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Senatas ir Kongresas 
Svarsto ar Atiduoti 
Teismui Sekr. Mellon 

i ■ .

Iždo sekretorius 
apkaltintas dėlei 

kreditų Colombia 
«»

Mellon esąs savininkas neapsa 
komų turtų Amerikoj

VVashington. saus. 15. —Su 
vienytų Valstijų iždo sekreto
rius Mellon jau kelinta diena 
yra kongreso ir senato komisi 
jų diskusijų objektu, po to kai 
VVright Patnam, Texas atsto 
vas įnešė kongreso teisių ko
misijai rezoliuciją, reikalauda 
mas atiduoti teismui sekrete 
rių Mellon už visuomenės inte 
resų išnaudojimą savo asmenis 
kų kompanijų naudai.

Putnam apskaitliavimu Mel 
lon turi daug šėrų 300 koiix>- 
raeijose, jis dalinai arba visiš
kai turi nuosavybėje daugelį 
prekybos laivų ir yra direkto
rius skaitlinguose Amerikos 
bankuose.
Suokalbis su Colombia prezi

dentu
Melionas įklimpo dėl aliejaus 

interesų Colombįą valstybėj,’ 
kuriai Mellon pažadėjęs Colom- 
bijos prezidentui Anjocįkos ban
kų kreditą su sąlyga, kad Co
lombia išleis įstatymą, palankų 
jo Gulf Oil kompanijai Kolom- 
bijoj. Tik kuomet Mellon pa
žadų neišpildęs, suokalbis iški
lęs aikštėn Colombia laikraš
čiuose.

Putnam taip jau kaltina Mel
ioną, kad jis kaip vienintelis 
valdovas Aluminum kompanijos 
Amerikoj to biznio reikalams 
išnaudoja visuomenės lėšas.

Machado pasirašė amnestiją

Havana, Kuba, saus. 15. — 
Prezidentas Machado pasirašė 
amnestiją visiems suimtiems 
paskutiniame sukilime.

VVashington, saus, 15. —Dr. 
Julius Klein, komercijos sekre
toriaus asistentas, gavo dėžutę 
ir bijodamas bombos ją atida
vė policijai.

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

Daugumoj giedra; vidutinis 
vakarų vejas.

Vakar temperatūra 33 laips
niai.

Saulė teka 7:16, leidž. 4:44; 
mėnuo leidž. 12:47 ryto.

Reikalauja mirties 
bausmės hawajie- 

čiams
Gubernatorius nori pravesti 

griežtus įstatymus

Honolulu, Hawaii, saus. 5.— 
Gubernatorius Judd šaukia spe- 
cialę Hawaii seimo sesiją, ku
rios reikalaus pravesti baudžia
mąjį įstatymą, kuriuo butų bau
džiami mirtim arba visam am
žiui kalėjimu baltųjų moterų 
užpuolikai. Be to siūloma už
puolikus sterilizuoti.

Antrasis mainerių 
vadas pasmerktas 

amžiui į kalėjimą
Dar 28 mai neriai laukia teismo 

KentUcky teisme

M r. Sterling, Ky, saus. 15. 
—William Hightosver, 77 me
tų amžiaus angliakasių unijos 
vadas pasmerktas visam am
žiui kalėti Harlan apskrityje už 
tai, kad jis dalyvavęs konspi
racijoj užmušti deputy šerifą 
Daniels laike policijos mūšio su 
angliakasisis pereitą pavasarį.

Tai yra antras' pasmerktas iš 
30 apkaltintų mainerių. Pirma
sis buvo W. B. Jonės, United 
Mine Workers of Amerika vie
tos kuopos pirmininkas.

Alaus gėrėjams pers
pėjimas’

Prince Albert, Saskatache- 
wan, saus. 15. — Tulės pilietis 
Kinistino, kurs mėgdavo girtis 
savo geru namie darytu alum, 
sykį parodė svečiams, kaip 
stiprus jis yra. Dantimis ati
darė alaus bonką, bet tikrai 
stiprus alus kamštį taip šovė, 
kad kamštis jo paties gerklę 
užkimšo. Tik nugabenus į li
goninę kamštis iš gerklės beiš- 
initas. • - ....

Kubos cigardirbiai streikuoja

Havana, Kuba, saus. 15. — 
Del algų numažinimo apie 10,- 
000 darbininkų sustreikavo ir 
2 cigarų fabrikai uždaryti.

Madridas, Ispanija, saus. 15. 
—Susektas suokalbis pagrobti 
kavalerijos barakus; suimti 10 
suokalbininkų.

Valley City, N. D., saus. 15. 
—-Gub. Franklin Roosevelt, New 
Yorko gubernatorius čia indor-
suotas kandidatu j prezidentus. 000 žmonių yra pavojui.

EYTRA
*

“Tautiškas sleitas” 
sudarytas

(Specialia pranešimas “Nau
jienoms”.)

New York, sausio 14 d. — 
“Tautiška atstovybė”, kuri su
sideda iš 7 asmenų, išrinktų 
sausio 10 d. konferencijoje, va
kar laikė posėdį ir SUSITAI
KĖ remti šitokį sąrašą:

Bačiunas—j prezidentus, 
Grinius—į vice-prezidentus, 
Vinikas—į sekretorius, 
Tareila—į iždininkus, 
Januškevičiukas ir Raginskas 

—į iždo globėjus.
Klimus—į daktarus-kvotėjus.
šis sąrašas yra kompromisi

nis. Komisija (arba “atstovy
bė”), mat, susideda iš trijų de
šiniųjų fašistų—Valaičio, Sege- 
vičiaus ir Žiugždos; vieno “kai
riojo” fašisto—Ginklus; dviejų 
fašistų simpatizatorių—-Trečio
ko ir žemantausko, ir vieno 
sandariečio—Strimaičio.

Kompromiso^ prasmė yra ta, 
kad fašistai sutiko aktyviai 
remti Grinių, Viniką ir Dr. 
Klimą už Strimaičio prižadą pa
veikti į sandariečius, kad jie 
nesipriešintų Račiūno kandida
tūrai į prezidentus (kuris davė 
“Naujienų” redaktoriui GAR 
BĖS ŽODI nekandidatuoti, ne
žiūrint kiek bus gavęs balsų no
minacijose!). į

Bet čia gali būti ir kitas fa
šistų “stymao”, ^buJentl* pa
traukti Savo pu^ėn socialistus 
remiant Grjnių ir Viniką, ir tuo 
budu izoliuoti sandariečius, ku
rie stoja už Gegužį. (Juokin
gas tai butų “skymas”. Gri
nius su Viniku gavo daugiausia 
balsų socialistų remiamais są
rašais. O dabar fašistai nori 
tuodu kandidatu “priimti” ir už 
tą “loską” nori, kad butų re
miamas jų kandidatas, kuris bu
vo nominacijose sumuštas! — 
“N.” Red.)

Fašistai negali dovanoti Ge
gužiui to, kad jisai konferen
cijoje atsisakė pasitraukti Ra
čiūno naudai.

(Chicagos Bridgeportę vakar 
buvo pasklidę gandai, kad fa
šistai susitarė su sandariečiais, 
sutikdami remti Gegužį. Aukš' 
čiaus paduotas pranešimas, 'ku
rio tikrumu mes 'neabejojame, 
rodo, kad tie gandai yra netei* 
singi.)

25,000 mainieriams nu
kirto algas

Bluefield, W. Va., saus. 15. 
—Apie 25,000 maineriąms Po- 
cahonlas anglių kasyklose kom
panijos nukerta algas 10 nuo
šimčiais. ,

Glendora, Miss., saus. 15.— 
Tallahatchie upei išsiliejus 5,-

Potvynio vaizdelis.
' 1 , [Acme-P. 8 A. Photo]

z r Shąrkey,. Miss. —

Suėmę 4 Austrijos 
fašistus

z —k------------------------- -

'■ ,■ IRengėsi nužudyti, vidaus reika 
hi niinįąterį

Viena, Austrija, saus. 15. — 
Graz mieste suimti 4 Austriios 
fašistų vadai, susekti suokalby 
nužudyti vidaus reik. ministerį 
VVinkler, kurs pereito rugsėjo 
mėnesį nuslopipo fašistų per 
versmą.

. ‘ r______

Lenkiją turi 32 milijo- 
'. mis ųyventoju ' -------------------H
Varšuva, saus.,<15.— Lenki

jos gyventojų skaičius yra 31,- 
927,773 ką tik baigtu suskaity-’ 
mu. , Per paskutinius 10 metų 
lenkų padaugėjo 5,060.581 žmo
nėmis. ’

i ■'

Kiek Berlyne automobi
liai užmuša

Berlynas, saus. 15. — Perei 
tais metais čia trafikuose už
mušta po vieną žmogų kas die
na, viso 367; sužeista 10,24$. 
Užpernai akeidentų skaičius bu
vo didesnis. \

Daugiau jurininkų į 
; > Nikarųgua

VVashington, saus. 15. —Sek
retorius Adams šiandien siunčia 
į Nikaragųa dar daugiau ka
reivių rinkimams prižiūrėti. 
Kol kas ten yra apie 980 juri
ninkai, , dar bus nusiųsta 500.

Ar tėvas gali užmušti 
idiotą>. ——

Millersburg, O., saus. 15. — 
Prieš farmerių ir smulkių biz
nierių jury turi ątsakyti James 
Stenhousc, kurs prisipažino tris 
metai atgal užmušęs savo dvie
jų metų nepagydomą silpna
protį vaiką/ " '

Anglija bijo sukili
mo Portugalijoj

■ I

Karo laivai pasiųsti į Lisbo- 
nos uostą

Madridas, Ispanija, saus. 15. 
—įspaus ja griežtai atmetė Po r-’ 
tugąlijos diktatoriaus Valdžios 
reikalavimą išvaryti . Jportugali 
jos politinius pabėgėlius. Portu
galijoj bijomą naujo sukilimo. 
Anglija pasiuntė į Lisfapno^ 
uostą 1’ kreicerį ir 9 naikin
tojus, taip jau daug submarinų.

.. •-> _■ r ’1' . ,
. ., "r.. .  ' -.i-.m.m.

Gandhienę nįįtejsė 6
. savaitėms ...

‘ ■ — .1 ... ■

Mombąy,1 Indiją, saus. 45. — 
Mrs. Mohandas Gandhiį Mahat
ma Gąndhi žmona, kuri yra 
kaip ir jos vyras mylima šim
tų milijonų hindusų, tapo nu
bausta 6 savaitėms kalėti. Ji 
paprašė duoti ilgesnį terminą, 
kaip ir kitoms moterims, bet 
teisėjas atsisekei Gandhicnė pa
reiškė, kad išėjusi iš kalėjimo, 
ji tęs toliau boikoto kampaniją.

Daugiau alaus kaip šla
piais laikais,

VVashington, saus. 15. —Vien 
tik Buffalo mieste dabar kasr 
met gaunama po 1,000,000 bač
kų alaus; pernai padaryta 25,- 
000,000 galionų alaus 4 ir 5 
nuošimčių, kurs pristatomas į 
namus bile pareikalavimui.

Chicago parodai valdžia 
su $1,725,000

VVashington, saus. 14. — Se
nato ir kongreso komitetuose 
pritarta federalės valdžios pri
sidėjimui Chicagos 1933 metų 
pasaulinei parodai su $1,725,- 
000 suma.

\ >*

VVashington, saus. 15.—Trys 
republikonąi kongrese pareika
lavo legalizuoti 4 nuošimčių alų.

Pabaltijo Ministerių 
Pasitarimas Bendrų 

Santykių Reikalais
Francijoj bedarbiu 

1,000,000
—, .......

Nemažiau 3,000,000 dalinai 
bedirbančių

Paryžius, saus. 15. — Dar 
prieš kelis mėnesius Frapcija 
teturėjo šimtus bedarbių ir auk
so sandėlius prisikrovusi juo
kėsi iš kitų Šalių, bet depresiją 
su visu greitumu ir čia parejo. 
Šiandien Francija jau turi pil
ną milijoną bedarbių ir 3,000,- 
000— tik dalinai bedirban
čių.

Bedarbių suirutės darosi vis 
atkaklesnės. Nesenai Paryžiuje 
akmenimis tapo apkulta poli
cija; vakar Nantes mieste po
licija išvaikė bedarbių demons
traciją ir Lille mieste 'tapo iš
šaukta kavalerija bedarbiams 
vaikyti.

jėzuitai nesiduos iš
varomi

‘Madridas, saus. 15. — Jėzu
itų ordenas rengia legalę kovą 
prieš naująją respublikos kon
stituciją, kuri reikalaują jęzui-, 
tus panaikinti. Legalė skj1&, 
pro kurią, jezjiitų ordenas. .jtĮkį, 
si išlysti yra ta, kad kohątitti- 
cija reikalauja panaikinti or
derius su keturiomis kanoniš
komis preisaikoriais, tuo tarpu 
kai jėzuitai turį tik tris prie
saikas.

Pelės mėgsta pinigus
Philadelphia, saus. 15. —Ge

orge Murray, 60 metų per 24 
metus sutaupęs $1,000 juos lai
kė namie cigarų dėžutėje, bet 
vakar pažiūrėjęs rado, kad pe
lės pinigus suvalgiusios.

' —____________ L

“Gripės” epidemija Anglijoj

London, saus. 15. — Per sa
vaitę miršta po 412 žmonių už
ėjus smarkiai flu epidemijai 
Londone. Daktarai pataria ger
ti piepą prieš gripę.

Kunigai gina savo profesiją
.. „I .  .............. ' v

’ Meksikos Miestas, saus. 15.— 
Del sumažinitno kunigų skaį*. 
čiaus teismai perpildyti prašy
mų injunetions prieš kunigų 
pašalinimą; 6,000 prašymų jąų 
gauta, o dar 60,000 prašymų 
ruošiatna.

68 laipsniai šilumo New Yorke

New Yorke, s saus. 15. —Už
vakar čia buvo 68 laipsniai ši
lumos; tokio laiko niekas neat
simena.

Trijų valstybių 
agentai pagauti

Latvijos pasieny
Nepuolimo sutartis su Rusija ir 
prekybos sutartys su Lietuva

Tallin, Estonija, sausio 15.— 
Užsienių reikalų ministeris Jaan 
Dennison vyksta šį sekmadienį 
į Rygą, Latvija, tartis su lat
vių užsienių reikalų minis- 
teriu Sarinti dėl bendros akci
jos busimoj nusiginklavimo 
konferencijoj ir ta, pačia proga 
aptarti einančias derybas tarp 
Latvijes ir Estonijos ir Sovie
tų Rusijos dėl nepuolimo su
tarties. Be to abudu ministe- 
rjai tarsis prekybos sutarčių 
tarp Latvijos, Estonijos ir Lie
tuvos praplėtimo reikalais.

Pagavo 14 antibolševikų ’
Byga, xLatvija, saus. 15. — 

Latvijos pasienio sargybiniai 
suėmė 14 žmonių, turinčių Len
kijos, Vokietijos, Vengrijos,ir 
Rumunijos valstybių pasportus, 
kurie bandė įšmugeliuoti j So
vietų Rusiją prieš bolševikiškas 
proklamacijas.
__Prpklamacijose šaukiama nu
versti Sovietu valdžią ir sunai
kinti komunizmą. Proklamaci
jos spausdintos Vokietijoj. Pa
sėdėję po 6 savaites Latvijos 
kalėjimuose tie agentai bus iš
tremti iš Latvijos į jų kilimo 
vietas.

Brazilija kūrens pečius kava

Santos, Brazilija, saus. 15. — 
Trūkstant gazo atsargos mies
tas nutarė kūrenti pečius ka
va, kurios 1,000,000 maišų ne
turi kur dėti.

New York, saus. 15. — Wal- 
ter J. Smith, sūnūs Al JSmitb, 
buvusio gubernatoriaus, tapo 
suimtas dėl automobiliu užmu
šimo pėksČio žmogaus.

NAUJIENŲ.
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Brooklyn, N. Y.
Del skundų-prieš Dr. M. J. 

Viniką

Pastaraisiais laikais kai ku
rie musų laikraščiai labai daug 

^rašo Apie Dr. M. J. Viniko pi
lietybę it yra įtarimų, kad Dr: 
Vinikas buvo įskųstas natura- 
lizAcljos įstaigoms, kad tuo bo
du stttrukdžfus Dt. Viriikui pi
lietybės gavimą. Brooklyno 
“Vienybe” pilna net pasikolio- 
jimlj Df. Viniko adresu vien 
už tai, kad kiti laikraščiai pa
skelbė apie, Dr, Viniko įskun
dimą natūralizacijos įstaigoms 
visėi neįtardami “Vienybės” 
žmOftių tais skundais. Visgi ga
na keista, kuomet “Vienybė” 
ir jos pasekėjai taip nęrvuoja- 
si dėl priminimo, kad Dr. Vi- 
nikas yru keno tai įskųstas.

Dr. Viniko įskundimo reika
lu negaliu nė vienaip, nė kitaip 
sakyti. Tačiau pati “Vienybė” 

^paskelbė faktą, kad jos žmonės 
landžioja po natūralizacijos į- 
staigas ir šnipinėja kaip sto
vi Dr. Viniko pilietybės gavi
mo reikalą^. Matyt, jiems ge
rai žinoma, kur galima sužino
ti net peticijos numeris ir jos 
padavimo laikas. .

Ir štai man prisimena “Vie
nybės” 133 num. tilpusis tūlo 
P. P. Jaro iš Baltimore, Md., 
straipsnis, kuriame pereinama 
visokios galimos spaudoje ne
švarumo ribos. Man tik dabar 
pradeda aiškėti, ką iš tikrųjų 
tas p. Jaro raštas reiškia. Tai 
yra tiesiog viešas Dr. Viniko 
Įskundimas Amerikos valdžiai 
nichilistu, raginusiu žudyti ki
tų kraštų valdininkus.

Per daugelį metų dalyvauda
mas visuomeniniuose darbuose 
turėjau progos sutikti įvairių 
piktos valios žmonių, patirti ne
svarių kovos būdų, bet niekad 
neteko nė sapnuoti, kad pas 
mumis gali rastis tokie žmo
nės ir tokia spauda, kuri drį
stų daeiti iki tokio kraštutinu
mo, kr d grynai prasimanytais 
gandais įtarti sau nepatinkamą 
žmogų, taip kad sudaryti jam 
didžiausių dvasinių ir medžia
ginių nuostolių.

Straipsny sakoma, kad Dr. 
Vinikas “kartą Brooklyne sa
kydamas prakalbą net pakeltu 
balsu šaukė,t kad reikia sušau
dyt Smetoną ir Voldemarą” Ši
tas pavojingas pareiškimas yra 
gryniausias prasimanymas ir 
pioltkas. Vienok šiuo įtarimu 
sudaroma žmogui netik didžiau
si nuostoliai, bet tuomi net ban
doma atimti jam teise, arba 
bent pakenkti tapti šios šalies 
piliečiu, Atsakomybė už šiuos 
nuostolius gali dalinai kristi it 
rengėjams tų prakalbų,- kurio
se buk tokia mintis buvo pa*- 
reikšta.

Kalbamos prakalbos įvyko 
sausio 15 d. 1927 m., rengia
mos LSS. 19-tos kuopos it 
A LTS, 1-mos kuopos, Brooklyh, 
N. Y. Tose prakalbose kalbėję 
p. S. E. Vitaitis, —• “Tėvynės” 
redaktorius, p. P. Grigaitis -u 
“Naujienų” redaktorius ir Dh 
M. J. Vinikas. Vakaro pirmi’’ 
ninku buvau aš; P. P. Jarai 
iš Baltimorės tose prakalbose 
nebuvo ir negirdėjo ką kalbė
tojai kalbėjo.

Žinodamas ir suprasdamas 
rimtą pavojingumą “Viehybėjč” 
padarytų apkaltinimų, aš šiuo- 
fni griežtai protestuoji! it kate
goriškai užginčinu, kad tose 
prakalbose kas nors panašaus 
butų buvę pasakyta* Primenu 
rt Vienybei” lf jos piktos vaitus 
bendradarbiui, kad šis piktas ir 
liaunas pftaimHftyiftaji y ta <i- 
Sai nepamatuotas ir aš) kaipo 
tų prakalbų pirmininką^ nega
liu dafeisti# kad otgailbatijos, 
kurios rengė tas prakalbas, bu
tų laikomos moraliai atsake 
mingomb* už jūsų 
mus. Visa alsakbf

irawmany-»

iii <i!i
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tiesiog “Vienybei” ir jofc ben
dradarbiui.

Prakalbti pirmirilnkas
V. M. Mlchelson.

Johnston City, III.
feift bet ta*

poro

Old Ben kasykla

Gruodžio 28 d* Juozą Kali- 
natišką patiko stalgi Jr neti
kėta mirtis, bedirbant anglių 
kasykloj. Jis, kaip pasakoja 
mačiusieji tą įvykį) patrynė 
rankas, lyg norėdama- su kuo 
persiimti, ir sudribo. SUdFIbb 
if daugiau jau neatsikėlė.

Velionis J* Kalinauskas buvo 
apie 52 metų afnŽiaus. Paėjo 
iš Suvalkijos, Rudaminos para
pijos. Šiame mieste išgyveno 
apie 25 metus. Prieš kiek lai 
ko netoli miesto btivo nusipir
kęs 40 akrų farmą.

Veliohis per daugėlį metų 
prtklaūsė MjA. 108 kuopai it 
nemažai joj veikė. Jis kelis ter
minus ėjo protokolų raštiniu* 
ko pareigas. Tačiau prieš mė‘ 
tus laiko, kubmėt bimbihiai If 
pruseikiniiii pradėjo Apie Susi
vienijimą leisti visokius gArt 
dus, tai ir Kalinauskas su sa
vo žmona išstojo iš ŠLA. ir 
prisirašė prie darbininkiško “so- 
južd”.

Velionis paliko dideliame nu
liūdime žrUoną Oną, dvi dukre
les ir pusbrolį V. ValatkeVičių 
Čhicaguj. Jo tikras brolis prieš 
keletą • metų žuvo vietos ang
lių kasykloj.

Tai jau antrą, lietuvį ištiko 
tokia staigi mirtis. Prieš
metų netikėtai kasykloj mirė 
Selvestras Bajorūnas.

* •
Darbai anglių kasyklose pa

staruoju laiku pradėjo po tru
putį eiti geryn. Franko Stirizt 
kasykla No. 1 atsidarė saUšįo 
9 d. (buVo 
reitų metų liepos mėnesio). į 
tą kasyklą sugrįžo dirbti 350 
angliakasių.
No. 18 pradėjo dirbti lapkričio 
2 d. Išdirbo 45 dienas. Bet da
bar, kai tapo sudėtos naujos 
mašinos, tai ne visi gauna ly
gų laiką dirbti. Darbas pada
lintas sekamai: 18 mašinistų, 
22 drileriai, 24 motormanai, 24 
tripdraiveriai, 6 šbtfaicriai, 4 
egzaminieriai, 4 inžinieriai, 75 
traklejeriai ir timbermonai. 35 
darbininkai dirba viršuj. Kuo
met kasykla yra operuojama, 
tai 200 darbininkų dirba, o 281 
turi būti namie. Tokiu budu iš 
45 dienų kiekvienam darbinin
kui teko išdirbti apie 18 die
nų, kadangi visiems darbinin
kams duodama šiek tiek dirb
ti. Iš unijos pusės daroma spau
dimas, kad visiems darbinin
kams butų darbas lygiai pada
lintas. Bet kol kas toj kryp- 
tyj nieko nepadaryta, kadangi 
kompanija tam labai priešina
si;

Nors, kaip jau minėjau, dar
bai šioj apylinkėj šiek tiek ir 
pagerėjo, bet nedirbančių yra 
daugybė. Todėl lietuviams pa
tariu nevažiuoti čia, nes dar
bo nei už 
sipirkti.

uždatyta nuo pe-

pinigus negalima nu-

♦ * • v
pas mus notą* Shiefciemos

gb kaip ib nėbuvo/AiltA ir daž
nai lija-, kartais net ir perktn 
tfas pasitranko. Ne tik žolė ža* 
liuoja, bet net kai kurios gėlės 
pradėjo žydėti, išrodo, ly$ 
vasaris., Farmeriams tokia žie
ma yra labai pageidaujama. 

FarihetyM.
. ..b^iTirį-Jrr

Pittsburgh, Pa.
18 SIjA. VMMiKd rtttehūrghc

Pįttsburghe,^ ir jo. apylnikėje 
yra kelios'dešimts ktibpų, ku-< 
rįos pasižymi tie tik savo \ekai- 
Čium, bet ir veikimu. Beveik 
visos kuopos priklauso prie 
IILčio apskrities. Paskutiniuo
ju Udkū įumpl} apskrities Vei-

tete. .įiftuiumfa. . * i lititfttpį.
noft!WW l o
ir rėttfesi 
širtitllilis.

d&u&id 17 diėhą ivykštą SLA. 
IlI-čid apskr. metmis suvąžia- 
vimtiK, kuriamfe. bus nutarta) 
vardti apskrities, bengti šėkftri- 
tį SĘA. seimą, kuris šį pava
sarį įvyks Pittsburghe. Fašis- 
tuoj antis elementas smarkiai 
rengiasi prie šio suvažiavimo, 
mat nabagai nori įlįsti valdy
bei! ir seimo rengimo komisi
jom bet galime juos užŲkrim 
ti, kud jiems nabagams nepa
siseks savąjį skymą. įgyvėndih- 
ti, nes pittsburghiečiai niekada 
nepaves, savęs (panašiems) 
aukščiau minėtiems tipams* Ut- 
stoVdUt.

Žemaiti&^KUkUtis;

Kenosha, Wis.
Dėl Kasparo nesąmonių

Prieš keletą savaičių “Saij? 
datoj0 titfto iTtibšto Kasparo ko
respondencija, kur gana negrių 
žiai atlik tto j amas SLA. 212 kūo- 
poš paryš J* Matcinkovičitis. 
Gruodžio 81 d. “Naujienos0 pa- 
talpino F, Poviianšklo kores- 
pdndėnčtją, kur tekamai atsa
koma į Kasparo priekaištus bėi 
nurodoma, jog p. J. M&tčihkč 
vičius SLA. labui yra labai daug 
pasidarbavęs.

t Sausio 8 d. “Sandaroj” ir vėl 
pėfetcbčjau Kasparo korespon
denciją, kur juodinama ne tik 
pą>. MatČinkeviČius, Povilaiiškis, 
bet ir SLA. 212 kuopos kiti na
riai. Kadangi Kasparas pakar
totinai skleidžia saVo šmeižtus, 
lai esu priverstas ir aš tarti 
vieną kitą žodį.

I^riė.ŠLĄ. 212 kuopos aš pri
klausau jau per ilgus metus 
ir gerai pažįstu tos kuopos vei
kėjus. Su Povilanskio išreikšt.?, 
nuomone apie p. Marcinkevičių 
aš pilnai sutinku, tad! jos Čia 
nekartosiu. Pasakysiu čia tik 
tiek, kad J. Marcinkevičius yra 
gerai susipažinęs su SLA. or
ganizacija ir jos‘'l&nšiituėija. 
.Prieš narius jis niekuomet ne
bando aukštai neštis, kaip tai 
sako Kasparas. F. Povilanskis 
taip pat yra senas Susiviem* 
jimo narys ir veikėjas. Tad la
bai gerai, kad jis išreiškė savo 
nuomonę “Naujienose”.

Dabar porą žodžių apie Juo
zo Kasparo veikimą; Kad& J. 
Marcinkevičius pirmininkavo 
212 kuopai laikė*rungtynių šii 
bolševikais, tai Juozas Kaspa
ras buvo jo geriausias agitato
rius. Jis mane ir kitus narius 
ragino Marcinkevičių ir vėl 
rinkti kuopos pirmininku, sa
kydamas, kad Marcinkevičius 
gerai supranta /Susivienijimo 
reikalus ir yra gabiausias bei 
Sumaniausias narys, kuris gali 
energingai kovoti su bolševi
kais. Ir tada jis sakė tiesą.

kodėl gi Kasparas dabar už> 
traukė kitokią giesmę? Kuomet 
žmogus šiandien kalba vienaip, 
o rytoj kitaip, tai kas nors yra 
negerai su tokiu žmogum ir 
juo pasitikėti vargu bus gali
ma. Laikė nominaviftio kandi
datų į Pildomąją Tarybą J.j 
Marcinkevičius gaVo du treč
daliu balsų musų kuopoj. Jau, 
Vien tas laktas rodė, jojgr na
riai juo pasitiki. SaVo pasitikč- 
įimą jie iSrėiškė ir sAUSlo 3 d. 
metiniame kuopos sūsiriiikimė. 
Kada kuopos iždininkas atsisa
kė iš Vietos, tai iiArihi vienbal
siai išrinko Matei nkėViČią iž
dininku.

Kokiu veikimu yra pasižyr 
mėjęs Juozas Kasparas? Visas 
jo veikimas susivedą prie pliot-, 
kavinio^ Pavyzdžiu^ jis* kuopos 
stiMri$dme mtelškė> Jsad nj 4 
durnoji Taryba Chicago,i yra 
paskolinusi $7,000 api nuosa
vybės, kuri tėra vertą tik $3,- 
ooo. Tuo reikalu btivo atsikreip
ta į Susivienijimo iždininką, 
kuris laišku paaiškint kaip fe 
tiesą yra su ta paskola- KMdii 
laiškas tapo perptdtytas stisį- 
rinkimC) tą i Ka spąi^S mikčio
damas teisinosi, jog jis aptn 
tą paskolą skąit^s “Vilnyj”. 
žmogus renka kitų pliidkus ir 
paskui , j UQB pulti ąkteidžia* TaL 
labai įiegirazii. Savo ~ tokiais

......... I i.'.rfrtijilĮ . I ■irtljiit.l

kiems piiotkhiinfcjtins ifedąryii 
burnas. Susivienijimas yra fra- 
ternalč organizacija. Todėl na
riai privalo šdptaštt tokios bf- 
gąp izacijos pątėigaSį

.— SLA. 212 kuopos naryš.

Pittsburgh-Esplen,
ry

■ l>iiniiiiii JĄ . '

SLA!. 353 kubuos rttetinis 
suSifitiftliMiM

353 kuopa susitvėrė tais lai
kais, kada ėjo kovą tarp dėĮno-. 
kratinių SLA) narių su bdlše 
Vikrioj artėtais, ^ąuįiima 353 
kUOpOš iiarių priklausė prie 
SLA. kuopos, esančios McKees 
Rocks, Pa.) tačiau įgalėdami 
pakęsti tėti esdtiėfės bblA^vikų 
diktatūros briVo p^Vėt^ti tver
ti naują kuopą. Nors kuopa ir 
jaunutė) tačiau savo veikimu 
neatsilieka nuo senųjų; savo 
gyvavimo fetkota^py surengė 
eilę koncertui prakalbų ir kitų 
naudingų dalykų.

Sattšio 10 dieilą įvyko meti
nis susirinkimas, kuriame bu
vo Išrinkta hatijk vaidyba — 
pirmininku — Paul Dargis, 
viče-piiin. Sutkus; sėkr. Im- 
bras; fih. sekn Sandu; iždo; 
glob. -r- Jonas Dargis ir Dra
gūnas. Be to, tapo išrinkti du 
atstovai ~ P» Dargis ir X Dar
gis atstovauti kuopą IlI-čio ap
skrities sti važiavime, kuris 
įvyks sausio 17 diėhą.

Malorili paižymėti, jog šioje 
kuopoje , viešpatauja santaika 
ir solidarumas, hėš visi nariai 
yra aiškių demdkralinių pažiū
rų; — Demokmtas. s

....... ..

mane api

f, ■'

Atsakymas Keno- i 
shos Viską Žinan- i 

čiam • j
Pernai “ffaujmnų’o No. 259 

tilpo iš Kehushos lieVa kores
pondencija, kurią- paraše slapu
kas “Viską Žinąs”, To slapu
ko tikslas buvo nė kokią nęrs 
žihią pranešti, bet 
purvinti.

Tas Viską žinąs ponas apie 
mane pripeizojo (Visokių nčšą- 
monių, nors aš jau 22 metaj, 
kaip nebfegyvenu Kcnoshoj. Per 
tiek laiko tas žmogelis suko 
savo silpiią galvužčlę, kad ,ką 
nors sugalvoti apie mane ir 
parašyti j laikraštį; Apie kai 
kuriuos žmones - sakoma, kad 
jie taip gręiti,, kąip čerepokai. 
Atrodo, kad tas Kenoshos šia*- 
pūkas ir galvoją ėėtepokiškai, 

4■ I ■Wmi»ĮiW—>1—I .   • t •

11 iki , |iriri.n; -i Iii-fui ! I II I>mmiTiiii.ijy

NUPIGINTOS KAINOS
ANT SKALBIMUI MAŠINŲ IR RADI0

MAGNKl'k:

VOGS

MAV1AG

įsigykite VfeĮiąu Jus šųtąupysitc/dąug laiko ir sveikatos 
<>į Taipgi sugėdysite aht dnfįlatių.
h’ įmokėti tcrėikia $5.00

<•' •■•'L' > '•j

Jos. F. Bud r ik, Ine.
M7-2L South Halsted Street *

13oulfcVur<l?1703-8t(S7 ■ ■
r ■/'l''' '.'f.' '■ 's:'1 '

LktlIVių vąįaprdą it stdęięs WCFL kas setefriajienis nųb 1 iki 2 vai. po

šeštadienis, sausio 16, 1932

apie mane sugalvoti
kai limniau

ritieris pa- 
valiai put

KAD PALENGVINUS
Grąžinti Gerus Laikus

iNžIMiiit ii

* t .
j Amerikoj ir dar 
lįiioBhdis, tai tas 

peįzorius tylėjo. Tylėjo, nes nu- 
jabtėj kad tai gali jim išeiti 
Į Bet kuomet pat y
i’ė, jbį Sohgailą išvyko į Rū
diję, tai tuoj tas 
čiupo plunksną ir 
tikti rhariė.

,Na, ir kpdėl ne!,Na, ir kpdėl ne! Rusija nuo 
KėhOshoS juk toli, tai ko čia 
Varžytis? AntH vertus, apjuo
dinti ir apšmeižti žmogų daug 
lengviau, negu ką nors nair- 
dihgo parašyti. Norint ką nors 
naudingą parašyti, reikia, kaip 
yra sakoma, šį tą turėti po ke, 
pure. Visai kitoks reikalas yra 
su šmeižimais. Drožk iš peties, 
ir atliktas kriukis.

Viską žinąs rašo, kad aš 
kam tai davęs į nosį. Taip. Juk 
kiekvienas ttiri teises gintis. 
Jeigu buvau užpultas, tai, ži
noma, daviau Į nosį. Taip bu
tų pasielgęs kiekvienas, kuris 
nėra “yėlldiV”. Aš .nesti Sv. 
Steponas, kad rnclsčiaus u z 
tuos, kurie z mane akmenimis 
mėto, 4

Dar porą žodžių deliai to, 
buk aš kam tai pasilikęs sko
lingas. Turiu pareikšti, jog Ku 
žiekiams už skolą aš palikau 
savo knygas. O kai dėl Kaz. 
Brazio, tai aš jam nesu1 sko
lingas nei vieno skatiko. O jei
gu jis jaučiasi, kad aš jam esu 
skolingas, tai tegul atvyksta i 
mano Užeigą, 6425 So. Wėštėrn 
Avė., Chiėagb, 111.

— Zig. Songail.

SERGANTIEJI!
; Pasitarki! su Dr. Ross, dykai) 
[ apie bile ligą Ar silpnumą.

Vėliausi ir geriausi 
BL treatmentai išgydy- 
K nitai kraujo ligų. 

||H rfeuirhatižrnd, inks- 
tų. pūslės, urina- 
tią ir Visų tižtcri!- 

l‘g*F Tai- 
pgi speciali treat- 

sugrąžini- 
mtai eriėrgijos ir

< stiprumo be laiko 
nusilpusiems ir ly
tiniai silpniems vy-

> ,/ į rams.
, Sergantys žmonės kviečiami ateiti 
dėl nemokamų informacijų, kurios 
bds suteiktos be jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems įptielhaindS. Galima susitarti dėl

> Ungvų išmokėjimų, kad kiekvknam 
i duoti progos išsiąydyti.

: DR. B. M. ROSS
> UŽT1KIMAS SPECIALISTAS
J 35 South Dėarborn Street 
kampas Moirlt6ė Street, Chicago, Iii. 

*Imkitt dėVatOtių iki penkto' augšto. 
(Priėmimo kamb. 506 dėl Vyrų it 508 
i dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki
> 5 pi m. Nędėliomis 10 a. tai; Iki 1 
»p; m. Panedėliais, Sefedomis ir Suba- 
1 tomis nuo... .10. a. m...iki 8 p, m. 
‘30 Mėtų TAME PAČIAME nAME

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

šie nauji gražus Columbia rekordai, elektra rekorduoti, yra labai garsus ir 
malonus klatašyfiš.

Jus esate kviečiami atsilankyti į Budriko krautuvę ir išgirsti šiuos naujus 
rekordi”

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

NAUJAUSI LIETUVIŲ

16245F Širdelė mano, Tango
Tavų Saldžių Maloni, Tango 

16241F Prezidentas Smetona Maršas 
Krupaitis. Polka

Lietuvos Viešbučio Orkestras 
16244F Kanklininkų Polka

Strigs Kanklininkas 1
J. Petrauskas, P. Dainis ir J. Petkevičius 
16243F Aš Berniukas

Suzana
A. Vanagaitis ir V. Valtetaitė 

1624 2F Lietuvaitė, Polka 
Močiutė, Valcas 

Armonika, Klarnetas ir Fortepionas 
16240F Pavasaris Lietuvoj

Kad Aš Augau Pas Tėtušį 
Frahas Stankūnas ir Violet Tamkiutč 

20287F Dėžutė (Korobushka) 
Obuolis (Yablotchko) 

N. Sadovnik ir Jo Orkestrą 
Mergaitės Nuėjo į Dunojo 

Maudytis
Marytė Nusinuodino 

Rusiška Orkestrą

Adėlčs Polka, J. Youngaitis 
Agota, Antanas Vanagaitis 
Angelai Gieda Danguje, 

Petras Petraitis, Baritonas

20288F

16236F
16225F
16229F

16218M Ant Kilno Malūnėlis :

16217F

16219F

16222F

16221F

16212F

16211F

16235F
16217F

16219F

16210F

16236F

Juozas Olšauskai 
Ant Laivo, Komiška scena

J. Uktveris, A. Zavistaitė 
ir Sarpaliaus Orkestrą 

Apynėlis, Kom. Duetas 
Vanagaitis-Olšauskas

Art o jaus Daina
P. Pauras ir J. Antanėlis

Aš Už Jurų
A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 

Augo Miške Baravikas, 
Liaudies Daina

Jonas Butėnas 
Balandžio Dienelėj

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

A. J. Uktveris, A. Zavistaitė 
ir Sarpaliaus Orkestrą 
Čir-Vir-Vir
A. Vanagaitis ir jo Vanaguciai 
“Cit bobulė“, Polka

Jonas Dirveiis ir jo- Ork. 
Darato Polka

J. Youngaitis, harm. solo 
Duok Ranką, Polka

Mah. Liet. Mainierių Ork. 
Dyvait Liaudies Daina

Jonas Butėnas 
Dziedukas, Vyrų Oktetas

A. Mikulskio Dirig.
Lakštutė Polka 

Worcesterio Liet. Ork.
Laukiu Aš Tavęs Mielasis, 
Valcas

i P. Hųmeniuk ir jo Orkestrą 
16185F Labkiti Tavęs

Mah. Liet. Mainierių Ork. 
16243F Lietuva Polka

Btooklyno Lietuvių Ork.
16233F LietUVa Polka

16186F

16213F

16223F

16239F

16182F

16232F

16209F

16196F

M. Bruslatiskas, • Armonistas
“Liudvikas“, Polka

Jdnas DiėVėlis ir jo Ork.
Liudviko Polka

Mah. Liet. Mainierių Ork.
Mahahbjaus Motėržičs

Pcnnsylvanijos Aftglekasiai 
ir Jurgis Aranskas, Tenoras

Marcinkonių Polka
Worcestcrio Liet. Otk.\

Marsalietė
Stasys Pauras, Baritonas

Mahanojaus Liet. Mainierių
Ork.

Mėilttagas Bernelis
Mah. Liet. Mainierių Ork.

Merginų Bėdos
A. Vanagaitis ir J. Olšauskas

Merginų Polka
Mah. Liet. Mainierių Ork.

Mergytės Išėjimas*
Pennsylvahiios Anglekasiai Ir
Aranskas, Tenorai

Mes Ųeri Žemaičiai
Arttahas Vanagaitis

MędČftaiškas Klumpakojis, 
Budriki Radio Ofk. 
išlaičių Valcas

L Worcesterio Lietuviška Ork.

J. Dirveiis ir jo Ork.

Brooklyno Liet. Ork.

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417*21 So. Halsted St, Chicago, III.

PHONE BOUL

16201F

16214F

16193F Marytes ir Joriukb Daina 

16202F

16197F

16185F

I6U6F

16225F

16184F
16228F l^šlauį" 

x r--

1619$P Nauja Gadynč. Mazurka
J. Dirveiis ir jo Ork.

16233F Naujas Gyvvenimas, Vakas

PHONE BOULEVARD 8167
vių radio valanda iš štoties \MCFL, 970 kiltnykles kas uedeldtenį nitu 1:15 
iki 2 vai. po pietų. Ketvergais iš stoties WHFC, pradžia 7 v. v.

16199F

16198F

16220F

1 6 191F

16188F

16230F

16223F

16209F

16194F

16203F

16189F t
< 16211F

16182F

16204F

16204F

16187F

16234F

16200F

16192F

REKORDAI COLUMBIA

16202F Nelaimingos Dienos 
Mahanojaus Liet. Ork.

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

Pabaigiai Panelė 
Mahan. Liet. Mainierių Ork.

Paklausykit Jus Lietuviai 
J. Olšauskas su Kanklėms 

Pamylėjau Vakar
Kastas Sabonis, Baritonas 

Panelės Patogumas
Penrisylvanijbs Angjekasiai ir 
Jurgis Aranskas, Tenoras 

Pasakykie Panaitėle. Daina
Mabaų. Liet. Mainierių Ork. 

Pas Darželį Trys Mergelės
J. Babravičius, Tenoras 

Pasisėjau Žalią Rūtą, 
Liaudies Daina

Jonas Butėnas, Baritonas 
Paukščių Polka <

Mahan. Liet. Mainierių Ork. 
Paukštužis, Polka

P. Humeniuk ir jo Ork. 
Pavasario Polka

PennsylVžtiijos Anglekasiai 
Pelėda, Polka ,

Worcesterio Lietuvių Ork.
Petrai •M/Kjfe Katriutę 

Stasys Pauras, Baritonas 
Po Močiutės Vartais

Seasys Pauras, Baritonas ir 
Juozas Antanėlis, Tenoras

I—2—3—Br., Kupletai 
V. Dineika ir J. Petrauskas

Polka Jovalas“, 
J. Petrauskas, V. Dineika 

Prūsų Užduotimis
Pensylvanijos Anglekasiai 

Dzūkų Kraštas
Juozas Olšauskas. Baritdnas 

Eiva, Boba\Pupų Kult
Jonas Butėnas) Baritonas 

“Ėjo Mikas“, Polka
Jono Dirvelio Orkestrą 

Elzbietos Polka
Worcestcrio Lietuviška Ork. 

Garnys AtplėzdetiO
S. Pauras 

Gegutė ir Našlaitė
Matuti. Liet. Mainierių Ork. 

Graži Elenutė, Polka
Int. Marimba Band 

Ieškau Tavęs, Polka
Mahan. Liet. Mainierių Ork. 

Jurgio Polka
Pcnnsylvanijos Anglekasiai 

Kad Nėr Alaus
Antanas Vanagaitis 

Kad Pavasaris Ateina
Stasys JPauras; Baritonas 

Kaimietė, Polka
P. Hunienitak ir jo Ork- 

Kam Mari Anksti Kelti
Juozas Olšauskas, Baritonas 

Kazokėliai
A. Vanagaitis ir Olšauskas 

Kazokų- Polka
jonas/Youngakis; tiarrii. solo 

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

Kiaulė, Dialogas
V. Dineika ir J. Pėtrauskas 

Klaipėdos Polka
M. Btuslauslčas, Armbriištas 

Kudlis
Juozas Olšauskas, Baritonas 

Kunigunda Polka
* VVorčestėtio Lietuvių 0rk. 
Kur Nemunas ir Dauguva 

Juozas Olšataskas, Bajritboaš 
Pupų Senis, Liaudies Dairia 

Jonas Butėnas
Ruginė, Polka, 

Iriterriatioh Marimba Band 
Šabas Gud, Polka

Worcesterio Lietuvių Ork. 
Šarkio Polka -

J. Yotahgaiilš, Harrit. Sofb 
16216F Senas Bernas. Kotniš|cąs Duetas

A; Vaftpgaltis ir J. Olšauskas 
16200F Sėhi DuOk Tabokos

z Jifnas Butėnas, Bąritonas 
16203F Šiaulių Polka

Pėnnsylvanijos Anglekasiai 
16238F šitai Išrožijimas .

F. Stankūnas ir V. tamkiitt 
I623$F Smiiklėj VainiklHs

Juozas Olšauskas, Baęitonftš 
LJ02Ž2F Svajohių Naktis

Stasys Paulas 
16238F Svėikas Broli

f. Stankūnas ir V. Tamkifif®

16228F

16226F

16199F

16142F 
i 

16213F

16227F

16235F

16190F

16194F

16218F

16221F

1623 1F

16198F

16237F

16215F

16234F

16189F

16224F

16212F

12142F

16182F

16182F
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Biznio Apžvalga

ryšių

Padau SAUSIO MENESYJE DIDELIS

noro.

ATAVATER KENT arba . R

Biuras.

PASTEBĖKITE!
tai nelaukite

Padaužos dalyvaus
‘Naujienų’4 koncerte

pasi- 
kiek 
škun-

F»i- '

Radio 
tik už

Prapuolė Sim-Sem 
susaidės domis

mums vis tiek.
Padaužų iždininkas ir 

valstybės gynėjas.

. Jurek 
Nalepka 
i. . Zdro-

BAGDONĄS BROS. 
HURN1TURB » PIANO MOVING 

Lotai V Loog Distance R e mova) 
3244 S. Halsted St.

Officr TA C.lom« 1399
- Re» TeL Yardt 3408

Patogu Subatos 
Taupintojams

planu, pavie- 
įstoja nariais 
Co., kuri yra 
urmo įstaigai, 
taipjau per-

Padaužų 
labai daug 

kada karšta,” 
kada 

koncertus. Kadangi iki 
tąi pa-

Pairusiems Muskulams 
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip 

PAIN-EXPELLER

2536-40 W. 63 St.
Cor. Maplewood Avė.

Hemlock 8400

4177-83 Archer Avė 
Cor. Richmond St ,

Tel. Lafayette 3171

Neapsakomai daug piliečių 
pageidauja, o tie, kurie dalyva
vo praeitų vasarų padaužų pik*- 
nike, bracia, tiesiog reikalauna 
padaužiško koncerto, 
socialis gyvenimas 
priguli nuo oro 
mes rengiame piknikus, 
šalta 
šioliai žiemos nebuvo, 
daužos nei koncertų negalėjo 
surengti. Jeigu gradusnikas 
nupuls ant zero, tai padaužos 
surepgs didžiausį kermošių, o 
jeigu temperatūra nepasieks 
nulio, tai atpuskų nebus. Trum
pai porijant, padaužų koncerto 
rengimas arba nerengimas pri
klauso nuo dievo. Bet dievas 
yra didesnis užsispyrėlis ir už 
SLA. prezidentų Geguži, tad 
jis (dievas) gali neduota šalčių 
per visų žiemų ir tu, brolau, ji 
nepriversi nusileisti, kaip kad 
fašistai negalėjo priversti Ge
gužį ištraukti savo kandidatu-

Sovietai ieško prekybos 
su Kanada

Šis bankas pasilieka atmatas VISĄ 'DIENĄ 
SUBATOJ, kad patarnauti tiėms, kųrjė dirba. 
Kadangi daugelis musų kostum&ųų? gyyeila 
išsiblaškę po visų piėtvakarinę Ghicagoš dalį, 
šis parankamas pagelbėjo mums gauti tūks
tančius naujų taupintojų, daugelis kurių yra 
reguliariais taupintojaiš per kelis metus. Ati
darykite čia tąųpimof sųskaitų ir prisidėkite 
prie musų Subatos TaupiiitOjų šeimynos.

Didelis Midwest 
Korporacijų Pa

sisekimas

Pradžioj šių metų investo 
iai šioj šaly gavo apie $1,000,

$1,000,000,000 nuošimčiais
> ir dividendais

Fejt Base, gražus

S3.98

Taigi, idant nepasitikus visai 
be koncerto Padaužų Ministe
rių Kabinetas vienbalsiai nuta
rė dalyvauti ir visus, kurie no
rite su mumis asabiškai pasL 
matyti, maždaug, kviečiame at
silankyti j “Naujienų” koncer
tų, kuris įvyks rytoj, Lietuvių 
Auditorijoj.

Beje, kad atvykusioms į 
“Naujienų” koncertų lengviau 
butų susidurti su kabineto na
riais, nurodysime kuriam kam
pe mes sėdėsim. Ministerių Ka
binetas užims pirmas dvi eiles 
iš priešakio, po kairei; gi*mu- 
sų artimiausi tavorščiai, tikrie
ji bolševikiškos vieros išpažin
tojai pripildys tris eiles iš už
pakalio, taip pat po kairei. 
Nors tikrai nežinome, kur nu
tūps sklokininkni, bet yra nua
linama, kad jie maišysis visoj 
dešinėj pusėj.

Visi Padaužų Resp. piliečiai, 
kurie norite turėti sau už gar
bę sėdėti kartu su Kabineto 
nariais, prašomi nevėluoti, kad 
užpakaly nereikėtų stovėti.

Padaužų Kvieslys.

Viso pereitais metais divi
dendų ir nuošimčių išmokėta 
$4,500,000,000. Gi 1930 metais 
išmokėta apie $5,000,000,000.

Jeigu šių sumą padalinti ant 
2 milijonų žmonių, tai kiekvie
nam išeitų po $2,500 metams, 
šie du milijonai žmonių galėtų 
nieko nedirbdami vidutiniškai 
gyventi.

Iš Kanados pranešama, kad 
sovietai siūlo Kanados alumi- 
nuta pramonei $5,000,000 or
derį, kad tuo paveikus Kana
dą . atnaujinti prekybinius ry
šius su Maskva. Aluminum in
teresai turėtų priimti $2,000,- 
000 vertės anglių iš sovietų, 
kitą dalį atmokėtų auksų arba 
kreditais, palankiais minimai 
kampanijai. Derybas veda Arm- 
torg, oficialiai sovietų' agentai 
New Yorke. . — V. R-s.

Kad pasinaudojus šiomis negirdėtomis vertybėm 

atsilankykite tuojaus, nes mes žinome, 

/ taip žemas kainas

Padaužoms pranešama, kad 
jau visa savaitė prapuolė Sim- 
Sem kompanijos domis, kuris 
kalbėdavęs per radio. Mekani- 
kas Simas buvęs net New Yor- 
kan nuvažiavęs savo domio ieš
koti, bet veltui. Mat, domiai, 
tai toki sutvėrimai, kad jie 
moka pasislėpti, kad niekas jų 
nerastų. Kartais jie sugrįžta į 
savo vietų, o kartais jie dings
ti' kažin kur. Jeigu ateinančioj 
nedelioj Sim-Sem domis nesu
grįš, tai bus pavojus visuome- 
nei. Padaužos dės pastangų, kad 
suradus domį ir painformuos 
apie jo padėtį.

Pad

Peoples J^ational "Bank 
and eJrust Company 

K of Chicago
47th Street and Ashland Avenue

Daugelis, groserninkų, kurie 
sekė šios organizacijos progre
są, turėtų pasinaudoti Midwest 
Stores pavyzdžiu, nes tapo ne
abejotinai įrodyta, kad esant 
nariu stiprios organizacijos, 
galima sėkmingai vesti biznį 
dagi didžiausios kompeticijos ir 
ekonominės depresijos laikais.

Groserninkų organizacija pada
rė biznio į metus laiko už 
$1,134,617.74, grynas urmo 
sandėlio pelnas yra $33,122.-

vo vi^ai maži, tikėtai 3l/» nuol 
Prekių nupirkta apie 1,100 va
gonų.

■ Kadangi visi nariai operuoja 
savo sankrovas vienu bendru 
vardu, jie pasinaudoja plačiais 
garsinimais. Kas savaitę var
tojama apgarsinimams 6 laik 
raščiai keturiose kalbose ir ki
tos garsinimo formos, kurios 
rasta naudingiausiomis. Tokie 
garsinimasis labai daug prisi
dėjo prie šios korporacijos pa
sisekime!. \

Midwest organizacijai vado
vauja patyrę grosernių bizny 
žmonės. Prezidentu. yra A. A. 
Janik, vice-prez 
sekr. ir ižd. - 
gen. manažeriu 
jcvvski.

Iš daugelio išklausytų rapor
tų ir paduotų skaitlinių buvo 
aišku, kad Midwest Stores pla
nas' darymui biznio turi stip

Gražus, nauji, seklyčiom setai parsiduoda pusttykiai 
Verti nuo $80.00 iki $100.00, ’ 1x0
dabar tik.po .....1................ WVVivU

BR1DGEPORT MOTOR SERVICI
Goodeonąi Broliai

Fornyiiit n pian 
roti. patanftvima* feraa ir pigu* 

817 Weal 34th St
T«L BotUevard 9336

Padaužos įsteigė šmeižtų biu
rą, kuris visiems dykai patar
naus. Vadinasi, mes pamatėm, 
kad didunia šmeižikų reikalin
gi tinkamų instrukcijų: jie me
luoja ir šmeižia, bet vis nesi
seka, nes trūksta atatinkamų 
gabumų.; s i

šmeižtų1 biuras teiks pamokas 
naktimis klasėse arba už akių 
per gromatas. Neužilgo pradė
sime pirmojo kurso pamokas, 
prašome atsišaukti. Mums ne
svarbu jūsų partija, ambicija 
arba norai: musų instruktoriai 
visiems be jokių skirtumų ga
tavi patarnauti. Fašistams ir 
gegužiniams specialė nuolaida 
ir specialistai instruktoriai.

Prašydami šmeižtų, parašy
kite ką norite šmeižti ir kiek.

Už paturimus kol kas dar 
nieko neitaame, Musų instruk
toriai sutiko dirbti ant komi- 
šeno.

Padaužų informacijos biuras

000,000 arba apie 10% mažiau, 
negu pereitais motais, šitas su
mažėjimas įvykęs dėlto, kad 
£pie 2,650 dividendų buvo ar
ba sumažinti arba visai nukir

siu savaitę Wall strytis ir 
aplamai biznis susilaukė gerų 
žinių. Vieną svarbi ■ žinia yra 
ta, kad kongresas, tikimasi, la
bai artimoj ateity praleis įsta
tymą, kuriuo sukuriama $2,- 
000,000,000 rekonstrukcijos fi
nansinė korporacija, kurios tik
slas bus gelbėt* tyznijii teikiant 
kreditus. Tokios milžiniškos 
korporacijos bizniui ugdyti dar 
iki šiol niekas nępajėgė sukur
ti. ši korporacija, teiks pasko
las ant vertybės popierų ban
kams, Insurance kompanijoms, 
gelžkeliams, morgičių kompa
nijoms ir kitoms biznio orga
nizacijoms. ši kųrporacija ža
da labai daug. Bet kiek ji ga- 
lės pagelbėti bizniui, pamaty
sime, kai ji pradus veikti. '

Antra žinia, kuri nevisai jau 
nauja, tai ta,' kad numatoma, 
jog gelžkelių darbininkai su
tiks priimti nukapojimą algų, 
kas pastatys gelžkelius ant ko
jų ir jų vertybės, stakas ir 
bondai, kurie pastaruoju laiku 
buvo nupuolę labai žemai, tu
rės neišvengtinai1 ateiti į savo 
vertę. '>/■*,

Iš užsienio atėjo’ keletas ne
labai pageidautinų žinių, bū
tent Vokietijos atsisakymas 
mokėti karo skolas ir Frakci
jos. ministerių kabineto rezig
nacija. Bet naminės žinios nu
svėrė užsienines ir pasėkoj sta*' 
kas ir bonai padarė didelį pro
gresą per pastarasia-s kelias die
nas. Kai kurie gelžkelių bonai 
pakilo po desėtkus punktų.

Be to eina kalb6šį jog fede- 
ral reserve, viršįpjįikai, kurie 
pastaromis dienotais mitingavo 
Washingtone, bu^l^rivačiai dis- 
kusavę apie “lengvą” infliaci
ją. į Tai ją.•-nuomoneipritariu/-iv 
stambus New'Yorkd bankieriai. 
George 'L. ’ Hfcrfison, viršinin
kas New York Federal Reserve 
banko, pareiškė, 1 kad federal 
reserve bankai šilto laiku galį 
suteikti kredito savo nariams 
$3,500,000,000.' T& aukso suma 
matematiškai duotų pamatą 
bankams ištęsti kreditą iki 
$35,000,000,000 — tai milžiniš
ką suma. Tačiaus'manoma, kad 
nebus dasileista iki to, kad 
“atpiginti” dolerį arba duoti 
paskolas netiksliems reikalams.

Tas pats federal banko vir
šininkas pareiškė, kad -šios ša
lies kreditas Sumažėjo virš $4,- 
000,000,000 1931 mietais ii; $6,- 
500,000,000 per pastaruosius 
dvejus metusi'A&e'fliacijų.- gali 
sustabdyti federal reserve ban
kai kooperųojaint’ su komerci
niais bankais j Įr '(publika. ”

ilgai, bet 

kad labai greitai išsiparduos už

M nišą paskiru, levynes me
nedžeriu. Jisai, vadinasi, sa
vo išradimo mašinomis laik
raštį labai pigiai atspausdin
tų, o dabartinis red. Vitaitis 

prisa- 
Blltų pigu, moderniška 

ir sveika.
8. Iždininkas galėtų būti kar- 

čiamninkas arba, kaip dabar

gaiš, ne čekiais. Centre jisai 
išmokėti .kam 

kiek reikia. Kam daugiau rei
kia, tas galėtu nuvažiuoti pi
nigų atsiimt.

9. Reikia būtinai apskųsti 
visus tuos, kairio skusti nesi- 
duoda. Ypatingai tuos, kurie 
moka’ rašyt ir skaityt, nes toki 
paškustvos daug triukšmo ke
lia: juos geriausia išmest arba 
išbraukt, jei negalima išmest 
Dr. Graičunas per daug visko 
žino, tai jam reikėtų balsą at
imti, o geriausia jį išbraukt. 
Jaigu kuri kuopa nebalsuoja 
vienbalsiai kai]) prisakyta, tai 
ją irgi galima išbraukt, nes iš
mest gana sunku.

10. Seimus laikyti kas dvi
dešimts metų: žiūrėkite 
pinigų sutaupytume.

11. Panaikinti skundų 
misiją, nes prezidentas su lo
peta gali viską gerai sutvar
kyt arba skundikus su lauky t. 
arba apskųst bei apskųst. (

Vadinasi, šitoki pataisymai 
įvestų amžiną pakajų musų 
farternalėj organizacijoj. x Iš
nyktų ginčai ir visoki referen
dumai, išnyktų ir sugaištys, 
nes jų nereikėtų skelbti.

Padaužos iš anksto šituos 
pagerinimus skelbdami tikisi 
susilaukti pritarimo gerbiamų 
narių, o ponai iš P. *T. su mu
mis pilnai ir aiškiai sutinka.

— Padauža I.

Reguliariame metiniame su
sirinkime išduotas atskaitos pa
rodė nepaprastą Midvvest Gro- 
cery Co., Illinois korp., pasise
kimą. šiJkpmpA'taja, kuri ope- 
rųpj a iiY^taų4 r 5$fidėlį: dėl1 savo' 
palių, Midvvest Stores savinin
kų, ką tik užbaigė pirmus l^iž- 
nip metus ir atsiektas pasise
kimas turėtų būti įdomus pu
blikai, o ypač groserninkams.

Midvvest Grocery Co. pradė
jo biznį su kapitalu arti $40,- 
,000. Dabar jos turtas, įskai
tant pelną, užaugo iki $90,- 
722.87. Grynas pelnas, kuris 
bus išdalintas nariams, siekia 
$33,122.87. Kitais žodžiais, 
kompanijos pelnas siekia arti 
83% ant investuoto kapitalo.

Sulig Midvvest 
niai groseininkai 
Midvvest Grocery 
šių groserninkų 
Tie groserninkąi 
maino vardą savo sankrovos į 
Midvvest Store ir veda biznį 
organizacijos išdirbtais planais; 
Kadangi jieipatys valdo ir ope
ruoja urmo sandėlį, jie gali pa
sinaudoti žemomis kainomis, 
kurios gaunamos perkant dide
lėmis kiekybėmis, daugiaiįsią 
vagonais. Operavimo kaštai bu

SLA. naujos konsti-1 
tucijos projektas

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas - 

Skrybėlių Dirbimas
Mea teiktame eksportą Inatrnk 

iiuoie kurauoaę. Dienomis 
ar vakarais Žema kaina ftie 
amalai yra patrauklanly* Ir 
gerai apmokami RaAykile dėl 

knygutės apie kursą, kmluo 
JQ4 įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip deząi- 
nlntl Ir padaryti gražias skry
bėles. kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutės.

MA8TKR COLLEOE
JOS. F. KASNICKA. Principal 
1UO N. STATE RAM. 8118

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

kurios pasaulis per Šimtus metų tau 
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtingu 
elementų, iš visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek 
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų. Ko 
jų. Nugaros skaudėjimą. Rankų. Kojų 
tirpimą ir atšalusi 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 
nebūti) taip kaip rašom, pinigus gra
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

Pranešimas skundi 
kams

........................................ fci'Ah. ..

Gus ekonominius pagrindus ir 
ant tokio stipraus pamato pa
statytas, kad Midvvest organi
zacija gali tikėtis dar sekmin* 
gesnių ateinančių metų. Delei 
moderniškų pirkliavimo būdų 
ir gero visiems patarnavimo, 
Midvvest Stores laimėjo publi
kos pasitikėjimą ir prielanku-

Gerbiami skundikai 
žos čionais visiems viešai pra
neša, kad skųsdami musų res
publiką arba jos atskirus na
rius - prisilaikytumėt šitokių 
taisyklių:

1. Skųskite ne už $25,000, 
bet mažiausia už milioną dole
rių, nes į tūkstančius mes do
mės kreipti neturime nė 
nė laiko.

2. Padaužų iždininkas 
rengęs tinkamai patepti 
vieną artistą,' kuris turi 
dą, bet gabumų neturi.

3. įjsitėmykite, kad visi mu
sų respublikos nariai turi pilie
tybes popieras. Todėl imigra
cijos departamentui taeužsimo- 
ka skųsti. Galima skųsti Sme
tonienės atstovams a už tinka
mus nusikalti|nusA<(

4. Pądaužų v'ždšT^b^s gynėjas 
gatavas visų skunduš V' priimti 
dienomis ir naktimis be jokio 
atlyginimo.

5. Būtinai parašykite kada 
norite pinigus gauti ir kokiais 
pinigais imsite: variniais, si
dabriniais, auksiniais ar popie
riniais

“Nuga-Tone padarė 
mano skilvį sveiką”
. P-ia J. LukoMenė. Bonton, Msm., Rako: 
"Per daugeli metų ai turėjau hu gedu M skil
vi. Aš ėniiati kelių rūšių vaivtUM. bet ne
gavau pagelboo. Man pasakyta apie Nugu-Tone 
ir nusipirkau bonkų. Nuga-Tone padarė 
mano ukiivį Hveiką. Mano gera aveikata pa
eina nuo Nuga-Tone. Tai panu-l>ėtini vais
tai’?. »

M Ulonai žmonių visuose pasaulio kraštuose 
rado, kad Nuga-Tone yra užtikimi vaistai ir 
jie ataldeda ant jo, kad jis palaikyti juos 
stiprina ir sveikus. Jis yra puikus dėl se
nesnių žmonių ir tų jaunesnių metais, kurio 
jaučiasi silpni ąr liguisti. Aptiekininkai par
davinėja Nuga-Tone. Jeigu aptiekininkas 
neturi jo. paprašykite j| užsisakyti iš savo 
Urmininko. Persitlkrink.it. kad jute gaunate 
Nuga-Tone. Ras kitas gali būti be vertės.

* Phone Hemlock 2323 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

6504 So. Watht»nau> Avt, 
CHICAGO, ILL.

Šie radios pirmiau buvo verti nuo 
$150.d0 iki $200.00, o dabar parsi
duoda kaipo krautuvių sempeliai 
arba demonstratoriai tik už mažą 
dalelę jų: verčios.

>. Bendradarbiaujant
Į ------ —- ------------- AUGUSTUI, J. VARKALAI ir V.’ RUšINSKŪl ---------------

KAINOS SUMAŽINTOS DAUGIAU KAIP 
PUSĘ!

Dabar Geriausia Proga Pirkti Iš

Peoples Furniture Co.

Padaužos ilgai galvojo apie 
tai ,kaip čia SLA. padaryti galėtų uodegas raidė 
amžiną pakajų. Senoji kon- groti 
stitucija no good, o naujoji at
mesta. Tokiu budu, vadinasi, 
mums reikia tikrai geros ir 
tautiškos konstitucijos; reikia žmonės sako, aptiekOrius, Vis 
tokios, kuri užtikrintų pakajų kąs butų mokama gyvais pini 
visiems musų broliams 
daužos sušaukė savo advoka- galėtų 
tų tarybą, kuri dykai ir pa
gamino čionais patalpintą kon
stitucijos projektą. Paduoda
me tiktai svarbeshius punktus 
štai šit kokius: ,

1. Prezidento rinkimai: kuo
pų pirmininkai surašo narių 
pavardes ant tam tikrų centre 
pagamintų kortelių ir jas pri
siunčia į centrą. Reiškia, vi
si balsuoja, o prezidentas pa
rašo už ką. šiuo budu sutau- 
pinama daug laiko ir prezi
dento bei kitų P. T. narių gy
venimas užtikrintas.

2. Visus darbus pradedam 
su malda ir su dieve man pa
dėk, kaip kad buvo sumany
ta, bet atmesta pereitame 
seime. Vieton daktaro kvo
tėjo butų galima išrinkti dva
sios vadą, tiktai, gink dieve, 
ne rabiną, bet kunigą.

3. Kadangi, vadinasi, vieny- 
bininkai labai daug gero SLA. 
padarė už mažą atlyginimą, 
tai jiems reikia dovanoti se
nus morgičius ir dar išduoti 
naujus, jei prašys. Tikimės, 
kad paprašys gražiai.

4. Prezidentas su lopeta turi 
pasilikti amžini iždo, apieku- 
nai ir iždą kuogreičiausia per- 
mufinti į Pannsylvaniją, kaip 
to senai prašo valstybės įstaty
mai ir kiti reikalai.

5. Karpavičiui nupirkti Ta- 
bor farinoj budelę ir golfo 
lazdas, o Vanagaičiui įtaisyti 
radio stotį.

6. Gerbiamas prezidents, 
kai tik gaus visų kuo]>ų narių 
vardus ir pats save išsirinks 
prezidentu septyniolikai metų, 
privalo be jokių atidėliojimų 
sandarietį V. Aidylą pasiskirti 
“Tėvynės” redaktorių.

7. Visų gerbiamą inžinierių

. Verti iki 
dabar tik

' i

9x12 d 
kaurai 
$8.00,

Persitlkrink.it
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PRASIDĖJO PREZIDENTINĖ KAMPANIJA
------- ------y- , - ,

Generalis pašto viršininkas Brown, .kuris yra lai
komas dabartinės administracijos “smegenimis”, pa
reiškė, kad prezidentas Hooveris kandidatuosiąs ant
ram terminui republikonų sąrašu.

Demokratų partijos vadai taip pat pradėjo prieš
rinkiminę kampaniją. Užvakar jie surengė įvairiuose 
miestuose didelius “pergalės” bankietus, kuriuose laikė 
karingas kalbas visi aspirantai į prezidento vietą: gub. 
Roosevelt, buvęs gub. Smith, bankininkas Traylor, gu
bernatorius Ritchie ir k.

Nuo dabar iki birželio mėnesio Amerikos ore nesi
liaus skambėję republikonų ir demokrątų politikierių 
balsai, ir publika turės progos prisiklausyti apie vie
nos ir antros pusės “nuodėmes” ir “dorybes”. Paskui 
įvyks nominacijų konvencijos. Paskui vėl — begaliniai 
“spyčiai” iki lapkričio mėnesio.

Kova dėl sosto baltamjam name prasidėjo. Pramo
nėje ir prekyboje siaučia depresija. Bet politikoje per 
ateinančius dešimtį mėnesių bus dirbama “overtime’', 
idant Amerikos liaudis butų dar kartą apmulkinta ir 
balsuotų už savo skriaudikus ir išnaudotojus.

iškėlė prieš ‘Naujienas* Gylą 
ant $®5V000.”
Laikydamasi sayo seno pa? 

pročio rašyti ųetįę^ą, “Dirva” 
pasakoja, kad “Naujienos” Va
nagaitį “kriminališkai” apšmei
žusios, nes leidusios “sufanati- 
kėjpajam vyrukui” išreikšti sa
vo nuomonę apie jį Ir apšaukti 
jį “prigaviku”.

“Vanagaitis gyvena iš vi
suomenės,” tęsia minėtas sa
vaitraštis, “ne iš algos kur 
nors fabrike. Vanagaitis vi
suomenės niekados neprigau- 
dinėjo ir jam tokių dalykų 
niekas prikišti negali, kaip 
tik Vitaitis ir ‘Naujienų’ raš- 

’ tininkai. Jeigu visuomenė bus 
atgręžta nuo Vanagaičio, jis 
nustoja savo pragyvenimo 
šaltinių.”
“Dirvos” prasimanymas apie 

“kriminališką šmeižimą” yra, 
žinoma, iš piršto išlaužtas, nes 
jokio kriminalo (baudžiamo nu
sikaltimo) Vanagaičiui nebu
vo “Naujienose” prikaišiojama. 
Buvo tik jo, kaipo 
kritika.

“Dirva” kalba apie 
čio teisę “gyventi iš 
nūs”, bet ji užmiršta
pareigas visuomenei, iš kurios 
jisai gyvena.

“artisto”

Vanagai- 
visuome- 

apie jo

KRITIKOS TEISE

/ “Visi be išimties tautinio ta. Jisai norėjo parašyti, kad 
nusjstętymp kandidatai į ‘ '
SLA. viršininkus pasilakė, 
kad jie pasiduos didžiumos 
tautininkų norui ir discipli* 
nei, ir rems tųkį tautinio nu
sistatymo kandidatų sąstatą, 
koki didžiumą veikėjų pasi
rinks. Tok| savo pažadą, duo
tą garbes žodį (“my word of 
honor” — ar> ne? — “N.” 
Red.) kuodžentlemepiški,au
siai išlaikė, ir tuo visų vei
kėjų ūpą labai pakėlė ir su
stiprino.,.”

“...viąąs konferencijos opas 
buyo betuyiškai vytiškas.,/^ 
Šitaip skamba pirmoji “Vie

nybės” editorlalo dalis. O ant
rojoje tp pąties editorialo pu
sėje skaitome r

“Jau perilgąi prezidenta
vęs ponas j Gegužis, kuris 
drauge su kitais kilniais SLĄ 
veikėjais atsisakė pasiduoti 
tautininkų disciplinai, ne tik 
neteko populiariškumo, bet 
iššaukė vėik vienbalsį pasi
piktinimą.” 
Tai matote, kaip “džentelme

niškai” išlaikyta duotas garbes 
žodis pasiduoti didžiumos no
rui : 
SDA. veikėjai 
duoti tautininkų disciplinai!

“Vienybes” . reduktorius čia 
bandė, žinoma, pasakyti ką ki-

kiti SLA. veikėjai, dalyvavę su-j 
važiavime, byvio “kilnus” ir dėl
to pasidavė tautininkų discip
linai; o Gegužis nebuvo “kil
nus” ir užsitraukė veik vien
balsi pasipiktinimą. Bet, įsi
karščiavęs "sustiprėjusią tauti
ne idėja”, tas redaktorius už
miršo lietuvių kalbos taisykles 
ir paraše, kad tie SLA. veikė
jai buvo kilnus, kurie kartu su 
Gegužiu pasipriešino disciplinai 
ič iššaukė pasipiktinimą!

Oeštai ką pagimdė “lietuvis-! 
kąi vytiškas” konferencijos da
lyvių upas^

“Konferencija išsiskirstė”, 
rašo fašistų organas, ^paki
lusiu upu, visi veikėjai grįr 
žo į tolimas koloniją pasi
ryžimu pž tautines idėjas 
kovoti. Dar mes nežinome 
kokį sąstatą tautįniu veikė
jų išrinktoji atstovybė galu
tiną! pateiks...” 
Didesnio \ ir

humbugo day mums nętekol 
girdėti, kaip šis “Vienybes“ | 
plepalas apie fašistuojančių po-! 
litikierių “pasišventimą” tauti-! 
nei idąjftb Jeigu kas butų no
rėjęs tautininkų “yytišką dva
sią” pašiepti, tai nebūtų galė
jęs dąugiąii “fpmų” prikreti, 
kaip " ‘‘yięnybės” redaktorius 
sayo “rimtų” edifprįalu.

■į .■...■,<■11'1 . .niir.HT, J 11^11^111,111! IIIĮlliyH^I . JIIIĮ HIIR l> ■ I ■ |y,y.<’W. II W" I^IIĮĮĮI .«I II 1., |-^10

Gegužis ir “kiti kilnus 
atsisakė pasi-

“TAIKOS ANGĖLAS”

Italijos fašistų viršila Mussolini vėl paroduoja tai
kos angelo rolėje. Savo laikraštyje “Popolo D’ltalia” 
jisai pasisakė už Vokietijos reparacijų ir visų karp 
skolų panaikinimą. Jisai siūlo Europos valdžioms tais 
klausimais susitarti ir, sudarius bendrą frontą, pri
versti Amerikos Jungtines Valstijas atsižadėti ^avp

- paskolų, duotų Europai. \
Įspėdamas Francijos militaristus, Mussdlini sako, 

kad jau praėję tie laikai, kada Santarvė ginkluota jėga 
diktuodavo Vokietijai savo valią; jeigu Fyancija kėsin
tųsi užimti vokiečių Reino kraštą, tai Italija jos tokia
me žygyje neremtų, • ’ '

Tėnka pripažinti, kad šitais savo pareiškimais Ita
lijos premjeras padarė gana gudriai apgalvotą gestą. 
Jo žodžiai, be abejonės, ras karšto pritarimo Vokietijo
je, kur pastaruoju laiku labai sustiprėjo fašistiškas ju
dėjimas.

Teikdamas moralę paramą Vokietijos ‘‘naciams”, 
Mussolini ruošia dirvą Europoje ne taikai, bet pi- 
Jietiniems karams ir naujiems tarptautiniems konflik
tams.
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KĄ SAKO KITI APIE VANA
GAIČIO SKUNDĄ

Kalbėdama apie p. Vanagai
čio užvestą prieš “Naujienas” 
bylą, “Tėvynė” be ko kita rašo:

“,.rp. Vanagaitis vargiai 
turi pilietinę teisę tąsyt po 
teismus kitus laikraščius už 
jo darbų pakritikavimą, kuo
met pats savo neva juokų 
laikrašty nuolatos piktai šai
posi ir niekina musų yisuo- 
meninio gyvenimo veikėjus, 
kuomet jis savo piknikuose 
rengia net tokius' ‘vaidini
mus’, už kuriuos pats gali 
būt patrauktas teisman. Ne
jaugi laikraščiui negalima 
pakritikuoti tokių musų vie
šajam gyvenime žygių, ku
riais ne tik atskiri asmenys 
bcreįkuljngaį niekinami* bet 
ir pirumlHų organi^ąoijų 
dwh#i yr# pikui pašiepiami?

HMu»ų supratimu p. V* 
napftįs pasirinko netinkamų 

/ ir labai slidų kelią kovoję/su 
savo politiniais priešais. 
Ląikra»tininkų| trakti teią- 
map lįity laikrašti už tą patį 
O7— “N” P«dl,), ką pats 
savo laikrašty ir ‘viddinimuo-

daro, yxa ir nologinga U

organo žo- 
kad 

traukiamos 
tą patį”, ką 
“juokuose”

-r* ——  --------------------------- -- —«   .. .... .... ■ ■ ,

pavojingą. Jpk ir kiti gali 
pasekti p. Vanagaičio rodp- 
mu keliu sayo gąrbei apgin
ti, kuri yra įžeidžiama p,” 
Vanagaičio ‘juokuose’. ” 
Prie šitų SLA.

džių reikia pastebėti, 
“Naujienos” yra 
tieson visai ne “už 
savo yulgąrįškuose 
daro Vanagaitis.

“Naujienose” jokių pasityčio
jimų iš Vanagaičio nebuvo, o 
buvo tik jo negražių “vaidiųi- 
mų” ir kitokio jo “meno” k<ri- 
fiką. Tą kritiką buvo stačiai 
išprovpkuotą paties Vąnagaičio, 
kuris publikos pašaipai parodę 
scenoje keletą visuomenei žinp- 
mų asmenų (jų tarpe |r “Nau
jienų” redaktorių).

Jai — džiaugsmas
Clevelando “Dirva” ųesjdrp- 

vėjo apšmeižti “Naujienas’’^ 
įdėdama begėdišką prasimanyt? 
mą, kad “Naujienų” Bendrovė 
paėmusi paskolą iš SLA. ir ne? 
mokaųti nei sumos, nei nyošim* 
čių (kuomet tikrumoje “Nau.j.” 
M niekuomet neketino ųs 
prašyti paskolų |š Susivieniji- 
mo!b Dabar tąs “svarus” tau
tininku savaitraštis/reiškia Ji’ 
delip džiaugsmo, kad Vanagai’ 
tis apskundė “Naujienas”, jr 
sako: , ;

“Vanagaitis davė ir ‘Naų?
j ienoms*’ Kalėdų dovaną—

Palikime Vanagaitį šalyje ir 
paimkime klausimą objektingai 
(bešališkai): ar spauda turi 
teisę kritikuoti darbą, iš kurio 
žmogus daro gyvenimą?

Sakysime, žmogus gyvena iš 
visuomenės, rašydamas knygas. 
Jisai parašys veikalą ir, išleis* 
damas jį, pasigarsins, kad jisai 
patiekęs publikai “piųksjišką 
knygą”. Bet kritikai paims tą 
jo knygą ir suras, kad ji yra 
šlamštas. Dabar klausimas: ar 
kritikai turi teisę spaudoje 
pranešti tokią*savo ( nuomonę 
apie tą knygą ir pasakyti, kad 
autorius “čytina” knygų pir
kėjus, piršddmas jiems savo 
veikalą; kaip 4fmokstišką kn^- 
gą”? Visi pripažins, kad taip, 
— nežiūrint, kad toks parašy
mas spaudoje, gali labai pakenk
ti to autoriaus bizniui.

Imkime kitą pavyzdį. Atvyk
sta, sakysime, aktorius, kuris 
pasiskelbia dideliu artistu ir 
surengia teatrą. Kada susiren
ka publiką, pasirodo, ką4 tas 
jo išreklamuotas teatras yra 
grynas balaganas, (žemos rųšies 
vodevilis), į kurį žiūrint daro
si pikta kiekvienam žmogui, 
turinčiam artistišką skonį, Ar 
turi teisę kritika spaudoje pa
sakyti, jogei tokiu savo teatru 
tas aktorius apgavo publiką? 
Mums atrodo, kad ji turi ne, 
tik teisę, bet ii* pareigą tai pa
sakyti !

“Dirva” mąno, kad Ameriko
je nevalia kritikuoti žmogų* 
kuris “gyvena ' iš viąųomeųes”- 
Ji, matyt, užmiršo, kad ši ša
lis tai ne sovietų Rusija ir ne 
fašistų Italiją, Kritikos laisvė 
čia yra viena pamatinių piliečių 
teisių, čia jos yra vartojama, 
gal būt, daugiau, negu kur ki
tur; ir kaip tik daugiausia yra 
kritikuojami tie, kurie “gyve
na iš visuomenės”.

Bet ką čia kalbėti! Pati “D.” 
juk nuolatos įr nuolatos l)aųdo 
ką nors kritikuoti, tik; jos f,kri- 
tika” dažniausia yra tokia žiop
la, kad jos niekas nepaiso.

i vn r-Mir »

Iš JUOKŲ SKYKIAUS
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Po “gabios” tautipinkų kon
ferencijos Pennsy|vąpįjos bute
lyje, įmr kan4įdatal ir f‘(ie)ę- 
gatai” .sysįbąre tąrp sąyęs, iš- 
gipravaidžiąvo ir 
negalėdami . sudaryti beųdm 
t'sleitą”, Brooklyno “Vieny
bė” idėjo iškilmingą editorialą. 
ųpių “tautipės įdejos stipfėji- 
mą^

Iš to rašinio patiriame, kad 
'‘tautinės idėjos” stįprųipųs pą- 
ųirejškė — toje konfonencijoje, 
jkur fašistai su sandarlųčlals 
per dvi se^jps vaidinį, hm- 
jūgcĮami sųlipdinti “bendrą 
frontą” t Tik Daklausvkiteb[ z

. > -i

BRĄM ŠTOKE R

GRAFAS

- as pą-,
- Jį! Dieve, atleisk'

Pemugpn Doijbl#
■’"" . .1 ■"

{Tęsinys)

“Tu geriau eik su manimi, ka
pitone, kol dar nėra pervėlu. 
Jis yra čia. Aš dabar žinau pa
slaptį, Jura mane išgelbės nuo 
jo. Tik jura man beliko!” Ne
suspėjus man/nei lupų praver
ti ar mėginti jį sugriebti,-vai
rininkas užšoko ant dėnio ap-į 
tvarų ir visų! nesvyruodamas 
puolė' į j urą..,Manau, kad ir aš 
dabar žinau paslaptį. Tai jis,4 
vairininkas, dabar iš pyptų iš
ėjęs, išžudė visus jųymh'kųSr 
vieną paskui kitų, ir vėjiau 
pąts nusekė - paskui juos. Die
ve brangusis, padek mani -Kaip 
aš galėsiu išąiškintį visas šias 
baisenybes pasiekęs ųų»tą? Bet 
kuomet gi pasieksiu uostą? Ar< 
fo kuomet nors susįląuksiu?

Rugpiučio 4 d. — Dąr tebė
ra migla, pro kurią nei saulės 
spinduliai negali prasiskverbti, 
žiųaų kad jau saulė užtekėjo, 
nes nuveltai išbuvau ilgus me
tus juroje. . Kitaip to negaliu 
išaiškinti, Vairo nedrįsau pa-’ 
leisti; išstovėjau prie jų visą 
naktį ir jos tamsoje 
mačiau Jį -
mąų, bef yaįrhilpk^ £erai Pa’ 
darė įšokdama8 i im’ąt Jis bent' 
mirė kaip žmųghsniękas nega
li prįųšiptis mirti jųrlnink0 
mirtimi, mirti mėlyno vandens 
gelmės^ Bot M esu kapitonas! 
ir laivo negaliu apleisti. Bef 
apgausiu Nelabąjį Baisūną, nes 
kuomet mapų jėgos pradės išsiį- 
semti, pririsiu savo rankas prię 
vairų ir kartu sų, jomis priris 
šju tą|, |;q Jis Ji» nedrįs pa? 
liesti; Ir tuomet; Jai sau pačią 
blogi ar geri vėjai, aš išgelbėt 
siu savo sielą ir savo kapitonų 
gnrbę'xAš silpstu ir naktis jaij 
pradeda artintis. Jeigu Jis iš- 
drįs dar Jcartą man pažiūrėti į 
veidą, jau gali būti pervėlu.,, 
Jeigu laivas suduš, gė| kas sm 
ra» l)ors šį bųteĮj Ir tie, kurie: 
jį. ras, viską supras; jei ne,..? 
tęgul visi žmones žjno, kad aš 
buvau ištikimas savo pašaukit 
mui. Dieve, Panelė šventoji iy 
šventieji .suteikit pagalbą varg
šėj, silpnai sie|aįf kuri puri bū
ti ištikima w Jambui,..”

žinoma; išvados iš tų užrašų 
gaji būti įvairios. Nėra jokių 
prirodymų jiems patikrinti}

. p^ujnčyti, ka<| 
piUs )wpik>wia jurininkus išžu-

' - - [AcflU-P. A. Pbpto]

Lęit. Thąmas Ę; Mąspie, ku
ris su gitais trimis yra kaltina
mas' , nužudymu '.'Josęph Kaha- 
hą^ąi/ hątyąjiečio. : Ęawąjietis 
esil ir įšųiė^męs leite-
Mlrto; IpiPiįą, Pčl tQ įyykio ki
lo didelę trijjfcšjpąs.

Vis., ialiiąu rūpinuos, apie jį. 
Kad tik žinočiau ką .daryti ir 
kaip daryti, idant jam pagelbė- 
ju'sl"' : '

Rugpiučio |0 d. ■ šiandien 
įvykusias nęiąiųriiųgpjo kapito
no jaidotųyęs buvo jaudi
nančios. Visi ųpsto laivai buvo 

į įplaukę jam imakyti pgskuti- 
ųj sudiev. Nuo pat rytų prie- 
plaukpp ’iki Jcąpįnlą Jo'grabą 
nešė kitų laivų Kapitonai Lu
cija buvo kartų aų manimi. Nu
ėjome anksti į. savo priprastą 
suolą, dar laivų; virtinei tebe- 
plaukiant Esko upe iki viaduk- 
to ir atgal Nuo kalno galėjo
me viską kuo geriadtiai matyt 
ir turėjome prieš1akis beveik 
visą liūdną proc^iją, Vargšas 
buvo palaidotas netoli 'nuo mu- 

prieplaukĄ; o iš tep vienuolyno sų kuolo ir beleidžiant jį į že^ 
—x—^4-1 mos atsistojomėvam:'wdlo 

ir vigai iš arti sekėme visas 
apeigas. Vargšė* Lucija atrodė 
labai sujaudinta;-Visą laiką ji 
buvo nerami, nekantri, ir ne
galių padaryti k>tps išvados, 
tik kad jos nakties sapnai pra
deda į ją atsiliepti. Ji elgiasi 
gana geistai viename dalyke: 
jį nenorį pripažinti' Kas yra to 
jos nęrimąvimo priežastimi, o 
jeigu ir yrą, tai ji sąko toą prie
žasties ųežinaAti, GaĮ prfe jos 
sujaudinimo dįliglausjai' prisi
dėjo fąktąs, kad fyt mųsų 
senukas buvo rastas negyvas 
ant. suolo, sų sulaužytu kaklu. 
Kam daktaras tvirtino, senis 
nupuolę puo suolo, ko tai labai 
persigapdęs, nes ant jo veido 
du tebebuvo ta išgąsčio, pasi
baisėjimo išraiška, kuri gal ne 
vjehą žiūrovų sudrebino. Varg
šas senukas! ;|feal J?8 ir jjąmatė 
Mirtį sąyo aklmįp, kaip jis daž
nai nulįdbėdavo. fLUcija yra to
ki saldi įr jautri, **J<ad ji yį- 
>ų^pet\v|ąką' labiau atjaučia, 
pdgu kiti. Dabar, nesenai, j ją 
paveikė naujas, mažas Įvykis, 
į kurį ‘.patį neatkyeipiau daug 
dom^s; Jįprs, tiesą pąsąkius, aš 
mylių gyyųlįus. Vienas vyrų, 
kuris dažnai .ateidavo ąpt kul- 
np įžiūrėt} Jąivų juroje, atsi
vedė šunį, šųp papras
tai, bekeik .r'visiipmet' eina su 
sąvtį šeimininku. Jie ąbų yrą 
Jąbal rJjpy^. P$T niekuomet ne
buvau mačjįįšl vyrą^sųpykųsi, o 
šuo prie 'manęs ’dąr niekuomet 
nebuvo loj^s. Bet |mkė Jąidotu- 
vly įįs nenopėjp prieįti’ prię sa- 
voyšęįmįnlį}^r, Hųrjs ’ ( s$<ięjo 

M uyt^ųolO/ bet 
būripčjp; ąp|ę (ju ąy , tri^ m«t- 

garąljį: lodamas 
Ir kMukdąjpąs. šeimininkus pir- 
m|aųWa| i į kftl ‘ TOPųląįs
|hdžidjs, bęt ’piękd. jįčkis|ekdą- 
pĄs mdėjų elgfts ;$$$’ Šiuykš-

juokingesnio

DRAKULA
H1U miliniu 1 " /

■■f ... V-'< ’ • *

išimčių, mano, kad kapitonus 
buvo didvyris ir rengia j km iš
kilmingas laidotuves Visos lai
dotuvių ceremonijoj jau paruoš
tos ir kapitono, kųųas bus lydi- 
mas virtinės lai v ūkų Esko upe, 
valiau bps nugabentas į rytų

jaiptais'užneštus^kapines ant < 
kalno ir ten - . paguldytas amži
nam atilsiui. Virš šimto laivų 
savininkai pasisakė > pprį jam! 
sųteikfp'paskųtipį patarnavimą. |

Įš laivę įššokųąip didžiulio! 
šųnieg nerasta jpkių pėdsakų; 
daugumą tai lųhpį apgąįĮestąu- 
ja, nes, spėjant iš visų m’^te-i 
lępų nuotaikos, jie jį priimtų į; 
sayo tarpą ir aprūpintų maistu 
ir pastoge. Rytoj pamatysime 
laidotųvęs; ir tąip užsibaigs vie
na ”juros misterijų”.

• Minos Mųrrąy Užrašai
Rtigpiiičio 8 d. — šiąnakt 

Lucija buvo labai nerami, iy 
be, to, aš patį negalėjau užmig
ti. ‘Audra buvo labai baisi iy 
vėjui švilpiant kaminuose, ne
galėjau susilaikyti nedrebėjusi 
Jam smarkiau supųfus, jų tuš- 
tįpoj išgirsdavau lyg kanųolčs 
šūvį. Keista, įet tucija nepa
budo, tik atsikėlė du kartus ir 
apsirengė. Laimei abu kartu 
prabudau kąip tik laiku iy jos 
nepabųdinusi, nurengiau ir pa
guldžiau atgal į \ lovą. Labai 
keistas dalykas tas vąikščipji- 
mas naktimis, nes vos kas 
nors fiziško spėja jos valiai 
pasipriešinti, jos užmanymai, 
jęĮgu jię yyą, pranyksta ir ji 
pasiduoda paprastai kasdieninei 
gyvenimo eigai; [ ‘

.Anksti rytą atsikėlus los, abį 
nuėjome Į uostą ’pažiurčti, ay 
kas blogų neatsitiko ąudyos lai
ku. Mažai ten buvo žmonių, ir 
nors saulė ryškiai spindėjo, s ir 
orus bųvų tyrps, šyięžias, du 
džįufet PMdwrips vflny^, ku
rios uUftde labui tapetas, nęs 
jį 'Frtf*
b»ivp ... Ksip, snjw> 
/špiolsšdaityOĮi ^įv^NM.fer sią|J’ 
r(f-«• i W • UU 
sfųržievls prasiskverbiąs ~ p|p 
mintą žhionlų. Kažin kodėl, bet 
jaučiausi laiminga, patenkinta, 
žinodama, kąd. yąkųp naktį .Jo, 
na tanas neplaukė j u ra, bet dar 
puvo ant žemės. Tų'jp, bet ar 
Jis iš tikėjų yra ant žemės ar 
kur plaukią jdrą? Rųr jis da
bar yjaLir. .kaip, jum..sekasi?

...

karo tako. Seimininkas paga
liau tiek supyko, kad spyrė į 
šunį ir pagriebęs jį už kaklo, 
tempte atitempė jį ir užmetė 
ant akmens antkapio, ant ku
rio buvo pritaisytas suolas. Vos 
šuo spėjo akmenį paliesti, varg
šas gyvulėlis tuojau nutilo ir 
pradėjo smarkiai drebėti. Jis 
nemėgino pabėgti, tik susitrau
kė, drebėjo ir gailiai cypė. Jis 
buvo taip baimės apimtas, kad 
pasigailėjusi, mėginau jį nura
minti, bet veltui. Lucija šunies 
irgi gailėjosi, bet ji j e nelietė, 
tik žiurėjo į j j agonijos pilno
mis akimis- Bijau/ kad ji yra 
perdaug jautraus budo gyven
ti šiame pasaulyje be sunku
mą, šiąnakt ji apie įvykį sap
nuos, Tųp esu visai tikra. Vi
sas įvykių susibųrimas — mi
rusio žmogaus ranka į uostą 
įvairuotas laivas; jo išraiška, 
rankos pririštos prie yairo vir
vėmis ir rožančiumi ir tarp jų 
kryžius; jaudinančios laidotu
vės; šuo, pirmiau įsiutimo, vė
liau baimės apimtas
narns suteiks užtektinai med
žiagos.

Manau, kad jai geriausiai ei
ti į lovą fiziniai suvargus, to
dėl nusivešiu ją pasįvaikštinė
dama iki Robin Hood’o įlankos 
ir atgal. Po to, ji nelabai norūs 
vaikščioti miegodama.

(Bus daugiau)

jos sap-

...... . ..............*

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

TIK ką gavome naują 
Kultūros nuinerj 1?, Guli, 
m# Kauti Naujienoje, Kai
na 45 centai. ,

DVI KNYGOS

triukšmui Jis* bųyo lyg. kokio 
įsi d tirpo pagTiebtąs> žyųriško- 
mįs akimis, ‘ pasUtęs itailį, * lyg 
kale savo uodegą,, užėjusi ant

šloę dvi knygos relRulinga tu
rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek- 
Jlenuose namuose, idant užpil- 

žius! gyvenimo spragas.
z SAPNININKAS

Knygą išguldymui sapnų 
reikšmės

Kiakyieuas žmogus sapnuoja. 
ICakvięnam yra gerai žinoti ką 
raižkin jo vokarikštią sapnas. 
PrifiUapitaVgį besiartinančią ne- 
toimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prUisgpcavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk* 
tų, Vienu'žodžiu; Sapnininkas 
padės jums gyventi

knygos kaina 75c
MISIJŲ' KNYGA

Išguldymai ir palyginimai 
tūkstančių mįslių

Jei nori būt mėgiamas drau
gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
j tąyę tuojau# atkreips visi 84’ 
vo domesį ir pamėgs. Mjslių 
kpyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne. 
gyvam ir pusgyyiul

Kaina $Į.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
Į738 S. HalsUd 8t. 

OhiCMjo, UI.
’<w »wRr'n in į.        ,

KINIJA
šimtai žmonių iš Amerikos 

Ir kitų kultūringų šulių dažnai 
keliauja i Kiniją, idant paten
kinti savo žingeidumą — patir
ti Kinų savybes.

Kinija yra nepaprastai įdomi 
šalis. Savotiškas Kinų gyveni
mas, žavejanti gamta ir kiti 
nepaprasti dalykai suindoidąu- 
ja visus, Pažinsit ją.

Jums nereikia nei ilgą kelio
nę atlikti, nei pinigų daug iš
leisti — parsigabenkit Kiniją j 
savo namus ir patirsit,

Katalogo No. 48. Kaina 40c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI
*•
• > ?
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NAUJIENŲ KONTESTAS
Kontestantų Stovis

w.l!'l ! .'"VT—~
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J. RIMKUS
CHJCAGO

Mrs. KEMĖŠIS
CHICAGO, ILL.
Turi 1420 balsų

MARTINKAITIS
Senas Petras 
CHICAGO

Tari 975 balsų
ST. ŽUKAUSKAS

Wilkes Bart*, Pa.

Turi 80 balsy

Z, A. JUČAITE 
cppAHY. WJS.

Turi $0 bakų

tingėkite tankiau pranešti apie 
savo darbuotes įspūdžius ir pa
tyrimus. WT» Rypkevičia,

* Vedėjas/

Kontestantų 
A Veikimas

Pačių kontestantų atsiliepimai.

A. S. Kovoliunas iš Toronto. 
Kanados} rašoi

AŠ savo darbo vaisių dar* ne
turiu, nes nebuvauv kaip rei
kiant pasišventęs. Manau tuo- 
jaus pradėti uoliau darbuotis.

Bet beda, kad Kanados dole
ris turi žemu kursą, tiktai 76c. 
Bet yistiek dirbsiu, gal ir bus 
Šiokios tokios pasekmės.

A. S. Kovoliunas.

Turi 1417 balsus

K. DEVEIKIS

CICERO, ILL.

Turi 862 balsų

.1. URNEŽIS
CHICAGO

Turi 960 baisų

J. SINKUS '
CHICAGO. JLL. 
Turi 700 balsų

J. DEGUTIS

CHJCAGO

Turi 862 balsų

J. ĘVĄNAŲSRAS
,. V. • ‘ i

CHICAGO, ILL• • M- ’ K. ** > »•
Turį/20 bMių

KONTESTO EIGA

Kontėstantas J. H. Alikonis 
iš Johnston City, III., rašo:

Turiu pranešti,, kad jau kelis 
naujus skaitytojus suradau, 
vienų dagi pusiau bolševiką. 
Keli kiti prižadėjo užsimokėti 
po pėdės. Gavau skaitytoją ir 
“Keleiviui”. *

Aš esu nusistatęs aplankyti 
visus lietuvius, neaplenkiant nė 
boMevIkų ar maskvinių komi
sarų. Tik visa beda yrą tame, 
kad pas mus žmonės tik visai 
nesenai pradėjo dirbti, todėl 
dar nėra atsigavę nuo ilgos ir 
sunkios bedarbės ir visi skun
džiasi, kad nėra pinigų.

Tas pats yra. ir su apgarsini
mais, nes ir biznieriai skundžia
si sunkiais laikais, o lietuvių 
biznierių čia kaip ir nėra.

J. H. Alikonis.
R. 2, Box 88,

Jphąstop City, III.
IWI. i1 1 wpiyywny .......-r.... -ya

J. Rimkus iš (įhieago, rašo:
Day tyrmaą karfas kaiP 

lyyaujų Naujienų jionteste, bet ^džiaugiasi, saki/, atsibodę skai- 
yrą lengvą dalyvauti, nes vi- 
suomenė. Naujienoms pritaria 
ir kontestantus noriai remia.
Štąi visa krūva naują skaity
tojų.

Visiems per mane užsirašiu
siems Naujienas ir pasižadėju
siems tariu širdingiaušj ačiū.

Kontestanias J. Rimkus.

BESIDARBUOJANT ’

P-ia M. KemėŠienė iš Chica
go, rašo:

Pasįžadėjus darbuotis šiame 
“Naujienų” konteste, iš. karto 
kažkaip lig nębuvo upp. Magi
nau biskį dąrjniotis nyo prad
žios, bet kad prieš šventes be
velk visi buvo užimti pirkimais 
dovanų dėl švenčių, tai atrodė, 
kad darbas be pasekmių.

Reikąjo Jaukti. Po naujų me
tų, manau sau, dar sykį pamė
ginsiu. Tad ir vėl pradėjau 
dirbti- Nors ir laikai sunkus, 
bet naujlemočįąi sayo dienraš
čiu interesuojasi gana gyvai, 
šiuo laikų tai beveik ktekvie- 
nas užveda kalbą apie p. Vana
gaičio skundų ant “Naujienų”, 
Kuonė visi pripažįsta, kad 
“Naujienos” perdaug Vanagai
tį bustino, girdi, jai Vanagai
tis tik pasikrutino,' tai jau 
“Naujienos” ir rašo. Kiti net

F. LĄVINSRAS 
DETROIT, MICH.

Turi 500 balsų

P. ATKOČIŪNAS
CHICAGO 

Turi W M»ų

10 11 12

K. MATPUOKAS
W. Frankfprc, UI.

Turi 397 kabus

B, ŽUKAS
CHJCAGO

Turi 367 b*|’us 1

13

JOE WAŠKE 
CHJCAGO 

Turi 400 balsų

A- UMIKE STOŠKUS 
kankakee. ill. 

Turi 240 balsų

SAVICKAS 
ROCKFORP, JLL. 

Turi 360 balsų

TAS
HARVEY, ILL. 
Turi *129 ’>alsu

rr-

16 17

J. AUKOMS 
jobmcpn / ęią, J|i.

Turi 140 balsų

J. tylTCHELĮ*
WAUKEGAN, tyL.

Turi 200 balsų

A, FRENKELIS
• < **• »**•. J s

Toronto Canada

šių savaitę kontesto stovyje 
įvyko kelios gana žvarbios per
mainos. ^rs* Kemešienė, buvu^ 
sj iš eilės, trečia, peršoko pir
mų laipsnį iy visiems 'aiit gaL 
vų už|ipo, ir. žąda Jaip laikytis^ 
Iki pabaigai kontesto. J. Rim
kus, buvęs pirmutinis, pateko 
šąlc Mrs. Kemešienės, bet ža
da atsigriebti ateinančią sąvąį-,, 
tę, \ ■

Senas Petras apie tai suži- 
pojęs biskį užpyko ir *ako ne- 
ąpsi|eįsjąs, peš turįs dąbg pro
spektų. Jeigu kurie prisižadėję 
jį nespyils, tai sekančią sąyą|- 
t§ pastųrps žemyn kitus.

j. Deveikis, Čięeroj, padarė 
didelį progresą ir iš kartę at
kistojo penktoje vietoje.

K, G. Urnežis pereitą suvąitę 
tur bpt buvo užimtas savąją 
reikalais, todėl atsiliko,

J. Sinkus, kurs turi visas 
progas ant Bridgeporto, dar 
tik dabar pradėjo dėl kontesto 
dirbti ir, jeigu 'kįti konteeUn’ 
tai jo prospektus ncpayerš, at
rodo, kad turės paąisęklmą.

j J. Degutis tur būt pamiršo 
prisiųsti balsus .

F. Lavinskas jš Detroito 
pereitą savaitę turėjo neblogas 
pasekmes. Beikia jam duoti 
didelį kreditą žlnąnt tas ąpĮip- 
kybes, kuriose jam tenka dirb
ti. Jis yra naujas Detroito gy
ventojas, bet j#ų spėjo pada
ryti gurą pradžią. 'Kasele įgy
damas vis naujų draugiu bei 
užmegsdamąs naujų pažinčių, 
jis iki galui kontesto gali turė
ti didelj pasisekime* Ypatingai 
turint pagelbipinkuą, kaip drg. 
Strazdą Ir kitus.

Dąugelįs kpptęstąntų Wauąia, 
ar nauji plautytojąi gaus Nau
jienų kalendorių. Tūrių* pasaky
ti, kad koptestantai pilnai gali 
savo kostumerius ' užtikrinti, 
kad kalendorių jeigu gtn 
įtiktų, ‘kad W skai
tytojų pęra NąujĮenų kaleųdo- 

meldžiame mums 
pranok .Kontestaųtui tokiuose 
atsitikimuose prašomi pažymėti 
ant kvitos, kad reikia pasiųsti 
kalendorių.- •

Detroit,F. Lavinskas iš 
Micty, rašo; < b. ,

Sausio'9 d. ryte atvykęs pas 
d. Strazdų, radau ten ir d. P. 
Spdplą. Man dagį ir neprisimf- 
pus d, Sedula pąklojo' septinkę 
ir sako: “Lavinske, gal jurus 
bus laiminga diena gauti |y 
daugiau septinkių. še rašyk jr 
man ant 15 mėnesių.” žinoma, 
kad užrašiau.- ( i

Ieškant daugiau skaitytojų 
aplankėm ir kelis Fordo palais-, 
ųs darbininkus. Visi jpasi

žadėjo atsinaujinti prenumera
tą kaip tik pradės dirbti. Po- 
cevįčius atidėjo iki pėdę gaus 
|r nuėjo į bečlerių kliubą dis
kusijų varyt. '■

Užsukėm pas seną Naujienų 
skaitytoją A. Zapolskį, kuris 
pką|to Naujienas nuo pat pir* 
pio jų numerio ir nemano su 
jomis skirtis. Jis tuoj atsinau
jino prenumeratą ant 15 dieno
siu. A. Zapolskis turi gražią 
Valgomų daiktų sankrovų —• 
grosernę ir bučernę, prie 7516 

•ulei W. Grand 
bulvarą. Jo sankrovos lentynos 
pukĮotos įvairiausiais maisto 
dalykais — reikia tik pirkėjų, 
o dievp malonės jis turi užtek
tinai. Sankrovą turi svetim- 
taučĮų apartmentų apgyventai 
apielinkėj ir nesiskundžia tiek, 
kaip kiti biznieriai, gal už tai, 
kad kreditų neturi. Tai malo
nus žmogus ir linkime jam pa- 
sisekiųio biznyje.* Kam butų 
paranku, užeikite pas jį nusi- 
pįfkti sau maisto —. jis kiek" 
vienam gerai pątarnaus.

Užsukom ir pas d. d.. Motu-: 
žus, Jįs nuolatos sukinėja ir 
atrodo labai sumenkęs, bet pra
šė ats|lankyt| kitą savaitę, tąi 
pąslstepgs kąd ir U pąskutihįų-i 
jų prenumeratą atsinaujinti.

Bęs|kg)Į?ąpt ir yąkarąs atėjo. 
Atsįsveikirtę patraukėm su d. 
strazdų iip^ųi namu vakarie
nės užkąsti. O kadangi straz
das saulei leįdžiuntįęs eiiia tūp
ti, tai tą patį jr aš padariau.

Visiems atsinaujinusiems įr 
pasįžudėjpaiemp tariu nuoširdų 
ačiū. — IT. Lavinskas.

P, Mklb

Eawton Aye.,

K. G. Urnežis iš Chicago, ra- 
įk>:

Marųųette Payk yra graži lie
tuvių kolonija, čia gyvena 
daug gerų Naujienų prietelių, 
kurie Uoliai Naujienas remia.

Mariute ir Bruno Gulbinai, 
jaunavedžiai sako: Mažai dir
bam, tik pradedam gyventi, pi
nigai labai reikalingi; bet be 
Naujienų negalim būti. Užra
šykite. ’

Kazimiera Sadauskaitė taip
gi mažai dirba, bet Naujienas 
skaito kasdięjr jų prenumera
tą atnaujino.

f

. Senus M^rąuette pąrkietis 
Stanley Alekna, turintis puikia 
kriaučių šapų 2525 W- 63 SU 
taipgi atsinaujino prenumerą-

tyti apie Vanagaitį ir Tabor 
Farmą. . .

Anų dieną užsukau pas pp. 
Gricius, Marųuetteparkiečius, 
(p. Gricius anais metais irgi 
darbavosi “N.” konteste). Pa
sispaudus dešinę p. Gricius sa
ko, gerai kad darbuojas!; nors 
dar mano prenumerata neužsi
baigus, liet jai Čia esi tai pa
imk už visus metus. Ir dar pri- 
rodino' kelis skaitytojus.

EpgfevVoode užkliuvus pas 
pp. Mosgerius ir pasisakius p. 
Mpsgerienei kad a'tvykąu su 
‘‘Naujienų’1 reikalais, sako: tai 
parašyk už 3 mčn. Man paaiš
kinus, kad šįmet “Naujienos” 
duodą magaryčių 3 mėn., jai 
kas užsirašo už metus, p. Mos- 
gerienė pareiškia, kąd nuo ma
garyčių tai neatsisakanti. Na 
ir užrašiau vieniems metams.

Dauguma naudojasi magary
čioms. Kuriems neparanku ant 
karto už metus mokėti, moka 
už pusę m.etų ir prašo sugryž- 
ti pabaigoj kontesto paimti už 
kitą pusmetį, kad gautų pijnas 
magaryčias, ✓

Užėjau į Vilija.Go., žinomu^ 
pp. Petrulį ir Vitkų fkHFte už
laiko puikiai įrengtų anglių san
dėlį adresu 3700 So. Spąųlding 
Avė. Pasakiau sąvo “misiją”. 
P-ds Vitkus sąko: mątą|, žie? 
mos nėra, bUnio nedaug, girdi, 
tai mainykim ant anglių. Well, 
sakau, angliai man nęreįkąlin- 
gi; ąš namo neturiu, ’bot °Naur 
j ienoms” anglių galite parduo
ti, bet turite kreiptis į Jurge- 
lionįeųę; Sako, gėr4l šneki; at
sisėdęs ir parašė čekį net už 
$18.00.

Kąil jau aUi^ąriau Hrighton 
parke, tai \ užsukau pas pp. 
Ęriųgįus. Durys kąip iš fron
to, taip iš užpakalio užrakin
tos. Beldžiu. Iškiša galvą pro 
porčių langą p. Eringis ir klau-» 
ąia, ko norių. Pasisakau. O ką 
ąš žinau, sako, ar iŠ “Naujie
nų“ ud hę? We|l, įtraukiu iš 
ipąįšo : yą^ytęs, bizijio knygą. 
Sako, atrodo, kad iš Naujienų 
ir paprašo J vidų. Na, žinoma, 
užrašiau, su pilnom magary- 
ėiotyt v^įpąąi, ųž

Byidgeport© užėjus •Tau
jėnus, kurie užlaiko New Life 
pelicatesšjeų ą<Jre^ų. SoUtfy
Halstęd SL, dairaus ar nerimą- 
to “Naujienų” kur ant kaųp- 
terio. Nematytį. P-as TaųjėnU 
'paaiškinalyk|Ml dųT nęprenume- 
yuojąs, bft esą galite parašytį. 
Kur gi nerašysi! Apie kftus, 
kitu kartu. 

.........

Nąujięnųkur ir visi bus
koncerte, Lietuvių Atidi tori joj.

tikiuos pasimatyti sų vi- 
sąU savo draugais ir pažysta
mais. -Tad iki pasimatymo 
Liet./Auditorijoj.-
------------  — K. g. Urnežis.

.... > ......— >' -----------------* *"

Hkelbimar NRujiehoęe 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra noudingoa.
... .1,,. i r. ~ i ..i r-r--i i. - pi n i i V

giwawiF,wiHi'

LIETUVON

Stanley Bruno sakosi Naujie
nas skąįtąs kasdie, bet vis ne
turėjęs progos ir laįko užsipre- 
nųmerdoti, tad dabar tai pa
darė. P-la Bruno yra gera siu
vėja, gerai suprantanti savo 
amatą. Jie gyvena 1824 West 
35th Street.

Rrighton parkietč Marijona 
Balšaitig yra Naujienų skaity
toja. Jos dukrelė Sofjja, 14 me
tų, neatsilieka nuo motinos, 
skaito Naujienas ir gerai lie
tuviškai rašo. Gražu, kad mo
tina- taip gerai savo dukraitę 
auklėja. •

Boleslavas Rutkauskas, jani- 
torius, labai gražiai gyvena, 
nes janitorial sulig šiais laikais 
geriausia uždirba. Kaip geras 
manę pažystamas, jis negalėjo 
atsisakyti ir Naujienas užsi
prenumeravo.

Kitks z senąs mano pažysta
mas laikrodininkai' ‘Girdvainis 
Irgi, užsisakė Naujienas, nes. esą 
reikia remti savuosius. Gird
vainis yra senas Bridgepofto 
biznierius, Kaip kitur, taip ir 
jam biznis silpną! .e|nąs, nors 
pragyvenimą visgi pgsidąrąs.

. Daugelis skaitytojų manęs 
klausia, kur aš busiu sekma
dieny, sausio 17 d. įkišiu tėty

Siunčiam* Pinigus Pal
tu ir Telegrama. Pafar- 
naujartie Gr*kal. Pigiai 
Ir Saugiai. , 
Pordų^ame Laivakortes 
W visų Liniją

NAUJIENOS
1739 fiOVTĘ RALSTED ST. 

CHICAGO, ILL
Ofisui fcasdie »»<► Ss30 ik<

8 Jvrpf*hrny»»*

AMERIKOS
• * ■ - r : > , »,

Butioą įr labai pageV 
bjngA knygeli <i«m*, »«•

pillf/įai®’ Pampkinir>« 
apie Uos Baltes tvanų.

' Haga prie tinimo eg««- 
ounp taritf *»oi Xny|*WJ 
lietuviu ir. anglų |pl)>ę- 

1 mis tnrašyta.

. KAINA TIK ?5 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SU

CHICAGO. ILL.
Siųskit* ųaoruy ord*d jute; kraaęf 

< . < Uukldlv.

' —;----- ———ęu- —
Garsinkitės Naujienose

*e**ųi**^^ ^****įi*i^i**>T**^^

Išpardavimas!
Spaičio Lietuviu Marketas

Galima gauti geresnę ir pigesnę mėsa 
negu kitur. ■ :

Rūkyti kumpiai    .......... 
Švieži taukiai  i..................
Nedidelės šviežios porkloips 
Šviežios kiaulės kojop .......... 
Veršienos, geriausios kulšis 
Veršienos, frontukas .......i..... 
LaŠiniukąi rūkyti....

Su kiekvienu pirkinių duodame Federal 
Kuponus,/

3631 S. Halsted St

8'/iC. 
5'/£>c, 
9’Ac. 

2^ę.

.. sv.
. sv.

sv.
• »¥•. .. ...
.. gv. ll'4e.
.. SV. 7V2C.

. sv; IOVj’c.

VU-.......f..- jirz, „ |,.,.4U.......•/ ...- ;SIIII1' "| "j. ■■■ui1 •: Ji iiĮi.* lįįiii.Jii»iiiimiiawio d---— !——        
tf"".... ........ —

NEGIRDĖTAS MĖSOS IR PAUKŠTIENOS
/ s . v J ■ • *

Išpardavimas
W0tFF’S PALACE MARKET 

3453 So, Halsted St. 
Pūtnyčioj ir Subatoj, Sausio 15 ir 16 
No; 1 Cal/Kumpiai ............................... 10c av.
No. 1 Arnjpuy Sųgar ęurpd Wįųįųįsit • •» IUMI 43!^« sv. 
šviežias Hamburger Stcajc ,614c/sy.
liraži Kulšis Pįenjl gertos Verįjypus • ■'••f''*'’-’ * 

Sultingi Dideli l?rąnkfnrtnį 
Šviežiu Lainb Stew 
lialti Nelieti Taukai ...........
Graži liesi Pork Boa^t 
Kugar Cured Nnvel CjpnlM ĮBee|* 
Riekutės Kepenų Mąme iiparduvjpfe 
§wįft. Silvęr Leąf T auką (• T....
šviežius Kiaulių liejos 
Rinktiniai KUušinlai t v<vrv. 
Šviežias i>n|etopps Sviestus 
Šviežia liesi Pork Lojn 
Gyvos virimui Vištos m........į1.,,,.

r*
sv. 

ę SV. 
pG SV- 
5c sy.

7Uc «v.
į...,.,...*.. 51&G SYf 
■ 5c sv,

td/j# SV* 
3c »v<

, lQJ/ap fį¥.
............. , ,12*4c tąv.

Su kiekvienu pirkiniu mes duodame 
MELINAS STEMPAS

R’ r A \ » . •

. ....
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NAUJIENOS, Chlcago, UI 
i i r.................... i ............ ... ......

š^tadienia, sausio 16, 1932

Moderniškos Bėdos
mę į telpantį šiame numeryje 
statementą apie stovį Drovers 
National Bank, 4201 S. Halsted 
St.

Drovers National Bank ap
tarnauja tą apielinkę be jokios 
pertraukos per penkias dešimt 
metų, neatbodamos jokių išori- i 
nių sąlygų. Banko depozitoriai 
ir klientai dagi nuolatos didėja.

Banko vice-prezidentes p’
1

sirašė prie organizacijos. Aš 
tikiu, kad jos užsirašys ir 
“Naujienas”,

Dar patarė jos man nueiti 
pas apielinkės biznierius. Vie
nas bižnieris pasitiko mane, pa
žiurėjo į mano rankoj nešioja
mą biznį. Kreipiaus į jį klausi
mu bene prisirą’šys prie orga
nizacijos arba užsirašys laik
raštį. Biznierius matomai pras
tą ūpą turėjo. Išbarė, kad sek
madieniu vaikštinėju su bizniu. 
Na, kaip matote, visko pasitai
ko belankant žmones. Bet be 
darbo nieko ir nenuveiksi.

. Keliauninkas.

Chamberlain yra gabus ban- 
kierius ir akylai žiuri, kad kiek
vienam kostumieriui tinkamai 
patarnauti. Bendri banko de
pozitai siekia arti $21,000,000.

lietuviai, mums labai reikalin
ga prisidėti prie savo tautos 
darbų ir būti savb kolonijoj 
rėmėjais, paduoti pagelbos ran
ką," kur pagalba reikalnga.

Musų kolonijos riboje" yra 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 178 kuopa. Aš patariu vi
siems į ją įsirašyti ir tuo bū
du palaikyti savo kolonijos ju
dėjimą. Mums lietuviams labai 
reikalinga vienybė.

Biznieriai ir darbininkai, pa- 
sistengkite prirašyti prie SLA. 
178 kuopos. Neatsilikite nuo 
kitų savo brolių ir seserų.

Gerbiamieji musų kolonijos 
lietuviai, nebijokite atidąryti 
duris savo namelio SLA. 178 
kuopos organizatoriui, kuris at
lankys jūsų gyvenamą vietą,. 
Taipjau galėsite 
“Naujienas”. Tas 
taip darbininkams, 
viams biznieriams 
naudingas.

Ir pasakysiu, kad jau pradė
jau darbą. Darbas yra sunkus. 
Reikia belstis į svetimas duris, 
prašyti užsirašyti. Aplankiau 
namus, kur keletas vyrų gyve
na. Vienas vyras prisirašė prie 
organizacijos. Dar žadėjo, ga
vęs peidį, ' užsiprenumeruoti 
“Naujienas”. Užėjau vietą, kur 
keletas merginų gyvena ir pa
čios šeimininkauja. Dvi jų pri-

1

visi. Su pradžia metų pasiro- 
dykime aktyvus, o labiausia tai 
dabokite savo mokesčius, nes 
tai svarbiausias dalykas, jei 
kartais ištiktų tą ar kitą iš Mu
sų kokia nelaime.

Taipgi patarkime savo drau
gams prisirašyti prie Kareivių 
Draugijos, nes ji yra viena 
geriausių draugijų šioje apie- 
linkėje. 0 jei netikite, tai per
sitikrinkite įstodami į ją.

Iš politikos veikimo
Praėjusio antradienio vakare, 

nors lietus lijo ir oras \bUVo 
nemalonus, vienok tas nesutruk
dė draugijų ir kliubų delegatų 
nuo-atsilankymo į susirinkimą. 
Susirinkimas buvo skaitlingas 
ir delegatai išgirdo apie politi
kos reikalų stovį, kaip lietuvių 
kandidatas jau turi paskirtą 
vietą ir kas bus daroma toliau.

Po išklausymo raportų ir po 
jų apkalbėjimo darinkta plastes- 
nė komisija. Visų nusistaty
mas yra remti p. Kimbarko kan
didatūrą miestelio tru^tiso vie
tai republikonų partijos tikie- 
tu. Lietuviamas pasirodyti po
litikoj laikas pilnai pribrendęs. 
Padėtas pamatas tolesniems 
laimėjimams. Ir to galima ti
kėtis, nes šiandie musų tarpe 
yra gražios medžiagos kaip iš 
ateivių, taip ir iš čia gimusių. 
Tik daugiau santaikos, o lai
mėjimas musų pusėje. Bus pa
tiems ir garbė ir nauda.

Tėmykite aprašymus iŠ poli
tikos veikimo, kad galėtumėt ir 
kitiems pasakyti.—Koresp.

ST. PAULAS HOSPITAL
yra Jūsų apielinkės Lironinfi. kur nerei
kia mokėti karteri, kad aplankyti savo 
drautruH. Ateikite. Palarae ir priežiūra 
per 10 dienu už $60.

gal į fabrikėlį ; aš eisiu į prau- 
siamąsi. Lauk. Išgirdęs mano 
“Viens, du trys! Pirmyn!—” 
tu grįšk čionai.

“Kaip vaikiška,” — pamis
imo jis, bet klausė žmonos 
prašymo.

—Viens, du trys! Pirmyn!— 
sušuko ji prausiamajam ir 
išėjo iš vanos. Bet Juozo ne
simatė. — Viens, du trys! —ji 
pakartojo, — Juozo nesigirdė
jo. Ji įbėgo į fabrikėlį. Jis bu
vo vėl užsigulęs ant savo bai
giamos mašinos. Ji paėmė jam 
už ausies ir išvedė į korido
rių. Jis šįkart nesupyko.

—Tu stovėk čia, aš einu at
gal į vaną. Kaip sušuksiu: 
“Viens du, trys!*’ tu eik į mie
gamąjį.
, —Viens, du trys! — vėl ji 
suriko.

Viens, du trys! — jiedu su
ėjo į miegamąjį, tartum du 
komanduojanti kareiviai, rit
miškai, vienodais 
ištempę kaklus. Jis 
lio, jinai iš vanos, 
janti, tik išlipus iš 
siškai nuoga. Ji 
prieš didelį veidrodį, kuris ją 
visą metė tiesiai įrvidurį kam
bario, atmušdamos * jos gra
žiausius vingius, žavingiausius 
riesus.

Juozas seniai ją tokią buvo 
bematęs. Bet jis nė biskio, dėl 
to nesusijaudino, neatėjo jam 
į galvą griebti ją į glėbį, mesti 
į lovą, kaip kad ji norėjo, kad 
jisai padarytų., “štai geriau
sias liudymas, kad jis kaip vy
ras moterų salionuose yra jau 
nunešiotas,” — pamislino ji.

-Ką aš turiu daryti? —pa
galiau jis žioptelėjo.

—Matai! Negalima. Nebeį
manoma! — sušuko ji, gata
va verkti.

Jis užsigavo:
—Negalima ir nereikia. Ei

name gulti.
—Tau nereikia. Man reikia. 

Visam svietui reikia, tik tau 
vienam nereikia!

Jis paėmė budelninką už
statyti, kad skambintų 5^45 
vai. f Buvo belikę jam biskis 
daugiau kaip valanda miego
ti.

10 dienu už $60.
828 W. 35th Place

Tel. Boulevard 6060

no-

Stiprus Bankas
200

T

K3

Drovers Trust and Savings BankIš 18-tos apylinkės
♦

$20,767,130.00

Mt. Greenwood
(Bus daugiau)

Po Naujų Metų hw..

Gerbiamieji musų kolonijos

Cicero
ir

.š

IMW

M

metinio Draugijos Lietuvos 
Kareivių susirinkimo

žingsniais, 
iš fabrikė- 
Ji garuo- 

vanos, vi- 
išsitempė

Dale E. Chatnberlin 
Vice-Pretident 

Fra n k M. Covert 
Aut. Cathter

tau 
ga-

bet 
ne-

Po 
šioje

Officert
W Hilam C. Cumminr 

Prutdenf
Frederlck N. Marce, 

Vice-Preeidenr
Murra? M. OtKott

Vicc-Pre*. Cashlei
Charles S. BrlntnaU 

Vice-Pre*idmr
C. A. Nevrtnan 
AsU. Cuthltr

i >. >

350,000.00
500,000.00
329,840.07

COMBINED DEPOSITS

užsirašyti 
laikraštis 

kaip lietu- 
yra labai

,uvių Liuosybės svetainėj rytoj 
(sekmadienį) 1 vai. popiet.

Nariai, bukime susirinkime

Garsinkitės “N-nose”

F. Rakas, naujas biznierius 
šioj apielinkėj v

Statem^nts of Condition at the Close of Business 
December 31, 1931

, Drovers National Bank

PUSPADŽIAI 
KULNYS 

$1
Stiprus Puspadžiai 
Rubberinės Kulnys 
jums belaukiant.

Darbas garantuotas 
Dažymas musų 

specialybS

■' k /■ •

(Tąsa)
Ji buvo 27 metų amžiaus. 

Graži moteris.. Abelnai, ji da
bar buvo pačiame moters gra
žume, kuris, bet gi, buvo jau 
pradedąs nykti. Jos geiduliai 
sujaudinti vyrą savo moteriš
ka dovana buvo pasiekę vir
šūnes, noras patenkinti šavo 
gašlumą buvo visiškai išbujo
jęs. Ji aiškiai žinojo, ko ji 
ri ir ko negauna.

Jis buvo 33 metų, lygiai 
šių pėdų aukščio, lygiai
svarų svorio. Jis nebuvo per- 
aukštas, nebuvo perstoras, ne- 
buvo ir perplonas — buvo, 
kaip užsakytas. Turėjo • juod
bruvį, gražų, imponuojantį
veidą, aštrias, inteligentiškai 
primerktas akis, nemažą, gra
žią nosį ir pavydėtinus dantis. 
Apie jaunas jo dienas, kurios 
buvo jau toli, jo jausmu 
sprendžiant, nubėgusios ir jo 
įnirštos ir užmirštos, sukėsi 
gražus pasakojimas, tarytum 
kokia balada apie senos seno
vės drąsų, pilną žygių vyrą. 
Universitetą lankydamas, jis 
buvęs futbolo ir teniso žvaigž
dė. šimtas koėdžių, gal dau
giau, sekiojusios jį. Vieno 
princo duktė, sakoma, nusižu
džiusi dėl nepavykusios su 
juom meilės; kito turtuolio 
duktė išėjusi iš proto, negalė
dama jį laimėti savo vyru. O 
galų gale jis vedė labai pa
prastų tėvų dukterį, kuri pati 
buvo gana inteligentiška, ele
gantiška ir žavėjanti bei link
sminanti mergaitė, nors ir be 
vardo, bei tradicijų. Tokios 
kalbos ir dabar tebeėjo jo pa
žįstamųjų rateliuose.

šį vakarą buvo užstoję vie
nuolikti metai ženoto jų gyve
nimo. ir dalinai, beveik ligšiol 
jis buvo t patenkintas savo 
žmona. Ji yra daug ko jam pa
dėjusi jo dideliam darbe. 
Daug sykių pataisius jo nu
vargintą, įtemptą protą. Bet 
šiais paskutiniais metais ji pa
sidarė prikli ir nebepakenčia
ma, pavojingas jo darbui prie
šas. Dabar jau daug sykių yra 
atėję į jo galvą, kad butų 
daug naudingiau jo išradi
mams, jei jis persiskirtų su sa
vo žmona. Juk ji pirmiau jau 
buvo jam kaip ir nereikalin
ga, o dabar paliko visiškai ne
bereikalinga. Jis ir dabar dar 
kartą pamisimo, kad ji tik
rai jam nebereikalinga, kad 
jis visiškai ramiai gali apsieiti 
be moters, be bile kokios, bi
le vienos, gražiausios, gar
siausios, arba daugiausia vy
rų vaikamosios moters. Bet, 
aišku, ji nenori skirtis. O jis 
ar gali reikalauti? Ji turi 
taip begalo daug gerų ir ne
užmirštamų ypatybių, kurios 
stačiai neleistų jam bandyti 
persiskirti. Kad ir šis paskuti
nis jos išsireiškimas, “šia tau< 
kūma, ir ragaišis.” Reikėjo 
jam išgirsti, — sunku ir pa
sakyti, kaip tai gražiai ir ža- 
vėjančiai skambėjo. Nagi, tas 
mažmožis pasiekė jo širdį, 
medinėmis ir geležinėmis ma
šinomis apkaltą.

—Na, jis pradėjo. — Ką aš 
turiu daryti, kad butų 
smagiau čia gyventi, kad 
lėtum ir norėtum tu čia 
venti?

—Aš nežinau. Aš žinau, 
iš to gero neišeis. Nieks
atitrauks tavęs nuo mašinų

—Pažiūrėsime. Aš tuojau 
gulu su tavim. Tegu čia vis
kas taip sau stovi. Atsigulę, 
pagalvokime, kaip čia viską 
sutvarkyti, kad išeitų ir tavo 
ir mano naudai.

Jinai nusišluostė ašaras,
Jis pAėmė ją į rankas, pa

kėlė lig lubų ir nusinešė į lo
vą. Pasielgta labai gražiai, bet 
buvo galima dar gražiau. Al
dona, įmesta į lovą, juokėsi 
džiaugsmingai, bet tuojau su 
stabdė Juozą:

—Palauk. Netaip. Tu eik at

Tarp Chicagos 
Lietuvių

šiais sunkiais laikais “Nau
jienų” vedėjai atsisako reko
menduoti savo skaitytojams 
dviejų rūšių apgarsinimus, — 
viena, medikalius, o antra, fi
nansinių korporacijų. Tečiaus 
mes norime atkreipti jūsų' do-

Chroniškos/ ir ilgos ligos
Skilvio, Širdies, PI ančių, PKivSa, Inkstu, 

bėgantyH Hcmoroidai, Kraujo ir Nervų Pa
krikimai SĖKMINGAI GYDOMI pagelba nau
jai iirastu Radio-Elektronifikų aparatu, kurie 
ifig-ydS AngUjOH karalių Jūrėj. Kainos nu
pigintos.

DR. ALEX W. MARMOR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4407-9 North Kedtie Avenne 

Tel. Independence 0033 
Valandos: iki 1 v. p. p. ir nuo 

0 Iki 0 v. vale.

SANITARE IR GARDI 
LIETUVIŲ DUONA

TIROVERS
■ ■ NATIONAL BANK

TRDST^SAVINGS BANK
Union Stock Yards—Chlcago

Offlcers
Wllllam C. Cummlnv* 

Pr aidint 
Fredertck N. Marcei 

Vice-Pruident 
Gate* A. Ryther 
Vice-Preeident

Directon
Wtlllam C. Cummlng* 
Fredertck N. Mercer 

John P. OImoo 
joeeph B. Oria 
Gate* A. Ryther 

O. F. Swift “ 
Henry Veeder

Kawlelgh VVarnet

1 RESOURCES
Demand and Cali Loans $ 
Other Loans and Discounts 
U. S. Government Bonde 
State and Munlclpal Bonds 
Other Bonds and Securities 
Federai Reserve Bank Stock 
Customers Liability on Letters 

of Credlt and Acceptances 
Overdrafts ...» 
Cash and Due Irom Banks

2,553,210.74 
4,100.175.49 
1,643,631.76 

600,929.05 
762,305.50 

45,000.00 
36,42440^ 

197.34 
7,113^0035 

$16.855,774.63

LIABILITIES
Capital Stock . . $ 1,000,000.00
Surplus and Profits . . 775,616.18
Reserved for Taxe*. etc. 285,830.14
Reserved for Unearned Interest 43,127.48 
Dividends Unpaid . . 45,000.00
Lerters of Credlt and Acceptances 36,424 40 
Deposits 14,669,776.43

116,855.774453
I

.... .— — * * *4 » 

mirties Ed. Stahl, kuris 
apielinkėje daug metų ži

nomas buvo aptiekorius, laikęs 
aptieką prie kampo 18 gatvės i 

ir Union avenue (730 West 18! 
st.), aptieką atpirko p. F. Ra
kąs, gerai žinomas aptiekorius, 
daug metų turėjęs aptiekas ki
tose kolonijose. Jjs yra plačiai 
pažįstamas chicagiečiams kaip 
rimtas ir mandagus žmogus. 
F. Rakas ir šioje kolonijoje, be 
abejonės, ras gerą priėmimą ir, 
įvertinimą žmonių, nes jo pa
tarnavimas patenkins juos.

/—Vietinis. »

HALSTED ELEC. 
SHOE REPAIRING 

SHOP.
1823 S. Halsted St.

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia RUSŲ KALBOS VAIKŲ MOKYKLA po Vardu A. S. PUŠKINO

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

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

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

už skrajojančią krasą. šokiams grieš GERIAUSIA ORKESTRĄ.
Įžanga prie durų 50c. iŠ kalno perkant tikiętą 40c. Vien tik dėl šokių 

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

DIDELIS VAJUS ir BALIUNŲ ŠOKIS 
Rengia 

DRAUGYSTĖ ROŽANCAVOS PANŲ IR MOTERŲ

' Sekmadieny, Sausio-Jan. 17,1932
Dievo Apveizdos Parap. Svetainėj

. L8th IR UNION AVĖ.
Pradžia 7:00 vai. vak. - Įžanga 35c., Vaikams 10c, ,

Kas ateis į vakarą, laimės gražų baliuną dykai. Katros^ norės tą 
vakarą įsirašyti į draugiją, bus priimtos dykai nuo 16 iki 35 m. amžiaus, 
Muzikantai gros lietuvišku* ir .amerikoniškus šokius.

Visus širdingai kviečia RENGIMO KOMISIJA.

Pranešarhe lietuvių visuomenei, kad mes dabar par
davinėjame vien tik gražiai suvyniotą duoną. Musų 
kepta duona yra tikrai gardi ib sanitare.

Todėl prašome lietuvių visada pirkti ir visur reika
lauti musų juodos ruginės arba baltos kvietinės suvy
niotos sanitarės ir gardžios duonos.

New Process Baking Co
KUCHINSKAI BROLIAI, Savininkai
Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas

3401-05 South Morgan Street
Phone Boulevard 1048 

Įsteigta 1893 metais

•
Pagražiną ilVaizdą Patenkinimas garantuotas

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

, IR STEBĖTINAI PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. SERNER
„LIETUVIS akių gydytojas

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ 1

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

Daklaias
Kapitonas

■ Specialistas iš
f . ■■ .

WISSIG,
Pasauliniam* Kars

Seno Krajau^
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŽkai' gydo ligas pilvo, plaučių inkstų ir pusHs, užnuodijim? krau 
io odos, ligas žaizdas, reumatizmą galvos skausmas skausmus nuga 
roję kosėjimą, gerulis skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne 

> galijo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite ‘ ką jis jum» gąli padaryti 
Praktiknoja per daugelį metų it išgydė tuksiančiu* ligonių Patarusia- 

<<1ykai OFISO VALANDOS Ka«du uuo ~IQ ealandoi tvto tk> 
'aiąnda> <i ano'5-8 valandai vakare Nedčhomit nuo 10 ryto iki I *ai 
♦ 200 Wtr 26 Št. kampa* Ktele, Avė. Tel Cravford

Rusiškos ir Turkiškos Vanos i
2th STREET

Tel. Kedzie 8902

114 I <i Roo«r*«l> Rd 
erti St Louis Avė 
CHICAGO ILL

WiUiam C. Camtnlna 
' Henry M. Dawee 

j Fredertck N. Merce 
John P. Oteeon 

Mumy M. Outoti 
G. F. Swift 

Henry Veeder
• )

RESOURCES 
Demand Loans Secured $ 
Time Loans Secured 
U. S. Government Bonds 
State and Municipal Bonds 
Other Bonds and Securitles 
Ca»h and Due from Banks .

3,522,837.35 
1,952,704-83 

173.000.00 
234.000.00 
595,748.74 
966,106.79

7.444,397.71.s
LIABILITIES

Capital Stock . ... $
Surplus ... ... 
Undivided Profits . « *
Reserved for Tazes, Interest, etc. 142,704.07
Dividendą Unpaid . . . 24,500.00
Deposits (Savings) . . . 6,097,353.57

' $ 7.444.397.71

*

^AMERICAN BOSCH

. COMPLETE Z 
k WITH 
h^TUBESZįfl

e PERŠOK

After MANY MONTHS NO 
SUCCESSFUL IMITATION
HAS BEEN MADE Z

Raad featvrosi 
PCNTO06 POWER 

TUB8 
SCREEN GHD TUBES 
FAST-HEATER TYPE 

TUBES 
FUIL ftICH TONE 

VOLUME CONTUOl 
INSTANT STAT1ON 

RNDINO 
rUUMINATS) DIAl 
BECTRO-DYNAAUC 

SPEAKER
COMPIETUY SHiaOED 

SOLIO MAHOGANY 
CABtNET

Darosi tikras sportiškumas turėti “Per
sonai Radio.” Jis yra tokio augštumo 
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- 
sis ir netrukdomas. Jums reikia šio 
/‘Personai Radio” nežiūrint kokį kitą 
radio turite! Jis yra “portable”—sudė
damas. Pamatykit jį! Išgirskit jį! Ir 
pirkit jį! Kiti modeliai super-betorody- 
nes iki $139.50.. Jus galite nusipirkti 
American Bosch Radio pigiau už kitus 
setus netaip gerus ir netaip gerai žino
mus.

Pirkite šj Radio kol tebėra tokia žema kaina

Jos.F.Budrik,1'
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 8167 ir 4705

Gražus Lietuvių Programas iš stoties W C 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.



■tete

CHICAGOS 
ŽINIOS

Puikus koncertai 
lengvą kainą

UŽ

ChdfigOs Dailės Institutas 
duoda kiekvieno sekmadienio 
popietį koncertą. Išpildo ji , 
grupė žinoma kaip Mažosios i 
Simfonijos orkestrą, kuriai va
dovauja George Dasch.

Tokį koncertą ši orkestrą 
duos ir ateinantį sekmadienio 
popietį, huo 3:15 iki 4:15 vai., 
Dailės Insitute. Bus išpildyti 
kuriniai Glinkos, Mendelsono. 
Randeggerio, Rimski-Korsako- 
vo, Godardo, Graingerio. Sow- 
erby ir Strauso, jžanga tik 25c. 
asmeniui. &

Automobilistų dėmesiui
ši savaitė buvo paskutinė 

tiems, kurie važihėja praėjusi'! 
metų miejįįo laisniais. Prade 
dant ateinančiu pirmadieniu 
automobilistai, važinėjantys se- 
niasiais laisniais. bus šaukiami 
pasiaiškinti.

įįįMR

Dar specialė legislatuv 
ros sesija

Šiuo laiku posėdžiauja spe
cialė Illinois legislaturos sesija 
taksų reikalų klausimais.

G U be rn a t d r i u s E m m e r s o n a s 
dabar išleido pašaukimą kitai 
specialei legislaturos sesijai, ku
ri veiks tuo pačiu laiku, kaip 
ir pirmoji, bet ^varstys klau
simus atskirai.

Šios antrosios sesijos reika
las bus priimti rezoliuciją, pa
tiekiančią piliečiams lapkričio 
rinkimuose nubalsuoti klausi
mą pataisos valstijos konstitu 
Cijos, kuri buvo priimta 1870 
m. Kitas klausimas, tai numu- 
Šimas algų valstijos ir munici
palitetų darbininkams; paskui 
—dar kė1etasv kitų klausimų 
apsvarstyti ir išspręsti.

DVIEJŲ METŲ MIRTIES
SVKAktUvEŠ

eleSiora masinAušKas

persiskyrė su šiuo pasauliu 15 die
ną sausio mėn. 1 930 m., sulau
kus 1 mėtų 3 mėn. amžiaus. Pa
laidota yri Lietuvių Tautiškose

Palikd didėliartle riuliudirtte tė
vas ir brblį Vytautu.

Jau du metai laiko sukako ■» 
kaip Tu, dukrele, persiskyrei su 
rtittrhis ir nutilai amžitiai. Dau
giais nčbėgt|ši. Vėliau ar anks
taus mes pas Tavę ateisime. 
Lauk mus ateinant.

Lieka nuliūdę.

Tėvai ir bt jlis 
Vytautas.

*bTO

lis paskiHA jo YRI-Į
kams pasidalinti lygiai. |UdldinnilW H 1IUW
*į.......... >' i iiim*. ■

Peter Conrad
:; ^TtHūftAėAŠ '

JUM. Rii-
tattbiiė Urba študljoj,

730 62 St
. TA Eng|t«gwSM0

L J

įiJiMii.

Art,li'iiiĮ.iiniiliil 'ffutiiiiiii‘i

Richard J, Zavėrtnik

2552 Sd. Cihttal Pdrk At*.
(prie 26th St.) 

td. Črawford 8200

.frtrtĮffi-Į.rtit.au- -iiii-.fflJi.«'ii. i-.i.i •m,;.iiifcaa

Lietuviai Gydytojai

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

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

3421 So. Halsted SL
* Pbone B 6 ule va rd 8483

Photie BoulmM 4189 
A. MASALSKIS

Muku patiirtartUtaM Ul- 
dotrtvta ti kbkhOiė ftl- 
kale vauomet ėąŽL 
ningai ir nebrangiu to*- 

' dėt kad neturima iš
laidų Užlaikymui ėkf- 
dų. ' _ . y

3307 Auburu Av®.
CHICAGO. ILL.

S. M. SKOTAS 
Lietuvi* 

GRABORJ.US IR BALSAMUOTOJAS 
Didėli ir graži koplyčia dykai 

718 W/18 St 
s f*l. RSoae^tt 7992 /

Mrs. A. R.
JARUSH

PHYSICAl,

• W MIDWlFfi

6109 South
Albany Av.

įi Pbone
I.1 Hetalock 9252

Ofiso ir Rez, Td. Boulevard 5913

DR. BERTASH
TSB W. 35th St. .

(Cor. of 35tb « Halsted Sta)
Ofiso valandos; nuo 1-3, nuo 6:30-8t30 

Ncdėldieniais pagal mtartį
■n. .ji.

Ofiso it Rež. Td. Boulevard 5914

DR. NAIKEIIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th « Halsted Su) 
Ofiso valandosi nuo 2-4, nuo 7-9

Ncdėldianiah pagal Sutarti
‘ '• !~-O'

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DANTISTAS

Utarninkaii, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marquette Rd. arti Westecn Ab.

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliail, Sertdomi ir Pėtnyčiomi 

1821 5ou Halittd Street
■ aama   .'^,a

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas -

3645 So. Ashland Avė.
\ atti 47th Street

I .......................... ....M**.1 l.hlll» Į - III

Daktaras V. A. Šimkus
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,.

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 Sp. Halsted Street 

tek Boulevard 1401 
-i.— o---

9

įvairus Gydytojai

DU HERZMAN
- Iš RUSUOS -

Gerai iietoviimi žinomai per 25 me
tui kaipo patfrfi gydytoja*. chlfttrgM 
ir akuieria.

Gydo įtaigia* ir chroniika* liga* vf- 
tų. Moterų it filkų pagal aiujktthu 
metodui X-Ray ii kitokiu eiektro* 
prirtauu*

Ofdai U Laboratorijai 
1025 W IŽtb SL, hHdli Mor^o It 

V* lando u nuo 10—12 pietų ii 
iai 6 iki 7:30 taL vakari

Tel. Canal 31 te

•ilsisi ji jsi

BIRUTĖ BR1EDŽIUTĖ, Northsid-ės padangės 
dalyvauja Joniškiečių L. K. Kliubo šeimypiškam vakarėly, šeš
tadieny, sausio 16 d., G. Krcnčiaus svetainėj, 46Q0 So. Wood• • - j
St. Ji skambins solo ir akofnponuos dainininkėms. Vakarėlio 
pradžia 7 vai. vakare^ įžanga 35 centai asmeniui. . *
___________ .... - : ..į,n įnr..;.,, 'i.    .;.,i..

DR. VAITUŠH, OPT.
LlfcTŪVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugryio ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti

1 • 1 < • ri i P^Ž^štithi galVoi ikatidėjitao ftvaigitao.
! IV akių aptemimo, nervuotumo, ikaudamą
L C t vilti VI vii ii kJ Ui Iii M akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso

t'2tjta£aftgysft ii toliregystę. Prirengia
LIETUVIS GltABORtUS wblag« kinius, Visuose atsitikimuose

egzaminavimas daromas su elektra, paro- 
Patarnanju laidotuvlle kuopigiausia. dari^ia mažiausias^ klaidas. Špecidė atyda 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano j “‘’į/V-v
darbu busite užganlditttLTd. Roosevelt 1515 arba 2514 .AIįx£ AįS?8j

PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
2314 W. 23ta?PL Chic®gO Daugely atsitikimų akys atitaisomos bė 

® akintų. Kainos pigiau kaip kitae. 
sKYRiūši 4712 South Ashland Ate.

1439 S. 49 Court, Cicr tll. Pbone BoaieviM 7589
Td. Cicero 5927 ------------------------------------------------------------------

Dr. P. P. ZALLYS
DENTtSTAS

30 E. lllth St
Kampas Wabath Avinus 

Tel- toilman 0856 
Gazai. X-Ray, etc.

Unija prisižadėjo ne
kliudyti privačiams au

tomobiliams
Patarnaujančių laidotuvėse 

šoferių unijos viršilos davė pri
žadą valstybės gynėjui Swan- 
sonui, kad unijos nariai ne
kliudysią privačiams automobi
liams dalyvauti laidotuvių pro
cesijose.

dviejŲ mėtų mirTies
SUKAKTUVĖS

Al A
STANISLOVO VVAIČ1ULIO
Persiskyrė su šiuo pasauliu 18 

d. sausio mėnesį. 1930 m. sulau
kęs 3 7 metų amžiaus. Paliko di
deliame n u I i iidi m e brolį Antiną 
VValėiuiį. du pusbrolius —- Sta- 
nis'ovą Waiėiulį ir Kazimierą Šl

amelį. pussesere Uršulę Lukošienę-ir 
švoRcrį Juozapą Lukošių ir Lie
tuvoj gimines.

Jau praėjo dveji metai laiko 
nuo mirties mano mylimo brolio, 
.bet mano atmintyje jisai gyvens
amžinai. Tavo kūnas ilsisi §v.
KdžihUero kapinėse. b likusieji 
iiudiffie. Ilsėkis šaltoj žėmclčj,
ktir 'ašaros ir skausmai pasibaigė,
o musų širdyse pasiliko liudėsis 
ir skausmai.

Liūdnai atjpinciai mano bran
gaus brolio bus laikomos Šventos 
Mišios Šv. kryžiaus parapijos baž.- 
nyėioje, pirmadieny. 18 d. sausio 
mėn.. 1932 m. Kviečjjlnie visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
atsilankyti į pamaldas, o po pa
maldų kviečiame atsilankyti į ba
rnus po tiurtleriu 5362 S? Maple- 

* wood Avė.
Aš Tavęs mano mielas broli nie

kuomet neužmiršiu. Tu pas mape 
jau nebesugryši, bet aš anksčiau 
ar vėliau pas Tave ateisiu.

Lauk manęs ateinant!
Nuliūdę lieka, Bro/is ir Gitpinės.

HMM

Jonas Vardauskas 
mirė sausio 14, 1932 m. 9 vai. ryto, sulaukęs pusamžiO/ 
Kilo Iš Panevėžio apskričio, Naujamiesčio pat., Niauku- 
nių kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metų. .

Paliko dideliamo nubudime moterį KosUnciją, dvi 
• Povilą, Kazimierą, 

Felix Worth ir Kazi- 
Oną ir Stanislavą, tris 

anūkus, švogeĄ Pranciškų Ališauską,

Motiejų Sereiką ir švogerįią Anastaziją 
švogerį Petrą Adomaitį ir gimines. Na

dukteris — Ofią ir Adelę, 4 sūnūs —- 
Leonardą ir Edvardą, du žentu — 
miehj Karbauskui dvi marčias — < „ 
anūkus, švogei^ PrHrtčiškų Ališauską, švogėrką • Paulihą 
RabašaUskienę, švogerį Joną RabBšatiską, o Lietuvoj' brolį 
" " ~ - - • * . Adomaitienę ir
__ _________ _____ _____ f __ _ !imų tel. Rdpublic 
7767.- Buvo narys 8. L. R. K~ A. 101 kp. ir Vienybės D-jbS.

Kūnas pašarvotas 6104 So. Francisco avė. Laidotuvės 
įvyks pRhedėly, sausio 18. Iš namų 8 vai., bus atlydėtai; į 
Gimimo Panelės šv. par. bržrtyčiį, kudoj^įvyks'gęduliri- 
gos pamaldos už velionio sielą. Po partteHų bits nulydėtus 
į §v. Kužitnieiv kapines. x

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa- 
žfštamus dalyvauti šiose laidotuvėsė.

Nubudę: Moteris, Dukterys, Suitti, ZehtUi, 
r ŠVtygeriai, švogerkos ir GiftlteM

Laidotuvėms ptitantadja grab. Rudžius, Ganai (IH4i

Marčios.

Paliko miliortus labda 
rybei

Julius Hosenwaldp testamen
te 45 nuošimčiai jo turto, sie
kiančio virš 20,000,000, palikta 
labdarybei. Likusioji turto da-

Motina Helena Tūks
tančius Išgydo su • 

, , žolėmis . ...
Specialia 5 dife’fiip'Natlittį 'trėSt- 

ihėhtks su žioi&fclį bite.
dantes Dykiii

Šios pastebėtinos Žolių Gyduolės yra 
moksliška kombinacija geriausių Euro
poj. Amerikoj ir Rytų Indijdj surinktu 
žolių. Tūkstančiai, .. kurie sunkiai sirgo, 
tapo išgydyti per pereitus ^3 mėtrts. 
Motina Helena. 1869 N. Dataen Avė., 
Chicago, III., pasiūlo jums 5 dienų Na
mų Trėatmcntą. Nttelkitė p.is ją dėl šio 
bandomojo treatmehto, taipjau dėl ne
mokamos cgzaminacijos, kad surasti ko
kia ištiktųjų yra jūsų liga ir kokių spe
cialių Žolių Gyduolių jūsų ligai rcika 
l>ngJ- Ątsineškitę. šį apjjąrAinitaT V At
dara iki 8 vai. vak. Nekėliomis iki 2 
vai. pt> pietų. Jeigu jus negalite itteiėi 
asmeniškai, rašykite Motinai Heleriai ap
rašydami savo ligą ir ji prisius junti gy
duoles dykai. Pridėkite 10c. 4į*hi6k^- 
Jitaui persiuntimo. Skyrius: 1721 w. 
47th S t.
-1--' • ■'

. .i h !■■■,.... ikii.yiit«ii.iiiiii.i,.i-i>

---------------------- “----- 25 METŲ PATYRIMO
Telefonu Yud. 1138

re 1 T* X v Pritaikyme akinių dėl visokių akių

Smetana, 0. D.
BalzamuOtojas I optoMctRisTAs .

Moderniška Kokplyžia Dovanai 
Tuflji Automobiliai ytaokiemė telki 

lamL Kaina prieidama

3319 Auburn Avenuė
. CHICAGO. ItL.

Dr. Suzana A. Šlakio
Specialistė Moterų ir Vaiką Ligą

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 tyro; 4 iki 6 po ptėtų. 
(Vakarais:Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis {r nedėliomis pagal susitarimą 

Ofild Td. Lafayettė 7337 
Rez. Tel. Hyde Pirk 3395

-------- O-------- . '

DR. CHARLES SEGAI
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4 7 29 South AsMUnd Art*. i lubot 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų litų 
FISO VALANDOS» 

___________j 12 m ryte, nuo 2 iki 4
I F iki 8:30 vėl 

vakaro. Nedėl. nuo 10 iki .Į2
/ Pbone Midvray 2380

Moteriškų, 
of 

NUO 10 iki 
Vai. pb {pietų ii nuo 
vakaro. Nedėl. nuo

Telėfont* Yard» 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South AthUhd Avames 

Ofiso valandoms , 
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 9 pri pkt

Telefonai Boulevard 1039

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandoi:

9 Iki 12, 1 iki 3 d. Ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th S» rhicafo, 111

-■a.v,y.

------------———---

IGN.J1 ZOLP
Pigiausias Wtuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tt» 8f.

Telefonai

Bouitvard 5203

Bonlevard 8413

..--- j x

Ekspertas tarimo akių ir pritaikyriid

1Š01 Šoutfi 'Ashland Averiue
Platt Bdlg., kainp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valatidds tiuo 0;3O ryto iki 8:30 va

karė. Nedėliotais nuo 10 iki 12
■ Room 8. Pbone Oriai 0523

DR. T. DUNDULIS 
ČYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Atchėt Avinui

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ji 6 iki 8 vak. Nedėliotu toto 

iki 12 dieną.
Telepborui dieną ir naktį Virgiui*

2 iki 
10

Otru

Tel. tardė 1/120

DR. G. SERNER
Lietuvis akiV specialistas

6600 Stiuth Artttian Aušinu 
Pbone Prospect 6659 

Ofiio Tel Canal 0257

DR. P. Ž. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRUkGA8 

l8Ži Sb. tialttėd Strėsf 
CHICAGO fLL

— .i  i... ~ • • r—• • ■'

Ofiso Tel. Victury 6Ž93 
Rezidencijos Tel. Dt$xel 9191 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:

3102 So. Halsted St. 
arti 3ht Stfttt 

CHICAGO. ILL.
Valandoj: 4-—3 po pietų, 7—-8 vale. 

Nedėliomis ir ivėhtad. 10—12 dieną.
' "Įiii.  Į.:.iin.aiii"' ni.B*iiį lĮiiiAjiigiaHivruifi . <tit*Hriii..ii..

Tel. Canal 4050 VenflHltdi

M. H. Rohn-eddcr, M. t).
1800 S. Halsted St. 

CHICAGO 
Valandos 9 ryto iki 9 vakare 

Varicose Gyslcs Odot

................................... . m ... .1 II ... i.....

Advokatai

1327 So. 49th Ct.
Tėle/oflia

Č|cta 3^4 , •

■ - ..V. . i. .,*A

,a..

- OARSiNRltEŠ 
NAtlJlUOŠR

h Akinių blH)tdW

756 West 35th St.
kampai Halsted Sn 

alandoi nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
NedŽlibtali Huo 16 iki 12.

....

A. M0NTV1D, M. D.
W«t To#n State Bank Bldg. 

24Q0 IV. Mtdūdn Šh

•Val.i ! iki 3 po pietų, 6 iki 8 v«k
Jei. Wett 2860

Namų telefonai Bniniwick 0597
I ...  : 1, ;■ * . •

' TK-'T CaL/kJ V -JLrl 0.13
I KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

‘ Vestuvėms, Baiikietams įė Pagrabams
Vainikai

3516 Š. Halsted St. M mufevard 7314
...... Uti-JariB;įUriTI’VT|-’'-l|'||riliili' lillNitr

WM.teii.yi..  lAįlAo

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

a.'•< .■.■•00-./ ‘y- ■■■•

S.t'
I> ...» »■. •

AMBULANCE PATARNAVIMAS OffiNĄ, Ir flAfctl 
Mes visuomet teikiame širdingą, šimpa tingį k FatnŲ 
pAtarimvimą, kuomet jis yra labi Austei fėikhlihgitej 

J. F. EUDEIKIS & CO.
A‘.^

Duokite savo akis išegzaminuoti

Df. AjL BLUMENTHAE
OPTOMETkiST

Praktikuoja Viii 20 m.
4649 S. Ashland Ava 

kampai 47tfa St.
Tel. Boulcvatd 6487

-......... , "...
bijokite lavt^alįK^išegzaminuoti

Registrnbtam Optditictriitui
■ Akių Specialistai. Vitš 15 metų

v"“dr’FGjWk"di'
46D Š. Ashland Avė. Tel. Yardi 6780

.JiiėtuHaĮ Gy<Į,toj.|

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 ŠOs fiatetėd Street 

Td, Calųmet 3294 
Nuo 0 iki 12 vai. dienos it 

, rttio 6 iki 9 Valahdbi baikite
—«!■■>■ nii* 11 m, iėLįiita',iwi '

A. L Davidoms, <D. 
4910 Sb. Michigan Avėnue 

Tel. Kenwood 5167 
VALANDOS: ■.

nrio 9 iki 11 vahrtdai 
nuo 6 il._ „ ------ --— ..

ajMtrt Mntadiinio f " . .

Phrthė Cinai 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR tHlftVRdAS 

2201 We0t 22iid Stfeet 
Vat&hdoilr 1^3 it 7^-8 

Seredomis ir . nedeįįomb pagal aatartį, 
RaMhHid 6628 Sb. WimMd Stiššt 

TiUfdHka Rėpublic 18 68
,iriiiV ii'iiieiinhio

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted Street 
r OfhU Tct. Victoty 7188*

Rez. Tel. Hcmlock 2615

Iki JI valandai ryte: 
Si 8 .valandai vakare 

ir ketvirtadienio

■r ■r.- wt.

SVARBI ŽINUTĖ 

DR. M* T. STRIKOL 
LietUvys Gydytojas 

ir Chirurgas
PerkėlČ abu savo ofisu į naują Vietą po nr.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

A MIESTO ofisas
1JV N. Dtarborn Ši., Rb&h 1113 

Telefonas Central 4411 
ralando«: nuo • 9 ryto iki 4 po pietį

Gyvenimo vtttk i 
1323 Sbtiih HtiliiM

Tel. Bonlevard Ute. w
Valatodoa: ado 6 iki 8 iii kiėltteuą 

vakarą, ihkyrtl ketVėfgi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 tyro

Valandos 2 iki 4 ir 6 iii 8 va kare 
Nėdėlioj pigai Nutarti 
td. Bonlevard 7820

6641 So. Alkany Avė*
Tek Proipect 1930

A. A. OUS .
R. A. VASAUE 

advokatai 
n SMb U &n> Sn*W 

Room 1934 Tel RrtįoM 0JV

Valandom -- 7 iki 9 vatam

įj1.'

A. K. RtttltauskaS, M. D.
4442 South WMeth Avinas -

Td. Lafayette 4146
VALANDO61 J

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nfli> 6 iki 9 Valandai vakaro

l;la.;Ti.iioiai.» :.y ; i-.- ,-i- .a.,—

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 Wa 63td St, Suitė 3 
Tek Prospect 1028

Rez. 2350 S. Leavitt St. Canal Ž33O 
Ofieo valandos 2 iii 4, 7 iki 9 

Nerišlioj pagal iutart|

DR. F& NARES 

'‘<s1i.vi.oa.
2420 Marųuette Road

Vdahdott 9-^12, 7^4-9. Antradienį ir 
Ketvirtadienį ‘ vakarais pagal susitarimą

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Matguilta M. 

kampas 6 7th ir Artesiah Avė, 
TelefbAas Grovehill 1905

Valandos huo 0 iki 11 rytd, ntib 2»4 
ir 7-9 po pietų, te rėdo ms po pietų ir 

nedėliotai ingai euiitarltaą

! Dr. Vincent C. Štędc
Dcniistas ....

4180’Ai’chėr Avenue

John Kuchinskaš
Lietuvis Advokatai 

2221 Wffll 28»d St 
r Arti Ltavirt SL i 

r TaMonht Gunti 1591 * 
Valandos 9 ryto iki 8. vakaro.

Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 8

A. A. SLAKIS
ACVGKATAšMiesto Ofisas 17 tį VuMirtOh At 

Room 1902 Ttt. Centai 4078 
, Valzndoat 9 rytu iki 4 po pi«g

Vakifih: Utarn., h Sutatai 

4140 Arčhat aX. ^3. L^upata Olfr

Namų Tel. Hyde Purk 3399

JOHN B. BORDEN
(Jtfhii BasdžidmU Bord«nv

X LIETUVIS ADVOKATAI
109 > Arffttaa St., Robm 1 

Telėpbone RdhdOl^ 6787 
Vakarais 2151 W. 23H St. m

Tdėpbohė Rbosevelt 9090 
bimlt 8-9 ėfh- T4L KepttMiė

w 
i* .<*>

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Ay#. 
Td. Botdmtd 2866 

Rez. 6515 «©. &
Td. Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

„ !l — I ~    ,

’ •

Musų privalumas .
■      ■      ny. i,.

DALYVAUS “NAUJIENŲ” KONCERTE
**T

Rytoj visi ‘Naujienų’ 
koncertan

tai jaunimas 
ir “Pirmyn” cho- 

Tą jaunimą vien pamaty-

Rytoj 5 vai. po pietų, Lietu
vių Auditorijoj, Bridgeporte, i- 
vyksta didysis ir gražusis “Nau
jienų” seniai laukiamas kon
certas. Tai bus “Naujienų” ir 
naujieniečių koncertas. Koncer
tas visų Chicagos lietuvių; ku
rie tik myli gražias dainas ir 
muziką, kurie myli linksmai 
praleisti laiką su naujienie- 
čiais. Tai bu$ tikrai pasismagi
nimo vakaras, kokis retai pasi
taiko.

“Naujienų” koncerte bus 
šimtai gražiausio Chicagos lie
tuvių jaunimo 
iš “Birutės 
rų-
ti vertai ateiti. O kur jų skam
bančios lietuviškos dainos!

Tikimasi lietuvių iš visų ko
lonijų atsilankant koncertai*. 
Northsidiečiai visuomet pasiro
do bene geriausiai “Naujienų” 
parengimuose. Jie ir “Pirmyn” 
chorą turi. O kur West Side, 
Brighton Park, Marųuette 
Park, Cicero, Roseland. Gi 
Bridgeportas—jam viskas ant 
vietos. O kur mažesnės ir to
limesnės lietuvių kolonijos. Da
bar Chicagoje sniego nėra, ga
lima atvažiuoti automobiliais iš 
tolimiausių kolonijų.

Apie patį programą nėra 
kalo daug kalbėti. Galima 
paminėti keletą stambesnių 
merių, būtent:

Chicagos Lietuvių Simfonijos 
Orkestras,

“Birutes” choras,
“Pirmyn” choras,
“Birutės’ kvartetas,
Ukrainiečių grupė ir baletas.
Ir keletas mažesnių numerių, 

kurie susidės iš solų.
Prie progos bus galima iš

girsti ir “Makalų šeimyną.”
Visi esate maloniai kviečiami 

koncertan!
Visi vvelcome!
Pasimatysime rytoj Lietuvių 

Auditorijoj, “Naujienų” kon
certe.—Kvieslys.

rei- 
tik 
nu-

Prisiminus “Naujienų” dien
raščio naudingumą visuomenei, 
savaime kyla klausimas, ar ga
lima palyginti bent vieną kitą 
lietuvišką laikraštį bei dienraš
tį su “Naujienomis”.

“Naujienos” ir naujieniečiai 
tarnauja visuomenei visais at
žvilgiais.

Nei vienas musų visų lietu
vių visuomeniškas bei bizniškas 
darbas nėra apsėjęs be “Nau
jienų” dienraščio paramos.

“Naujienos” pirmos pradėjo 
linksminti visuomenę per orą.

“Naujienos” vykdo obalsį 
“Savas pas Savą”.

“Naujienos” pirmos pradėjo 
šelpti bedarbius.

. “Naujienos” pirmos ragino 
visuomenę pirkti kalėdines do
vanas pas savuosius biznierius, 
lietuvius, o ne važiuoti į vi- 
durmiestj. Ir dabar jos ragina 
pirkti reikmenas savo apielin- 
kėse, ir 1.1.

Todėl ir mes, lietuviška vi
suomenė, privalėtumem neuž
miršti “Naujienų’ darbus.

Aš turiu omenėje metinį 
“Naujienų” koncertą, kuris iš
vyks sekmadienį, sausio 17 d.. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3331 So. Halsted Street.

Turėtumėm visi dalyvauti. 
Nors mes paramą mažą tesu
teiksime, atsižvelgiant į taip 
žemą įžangos kainą (tiktai 75c 
asmeniui, o programas, kaip 
matyti iš garsinimų, bus labai 
turtingas), bet musų skaitlin
gas atsilankymas priduos ne 
tik energijos dienraščio dar
buotojams, bet bus parama ir 
musų meno 
“Naujienų” 
sukviestos 
meno jėgos.

—Motinos Sūnūs.

pajėgoms, kadangi 
šiam koncertui yra 
geriausios lietuvių

Makalų šeimyna
Kas dėjosi Makalų šeimynoj 

praėjusi sekmadienį

Rytojaus ‘Naujienų
Radio programas

va).

Ma- 
epi-

mer-
del

arija

Rytoj, sekmadienį, sausio 17 
d., vėl girdėsiYne Naujienų Ra
dio programą iš stoties W. G. 
E. S. pradedant* lygiai 6 
vakare.

Bus atvaidintas antras 
kalų šeimynos gyvenimo
zodas, kuriame pirmu sykiu pa
sirodys Juozo Makaliuko 
gina Malė. Susikirtimas 
jos eina aštryn.

Bus sudainuota puiki
iš operos Sadko vardu Indijos 
Daina. Dainuos buvusios rusų 
operos žvaigždė Nina Eller, ku
ri atsižymi nepaprastu švelnu
mu savo dainavime.

Lietuvių daineles padainuos 
musų jaunutė, bet atsižymint! 
savo talentu^ dainininke 
Bronė Tverijonaitė.

p-lė

Brighton Pirk
Varduvių bankietas

• Vietos- biznieriai ir draugai 
surengė poniai Valantienei var
duvių bankietą. Bankieto su
rengimu rūpinosi ponai Dišai ir 
Slepikai.

Bankietan susirinko nemažas 
būrelis svečių ir visi smagiai 
praleido laiką. Buvo ir progra
mas. St. Rimkus, padainavo 
keletą gražių dainelių solo, o 
taip pat duetu su p-le Vera 
Stradomskaite. 
vedė programą 
tinkamą kalbą.

Visi svečiai
nams, kurie prie Archer Avė. 
turi savo restoraną, kuo ge
riausio pasisekimo biznyj ir 
gyvenime*—Svečias;

J. J. Bagdonas 
ir pasakė ata-

V,

MM $ k'
į

L.

IT. Chunicko ukrainiečių baletas, kuris “Naujienų” kon
certe išpildys kelis tipingus ukrainiečių šokius, kaip tai: “Ho- 
pak Kolom”, “Kozak Podilsky”, “Hony Viter”*, “Hrechanyky”, 
etc. Kartu su baletu dalyvaus ir ukrainiečių dainininkė M. 
Diak.

Nesivėlįnkite atvykti į koncertą, jeigu norite pamatyti 
gražių šokių, nes ukrainiečių baletas pasirodys pirmas progra
ma.

pasilikę, tariasi eiti mūviu pa- 
žiurėti, o kitą sekmadienį, t. 
y. sausio 17 d., ketiną važiuoti 
į Naujienų koncertą...

Pasiklausyme kas atsitiks su 
Makalų šeimyna rytoj. O 
siklausyti bus galima ne 
namie, ne tik svečiuose 
draugus, bet ir Lietuvių
ditorijoj, kur bus įtaisytas ra
dio priimtuvas ir kllr susirinks 
ankstyvesnioji “Naujienų” kon
certo publika.—Rep.

pa
tik
pas
Au-

Lietuvių valanda
ir

uNaujienų” koncerto 
darbininkai

Draugijos Lietuvos Ūkininkas, meti
nis susirinkimas įvyks Meldažio svet. 
2242 W. 23rd PI., sausio 17 d., 1 vai 
Visi kviečiami atsilankyti į susirinkimą

S. Lenkauskienė,

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

Didelis vajus ir baliunų Šokis Dr-tės 
Ražancavos Panų ir Moterų įvyks sek
madieny, sausio 17, Dievo Apveizdop 
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.

JoniSkiečių L, K. Kliubo šeimyniškas 
vakarėlis įvyks Šeštadienį, sausio 16 d., 
G. Krenčiaus svetainėje, 4600 So. Wood 
St., pradžia 7 vai. vakare, įžanga 35 
centai asmeniui. Kviečiame visus atsi 
lankyti. — J. Kliubo Komitetas.

JEI JUMS REIKIA
Plumbingo arba apšildymo reikmenų, 
pašaukite mus. Mes garantuojame di
delį jums sutaupymą.
SOUTH CENTER PLUMBING and 
HEATING SUPPLY COMPANY, Ine, 

N. W. Cor. 55th and State Sts 
Phone: Atlantic 4290-1

..... ................... .....y, ...........

Lietuvos Dukterų Draugija laikys 
metinį susirinkimą sausio 16 d., 7 vai. 
vakare, Mark White Parke, paprastoj 
svetainėj. Visos narės malonėkite bū
tinai atsilankyti laiku, nes rąndasi daug 
svarbių reikalų ir bus išduotas metinis 
raportas komisijos peržiūrėjimo knygų.

A. Dudonienė, sek r.

ANGLtf kalbą
yra labai svarbu mokėti kiekvienom 
gyvenančiam šioj šaly. Kurie kalba 
gerai angliškai visur turi pasisekimą 
ir pirmenybę. Anglų kalbos, aritme
tikos, knygvedystės, stenografijos, pi
lietybės, ir daug kitų j dalykų galite 
lengvai ir greitai išmokti pagal naują 
būdą mokinimo Amerikos Lietuvių 
Mokykloje. Čia yra mokinama to
kiais budais, jogei pradinį mokslą 
užbaigiama į devynis mėnesius; auk
štesnį mokslą į vienus metus.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 Halsted St.,
CHICAGO, 1LL.

CLASSIFIED ADS
h

Educational
Mokyklos

šeštadienfs, sausio 16, 1932
........;*f 1 ..... 1 ■■ <

———■—»įi unTi^rt-mt■ ■įubki u nu—

CL ASSIFIED ADSi

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

YRA DARBAS dėl dviejų draiverių 
su savo trokais duoną 'išvažioti.

934 W. 29 St.

Help Wa|ited-—Femaie
REIKALINGA patyrus siuvėja su ma

žu kapitalu j dressmaking šapą. 1803 
W. 46 Si. Tel. Lafayette 7783.

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

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

3817 S. Halsted St.
<4 ........

PARDAVIMUI pigiai bučernė k 
grosernė. Atsišaukite. Knygynas, Boa 
27, 3210 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 8780

PARDAVIMUI pirmos kietos groser- 
nė ir bučernė, pigiai; nėra kompeticijos, 
visas biznis vedamas casb.

1424 W. 61 St.

PARDAVIMUI 11 kambarių room- 
ing house. Rendos $50.00.

Tel. Virginia 0338A. F. CZESNA’S 
BATHS

rCRKTSKOS. SITLFUKINtiS VANOS 
ELEKTHIKINIAI TREATMENTAI

Naujos NuŠrinlntofi Kainos
Garo ir Infių pirtis 
Garo, maudynė ir lafiai 
Garo ir clėktros maudynė 
Turklfika ir Elektros 

pirtis ir kambarys
Sulphurio inaudybA
Pilnas eloktrikinis troatnien- ' 

tas ir Sinusoidal maftlna 3.00
Pilnas troatmentas 
Elektrlklnis Masažas
Vaistų ar alkoholio {trinima# 75c —
Moterims antradieniais—diena ir vakarui •

1657 W. 45th St.
Kamp. S. Panlina. Tel. Boulevfcrd 4S09

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del faformacip 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

KRIAUČIŲ ŠAPA cleasring ir dress- 
making gVeitam pardavimui, kartu arba 
atskirai už pirmą, gerą pasiūlymą. 
1803 W. 46 St. Tel. Lafayette 7783.

m
Dabar 

35c 
50c 
75c

1.50
1.50
2.50
3.50 
1.00

5OC

Buvo 
50c 
75c 

1.00
2.50 
2.Q0

Rytoj 4:30 po pietų yra pra
šomi susirinkti į Lietuvių Au
ditoriją žemiau išvardyti asme
nys: 1 ■ ’ ' !- 1

P. Martinkaitis
P. Gal skis
J. Degutis
A. Narbutas

- Jonas Ascilla
J. Vilis
šmotelienė
Kemėšienė
K. čepukas

, Gharlie Navickas
J. Mickevičius
J. Račiūnas
V. Maukus
Frank Kantenas
Visi malonėkite 

laiku. . ' . i;,

4.50
1.50

PARSIDUODA bučernė, modemiškai 
įrengta Bridgeporte. Biznis išdirbtas 
per ilgą laiką. Šaukite Yards 6934.DARBŲ UŽTEKTINAI 

moterų, kurios gerai pažįsta 
GROŽĖS KULTŪRĄ ir 

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

dėl
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 

pigiai. South Sidėj. visokių tautų ap
gyventa. Atsišaukite.

2655 W. 69 St.

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS 

iš Radio Stoties 
WCHI 

1490 kilocycles 

Nedčlioj, Sausio 17, 
huo 1:45 ikip2:45 vai. po piet

Programas bus, įdomus 
įvairus^ susidės iš giesmių 
kalbų. /Kalbės

A. STEPONAITIS 
ir bus naujas pasikalbėjimas.

Šį prograhią duos Gary, Ind. 
susirinkimas, todėl prašome 
visus pasiklausyti.

Financial
Finansai-Paskolos

, PARSIDUODA kriaučių šapa prie
žastis našlė moteris, nėra kompeticijos, 
pareinama kaina. 617 W. 37th St.

PARSIDUODA groseris visas arba 
priimsiu partnerį, biznis geras, vienai 
sunku, 4 kambariai pragyvenimui, -ran
da pigi. Roselande. 37 E. 103 St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui 

SAUGUS INVEST- 
MENTAS

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

Ryt dieną įvyks turtingas 
gražus lietuvių dainų ir muzi
kos radio programas iš stoties 
WCFL nuo 1 iki'2 vai. po pie 
tų, kurį savo lėšomis duoda Jos. 
F. Budriko korporacija. Gra
žių dailių ir niuzikod kiekvie
nam yra malonu pasiklausyti, 
ypatingai savo prigimtoje kal
boje, tad nepraleiskite šio pro
gramų. Reikia, pastebėti, kad 
p. Budriko krautuvės progra
mai pasekmingai jau 3 metai 
tęsiasi iš dviejų stočių: WCFL 
—sekmadienias ir WHFC—ket
verge vakarais.—V.

su draugu.
sif«i rinkli

ir 
ir

PRANEŠIMAI Automobiles

PARSIDUODA ŪKĖ 30 akrų Žemės 
ir triobos. Žemė gera, juodžemis su mo
liu, ganykla prie ežeraičio, malkų dau
gybė. Triobos visos geros, stuba tik 
praeitą vasarą pastatyta, su elektros ži
buriais, prie gero kelio, visai arti mieste
lio Hart tik Vi mylios. Parduosiu su gy
vu 'ir negyvu inventorių, ar be to, kaip 
kam' parankiau. Aš esu našle todėl r esu 
priversta parduot, nes man vienai ūki
ninkaut persunku. Yra gražus sodas vi
sokių uogų ir šiaip vaisių. D. Žukaus
kienė, R. F. D. No. 3, Hart, Mich.

PEERLESS SEDAN 6 pasažierių,- 
kaip naujas, greitam pardavimui pi
giai. Mačiulskicnė, 3311 Archer Avė.Naujieiiįį špulka

Naujienų skolinimo ir būda
vo jimo bendrovės nauja serija 
prasideda su 1 d. 
m. Galima įstoti 
laiku, nes raštinė 
8 ryto iki 8 vai. 
die.

Ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl investpientų ir palankiau
sia dėl darbininkų žmonių.

Del platesnių
kreipkitės 1739 So, Halsted St

T. Rypkevičia, sekr.

Rytoj iš radio stoties W. G. 
E. S., 1360 kilocycles, nuo 6 
iki 6:30 vai. vakaro, bus “Nau
jienų” radio programas trans
liuojamas. Jame tarp kitko tę
sis Makalų šeimynos vargai ir 
džiaugsmai.

Kad Makalų šeimynos istori
ja butų pilna, Čia priminsiu kas 
atsitiko joje praėjusį sekmadie
ni- i ' .

Makalų šeima—tėvas, moti
na, duktė ir sūnūs 
vakarienei. Motina buvo iš
virusi kliackų, o duktė iškepusi 
pyragaičių.

Sūnūs, kuris, matomai, mė- 
gia seserį “patyzyti”, buvo be
siruošiąs eiti į garažą kirvį at
sinešti, kad sešers keptus py
ragaičius sukapoti. Bet taip 
pyragaičiai, kaip kliackai pasi
rodė geri. Bent pačiam Maka
lui atrodė jie geri, ypač todėl, 
kad jis prisiminė, jog esama 
šiandie Amerikoj daugelio žmo
nių, kurie nė tokios vakarienės 
negauna.

Vakarieniaujant užėjo kalba 
apie laišką iš Lietuvos, ot tokį 
laišką, kokį ne kar|ą esu gavęs 
aš, kokį esate gavę jus iš tėvų, 
giminių arba kaimynų; laišką, 
kuris prasideda žodžiais “Tegul 
bus pagarbintas... su Tamstų 
atsakymu ant amžių amžinų
jų”.

Baigiant vakarienauti, Maka- 
liukją pašaukė prie telefono jo 
mefgin'a airišį ūkė* (arba Kita
tautė) : Tevae, matomai, be
pritardamas sunaus pasirinki
mui, nurodo vaikui, kad jis ga
lėtų pasirinkti lietuvaitę drau
gauti, nes ir lietuvaičių ne sto
ka, jr gražių ir gerų( lietuvai
čių.

Vaikui tėvo pamoka, tai kaip 
antinui. vanduo: nubirčjo nuo 
plunksnų. Vaikas nori bėgti į 
garažą pasiimti forduką ir va
žiuoti pas airišiukę. Bet tėvas 
nurodo jam, kad ir jie, kiti šei
mos nariai, norėtų kai kada pa
sivažinėti forduku. Vienok mo
tinai pagaila sūnelio. Ji mėgina 
vaiką pateisinti,.

SunuK išvažiuoja. Gi Makfu- 
ląs, Makalien&: ir- Makailutė;

Kur šį vakarą 
žiuosite?

va-

sausio 1932 
bile kuriuo 
atdara nuo 

vakaro kas-

1' STANKŪNAS.
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

For Rent
PASIRENDUOJA mūrinis 4 ruimų 

flatas, šviesus, švarus, ant 2 lubų 4334 
So. Maplewood Avė.

RENDON 5 kambarių cottage. Pigi 
renda. 2434 W. 69 St. Tel. Republic 
6749.

susėdo
Motina buvo

šį vakarą, mano supratimu, 
norėdami turėti daug smagumo 
ir linksmai laiką praleisti, ge
riausia padarys tie, ką atsilan
kys į Joniškieųi Kliubo šeimy
ninį vakarėlį, kuris įvyksta 
Town of Lake apielinkėje, G. 
Krenčiaus svetainėj, 4600 So. 
Wood Street. Pradžia 7,, valan
dą vakaro. Įžanga tik 35c as
meniui.

Northsidiečiai vakarėlio ren
gėjams duoda kreditą už pasam- 
dymą George Steponavičiaus 
muzikos šokiams, southsidiečiai 
ir westsidiečiaii—už pakvietimą 
tokių puikių dainininkų, kaip 
Akvilė Ančiutė, Onutė Skeveriu- 
tė ir Aldona Kristukaitė, ir Bi
rutė Briedžiutė prie piano.

Pagalios kas nežino Joniškiem 
čių parengimų, kuriuose visuo- 
met duodama kas tai tokio gra
žaus, suteikia dalyvaujantietns 
užsiganėdinimo. . Palikime var
gus ir rūpesčius namie, pra- 
leiskim laiką su linksmais joniš
kiečiais šį vakarą.”—Kvieslys.

inrormacijų MILDA
3142 S. Halsted St.

.     1  —————

PASIRENDUOJA 4 kambariai su 
rakandais, $ 10.00 l mėnesiui, su visais 
įtaisymais. 3122 S. Wallace St.

IEŠKAU nefornišiuoto kambario, kur 
galėčiau vartoti virtuvę, pageidauju prie 
Western ir 47th. Rašykite į Naujienas, 
1739 So. Halsted St. Box 1384.

/ t

Furnished Rooms

Ekchange—Mainai
KAS KĄ TURIT MAINYTI?

4 pagyvenimų namas, nėra morgičių 
$6,300.

Maža farma netoli kazimierinių ka
pinių $3,500.

80 akerių farma, visi įtaisymai 
$5,500. s

6 kamb. naujas mūrinis bungalow. 
Turim visokių kitokių mainų.

C. P. SUROMSKIS CO. 
3352 So. Halsted St. 

Tel. Yards 6751, 
namų Boulevard 0127

Brighton Park
Kas buvo, yra ir bus

Real Estate For Sale
NĄmai-ŽemS Pardavimui

PASINAUDOKITE RETA PROGA

2 flatų medinis namas ant muro pa
mato, 5 ir 6 kambariai, 1-mas flatas 
apšildomas, gražus beismantas, apdirbti 
porčiai ir 2 karų muro garažas. Ran
dasi Marųuette Parke, arti vienuolyno. 
Liga šeimynoje verčia atiduoti tik už 
$6250, įmokėt kas kiek gali.

2 flatai po 6 kambarius, 2 atskiri 
boileriai, viškos, apdirbti porčiai ir kiti 
vėliausios mados įrengimai. Randasi 
arti vienuolyno, gražiausioj lietuvių ko
lonijoje. Savininkas priverstas atiduoti 
tik už $9900, įmokėt kas kiek gali.

Farma 133 akerių geros žemės, ant 
pat kranto dideno ežero, sp triobomis, 
gyvuliais, mašinomis ir prie gero kelio. 
Randasi Michigan valstijoj apie 105 
mylios nuo Chicagos. Pigiai parduo
sime arba mainysime į namą nuo 2 iki 
4 flatų su mažais morgičiais.

5 kamb. nauja bungalow, karštu van
deniu apšildoma ir garažas. Kaina tik 
$6250, įmokėt kas kiek gali.

2 flatų muro namas ir garažas. Ran
dasi Brighton Park. Parduosime už 
$6500. taipgi priimsime į mainus lotą 
ir pinigų.'

Kreipkitės pas

K. J. MACKE 8 CO.
6J812 S. Westem Avė.

Tel. Prospect 3140 .

RENDON šviesus kambarys su mau
dyne vyrams, be arba su valgiu, reziden
cija 3 233 W. 62nd Place. Telefonas 
Grovehill 1187 arba Boulevard 2774.
i---------------- r-----------------------------------------

KAMBARYS rendon vedusiai arba 
pavienei ypatoms. šaukite Berkshire 
7899, 4829 Nevada St.

HEMOROIDAI IŠGY
DOMI BE PEILIO

Nelaukite aklųjų, niežunčiųjų, krau
juojančiųjų, išsikišančių jų hemoroidų, be
miegių naktų, vočių. Fistulas, Fissures, 
uleerių, vėžio ir kitų pavojų. Bę Peilio 
— Be Operacijos. Tūkstančiai patenkin
tų. Nereikia išlikti iš darbo. Nelaukite 
nepakenčiamų skausmų, neišgydomų li
gų, ar operacijos. Sppcialis Nemokamas 
Pasiūlymas: Egzaminacija ir vienas treat- 
metnas DYKAI, jeigu jus atsinešite Ši 
apgarsinimą. Nėra jokių pareigų. Atei
kite šiandie, arba .tuojaus rašykite dėl 
penkių dienų Žolių {Gydymo ir Patarimo 
-—25c per paštą. S-M-S Health Institute, 
Dr. P. B. Šimanskis, Hemąrpidų Specia
listas, 1869 N. Damen Avė., Chic.ago.

t........................... ... .......

REUMATIZMO 
GYDUOLE SURASTA 

—AMERIKOS BIZNIERIUI KELIAUJANT 
TO VOKIETIJATūkstančiai vyrų,;..ir nfotprų, hurio kontčjo 

nuo Reuinątianio sKausmų, NouritiH, Lumba
go ir panašiii ilgųjį BUHilankč pagelbos nuo 
Alų garsių gydufllit).^ ■ -A ū

Jus taipgi gailio trauU naudos i A
Aio DvimrbQSf;PaJčgos Troatlnmitp, kuris pa- 
eijia iš Vokietijos Juodųjų Miškų.

Nelaukite.* ilgiau iic vienos „Uįenos: PRI- 
IBaS: 

TA, ARBA $4.W UŽ MANO PILNĄ GA
RANTUOTĄ TRIGUBĄ TREĄTMENTĄ,. arba 
rašykite NEMOKAMOJ KNYGELES ir 
pilnų smulkmenų,

WM. HAGEN ĮMPORTER, 
. , Depf. IM7, St. pųųl, Minn.

: į ■ ii? . 1 ' ''■ > !■
• Į.,n ... ........ . ............. ... .

UNIVERSAL SHOE 
REBUILOERS

ANTANAS F. STANEVICH
3451 Wallace Str.

Augštos rųšies darbas^—-Žemos Kainos 
-—25 mėtai patyrimo

IMįes pasiimam čėvefykus 
ir * greitai pristatom.’;' U- 
Tiktai patelefo- ’ P 
nuokit YARDS 
5810. Kas at
neš ir pasiims 
gaus 10 ,nuoš 
nuolaidos*

Šiandie

“Are these Our 
Children?”

SU

ELIC LINDEN, 
ROCHELLE HUDSON, 

BERYL MERCER'

Apie šių laikų jaunuomenę

' Taipgi
Komedijos, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai

j

RAMOVA
I iTHEATREjFl

“35 8 Halsted Sts..
DIENOMIS IR VAKARAIS

PAIEŠKAU mažos, geros šeimynos, 
gyvent pas mane. Turiu 4 kambarius, 
esu vienas. 5200 S. Union Avė. Tel. 
Boulevard 8319%

PAIEŠKAU apštĮdomo kambario 
South Sidėj, prie blaivo# mažos šeimy
nos, kad pagamintų valgį. Rašykite A. 
B. 4424 S. Maplewood Avė.

RENDAI kambarys, vienam 
dviem, su valgiu, yra garažas.

3430 So. Lowe Avė.

arba

Personai
Asmeny Ieško

ESU NAŠLĖ, vidutinio amžiaus ver
ta šimto tūkstančių. Pa iešką u apsi-
vedimui vyro ne jaunesnio keturios 
šimt penkių metų. Kuris turėtų 
mažiau šešių tūkstančių pinigais.

Box 1385 
Naujienos

1739 So. Halsted St.

de-
ne

PARDAVIMUI arba mainymui 7 
kambarių bungalow, 4 puikus kamba
riai viškuose, augšta? beismantas. Taip- 
pat turiu k*1? 4 flatų namą, randasi 
Bridgeport ąpielinkėj. Del platesnių in
formacijų »šaukit?

Prospect 6698 
7004 So. Fairfield Avė.

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

PĄIEŠKAU dėdės ‘Stanislovo Gedmi
no, 28 metai kaip Amerikoj, paeina iš 
Raseinių apsk^., Kelmės parap. Seniau 
gyveno Cicero j. Ar jis ar pažystami, 
žinantys apie jį malonėkite pranešti.

STANISLAVA TAMULIS 
(Miller)

3307 Lawrence Avė. Keystone 7364

ŠiandieAmerican Lithuanian Citi?cns 
Club Metinis^susirinkimas atsi
bus sekmadienį, sausio 17 d. 
Pradžia lygiai 1 valandą po pie
tų. Susirinkimas įvyks K. 
Gramonto svetainėj, 4535 So. 
Rockwell str. šis susirinkimas, 
kaipo metinis, yra svarbus, ir 
butų gerai, kad nariai skait
lingai »jame dalyvautų, apsvars
tytų esančius Kliube reikalus 
ir užsimokėtų kiekvienas savo 
duokles už šiuos 1932 metus.

“His Woman”

PAIEŠKAU Sylvester Aidika. Jei 
kas žinote, prašau pranešti. Antanas 
Kunickas, 4523 Wallace St, Telefonas 
Canal 6394.

PRAPERTĖ
6511 Ingleside Avė.

9 kambarių mūrinis namas, 2 flatai —
6 ir 7 kamb., 2 karų garažas $18,500. 

Tel. Hyde Park 3882

epizodas iš
linkėjo Valanti

\ PARDAVIMUI, medinis namas, 6-6 
kambarių, pigiai, arba mainysiu ant 
bungalow arba mažesnio namo, arba ge
ros farmos. 7135 So. Rockwell St.

NAŠLĖ moterjs greitu laiku turiu 
parduoti ar mainysiu namą su bizniu. 
4345 S. Hetmitage Avė.

partneris į medžio 
Kreip-

su

gary COOPER 
CLAUDETTĖ GOLBERT

Gražus romansas

Dieną
“Galloping Ghost”

Taipgi
Komedijai žinios. Pasakėčios

Margumynai

Partners Wanted
Pusininkų Reikia___

REIKALINGAS i 
išdirbystę su mažu investmencu 
Rites į Naujienas, Bok 1386.




