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Milžiniškas “Naujienų” 
Metinis Koncertas

DAUG ŽMONIŲ GRĮŽO ATGAL NUSUTILP- 
DAMI LIETUVIU AUDITORIJOJE

Margas, įdomus programas su- čiavimąsis. Užkimštais takais
žavi klausytojus

Tikrai milžiniškas buvo 
Naujienų koncertas, įvykęs šeš
tadienyje saus. 17 d. Lietuvių 
Auditorijoje, Bridgeporte. Tie
siog tūkstantine minia užpildė 
visų salę, prieangius, laiptus 
ir visus kampelius, kur vargais 
negalais žiūrėtojas galėjo įsi
sprausti ir gėrėtis programų, 
kuris savo įvairumu, margumu 
ir įdomumu, negreit bus už
mirštas.

Jau prieš ketvirtą, salei dar 
neatsidarius, prieškambaryje su
sirinko virš šimto žmonių mi
nia, dauguma kurių, spėdami 
iš pirmo k:is įvyks, pasistengė 
kuoanksčiausiai ateiti į salę ir 
pasigrobti kėdę ir niekam jos 
neužleisti už jokius pinigus iki 
programas pasibaigs. Triukš
mas, šauksmai, įvairių įvairiau
si balsai: “Duok čia man tikė
tą“, “Duok du” ir taip toliau 
tik tesigirdėjo, šimtui žmonių 
iš karto užpludus bilietų par
davėją, kuris vos^ne vos, taip 
staigiai užkluptas, galėjo apsi- 
dirbtr^'^ '

Viršuj, prie salės dar didesnis 
sąjūdis. Vieni velkasi paltus, 
nusiima kepures, filtras ir al
kūnėmis, pečiais darydami sau 
kelią, skverbiasi prie minios ap
gultos garderobos. Pinigai tik 
žvanga, viskas skamba, ūžia, 
verda. Salėje tik barška, tra
ta. Vienas paskui kitą bėgą 
vis arčiau prie scenos, varžosi, 
argumentuoja, aiškina, kad jis 
ten pirmiau dasigavęs ir jam 
kėdė priklausanti.

Prieš penktą tuščios kėdės 
jau niekur nebuvo galima įžiū
rėti. Visos kimšte užkimštos. 
Vėliau atėję ir pamatę kas at
sitiko, tuojau bėga pas “komi
tetą“ ir užsispyrę reikalauja, 
duok jam kėdę atsisėsti ir tiek. 
Komitetas aiškinasi, kad kėdžių 
daugiau nėra, visos užimtos, bet 
prispirtas prie sienos eina ieš
koti ir kur nors nugriebęs vie
ną kitą krėslą tempia jį laip
tais viršun į salę. O kur ne
pasisuksi, visur susikimšimas, 
triukšmas, didžiausias balsų 
ūžesys. Kasa, ir garderoba, ir 
laiptai ir prieangiai tiesiog ap
gulti nekantraujančių žmonių 
kuogreičiausiai Įsigauti į salę 
ir nesusivėlinti .

Salėje, nei kur pasijudinti. 
Visi takai, perėjimai, priesce? 
nis, visur pilna. Vieni klausosi 
“Naujienų“ programo, perduo
damo į salę iš stoties “W. G. 
E. S.“, kiti vėl nekantriai var
to programos ir laiks nuo laiko 
suploja, ragindami artistus grei
čiau pasirodyti; kitur vėl vyrai 
greta susėdę politikauja, mote
rys pasakoja vienos kitai visus 
dienos nuotykius ir gandus. Vi 
sur klegėsys, didžiausias karš-

GRHSži
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro ^iuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, vidutiniai vakarų vė
jai.

dauguma per visą programą tu
rėjo maišytis tarp stovinčių, kur 
jie g?.vo progos “patrinti al
kūnes“ su kitais savo tautie
čiais.

Vietos niekur.’ O žmonės vis 
plaukia iš visų šalių, jifcverbjasi 
prie salės. Negalėdami toliau 
dasigauti, pasitenkina stovėda
mi tarpduryje, kur visi kaklus 
ištiesę ir atsistoję apt pirštų 
seka įvykius nušviestoje sce
noje.

Programas margas įspūdin
gas. Pasirodo ukrainiečiai: 

’ mergaitės^ vainikuotomis galvo- 
įmis, juodais plaukais, margomis 
skraistėmis, įvairiausiomis spal
vomis išsiuvinėtomis bliuzemis. 
Vyrai raudonomis plačiomis kel
nėmis, raudonais debatais, irgi 
juodais, kaip anglis plaukais. 
Linksmi, pilni gyvumo šokėjai 
tik sukinėjasi po sceną į tipin
gos, ukrainiečių muzikos taktą 
ir šoka “Ilopak Kolom”, “Ko- 
zak Podilsky”, “Hrechanyky”. 
Publika labai patenkinta smar
kiai ploja. Pasirodo maža, vi
sai jaunutė šokėja ir stebėtinai 
gražiai pašoka charakteringą 
“Hornv Viter”. Dar didesnis 
žiūrėtojų plojimas. Vėl pasiro
do kiti ukrainiečiai ir pašokę 
vieną savo tautos gyvų, vaiz
dingų šokių pranyksta nuo sce
nos ir uždanga. nusileidžia.

Išeina Pranas Jakavičius, — 
“Pranulis iš Žeimių”. Tikras 
tipingas lietuviškas frantas. 
Trumpos kelnės, mėginti su
šukuoti, vienok susivėlę plau
kai, aukštas, į smakrą, atsirė
męs kalnierius, mažas* trumpu
tis žibąs švarkelis. Uždainuoja 
komišką dainušką. Nedrąsus, 
susigėdęs bėga nuo scenos. Bet 
pasirodžius scenoje, “Trijoms 
rožėms iš Trakų” (pan. Skeve- 
riutė, Vespendraite ir Kamilai-, 
tė) visa jo nedrąsa pranyksta. 
Viena “rožių” verkdama dai
nuoja sudaužiusi savo molio uz- 
boną. Pranulis mėgina ją nu
raminti, bet<nieko neatsiekda- 
mas, pasisiūlo save už taip' ne
laimingai sudaužytą/ bet taip 
brangų indą. Raudojusi “rožė” 
pralinksmėja, smagiai su mo
lio uzbono vietininku sušoka 
polkutę ii- užbaigia tikrai juo
kingą, įdomią dainos interpre
taciją lošimu. Publikai Jakavi
čius ir Trys Rožės labAi patin
ka. Tęsdamos “Rožytės”, šok
damos uždainuoja/ suktinį. Ir 
vėl Pranulis sukinėjasi prie jų. 
Linksmai šokdami ir aiškinda
mi dainos reikšmę judesiais* 
užbaigia linksmą; komišką,, tuo 
pačiu laiku Švarią programos 
dalį. ... .

(Tąsa 6-tam pusi,)

skverbiasi programų dalytojas, 
klausdamas ar visi jais aprū
pinti, kitur iš tarp sėdinčių tar
po skverbias ir mažas berniu
kas aiškinąs “mainai”, norįs 
užlipti ten, ant priescenio, kur 
susirinkę kiti vaikai ir viską iš 
arti matyti. ,' i .

Publikoje matosi labai daug 
musų profesionalų, daktarų, ad
vokatų,’ inžinierių ir eilė kitų 
plačiai žinomų musų visuome
nei darbuotojų. Vienas kitas 

i ir spėjo susigriebti kėdę, bet

j i

I Reparacijų, karo 
skolų mokėjimas 
ateityje netikras

■B ■ ■ ■■■ ■ II

Mažai kas teišeis iš Lausanne’os 
. reparacijų konferencijos

Paryžius, saus. 18. — Politi
nėse sferose labai abejoja ar 
Lausanne’os reparacijų konfe
rencijai teks įvykti. Vokietijos 
ministeris pirmininkas kuo aiš
kiausiai pakartodamas visiems 
pareiškė, kad Vokietija, jokiu 
budu, negalės toliau reparacijų 
mokėti ,nežiūrint jokių konfe 
rencijų.

O Laval’is ,kelias dienas at
gal, pareiškė, kad Francija ne
galės moratoriumo Vokietijai 
pratęsti, jeigu ir Amerika ne
sutiks prailginti moratoriumą 

ikaro skoloms.
Italija irgi netylėdama, orga

nizuoja bendrą frontą prieš 
Jungtines Valstijas, priverkti ją 
arba žymiai sumažinti karo sko
las, arba jas visai panaikinti. 
. Skolų klausimu, paskutiniu 
laiku susikivirčijo tarp savęs 
Anglija ir Francija ir nežiūrint 
visų pastangų susitaikinti, tarp 
jų santykiai gali labai suaštrėti.
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Mūšiai tatp kinų 
ir japonų armijų

Kinijos pasienyje
. ..... \ X

žuvo virš 300 kiniečių kareivių

i
Mukden, IVlandžuna, saus. 18. 

—Japonų armija, vedama gen. 
Shigero Hoiyo keliuose Pietų 
Mandžurijos punktuose susikir
to su kiniečiais ir naudodamosi 
naujaisiais karo technikos pa
būklais, ji nugalėjo kinų ka
riuomenę; Dviejuose mūšiuose 
prie Tentai ir Tungliao 220 ki
niečių nuklojo karo lauką, o. 
trečiame mūšyje, kurį japonai 
irgi laimėjo, žuvo didelis, dar 
nežinomas skaičius kiniečių ka
reivių.

Yantai kasyklose 500 kiniečių 
batalijonas, užkluptas ir apsup
tas iš visų pusių japonų artileri
jos ir orlaivių, buvo visai su-., 
naikintas. Beveik visi karei
viai užmuštį.

Tokia, Japonija, 18. — Pas
kutinėmis dienomis Sovietai pri- 
siųsdami japonų užsienių reika
lų ministeriui notą, pasiūlė su
daryti nepuolimo sutartį, bet 
japonai į notą atsinešė labai ne
palankiai ir Retina ją atmesti, 
nors stengsis tai, atidėlioti per 
kelius mėnesius. • *

Uždraudė naktį skam
binti varpais; 

; ................ .........

Ferrol, Ispanija. Saus. 18.—< 
Miesto taryba nutarė uždėti pa
baudas . ant tų s bažnyčių, ku
rios skambins a varpus nakties 
laiku ir kitomis uždraustomis 
valandomis. Miestas nenori, kad 
gyventojų mieg’ą gadintų' var
pų dundėjimas.

Leningradas, saus- 18.—So
vietų valdžia suareštavo 45 val
gių ir daržovių trusto valdinin
kus už spekuliavimą ir naudo
jimąsi trusto zturtu asmeniš> 
kiems tikslams*
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Laivas St. John, kurio padarymas kainavo $3,500,000

kad atrodė, jogei “tautiečiai” 
rengiasi tuo jaus visą pasaulį už
kariauti. No, o dabar?... Nieko! 
Nė vieno žodžio apie tautininkų 
Veikėjų “atstovybės” darbus ir 
planus. “Naujienose” buvo apię 
tai parašyta, o pačių fašistų 
laikraštis tyli, nors jo redakto
rius yrą /‘atstovybės” naryą. 
Tarytum visa “atstovybė” butų 
kažin, ki^r dingusi; Nęsistebč- 
čiau, jeigu pasirodytų, kad ir 
jis subyrėjo taip, kaip ir jos 
hedakeptas “skitas”.

V * švačh 'dalykai “tautiškame 
fronte”. Tai buvo humbugas 
arba, kaip žmonės sako, muilo 
burbulas.

Prezidentas užmiršo SLA. 
konstituciją

Bet visgi keista, kad tokiame 
POLITIŠKAME suvažiavime da^ 
lyvavo musų organizacijos vir
šininkai— prezidentas Gegužis, 
oficialus teisių patarėjas Lopat- 
to, iždo globėjai Januškevičius 
su Raginsku ir 4iai kurių Pa
stovių Komisijų pirmininkai bei 
nariai ir kiti. Tenai jie buvo 
(sausio 10 d.)susirinkę tverti 
“bendrą frontą” PRIEŠ SOCIA
LISTUS, reiškia, prieš tam tik
rą politišką partiją, kuri Susi
vienijimui į kelią Visai neparei
na. 1 ' '* ■ ' ;

Kokią teis^ turėjo preziden
tas Gegužis takiame darbe da
lyvauti, duodant blogą pavyzdį 
visiems organizacijoms na
riams?' SLA. konstitucija sako, 
kad organizacija neprivalo atsi
žvelgti p politinius arba religi
nius , savo narių įsitiki
nimus. Taigi > socialistai tu
ri lygiai tokias pačias teises 
Susivienijime, kaip bile kurios 
kitos partijos atstovai. Bet pre
zidentas su kitais keliais Pild. 
Tarybos nariais ir Pastovių Ko
misijų atstovais posėdžiavo kar
tu su Tautinnikų Federacijos 
vadais ir kai kuliais A. L. T. 
Sandaros viršininkais ir tarėsi, 
kaip nugalėti šocialistųs! TAI 
YRA PASIKĖSINIMAS PRIEŠ 
ORGANIZACIJOS PRINCIPUS!

Tautininkai ir tam tikri san- 
dariečių lyderiai šiandie bando 
eiti bolševikų pramintu keliu ir 
skaldyti SLA. politiškas frak
cijas. Argi SLA. nariai nepa
kels prieš (ai protesto?

Bešališkiems žmonėms šitokia 
politika begali patikti. O Susi
vienijimui ji grūmoja naujais 
pavojais. Jeigu nariai nesu-

T jP 
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Mums praneša:
“Tautiškas ateitas”, kurį bu

vo suiipdžiusi “tautiška” atsto
vybė’, kurią, išrinko slapta sau- 
r’o 10 d. konferencija New Yor. 
ke, jau jm peri visas siūles.

Šioje valandoje dar negaliu 
pranešti visų smulkmenų, bet 
kiek teko Sitprąsti iš pasikalbė
jimų su fašitetų lyderiais bei ly- 
deriukiis, jie dabar nė patys 
nebežino, kttr bestovį. Ar jie 
stos už Račiūną? Bala juos ži
bo; jie patys nėra “šiur”. Mat, 
tas asmuo, apart didelio troški
mo būti “prezidentu” ir šiek- 
tiek atliekamų dolerių, neturi 
jokių kvalifikacijų būti v SLA 
vadų. '

Girdėjau, kad Bačiūnus Chi
cago je priklausė 53 kuopai, ku
ri susidarė iš atskilėlių nuo 36 
kp., o tie atskilėliai buvo bol
ševikai. Taipgi, jeigu jisai “ru- 
nytų” į “darbininkiško” Susi
vienijimo prezidentus (kartu su 
draugu Mizara), tai butų natų- 
rališka.

Dalis fašistų ir šiaip “tautie
čių” jau ima atbuli trauktis nuo 
to kandidato. Bet kaip dabar 
atsiklaupsi prieš Gegužį, kurį, 
be to, ateinantis seimas vistiek 
vargiai bepatvirtins?.. Ot, ir 
keblumas!

Apife kitus kandidatus tas 
pats neaiškumas. Vieni fašistai 
perša vienus, kiti kitus. Jų 
“strategiškas” žygis kooptuoti 
Grinių ir Viniką iš “socialis
tų sąrašo” nežinia už ko už
kliuvo. Tik save ant juoko pa
statė vyrukai. Juk neseniai jie 
skelbė, kad Dr. Vinikas vos tik 
gruodžio 31 d. “failiąyo” aplika
ciją dėl pilietybės, ir neva jo 
rekordas spausdino laikraštyje 
to patvirtinimui; jo paskui stai
ga nutarė dėti Viniką į “savo” 
kandidatų listą!

Susitinki su fašistų “genero
lais”— net gaila j juos žiūrėti. 
Nosis nuleidę, galima sakyt, li
gi žemės; kai prie jų artiniesi, 
tai darosi baugu, kad kuriam 
ant nosies neužliptum.

Beje, pavarčiau paškutinį vie
tinio fašistų lapo numerį* Ieš
kau, kaip “vytiškos dvasios” 
veikėjams sekasi “tautos idėja” 
stiprinti. Aną dieną, po kon
ferencijos Pennsylvania hotety, 
jisai šaukė tokiu triumfo balsu,

Lenkijoj VjS 
pradeda kalbėt apie
monarkijos įvedimą

Kongresas svarsto 
375 mil. pašalpos 

bilių bedarbiams
A * “■'•r- ■ I JT - - ■ rn - II

$125,000,000, žiemai $375,000,- 
000 vasarai .

/ Washington, saus. 18. —Grei
tu Jaiku kongresas nubalsuos 
bilių, autorizuojantį $375,000^ 
000 bedarbiams pagalbai teikti 
per šią žiemą ir ateinančią va
sarą.

Senatorius La-Follette (Wis.) 
ir Costigano (Colo.) pasiūlymas 
paskirti $125,000,000 šią žiemą 
įr $250,000.000 ateinančią vasa
rą rado pritarimą kongreso ko
misijose ir tuojau bus atiduotas 
atstovų rūmams aptarti ir bal
suoti

Visi pinigai bus išdalinti vi
soms valsijoms, proporcionalun 
nup gyventojų skaičiaus. Pini
gai skiriami išimtinai bedar
biams.

Pasiūlymui pritarimų davė di
delis skaičius labdaringų drau
gijų ir pati American Federa 
ti'on bf Labor.

Sumažėjo Amerikos au- 
•' tomobiliu eksportas .

London, Anglija, saus. 18.— 
Per 1931 metus, Amerikos au
tomobilių eksportas, j Angliją 
labai žymiai nupuolė. Per visus 
metus |vežta tik 3,130 automo
biliai, o 1930 metais per tą pa
ti laiką įvežta 10,694 automo
biliai.

Nori įvesti priverstiną 
karo tarnybą

• Sofia, Bulgšarija, saus. 18.— 
Norėdama sumažinti karo išlai
das, Bulgarija kreipsis į nusi
ginklavimo konferenciją, prašy
dama leisti jąi vėl įvesti seną, 
priverstinos karo tarnybos sis
temą savo kariuomenėje. Lais- 
vanorių sistema yra perdaug 
brangi.

Moterys balsavo pirmą 
kartą '

Buenos Aires, saus. 18. — 
Pirmą kartą istorijoje, Santa. 
Fe provincijoje, Argentinoje 
moterys v balsavo savivaldybės 
rinkimuose. , 

stabdys šito viršininkų darbo, 
tai mes vėl, gal būt turėsime 
Susivienijime per 10 metų par
tijų kovą, iki susilauksime nau
jo skilimo. •

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

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

Spauda ir valdžia 
prielankios seimo 

atstovų planams 
4------------------------

Kun. Radzvil pasiūlė rinkti pre
zidentus visam amžiui

Varšuva, Lenkija, saus. 18. 
—Lenkijoje vis labiau pradeda 
svajoti apie monarchizmo įve
dimą. Paskutiniame seimo ko
misijos susirinkime, apkalbant 
konstitucijos reformas, vienas 
atstovų.... Matakicwicz, žymus 
Pilsudskio šalininkas padarė pa
siūlymą įvesti Lenkijoje mo
narchinę tvarką. Nieko nelauk
damas kunigaikštis Radzvilas, 
aiškiai pasisakydamas už Mata- 
kiewicz’iaus pasiūlymą, nuo sa
vęs pridėjo pasiūlymą rinkti 
Lenkijos prezidentus visam am
žiui.

I Kai kurie lenkų laikraščiai 
aklai tvirtino, kad grįžimas prie 
monarchijos ir atidavimas Len
kijos valdžios karalių dinastijai 
butų labai naudinga. Su Mata- 
kiewicz’iaus ir Radzvilo pasiū
lymais pįlnai sutiko ir valdžios 
oficijozas, “Gazeta Polska”.

Hawaii neramumų
klausimą svarsto
J. Vals. kongresas

■I .. ......  ■■ f

Salos gali netekti savo guber
natoriaus

Honolulu, saus. 18. — Del 
paskutinių įvykių Kavai salo
se, Amerikos kongresas pradė
jo daryti žingsnius permainyti 
dabartinę padėtį (Status) ir 
vietoj gubernatoriaus paskirti 
karininką ir atiduoti jam visas 
valdymo teises .

Norėdamas tam užkirsti ke
lią, Honolulu kongresas susirin
ko speęialėje sesijoje ir pradė
jo aptarti budus, kaip tas pla
nas butų galima išvengti.

Gubernatorius tarėsi su vie
tiniais atsovais ir apkalbėjo ei
lę planų, kuriuos kongresas nu
balsuos. Viena svarbiausia pla
no fazių, yra Havai policijos iš^ 
tinimas iš politinės įtakos ir 
atidavimas jos salų gubernato
riaus galiai. ' Taip pat norima 
permainyti mokesčių sistemą 
ir t,i.

Visas skandalas Kavai salo
se prasidėjo vienam jurininkui 
su kitaį giminaičiais, užmušus 
vieną vietinių gyventojų už ka
rininko žmonos užpuolimą ir iš
niekinimą.

J
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Grand Rapids, Mich.
Nekrologas \

Jau pirmiau spaudoj buvo 
minėta, kad drg. Petras Alek
synas sunkiai serga. k)abar 
lietuvių visuomenei turime 
pranešti labhi nemalonią ži
nią, būtent, kad musu myli
mas draugas persiskyrė su 
šiuo pasauliu kartu ir su mu
mis visais. Drg. P. Aleksynas 
pradžioj manė tik turys šaltį, 
iv ne tik jis pats, bet ir jo 
draugai nemanė, kad \jo liga 
yra pavojinga gyvybei. Vė
liau tapo pašauktas gydytojas, 
kuris pripažino, kad Petras 
serga “fliu” ir liepė nesikelti 
iš lovos per septynias dienas. 
Bet Petrui trecioj dienoj pasi
rodė daug geriau ir jis atsikė
lė, apsiskuto, išsimaudė. Nuo 
to laiko pradėjo jam kas die
ną eiti blogyn. Pagaliau Ka
lėdų dieną tapo išvežtas į li
goninę prie pirmutinio gydy
tojaus. Petro broliai Tanias 
ir Vincas pašaukė da porą 
specialistų gydytojų. Kelis 
kartus išegzaminavus pasiro
dė, kad Petro liga nepagydo
ma. Pagulėjęs ligoninėj po
rą savaičių, sausio 9 d. 12:15 
minučių po pietų jis pasimirė.

Petras sirgo tik apie 5 savai
tes ir visos pastangos jį išgel
bėti. kurias dėjo jo broliai Ta
rnas ir Vincas, nedavė jokių 
rezultatų, kai pasklido žinia 
po visą lietuvių kolioniją, kad 
Petras mirė, tai tartum šiur
pulis per žmogaus jausmus 
perėjo. Juk niekas nesitikė
jo, kad lokis sveikas vyras, 
kaip pelras, gali mirti taip 
greitai.

Draugo Petro Aleksyno mir
ties priežastis buvo “fliu”, ku
ri vėliau išsivystė į abiejų 
plaučių uždegimą. Nuo tos li
gos retai kuriam pasitaiko pa
sigydyti. S. Naudžius.

Tariu ąčiu visiems
Su skausmu širdyje dėlei 

mirusio mano brolio Petro ta? 
riu ačiū visiems, kurie jį lan
kė ligoj, kurie pirko gėles, jam 
mirus, kurie palydėjo į kapųs> 
taipgi graboriui Vent-Hof ir S» 
Naudžiui už pasakymą pra
kalbų ant kapo. Visiems, ku
rie tik teikėte mums vieno
kią ar kitokią pagalbą laike 
mano brolio ligos ir laike lai
dotuvių, tariu ačiū.

Thonias Aleksynas.

SLA. nominacijos ir 
' nihilizmas

Skaitant “Naujienose” apie 
atskirų grupių rungtynes už 
nominacijas ‘ kandidatų zį S> 
L. A. valdybos vietas, tenka 
pastebėti, kad nekurie dar
buotojų tiek įkaito, jog bando 
net šauktis sau į pagalbą S. V. 
federalę valdžią, kad tuo bū
du kai kuriems pažangiem? 
sičius kandidatams užkirsti 
kelią į organizacijos valdybą; 
Ir kas keisčiausia, kad pačios 
SLA. organizacijos apšvietus 
komisijos pirmininkas Dr. Vi- 
nikas, kuris dabartinėse nomir 
nacijose gavo daugiausia bal
sų į sekretoriaus urėdą, yra 
skundžiamas S. V. federalinei 
valdžiai kaipo “nihilisai.”

Tiesiog nesinori tikėti, kad 
tarpe SLA. darbuotojų galėtų 
raštis toki žmonės, kurie kad

jo«> Nihilizmas buvo stipri ak
cija prieš moralinį despotiz
mą.

, Pradžioj kova prasidėjo ant 
religinės dirvos, bet tęsėsi la
bai trumpai, nes rusų inteli
gentija ir pirmiau laikėsi prie 
bažnyčios daugiau dėl mados, 
o ne dėl įsitikinimo. Materia
lizmo propaganda buvo smar
kiai varoma tiek raštu, tiek 
gyvu žodžiu. Kad apsisaugo
jus nu® cenzūros, perdaug 
laisvos mintys buvo kiek pri
dengiamos neaiškia forma, 
kuri visvion nieką, nesuklaidį- 
uq, akyvus skaitytojas greit 
priprato prie panašios litera
tūros. Drauge su raštu ėjo žo
džiu propaganda, kjiri jau ne
sislėpė su savo mintimis prieš 
jokią cenzūrą, su kuria turė
jo skaitytis rašytojai.

Ateizmas pavirto į savo pu
šies religiją^ ir jos sekėjai iš
siskirstė po visą šalį ieškoda
mi “gyvų dūšią”, kad jas iš
gelbėjus nuo krikščioniškos 
paniekas, Slaptos spausti^ 
vės. ir čia sulošė savo rolę. 
Išleistas buvo litografuotas 
vertimas Bneclmerio “Spėka 
ir Mtedęgą”. Ta. knyga turėjo 
didelį pasisekimą ir buvo 
c-.- i-tama slapta. Ni’LriiU į 
į. :. Ojų, išsiplatino Iūks ančiai 
egzempliorių tos knygos. Ne
kurie nihilizmo pasekėjai bu
vo daėję net lig tokio fanatiz
mo. kad už Malešato ir Dar
vino. teorijas butų noriai ėję 
ant kartuvių, tai kaip du 
šimtai metų atgal Ovakum’as 
su savo sekėjais ėjo ant laužų 
ir kartuvių už teisę rašyti 
“Jėzus” su viena “i”, o ne su 
dviem, kaip rašo graikai; ir su. 
dviem “1” “alkilu j a.” o ne su 
trimis, kaip buvo priimta val
stybinės bažnyčios. Bet šiame 
atvėjyj materializmas nesuti
ko ijimta pasipriešinimo. Dva- 
siškija neturėjo inteligentijoj

NAUJIElWB, Čfe[C^O, m, 

’cijų universftete/ Supaįįuo- 
savimu smulkių dvarininkų ir 
inteligentijos moterų jiu° šei
myninės ir ekonominės pri- 
gulmyb.es užsibaigė ir nihilis*
tų darbas.

Nihilizmas, pergalėjęs savo, 
priešus, užsidėjo sau laurų 
garbės vainiką ir nurimo. Du 
iš trijų dalykų, paskelbtų ro
mane “Ką daryti?’’, jis atsie
kė. Tai laisvę minties dėl savo 
luomo ir apšviesta sau gyve* 
nimo draugę. Truko tik tre? 
čio, —tai “protingo darbo”', 
Bet jis yra intęligentas, o tuo 
laiku, apsišvietusiam žmogui 
Rusijoj vietos netruko; ir jis 
lengvai galėjo šurasti sau tin
kamą darbą. į

i Tai tiek šį khrfą apie nihi
lizmą. — J. A-Zįi,

i Toronto, Ont
Iš Jaunimo S-gos veikimo 

: ’ »-• ---------_ \
i Praeitais metais S-ga buvo 
kiek apsnūdus, bet užėjus žie
mai vęikimas žymiai pakilo. 
Tapo atnaujintas S-gos choras, 
kuriame yra apie 40 asmenų, 
Iš pirmutinių kelių pamokų pa- 
įsisekime galima tikėtis, kad 
S-gos choras gražiai sudainuos. 
Kam teko girdėti praeitų metų 
.Srgos choro rengtus koncertus, 
tas tikrai juos. įvertino. Net 
“Bangos” choro dalyviai, kurie 

‘mažiausiai progai pasitaikius 
mėgsta pagiežą išlieti priešin
gai srovei, dar ir dabar tyli, 
jnes neturi prie ko, prisikabinti.

Kaip teko girdėt, kai kurie 
“Bangbs” choro dalyviai gavo 
kinkų drebėjimą. Didžiausia 
jiems baimė ta, kad “socialfa- 
šistai”, anot jų, per visai trum
pas praktikas daug geriau prie 
Aviško prisirengia; antra, tai jų 
per visus ištisus metus layini-
masi paskutiniu ant scenos pa- tui.

sirodymu išėjo prastai ir7 Žiū
rėtojuose bei klausančiuose pa
liko blogą nūotaiką. Tą, žino
ma, jie numatė ir S-gos chorą 
skaito rimtu konkurentu,

, Bet aš turiu pasakyt, kad 
S-gos choras iš “Bangos” cho
ro “duonutėm” neatėmė ir ne
mano jos atimti. Tik S-gos cho
ro dalyviai pageidauja, kad jus 
prisilaikytumėt šiek tiek man
dagumo. Vietoje atkalbinėjus 
jiš choro ir vartojimo šlykščių 
katbų pakenkimui musų chorui, 
dirhtumet naudingesnį darbą.

, ' I
Paskutiniame S-gos susirinki-! 

me buvo įnešta pageidavimas 
pakeisti S-gos vardas. Tas 
klausimas atidėtas sekančiam 
susirinkimui. Nors nėra gerai 
keisti vardas, bet tam yra prie
žasčių. Svambiausia priežastis 
yra ta, kad’ mažai pas mus yra 
jaunimo; iš. Lietuvoj dabarti
niu laiku visai neatvyksta, o 
Čionai gimęs jaunimas, kaip vi
siems yra žinoma, mažai domisi 
organizacijomis bei jų veiki
mu. Todėl “Jaunimo” vardas 
tinka ten, kur vien jaunimas 
organizaciniai veikia. Bet pas 
mus dabartiniu laiku daugiau
sia veiklumo parodo nors jauni, 
bet jau vedę žmonės.

Turiu priminti, kad tik su
siorganizavus K. L. J. S-gai 
priklausė keletas čionai gimu
sių jaunuolių, bet nepakęsdami 
karštų ginčų, net kartais bar
nių — prasišalino.. \

S-gos busimasis vardas nu
matytas: Kanados Lietuvių d-ja 
“Kultūra”. Vardas “kultūra” 
yra labai reikšmingas, todėl, 
mano manymu, jis kaip tik ir 
yra tinkamiausias dabartiniam 
musų veikimui.

Linkėtina S-gai dar gyvesnio 
veikimo, o chorui sėkmingai 
rengtis busimam S-gos koncer- 

Korespondentas.

JUOKAI
Perpildyta naktis.

Prie vienos bažnyčios durų 
kartą buvo iškabintas tokis 
paskelbimas:

Antradienis, saus.' 19, 1932
— ’ 1 .... . 'I " ■ ' ■—*' I. ■■

“šeštadienio vakare bus 
koncertas, po kurio bus skani 
ir linksma vakarienė. Sekma
dienio ryte kamcndorius pasa
kys pamokslą apie “Neramią 
naktį.”

....... ■■■.. ananuoiBdsrvtETUVOSJSJ1932 M. VISI

SKAITO
■................... .............. .............................

U.S.A. prenumerata metams - - 2 doleriai
Lietuvoje 5 litai
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LIETUVOS VALSTIEČIU 
PiniHKU SĄJUNGOS LAIKftAŠTm

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenės ir literatūros populiarų žurnaląKULTŪRĄ
PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj metams —- 3 
dol., pusei metų — 1J/2 dol.; Lietuvoj metams — 2 dol., 
pusei metų — 1 dol., ketvirčiui — įį dol.

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros” 
I ' z. adiuin.
v ................-.. .........................—. .... . • ------- ;
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Kam tikrai rupi laisva, nepriklausoma, demokratiška, platiems sluoks
niams tarnaujanti spauda, tas privalo prisidėti prie “Lietuvos Žinių." 

“Lietuvos Žinios" turi savo korespondentų Lietuvoje ir visame pasauly, 
todėl jos nepraleidžia nei vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.

Neatsilikit nuo gyveninio—visi skaitykit^ platinkit 
' ir bendradarbiaukit “Lietuvos Žiniose”

Kaina: Lietuvoje. Latvijoje, Estijoje ir Vokietijoje metams 60 litų, 
pusei metų 30 lt., mėnesiui 5 lt. Kitose valstybėse metams 8 do
leriai, pusei metų 4 doleriai.

KAUNAS, Gedimino g-vė 38 Nr., telef. 223

žmo-Petras buvo linksmas 
gus. Jį mylėjo seni ir jauni; 
mylėjo ji ir maži vaikai. Ko-

būdavo, ten juokų irJiaikų 
netrukdavo. Todėl pill'enjjiį 
miiose <Fsi tik ir laukė, kad jis 
dalyvautu. Jis nedarė skirtu
mo ar žmogus tiki, ar netiki, 
ar priklauso vienokiai ar ki
tokiai partijai, - jam visi bu
vo lygus, (lai dėlto io laido
tuvėse, kurios įvyko sausio 12 
d., susirinko dauuvbės žmo
nių, 
tomobilių į laisvas 
kur 
Hof

daugybės
Lydėjo apie šimtas au- 

kapines, 
kalbėjo graborius Vent- 
ir S. Naudžius. Jie pa- 
jo gyvenimui ir ji mir- 
pri taikytas prakalbėles.

štamų laidotuvėse dalyvavo 
šie savieji ir gimines: brolis 
Pijušas Aleksynas iš Rockford, 
III., broliai Vincas ir Tanias, 
vietiniai, Ieva Pužauskienč iš 
(Jiicagos, III., ir sūnūs Petras, 
kuris kartu su tėvu gyveno.

Velionis Pelras Aleksynas

minėtoms organizacijoms. Mi
rė vos lik sulaukęs 15 zmetų 
amžiaus. Ilsėkis, brangus 
drauge Petrai, šios šalies šal
tuose kainose. Mes tavęs ne
užmiršim, kol gyvi busim. Ta
vo draugiškas gyvenimas su 
visais, tavo linksmas būdas, 
tavo pasiryžimas kovoti už 
darbo žmonių reikalus, daro 
tave musų visų akyse nemirš
tančiu. Tavo mirtis, tavų -lai
dotuvės, mums atrodo tik sap
nai, svajones. Mes matome 
tave mitinguose; mes matom 
tave gatvėse; mes netikime, 
kad tu miręs. Juk vos tik ke
lios savaitės praėjo, kaip mes 
kartu su tavim tarėmės apie 
įvairius gyvenimo reikalus. 
Mcjv tikėjomės, jog dar visi gy
vensime, bet štai ta nelaimin
ga mirtis išpešė tave iŠ musų, 
tarpo, — išplėšė dar pačiam 
stiprume. Nors kiekvienus; pa- 
šakys, kad jeigu žmogus gcgia, 
tai turi ir mirti, nuo to nei 
vienas negali' išsisukti, — tas 
ties^ . bet kuomet įpylimas

pakenkus sau priešingo šleifo 
kandidatams, keltų iš karsto 
jau gerokai pamirštą nihiliz
mo idėją. Ir reikia būtį pusė
tinam ignorantui, kad nežino
ti tov jbg nįusų Jaikais nihiliz
mas turi tokią reikšmę, kaip 
senų gadynių išnykę gyvūnai.

S. Stepniakas savo knygoj 
“Podpolnaja Rosija” gana 
daug vietos skiria nihilizmui. 
Tad, manau, busianti ne pro 
šalį supažindinti kiek plačiau 
“Naujienų” skaitytojus su tuo 
baubu, kuriuo gąsdinama Su
sivienijimo nariai.

Nors nihilizmo idėją musų 
laikais jau pusėtinai) pamiršta, 
bet rusų visuomenės politi
niame gyvenime nihilizmas 
yra skaitomas kaipo introduk- 
cija-įžanginis darbas į visuo
menės judėjimo istoriją. Žo
dis “nihilizmas” kaip ir “bol
ševizmas”, yra kilęs iš rusų 
politinio judėjimo. Rusų rašy
tojas J. S, Turgenevas tuo 
vardu praminė išsiskirusią iš 
kitų savo aiškiu mąstymu da
lį rusų inteligentijos. Žodis 
nihilistas įgijo ^pilietybės tei
ses iš pradžių kaipo pasiko-

didelės įtakos, o valdžia bejė
ge. Be to, jai ir negręsė jokis 
pavojus iš vidaus. Nihilizmas j 
apskelbė karą ne tik rclegijai, į 
bet ir visokioms tradicijoms, 
kai kuriuose ’atsįtikh^uose jis 
daėjo ligi tikro absurdo. Nihi
listai visai pradėjo - atmesti 
meną, kaipo idealizmo reiškė
ją. Vienas jų pranašas pareis- • 
k e, kad kurpia stovi aukščiau 
už Rafaelį, nes jis dirba nau
dingą darbą, kuomet Rafaelio 
nupiešti paveikslai netuęi jo
kios vertės. Akyse ištikimo ni
hilisto gamta buvo vien ga-' 
mintoj a medžiagos dėl chemi
jos ir technologijos. “Gamta: 
ne katedra, bet laboratorija, 
—ir žmogus joj darbininkas,— 
kalbėjo Turgenevo Bazacovąs 
romane, kuriame rašytojas 
atvaizdavo tų ląikųį nihilizmą. 
Vibnas iš svarbiausių nihiliz^ 
•mo darbų, tai pripažinimus 
moterims lygių teisių v su vy
rais šeimyniniame ir ekonom
ui iųiame gyvenime. Tais, lai
škais jau, nekalbant apie pa
prastus piliečius, net intelk 
gentinėse ir turtingose šeimy
nose mergaites ar moterys ne
turėjo teisūs tekėti už-vyro, 
kurį jos mylėjoi arba pasirink
ti sau užsiėmimą. Jos tulrejb 
klausyti: ir pildyti savo* gjobe- 
jų norus. Dažniausiai? moters 
laimė iu meile baigdavosi) prįė 
altoriaus. Moteris, pąvęrgtia 
šliuboi prisįegos, vis\aiškiau- ir 
laiškiau pradėjo kelti savo? haL 
;są už laisvą pasirinkįmą sau 
įgyvenimo drmigp» Taą judėjįr 
inas prasidėjo dar gilioj seno- 
ivėj, ir tęsesii iki musų dienų. 
Bet dabar moteris jau nepar 
sitenkiųa vien, teisę išsirinkti 
saui vyrą-valdovą;. pradėjo

.. . -, rj ; jsupraslk kad; tik ckopomihū
pc. Daugelis skaitytojų vaągu ncprgulmybe ją padarys piiu 

inaii' Itdsvfc ta' lwta Wi W1W. 
iKad pastatai pilnos* laisvės, 
įmoters-nihilistęs prądčjo kovą 
Įu# sulėikiinų motaęimii taįąių 
pasiekti uukštesnuis mokslus 
,ir profęsijias.; 'Jami pilnai' prit 
ttiacė ta- vyjuta niĮUltatnh Galų 
rgata motęrisUainiėjp. Jų> rei- 
1 l^-iaJa^Al
pažinti ta patį ^ųsų valdam..

didžiavinias.. Vienu tarpu ni
hilizmas užėmė gana svarbią 
vietą rusų inteligentijos tarpe.

Rusijoj nihilizmas, išgyva
vęs apie 15 metų,, povaliar ap
rimo. Ir tik persimetęs įi už
sienį jis kiek ilgiau palaikė 
savo gyvavimą, bet ta idėja 
netiirėjo įtakos, platesniuose 
visuomenes sluoksniuose* iv 
dėl to musų laikais pasiliko 
vien tik vardas.

Dabar po daugelio metų 
hLA. darbuotojai vėl jį banr' 
du ištraukti, iš. užmaršties ar- 
chivo ir paskleisti narių tiąr*

kiek plačiau žino, kas iš tik
rųjų yra buvę tie nihilįsUiil 
Nihilizmas, kaip jiš buvo sur 
prantamas Rusijoj, —■ taij tyiu* 
vo kųvos idėją- už paliuopaM- 
mą minties nuo visokių Į tijar 
dicijų, ėjąsi petis į petįj su, 
judėjimu už* ĮjaŪppsavimą 
darbiniukų kląsės iš ekonĮaųMr,- 
nes vergijos. Pagrindė šio ju
dėjimo stovėjo nepalięčiąnms

laiį pu i

▼

tiejH .bet kuomet mylimas dėjimo stovėjo nepuliečianp^iSmmUeu uei vienas.tėvas ne
draugas skiriasi su, lųųmi& ir imbMidualizpms. 
skiriasi amžinai, lai visiems pa* varžymų, uždėtų 
sidaro labai liūdna. visuomenės,, sęįmynos! rųligiisidaro labui liūdna.

ant usiųeną
bekerpu. dukteriai^ plaukui už 
,tak. kadi jii uotli utadk 
emps . ar kiaųpyjii, kitokių'

<6Aš negaliu rizikuot savo balsu. Todėl 
— jlie visuomet palauk 
bulintų Celofaninį įvyniojimą^ 
pagalba?’

as apsisaugo j u rūkydama LUCKIES 
ūs mano gerklei. Aš jums dvigubai dėkinga už pato- 

nes jis taip lengvai atidaromas skvelo: It’s toasted” -
1Ū$U Gerklei Apsauga—prioš knitejimus—prieš kosulį
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1 .j,?) Neperslqmpamas Collophanp Uilalkp tą "Sprąglnlmo" SkonĮ Visuomet Svleiiu
’ JU r" 1 " .ir 1

RAUIp. Ll/ę/CYj. PHOGRAMAI-t60 mędernUku minučių su geriausiais pasaulio šokių orkestrais ii Walter Winchfll, kurio
pasakolitii^i apįe šimi^ietUitoiuiųi rytojoųs tylios. Programos kiekvieną Antradieni, Ketvirtadienį, ir Šeštadienį, vakarais per N-B-G radio tinklų.

Ths American Tobuęco Co.

^As-apsisaugoio rūkydama LUCKIES

gulmyb.es
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Moderniškos Bėdos

SANITARE IR GARDI
LIETUVIŲ DUONA
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VISOSF
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Pirkite šį Radio kol tebėra tokia žema kaina
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WITH TUBES

WANT THE

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB 8 PIANO MOVING 

Lotai W Long Dittance Removai 
3244 S. Halsted St. 

Office Tel. Caiumet 3399 
Rev Tel. Yarda 3408

Varicose Gyslos Iš 
gydomos $15

MODEL J
SUPIR-HETERODYNE

Naujienų” radio 
programas

Prasideda pusiau

*514-16 Rooaevelt Rd 
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BRIDGEPORT MOTOR SERVICf 

Goodeonai Broliai 
Pornyiių ir pianų m uvėriai vietoje •• 

’oli patarnavimae gera* ir pigpa 
817 West 34th St 
TeL Boulevard 9336 <

Pereitą ^sekniadicnį turėjo- 
ujo progos iš eilės jau antro 
šio ęezono Naujienų radio T>ro- 
gramo pasiklausyti. ;

Ir turiu pasakyti, kad lokių 
programų, kaip kati Naujic-

i

o, m

GOtCM - EMERIHINC 
' TINO < KlNbS OR 
50UP W ICE /

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

Sekmadienj, sausio 17, iš ra
dio stoties WGES, 1360 kilo- 
cycles, transliuota antras Nau
jienų radio programas. Progra
mas tęsėsi nuo 6 iki 6:30 va
landos vakaro. •.

Dainininkės buvo dvi. Viena 
Nina Eller, buvusi 
artistė, o kita lie- 
p-lČ Tveri joną ite. 
sudainavo Indijos 
balsas nepaprastai

nds .duoda, yra malonu klau
sytis. Mat, čia xn era užsipuo
limų ant sau nepatinkamų as
menų, o vien dailė;

Advokatas K. G ūgio kalbos 
turinis buvo vertas visiems.pa
klausyti, nes lai buvo sveiki ir 
geri paturimai, kuriuos daug 
iš musų brolių turėtų įsidėti į 
galvą, — ypatingai tie, kurie 
myli bile už menkniekius tam
pytis po teismus. > •

Apie dainininkes tai jau nė
ra ko sakyti. .Tos savo užduo
tį žino ir ypatingai malonu 
buvo girdėjį svetimtautę lietu
viškai daihtiojant.

Ką sako klausytojai 
apie. “Naujienų” ra

dio programą

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

1420 k. kaskietvergą nuo 7 vai. vakaro duodamas 
/ . BUDRIKO KRAUTUVES.

Pranešame lietuvių visuomenei, kad mes dabar par
davinėjame vien tik. gražiai suvyniotą duoną. Musų 
kepta duona yru tikrai gardi ir sanitarė.

Todėl prašome lietuvių visada pirkti ir visur reika
lauti musų juodos ruginės arba baltos kvietinės suvy
niotos sanitares ir gardžios duonos.Ir $2 už treatmenlą, Padidė

jusios kojų gyslos turėtų bū
ti išgydytos. Mano metodu 
jos gali būti išgydytos ir yra 
išgydomos kasdien. Be skau
smo, saugiai ir amžinai. 
Nuovargis, skausmai, sutini
mai ir atdaros žaizdos iš- 
nyksa kartu su gyslomis.

32 No. State St.
Kampas Washington St. Room 1105

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly " ir Ketverge, iki 
8:00 v. v., Nedeliomis 9 iki 12 v. d.

tari ir kitokių nau- 
- viskas aprašyta is- 

nurodymuose prie kiekvienos 
t Dėžutė ir tabletės turi Bayer 
Žiūrėj Bayer vardo ant dė- 
kiekvieną kart) kai perkate 

ir’ bukite tikras.

SKAUDĖJIMAI
pašalinami 

tuo jaus

šiukės, dresę. Makaliutei ta 
dresė labai patinka, nes, matyt, 
graži ir brangi. Airišiukė pasi
sako, kad dresę jai nupirkęs 
Makaliukas. j,

Makaliutės širdis suskausta". 
Ji pareiškė nebenorinti tokios 
dresės, nebenorinti faktinai jo
kios dresės. Ir turi pamatą 
širdies skausmui, štai ji, Maka- 
liutė, dirba kartu su tėvais 
krautuvėj,/ prižiūri namų ruošą. 
O teturi vos porą gerokai ap
dėvėtų suknelių. Gi Makaliu
kas, kuris, matomai, mažai te- 
prisideda prie šeimos duonos 
uždarbio, bet gyvena -iš jos, 
štai perka savo merginai to
kias dres.es, apie, kurias Maka- 
liutė tur būt tik sapne sapnuo
davo. Kaip neskaudės širdis!
Makaliukas sų airiše išvažiuo

ja. jodomųjų paveikslų pažiū
rėti. Makalas gi,! Makalienė ir 
duktė pasilieka t namie. Senis 
Makalas, išgirdę^ apie tai, kad 
sūnus nupirko dresę airišei, 
įširdęs kalba merginos adresu:

—A, šitaip. ,Jai dresę nupir
ko. Palauk tii nenaudėle, pa
lauk...

Makalienė:
—Tėve, tėvo!...,
Gal ir menkais dalykėliais 

Makalų šeimyna rūpinasi. Taip, 
menkais. Bet juk ir musų visų 
kasdieninis gyvenimas susidaro 
iš gan menkų dalykų.

Klausytojas,

Na,, jau tie Makalai arba 
“Mark”, kaip juos toji Malė 
pavadino, Jai čia, mat, lietu
viams ndūjanybė, ir jie vi
siems, manau, labai patinka. 
Tik mano supratimu, motinos

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

3401-05 South Morgan Street 
Phone Boulevard 1048

Įsteigta 1893 metais

jų — P-ia 
rusų operos 
tuvaite — 
P-ia Eller 
Dainą. 'Jos 
švelnus ir tobulas. <P-le Tveri- 
jonaitė dainavo dviem atvejais. 
Ir jos dainos išėjo vykusiai.

Dramatinėj programo daly 
tęsėsi Makalų šeimos, istorija. 
Makalų šeimyna, pasirodo, turi 
krautuvę — parduoda, galima 
spręsti, paprastesnius drabu
žius, pančiakas, • kaklaraišfus, 
nosines, marškinius, kalnierius 
ir kitokias smulkmenas.

Makalai namie tik trys — tė
vas, motina ir duktė. Biznis 
šeštadienį gerai sekėsi, jie ir 
džiaugiasi. O kadangi biznis 
pasisekė, tai, suprantama, duk
tė norėtų naują dresę gauti, 
pavyzdžiui, tokią, kokią turi 
jos pažįstama mergina.*

Bet tėvas abejoja, ar verta 
pirkti naują dresį, o dar bran
gesnę, nes'laikai neužtikrinti. 
Tarp kitko tėvas nurodo duk- 
terei, kad nauja dresė ne taip 
jau svarbus daiktas, Bet duktė 
pasisako, kad jai nauja dresė 
yra taip jau didelis daiktas, 
kaip tėvui jo namas. *

Prieš tokį stiprų argumentą 
tėvas nusileidžia ir prižada 
dukterei nupirkti dresę.

Tuo tarpu namo parvažiuoja 
Makaliukas sų savo mergina 
airišiukė. : Motina sujundą, su
krunta. Liepįa^į^iam Makalui 
susitvarkyti: kaklaryšį pasitait 
syti, švarką užsivilkti. O duk
teriai įsako bėgti atidaryti du
ris, kad viešnią pasitikti.

Senis Makalas nekantriai pa
reiškia, kad nėra reikalo duris 
darinėti tokioms viešnioms. Jis, 
matomai, neprielankūs šunaus 
merginai. > f.

Makaliukas ir jo mergina įei
na' 
lietuyiška; pusiau angliška; kal
ba. Makaliukd mergina kalba 
stipriu airišių akcentu. Makap 
las ir Makalienė irgi- kalba 
angliškai. Bet ta jų kalba, kaip 
ir daugumos musų ateivių — 
laužyta. < ' c .
• Airišiukė pavadina Makalą 
“Mr. Mack”. Senis užprotes
tuoja. Girdi, ‘jis nesąs joks 
“^lack”, o esąs Makalas. Klau
sydamas Makalo pareiškimo, 
tartum matai lietuvį kuriam 
yra geras jo vardas paveldėtas 
iš tėvų, kuris nenori tėvų pa
vardės išsižadėti. ' y

Bet, nurodo mergina, ji va
dinanti Makaliuką “Mack”, to
dėl ir tėvą norinti taip pat va^ 
dinti. Senis netenka kantrybės: 
girdi, koks jo sūnūs “Mack”; 
jis' yra Makaliukas, ir>garia!

Makaliutė ir airišiukė' kalba
si apie pastarosios, t. y, a*ri-

Aš taipgi išgydau rupturą be pei 
lio, skausmo ar išlikimo 
Šimtai liudijimų raštinėje.

—Gal nori ateiti pas muš 
gyventi? •

—Nelaukta laimė! Aš visada 
ieškojau progos įsigilinti į 
tęsiamus jūsų išradimus.

“Taip, čia laimė. Bet tu dar 
nematai tikros laimės”, 
misi i no sau išradėjas, 
daugiau susigėdo. Pa Ii 
džia to žygio pasirodė 
purvina ir suminta — 
žmogui neverta 
dar daugiau išradėjas pamis
imo: “Jis mano moterį... Mano 
geras bičiulis ir prietelis...” 
Bet nepabaigus los minties, 
puolė jam į galvą, kad galima 
kas patobulinti braižinyje. Jis 
uniu ištraukė braižinį iš Jono 
rankų 'ir nubėgo į savo bu- 
dukę. ’

Vakare, važiuodamas tram
vajų namon, paprastai stum
domas ir gniaužomas susigrū
dusių žmonių, jis kažin kaip 
netyčia pamislįno pats apie 
save: “Kas aš? Kokią Vietą Už
imu pasaulyje? Aš nuolatai, 
dieną ir naktį, ieškau tobuly
bės. Kas yra tobulybė? Gal 
tik bėgantis, laikinas daleidi- 
mas? Bet,, yistįek, čia mano 
pasaulis. Tada ką gali man 
reikšti menkas, šeimyniškas 
bruzdėsimas, mano žmona? 
Tegu ji sau gyvena, kaip jai 
patinka.”
, Parvažiavęs, jis pranešė sa
vo mylimai, ištikimai ir ge
rai žmonai:

—Jis atsikrauslo rytoj.
—Aš nenoriu. Tu žinai, kad 

aš nenoriu. Bet...
Ir jinai apsikabino savo xvy

rą, labai verkdama. Bet jis 
tuosyk mislino ką kitą. Atėjo 
jam į galvą nauja mintis pa
tobulinimui savo baigiamos 
mašinos ir jis, pastumę^ žmo
ną į Šalį, nubėgo į savo fabri
kėlį, nevalgęs ir nesiprausęs, 
ir užsirakino.* ..« • >
11-15-31.

Bayer Aspirin pašalins bile kokį skaus
mą. Neabejokite apie tai. Viena tab
letėje tai įrodys. Nurykit ją. Skaus
mas išnyko. Pagelba yra tokia papra
sta.

Jokio kenksmingo atsiliepimo nuo 
Bay.er Aspirin. Jis niekad neveikia šir
dį, ir jums nereikia abejoti apie šių tab- 
letėlių vartojimą.

Todėl yra bereikalingas dalykas ken
tėti nuo galvos skaudėjimo, danties skau
dėjimo ar neunrfgijos. Sciatica, lumba
go, reumatizmo ar neuritis skausmai 
visiškai išnyksta į valandėlę laiko. Per- 
riodiškas moterų kentėjimas^ gali būti 
suramintas; šalčio nemalonumai gali bū
ti, išvengti.

Tikras Aspirin 
dingų vartojimų 
tirtuose 
dėžutės, 
kryžių, 
žutės - 
šias tabletes

Cicero Gyventojai Tfimykite
. . . i .'Z: '■< i-’1 t ■ < • ■

Didelis Visos Savaitės Išpardavimas1 
tęsiasi visą,šią savaitę iki sausio 23 d.

NATIONAL MEAT MARKET
4928 West 14th St. ' Tel. Cicero 2275

. ■ DYKAI SALDAINIAI VAIKAMS
Subatoj, sausio 23 d. mes duosime moterims ir merginoms virš 14 

amžiaus gražias Rožes.
< ■ ~ SUBATĄ YRA’ MOTERŲ DIENA
'■ ' , NEUŽMIRŠKITE!

Naujas išradimas
6EKSNIO GALINGA MOSTIS. 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtingo 
elementų, iš visų kraštų svieto girtų vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek- 
tningai gydo: Reumatizmą. Rankų. Ko
jų, Nugaros skaudėjimą. Rankų. Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują. nikstelėjimą 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonių yra* pagiję. o milijonai da 
nežino apie tai.

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

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzle 8902

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

(Tąsa) ‘
Ir, paėmęs braižinį, jis tuo

jau išėjo iš savo budukės į 
vidurį fabriko, palikdamas tą 
baltais marškiniais vyrą prie 
budukės lango bestovintį.

Juozas begalo supyko ant to 
ponaičio. Tas pramuštgalvis, 
kuris tik rodosi, žiovauja ir 
stumia valandas, nepaleisda
mas laikrodėlio iš nagų, galvo
damas apie golfo lankas, drįs
ta jį mokyti. Kas sujungė 
plaunamą, kuliamą ir vėtomą 
mašinas? Kieno išradimas lai
kinai pastūmėjo į užpakalį 
lenktyniuojančius fabrikus? 
Kieno išradimai davė kompa
nijai niiliyonus dolerių pelno? 
Mano! O ką aš už tai gavau? 
Aš buvau tiek užimtas, tiek 
susidomėjęs savo išradimais, 
kad neatėjo man į galvą ne 
paskui juos sekantis didelis 
pelnas. Ir dabar, va, toksai 
ponaitis išdrįsta pastabas 
ryti master-mechanikui, 
ris yra sukalęs visą savo 
lą į mašinas, kurio akyse 
kasi ratai, plakasi diržai;
rio ausyse rėkia plienas, žvan
ga kęstai ir tuo teikia jam di
delį džiaugsmą? Kurio ausys 

‘išgirsta varvantį aliejų antram 
gale fabriko?”

Ir būdamas jau viduryje 
fabriko master-mechanikas 
pamojo ranka į tą pusę, kur 
buvo pasilikęs tas nesarmatly- 
vas ponaitis ir kartu pamisli- 
no savo žmonos žodžius: ‘‘Py
ragų negausi už savo darbą.”

Jis prinešė braižinį savo bi
čiuliui Jonui, kurio darbu jis 
daugiausiai pasitikėjo. Priei
damas jis pastebėjo, kad jo 
draugas bandė nusiduoti sku
binąs, dirbąs iŠ širdies. Ir tas 
privertė išradėją pamislyti: 
“Amžių įkalta mum vergo sie
la vis dar musų' nepaleidžia.”

Juozas!, pamatęs“ Jono drau
giškas akis, pamatęs tą yisą 
žmogų, kuris rodosi supranta 
ir įvertina jo pastangas, jis 
staigu atsiminė Aldonos reika
lavimą, kuris jau buvo visiš
kai išėjęs iš jo galvos. Jis biškį 
paraudo. Bet, kaip paprastai, 
jis negalėjo tokiais reikalais 
galvoti. Tuojau jis pradėjo 
dalyką: s

—Ar turi gerą kambarį?
—Nelabai.

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Me» telkiame ekspertu metru h 
clja» Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais tema kaina Me 
amatai yra"^ patraukiantys Ir 
yeral apmokami Rašykite dėl 

knyirutes apie kursu, kuriuo 
jų«t įdomaujate.

Skrybėlės
Mes Išmokinsime kaip dezal- 
nlnti ir padaryti gražias skry
bėles, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutės.

MA8TER rOLLEOK
JOS F1. KASNICKA. Principal 
HM) N. STATE RAM

Gfct —HE 
CARELESS

• ANP HĖ ORDEBE 
AMO OR.DBRED 
AND on.BER.ED 
and ORDERED

WiSSIG,
Pasauliniame Raže 

Seno Krajaus

balsas truputį per plrtnas-bsun
ku ją atskirti nuo dukters 
Bot tai menkniekis. 4

Visgi p. K. Jugolionis užsi- 
tarnaiijft garbės.

J. .7. Palėkas.

Daktaras
Kapitonas', 

Specialistas iš
i • . * • • ■ .

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciabškai gydo ligas pilvo, plaučių inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau 

odos, ligas, žaizdas,' reumatizmą galvos skausmus, skausmus nuga 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne 
galėjo jus Ugydyti, attikta čia it persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja pei daugelį metų it išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VĄĮ-ANDOS: Katdie nuo , 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare Nedeliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
♦ 200 We« -Z6 St. kampas Kerte* Avė. Tel Crawford 557*»

mYouI □ FINEST RADIO AT AN 
LLIunusual bargain 

rra AMERICAN BOSCH EEfiil MiperJieterodune R ĄDIO 
OF FORMER YEARS / /

Su šiuo nauju Afherican Boseli Model J Super-Hetero- 
dyne jus gausite tą patį puikų radio programų pagavimą, 
kokis ikišiol buvo galimas tiktai ąii setais, kurie parsi- 
davineja už $300 ar $400 ar aukščiau. American Boseli 
Super-Heterodyne Model J turi kiekvieną pagerinimą, 
garsųjį American Boseli toną, visą puošnumą ir gražu
mą, kokį teikia tik patys brangiausi setai'markele įr 

’ daugelį kitų dalykų, kurių jokie kiti< setai neturi. Šis 
setas yra gražiausiame console kabinede iš išdrožinėto 
riešuto venyro, išsodinto zebrą medžiiL Palyginkite šį 
setą su bile kokiu setu parsidavinėjančių už $300 ar 
daugiau ir jus suprasite jo stebėtiną vertę, už $89.50.

Kiti setai nuo $43.50 iki $139.50 cash ar lengviau
siais išmokėjimais.

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

PRICE

> 1 .ii
/

/f' .............. » v r

dres.es


-r
Antradienis, šaus. 19, 1932

NAUJIENOS
rke Litkuanian Daily Neva 

pubUshed Daily Ehccept Sunday 
Tke Utkuanian Neva Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8509

■ Editor P. GRIGAITIS

by
18.00 

_ 4.00 
, 2.00 
-. 1.50 
— .75

“RAUDONI” BALSAI v 
SUSIVIENIJIME

38.00 per year in Canada
37.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago
3c per ew________ ____________

Entered as Second Clas* Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. III. undar tha act of 
Marcb 8rd 1879,

•ekmadieniu*. Leidžia Naujienų Ben-

Chlcagoje — patai*
Metama ____ _ - -

, Pusei meto . - .
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam* -
Vienam mlnaaiui

Chicagoj per iinetiotojv*!
Viena kopija ...... . ............. ... . . 80
Savaitei - 18c
Mtaeriai ,,,,, ....... 75c

Suvienytose Valstija**, m Čikagoj, 
paltai

Metama__________ ________ 17.00
Pusei metą -------------- -------- 8.50
Trims mtoesiams ___________ 1.75
Dviem mlnesiam*_______ __ 1J25
Vienam mlneslui --------------- 45

Uelavon Ir kitur ufsienlnoa* 
(Atpiginta)

Metam* ------------------- $8.00
Pusgi metą  ....... 4.00
Trim* mtnašiem* . . 2.10
Pinigus reikia siusti neito Monag 

Orderiu kartu su atsakymu.

FARMŲ PRODUKTŲ KAINOS

Cenzo daviniais, farmų produktai šiandie yra pi
gesni, negu kad buvo kada nors nuo 1910 metų. Paėmus 
100, kaipo ' vidutinišką kainą tarp 1909 ir 1914 metų, 
surasta, kad pereitų metų lapkričio mėnesį kainos/ bu
vo 71. Spalių mėnesį kainų rodyklė buvo 68. Per ištisus 
1930 metus ji buvo 117, ir per 1929 m. — 138.

Iš tų palyginimų matome, kaip smarkiai farmų 
produktų kainos nupuolė bėgiu tik dvejeto metų. Žy
miausias puolimas pasireiškė nuo 1930 m. iki 1931 m.: 
nuo 117 ant 68.

Pereito gruodžio mėnesio 16 d. federalis agrikul
tūros departamentas paskelbė, kiek jo apskaičiavimu 
buvo vertas visas pernykščių metų farmų derlius. Ji
sai buvo vertas $4,122,850,000, — kas sudaro lygiai pusę 
1929 metų derliaus vertės.

Toks nepaprastai didelis farmų produktų atpigi
mas prisidėjo prie krizio paaštrinimo pramonėje.

VĖL RELIGINĖS RIAUŠĖS ISPANIJOJE

Ispanijos mieste Bilbao įvyko kruvinas susirėmimas 
tarpe katalikų ir nekatalikų. Jo rezultate 4 žmonės 
buvo užmušti, ir tapo paskelbtas visuotinas protesto 
Streikas. Turėjo įsikišti policija ir kariuomenė, kad 
butų atsteigta tvaJ-ka mieste.

Tai yra apgailėtini įvykiai. Bet jie yra pasėka tos 
žmonių neapykantos prieš katalikų bažnyčią, kuri iš
augo per šimtmečius žiauraus despotizmo Ispanijoje. 
Katalikų dvasiškija buvo stambiausias to despotizmo 
ramstis. Dabar žmonės keršija, puldami kaltus ir ne
kaltus. *

Katalikų vadai ir kitos šalys turėtų iš to pavyzdžio 
pasimokinti. Labai dažnai jie kursto fanatizmą prieš 
kitas tikybas ir prieš netikinčius. Tai yra pavojingas 
dalykas. Sufanatizuoti žmonės labai lengvai, kitam vė
jui papūtus, atsigręžia prieš tuos, kurių jie pirmiaus 
aklai klausė.

Reikia mokinti žmones protauti, o ne žaisti jų jaus
mais arba pataikant? jų prietarams.

BOLŠEVIKŲ SUSIVIENIJI
MAS IR AUKŠČIAUSIA 
PRIEGLAUDA JUNGSIS

Pruseika savo organe su pa
sitenkinimu rašo:

“ ‘Naujienos’ praneša, kad 
senojo Susivienijimo nomina
cijose bolševikai (Mikalausi 

,kas ir kiti) gavo beveik tiek 
pat balsų, kaip ir Bačiunns.

“Pasirodo, kad raudonieji 
neišnaikinami. Gegužis-Bago- 
čius nepajėgia apsidirbti sų 
kramola.”
Ar tai, iš tiesų, yra “kra

mola” (maištas prieš valdovus, 
revoliucija) ? Kas yra tie “rau
donieji”, kurių gaivumu senam- 
jam Susivienijime Pruseika 
džiaugiasi?

Tai yra likučiai tos bolševi
kų frakcijos, kuri per dešimtį 
metų kovojo Susivienijime prie# 
“fašistus” ir “socialfašistus”, 
stengdamasi jį užkariauti, ir 
kuri po Chicagos seimo iš jo 
pabėgo. Visų krypsnių bolševi
kai dar iki šiol tebeskelbia, kad 
jų frakcija buvusi “išmesta su 
policijos pagelba”, bet tai yra 
netiesa. Su policijos pagelba 
buvo paša^nti tiktai tos frak
cijos lyderiai iš vieno seimo 
posėdžio, bet ne iš Susivieniji
mo. Net iš 1 seimo jie nebuvo 
visai pašalinti. Seime buvo vie
šai pareikšta, kad pašalintieji 
už triukšmo kėlimą delegatai 
gali grįžti atgal į seimą, jeigu 
jie sutiks pasiduoti seimo ve
dėjų patvarkymams ir daugu
mos delegatų nutarimams.

Bet bolševikai tąja proga ne
pasinaudojo. Jie į seimą nebe
grįžo, kadangi jų lyderiai se
niai buvo nutarę arba Susivie
nijimą užkariauti Chicagos sei
me — arba jį skelti. Obstruk
cija buvo seime tyčia keliama, 
kad butų išprovokuotas polici
jos įsikišimas; o policijos įsiki
šimas buvo reikalingas bolševi
kų lyderiams, kad jie galėtų 
pateisinti savo seniai padarytą 
planą SLA. skaldyti.

Bolševikai nebuvo iš Susi
vienijimo išmesti, bet jie patys 
iš jo pabėgo, tikėdamiesi iš
vesti iš jo 10,000 narių. Tačiau, 
vietoje dešimties tūkstančių, 
jie išsivedė tik apie du tūks
tančiu (prie kurių prisidėjo, 
dar tam tikras skaičius naujų 
narių). Vadihasi, puse arba 
daugiau bolševikų ir jų simpa- 
tizatorių pasiliko senamjam Su
sivienijime.
I re tie apie 
sų.

Pruseika
balsai tai ženklas to, kad Ge
gužis ir Bagočius nepajėgę su 
“raudonaisiais” apsidirbti. Bet 
tikrumoje yra visai priešingai. 
Tie pasilikę senamjam Susivie
nijime bolševikai liudija, kad 
Bimbai su Andriuku nepasisekė 
savo planą pravestu

Prie progos čia reikia paste
bėti, kad Bagočius visai neno
rėjo “išnaikinti” bolševikus Su
sivienijime. Jisai buvo autorius 
to atsišaukimo, kuriuo paša
lintieji už triukšmo kėlimą de
legatai buvo kviečiami atgal į 
seimą.

Gegužis tai kas kita. Jisai bi
jojo, kad bolševikų delegatai 
nesugrįžtų, nes tuomet, kažin 
ar butų buvusi dauguma (iški
lus Dcvenio paskolos skanda
lui) jį išrinkti prezidentu, ši
tuo atžvilgiu Gegužio norai su
puolė su bolševikų vadų politi-, 
ka: jie buvo pasiryžę SLA. 
skelti', o jisai to ir geidė, kad 
jie iš Susivienijimo nešdintųsi!.’ 

i
Tuo gi tarpu Bagočius (ir 

seimo dauguma) ėjo. prieš bim- 
bišką ,skaldymo politiką. Jisai 
turėjo galvoje interesus narių, 
kuriuos bolševikai! buvo apmul
kinę. Aiškus dalykas, kadx pa
sitraukimas iš SLA* buvo (liete
lis materialis nuostolis nariams, 

‘kurių daugelis W organizacijai 
įmokėjo duokles po 20 metų ir 
ilgiau. Kurie Susivienijime pa
siliko, tie šiandie ir duokles 
moka mažesnes ir jų ąpdrauda 
yra nepalyginti saugesnė, negu 
įstojusių į “darbininkišką” Su
sivienijimą, nes kaip ten nekal
bėsime apie\ SLA. investm^R-

tus, o visgi ši organizacija:turi 
milioną dolerių kapitalo. ,

Ir kad tie bolševikitojantieji 
nariai pasiliko Susivienijime, 
nepaisant visos jų lyderių agi
tacijos, tai matyt, kad Bago- 
čiaus taktika buvo jų, kaipo 
organizacijos narių, interesams 
naudinga,. Didelė dalis jų tatai 
jau suprato, neą tik apie 700 
balsavo už bimbinį “sleitą”. 
Laikui bėgant, reikia tikėtis, 
supras ir kiti, kad jię daug ge
riau padare, pasilikdami Susi
vienijime ir nesekdami paskui 
Bimbą.

Bet iš to, kas dabai* dedasi 
pabėgėlių organizacijoje, gali
ma numanyt, kad neilgai tru
kus pruseikiniai LDS. nariai 
bėgs nuo bimbinės diktatūros, 
kaip nuo pavietrės, ir gailėsis, 
kad jie senąjį* Susivienijimą 
apleido!

LIETUVOS ŽINIOS

PRO ŠAU

Rašydamas apie Vanagaičio 
sklindą prieš “Naujienas”, rub- 
Siuvių organas “Darbas” sako: 

“Tai tau ir redaktoriai ir 
visuomenės veikėjai! Daly
vauja bendram veikime tam 
tikroj organizacijoj, susigin- 
čina ir tuos ginčus perkelia 
j savo redaguojamų laikraš
čių špaltas; paskui plauką 
suskaldo į devynias dalis, pa
klysta, bet vieton, kad susi
ėjus tarp savęs klausimą iš- 
rišt rrba tam tikslui panau
doti tos organizacijos įsta
tus, dėl kurios kilo ginčas ir 
kurios jiedu yra ne eiliniais 
nariais, o stambiais veikėjais 
— nusiskubina j teismą, kad 
jiems to suskaldyto plauko 
rokundas suvestų.”
Visas šitas “Darbo” pamoks

las yra paremtas įsivaizduotais 
dalykais. Vanagaitis nėra joks 
“stambus veikėjas” S-jime, ji- 
saį, rodos, nėra net tos organi
zacijos narys. Jo “ryšis” sn 
SLA. yra tiktai tas, kad Vana
gaitis įsikando rašyti gramoz
diškus paškyihus apie žymes
niuosius Susivienijime asmenis 
ir juos “vaidinti” svetainėse

seėnos “meno” priedanga, varo
mas. žmonių erzinimas buvo 
“Naujienose” pakritikuotas, ir 
jisai nubėgo j teismą reikalau
ti “atlyginimo • už biznio gadi
nimą^- Tai ir viskas.

McKees Itock’e įvyko bend
ras lietuvių “darbininkų” Susi
vienijimo ir Aukščiausios prie
glaudos lietuvių Amerikoje pil
domųjų tarybų suvažiavimas, 
kuriame buvo visais balsais mu
turta, kad tos dvi organizacijos 
susijungtų. Aukščiausioje prie
glaudoje esą 1,800 narių ir 
$17,000 turto, o “darbininkų” 
Susivienijime — 4,800 narių ir 
$38,000 turto.

Nutarta, kad susijungimas 
butų atliktas pagrindu, kaip su 
lygiu. įstojimo mokesnių sė
mėms nariams nebusią; duok
lės pasiliksiančios tos pačios; 
karteris bus priimtas tas, kuris 
pasirodys tinkamesniš prakti
kos atžvilgiu ir ^valstijų ap- 
draudos departamentų akyse. 
Susijungimui įvykinti abiejų 
organizacijų centrai priims ata
tinkamas rezoliucijas ir paskirs 
komisiją tolesniam veikimo pla
nui išdirbtis pagaliaus, įvyks 
geimai, kurie klausimą galutb 
nai išspręs, ir paskui ubu 
mai, suėję į daiktą, išrinks nau
ją Pild. Tarybą.

j Susiliejus jom dviem į daik
tą, bolševikai gal ir įsita&ys 
ųacionalę surišelpimi®. organiza
ciją (su kokiais 6,000. narių), 
km*i tam tikrą laiką galės da
ryti šiokri-tokią kompeticiją 
SLA. Bet ji bus siaurai party- 
v&ka ir dpgį bimbiįninkų kon- 
trobuojama, todėl plačios dir
vos jai nebus.

štai iš ko susida-
700 “raudonų” bal-

pasakoja, joge! tie

• . . e r
Asafoti Uoesman, Abisinijos sosto įpėdinis, kuris dabar atvyko 

į Paryžių f < “ \ • '. • J

nelabai atsargi, nes matyt, jai 
įdūriau. Laikas nuo laiko, 
pra (įėjusi lengviau kvėpuoti, 
ji pakeldavo rankų prie kak
lo Ir jį apčiuopusi, skaudžiai 
suvaitodavo. Atydžiai ją ap
dengusi, užmoviau Lucijui 
ant kojų savo batukus ir pra
dėjau atsargiai budinti. Iš 
pradžių ji neatsiliepė, bet pa
mažu miegodama pradėjo vis 
labiau nerimauti, vartytis, 
kartais suvaitodama ir giliai 
atsidusdama. Pagaliau, laikui 
bėgant ir norėdama kuo grei
čiausiai dasigauti namo, pa- 
kračiau Lusiją kiek smarkiau 
ir galų gale ji atmerkė akis ir 
pabudo. Nenusistebėjo mane 
pamačiusi, nes ne tuojau su
prato kur ištikrųjų ji buvo.

(Bus daugiau)

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

jokio darbo esą 1 
Čia esanti stoka žmonių. Esą 
tik 3, iš kurių sudarytas ko
mitetas. Eilinių narių nesą kur 
surasti...; Kavarske w ir esą 
apie aštuoni komjaunuoliai, 
tačiau niekas iš partijos orga
nų apie- juos nieko nežiną. 
Apie Molėtus, kur esą taip pat 
apie 8^ kom., taip pat niekas 
nieko nežinąs, širviuluose esąs 
tik > ienas komjanuolis, bet su 
juo neturima ryšių. Vi7Zcuwš- 
kyje komunistų skaičius ne di
dėjąs, bet mažėjąs,. To prie
žastis esanti baimė, kurią įva
rąs didelis skaičius šaulių... 
Net ir raikomo nariai patys 
nieko nedirbą, o tik dejuoją 
dėl šaulių gausumo... * Apy-

nedirbama. (iki šiol negauta reikiamų ry- 
.... t. -1^ su stambesnėmis- įmonė

mis, dvarais bei kaimais.. Ne
sustiprintas t darbas “priešų” 
organizacijose, < pas naujokus, 
kariuomenėj. Nevedama j,okio 
a-ntimililariško -darbo, mokyk
lose. . Nieko nepadaryta, kad 
butų legalizuotos darbininkų 
jaunimo sekcijos prie profesi
nės sąjungos. Visi Šie daviniai 
parodą, kad komunistų žmo
nės esą apsileidę...

Apskritai, paskutinių dienų 
kratos pas komunistus ir jų 
suėmimas,..yra didelis smūgis 
Lietuvos komunistų - partijai, 
kuri ir taip jau vos vos veža. 
Vėliausiomis žiniomis iš viso 
yra suimti Kaune ir provinci-

TIK ką gavome naują ‘ 
Kultūros numerį 12. Gali
ma gauti Naujienose. Kai
na 45 centai.'

Nauja “Naujienų 
Stotis

Gali gauti dabar “N.” ant 
kampo No. Crawford ir W. 
Weliingtoa avė., 3000 North.

“N,” Adm.

Oficialus raportas 
apie komunistų pa

jėgas Lietuvoje
■ J U T -. T--.J r-iu---,

“Lietuvos Aidas’^ įdėjo šiokį 
pranešimą:

Komunistai. Lietuvoj yra 
labai silpni

“Užvakar buvome trumpai 
pranešę, kad kriminaline poli
cija iš 15 į 16 d. gruodžio pa
darė įvairiose vietose kratas 
pas įtartiamus komunistus., 
Kaune, pas Rifkę Zelbovičiutę, 
gyvenančią Birštono gatvėj 4 
nr., be įvairaus komunistinio 
susirašinėjimo, rasjas svarbus 
dokumentas, būtent komunis
tų organizacijos apyskaita, 
kuri turėjo būti pasiųsta ko-
minternui. šios apsyskaitos' 
autorius yra Elijas Belevičius, 
Lietuvos komunistų partijos 
centro, komiteto sekretorius, 
kurį kriminalinė policija taip 
pat suėmė. '

Rastoji apyskaita plačiai 
atidengia komunistų partijos 
padėtį, kuri kaįp mutyt ir pa
tiems komunistams atrodo ne
bepakenčiamai blogoje padė
tyje- . - ‘ ‘ _

Iš apyskaitos^ inatyti, kad 
į visą Kauną komunistų partija 
i yra išdalinusi į savo veikimo 
rajonus. Tokie rąj,onai yra Vi
lijampolės ir Jonavos gatvė 
su 8 kuopelėmis, senamiestis, 
ir Aleksotas su 7 kuopelėmis, 

!Žaliakalnis ir naujas miestas 
su keturiomis kuopelėmis, 
Karmelitų rajonas su viena 
kuopele ir Šančiai su dviem 
kuopelėmis. Visam \ mieste 
kaip apyskaitoj purodoma, 
esą apie. 100 ^draugų,,> tačiau 
ne su visais* raikomas turįs 
Kyšių... Esą buVęs 
tvarkyti komunistų frakcijų 
darbaš “Hakoach” ir 
organizacijose. “Prof.-skyrius” 
sutvarkęs visų profesinių dąr- 
bininkų sąjungų komunistų 
frakcijas ir frakcijų biurus. 
Šiomis frakcijomis esą pasta
tytas uždavinys profesinėse 
'darbininkų sąjungose organi
zuoti jaunimo ir sporto sekci
jas, purodoma, kad komunis- 
jtai paruošė sa^o žmones odos 
darbininkų $rof. sąjungos me
tiniam susirinkimui, kurie ten 
kėlė savo partijos nurodytus, 
klausimus. (Apropos, odos 
darbininjrfį prof. sąjunga hu- 

jfVo uždaryta netrukus po jos 
metinio susirinkimp).

Jonavoj iš viso esą 23 ko- 
• i tnun iriai jaunuoliai, suburti 

į penkiose kuopelėse, Ąžuąsa^ 
esą 10 komunistų (Įviję* 

įose fcuopelčsęfi ĮJumsiuose 7 
ikom.
'\^uose.
iUip pat vienoj .kuopelėj. 
^AinosalifUose darbas einąs sil- 
priiiii, pasitarimai '• nedaromi, 
nario ir kitų mokesčių niekas 
nemokąs. Jk^msiiibose — tokia 
pilt padėtis, lUml^uosė padėtis 
esanti visai bjtoga, paskutį- 
iuį pusipatį esą neįtraukta nė 
:vieno darbininko. Kč^uimuose 
(?sąs visiškas suirimas. Krakėse 
dildelis pasyvumas, Jokio dar
bo, esą, nematyti. - Uleniergej 
per'paskutinį jausmelį taip pat

skaitą baigiamai skundais, kad joj 47 komunistai. /
—< > ■' ■■■■■■■■i- —I^.w    

BRAM STOKER
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Tuomet 
uolos pažiurėjau

Pe/li A. Vaivada

DRAKULA

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1 Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

& Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liejimą kreipkitės į “Nau 
iienas” asmeniškai ąr lafo

. Doran 8 Co.

pradėtas

“Vilties’

Vienoj kuopelėj, ftim- 
- šeši komjaunuoliai

(Tęsinys)
atsistojusi

[ n uolyną j) r a dėjau, netekti kva
po. Bet bėgau laitai greitai 
atrodė, kad didžiausi švino 
gabalai buvo pririšti man prie 
kojų, o visi sąnariai aprūdiję. 
Užlipusi aut kalno pamačiau 
suolą ir baltąją figūrą, nes 
buvau užtektinai arti įžiūrėt j 
viską ir per tamsą. Prislbr.h p* 
prie atsilošmiū-j figūros tikrai 
buvo koks tai juodas, aukštas 
sutvėrimais. Išsigąndusi, sušu
kau : “Locija 1 Locija IT Kas 
tai pakėlė galvą, ir iš kur sto
vėjau, pamačiau išbalusį, vei
dą ir raudonas, liepsnojančias 
akis.: Lociją • neatsiliepė, todėl 
pradėjau bėgti prie kapinių 

1 vartų. Jojus per juos, bažny
čia, kuri ten stovėjo, atskyrė 
mane nuo Luriįos i* v&landė- 

’lei jįos negalėjau matyti. Kuo
met vėl išėjau aikštėn, debe
sis jau buvo praslinkęs ir 

J mėnulis suspindėjo taip ryš
kiai, kėd kuo aiškiausiai pa
mačiau pusiau atsilošusią Lu
cijų suole, su ’ galva nupmdu- 
sią ant pečių. Ji buyo pati 
viena, jokįo kilo žmogaus ar
ti prie jos,n?simate.

■ Arti prisiliclikusi pamučiau, 
i j kad ji dar supkiai miegojo, 
•‘Lupos buvo puriau pravertos.

Ji kvėpavo, bet ne lengvai, ty
liai, kaip paprastai, bet Sun
kiau ilgai įyg kiekvieną kartą 
norėdąįnfca plaučius kuo dau
giausiai užpildyti m u Man ten 
.Įiesto^Int, Lucijų per miegą 
pakelė rankų ir užsegė nakti
niu rubu kąlnįerių apie gerk 
lę. Besegdama? ji staiga su- 
drebėjo, lyg smarkus šaltis 
butą ją supurtęs. Tuojau' už
mečiau aut jos šiltą skarą, ir 
.kraulius apvyniojau upie.Įiak- 
lą. >Bijipj^Ąkad..ji.stik neužsi- 
šablvlįsTies nakties oras buvo 
Jobai vėsus. Nedrysuu jos stai
gu pabudinti ir norėdama pu- 
liuosuoli savo rankas ir jai

ant 
į kitą uosto 

pusę, į kalną, tikėdamasi ar bi
jodama — pati tikrai nežinau 
—■ pamatyti Lociją sėdint mu
sų mėgiamame suole. Mėnulis 
buvo pilnatyje ir ryškiai švie
tė, ir aplink jį susibūrę tam
sus, pamažu slenką debesys. Iš 
jių išlindęs mėnulis nušviesda
vo visą apylinkę ryškiai, gelto
na šviesa, tuo pačiu kartu į vi
sas puses išdraikydamas ilgiau
sius šešėlius. Valandėlę kitą 
nieko negalėjau pamatyti, nes 

; debesio šešėlis 7 slėpė Šv. Mari
jos bažnyčią ii' kapinyną. Tik 
debesiui praslinkus, pamažu 
pradėję įuodoti seno ,vienuoly* 
no, griuvėsiai; siauras, it dur^- 
las, mėnulio šviesos spindulys 
besbnkda'mas toliau, apšvietė 
;ir bažnyčią ir. tamsoje pasken
dusį kapinyną. Než|nau ką tik- 
rai tikėjausi pamatyti, .vienok, 
neapsiviMau, nes tea,. knt kab 
no< musų numylėtame suole, 
(Sidabrinė mėnulio šviesos 'juos
ta nušvietė pusiau atsilošusią, 
sniego baltumo figūrą.

Menulį vėf tuojau uždengė 
ItMiesis, ir d»Ujg negalėjau'pa- 
;matyti, peš baltoji figūra grei
tai vėl pranyko tamsoje; bet 
I man pasirodė, kad kokia tai 
>aukšta tamsi būtybė 'stovėjo 
baltosios figūros ; užpakalyje 
ir buvo prie jus pririkdkusi. 
Ąr\|ai buvo žmogus ar gyvu- 

i lys 1 tikrai negalėjau pasakyti; 
inclaukdaimi iiersitikrinti,; nu
bėgau nito uolos ■ laiptais/į 
uostą ir per žuvų rinką prie 
tilto, per kurį ėjo. vienintelis 

’keJliąs į Rytų Uoh|, Miestas 
atrodė lygfripimnęs^^ujekur nei 
gyvds dvasios; < džidugiąusi, 
jog taip buvo, nes ^nenorėjau, 
,kad kas pamatymų Lucijų to- 
driiune pa<lėjibue4 Laikas ir to
lis nuo kalUir atrodė begali- kaip, nors padėti, špilka pri- 
uis; Ifojos elnė drebėti bobėg- segiau skąrą aplink kaklą;

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

DVI KNYGOSf '

šios dvi .knygos reikalinga tu
rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose nam^oše. idant užpil
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS

Knyga išguldymui sapnų

Kiekvienas žmogus sapnuoja. 
Kiekvienam yra gerai žinoti Ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rų atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
MĮSLIŲ knyga

Išguldymai ir palyginimai 
tūkstančių mįslių \

i .
Jei nori būt mėgiamas drau

gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tu o j aus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios' — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

> Chicago, UI.

dama aukštais -laiptais į viė- bet skubėdama
• *- ’ ------4,-C __________ ___ j

pa odžiau

Pjnigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Padarė hoklapų trau
kiny < 1

Kulkų rolę bizny
Šiomis dienomis tapo nušau

tas tūlas Rosentyerg, menedže
ris vienos firmos drabužiams 
dažyti ir valyti. Jisai* nųžiurir 
mav buvęs nušautas rakietierių, 
pu kuriais konkuravo bizny. Da
bar, po Boscnbergio mirties, jo 
partneris perleido biznį Uumr 
phrey firmai— tai pačiai, su 
kuria Rosenberg ypač konkurse 
vęs; O Humphrey esąs asmuo, 
pasimojęs dominuoti visą šią 
pramonės šaką.

lleiškia, Bosenbergio mirtis 
kai kam išėjo ant naudos.

Du ginkluoti banditai padaro 
hol'dapą merginai, banko pa
siuntinei, kuri vežė banko pi
nigus. Banditai atėmė iš mer 
gilios $1,000 pinigais ir $5,000 
čekiais. Paskui juodu iššokb iš 
traukinio ir pabėgo. Holdapas 
padaryta Chicago-Northwestei’n 
gelžkelioz traukiny netoli Irving 
Park stoties.

S., Hasvard Ave^, fin,- s*tyy Ąnt^ 
ValančunienL 5929. į5. .Tliroop. St.,1 
kontr. Ona Darašklėnii kasos' globėją 
Ma<)ta Kizienė, i|dinin|tf Pe$» Seųu-4 
lien|, maršalka Kaz. Astrauskienėj 
trustisės A. Grigonienė, O. Mažrikie-* 
nė ir Ver. Bakutis. r
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią 

subari kiekvieno mėnesio, Mark White 
Parko knygyne.

% GrataM .
Phone Bnulevard . 4139 

A. MASALSKIS

Politikierio byla atidėta!
Yra iškelta byla valsti jos se

natoriui, Daneiliui Seritclai. Se- 
ritella seniau buvęs miesto sea- 
leris (pečeties ofiso viršilai 
kaltinamas dėl suktybių su va
gomis.

$15,000,000 reikia 
darbiams

be

Gubernatorei us Emmorsono 
komitetas bedarbiams šelpti i- 
spėjo gubernatorių, kad Illinois 
valstijoj šią žiemą bedarbiams 
šelpti reikalinga yra mažiausia 
penkiolika milionų doleriu.

Kam buvo lengva pini
gų gauti

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1932 Metams
SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 

19 32 metų valdyba: pirm. T. Janu
lis. 3430 So. Morgan St., vice^pirm. 
K. Demereckis. 333 1 So. Wallace 
St.. nut, rast. Peter Killis, 3>1'44 
Auburn Avė., fin. rašt. A. Kaulakis. 
3842 So. Union Avė., kasierius A. 
Zalatorius, 827 W. 33rd St., kontr. 
rašt. Jonas Stanaitis, iždo globėjai 
J, Kriksciunas ir Iz. Masaitis, maršal
ka A. Vilkis, ligonių prižiūrėtojas K. 
Valaitis. .
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sio pirmą sekmadienį. 12 vai. dienos. 
Chicagos Lietuvių Auditorijas svet.

16000 S. Lincoln St.,

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJ No. I valdyba 193 2 
m., pirm. Jonas Motuz. 24 30 W. 
46 PI., pag. Kaz. Kačinskas. 7204i 
S. Rockweil St.. nut. rašt. Joe Da- 
bulski. 170 3 S. Union Avė., iždo rašt. 
A. Ainbutas,
Harvey, III.,, kasierius A. Čėsna, 4501 
S. Paulina St., kasos globėjai — S. 
Skridulienė ir Jadv. Kačinskienė, du- 

. rų sargas P. Tiškevičia.
Ltfiko susirinkimus kas mėnesį po 

pirmos kas antrą nedčldicnį. 1 vai. po 
pietų. Antano čėsnos svetainėj, 450 Ii 
S. Paulina St.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1932 m.: J. Byans- 
kas. pirmininkas. 9*34* W. Marųuettc 
Rd.. S. Chapas. vice-pirmininkas. 
938 West 3 3rd St.; S. Narkis. 
sekretorius. 2859 W. 38th PI.; J. 
Yushkevičius, įždininkas, 3647 Ar
cher Avė.; F. Kasparas, finansų raš- 

• tininkas, 3534 So. Lowe Avė.; Z. 
Grigonis, kontrolės rašt., 4427 So. 
Francisco Avė.; J. Vitas, kasos glo
bėjas. 923 W. 33rd Place: P. Sa
kalauskas. maršalka, 3144 Auburnl 
Avė.: M, Liubinas, J. Racevlče. F. 
Žukauskas—knygų revizoriai: Ji Sku
tas, M. Liubinas.—Liet. Auditorijos* 
Atstovai: J. Vitas. S. 
Susiv. Atstovai. 
Susirinkimai atsibuna 

dėldienį kiekvieną mėnesį

Charles H. Meyer, buvęs se
niau Chicagos clearing house 
vyriausias ekzaminerius, prisi 
pažino, kad jisai buvo pasisko
linęs iš dabar jau užsidariusio 
Lake View State banko $149,000 
notomis, neparemtomis reika- vią Auditorijoj, 12 vai. dieną, 

linga garantija. Viso Meyer bu
vęs prisiskolinęs apie $500,000 
spekuliacijoms biržoje. Nesu
grąžino jis skolų suma $342,- 
000. Teisėjo Feinbergio kam 
bary Meyer prisipažino, kad jis 
neturįs turto skolai padengti.

Kai kam, reiškia, lengva bu-1

Chapas Dr-jų

kas antrą, ne- 
Chicagos Lie-

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE
RŲ, Valdyba 193 2 meams, Chicago, 
Ilk n- pirm,*- E m.---Milerienė.- ■■*, 1.030 
Central Avė., Evanston, UL, pirm, 
pagelb. P. Grigonienė. 3322 S. Union 
Avė., nut. sekn A. Dudonienė, 79-17-

Užsidarė Depositors 
bankas

Pirmadieni užsidarė Deposl 
tors State Bank, kuria buvo ad
resu 4701 So. iVshland avenuc, 
Town of Lakė apielinkėje.

Metei laiko atgal bankas ’tu-1 
rojo $4,785,000 depozitų, Deliai' 
nedarbo tečiau daugelis depozi-1 
torių traukė ir traukė savo pi
nigus iš banko. Pagalios ši rur 

depozitų suma sumažėjo 
kad ji sieke tik $2,915,- 

’ Nužiūrima, kad’ ištrauki 
• pinigų nesiliovė nė po

Naujų Metų.
Bankas, -kaip praneša anglų 

laikraščiai, buvęs tvarkiai veda*- 
mas.

tiek, 
000.
mus

(LtlNOIS LIETUVIŲ PĄgELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1932 m. Jonas 

I Bijanskas, pirm., 934 W. Marųuette 
Road, Stasys Mažeika,, pirm, pagel- 
bininkas, Adblph Kaulakis, nut.. rašt., 
384*2' S, Union Ava.. Frank Norkus, 
fin. ra$t., 43.42, S. Taltnan Avė,, F. 
Bakutis iždininkas, 2603 W.‘69 $t., 
J. Adomaitis it J* Janušauskas,- iždo 

. globėjai, D. Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna. koŽną, menesį 

pirmame penktadieny^ Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3>133 S. Halsted* St.,:17:30 
vai. vakare. I

t

rr

DRAUGYSTĖS DR. VINCO KUDIR
KOS valdyba dėl 1932 metų*: Stepo-r 
nas Strazdas, pirmininkas, 2159 W. 
22 PI., Jonas Mikėnas, pirm.-pagel- 
bininkas, A. Kaulakis. fin, rišt,, 384'2 
S. Union Avė., Jonas Gelgaudas, nut. 
rašt., 1900 S. Union Avė., Adomas 
Herman, iždininkas, 5243 
Avė,, P. Thomas ir B. J. 
do globėjai. 
Susirinkimai laikomi* kas 

rą šeštadienį, M'. Mejdažio 
2242 W. 23rd. Place.

Beltnont
Žolinas, iž-

mėnesį ant- 
svetainėję.

UNITY L. B. KLIUBO- valdyba- 1932 
metams: Pirmininkas Louis Rukšėnas, 
44 3 7 S, Wood St.; vice-pirm. Jos. J. 
Yurchas, 4558 S. Paulina- St.; pro
tokolų rašt. Jos. M. Gaižauskas, 4607- 
S. Honorc St.: finansų rast. Bol. Se- 
rciko. 45 55 S. Paulina St.; iždinin
kas |V. P. Picržynski, 4558 S. Pau
lina* St.: iždo globėjai JohjV Yurkus 
ir Vinęent Kundrot-; manažerį^ Jus- 
tin Kurpis, 1.714 W. 46 St.; manaž. 
page’b. Frank Klunbiš, 45-21' Soutli 
Wood St. Trustees — N. Karkleli^' 
F. Raila. J. N. Gaižauskas, $ T* 
Chiiauskas. Leon Paukšta.
KHubo bustynė — 4558 8. Marsh- 

field Avenuc.

Mušą pacamavhM* lab 
doiuvi** i> ItaltiUM eti
kai** viNuąme* esti sąžir 
mnipia u nebtang** w- 
del, kad . neturint* 18- 
laidų 'užlaikymai4 *ky- 
ną.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

.r'"" v ,

S; M. SKUDAS
■ . - Listuvh 

GRABORIUS IK BALSAMUOTOJAS 
Didelė it graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
TA Ro^mh 1531

1,1 1^.11. ŠĮ' .■ » Į I . ..

Lachavich ir Suims
LIETUVIS GRABORIUH
Patarnauju laidotuvėee* kuopigiausi* 

Reikale meldžiu ataiŠaukti. o mano 
• darbu burite nžganėdihtL 
į Eel, Roosevelt 2515 arba 251*

W. 23rtf PĮ, €Mc»g« 
SKYRIUS:' 

’ 439 Si 49 Coiirt, Cice 
; Tel. Ciceru 5927 

I----

Telefoną* Yard* 1138

CHICAGO n,t
■■■„......

i METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

ONOS PUNDINIENĖS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 18 d.. 1929 m., sulauku
si apie 70 metų amžiaus. Paėjoi 
iš Gerdiškės parapijos. Paliko, 
dideliame nubudime Lietuvoj tė
velį Dominiką, dukterį Marijoną) 
Brackienę ir sūnų Dominiką, o, 
Amerikoje — sūnų Kazimierą, 
Chicagoje ir sūnų Juozapą ir 
marčią Liudvisę, Detroite.

Praėjo trys meteliai kaip mu
sų brangi mamunėlė mumis aplei
do, bet mes negalim pamiršti ir 
turbut nepamiršime iki mes pas 
ją nukeliausime.

Nuliūdę

Senas Tėvelis, Duktė, Sanai 
ir Marčios, Pundinai.

r

JAMES GRIGAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 16 dieną'; 6 valandą, va
kare 1932 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Vilkmergės apskr., 
Šešuolių parap., Meiliūnų kaime. 
Amerikoj išgyveno 27 metus.

Paliko didėliame - nubudime 
pusbrolį. Juozapą ir? dėdę Ignacą. 
Jnsiunus ir gimines, o* Lietuvoj 
3 seseris ir brolį Joną.

Kūnas pašarvotas, t randasi 
4605 S. Hcrmitage Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
sausio 19 dieną, T vat po. piet. 
iš Eudeik-io koplyčios bus nulydP-. 
tas į Tautiškas kapines.

Visi ai a. James Grigo 
minės, draugai ir pažįsįdmi 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
kutinį patarnavirųą- in 
nimą.

Nuliūdę liekame,

Pusbrolis, Didės- ir Giminės

Laidotuvėse- patarnauja) grabo<- 
rius Eudeikb, Tel. Yardi 1741. ( 1

'1
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jvMiiįa Gydytojai
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W JARUSH

,p

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografupju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St
,Tel. Englevvood 5840:

•O---------

Lietuvės Akušerės

i’

£ ( j 'i .

PHYSICAL 
THERAPY i 

K MIDWIFB

6109 South 
Albany A v, 

Phone a
Hemlock 925T

Akių Gydytojai

m

i Stanley P/ Mažeika
Graborius. ii* 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu' automobiliu*, visokiem* reik* 
tams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugcyžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuri* esti 

priežastimi galvos ekandėjemo, svaigimo, 
akiui aptemimo, netvuotumo, skaudamą 
akių; karštį) nuima kataraktą* atitaiso 
trumparegystę ir toliregyttf, Prirengia 
teisingai akinius. , Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia- mažiausia* klaida* Speciali atykla 
atkreipiama į mokyklos vaiku*. Valandos 
nuo 1 (P iki 8 v. Nedaliomis 10 iki 12 v 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ, SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

į akinių. Kainos pigiau kaip> kitas.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulėvard. 7589
----- -O---------

25 METŲ PATYRIMt
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
IGN. X ZOLP 

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chfcagoj

'327 So. 49th

Telefoną*

Cicrio 3724

i646W.46th |

Telefonai!

Boulevard 5203

Boulevard 8413

OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo* 
' akinių

1801 South Ashland Avenuc
Platr Bdlg., kan^p. 18 St. 2 aukštas 

PtistebėKit^ mano iškabas
Valandos n liti‘9:30 ryto, iki 8:30 va

. kąro. Nedaliomis nuo 1Q iki 12
Roonr 8i Phone Canal 0523

gįmi- 
esat 

dalyvautu 
jam pasrv 
atsisveikii-

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHJCAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 
r’ bq išdirbystŽa

OFISAS: 
668 W. I8th Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

ipeĮiuns . piw***MiW m imi ........ ........................ .......... ii iiįi 11 Į***i»»n <*, **w

Td. Yard* liW

dr: g. serner
U iFTUVlh AKIIi) SPECIALISTE

Ofisas it» Akinių Dirbtuvė
, 756 West 35th St.

. kampas; Halsted 81.
Valandos nuo 10—4„ nuo 6j iki 8

Nedėliotai* nuo 10; iki 12:

■msmsBamr.

POVEIKIS
KVIETKININKAS

.      I f   ■ . ■T-l ■     !■—F Į   

Duokite «avo akiai išegzaminuoti

Dr; A. R. BLUMENTBA1
OPTOMBTRIST 

Praktikuoja virš 20 m 
4649 S. Ashland Au* 

kampa* 47citi St; 
Tel. Boulevard' 648IP

’ /Piji&tatome g W&s Westoj Dalis 
Vestuvėms, Bardtietams ir Pagrabams

' Vaihiliai
3316; gL Kalstei St; Tfel. Boulevard 73141
»«■ mi rr!p;)ii||i,ii,i,i,H,,, .............. ■ .4........ iimi*''■ ......

Duokite savo akis išegzaminuoti1
- PYKAI

Registruotam Optometristui
Akių Specialistas. Virš 15 metą

patyrimas
i, Akiniai nuo* $3, -

Valandos: 9 ryta iki 9 v«k. kasdiri

DR. L GROUPE
4<53'1 s: Ashland Avė. ,Tel.‘ Yard* 678(

: Lietuviai Gydytojai

DR. MARKERIS
Valandos: *uo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakar*. Sek- 2 
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted Št. *
Pbone Boulevard 8483

į , ..... ................. .......... . M
Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 5913 ‘

DR. BERTASH
756 W. 35th SL

(Cor. of 35th S Halated St*) 
Ofiso valandos, nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Ntdėldieniai* pagal sutarti - *•'
. ,...  ii

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR.NAJKE1IS ••
756 W. 35th St. ,

(Cot. of 35tb H Halit.d Su) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo r-9 

Nedildianhi* pagal sutarti Į

Daktaras V. A. Šimkus ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo x ofise patinusias, išsipūtusia* 
blauzdų gysla*.

Valandbs nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 So. Halsted Street

TeL Boulevard 1401

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS ,

30 E. lllth St 
' Kampas Wabash Aveniu 

Tek Pullman 0856 
Gazas. X-Ray. *tc.

I •

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ii Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai 10 iki 12 ryto. 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarai*: Utarn. ir Ketv. iki 8 vaL) 
Seredomu ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Td. Lafayett* 7337 
Rez Tel Hydė Park 3395

. Telefoną* Bonkvard* 1939

' DR. S. A. BRENZA
* o Ofiso valandos:

<J iki' 12. 1 iki 3 d ir 6:30 iki 9*30 •
South Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago, I1L

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

x4141 Archer Aveniu

.Valandos 11 ryto iki* 1. po pietų, 2 iki 
j 4 ir 6 iki 8 vak. Nedilion* nno 10 

tki 12 dieną.
Tekpbona: diena ir nakti Virgin:* OOln

i* <•» 6600 South Artesian Anenu. 
Pbone Prospeo 6659 

Ofiso Td Canal 0257

.DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI* 

'821 6o Halstea Stcee- 
3- CHICAGO :LI

4 VIONTV1D; Ml D 
lown Staf* Bank Bld#

M 440C iV tfadiear. St-

vai. ' ik: 3 po pietų, 6 iki 8 va* 

Ta- West 2860
Namų telefonas Brnu»wick 059*

Svarbi žinute
DR. M T. STRffiOL

Lietuvys Gydytoja* 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr
1645 So. Ashland Avė.
Valandos- 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakar* 

Nedalioj r pagal sutartį 
Tel* . Boulevard' 7820

’ Namai’

1 6641 Sb. Albany Avė.
Tel Prospect i 930

. i. iny-f#-

A. K. Rutkauskas, M. D.
♦442 South Western Ąvtnut 

r
I * Td. Lafayett* 4146

valandos-
nuo 9 iki U valandai ryto 
nuoi 6 iki 9 valandai vakaro

J DR. JI J; KOWĄRSKAS 
k GYDYTOJA^ IR CHIRURGAS 

2403 W. G3rd SU Suite 3 
Tel. Prosptc: 102S

Rėti 2359 S- Leavitt St Canal 2330 
' Qfiso> valandos 2 iki’ 4. 7 iki 9> 

• Nedėlioj pagal «ntartį

Hemlock *8rlJl v

DR. V. S. NARES 
t (Naryauckas) '

• GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
a 2420 Marguti te Road

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

•' DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marguette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehiil 1595

Valandoj nuo 9/ iki 11- rytą,, nuo 2-4 
irf Ž-9 pa pietų, seredom* po pietą ir 

■ „ - nediliomr pagal* snsitarima

.; Dr. Vineent C, Steele
« Dentistaa ...

4180 Archer Avenue* ______ _____________ _

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
x DENTISTAS 

Utarninkais. Ketvergei* ir Subatoms
120 W. Maeųuette Rd. arti Western Av.

Pbone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredom* ir Pėtnyėiom*

• 1821 So. Halsted Street

D R. HERZMAN
— 1S RUSUOS —

Gerai Uetovianu žinoma* per J5 au
lu kaipo patyri* lydytoja*, chinuga* 
r Akušeris.

Gydo staigia* ir chroniška* liga* Vf> 
ų, motetą h vaiką pagal oaajamtn*

*0**nDUBO*

Ofisas ir Laboratorijai 
5 W !8ch St., netoli Idotgan Si 
Valandos: nuo 10—12 pietą it 

■no 6 iki 7:30 vai. vakar* 
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai 
te Ptak 6755 as Rjandotpb 6800 ’ f

DR. CHARLES SEGA!
Ptaktikuoj* 20 aaead * 

OFISAS
4729 South Ashland Aoe„ 2 lubas 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyrišką i* Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS!

4uo 10 iki 12 vai ryte, nao 2 1ki 4 
ai po pietų it nuo 7 iki 8»3O vai 
akaro Nedėl. nuo 10 iki 12' V. dieną 

Phone Midway 28SO

Telefoną* Yard* 0994 ___

Dr. MAURICE KAflN 
4631 South Ashland Avetnsa 

x Ofiso valandom <

7 iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki U 
® Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St 
arti 31*t Street 

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

Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną?

TeL Canal 4050 Veneriiko*

MfH. Rohwedder, M. D.
1800 Si Halsted St.

CHICAGO 
Valandos 9 ryto iki 9 vakare 

Varicos* Gvalca Odų*
........ ..... ....... ......... .......—

• Chroniškos ir ilgos, ligos
Skilvio. Širdies. Plaučių. P16v4s. Inkstų. 

I>ėgant.v/t Hetnoroidai. Kraujo ir Nervų Pa
kaki frirfi Ant m n. VlhoJrtb* Mutferų Liros. 
Kainos nupigintos.

DR. ALEX W. .MARMOR
GYDYTOJA*. 'CHIHl'RGAH IR 

» OSTKOPATAS
. <1407-0 Nortb KedziSi Avenue 

Tel. IndepceHienee *0033
Valandos: iki 1 v. p. p.'ir nuo- 

U iki 0 v. vak.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MUISTO OFISAS
127 N. Deatbom St., Room 1:113 

Telefoną* Central 4411 
Valandų*’1 ana- 9 ryto iki 4( po pietą

Tel. Boulevand, 131(0

Negilioj. nuo 9 iki . tyn*

t John Kuchinskaff, •> " - p

Lietuvis Advokato*
Arti Leavitt St, > 

rtltfonu Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki t

A. A SUKIS
ADVOKATASLietuviai Gydytojai

I
'į<S

«ir

Namą, Tel. Hyde Park 3395

Ser. lt Pėtnycios rak

F) 
__________________

Room J502: Td. Central 2974
Valandos: 9 ryto ilsi 4 po pietą*'

’ — 6 iki 9 vai.
41(45 Archer Avė; TeU Lafaųette 7337

A MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

£į a

DR. A. J. KARALIUJ
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So, Haisted Street 

Tel. Čalumet 1’294 
Ntio 9' iki 12 vali dieno*- it 
ana 6 iki 9- valando*. vakar*

4010 So. Michigan Tvenus 
Tel. Kenwoodi '51:07 

VALANDOS; \
nuo 9 iki 11' valandai ryt* 
nuo 6 iki 8 valandai vakar 

apart iventadienio ir ketvirtadienio
a***ri*■■■■■lą>*i       ■■■■*. I !■■■—mi. I.I*»—

i

\
*

■ J

rC

■

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTJ 
Mes visuomet teikiame širdingi simpatingą, ir ramų 
patarnavimų, kuomet jU yra labiausiai reikalingas 

J. F. EUDEIKIS & CO.
, JŪSŲ GRABOJUAI

/i Didyria Ofisą* ,. ■ ,k '
4605”07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai* YARDS 1741 ir 1742

Phone Canal , 6Z22

DR. S. HIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: b-—3> ir 7-—8 
Seredomh- ir nedėliomh pagal sutartį
ReeUėncijil- 6629 fiot Ricbmond Stree

TelefonM RepMblic 7868
.. .......w.» ...................... ............ ———

Dr. I>. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS- IR. CHIRURGAS 

3243 So. Halsted Street 
Ofiso Tel. Vįctvry 71 88. 
Rez. Tel. Hemlock 2615

Dentista* . < 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street

JOHN B. BORDEN
< John Bafdžinnas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

<05- W Adomu Su. Room. 2i'L7 
Telepbon* Randolpb 6727 

Veoaraiu 2151 W I2nd‘ St nuo <>9 •
Lelepkoc*** Roow**b 9090’

'•v.—, ♦ 0 Te) ftrpahli- **n*

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 Sb. Ashland Avė. 
Tel: Boulevard 2800

. Rez. 6^15> Sa Rocktvell SU 
Tel. Repnblic 972,3.

' A-A. OUS -
R. A. VASALLB

M

-ADVOKATAI
11 Soutln La Seile Street

Room 1914.' T*l» Rjtndolph 0332
Valandos nuo ryto, ik: 5 vai v*k 
3J4US, Halsted Stz Tėti Vietotų 0563

Valandos — 7/ iki 9 vakar*
Olh—Utara., Ketv* ir Subato* v*k.
Va**U«——Prn.,

VI
• 1
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Milžiniškas Naujienų 
metinis koncertas

. (Tąsa iš 1-mo pusi.)
• *

Netrukus pasirodo "Birutės” 
t choras. Margos, Įvairiaspalvės 

dainininkių suknelės, nušviestos 
avenscehio šviesų, nepaprastai 
gražiai atrodo, švelnus, tan
kus šešėliai, gražias suknelių 
spalvas dar daugiau intonuoja. 
Užpakalyje dainininkių, maty
tis rūpestingai apšukuotos vy
rų dainininkų galvos. Prie pia
no ateina choro dirigentas Mi
kas Jozavitas. Suskamba pir
mieji dainos akordai, viskas 
nutyla. Liaudies daina "Per 
tamsią* naktelę” nuskamba skar
džiai per salę. Paskui jų seka 
"Važiavau dieną”, melodinga 

• Bertulio daina "Vėtros”, visų 
mylima “Oi, močiute”, "Ar aš 
tau sese nesakiau”, linksmas 
"Oželis’ ir įspūdinga daina "Tu 
ir aš’. Solo dalis paskutinėje 
dainoje atlieka p. Gapšienė ir 
pan. V. Stradomskaitė ir V. 
Misevičiutė. , »

Toliau seka pagarsėjęs "Bi
rutės” kvartetas (P. Stogis, 
S. Rimkus, Ažukas ir Kamins
kas). Juos, iš pirmesnių pasiro
dymų, pamilusi publika gausiai 
ploja. Jozavito akompanuojami 
jie užtraukia dvi melodingas 
•dainas, ' tęsia toliau su "Silvi
ja” ir baigia sudainuodami vi
sų mėgiamą dainų “Medinių 
kareiviukų paradu”. Publika pa
tenkinta, džiaugiasi, smarkiai 
ploja. Kvarteto dainavimu už
sibaigia s pirmoji programo da
lis.

Netrukus scenoje pasirodo 
K. Steponavičiaus diriguojamas 
Chicagos Lietuvių Simfonijos 
orchestras. Didžiulė jaunų mu
zikų grupė. Žvaliai, greitai re
aguojantis Į,kiekvienų dirigen
to judesį, orchestras labai pa
sekmingai atlieka sunkią kla
sinę kompozitoriaus Offenbachtf 
overtiurą "Orpheus”. Skambios 
melodijos, smuikų, pučiamųjų 
instrumentų išvedžiojimai vy
kusiai atlikti.

Orchestrai užbaigus overtiu- 
rų, pasirodo visiems gerai ži
noma dainininkė Anelė Salavei- 
čikiutė. Jos išlavintas, geras 
soprano balsas parodo tikrą 
savo vertę arijoje iŠ operos 
"La Traviata”. Ir trelės ir 
aukštosios gaidos jos paimtos 
kuo geriausiai. Arija ilga, gra
ži ir publika <ien tuo nepasi
tenkinusi iššaukia dainininkę 
vis. Ir šį kartą ji taip pat vy
kusiai atlieka trumpą lietuviš
ką dainą.

Pagaliau, ateina ir paskuti
nių programo numeris — taip 
pat K. Steponavičiaus vedamas 
“‘Pirmyn” choras. Daug jaunes
nis už "Birutę”, bet skaitlin
gas, choras visai pateisina savo 
pretenzijas prie pirmųjų musų 
dainos draugijų eilių. Skar
džiai, nuoširdžiai sudainąvęs iš
trauką iš operetės "Aįurkai”, 
tęsia su arija iš operos “Car- 
men” — "Habanera”. Solo dalį 
dainuoja pan. O. Skeveriutė. 
Trečias numeris irgi paimtas 
iš operos "Carmen” — Torrea- 
doro daina, kurią, choro prita
riamas, vykusiai padainuoja P. 
Jakavičius. Tuo NAUJIENŲ 
koncerto programa ir pasibai
gia. Visi žiūrėtojai smarkiai 
ploja, reiškia savo pasitenkini
mų, nuoširdumą artistams, ku
rie taip vaizdžiai savo daino
mis, talentu, pasišventimu su
teikė jiems tris valandas džiau
gsmo, juoko ir malonumo. ‘

Po koncerto geras žiūrėtojų 
ūpas nepranyko. Vėl pakilo 
triukšmas, ūžesys, klegėjimas. 
Vieni spraudėsi per užkimštas 
duris ir bego kuo greičiausiai 
savo paltų; kili kėdės pradėjo 
stumdyti į šonus, prirengdami 
salę šokiams. Vėl kiti rukyda-

, y ■ ’ t < 1

mi cigaretus, filozofavo su 
draugais ir apkalbėjo koncerto 
įspūdžius; dar kjti skubėjo prio 
baro pavilginti ištroškusias, iš
džiuvusias lupas. Visi linksmi, 
nepaprastai gerame upe, kuris’ 
pas visus ir užsiliko iki vėlos 
nakties, kuomet dauguma pra
dėjo skirtytis namo, įgiję įspū
džių, kurie negreit juose 
dils. —Eks.

i i.įą.i i m mm

teiš-

"Naujienų” koncerto rengi
mo komisija taria širdingiausi 
ačiū visai publikai, kuri taip 
skaitlingai atsilankė į musų 
koncertų, f koncertą buvo at
vykę svečių net iš kitų miestų, 
kaip tai Rockfordo, Kenoshos ir 
kitur. ‘

Prie progos norime atsipra-/ 
šyti publikos, kad negalėjome 
programo pradėti laiku. Tai 
įvyko ne dėl musų kaltės: pir
mo numerio dalyviai dėl rimtų 
priežasčių buvo sutrukdyti ir 
negalėjo pribūti pasižadėtu 
ku.

V. Bašinskas
K. Augustas
A. Lekavičia.

Lietuvių Radio 
Programas

lai-

šiandie, pastangomis Peop- 
les Furniture Kompanijos, į- 
vyks lietuvių radio progra
mas. «

Programo išpildyme < daly
vaus žymias dainininkai kaip 
tai: K. Sabonis, A. AnčiuteHL. 
Sabonicnė, S. Saboniutė, A. 
čiapas, ir garsusis ‘'Peoplcs 
radio kvartetas. Taipgi bus į- 
domios kalbos, graži muzika 
ir kiti įvairumai. Todėl nepa
mirškime užsistatyti savo ra
dio šį vakarų nito 7 iki 8 va
landų aiit WGES stoties 1360 
kiįocycles ir pasiklausyti. —K.

Kas rado laikrodėlį— 
prašo pranešti

......................

"Naujienų” koncerte praėjusį 
sekmadienį p. Emm Apkevičius 
pametė rankinį laikrodėlį (wrist 
watch), kai vilkosi paltą namo 
eiti. Kas radote tą laikrodėlį, 
malonėkite sugrąžinti jį savi
ninkei.

Meldžiame patelefonuoti taip: 
Wentworth 0079.

Kas radote?
Pareitą sekmadienį Lietuvių 

Auditorijoj, "Naujienų” kon
certe p-le 0. Shultz pametė 
juodą šilkinį paketbuką. Paket- 
buke buvo apie $5.00 pinigų ir 
svarbiausia—tai raktai. Jei kas 
radote, malonėkite priduoti į 
"Naujienas”, 1739 So. Halsted 
St. "N-ų” koncerto komitetas 
ir p-lė Shultz bus (jėkingi.

—“N-nų” kone. Kom.

Adv. Borden išvyko į 
z rytus

• Praeitą sekmadienį, 
17-tą, adv. Jonas Borden išvy
ko į Wilkes Barre, Pa,, daly- 
vuoti SLA. Įstatymų Komisi
jos posėdy ir baigti haųjają 
tos komisijos ruošiamą SL'A. 
Konstituciją. Sugrįš pabaigoj 
šios savaitės. ,

Bar apie Bišofo 
reikalus

sausio

Pirm keleto dienų tilpo kai 
kuriuose laikraščiuose žinia, 
buk buvusieji Bišofo kredito
riai' gausių atlyginimo iŠ už
tikto jo turto.' Ta žinia tapo 
pagarsinta ir per radio. Joįe, 
be to, nurodyta, jogei Bišofo 
kreditorių pinigai esu pas ad
vokatų J. Streyckmantf, 160 N. 
La Šalie St.

Dabar p. Streyckmans įspė
ja, kad kalbamą žinia suklai
dinusi nemąžai lietuvių. Jįsai 
sako ve.ką:

Bišofo byla prasidėjo vasa
rio mėnesį 1922 m. Visi ieški

litai prieš BiŠofų turėjo būti 
paduoti teismui 1922 m. Po ke
leto metų litigacijos ir po to, 
kai surastą visas galimas su
rasti turtas, resyveria 1925 m. 
išmokėjo dividenų tiems as
menims, kurie buvo padavę 
teismui ieškinius. Kiek vėliau 
mažesnis dividendas dar išmo
kėta. Byla užbaigta 1928 me- 
taįs. .<

Daugiau turto nebesurasta 
ir Bišofo byla tapo praeities 

dalyku. Kaip aš atmenu tų 
bylų, ieškinių buvo pareikšta 
apiė soptyiiius milionus dole
rių. O surasta turto tik apie 
70,000 doięriU-

Klaidinga yra leisti žmo- 
fiėms suprasti, buk naujų Bi- 
šofo turtų surasta. Bet dauge
lis žmonių Jnivo suklaidintų 
šiame reikale per radio ir ki
tokiu budu. šimtai žmonių ht; 
siląnke į mano ofisų ir pasisa
kė, ,kad jie dagi nebuvo pada
vę ieškitiių. Kiti parėdė resy- 
tes, išduotas jiems kreditorių 
komiteto.

Daugelis advokatų samdyta 
šiai bylai. Aš reprezentavau 
tik tam tikrų .skaičių žmonių, 
ir visi tie, kurie turėjo reikalu 
su manim* ir kurie atėjo pasi
imti pinigų, gavo juos. Dar 
jlra .keletas sąskaitų 
u.cpasiimtos, ir tie 
’i.jirie gali

kurios 
asmenys, 

l.jirie gali p įstatyti save 
(identify) ir parodyti, kad jie 
padavę ieškinius teismui per 
mane, lai ateinu ir pasiima 
savo pinigus.

Bet aš neturiu nieko tiems 
žmonėms, kurie padavė savo 
ieškinius per kitus advokatus, 
arba per komitetų arba visai 
nepadavė teismui ieškinių.

Jokių pinigų nesukolektuota 
nuo 1927 m., ir Bišofo byla 
jau yra praeities dalykas.

Bet deliai pagarsinimo kai 
kurie žmonės patikėjo, jogei 
jiems priklauso pinigų, . nors 
tikrenybėje nepriklausė. Kai 
kurie tų žmonių atvažiavo net 
iš Chicago Heights, Cicero ir 
kitų vietų ir tapo suvilti, ka
dangi jie įgijo iš paskelbimo 
klaidingų supratimų apie tikrą 
dalykų padėtį. <

Nekeikia suvadžioti žmonių 
klaidingomis pasakomis, ka
dangi tokios pasakos neneša 
žmonėms naudos.

Gal Jūsų laikraštis įspėtų, 
kad kiekvienas asmuo, kuris 
buvo padavęs savo ieškinį tei
smui per . advokatų arba per 
komitetų, o dar visai negavo 
pinigii, turėtų atsilankyti pas 
savo advokatų arba komitetą 
ir atsiklausti apie tuos pini
gus.. Aš giz esu tik vienas iš 
dau gelio advokatų, ir aš netu
riu nieko bendra su bylomis, 
kurios ėjo per kitų advokatų 
rankas. /'

Iš Joniškiečių Kliubo 
šeimyniško i vakarė

lio
Praeitų šeštadienį sausio 16 

d., G. Krenčiaus svetainėje, 
4600 So. Wood S t., įvyko Joniš-

SERGANTIEJI!
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai, ; 
apie bile ligą ar silpnumų, i 

Valiausi ir geriausi, 
Bį, treatmentai išgydy- < 
SI mtji kraujo ligų, < 
M reumatizmo, inkš-1 
B tų, pūslės, urina-1 

rių ir'visų užkre-* 
™ «...

jll trea|-( 
< sugrąžini 

energijos ir< 
Į^' stiprumo be laiko* 

, nustipusiems ir ly-' 
tintai silpniems vy-J 

rams. ,
žmonės kviečiami ateiti 

kupos

tarnų jų ligų. Tat 
pgi speciali f— 
meritai .• i

Sergantys 
dėl nemokamų informacijų, 
bus suteiktos be jokių pareigų

Dr. Ross kainos yta žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti de] 
lengvų išmokėjimų, kad' kiekvienam 
duoti progos išsigydyti.

DR. B. M. ROSS
VŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe Street, Chicago, III. 
Imkite elevatorių jki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedaliomis 10 a< m. iki 1 
p. m. Panedėliais, Seredomis ir Suba- 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
30 Metų TAME PAČIAME NAME

kiečių L. K. Kliubb pasilinksmi
nimo vakąrčlis., Orus buvo ne-
gražiausias, linojo, mahyta,. 
kad publikos visai, mažai bus, 
Ėet apie dešimtų valandą vaka
ro p. Krenčiaus švetainė prisi
pildė. Ypatingai daug atsilankė 
jaunimo. Man dar niekuomet 
netekd Joniškiečių parengimo 
matyti tiek prisirinkusios gra
žios publikos.

• <•£ ., i ■ t •.. , ' •

Pirmą kartą buvo paimta p. 
G. Steponavieiatiš muzika šo
kiams, ir, reikią pasakyti, tai 
puiki muzika ir gražiai groja. 
Vienuose atvejuose paleidžia 
amerikoniškas melodijas, kituo
se lietuviškas,, ir kaip senus, 
taip ir jaunus užganėdina. Visur 
buvo matyti linksmi Veidai šo- 
kant.; •

Joniškiečių parengimus pra
dėjo pamylėti vis platesnė, vis 
naujasnė publika. Northsidie- 
čių gražus būrelis buvo atvykęs 
iš Pirmyn cįorįp Iš Melrosę 
Park , taippat čiela grti'pe Jo
niškiečių; Joniškiečių Kliubo 
nąrys Benediktas Motuzas ir 
Mari j oną, Motuzienė iš Downers 
G^oye, III. dš Burnsidės Baltras 
Barniškis atsivežė /gražų būrį 
savo draugų; i 
Stanislavaitis ' ir Baltai;

...... . ■ ■ —----------....... T ;/ t’ . . 

r Laike užkandžių mhsų liętu- 
viąįtės dftinihįnkės buvo persta

Antradienis, saus. 19, 19.32 ........... !-----------------------------

kad publikos visai mažai

Bancevičius susikibs su taip va
dinamu "graikų, demonu” Bill 

tomas pildyti friu.zikalį progra- Jžemetralu. Demetrai yra žino-

is Cicero—K.
>■ • iš 

Bridgeporto Bronė Smilgius, P. 
Pliuškąs;* iš Marųuette Parko 
Anthony Pįnaitis su savo drau
gėmis; nuo Q3rd ir Sangamęn 
Str.—p. p. Ęaltai ir p. Slavini* 
kienė; iš Brighton Park —pp? 
Brazinskienė, Braz'inskaitė, Zig
mai! taitė, tai Joniškiečių Kliubo 
narės; Town of Lake—p. Rokš- 
telienė, Rozalija Krenčiuviene 
ir daugelis kitų. ' j 

Prie progos pasakysiu, kad 
rengėjos su gaspadinėmis turė
jo ir valgių. Apie 11 valandą 
vakarui prasidėjo vakarienė — 
užkandžiai. Pusantro šimto bu
vo susodintą svečių. Pasirodė, 
kad trūksta valgių. .Komitetas 
išsiskubino pas p. M. Kriščiu 
ną, kuris Joniškiečių Kliubo va
karėliui iškepę puikių keksų, 
dar daugiau paimti, ir antruose 
staluose visi 
parūpinta va

mą. Štaį pasirodė dar primą 
kartą jauna panele Aldona 
Kirštukaitė^ Pianu palydėjo Bi
rutė’ Briedžiųtč.- Jaunoji daini
ninko sudainavo dvi daineles 
labai gražiai. (

Antra išėjo Brightopparkic- 
tė plėčiai žinoma čikagiečiams 
Onutė Skeveriutė, kuriai įkom
ponavo .Jurgis Steponavičius. 
P-les Skeveriutės gražiu daina
vimu visi džiaugėsi.

P-lc Briedžiutė šauniai pa- 
skambino pianą. Po to Dr. Dun
duliu, Joniškietis, pasaldė gražią 
pr&kalbėlę. Atidavė didelį kre
ditą Joniškiečių kliubo veikė
jams ,o ypatingai išgyrė daini
ninkes už gražų dainavimą.
Po Dr. Dundulio prakalbėlės 

dainavo Joniškietė Akvilė An- 
čiiitė. Jos turtingas, didėlis ir 
gražus balsas skridę per visą 
svetainę. Visi atydžiai blausė
si. ■ Ant' galo pp. AnčiutėsOir 
Skeveriutes < ^duetas, tai buvo 
gražiausias numeris. Visa sale , i
ųže nuo aplodismentų, i :

Puikios meno pajėgos, Joniš- 
kiečią Kliubas ir ypač rengė
jos, gali didžiuotis, kad 
jos sugebėjo tokį^ įvairų 
nepapVastai linksmą * vaka
rėlį s-urcngti. ir tiek daifg su
kvipti grhžios publikos su tiek 
Gražaus jaunimo. Kažin ar Jo- 
fįįįkieČių Kliubas sugebės ir at- 
eityje’ tokį progresą daryti, kaip 
iki šiol (Jare? Man smagu bu
vo žiūrėti į taip (malonią nuo
taiką. 'Bet sykiu gaila buvo tų 
draugų ir,draugių, kurie dirbo, 
triusėsi visą vakarą. Tiek daug 
pasišventimo pas juos randasi.

., - Karveliškįs.

mas lietuviams iš senų laikų. 
Prieš keletą metų jis ritosi su 
Požėla pusantros valandos ir 
išėjo lygiomis. Apie trejetą me
tų atgal Clevelande jis paguldė 
Zbyszko. Bendrai imant, jis yra 
skaitomas labai goru ristiku. 
Tad reikia manyti, jog šį kar
tą Banceyičiui 
riestai. Tačiau, 
jog jis "grhikų demoną” 
galės suvaldyti. —N.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

I z • *

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

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

buvo pilnai

SPORTAS
J; Bancevičius risis SU

Bill DeitietraĮu;

Ateinantį penktadienį, sausio 
22 d., šv. Jurgio parapijos sve
tainėj • ‘‘drapiežnas >, dzūkas”

MADOS MADOS MADOS
I • 31 f.:. ■ i.■ ■ • '

- 2521
' *1 • ■

2521 Kiekvienai moterei reikalingas. r ubas. Sukirptos nueras
18, 20, taipgi‘36, 38 ir 40 colių per krutinę.- .?/' 

<■ .'.V,
\ Norint gauti vienų ar dau

giau Virš7 nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę* arba priduoti < pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę, ir adresą; Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15, centų.' Gali- 
ma prisiųsti pinigus arba paš- 
to:‘ ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti : 
Naujienos, Pattem Dept., 1789 
^o. Halsted St., Chicago. IU. \

12 14

NAUJIENOS Pattren Depe.
1739 Halsted St., Chicągo, Jllk

Ciar įdedu 15 čehtų lt prašau at-
T ■ " ‘ v ■ ■■ . ' i
siųsti man pavyzdj No ........... .■ .

b ■ ■' " > \
Mieros ........... . per krntinf

'.“'t
pavardė)

(Adresas)

bus pusėtinai 
dzūkas mano, 

visgi

PUSPADŽIAI 
KULNYS 

51
Stiprus Puspadžiai ir 
Rubberinės Kulnys 
jums belaukiant.

Darbas garantuotas 
Dažymas musų 

specialybj

HALSTED ELEC.
SHOE REPAIRING

SHOP _
1823 S. Halsted St.

PRANEŠIMAI --- 1---
Naujienų spulka

Naujienų skolinimo ir buda- 
vojimo bendrovės nanja serija 
prasideda su 1 d. sausio 1932 
m. Galima įstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakąfo kas- 
die. * *

ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl investmentų ir 
šia dėl darbininkų

Del platesnių 
kreipkitės 1739 So.

------- --- - --- -...... ...... —

A. F. CZESNA’S 
BATHS

rURKTRKOS; flUT.FUKrvRS VANOK m 
EEEKTRIK1NIAT TREATMENTAI

Naujom Nužeminto* Kainos
Garo ir laAų pirtį* 
Garo, maudynė ir laAal 
Garo ir elektros maudynS 
Turkiška ir Elektron 

pirtla ir kambaryj 
Sulphurio maudynė 
Pilnas elektrlklnia treatmen-

taa ir Sinuaoidal maMna 3.00
Pilnas treatmentas 4.50
Elektrikinis MaaaJaa ~ 1.50
Vaistų ar alkoholio itrinlmaa 75c 
Moterims antradieniai*—diena ir vakarais 

1657 W. 45th St.
Kamp. 8. Panlina. TeL Boolevard 4559

Buvo 
50c 
75c 

1.00
2.50 
2.00

Dabar 
35c 
50c 
75c

1.50' 
150
2.50'
3.50 
1.00

50c

paiankiau- 
žiuonių.
informacijų
Halsted St

T. Rypkevičia, sekr.

- STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit } namai 

3315 So. Halsted St 
Tel. Yards 1546

Amerikos Liet. Dakt. D-jos metinis 
susirinkimas įvyks Dr. A. L. YuŠkos 
namuose 2422 West Marquette( Rold, 
antradieny, sausio 19 d., 8:30 vai, vak 
vakare. o

Į vada naujos valdybos 1932 mėtams; 
raportas senosios valdybos už praeitus 
metus; |referatai Dr. V. S. Nares’o ir 
kiti nemažos svarbos reikalai. ,

Todėl kviečiame gerbiamus kolegas 
nesivėluoti. —- Dr. A. L, Graičunas.

Bridgepoiras. L ... .
Draugija laikys? metinį susirinkimą ant
radieny, sausio 19 d 
Ch. Liet. Auditorijos svet.
riai būtinai privalo dalyvauti, nes yra 
svarbus susirinkimas. Tcipgi pranešu, 
kad susirinkimų diena ir laikas yra per
mainyta, tai yra iš trečio nedėldienio į 
trečią utarninką .kiekvieną mėnesį, 7:30 
vai. vak. P. K., riut. rašt.

CLASSIFIES AUŠT)
Gducational 

Mokyklos

D. L. K. Vytauto

7:30 vai. vak
Visi na-

MOKYKIS BARBERYSTRS
AMATO

nenorais >at vakarais. Del informacija 
iank arba valyk t

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

. 672 Weat Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

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

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

SAUGUS INVEST-
1 MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo 
morgičiąus. Geras užtikrintas 
investrtientas; Kreipkitės į 
Naujienas, 1739 S. Halsted St. 
Box 1382.

MILO A
Theatre

3142 S. Halsted St.

KAMBARYS ant < rendos. dėl vieno 
ar dviejų vyrų, su ar'be valgio, visi pa
togumai. pigiai, prie blaivos ir mažos 
šeimynos. 6609 So. Campbell Avė. Tel. 
Hemlock 0010.

Situation Wanted
Darbo Ieško

t * *

Šiandie
Dvigubas programas

“His Woman”
' su . .

. GARY COOPER 
ir ' • <

‘The Ruling Voice’
su

WALTER HUSTON

NORIU jįauti darbą prie namų, esu 
gera virėja ir gaspadinė. ' Turiu gerus 

.paliudymus. 6628 So. Maplewood Avė, 
Tel. Repubjic 4499.

Taipgi

Komedijos, Žinios, Pasakėčios, 
i Margumynai

- . - X s
■..... .. —......—r-....... .

RAMOVAI Itheatre^I
35 & Halsted. Sts.

DIENOMIS IR VAKARAIS

.1

.Šiandie
■ Dvigubas programas

“Friėnds and
Lovers”

SU į 
ADOLPHE MENJOU, 
LILY DAM1TA ir k. ' 

ir

“Possessėd”
su

JOAN CRAWFORD, 
CLARK GABLE ir k.

< Taipgi
Komedija, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai. '

Help VVauted—Malė 
__________ Darbininkų Reikia_________

BEKERIS AR PAGELBININKAS

Mes norime tiktai tokio žmogaus, 
kuris dirba ir turi mažiausia vienhs me
tus patyrimo prie kepimo, kad liuosu 
laiku prisirengti prie geresnio darbo.

Telefonuokit Lincoln 1077 ir 
klauskit Mr. ZAM.

REIKALINGA mergina abelnam na
mų darbui ir pagelbėti prie 2 vaikų. 
Patyrimas k liudijimai reikalaujami. 
Atskiras kambarys ir maudynė ir $5-6 
savaitėje. Saukite Kedzie 3367.

REIKIA moterų darbui namuose. Pa
tyrusių prie rankomis apnerimo kalnie- 
rių. Kreipkitės 4137 Belmont Avc., 
2nd floor.

JI.,—.   Į .. .................. —I»

Business Chances
Pardayftnuj Bijgniai

GERA kam-nors proga. Grosernė 
ir bučernė pardavimui.

. 6600 S. Morgan St.

PARDAVIMUI bučerne ir grosernė 
ant didelio biznio streeto. Biznis 
casb. Viskas pilnai įrengta, parduosiu 
už teisingą pasiūlymą. Kas pirmas tas 
laimės. Renda pigi, $25 j mėnesį.

Šaukite x

Vįrginia 0671

EKchange—Mainai
NORjIU mainyti bizniavę namą Chi- 

cagoje ant ūkės arba namo Lietuvoje, 
arba parduosiu už pigią kainą.. Box 
1387, Naujienos, 1 739 So. Halsted St.




