su 

Elissa Landi ir Lionei Barrymore

‘The Ruling Voice’
■; ■ su ' ‘ą

Walter Huston, Loretta Young, 
David Manners 

t ’
Taipgi

Komedija, Žinios, Pasakotos, 
į Margumynai,

' 4/' '

SAUGUS INVEST- 
MENTAS

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

Eurniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

rwnjeu**u^u~w~v*^r* *•“>»**• — — ■*** *"*

PARDAVIMUI bučemės ir grosernes 
fixtures ice box su ice machine ir tt. 
Labai pigiai. 4533 So. Wood St.

, For kent
PASIRENDUOJA 4 kambariai, ap

šildomi, pigi renda. 2300 W. Nortb 
Avė. Tel. Armitage 5849.

Situation Wante<l
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo už bučerj. esu pa
tyręs, kalbu angliškai, lietuviškai ir len
kiškai. sutinku dirbti kituose miestuose. 
Šaukite Lafayette 7113.

'Help VVaiited—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs barberys 
penktadieniais po pietų ir subatomis vi
są dieną.. 1827 S. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TURIU parduoti grosernę, kampinis 
Storas, bargenas.

2500 W. 39 St.

PARDAVIMUI delicatessen ir gro- 
šerne, geroj vietoj, geras biznis, pigiai.

6506 S. Morgan St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

BARGENAS, 2 AKRŲ DARŽOVIŲ 
FARMA

2 akrų daržovių farma su 6 kamba
rių namu, elektra ir geru giliu Suliniu, 
arti Blue Island. Parduosiu už cash at 
mažį įmokejimą, likusius kaip renda. 
Gedausiąs pirkinys arti Chicagos. Atei
ste ar ralykite., J. N. MASHKEN, 
444i S. Wood St., 2nd fl., rear.




