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Kuriamas Pabaltijos Valstybių Susivienijimas
Lietuva, Latvija ir 

Estija susirenka 
vasario mėnesyje

Rygos konferencijoj hus padėti 
pamatai trijų valstybių są
jungai

(Latvijos ir Estijos sąjungos 
klausime. Viena valstybė bi
josi antrosios ekonominės per
svaros, išnaudojimo, įtakos. Iš
eitis turi būti ieškoma, įvedant 
naują principą tautų ekonomi
niuose santykiuose. Tai yra! 
ekonominės lygybės principas. 
Jis pataisytų visa, ir suteiktų 
tikrą pagrindą ne tik Pabaltei, 
bet ir Paneuropai.

Argentinos valdžia 
grąžina politinius 

pabėgėlius atgal
■ - 1 1

at- 
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Dr.-Šliupas 
tų vienybės

Ryga, Latvija, saus. 25. — 
Latvijos užsienių reikalų mi
nisteris Kari Sarin laike ban
keto pareiškė Latvijos užsienių 
spaudos asociacijos atstovams, 
kad vasario mėnesį Latvija, Es
tija ir Lietuva turės konferen
ciją Rygoje, apsvarstyti bend
rų kreditų, numažintų muitų jg Argentinos atvešią Lietuvon 
klausimus ir padaryti žygius tų j 30 asmenų, (jų tarpe K. Nor- 
tri jų valstybių ekonominei uni-j Lų, Raudonikį ir Bagdoną 
jai įsteigti.

Klaipėda, saus. 13. — Iš Ry
gos praneša, kad buvęs Latvi
jos pasiuntinis Maskvoje, p. 
Ozolis, “Jalinskas Žinąs” dien
raštyje rašo plačiai apie Lietu
vos, Latvijos ir Estijos sąjun
gą arba Pan-Pabaltiją. Rašyto
jas pareiškia, kad šios trys 
valstybes visais atžvilgiais sto
vi lygiose vietose ir todėl ne
būtų sunku tokio susitarimo pa
siekti.

Dr, šliupo planas pildosi f
Ozolis sako, ka 

jau prieš 40 met
klausimą yra iškėlęs, tik gaila, 
kad ligi šiol jis dar nėra įvyk
dytas. Pabaltijo valstybių su
sivienijimas turėtų rodyti kelią 
į visos Europos susivien’jimą.

Pagal Ozolio pasiūlymą, Pa
baltijo valstybėm neturėtų viena 
kitą ūkiškai išnaudoti. Turėtų 
būti išaiškinta, kokie gaminiai 
ar produktai kurioje valstybėje 
-yra vyraujanti ir jais naudotis. 
Panaikinti tarp visų šių valsty
bių muitus ir vesti tik papras
tą registraciją pagal įvežimo 
vertybę. Tuo budu šiose vals
tybėse pasiliks tik lie fabrikai, 
kuriems bus x patogiausios ap
linkybes ir tinkama vieta.

Latvijos oficialė nuomonė
Tokia vienybė ir politišku at

veju yra labai svarbi. Tada bu
tų galima sujungti kaikurios 
pasiuntinybės. Išrinkti bendrą 
Pabaltijo Kongersą, kurs pa
gal nustatytą tvarką susirinktų 
Kaune, Rygoj ir Taline. *- <

Verta pažymėti, kad dienraš 
tis “Jaunakas Žinąs” yra arti
mas dabartinei vyriausybei ir 
todėl jame pareikšta nuomonė 
yra gana reikšminga.

Pabalti ja pavyzdžiu Europai
Ozolis pasakė: Lietuvos, Lat

vijos ir Estijos sąjunga— Pan- 
pabaltė—gali būti ir ji turi pa
sidaryti Paneuropos pirmtaku. 
Paneuropai sudaryti kompli
kuota kliūtis esą muitų klau
simai. Nuo jų išsprendimo pri
klauso Paneuropos Ateitis, Ta.% 
esą , svarbiausia ir Lietuvos

Kaunas, saus. 12. “L. ž.”: 
Mums praneša iš Buėnos Aires, 
kad Argentinos valdžia nutaru
si iš Argentinos išvežti 300 as
menų į tuos kraštus, iš kur 
vyko. Juos nutarta išvežti 
naujų metų. v

Ateinančią savaitę, rodos,
veš 40 asmenų italų transportą 
į Italiją. Tai daugiausia buvę 
•antifašistai ir juos laukia Ita
lijoje karo lauku teismai!

Po jų išveš lenkus, ukrainie
čius ir lietuvius, kurių suimta 
šiuo laiku apie 30 asmenų.

Kas jie? Veikėjai emigrantų 
tarpe, pblitomigi^htdl^ be to— 
keletas baltųjų vergių pirklių, 
jų laipe trys lietuviai. Be ko 
kita išvežama Raudonikis, Bag
donas ir K. Norkus.

Lietuvių kleJkalai 
džiausiąs pastangas 
vieną

Al
mąs, 
masi 
nius!
rantai Uragvajuje, kurie 
kartą, 1931 melų pradžioj Mon- 
tevideo išgelbėjo savo draugus 
iš Argentinos tremiamus į Ita
liją,. užpuldami laivą, kuriuo 
anie buvo vežami.

Tas pats tikimasi bus*, i r da 
bar.

i .• *

deda di-
išgelbėti 

agentą.baltųjų vergių 
pąšiseks išvežti? Klausi
nes lyiontevideo, ruošĮo- 
jčga, išliuošuoti tremti-
Ypač sujudo italų emig- 

jau

Lietuva skundžia* 
mokyklų uždarymą
Vilniaus krašte

Skundas bys pasiųstas Tautų 
Sąjungai artimomis dienomis

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

Gal debesuota; apie trečiadie
nį lietus, vidutinis pietvakarių 
vėjas. '

Vakar temperatūra siekė
Saulė teka 7:10, leidžiasi 

55; mėnuo teka 7:36 vak.

Klaipėda, saus. 13. —Iš Kau
no pranešama, kad dėl paskes
nių laiku įvykių lietuvių mo-' 
kyklų uždarinėjimų • Vilniaus 
krašte, Lietuvos vyriausybė reny 
riasi pasiųsti skundą Tautų 
Sąjungai. Tas klausimas svars
tomas ministerių posėdyje. 

.' —..... . ■
Klaipėda, saus. 13. —.Iš Kau

na praneša, kad Ta'utų Sąjun
gos posėdyje, kurs prasideda šio 
sausio 25 d. Genevoje, bus 
svarstomas ir Lietuvos su Len
kija susisiekimo arba Lenkijos 
tranzito, per Lietuvą klausimas. 
Kadangi tas klausimas jau'Haa- 
gos* Tbribunolo buvo Lietuvai 
palankiai išspręstas, tai, kaip 
spėjama,, jis nebebus nei Tautų 
Sąjungos pakeistas.

41.

Shangai, Kinija, saus, 25. — 
Sun Po, Kinijos premjeras at
sistatydino dėl valdžios lėtumo 
Japonijos atžvilgiu. Kinijos 
pirkliai paprašė valdžios, kad 
ta nusilenktų Japonijos ultima
tumui. ■ .. ....... y

[Actne-P. K A. Photo]

Rymosi papa ginkluojasi
Popiežiaus gvardija naujoj uniformoj.

Papa užprotestavo 
dėl jėzuitų ordeno 
Ispanijoj uždarymo

Norkus nužudytas 
Berlyne dalinant 

- f ašistų plakatus
Stos už Grbenerj prieš komu

nistus ir fašistus
Gaudavo iš Ispanijos jėzuitų 

kasmet virš $5,000;000 . ... .? * g ' \
Madrid, Ispunjia, saus. 25 

Vienas policistas užmuštas 
penketą žmonių sužeista polLj nas, nudurtas negyvais bedali- 
cijos susirėmime su riaušinin- nant fašistų'atsišaukimus vie
kais Barcelonoj, kurie paskel- r/a'me netušti ogiausių miesto 

streiką»su tikslu kvartalų Berlyrie-. Norkus su 
šešiais kitais studentais sklei
dė fašistu propagandos lapus, 
kai tapo užpulti komunistų. x 4 .

<“Noue Montag’s Zeitung”, 
artimas komunistams laikraštis, 
praneša, kad - socialistines ir 
buržuazinės partijos linksta 
remti generolo Groenerio kan
didatūrą į prezidentus, jei ne
bebus galima pratęsti Ilinden- 
burgo termino. Groener, dabar 
yra karo ministeris.
/ ■.

— Į Berlynas; saus. 25. — Hėr 
ir i bartas Norkūs, 16 metų vaiki

bė visuotiną 
“įvesti proletarų diktatūrą”. 
Paskelbimas apie*jėzuitų panai
kinimą, atrodo, padarė rami
nančios įtakos į plačiasias ma
ses.

Vatikano Miestas, saus. 25.— 
Papa Pins ^pasiuntė karštą pro
testą Ispanijai dėl jėzuitų or- 
deno panaikinimo ir pačių jėzu
itų ištrėmimo bei jų turtų kon
fiskacijos valstybės naudai. Pa
pa pavadino jėzuitų ištrėrhimą 
“baisia .bedievybe”.

Kalboj į bažnytininkus papa 
išgyrė Ispanijos jėzuitus, kaip 
“kankinius^ už papizmą, kanki
nius dėl papos, kankinius už 
Kristaus vikarą”. Papa sura
mino jėzuitus, kad jie dabar 
kenčią visai taip, kaip ir apaš
talai kentę.

žinios apie Ispanijos dekre
tą, ištremiant] jėzuitus, papai 
buvb skaudesnis smūgis kaip 
visos žinios, gaunamos Sovietii 
Rusijos ir net iš Meksikos/ \

Ispanijos jėzuitai papai pa-- 
siųsdavo kasmet virš $5,000,000.'

■ t ■ \ ■ •. ■■ • .. ■ .

Šaukiasi butlegerius 
defecitui padengti;

Pasiūlė apdėti taksomis “spik- 
yzęs” ir; butlegerius

Berlynas; saus. 25.

Lietuvos Seimas 
busiąs renkamas 

be jokių sąrašų
- “Liet.

M •

Washington, saus. 25.— Se
nato prieriionių. komisijoj prof. 
Klein pasiūlė apdėti mokesniais 
po 25 nuošimčius nuo brutto 
pelno i visus butlegerius ir sa- 
liuninkus, su * tikslvt valdžios 
biudžetui defecitui padengti.

Be to pasiūlyta imti federa- 
liams reikalams tam tikrą tak
sų dalį nuo gazolino, kurio mo- 
kesnral ligi šiol eidavo tik vals
tijoms.
''r • " , i

Kaunas, £aus. 13; — Iš Ry
gos buvo 'atvykęs Amerikos 
spaudos atstovas. Europai ir 
apsipažinęs išvyko j Vokietiją, kapuose.

■ ■ , ' • , - ■ t
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Sovietai pasiūlė japo
nams derybas

Izvesti-Maskva, saus. 25.
ja rašo, kad jei .Japonija atmes 
Rusijos pasiūlymų susitarti dėl 
nepuolimo, tai i Japonija pasiro
dys vienintelė nerimo kaltinin
kė, ir kad japonai yra veidmai
niai, sakydami, esą Japonijos ir 
Rusijos santykiai esą taip geri, 
kad net sutarčių nereikalinga.

Švento Petro uola 
pradeda griūti ir 

be pragaro vartų
Papos Vatikano palociaus sie

nos ir, grindys pradėjo spro
ginėti

Roma, Italija, saus. 25. —Va
tikano Miesto civylis inžinie
rius Mannucci įteikė papai Pi
jui raportą, „ kur perspėjama 
apie pavojų papos Vatikano pa
lečių! kurs diena po dienos ga
li sugriūti dėl poleminių slin
kimų. Prieš keletą dienų buvo 
pastebėta1 nauji plyšiai Vatika 
no palečių sienose, arti tos vie
tos, kur nesenai įgriuvo Sixto 
bibliotekos lubos.

i ' . I į

Papą padėtim susirūpinęs, 
tuojaiL įsakė specialei komisi
jai padalyti nuodugnų styrimą. 
Už bibliotekos sugriuvimą kal
tinamas inžinierius Rossi, kurs 
iš ankšto neįspėjęs katastrofos.

Požeminės vandens srovės ir 
pagriausimai stato pavojuh kaip 
patį Vatikaną, taip Belvedere 
kiemą.

Plyšiai sienose pastebėti ne 
tik aplink biblioteką, bet taip 
jau yra' persprogę sienos rū
mo, kuriame sudėti Čarnegie 
fundacijos kataliogai.

Klaipėda, saus. 13
Kel.” korespondentas praneša, 
kad Kaune jam tamtikri žmo
nės pranešė, kad gal dar šį ru
denį . (Turbut, ateinantį rude; 
nį? Red.) bus rinkimai į Lietu
vos seimą ir “tuo budu bus bai
gtas visas Lietuvos valstybės 
valdymo naujas sutvarkymas.” 

“Smulkesnių žinių apie bu
simo seimo rinkimų įstatymą 
dar nėrh. Tačiau jau dabar yra 
žinoma, kad įstatymas numato 
atstovus rinkti ne-pagal parti
jų sąrašus, tai esti ne ^parti
jas, o atskirus žmones. Būtent, 
ateinančiuose šeimo rinkimuose 
skyrėjas (balsuotojas) paduos 
savo balsą ne už kurią nors 
partiją, bet už tą atskirą žmo
gų, kurį jis numatoxkaipo\tin- 
kabliausią dalyvauti šeime0. <

Atrado Mozės, • atradėjų
London, saus. 25. —Faraono 

duktė, kunigaikštytė Hatasu, 
kuli sykiu su Totmes III valdė 
Egyptą ir kuri surado Mozės 
į)ati atrasta Šiandien. Prof: 
Grafctang archeologijos ekspedi
cija iškasė jos mumiją faraonių

k-

Išgelbėjo nuotaką iš aš
> tunkojo kojų

New York,, saus. 25
Herndon, Jr., kurs perriai su 
draugu aplėki pasaulį, buvo su 
jauna žmona, Eilėn Farley, iš
vykę į Vakarinę Indiją ‘‘me
daus mėnesio”, kur beplaukiant 
jurėj ją apniko aštunkojis (oc- 
topus) ir "paleido į ją savo lim
pantį skystimą, kad apaktų pir
ma negu jis pradės savo kojo- 
rpiš gniaužti. Išgirdęs žmoną 
jurėj rėkiant, Herndon puolė su 
pagaliu ir priplaukęs, primušė 
juros pabaisą, kurią paskui iš
vilko į krantą.

Hugh

Tautų Sąjungos sekre
torius atsistatydina

Geneva, saus. 25

Kas Dedasi Lietuvoje
■ ; < = ■ • . . ' / .

Kiek ‘ 1931 metais 
Kaune pastatyta 

namų

i

Kitas Kauno biznie
rius pasikorė dėl 

depresijos
• Kauno m. savivaldybe per 

1931 m. leido statyti 215 gyve
namus mūrinius namus, 659 gy
venamus medinius namus, viso 
874 gyvenamus namus; 104 ne
gyvenamus marinius namus, 
479 negyvenamus medinius, na
mus, 5 viešam naudojimui, 7 
prekybos ir pramonės reika
lams.

Leistuose statyti gyvenamuo
se mūriniuose namuose yra 
730 butų, mediniuose 1659 bu
tai, viso 2389 butai.

Statomų namų kubatūra gyv. 
mur. 313.780,61 kub. metrų, 
gyv. med, 268.435,18 kub. met., 
negyv. mur. 29.199,30 kub. m. 
negyv. med. 40.087,67 kub.’m. 
Viso 651.503,26 kub. metrų.

Lietuvos pilietis 
narys tarptautines

Teisės Draugijos
■_________________- '' ■

Dr. Rutenbergas gavo iš Was!f- 
• -Aifgtbrtd pakvietimą A •- 

. / ■" -- ----- — '
i . < . i

Klaipėda, saus. 12. - Kau
niškis advokatas, Dr. Ruten
bergas, gavo iš Washingtono 
(Amerikoj) pranešimą, kad jis 
yra priimtas į Tarptautinės 
Teisės Draugiją,( kuriai pirmir 
ninkauja Prof. Kellogas, žino
masis Kellogo Pakto autorius, 

šis Dr. Rutenbergo pakvieti
mas yra žymėtinas • tuo, kad į 
tą Draugiją yra priimtas pirmas 
Lietuvos pilietis. Tarptautinės 
Teisės Akademijos laikraštis 
užprašė Dr. Rutenbergą para
šyti straipsnį Vilniaus klausi
mi.

Rutenbergas dar tebestuden- 
taudamas Berlyne parašęs įdo
mią Simaho Daukanto mono
grafiją. A

. ' _______________________

Vokiečiai bijo Reino okupacijos

Essen, Vokietija, saus. 25: — 
Vokietijai atsisakius bemokėti 
karo reparacijas, vis labiau pra
dedama > reikšti baimės, kad 
franeuzai ‘ gali vėl okupuoti 
Reino kraštą.

' I

Salvador karo juntos valdžia

Sir Erię 
Drummond, Tautų Sąjungos' 
sekretorius per 12 mėtų, nepa
tenkintas Sąjungos bejėgumu 
Japonijos-Kinijos ginče, padavė 
rezignaciją.

• ’ ■ ■ ir v,. . A '

Operuoja vaiko smagenis <
...........................■ ■

New York,, saus. 25. — Dia
na Moore, 13 mėnesių mergai
tė, turi pėrankšti sukietėjusį 
gąlvos kiaušą ir. smagenys ne
begali augti, Daktarai žada 
padaryti operaciją. . ,

«c1

Kaunas. — Statistikos biuro 
žiniomis dabar Lietuvoj pragy
venimas susilygino su 1913 me
tų sfandardu, būtent po 138 Ii? 
tus mėnesiui.

• - •' z

San Salvador, saus. 25.—Nau
joji karihinkų valdžia, susida
riusi po perversmo du mėne
siai atgal, paskelbė karo stovį 
visoj šaly po to, kai tapo nu
malšintą revoliucija, kurių, val
džia sako, kėlę komunistai. s

Sausio 3 d. bute Maironio 
g-vė 14 nr. rasta pasikoręs pla
čiai žinomas biržos makleris ir 
Baltijos transporto. akcinės 
bendrovės direktorius p. Greb- 
lingas.

Greblingas turėjo, didelį pa
sitikėjimą užsienio ir vietos 
pirklių sluoksniuose ir šiaip 
žmogus Buvo didelės reputaci
jos su aukštuoju mokslu. Eko
nominis krizis labai apsunkinęs 
ir transporto b-vių veikimą. 
Greblingas norėjęs visas Kau
no transporto b-ves sujungti ir, 
darant ekonomiją, b-vių tar
nautojus atleisti, o stoti dar 
ban patiems b-vių savininkams.

Greblingui sujungimo žygis 
nepavyko.

Jokios reformos nepadaręs, 
Greblingas savo b-vės reikalų 
negalėjo sutvarkyti ir reikia 
laukti bankroto. Be to, Greblin
gas, neįstengęs 1932 m. išpirk
ti patento.

Tai jis nutarė verčiau žūti, 
negu bankrutuoti.
"Tr tąnakt SaVo bute pasiko-

Sesios žiaunos 
. mirtys

Iš Kauno pranešama:
—Drobės gat. gyvenamo na

mo aukšte pasikorė Adolfas Ba
rauskas. Paaiškėjo, kad jis nu 
sižudė dėl blogo gyvenimo.

—Jonavos vaisė.. Kalenu km.. 
įvyko muštynės, laike kurių 
sunkiai buvo sužeisti Jonas ir 
Juozas Kazakevičiai iš Karmė
lavos. Jonas Kazakevičius nuga
bentas Kauno ligoninėn mirė.

—Vaisių gat. 19 nr. Jono 
Valkavičiaus bute, atplėšus bu
to duris, kurios jau dvi savai
tes buvo užrakintos, o Valkavi- 
čius buvo dingęs, rastas jis nu
žudytas su aiškiomis nusikals
tamo darbo žymėmis. Valkavi- 
čius turi apie 70 metų amžiaus. 
Prie lavono pastatyta sargyba;

—Alytaus valsč., Radžiūnų 
km. gyventojo Jurgio Bjukans 
gyvenamo namo priemenėje 
buožes smugiu į kairįjį smil
kinį buvo mirtinai užmuštas jo 
jjernas lišauskas, 24-mętų am
žiaus; Nusikaltimą padarė Bui- 
kaus -piemuo Pranas Sin>ena- 
vičius, 27 metų amžiaus, kuris 
yra psichiniai nesveikas. Kalti
ninkas policijos sulaikytas.

■ENE

ii| 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 Bankai ir Paskolos įstaigos yra 
tvirti ir prisirepgę jums patarnauti, tik 
parodykite-jiems savo pasitikėjimą. At
siminkite,' jie gyvuoja ne vien dėl savo 

‘ labo, bet ir dėl jūsų gerovės.
SE3ESE9EB »



Antradienis, saus. 26, 1932

KORESPONDENCIJOS
■■■■r >inmMs«miaKin»ra^^

Audra varnėną atpūtė

Hartford, Conn paro

Garsinkitės Naujienose

T aupimvi
Bankas

Toręnto^ Ont

ADIO

New Process Baking Co

asjųsti

Pirite' šį Rąidįto kol tebėra tokia žema kaij^

Tel. Boulevard 3167 ir 4705

KUCHINSKAI BROLIAI, Savininkai 
Lietuviai Reinkite' Lietuviu Įstaigas

sako: 
savęs.

1868
1932

Taupių 
Žmonių

'1514-16 Rooievelt Rd. 
arti St. Lonis Avė.
■CHICAOO. ILL.

N A U J IE N Ų 
Pinigų Siuntimp Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

SANITARE IR GARDI 
LIETUVIU DUONA

VOLUME CONTBOC 

INSTANT STATION
R^įNMO 

UNE-O-UTE TUMINO

'SSSS* 

LARGE CHA5SIS— 
HOTAM1DOIT 

IS REAL RJRNITUtE 
HECE—39 JN.TALU i

Sausio 17 d. įvyko S; D. d-jos 
metinis susirinkimus, kuriame 
tapo išrinkta nauja valdyba ir 
aptarta svarbesni d-jos reika-

ILS. A.. pręnumęrąta metams > - 2 doleriai 
(Lietayoje: - 5,.litai

KĄUNAS, GEDIMINO G-VE 38 Nr.

Iš S. D. paš. d-jos metinio 
susirinkimo ,

Gražus Lietuvių Programas iš stoties W CFL 970 k 
' kas nedėldieųį nuo 1:15 iki 2 vai, po pietų, iš WJjF.C 

1420 Jk. kus ketvergų nuo 7 yal. vąįuirp duoduiųąs
BUDRIKO KRĄDTUVj&S.

PraneŠ&ne lietuvių visuomenei, kad mes dabar par
davinėjame.;-; vien tik gražiai suvyniotą duoną. Musų 
kepta duoną yra tikrai gardi ir sanitare.

Todėl įrašome lietuvių visada pirkti ir visur reika
lauti musųgjuodos rugines arba baltoj kvietines sumy
niotos sanitares ir gardžios duonos,: .j. < .L

nesuge- 
eiti savo pareigas ir 

t. t.” Sekretorius, per- 
laišką, pabrėžia, , kad 
“autoriaus” nebus skel- 
ir klausia susirinkimo,

Viens dr-jos 
jo sekretoria- 

uvo pa? 
pas 

skaitomas***^!Fpasitarus 
su valdybos 

rašt.

|)ll.l<Hll||ll|l I l|ll>lll> INI!.... .. ...............................

1 932 M. VISI

SKAITO

R»od These
American Bosch
1932 Features

SUPER-HETERODYNE
PENTODE POWER

MULTI.MU TUBES
SCREEN GRID TUBES

FAST-HEATER
TYPE TUBES

FULL RICH TONE

CONTROL

SEE THIS YOURSELF-YOU’LL RECOGNIZE 
, this AMAZJNC RADIO VALUS
Viršuj,paduotas 1932 ypatybes jus rasite šiame pastebėti
name American Bosch Super-Heterodyne ir nė jokiame ki
tame sete. . •

Jo vertė nephsiduoda palyginimui. Jis yra puikiausiai 
padirbtas ir subalansuotas Super-Heterodyne; pagamintas 
sulig tiksliausiais American Bosch standardais gražiame 
pilno didumo kabinete už $67.50 pilnai su tūbais.

[ M
iTai yra setas, kuris'Veikia kuogeriausia. Jo tonas yra vi

sur pagarsėjęs. Išbandykite jį ant visų stočių ir visokiame 
tolume. Jis kiekvienu žvilgsniu y;ęa augščiausias radip ver
tes standarda's; pamatykite jį, pasiklausykite jį, palyginki
te jį.

Kiti modeliai nuo $48.50 iki $139-50 už ca$h ar leng
viausiais išmokėjimais. A

/Taujėnai, Ukmergės apskr.
Gruodžio 16 d. siaučiant smar
kiai audrai pastebėtas iš kaž 
kur atskridęs varėnas, kuris 
skraidžiojo po sodus ir landžio
jo į inkilus ieškodamas vietos 
nuo blogo oro pašilėpti.

Įpusėjus susirinkimui, durų 
sargas (maršalka) paprašo bal
so ir rekomenduoja kokį tai 
komunistų partijos lyderį pa
sakyt “pamokslą”, įspėdamas 
narius, kad jis kalbės neilgiau 
5 minutų. Nariuose buvo gir
dėt išsireiškimų: vieni leisti, 
kiti nurodo, kad kaipo metiniu 
susirinkimas ir be pamc<sių 
turi svarbių reikalų aptarti.

3401-05 South Morgan Street 
Phonc Boulevard 1048

Įsteigta 1893 metais >• 1

Bet durų sargas griežtesniu 
tonu pareikalauja, kad “lyde
riui” butų leista kalbėt. Pirmi
ninkui esant silpnokam orien
tacijoj, be to, kada idėjos 
“draugas” pareikalavo, — kaip 
gi neduosi. Leidžia. Lyderis 
kalbėdamas užima nemažiau 20 
minučių ir baigdamas paprašo 
aukų. Gavęs 11 dol. su centais, 
susirinkimą apleidžia. Susirin
kimas tęsiamas toliau.

pasideda išdąyjmas praneši
mų (raportų), ftąi Jcųrię pra
nešimus išdavinėjo trumiMjj ir 
aiškioj formoj, bet kitų prane
šimai tokie ilgi, beprasmiai, 
nuobodus, kad ne tik pranešė
jas 'pavargsta, bet ir klausyto
jai pradeda nuobodžiau!. No
rint sutaupyti laiką ir palaikyt 
gerą nuotaiką susirinkimo, rei
kia vengti ilgų pranešimų.*

Seka laiškų skaitymas. Per
skaičius gautus laiškus iš kuo
pų apie jų veikimą, prieita 
prie asmeninių laiškų, iš kurių 
gal paskutinis bus “įdomiau
sias”. D-jos sekretorius, norė
damas susirinkimui suteikti 
“surprise”, tą laišką paliko pa
skutiniu. Be to, kaip paaiškėjo, 
tai net kiti valdybos nariai apie 
tą laišką nieko nežinojo pirm 
susirinkimo. Skaito: “Draugės 
ir draugai! Man teko girdėti, 
kad d-jos narys A. Frenzelis 
šmeižia valdybos narius, vadin
damas juęs durniais 
bančiais 
t. t. ir 
skaitęs 
parašas 
biamas 
ar tą laišką priimsim. Surinka 
keletą balsų, kad tą laišką pri
imti. Priima svarstymui. Pir
mas ima balsą7 kaltinamasis, 
pabrėždamas, kad jis jokių kal
bų, šmeižiančių valdybos na
rius, nekalbėjęs ir reikalauja, 
kad šis Jo kaltinimas butų 
nuodugniai ištirtas ir išduotas 
skundiko vaidas 
narys pareiškia, 
vimo laikuose kęle.tas 
našių laiškų,. beCd^J 
buvo 
bendrai su valdybos nariais. 
Esamasis fin. rašt. pareiškia, 
kad jis nieko nežinojo apie šį 
laišką pirm susirinkimo. Po di
delių reikalavimų sekretorius 
buvo priverstas išduoti skun
diko vardą', kuris pasirodė esąs 
visiems torontiečiams žinomas 
kaipo komunistų pastumdėlis, 
žemos vertės asmuo. Aš tokiu 
vardu jį vadinu todėl, kad dau
guma jį taip vadina, nes ji ko
munistai kur nori, ten nustu
mia, ypač šnipinėjimo tikslais; 
retas kurios nors draugijos su
sirinkimas apsieina be jo, retas 
gyvenamas lietuvių namas yra 
jo neaplankytas. Jeigu jis vi
sur landžiotų kaipo žymus or
ganizacijų veikėjas arba šiek'

žingeidi! butu 
visiems kitiems, 

kurie taip viską žino, 
šmeižė ir net inkriiiiina- 

kodėl jie taip ilgai tylėjo, 
jeigu aš buvau ką blogo pada- 

“Na u j ienose” man pri- 
net tokius dalykus, ku- 

penki metai atgal,, 
jaunuolių choras 

kuris seniai jau 
Tai kur buvo tiė

Vardan teisybes ir aiškumo 
apie ”Conn. Jaunuolių” ir 
šiaip SLA. 124 kuopos rei
kaluose.

Pastebėjau keletą korespon
dencijų “Naujienose” inkrimi
nuojant ir apšmeižia n t mane 
(J. Januškevičių, Jr.) ir ka
dangi nieko rimto nebuvo va
ryta, tik vien šmeižimai, inkri- 
minavimai ir niekinimai ma
nęs, o dar be jokių faktų, tai 
buvau nusistatęs visiškai neat
kreipti domės į tokius nesąmo- 
n iškils pareiškimus. Bet kad 
SLA. nariai nepasiliktų suve
džioti, tai visgi bus svarbu pa
rodyti, kaip tikrenybėj daly
kai yra.

Pirmiausia noriu pareikšti, 
kad per “Naujienas” buvo su
teikta SLA. nariams ir “Nau
jienų” skaitytojams klaidingos 
ir neteisingos žinios, liečiant 
mane ir mano darbuotę dėl 
SLA. organizacijos 
tiškų pri parodymų 
mane 
t i visuomenes 
vo tikslą jie 
klausimas.

Pirmiausiai 
žinoti man ir 
kad tie 
mani 
vo

WISSIG 
<

> Pasauliniame Kaitė 
Seno

svarstomas sekančiame d-jos 
susirinkime. Lauksime rezulta
tų’.' —DJos Įdarys* ,

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDA
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO* 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA” ' '
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato:' A. V arba b
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivo$a< Jul-Boks, J. Kulakąuskas. A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai. (
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

Hartforde, 
negyvuoja 
smarkus rašytojai per tą visą 
laiką kr kodėl tada nereikėjo 
šmeižti ir inkriminuoti mane? 
Su kokiu išrokavimu tas da
bar yra daroma ir ko norima 
tuo pasiekti? Spręskitpatys 
gerb. SLA.Ttiariai ir. “Nauut* 
uų” skaitytojai. Tai niekas 
daugiau, kaip tik purvina po
litika žemos rūšies žmonių. 
Prastas ir peiktinas darbas, 
bet ką daugiau norėti, — ko
kli’ jie yra, taip ir elgiasi.

“Naujienų” No. 301, J. Se- 
kys, apsilenkdamas su teisybe, 
kalba apie pabarimą ir rašo: 
“Tas “pabarimas” suprantu 
'iecia * mane, nes ir man pa
čiam nuo J. Januškcvičio Jr. 
teko girdėti ir mano žmonai”.

Aš norėčiau paklausti P. J. 
Sekio, kad aš Jums sakiau 
nors pusę žodžio arba bariau 
už n e užmok ėjimą pašclpos ir 
kada aš kalbėjau arba sakiau 
ką nors Jūsų žmonai apie pa
šalpą? Jeigu Jus kas barę, 
tai ueverskit bėdos ant manęs 
ir nemeluok it visuomenei.

Tolinus Sekys rašo: nesu
sipratimai kyla, “o svarbiau
sia dėl nežinojimo SLA. įstaty
mų”. Teisybę pasakė, pats 
nežinodamas SLA. įstatymų 
arba juos ignoruodamas, kėlė 
kuopoj suirutes. Pavyzdžiui, 
SLA. 124 kp. susirinkime 
gruodžio 13 d. įvyko ir SLA. 
Pildomosios Tarybos nomina
cijos. Po susirinkimo J. Se
kys, kandidatas į SLA. iždo 
globėjus, susidėjo visus balin
tus sau į savo “krepšį” ir par
sinešė namo, vietoj 
tuojaus į Centrą. Kodčt?. Kad 
taip buvo daryta, štai pripa- 
rodymas: SLA. 124 kp. susi
rinkime sausio 10 d. tame da
lyke kilo klausinias. J. Sekys 
noroms nenoroms pats prisi
pažino, kad baliotus parsine
šė namo. Kas to buvo tiks
las? Kodėl Sekys laužė SLA. 
įstatymus?

Rašydamas toliau, Sekys sa
ko: “New Britain, New Ha- 
ven ir kitur padeda “seniai” 
ir ten daugiau sutarties ir vie
nybės yra”.

Tiecą Sekys pasako. JJet 
Hartferde to nęra ir lębąi ap
gailėtina. Vietoj sutarties ir 
vienybes, du SLA. 124 kp. na
riai (seniai), vaikščiodami po

MUSŲ SANITARE SUVYNIOTA 
GARDI DUONA

pos ir stengiasi tą jaunuolių 
kuopa sugriauti,
džius žmonėms, jog Januške- 
vičiuko suorganizuota jaunuo
lių kuopa negalėjo išsilaikyti 
(jau trečias metas kaip gy
vuoja). Jaunuoliai tokiais 
negražiais darbui# labai pasi- 
piktiųo ir #r buŲ abejp- 
fės, nėra ytpnybčs tarpe 
jaųnųplių ir senųjų Ltartfor- 
de?

Sekys toliaus man primeta, 
kad kaipo buvęs jaunuolių 
choro pirmininkas, (5 metai 
atgal) mųn reikėjo išduoti są
skaitą 124 kp. Kodėl tik ina<n, 
o ne visai choro jaunuolių 
valdybai arba clmrjo komisi
joms? Kodėl užsipulti taip 
tik ant manęs? Kas per mo
tyvas? Ar J. Sekys pamiršę, 
kad SLA. 124 kp. nutarė ir at
sisakė turėti bent ką nors 
bendro su jaunuolių choru ir 
pareiškė, kad nebus atsako- 
minga už jaunuolius, jų defi
citus ir tt.? Kur Sekys buvo 
5 metai atgal, kad tik dabar 
pradėjo priekabių ieškoti?

Reikia pripažinti, kad Sekys 
daug prirašė šiame reikale 
(net 3 špaltas), bet nieko rim
to arba gero nepasakė. Teisy
bę pasakius, tas jo Visas raštas 
yra žemiau kritikos ir never
ta dėl jo ginčytis/ Jis 
klauso kitų licdžiamus 
kus ir juos pakartoja, 
kys pats prisipažįsta ir 
“Šitai tai rašau ne nuo 
bet girdėdamas nuo kitų kal
bas ir pastabas”. Gaila tokių 
žmonių, kurie užsiima tokiom 
nesąmonėm ir tik tiek gali 
parašyti.

Jeigu matysiu reikalo, tai 
aš galėsiu truputį parašyti it 
apie p. Sekio .darbus, patiek
damas tikrų faktų.

J. Januškevicia Jr.

^AMERICAN BOSCH
SUPER 

HETERODYNE

Kam tikrai rupi laisva, nepriklausoma, demokratiška, platiems sluoks- 
ąiams tardaujanti jfipauda, tas ’ privalo, prisėti fcrie <fki<ituvos

"Lietuvos Žinios” turi savo ko respondentų, Lietuvoje ir visame pasauly, 
todėl jps nepraleidžia nei yj^po įdomesnio gyvenimo reiškinio. ' '

Neatsilikit nuo yyv^pipio~~^i skaitykit, pfątįykit 
ir beiųiradarbicįųkit (,LietuŲos Žiniose.”

K a i n a: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Vokietijoje matams 60 litų, 
• pusei metų 30 lt., mėnesiui 5 lt. Kitose valstybėse nretams 8 do

leriai, pusei metų 4 JoJ^Ui,

tiek apsitrynęs politikoje, tai 
dovanotiną, bet pradėjus gvil-’ 
dent politinius klausinius neiš- 
laijio mažiausios kritikos. Vi
sas jo argumentas, tai iškeikt 
ne tik geresnįųs vęikėjus, l^ęt 
net ir tuos, kurie su juo nekei
kia. Kaip minėjau, šį “garbin
gą” darbą atliko tūlas Adomas 
Bauras, kuris po perskaitymo 
laiško padarČ nekaltą veidą su 
dirbtina šypsena. Sis provoka
cinis laiškas, matomai, buvo pa
radytas su “gudresnių” žinią, 
kad sukėlus nariuose neapykan
tą prįeš A. Freųzęlį, kad kaip 
nors jam pakenkus arba net iš 
dr-jos prašalinus.

Turiu priminti,' kad laike me
tinio vąjaus A. Frenzelis sų A. 
Bąųru buvo paskirti rinkimui 
naujų narių, kurių prirašė, re
gis,- 20. Bet, kaip teko sužino
ti iš tikrų šaltinių, tai A. Baų- 
rąs negavo nę vieno nario, visas 
kreditas \ tenka A. Frenzeliui, 
už ką A. Bauras atsilyginimui 
parašė “garbingą” laišką.

tLjos valdybos nariai liko tie 
patys, bet tikimasi, kad naujas 
pirmininkas bus gabesnis: ir 
tvarkingiau ves susirinkimus. 
Geistina, kad naujas pirminin
kas skaitytų visus lygiateisiais 
nariais, nežiurinį politinių įsi
tikinimų, kad nepasikartotų to
kių dalykų, kokie buvo praei
tais metais,;

Pamiršau .priminti, kad A.
Bąuro paradyta,s laiškas bus tos

i'lyMipir.....

4 932.METAI®

VISI SKAITO

Daktaras 7
• Kapitoną, W|

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS-V 

MfcZIURINT KAD 
ip*CKthikaį gydo lą 
(o -»do«, ligas Ja 
roj«. kort, 
galėjo 
Otaktiic«oja pti daugelį metų 
4yU» OFISO VALANDOS 
valandai ir nao 5-8 valandai vakare. 
4300 26 St.

Kaip praėjo gruo
džio 17 diena

Lietuvoj
Gruodžio !1^ i£ 17 d. vįspį 

Lį^tuvųj ;ąįą^tė ųępap^astai 
stipri audra, padariusi Jąfcąi 
daug nuostolių miškams, so
dams ir namams. Kai kur jos 
padariniai pasibaisėtinai nuos
tolingi.

Kintai, Šilutės apskr.— Visoj 
apylinkėj grasiausią Kintų ku
rorto mišką audra baisiai su
naikino. Pcisak girininko, iš
laužta apie 4900 medžių. Miš
kas buvo tiek gražus, kad daug 
kas eidavo į j j pasivaikščioti ir 
žiemą. Dabar jis to .grožio ne
teko. Miške tikras medžių rais
tas, visur sulūžimai ir tematyti.

Buthįnge, Kretingos apskr.— 
Pajūry audra labai smarki bu
vo. Išverstą iš šaknų didžiau
si medžiai. Laibai nukentėjo 
Būtingės ir šventosios kaimų 
gyventojai. Daug kurių nu
griauti gyvenamieji nauji na
mai ir daržinės. Labai nuken
tėjo ir šventosios žvejų uostas. 
Statomoji uosto dalis sugriauta, 
kai kurios mašinos paskandin-

Bc fak- 
bandonia 

bereikalingai paniekin- 
akyse. Ar sa-

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK
AND

THE STOCK YARDS TRUST &SAVINGS BANK

UĘTDU05

............................. .....■■■MII l

Rusiškosir Turldškos Vanos
I2th STREET

TeL Kedrie B$02

a jau s ;;
MOTERV PER 26 METUS.7 ■’ 
»S ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA r 

plaučių inkstų ir pūslės, nžnuodijimą krau 
Mumatisun^ galvos skausmus, (kausmus nuga 

gerklės skaudėjimą ir pašlapinai ligas. Jeigu kiti ne i 
gydyti/strikta žia t| ^crsitikririlitė" k| jis Jamo gali padaryti 

išgydė cukstanėius - ligonių. Patarimai S
Kasdie ano, 10 vaUodp* ryto ’ iki 1 

„ ii ’ Nedėliųmls nuo 10 ryto iki 1 vai j 
kampas Kreler Avė. Tel. Crawford I

OF FORMER 
YEARS

COMPLETE 
WITH 

k TUBES



Senas Petras

Seno Petro pastabos

Skelbimai Naujienose

kad pačios Naujienos
Spulkųbankietas

A Diuretic

the Kidneys

NUPIGINTOS

ver

26078

iSSSSTO

140 17

Aš ,iinau savo LUCKIES

14047

Maytag

MM

Colorado
Loodlow 

balandžio

. Petraitis 
Prasčiokėliu

L. A. ,208 Moterų 
p, metiniai šokiai

krito 
mili-

aekmin • 
lietuviu

Antradienis, saus. 26, 1932
jau vėlai naktį svočiai išva

žinėjo namo dar išreikšdami 
velijimus geros kloties gyveni
me

Naujojoj
' apie

- kaip
ir net

BiiJgeportas

Tarp Chicagos
Lietuvių

GftECT< CkE$NL—!’
HAPPENEti? 

NA-BEEM IN y 
A FIGHT

/| DROPPEDX 
A NICKLE <N A\ 
STR.EET CAR ' 
AND ,NINE MCMEN

claim&d y

Copr.', 1932.
The Atnoikan Tobacco Co.

•atmosfera, artimumas jaučia
mas kiekvienuose šokiuose, su 
traukdavo dideli inirį tautiečių, 
ypatingai jaunųjų.

208 kuopos pirmininkės vie
tų dabartiniu laiku užima pan. 
L. Gaižaitė, viee-pirmininkes— 
p. J. ZimantienČ, sekr. pan. O. 
Bernotaitė ir p. Mikšiene, iž
dininkė p. Juze Norkienė. —X-

Dejuoja žmogus; ‘ ir 
turi teisę dejuoti

(Iš užsimetusių rašinių 
pluošto)

užsi |hrna u j a lietuvių 
mo ir paramos, kad 
gai galėtų ir 'oliau 
kultūros durtą tęsti.

Išpildymo operetes 
yra dedama dau 
darbo. Muzikų sumokina Mi
kas Ydzavitaįs, vaidinimus gi 
priruošia Kleofas Jurgelionis.

Atsilankiusieji pamatyti o- 
peretę ateinantį sekmadienį, 
J)c abejones, ras estetinio ir 
malonaus pasitenkinimo. Ji7.

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS: 
Nedėliotais ii stoties WCFL nuo 
lt 15 iki 2 vai. po pietų. Ke t v ergais 
» stoties WHFC 7 vai. vakarę,.;

Jisai mano turįs pilnų teisę 
rinkti aukas iš savo vienių jų 
Amerikoje.

Bet ot, kaip sakoma, viena 
beda tai ne bėda, o dvi trys 
tai ir žmogų suėda. Taip atro
do, pradeda dalykų bėgis vys
tytis ir Rokui. Vyras, pabuvęs 
Rusijoj apie porų savaičių ir 
sugrįžęs į dėdės Šamo žemę, 
nori kalbėti darbininkų vardu 
apie išnaudojimų ir apie tai.

Lietuvių Dainos ir Dra
mos Draugija “Birutė” atei
nantį sekmadienį, vakare, Lie
tuvių Auditorijoj stato sceno
je Miko Petrausko operetę 
“Birutę.”

Veikalas yra 
nio. Paimtas iš 
senovės gyveninio/

N0PE -o" N 
’iMsih'A > 

TERRiefE 
FiNANClAU PAN1C-.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fotnyšių'ir pianų m uvėriai vietoje ir 

toli, patarnavimas gera* ir pigu*.
817 West 34th SL , 

TeL Boulevard 9336

Birutė*
pastangų ir

Sausio 21 dienų p-nia Agnės 
Šidlauskienė savo namuose, 
936 West 33rd st., gimimo die
nai paminėti turėjo/surengusi 
parę. \

Suvažiavo į šių pramogų 
gražus būrelis p. Šidlauskie
nės 'draugų, kurie atvežė daug 
gėlių. . . . ,

Svečiai vakarienės laiku ve
lijo šeimininkei daug gerų die
nų ir pasisekimo gyvenime.

šeštadienio’ Kakarų, sausio 
23, Shcrman viešbuty buvo su
rengtas visų špulkų bankinius. 
Garbės svečiu tame bapkiete 
buvo Mr. Petru. Apie jį irvsu- 
kosi visos brtnkiete pasakytos 
kalbos.

šiame bankiete dalyvavo 
taipgi ir Chicagos miesto me
ras Cermak.įi Meras pasakė į- 
domią kalbų. Jis pripažino, 
kad Chicagos; miestas yra keb
lioj finansinėj padėty svar
biausia todek kad administra
cijai išleidžiama perdaug pi

nigų. Pavyzdžiui, Chicagoj yra 
apie 100 visokių parkų ir kiek
vienam parkui skiriami tam 
tikri parkų komišionieriai. Tų 
komisionierių tiek daug privi
so ir algų jiems reikia tiek 
daug išmokėti, kad nebelieka 
pinigų nei mokytojų algoms. 
Meras tvirtina, kad adminis
tracija bus portvarkyta-suiiia- 
žinta ir algos mokytojams bus 
išmokėtos.
, Apie taksų mokėtojus meras 
pareiškė: mažų namų savinin
kai pilnai ir gerai apsimoka 
savo taksas, bet didelių namų 
savininkai eina į teismus ir 
reikalauja, kad jų taksos butų 
sumažintos. Meras sako, kad 
įstatymas Ims pritaikintas vi
siems lygiai, taigi ir dangorė- 
žių namų savininkai turės 
taippat lygiai mokėti taksas, 
kaip ir mažų namų savininkai.

Nors, ir blogi dabar yra lai
kai, bet spnįkos gerai laikosi 
ir nei viena nesubankrutavo. 
Taigi prisidėti prie spulkų yra 
labai geras dalykas.

Lietuvių šiame bankiete da
lyvavo apie 14 asmenų.

— Antanas.

INC.
3417-21 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

“Naujienų” skaitytojai žino, 
kad Rokas Mizara vėl važinė
jasi po lietuvių kolonijas su 
prakalbų1 maršrutu. Rokas, 
sugrįžęs iš Maskvos jaučiasi 
esųs didelis vyras, ha Anga- 
rietis patepė jį Rusijoj bolše
vikišku aliejumi, ir todėl ten
ka jis skaityti Roku Didžiuo-

“As žinau savo. LUCKIES — mano gerklė man pasakė, kada aš pirmą kartą vieną jų 
užsirūkiau, kaip jie malonūs. Nuo to laiko aš vis rūkau LUCKIES. Prieš dainuo
siant aš kitų negaliu rūkyti kaip tik LUCKIES, jie nekenkia mano gerklei. Jūsų 
patobulintas 'Celofaninis pakelio įvyniojimas irgi puikus. Tas skvetelis tikrai 
nepaprastas sumanymas.”

istorinio turi- 
^ilios lietuvių 

r Vaizdžiai 
lietuvių tradi

cinius papročius ir jų melo
dingai plaukiančias dainas. 
Dar kartų suvaidindama mi
nėtą veikalą “Birutė” primins 
Chicagos lietuviams jų senąją 
tėvynę. Be to “Birute” pažy
mi su šiuo sezonu savo 25-kių 
metų sukaktuvės< darbo lietu
vių meno srityje.

Rodos, “Birutė,’’, tięk; dirbus.

BAGDONAS BROS. 
PURNITURE S PIANO MOVING 

► Lotai K Lonf Diiunct Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Re*. Tel. Yard. 3408

Naujas išradimas 
DEKSNIO GALINGA MOSTIS.

urios pasaulis per šimtus metų lau- 
• ė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mestis yra sudaryta iŠ 18-kos skirtingu 
lementų, iš visų kraštų svieto girių vi- 

■okių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek- 
ningai gydo: Reumatizmą, Rankų. Ko
tų. Nugaros skaudėjimą. Rankų, Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują, nikstelėjimą 
ir šiaip visokias skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonių yra pagijf. o milijonai da' 
nežino apie tai.

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

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

dukterys, ir žen- 
vestis mane pro 
tiesiai į kortą,

...pragyvenau Chicagoj 27 
metus. Turiu didelę šeimyną. 
Dirbau' seniau gerai, užlai
kiau šeimyną kaip pridera. 
Netruko jai nieko.

Ir namus įsigijau. Jie kaš
tuoja apie dešimtį tūkstančių. 
Viską uždirbau savo penkiais 
pirštais. Bet dabar kas atsiti
ko?

Sulaukiau 25 metų ženybinio 
gyvenimo, reikia imti sidabri
nis šliubas ir palaiminimas 
bažnyčioje, kaip kiti žmonės 
kad daro. Bet mano brangioji 
priesaika ii 
tas sumanė 
bažnyčią — 
divorsą atiduoti.

O tai tau seni ubage! Kol 
dirbai, kol po šimtą dolerių 
savaitei parnešdavai, šiaip 
taip sugyvenom, nevarėm ta
vęs iš namų lauk ir nebėgom 
nuo tavęs. O dabar, kai darbai 
sumažėjo, kai teuždirbi tik po 
penkioliką dolerių, tai skidu! 
Mums tavęs nebereikia, pabai
gęs savo jėgas ir sveikatą, su
žalotas, eik pavojais, eik kur 
nori.

Kažin ar daug yra tokių, ku
rie susilaukia šitokios šeimy
ninės laimės...?

— Abejojantis.

Orėsiu Dezaininimas 
Orėsiu Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mea teikiame ekspertų inutnik 
ei Jas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. Žema kaina Šie 
amatai yra patraukiantys ir 
forai apmokami. Badykite dėl 

knyrutSs apie kursų, kuriuo 
jus Įdomaujate.

Skrybėles
Mes išmokinsime kaip deaal- 
ulntl ir padaryti gražias skry
bėles, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar raSykit 
dėl nemokamos knygutės.

MA8TEK COI.LEOE
JO3. F. KASNIOKA. Principal 
190 N. STATE BAN. «718

A FINANCIAL 
PANIC-“»rt 
HOW COME

kas tą išnaudojimą palaiko. 
Na, o spaudoj (Keleivio Nr. 3. 
iš sausių 20 
Gadynėj) jau kalbama 
Roko atsižymėj imus - 
jis tarnavęs milicijoj 
medalį gavęs. Kalbama taip
jau apie Merkinės žydelius, 
kad jie laukią Roką sugrįžtant 
į Dzūkiją. Apie tą laukimą aš 
nekalbėsiu, nes jei laukia, tai 
yra jo asmeniškas reikalas.

Bet apie tarnybą, milicijai, 
tai ir Senas Petras kai ką pri
simena. Dar 1926* metais juo
kų žurnalėliu “Rimban” Roko 
geras draugas įdėjo jo paveik
slą Massachusetts milicijos 
uniforma ir medaliu ant kru
tinės už atsižymėjimą. Paveik- 
so apačioje, kiek pamenu, bu
vo šitoks užrašau: , “čia ne 
švento Dzidoriaus abrozėlis, 
bet Roko Mizaros pikčeris.”

P-nas židžiunas, Rimbo re
daktorius, buvo “Laisves” 
darbininkas, geriausias jos ei
lių rašytojas, ir Roką gerai 
pažinojo. Vėliau jis, apleidęs 
“Laisvę”, iškirto - komisarui 
Rokui šposą ir parodą kokių 
esama lyderių' komunistų par
tijoj. ,

Kokius gerus darbus Rokas 
nuveikė proletariato gerovei 
tarnaudamas milicijoj, tikrai 
nežinau. Bot man teko matyti 
valstijos miliciją 
valstijoj per didįjį 
angliakasių streiką 
20 d., 1914 m.

Nakties metu milicija, pa
samdyta Rockefellerio ir kitų 
anglies baronų, užpuolė ra
miai miegojusius palapinėse 
streikininkus ir išžudė apie 15 
jų. Vienoj palapinėje 
trys vaikaLir jų tėvai 
cininkai sudegino jų palapi
nes.

Šiandie toje vietoje anglė- 
kasių unija, United Mine Wor- 
kers of America, yra pastačiu
si paminklą. Jame įrašyti ir 
žuvusiųjų vardai.

Tą kruviną darbą atliko Co
lorado valstijos milicija. Už tą 
darbą gal ir tie milicininkai 
gavo iš j-.-IX Rockefęljerįo po 
medali? — Senas Petras,

LIETUVIŠKI NAUJI COLUMBIA 
JR VICTOIT REKORDAI PO 75c. 
16226—Garnys Atplezdeno — 

Stasys Pauras 
Sunku Gyvent Našlaitėliams

I 6232—Vestuvių Polka — 
P. Humeniuk ir Jo Ork. 
Laukiu Aš Tavęs, Mielasis 
— Valcas 
Lietuviška' Polka — 
Brooklyno Lietuvių Ork. 
Naujas Gyvenimas, Valcas 

16239—Tykiai. Tykiai — 
Vyrų Oktetas 
Dziedukas

16 245—širdelė Mano — Tango — 
Lietuvos Viešbučio Ork. 
Tavu Saldžiu Maloniu — 
Tango 
Ugdė Motušė Tris 
Dukreles — 
AŠ Užgimiau

140.35—Oi Greičiau Greičiau — 
Jonas Butėnas 
Tolima Laimė Vilioja 

1404-6—Senelio Polka 
Akiras-Biržys — 
Armonika Solo 
Polka Varpelis 
Poika “Ramtatulis” — 
Akiras-Biržys — 
Armonika Solo 
Valcas Juozui Bachunui 

14051-—Oi Močiut Motinėlę — 
Šv. Marijos Choras 
Berneli šokis.

Budrike krautuvė siunčia rekordus 
kitus miestus.

arba 3 už $1.00.
Plikas Kaip Tilvikas — 
Two Step—Armonika Solo 
Panemunės Valcas

26096—Lietuvaitė Polka — 
Armonika, Klarnetas ir 
Fortepionas
Močiutė Valcas —
Duetas ant Armonikų.

26098—Barborytė Nosi Trina —
Stasys Pilka
Alutis ir Žemės Rojus

26099—Obuolys — P. Petraitis.
Amatninkų Daina

'26 1 04—Bernelis Polka *-— *•
f «- -* P. -Sarpatiauy. Orka «

Notos Polka
26106—Ar Žinai Kaip Gerai -—

P. Sarpaliaus Ork.
Mano Tėvelis — Valcas — 
Dainuoja J, Sarsevičius

It’s toasted
Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knltejimus—prieš kosulį

Y, ; I ■ I iii    II i I, Iiiiįim iiiiiii . .. ■■ m i rmi ;,'i: ■ i r iii .

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko tą "Spraglnlmo" Skoni Visuomet Šviežiu
UŽSUK-RADIO LUCKY STIUKE PKOGRAMAI—60 modernilkų minučht su geriausiais pasaulio lok,,: orkestrais ir Valter Vinchell, kurio 
pasakojimai apie liandienį tampa rytojaus iinios. Programos kiekvieną Antradieni, Ketvirtadienį, ir Šei tądien į, vakarais per N.B-C. ra. io tinklą.

Pasinaudokite Budriko krautuvės 
nupigintomis kainomis.

9 tūbų radio su dynamic speakeriu. 
gražiam kabinete, tikra vertė $150 

T'.. $29.00
aujas mažutis radio 6 tūbų, Screen 

r,'M's79"-ož.... $24.50
.aujas išradimas. Prijungus prie ju- 

,ų radio galėsite pasiekti Europos 
stotis, tik- ep-3
tai ................ . ......

.......... $22.00
Parlor Setai Mohair Č>|Q A A 

vertis $150 ...............
Elektros, Skalbimai Masinos:

Tbor- $69.50
$79.50 
$49.50

Vasario 7 dieną Steubcn Klu
be, 188 W.' Randolph St,. j- 
vyksta s SLA. 208 Moterų kuo
pos rengiami metiniai šokiai.

Veikli moterų kuopa gyvuo
ja jau per per 16 metų ir turi 
praeitį, kurios ne viena drajų 
gija jai gali užvydėti. Be to, 
kiekvienais metais kuopa su
rengdavo šokius, kurie būdavę duoda naudą dėlto, 
viso musų negausaus šokių 
zorio pažiba. Jauki, draugiška 1 yra naudingos

KAINOS
ODEON

Rekordai Lietuviški 75 centų

. Ar Jūsų Poilsis Sutrukdomas?
Veikite Greitai Del Pūslės

I Nereguliarumų.

GREITAI susidomėkite pūslės nereguliaru- • 3 
mais; jęi yra deginantis, mažas ir per- . 

daug tankus šlapinimasis ir kėlimą- 1
sis naktimis. Jie gal būt įspėja tulus 
inkstų ar pūslės pakrikimus.

Pabandykite Doan's Pilis. Jokis ki- 
tas išgarsintas diuretikas nėra taip pla- 
čiai vartojamas. Nė vienas nėra taip '
gerai rekomenduojamas. Gaukite 
Doan's šiandie.

3>oan’s Pilis
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1 tą priihiritr,’ kad344as 
ir - 7-tas Dvimetinis Seimas,’

1 įvykęs 19261 m., Brooklyit/ 
Nv, Y:,z pasmerki-tokį ;fcruįlųį 
veikimą, šis Seimas pripaži< 
no prasikaltusiais prįėš S.* 
L*. A. įstatymus ttioniętitbbl-l 
ševikų frakcijos lydėritįs, MiM 
zafą ir Andriulį, už? tai/ Rhd< 
jie vadovavo tokiamę- bolše-1 
vikų frakcijos siisirinlduię,; 
kurte nutarė visokiais,, bu-i 
dais kovoti prieš kitus -SLA. < 
narius tikslu , savo f|akcij^ 
kandidatus pravaryti į SLA.i 
Pildomąją Tarybą. Kad minfi* 
ti bolševikų vadai: neįįyo' 
reikiamai nubausti, tai. vien' 
dėlto, , kad Seimo* įgaliota; 
SLA? Stovio; Skundųrir, Ape
liacijų, Komisija šitą bolše* 
vikų vadų/bylą.tardyti negai
lėjo surinkti pakankamai 
tvirtų ir aiškių įrodymų^ kad 
Seimo apkaltinti asmens tHd> 

, rai vadovrfvė " tam- bolševikų 
grupės susirinkimuitT, Vienok* 
paties Seimo > precedentas 
jaw sudarytas,. kadt I skaitoma 
prasižengimu prieš organiza* 
cijos įstatus tokis SLA. na
rių sudarytų - grupių- veiki
mas, kuris siekia kitus SLA.

' narius diskredituoti,* kadJ 'tuo' 
budu pravedus vienos ar; ki
tos grupės tikslus Susivieni^

’ j imo reikalais.” 
šitie- SLA.\ organo; pastebėji* 

mat yra > visai- teisingi/ tikj jie 
reikalauja truputį1 daugiau ' aiš* 
kūmo*
, “Tėvynė” kalba • apiet “gra* 
pių” veikimą,;, bfet juk!; ne< viso
kios grupes Susivienijimą- yra 
kenksmingos arba i smerktinos.- 
Jdigu; sakysime; susiddrys-gr.u* 
į)ė iš SLA.\ nariųp kurie .1 nori 
paskldisti kuopose- ir apskriČiuo*; 
še kbkį nors gerą sumanymą*1— 
pa v. kad* i Susivienijime butų;
įsteigtas ktilturiniocddrbo' fdo 
<^as arba; kkd \butą ,< steigiamos 
mokyklos, knygynai, ir t.i t;, tai; 
kas gali būti;blogo tokios';gruH 
pės veikime ? Jisai< ‘gali; -tiki įąeš- 
|i daugiau; i gy vumo *ir - diskusijų •! 

polemikas” nesikišdavo, bet ; ir tarpe žmonių,; kurie apie Į i organizacijos, gyvenimą;/ ( 
mus ir musų reikalus iki šiol,t.gal įbUt; dar-nieko nebun b T,"0sa,- tokiems YėiOrkms-gru-' 
vo nė o-irdėip • organizavimas s paprastai? ir & • i • <-* i- 4.* , . . v. . v hėbinmv reikhlingas,;. khddngr

Įsivaizduokime svetimtauty kunsį tyčiomis a’rH^oti,už,iju08.gBlihw(loflaaf, 
ne, atsuka savo Radio set’ą ant! tos* stoties/ iš kurios |iąm01. SLIAy organe^, kboppse; 
tam tikri musų “oratoriai^ rėžia savo pilnus pagiežos: appkričiuosė-iii it; t a BbtiįsįivaiB* 
“spyčius” ir pareiškimus. Nemokėdamas libtuvių>; khlHj duokime, khd i nariai suaiddriai 

!uu tėkhiM reikalu^. kUrtaS tiieų»M|*-
niiHi pafiėčįa:SLAi viršmink|is< i 
šdc^sime;-
ižšunėse surastdu kėkk^nors 

blogumas, kuris - pačios -; organte 
žaeijos labui; ireikfcri buWai> pa*- 
šalihtil, bet t vįršiiiinkįi'’ thmi 
priešinasi. Oficialia organas ga*> 
Iii > atsisakyti’ i te< daly kb<' s varsty * 
pluk atiddnyti isavoi špąMii^ tėi*' 
šindamasis tuo, kad jisai neno>* 
rįs organizacijoje keltimi kivir
čus. . Tėkiame atsitikiniaš1 neiš
vengiamai susidaiys grupes,

NAUJIENOS
Tto LltliWMii«B Daily N«wa 

fubUshed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian New» Pub. Co., Ine.

1739 South Habted Street 
Telephone Rooeevelt 85H

Edttor P. GRIGAITIS

Snbseription Rateli
18.00 per year ta Canada
|7.00 per year outside of Chlcago 
$8.00 per . year ta Chicaco 
8c per copy

Etatered as Second ClaM Mattar 
klarch 7th 1914 at the Poat Office 
jf Chicago. III. ondar the act of 
tfarcb 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
•afanadieniiis. Lėidžia Naujienu Bėta- 
drov*. 1789 & Hateted Sū Chicago, 
fU. Taleionar RooaeveU 8500.

$8.00 
4.00 
2.00* 
1.50

* .751

Chicagoje — pattai 
Metama' . 
Pusei metą , .....
Trim* minėdama  
Dviem 1 minėdama  
Vienam minėsiu!

Chicagoj per ilnettotojua:
Viena kopija ■       8c 
Savaitei ................   18c
Jfineriui  71c

Suvienyto*: Vabtij«w no- CbicafOj, 
pa^as

Metama_______ -__________  87.00
» Puad metu  8.50

Trima rninesiama 1.78 i
Dviem miheaiama----------- 1.25'
Vienam mAneaiui ‘ -------   75

Lietuvon ir kitur aMenluoce 
(Atpiginta*

Metama--------:........    88.00
Pusei mete  4.00

< Trima • minėdama* ...—............ 2.50
Ptaigua reikia diati natto Money

Orderio karto aur otaakyam

“UŽTERŠĖ ORĄ”

ir skai-

kas pa-- 
ir plus- 
viską iŠ

Lietuvių spauda Amerikoje nuo labai senų laikų 
yra palinkusi prie aštrių ginčų. Bet laikraštyje, jeigu 
kas nenori polemikos klausyti, gali ją praleisti 
tyti ką nors kita.

Kitaip yra su Radio. Jeigu oro bangomis 
leis savo kakarinę, kitus žmones niekindamas 
damas, klausytojas kad ir nenorėdamas turi
eilės išgirsti, jeigu jam yra. įdomi bent dalis programo..

Ginčų ir pasikoliojimų mėgėjams tai yra tikras ra
dinys. Supykai ant ko nors, tai nieko daugiaus nerei
kia, kaip tik pasisamdyti pigią Radio stoti ir išlieti sa
vo tulžį į publikos ausis.

Nežinia dėlko — ar dėlto, kad lietuviai pasižymi 
ypatingu “pažangumu”, an dėl kurios kitos priežasties, 
bet jiej rodos; pirmutiniai tarpe visų Amerikoje gyve
nančių tautybių ėmė šitą naujausią technikos išradimą 
vartoti šitam tikslui. Vokiečiai kits kito per* Radio ne
plūsta iri “nekritikuoja”, nors nuomonių skirtumų , pas 
juos, be abejonės, yra ne mažiau, , khip pas mus;

Lenkai, rusai, žydai, airiai taip; pat’to nedaro. Jie; 
turi daug Radio programų. Vieni geresnį kiti silpnesni 
— bet polemikų, užsipuldinėjimų antį kits kito; .grasini^ 
mų skundais bei teismais ir smerkimų ■ jų programuose 
nėra. Jie paskaitytų tą labai nešvariu ur nekultūringa 
dalyku!

Lietuviai yra šituo atžvilgiu. išimtis. Jų tarpe a^. 
sirado grupė -žmonių, kuri * musų j tarpųsavės ginčus iš^ 
nešė į orą,' idant paskleisti juos kuopiačiausia— neįtik
tose ramiose stubose, kurių gyventojai »iki1 šiol į jokias | 
a

,1

bos, jisai, žinoma; nesupras, ką tenai kbks-Simas; . OliŠ; 
arba-kita panaši žmogysta tąvalibja? Bet? jisai;gali?turi 
pažįstamą lietuvį, kuris, jam. pasiteiravus, paaiškins, jų 
“prakalbų” turinį.; Reiškia; apie ^lietuvius, lengvai: galai 
pasklisti gandas, kad jie* savo Radib1 programus1 rengia 
ginčams ir* pasikoliojįmams! Gražią?? mes tuometi įgysi** 
me reputaciją* ar ne?; \ . /

Apgailėtina, kad šitas nelemtas • palinkimas, “teršti 
orą” jau dalinai pradėjo 'užkrėsti up; programus vienos 
musų rimtos biznio įstaigos, kuri Radio srityje, yra įgi
jusi daug kredito. Gal tairyrai tik nesusipratimas^ įvy
kęs per vieno jos darbininko neapsfžiurėjimą; bet tai 
visgi yra nemalonu. s | kurios>ki?eip8is į pašalinįį&pąfiii’

šiaip ar taip, tas “oro teršimo” darbas -turės susto-
ti, ir „,-eiėiau «.,,«<» laukti, ik- E^S'.’S&T“
pasieks gandas • bederalę Radio* Komisiją? Ttaci’lietuviaiI sjekti.
yra vienintelė tautai Amerikoje, kuri Radio vartoja ne Uždrausti nariams šitokiai 
pramogai ;.r pamokinimui^ bbt vaidams ir plūdimams! budu veikti reikštų labai su- 
-------------------------- ------ -------------------------------------------——_ siaurinti ..kritikos* Idisvę orga-

Tautininkai sudary tą tiizaoijoję ir»leisti įsigalėti jo- 
ką komitetą Jtonferenėijoje,..Mir< jo Hurokratfemui.

kadfi orgąnizatfjbs

■wrMfjejr

{Apžvalga
SLA. ARDYTOJŲ “ATSTOVY- 

BEI” NESISEKA

_ “Naujienose” buvo rašyta, 
kad tautininkų slaptoje konfe- 
’rencijoje išrinkta komisija..jau 

buvo sudariusi “tautiškų kan
didatų sleitą” ir kad paskui 
tas jos “sleitas” suiro ir pa
čioje komisijoje (“atstovybė
je”) kilo nesutikimų. TAs ži
nias dabar dalinai patvirtina 
patys fašistai;

Paskutiniame<“Vienybės” nu
meryje tautininkų i komisijos 
pirmininkas (linkus ir sekreto
rius Sagevičius praneša,* kad ji 
turėjo, f kelis posėdžius, tačiau 
galutinai dar»nesusitaria.' A 

“Klausimas komplikuotas”, 
skaitome jų pranešime, “it 
tyrimo- stacijoje. Ji# bus 
greit baigtas,ir tada oficia
liai paskelbsime.”

Antradienis, saUs. 26, 1982
V... .. ...... ...................... "" .................

daug, mikrobų įsiveržia į krau
ją liUdsaį/ taf tada gali pasi
daryti taip( vadinama “Septi- 
ieiriia” (abelnas kimo mikro
bai* užnuodijiinas). ši ligą; 
tankikušiai baigiasi žmogaus 
mirtimi?

Tai matėte, kiėk‘ nemalonių 
Ir pavojingų dalykį gali pasi- 
dąryti nuo inažhe menkniekio.* 
Jėi ’ žmogus prižiųrfifų savo* 
dantis ir taiku kreiptųsi prie 
dantų į gydytojo, jįaafr lengvai 
išvengtų visų tų virš minėtų 
pavojų; Ašpkritai žmonės dau
giau rūpinasi savo automobi
liais, nei savo sveikata. Jėi au- 
toniobilius truputį ne taip dir
ba kaip reik, jį\|upjdus veža 
pas mekianiką. Jėi dantis ar 
kitas koks organas truputį 
pradeda skaudėti, tai žmones 
j tai, neatkreipia jokio dėme
sio nors tankiai tėkš skausmas 
gali btoti žonkili, didėlio pavo
jaus. Čia .nidn prisimena, sena 
amerikiečių patarlė, kuri liuo- 
šame vertime štaLkaip skam
ba: — “Atsargumo uncija yra 
geresnė už gydymo svarą,” 
Tame pasakyme yra labai 
daug teisybės. B?et ką padary
si... Už savo tamsumą žmonas 
tttri ’ kentėti ir mokėti.,

Kitą- pirmadi’enį kalbėsime 
dpįo kronišką ir, taip vadina* 
mą, aktą votįj

daugiau. Nedaviau jam supras* 
fi, kad "jį seku, vienok tiksliai 
patčmijau ' kiekvieną jo judesį, 
įtaiga jo akyse sužibėjo tas 
{»asalų žvilgsnis, kuris yra cha- 
akteringas bepročiams kuomet 

į jų galvas ateina mintis. Su 
žvilgsniu jis pradėjo gudriai, 
prašmatniai’ galvą ir pečius 
kraipyti, judesiai, kuriuos be
protnamių prižiūrėtojai taip ge
rai žino. Renfieldas nutilo, pri
ėjo’ prie lovos, kokio tai keisto 
nusižeminimo apimtas atsisėdo 
ąntj krašto ir sužiuro/ ( tuštu
mą*- didelėmis, be jokios išraiš
kos, ; akimis., Norėdamas suži* 
nori»ari jo apatija buvo tikra, 
ar* tik jis taip apsimetė, mėgi
nau užvesti i kalbą apie jo gy* 
valiukus. tema jame visuo
met sukeldavo didžiausį susi
domėjimą; Pradžioje tylėjo su
sičiaupęs, bet galų 2gale nekant
riai atsakė:
: “Kas man tie* vorai. Nbduo- 
dduuž*juos net skatiko?’

“Ką?” sušukau-. “Ir ttr sakai, 
khd nieko neduodi už vorus?” 
(Pdskbtiniu laiku jis buvo la
bai vorais* susidomėjęs ir* jo 
šasiuvinys net knibždėjo nuo 
Sukimštų skaitlinių). Į: tai* jis 
painidi* atsakė: —
. “Jaunosios akys žiba, laukda
mos jaunikio ateinant, bet kuo
met jis ateina; jos nebežiba; 
daugiau.”

Jokiu budu nenorėjo išaiškin-i 
ti ką tuo manė pasakyti'ir ty
lėdamas užsispyręs sėdėjo ant 
lovos krašto.

šiąnakt jaučiuosi labai pavar
gęs .ir esu blogame upe. Nega-> 
liti niekaip sustoti galvojęs apie. 
Luciją ir kaipt visas mano gy
venimas 1 butų »buvęs kitas, ge-.

’ resnis, laimingesnis. Jeigu ne-' 
galėsiu tuojau užmigti,' chlora- 
las, naujo amžiaus morfėjus —, 
C2 IICL3 p. H2 O! Bet turiu 
būti atsargus ir neįprasti. Ne, 
šį.vakar jo neimsiu! Svajojau 
apie Luciją ir jos nenoriu pa
niekinti maišydamas vieną su 
kitu. Jeigu nebus kitos išeities,

iąądten išIeidd SLA. Vakarui šilppiąa ir net naikiną mikro- 
Vteikfcjų Kbniitėtas, nurodomai bus. Į tą vietą atplaukia daugį 
kitas pavyzdys. Tuose abiejuo- kraujo baltų celių kurios pra- 
ąe atsitįkįmubse buvo pasmerk- deda gaudyti ’ ir naikinti įsi- 
ti bolševikų lyderiai. UŽ ką: briovusius mikrobus. Daug; 
Ar. už tą^kąd jie skelbia komu- baltų celių toje kovoje žųsta.į 
rižmą ir garbina sovietų Husb Mirusios kraujo baltos celes,; 
ją? Ne. Susivienijimui toki da- panaikinti šūdiniai* mikrobai,! 
ykai nerupi? ne? SLA. konsti- J U toksinai, /Phsmą ir-krau-i 
tuęįjąf>įs.akiniaį draudžia, dary- sud«ro pūlius. Dabar jums; 
'ii (Uskriminaciją tarpa nariui aišku, kas tai yra pūliai. Jei; 
M jų politinių ccl^f tuoj aus mikrobų)
pakurų. Paminėtuose atsitiki- nopanaikina^ kova tęsiasi ik 
muose buvo pasmerktas ne bol-. 8*dU- •atsirandm: Vis* ddw 
ševizmasi arba^ Komunistų ; Par-; Todėl veidas ištinsta;
tija, bet tam tikri boiševikiš- Pult,ai. spaudžia- artimesne* 
kos grupės tikslai .ir, darbai. ?ut n”us f z^ui toje^ieto-‘ 
4 Ta. bolševikų<grupė- buvo po P0' labai skaudi .Žinogussgauu 
kontrole ppHMŠkos. organini J nark^
] /r/ . , . Hiteri lokiąnie- atsitikime1 vietą,i(^mumstų, !PartW. ir kyr randasi da iausiai
petuvių Biuro)-, „kuri ją šutve- atirti., padJyti.

jah d ktavoi nTo». grupes drennž ( iemon- lių :išbs.
veikimo “platforma’ Suatviemt dųoth vaistui viduriui
jime* buvo priešinga SLAr Pa-|-^vtd ldli jebjoi nepadaryti,’ 
grindamsfraternabfcmui iruaįf§taį ka8 galit?atsitikti: pu* 
politiniam neittalumui.; Paga«- jiaįv gali sugadirtti žandų ikUu- 
įiauB; jos veikimo^ priemonės: jus tiekį..kad1 jų ddlįiprisieina; 
(sąmonina- viršininkui; ir na* ^tą.? syk išpjauti arbau išimti 
rių/šmeižimas) nesutiko su or- įc į0> pyilai gąli pradurti vei- 
gonizflcijds1' įstatais/ Ją( kur nors išvidausriripaliktiį

Jėigu<> net šitie< dalykai,^ taiiUdanitij randU:j visam aiužiiii..; 
Brooklyno' seimas nebūtų gale- pagalinus,* kraujas;galrinuneš- 
jęs pasmerkti Mizarą ir An- (į; mikrobus kur nors * į kitą! 
ariami į iri Shirba-. nebūtų galėjęs dalį,, arba: organus > iri 
htitttėišStėr pašalintas iš SLA. pradėtih naują;; puvojingąi ligą,) 
j štandiė labai; , panašiu keliu,< 9 blogiausiari būna tai, jei; 
kaip.’ anąmet■ bolševikai, bando; —---- ——.......i./ ■-...... .
eit? i tautininkai. Dviejuose! | 
punktuose* jų1, taktika nuo bol-i] - 
!ėvikų taktikos visai nesiski- 
ia.i Tėutininkai laike konferen-;

ėijąt; ir! sutvėrė komitetą (“at- 
Štovybę”) /tikslu vesti partiniai-! 
pplOKH»kovą prieš dalį SLA.< 
barių,!.kurią1; pažvalgos jiems 
pepatirikri’ Ir šitai kovai jie 
Vartojai! bimbiškas priemones,’! \ Permiuion
ŠkleisdUmi;! SLA.' narių tarpe; t ,
Šmeižtas ir i melus apie priešin-i r (Tęsinys),.
gas tautaiiinkams sroves ir jų) i jjs manęs prašo perduoti, 
iitstovus.; , . į tamstai jo meilę ir-pasakyti,)
; Taigi; tautininkų suorgani- kad ' tuo1' pačiu > paštu jis; siūn-4 
įūptaa grupė V Susivienijime yra! čia* liiišką" ir-Mf. Hawkinsufe 
įieteisėtą»i,ir, “Tėvynės” įspėji- Exeteryję. Labai apgailestauja! 
Inas šitai/ grupei kaip tik ir ilgai užtrukęs šioje šalyje, bet 

irimai’ t. Vijsas jo darbas jau- atliktus.i
♦J ^. Jonatanas Hąrkeris turės pu-;; 

’ silikti musų sanatdrijoje, kak 
nuošė, kelias savaites ir. atsil
sėti. Tuomet jis galės grįžti 
atgal. Jis taipgi prašė manęs 
paminėti, kad neturi užtektinai 

| pinigų 1 užmokėti už gydymą ' ir j 
slaugymą, bet -norįs būtinai at
silyginti, kadangi yra daug: 

[ Dąptiies;.pulpai mirus, mik- daugiau žmonių,.kurie visai ne- 
i®bįirippri šąkhiės kanalėlį įsi- išgali užsimokėti, , 
Sibiauilir į ’ikJu'ną^.čia prasideda] “Reikšdama Tamstai savo 
libhri žmgęidri kova tarpe įsi- simpatiją ip linkėdama kuo 

hridvuriiyjmikrobų (priešų) ir daugiausiai laimės, pasilieku,
1 (musų.’] Su pagarba,

“Sesutė Agota.
“I*. S, — Kadangi mano pa

či jentas dar miega,* atidariau 
pas \b_| laišką, norėdama Tamstai pa^ 

I, L Tašyti KĮek' daugiąu. Mri Har-j 
____ tžvWo< ta Pkova;| \eris išpasakojo man viską 
yrU labai žingeidi. Šitą kovą: apie tamstą, ir prisiminė,, kad 
ištyrinėjo ir niąms paaiškino; netruktos , busite* jo žmoha. Lai 
žinomas rusųiinjokslininkas dr. Dievas suteikia, jums abiem 
St AT 'V • 1 1 • • I r» • • A « v W*k Afl 1 I 1 ZNmenikoy.
“rligocytosis
iilas kenksmingą mikrobą per į smūgį

nų graikų kalboje reiškia estį,)Lmas kliedi ’ apie bjauriausius 
valgyti. Kad i geriau supratus dalykus: apie vilkus, kraują ir. 
tos kovos cigą;|įUirhi - j unito pa-: nuodus;. ąpie. šmėklas ir demo- 
aiškinti keletą^ dalykų. Pir- nūs; visko tiesiog; nedrįstu su
minusia — Šį ;tą apie - inusų|n)inėti:,i Patariu tanSstaį būti, 
kraują. Tarppi kitų svarbesnių!'atsargiai jr per ilgą laiką ne- 
kraujd^ daliąp yra: — “Plas- leisti jam kuo nors panašiu su* 
ta,”’1 kraujo skistymas;; rau- sijaudihti; jo ligos pėdsakai 
fldpps . celės iri keletas rųšiųį 
baltui celiip“ Kai kurie iš tiy 
baltų celių turi ypatybę pa-1 
gauti. ir.. suėsti. kenksmingus 
niikrobus?.. ktiric kokiu nors 
budu Jįsibriauua į \mįsų kūną. 
Antrauvisaariuuril kunes susi- 

; (IddainiižuiėHti^ceiių. Kick- 
yien&: iš$t$ criftf ’tuflį teavb;vat- 
skiYą-, gyvenimą ir .savo priė- 
dermą. KadąązAąiogUri piibapįį 
dantį ft^k^a įileid^^kttd^ddd*' 
dą?Tnikrįbains galimybę įsi- , ■ - TT , . - ,
bristi į j, kapo t audįąiu^- tai ® ar

-rrV—------- *---------
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^aujOG baltųjų’; celių 
įihne kbremų^i— kitaip staigi] 
Votiti;; Nors1 žmogui, kuris tam- 
fią tos kbvos "auka, tenka daug 
pakientėti dr kitų jsyk net nuva-l1 
žinoti, kaip sakoma, 
rąomą ant al$|s,”/ visgi, iš|Ta 
moksliško ai

Tautininkai: sudarytą pclti 
ką komitetą J<onfėrenėijoje,..k 
įi buvof specialiai sušauktartik* I 
shi - organizuoti Susivienijime į ’ 
“tautiniai nusiteikusius” narius 
prieš socialistiis. Tai yra aįyi-j4 ,
ras pasikėsinimas skaldyti SLA. mo apie rinkimų kampanijas, 
į partija^ ir kėlti- jame suiru*| kurios dažniausia dm gimdo, gru* 
tę, apšaukiant vienus narius 
“gerais”, kitus “negerais”. Su
sivienijime jau i kyla protestai I ši viršhuiikki, pftįddd’dflt kuopos*' 
prieš tokį tautininkų ardymo valdybomis ir baigiantS /PiĮdl 
darbą.-. Taryba, yra ^repkami narių bal-

Matyt, tačiau,i kad ir patys l žais < (dagi vartojant ir visUotb 
to darbo Inžinieriai nesusRąr laibus balsavimus), visai nė^iHĮhą 
tarp savęs — panašiai,; kaip | 
bimbininjsai su/“sklokininkąis”.

“TĖVYNĖ” ĮSPĖJA PRIEŠ* 
SĄMOKSLININKŲ GRUPES? i

GRUPIŲ R^BOŠ

Dabar prieiname prie klausi-

peš Susivienijįme. Demokrati
nėje organizacijoje, kurioje vi-

Paskutiniame numeryje^ “Tė
vynė” rašo apie pavojingą reiš* 
kilį, kad Susivienijime veikia 
prieš niekę neatšakpnąingos 
grupės, kurios bando paimti į 
savo rankas organizacijos kon-1 puooįęlype 
trolę, irtsako:;

kUs už kelių, sąvaičjų jausis vi
sai gerai? Bet visuomet elgkitės 
su juo kuo atsargiausiai. Jiisų 
dviejų,, kiekvieną dieną.maldau- 
j u Dievo ir - Šventą j ų. musų , li
goninės globėjų,, laukia ilgi, .ilgi 
metai džiaugsmo ir laimės.” .

Daktaro i Sevardo Dienynas 
■ *j s** i ■ ' 4**i ’

Rugpjūčio 19 -d.tr- Vakar nak
tį'Renfielde įvyko staigi ir keis
ta permaina. Apie aštuntą va
landą vakare jis pradėjo neri
mauti ir pakampius' uostinėti, 
kaip,/ šuo. Toks elgesys prižiū
rėtoją labai.. nustebino ir žino
damas, kaip* aš pamišėliu ėsu 
suinteresuotas,. pradėjo;> jį ra
ginta - kalbėti.. Paprasti; prižiu* 
retoją ' jis: laikyddvo didelėje 
pagarboje, kartais net buvo 
vergiškai paklusnus Jo/ -norams; 
•bet* šį vakar prižiūrėtojas pa
sakė, kad jis elgėsi, labai 'išdi
džiai. Jokiu budu nenorėjo nei 
žodžfty‘tarti, tik1 visą laiką kar
tojo:/ 1

“Nenoriu^ sii' tavirhi kalbėti'; 
tu dabar nieko, nereiški; Valdo
vas ramčiai’ -

Prižiūrėtojas: tvirtina,, kad 
j ik greičiausiai bus pagriebtas 
kokios nors religinės manijos. 
Jeigu itai-'ticsaf turėsime apgi- 

i ginti nup< triukšmų ir - užpuoli- 
mųtb nes > stiprus vyras ir tuo 
pačiu, laiku ; pagriebtas žmog
žudiškos1* iri religinėj- manijos 
gali’btitii labai pavojingas. Kom-A 
binacija* tikrai pasibaisėtina'.

Devintą.,valeindą.y pats jį.ap
lankiau^
J Reniįeldąs ir j mane atsine
šė taipjiatį kaip; įfprlžhiretoją; 
jo gįliąurioj i savy jautė j, skirtu
mas tarpi-manęs-ir prižiūrėto
jo nedarė mažiausio skirtumo. 
Visi pažymiai rodo, kad jo už- 
šikbČšM religinės manijos ir 
greitu laiku pradės įsivaizduoti 
saye esant Dievu. Nereikšmin
gi vos ą^fetėbimi skirtumai 
tarp paprastų, mirtingų pasau
lio žmonių yra permenki Visa
galiai Būtybei apie juos rūpin
tis! Kaip tie bepročiai save vi
suomet išduoda! Tikrasis Die- 
va'Š, rupįhąai, kad bereikalingai 
|iup' žvirblio nenukristų nei 
viena plunksna. Bet pačio žmo
gaus puikybes sukurtas Dievas 
nemato jokld skirtumo netgi 
tarpo erepbv-iift žvirblio. Jeigu 
tįk žmonfi$. nebūtų tokie pui
kus; * J

Per kokį pusvalandį Rcnfid- 
‘ftfašįna^Veilčsfik I®L-grdBf ir’ hetfu* das nerimavo’ vis daugiau ir 

•. • ■: > ■

Tiri kova vadinasi] kuo daugiausiai laimės! Jis 
i”, t. y. naikini-] pergyveno labai sunkų, skaudų 

— taip tvirtina; musų 
tam tikras celes: “Fagoin” se-Ldaktaras —ir karščio kąnkina-

išyengti, katy -rinkimų meta rie** 
sidąry tiį ■ grupei ■ kurių vienos 
dori pravesta vienus kandida
tus, Jutos kitus. Badavimo tei^ 
šėe'be diskusijų;! ir agitacijos 
įąisvės ' yra ’ tužčiąs; dalykįs. .

{ Bet t ne ^yi^eįdaj grupesį.'i yrae 
pa’gęidąąjamos. Josi turi i nebūt

neišnyks per labai ilgą laiką? 
tUrėjOmę parašyti apie tai 

senai, bet nieko nežinojome 
apięr jo.draugus, o ką jis: 
bėjo* neir>vienas negalėjo-• suJ 
prasti.; \Pi1 Hąrkprtš atvyki 

I traukiniu^ fe * 'EJausęnhbr^d^ ir 
vienam dežniiayusian| ,policinin- 
kui stotie#,^ir&upnkhs1 pasako
jo, kad jte<:lyg paipiŠClis, 4be- 
gp į stptį \reikalatidamąs,.bilie- 
|to;.nąmp. Supratęs ,i$ jšvąizdoš-,'

priešingos orgąhi^ąęįjos prineį-i . 
panis ir įstatams* “Tevynpr

L ' 1 ' • V A A ‘/J ’ l • ' * & 've* pavyzdį- iš 34-to 1 seimo 
i, kur.; tuo klaįUsimu 

i buvo debatuotą dr padarytą nu- 
..Prie šios progoj pravai’' rarifiiąs:' Savo parėfektfiitS kiiri

Jis' jtoni davfy tikėtą;J / tolimiau- 
siąjįstotk Jiąj^e/lk|i^1 trAut; 

inaį erzina] kiW! Jom-pusėim 
ąą^tjjųuęele^, į^rips ^asįliuo- “Tąnistą';gąli.but?į; tikįąrkad 
to&jli^savo vjetų/ ir a^uRa nfes kuo-labiausiaikjuot.rūpina- 
mikięebiu^ ištisų pusiu, arba Nepaprastu j’savo'.ge.ruipu

padeiro; aplink jų sieną. Kr.au- h*; malonumu, jis įgijo/.musų 
jo priplaukimas toje vietoje dfaugfekUmą ir meilę. Jis

- ■■ '• ■

. Vėliau*. — Džiugaunu taip pa
siryžęs, dar daugiau džiugaunu 
pasiryžimą išpildęs. Gulėjau lo
voje ir varčiausi nuo vieno šo
no ant-kito.x Išgirdau laikrodį 
išmušant antrą valandą naktį.. 
Kaip tik tuo laiku pas mane 
atėjo naktinis sargas iš ligoni
nes kambarių pranešdamas, kad '. 
Rcnfieldas ištruko* Nieko ne
laukdamas užsimečiau rūbų irt 
nubėgau žemyn; mano pacien
tas yra per daug- pavojingas* 
trankytis po pakampius nakties 
laiku. Jo manijos ir kiti suma
nymai’geli būti labai pavojin
gi nepažįstamiems žmonėms.

(Bite daugiau)

Red. atsakymai
Juozui ..Virbickui: Tamstos: 

rašinyje nėra*’ nieko daugiau, 
kaip tik asmeniški kivirciai — 
minėjimas, brolių; žentų ir tė
vų, kartojimas privatinių pasi
kalbėjimų, visoki įtarinėjimai, 
ir t. t. Nei'visuomenei, nei or
ganizacijai toki • dalykai nėra 
įdomus. .

N aujas No. t 22 “Kovos” 
gautas • šiandie* Kaina 10c. 
liUuskiie Naujienose, i__________ _____ _________

AMERIKOS

v *
Batina ir labai pagtb 
banga knygeli tiem*, kn- 
rie nori tapti Žim lalm 
piiiečialą. Pamokinimai 
apie* ii&r šalies tvarką, 
apie jo»i viršininkų - riti* 
khrius it viską kas reika
linga prie ėmimo egza
mino rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kaito
mu su rašyta.

KAINA TIKS: 25 CENTAI i

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

, CHIČ4.6O, 1LL.

( Siųskite mon«y orderi arba ktaooe 
1 ž&kldiM.
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Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojaii.

Dk MARGĖMS
Graboriai

Bjridgeportas {vairus Gydytojai

avė.

Akių Gydytojai
' \ ■ ■ ‘ t ‘ 7 J M *‘ •' ■ |guvos parap., Pavąiguves 

Paliko dideliame nuliudime
mar

Lachavich ir Simus

Tclefortas Yards 1138

(Stanley P. Mažeika

John Smetana, 0. D

iki646 W. 46th i$t.1W1

0036

kuris esti 
svaigimo,

2 i
10

Mrs. A. K,

PLACHOWICZ 
Zalpaitė 
Šiuo 
9:15

pasauliu i
valandą

apie 43
Šiaulių

Telefonai >”

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek

madieniais nuo 10 iki 12. 
3421 So. Halsted St.

Phone Boulevard 84^3

Tel.

M.

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724<v

Chroniškos ir ilgos ligos
«

■ Skilvio, Širdies. Plaučiu. Plėvės.* lukštų, 
bėgantys Hcnioroidal. Kraujo ir Nervų Pa
krikimai Astma, Visokios Moterų Liros. 
Kainos nupigintos.

DR. ALEX W. MARMOR
GYDYTOJAS, CHIHURGAS IK 

OSTEOl’ATAS
4407-0 North Kedzle Arenus 

Tel. Independente 0033
Valandos: iki 1 vi p. p. ir nuo 

U iki 0 v,. vak.

randasi S. P.
3319 Au-

ANTANAS POCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 23 dieną, 8 valandą iš ry
to 1932 m., sulaukęs pusės am-

25 <METV PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visų akių

■' -• ' - ' *-------- ' 1

Taip Chicagos
Lietuvių

,u ■■■

Nedarbas kamuoja Chicagos 
gyventojus jau porą metų. 
Keliama fondai bedarbiams 
šelpti. Maitina suvargusius 
labdariiigos įstaigos. Neatsisa
ko ir privačiai gyventojai pa
gelbėti biednuoliui, kai jis pa
sibeldžia į jų namų duris.

Bet tur būt daugiau, nei 
kam kitam, tenka šelpti pa
vargėlius, bent lietuvių tarpe, 
lietuviams biznieriams maisto 
produktų kratituvininkanis. 
Nes kur alkanas žmogus pir
miausia eis? Žinoma, į krautu
vę. Lietuviai biznieriai ir gelb
sti kiek galėdami.

Žemiau paduodama sąrašas, 
be abejonės, tik mažos dalies 
lietuvių krauluvhj savininkų 
Bridgeporte ir VVestsidėjc, ku
rie atjaučia vargdienius. Pa
davė tą sąrašą žmogus, pasi
sakęs, kad jis pats gavęs pa
galbos ir manąs, joge i ir ki
tų vargų suspaustų jie neiš
varo. Jisai nori padėkoti šiems 
lietuviams: /

Adomas Kalėda, grocery, 
market, 658 W. 35th St.

S. Bruchas, groscris, arba
tos ir kavos, 2901 So. Union 
avenue.

Frank Shimkus, grocery, 
market, 3151 Emerald avė.

-K. Beinarauskas, grocery, 
markei, 3301 Emerald avė.

A. Budris, grocery, markei, 
3465 Auburn avė.

Leon L ingis, grocery, mar
kei, 3337 Auburn a^e.

Rapolas Ivanauskas, groce
ry, market, 2801 Union avė.

\Vladas Slasiulis, grocery, 
market, 3300 So. Union avė.

Jonas Lakas, grocery, mar-

ket, 3,327 So. Morgan str.
John Nedvar, grocery, mar

kei, 3338 Aubūrn avė.
A. Cibulskis, grocery, mar

ket, 836 West 33rd placc.
Silvestras Mėlynis, grocery, 

market, 3404 So. Union avė.
Antanas Kazakauskas, gro

cery, market, 711 W. 34th str.
Kazimieras Jackūnas, 

cery, market, 3001 
avenue. x

Frank Waičkus, 
market, 634 W. 35th

Aleksandra Minzaris, 
cery, market, 2956 So. Union 
avenue. ' . '

gro- 
Emerald

grocery, 
Street.

gro-

Joseph DobravoLski, grocęry, 
market, 2325 So. Oakley

Nikodemas Karia vičia, 
cery, market, 2201 W.

F. Janivarlis, grocery, 
ket, 2212 W. 21st stree.

Kaip viepa ,moteris j sa
vaitę prarado 10 svarų

Mth. Botty Luedeko Ifi Dayton raAo: "A6 
vartoju Kruschcn, kad numažinti Hvanuaa— 
aA nelokali JO svarų | vienų navaitę ir’ no* 
žinhu kaip Ji ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebumų lonnrai, SAUGIAI ir 
NHKMNKSMtNGAJ — imktje pusę ftųi»k)it(4 
lld Krunehcn stikle kiirAto vandenų ryto pijo# 
piiBtyrfMiui — tai yr» sauruu budųa netekti 
nrųmžaiiH riebumo ir viena bonku, kilrįuit 
užtenka 4 Havaltonin visai mažai kainuoja. 
Gaukite ji paa bile aptmklntnkų Amerikoje. 
Joifru'Ai pirma bonka neįtikins jua. kad tai 
yra Hausflausiaa budus ■ mtslKratyti riebumo
— pinigai gražinami. >

žiūrėkite, kad gautumėt Krusohcn SoltA
— yra daiut Imitacijų ir jus turite saugoti 
savo ‘svefjtatų. 1

* F

— ________ —

Garsinkitės “N-nose1'

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad 'neturime iš-

L ' i »' t »
laidų užlaikymui sky
rių. •

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

■--- -—o———

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

730 W. 62 St
Tel. Englcvvood 5840

Lietuves Akušeres Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th » Halsted St$) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso Jr Rez. Tel. Boulevard 5914-

‘ DR. NAIRELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartįgro- 
21st

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarhinkais, Kctvergais ir Subatoms 
2420 VV. Marquette Rd. arti Western Av.

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausias 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 1 Hth St., netoli Morgan Sti 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110
» Rezidencijos telefonai
Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

JARUSH
PHYSICAL
THERAPY

B MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

* i ♦ d
žiaus. gimęs Raseinių apskr. Vai- 
------- ------- Pavąiguyės kaime. į 
-------- ------------ _________: mote- 4 
rį Anelę, dukterį Oną ir sūnų An- 
taną, brolį Liudviką, brolienę Ro
zaliją, žentą Aleksandrą Balčiūną, 
marčią Sofiją, S sesėris — Alyirą, 
Stanislavą ir Prancišką, seserėną 
Joną.Ravotą, gimines ir paįstamus. „ 

Kūnas pašarvotas, randasi 1826 1 
String St. namų tel. Roosevelt 
8544.

Laidotuvės x įvyks seredoj, sau
sio 27 dieną, 8:30 yal. ryto iš 
namų į Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atribus gedulin
gos pamaldos až velionio sielą, 
o iš tęn bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Pociaus gi
mines. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- ’ 
tinį patarnavitpą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę liekame. 
Moteris, Duktė, Sūnūs, 
Žentas, Marti, Brolis, 
Brolienė, Seserys ir Giminės. 

į Laidotuvėse patarnauja grabo- j 
rius Radžius, Tel. Canal 6174.

■f:

seredoj. sau-

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnaujame laidotuvėse kuogeriausia 

Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Rl., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Courf, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

JONAS MERKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 24 dieną. 8 valandą va
kare. 193 2 m., sulaukęs pusės 
amžiaus gimęs Rokiškio apskr., 
Skapiškio parap.. Narbutų kaime.

Paliko dideliame nuliudime se
serį Emiliją ir švogerį Antaną Bu
kančius ir gimines, o Lietuvoj 
brolį, dvi seseris ir gimines.

Kūnas pašarvotas.
Mažeikos koplyčioj, 
burn Avė.

Laidotuvės įvyks
šio 27 dieną, 2 vai. po piet iš 
koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Jono Merkio gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį > 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, e.

Sesuo, Švogeris ir Giminės. .

Laidotuvėmis rūpinasi Marijona . 
Vjršiįienė. Tel. Yards 5 722.

Laidotuvėse patarnauja grabo- L 
rius S, P. Mažeika, tel. Yards 
1138.

...............  i
V ; y r

i

|
Barami

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3311> Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryio iš Lietuvos
Paledgvins akių įtempimą, 

priežastimi galvos skaudėjimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir tobregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo'10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ’ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be' 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone houlcvard 7589
---- o_---

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Ncdėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1401

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St. 
Kampas Wabpsh Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazas. X-Ray etc.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. n,uo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rcz. Tel. Hyde Park 3395

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet

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

AGNIEŠKA ŠERPETAUSK1ENĖ 
(po tėvais Jonikštaitč)

Persiskyrė su šiuo pasauliu . 
sausio 25 dieną. 12:20 valandą- 
po pietų. 1932 m., sulaukus 57 
metų amžiaus. gimus Lietuvoj. 
Tauragės apskr.. Kvėdarnos parap.. . 
Lembo kaime. Amerikoj išgyveno 
36 metus. Paliko dideliame nu
liudime 2 dukteris — Emiliją ir 
žentą Joną Tanke. Juzefą ir žen
tą Joną Radnich. 6 anukus. pus
seserės sūnų Kazimierą Degutį, 
pusseserę Marcelę Kairienę ir gi
mines Amerikoj. Kūnas pašar
votas. raudasi 3'239 S. Union Avė. >

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
sausio 28 dieną, 8 va!, iš ryto 
iš namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten, bus nulydėta j šv, Kazi
miero kapįnes.

Visi a. a. Agnieskos Šerpetaus- 
kienės giminės, draugai ir" pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskpųpį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukterys. Žentai, Anūkai 
ir Giminės. *

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Tel. Bpulevard 
4139.

ALEKSANDRAS MATUTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 24 dieną. 6:45 valandą ry- 
te 19 32 m., sulaukęs 47 metų 
amžiaus, gimęs Stulgių parapijoj, 
Raseinių apskr. Amerikoj t išgyve
no 29 metus.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Oną, dukterį Mortą, brolį 
Vincentą. Lietuvoj brolį Juozapą 
ir 2 seseris — Juzefą Stirbienę ir 
Moniką Vytauskienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 2305 
So. Oakley Avė.
/ Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
sausio 28 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Aušros Vartų parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Aleksandro Matučio 
giminės, drąugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patąrpavimą ir 
mą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Duktė, 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius iŠ. D. Lachavięb, tel. Roose 
velt 2515.

KONSTANCIJA 
po tėvais

Persiskyrė su 
sausio 24 dieną, 
ryte 1932 m., sulaukus
metų amžiaus, gimus 
apskr., Šaukėnų parap., 
vienkiemy.

Paliko dideliame nuliudime sū
nų Petrą, dukterį Emiliją, 4 bro
lius — Franciskų, Ignacą. Antaną 
ir kunigą Vincentą Žalpius, bro
lienes ir gimines.

Kūnas 'pa&rVdfaš, randasi 1. J. 
Zolpo koplyčioj, 1646 W. 46 
Street.

Laidotuvės įvyks scerdoj, sau
sio'27 dieną, 8 vai. ryte iš kop
lyčios į šv. Kryžiaus parapijos į 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Konstancijos Placho- 
wicz giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai J 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Sunūs, Duktė, Broliai, 
Brolienės ir Giminės.

* Laidotuvėse patarnauja grabo- iį 
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard , 
5203.

■ >

dalyvauti 
jam pasku- 
atsisveikini-

Brolis

—■ Y " Fl (■ >. 1 ■
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OPTOMETRISTASIGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj f f ♦ r • • *

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
pftklausau prie gra

bų išdirbystės
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088
.---MH i .į------------------------------ —-

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Vjsas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halstęd M Tęl. Boulevard 7314

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių 1

1801 South Ashland Avenue
Platt'Blg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

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

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

------- o-------  i

Tel. Yards J 829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

pampas Halsted S t.
Valandos nuo 1.0—4, nuo 6 iki 

Ncdėliomis nuo 10 iki 12 
-------o-------

8

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
t OPTpMETRIST 
Praktikuoja virš 20 m. 
4^49 <S. Ashland Ape. 
T,cL Boulevard 6487

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotam Optpmetristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas
Valandos 9 ryto iki 9 vak. kasdien“dr. j. groupę

463'1,S. Ashland Ane. Tel. Yards 6780

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46tb St. Čhicago, III.

^►R. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki; 8 vak. Ncdėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phono Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 įki «8 vak.

Tel. Wcst 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
, ir Chirurgas

Perkėlė abu savo pfisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 
Nedelioj pagal sutartį 
Tek Bpulęvard 7820 

, Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tet Prospect 1930

.f I .1 ’ "■ “k .

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
3102 So. Halsted St. 

arti 3 1 st Street 
CHICAGO, ILL.

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Canal 4050 Veneriškos

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

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicosc Gyslos Odos

■

""i

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dedrborn St., Room 1113 

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

I Gyvenimo vieta 
3323^ South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą
Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti* Leavift St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki,8 vakaro. 
Seredoj ir Pttnyčjoj nuo 9 Ūki 6

ryto-^F’!'i| 'IW, ■!, "tT.HT—«r ——-

it

7188.
2615

Ofiso T'eL Victory 
Rcz. Tel. Hemlock

Phone JBoulcvard 7042

Valandos, nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, scredoms po pietų ir 

. nedėtiems pagal susitarimą... .... .... ...... ........... .i.. .. .... . - ,,

'L./',-1

DR. Ą. į,. YUSKA 
2422 tV. Macųuette Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avc. 
TeJefpnaV G roveb iii 1595

Lietuviai Gydytojai

Namų Tel. Hyde Pade 3395

v-'

a e*

-i mziOvMvima jr

Ar?

Ą. K. Rutkauskas, M. D.
1 4442 South Western Avenue

V Td- Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 1 1 valandai 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

KAZIM1ERAS NARUŠIS
<

F<r$ukyre $u šiuo pasauliu ,i 
sausio 25 dieną. 7 valandą ryt*^ 
1932 m., sulaukęs 37 metų am- * 
žiaus. gimęs Raseinių ap$kr., $im- 
karčių valsČ.. Kniečių Kaime. A- 
merikoj išgyvenęs 25 metus. Pa- 
liko dideliame nubudime moterį 
Moniką, po tėvais BaČiulaitytę. 
dųkter; Aldoną. 6 metų, sopų Jo-« 
ną 5 metų, dvi seseris — Prarf-

- cišką Kazminienę ir. Veroniką Bra- .. 
žin*ld«nę ir brolį Joną, taipgi ipo- 
tjnėję Lietuvoje. Kūnas paLrvons. 
ran<W 4014 $o. Maplevvpod Avė.

Laidotuvės įvyks ketvinądienį, ' 
sąusio 28 dieną. 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Jurgio parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos pa- 
ma^ps ui velionio sielą, o iš ten 
bus ' ’ nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Kazimiero Narušio 7 
giimnės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė. Sūnūs,
Seserys. Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. F Radžio*. Tel. Victory 1 
408«. *

MARIJONA ŠIURNIBNE 
po tėvais Cibubkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu • 
sausio 2 1 dieną, 8 valandą vakare- 
1932 m., sulaukus 47 metų am- ‘ 
žiaus. gimus Baisogalos parapijoj, 
Kėdainių apskr. Amerikoj išgyve
no 25 metus.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Adomą, 2 sūnūs '—• Stanislo
vą ir Edwardą,v dukterį Lucią, 4 
brolius —- Aięksąpdrą, Juozapą. 
Petrą ir Stanislovą, o L^fuvpj 
motiną, seserį Elzbietą, broli Vla
dą. Kūnas pašarvotas randasi 2931 
W. Pershing Rd. ’ •

Laidotuvės įvyks seredoj, sau
sio 27 d., 8 vai. ryte iŠ namų į 
Aušros Vartų parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos> pabal
dos pi velionės sieflą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazitųiero kapi-

* nęs.
v Visi a. a. Mąrijonos Šiurnienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuošįrdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą' ir atsisveikinimą.

Nuliūdę JieLimc ' ’A’
r Vyras. Sunai, Duktė, 

Bffjliai ir Giminės.
Laįdotuyėse patarnauji grąbox 

rius S. t>. Lachavich. tel. Roose* 
velt 2515.'

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENU

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
-3147 So. Ęalsted Street 

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

DR. J. J.KOWAiRSK Ag 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2463 W. 63rd St., Suite 3
Tel. Prospect 1028

Rfz. 2359 So. Leavitt S t. Canal 2330 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedelioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKĄTAS

Miesto Ofisas 11 IV. ^fashington St. 
Rpom 1502 Tel. Central 2978

■« Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn.. Ketv. ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7331

'•d

AMJJULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
M^įi yipuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas

J. F. EUDEIKIS & C0
JŪSŲ GRABORIAI 

Didpia Ofiiao 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Vui Telefonais YARDS 1741 ir 1742

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

Tel ^entvood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki .8 valandai vakare 

apąrt špentfdięp^o irt ketvirtadienio

Phone Canal 6222

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

/Valandos: 1—3 ir
Seredomis Ir* nedėliomis pagal sutartį.
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

’Telcfopas Republic 7868

Hemlock 8*151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 2420 lĄąrquettc Road

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

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 

r UETUVJS ADVOKATAS 
105 IV. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph bThl
Vakarais 2151 IV. 22nd St. nuo 4-9 

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte Tek Republic 9600

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. .Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockufell St.
Td. Republic 9723

■

--i

'•■.•f • ' ■ -r.'- J <V

Dr. P. M. ŽILVITIS
.. . 7 .v, •! / ; i

gydytojas ir chirurgas
■y • "V t.y fvTV“' . Dentistas

4645 Su. Ashland Avc
arti 47th Street

A. A. OLIS
R. Ą. VASĄLLE

ADVOKATAI

11 South La Saite Street 
Roęm 1,934 Tel. Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tęl. Victory 0562 

Valandos — 7
Olis—Utini:, Ket v.
Vasallc—Pan., Scr.

iki 9 vakare 
it Subalos vak.

ir Pčtnyčios vak.

9

■
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NAUJIENOS Antradienis, saus. 26, 1932
----- -i---------------------- --------------------------------- S-------------

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvos Nepriklau 
somybės apvaikš

čiosimas
Vasario 16 dieną bus Lietu

vos Nepriklausomybės Apvaikš- 
čiojimas Lietuvių Auditorijoje, 
kurį rengia Naujienos.

Bus išpildytas platus progra
mas. Programan įeis kalbos, 
dainos, muzika.

Turėkite omenej tą dieną — 
16 vasario!—Rep.

Naujienų radio 
programas

iš

nares, Kaip ir visuomet pasiro
dė puikiai. Ypač gražiai išėjo 
paskutinioji jų daina.

Asciln ir Čepaitis padainavo 
porą dainų. , Man labiau'pali
ko jų pirmoji daina, bet ir ant
roji gerai pavyko. Alright, bro
liai Čepaiti ir Ascila!

Makalų šeimyna turėjo ba
liuką. Duktė jau buvo pasiro
džiusi nauja drese, kurią jai 
tėvas nupirko. Susirinko bū
rys mergaičių, Makaliutės drau
gių; žinoma, ir pagirų naujai 
dresei jos nesigailėjo.

Tik tėvui duktė turėjo aiš
kinti ką reiškia lietuviškai |os 
draugių vardai: NaUcy, Nellie, 
Patsy, Tatsy ir kt.

žinoma, sueigėlėj buvo ir 
vaikinų. Teisybė, z angliškai 
jiems geriau sekėsi kalbėtis, 
nei lietuviškai. Bet kada Ma- 
kalienė pavaišino vaikinus se
nai padarytu naminiu alumi 
(mergaitės, mat, negėrė), tai 
jaunuomene įsismaginusi pra
dėjo traukti lietuviškas dainas. 
Tur būt, lietuvių kalba sma
giau yra dainuoti, ne kad ang
lų. O sudainavo jie “Pelėdą” 
ir “Gersim po lašiuką”.

žinote, ‘^Pelėdą” lengva su
tarti ir turi ji gyvumo. “Ger-z 
sim po lašiuką” taipjau gyvai 
išėjo.

Kai dėl šios paskutinės dai
nos (“Gersim po lašiuką"), tai 
kai kurie klausytojai nusiste
bėjo, kodėl buvo dainuota dai-

puouKa nesiveiuotų, nes pro
gramas prasidės lygiau 8:30 vak 
popiet..

Tikiotus galima gauti iš an
ksto pas L.S.M.R. narius Br. 
Liudkevičiii/- J. Pučkorių, A. Jo
cių, P. Daugėlą, J. Šimkų ir ki
tus. Tikėtų kaina tik 50 cen
tų asmeniui.

Kaip matyti iš artistų sąsta
tu, tai programas bus šaunus, 
nors čia visų artistų nėsuminė 
jau. Bet viską pamatysite pa
tys sausio 31 d. Srumilo sye- 
tianėje, 107 st. ir Indiana av?.

—Korespondentas. ,

ksto pas L.S.M.R. narius

Bridgeportas
Iš kliubo susirinkime

vienbalsiai priimti.
ligonių raporto paaiškėjo, 
randasi du ligoniai. Jie 
P.' Visakevičius, 8319 So.

Komisija išrinkta iš septynių 
asmenų, kurie priims aplikaci
jas ir svarstys, kokie nariai tu
rės būti priimami, o kokie he.

Aplikacijos buvo išdalintos

jas ir 
rėš SHARPS and FLATS
vifjiemš nariams, ir kiekvienas 
norintis stoti kliubąn gali gau
ti jų iš kiekvieno' nario.

Vajus tęsis\ iki. kovo 1 die
nos, ir aplikacijos bus priima
mos iki kovo 1 dienos. Įstoji
mas nebrangūs. Todėl pristo
kite prie to garbingo ir visiems 
žinomo kliubo.—F, M.

r—'

Hear ye! Heanye! Pirmyb 
Column is on tifhe-as was faith- 
fully promised after two be- 
lated edltions. ]

Wait! Business befbrė plea- 
sure. Rehearsal for “Agurkai” 
Thursday dnd < Friday this 
week.

Mirė p. Pronškaus 
tėvas

Lietuvoje per Naujus Metus 
mirė Leonas Pronskus 
Amerikos lietuvių laikraštiniu 
kų, šeimos nario, Juozo Prons- 
kaus, tėvas. 1

Leonas Pronskus mirė būda
mas 80 metų. Jisai gyveno Ru- 
mušaičių kaime, . Ilakių vals
čiuje, Mažėikių apskrity.

Juozo motina dar gyva, bet 
jau senutė turinti 70 metų.

iu ūsų,

Lietuvių radio pro 
gramas

The “Naujienos” broadeast 
a whole hour last Sunday.’We 
ha ve often wondered who \vas 
included in the 
“Makalų fkmily”; 
hearing them sing
Pirmyn is very well represent- 
ed. »

cast of tho 
būt, after 

—oh, o*n —

Mrs. Stephęns 
Bijūnėlis chorus 
add that her 
just as pleasing as her singing.

announced her 
and we mušt 
annoucing is

A month to go and Mr. 4Ste- 
pheiis is already holdfng five 
rehearsals a Weck. (Not 
chorus, i thank the Lord). 

» » »
Alusical Tcrnis

all

-------v--"*- ——.............     —

Marąuetie Park apielinkėj 
lietuviai, kurie pageidaujat 
Naujienas į namus, anksti iš 
ryto kreipkitės pas vietinį iš
nešiotoją.

Ė d. Šmotelis,
7114 So. Campbell Avė.

Tęl. .Prospect 3676

the stuffiness of the 
and he

Sekmadienį, sausio 
radio stoties WGES, 1360 kilo- 
cyclesj Naujienos ir vėl davė 
radio programą, šį kartą pro
gramas tęsėsi visą valandą, ka
dangi galėta pasiimti dar vie
nas pusvalandis.

Programas, kaip ilgesnis, bu
vo ir įvairesnis.

Be pranešėjo, p. Jurgelionio, 
kalbėjo A. Rypkevičia “Naujie
nų” kontesto reikalu ir Dr. Da- 
vidonis apie sveikatą.

Dainavo Bijūnėlio
choras'mokinamas' p. Stepona
vičienės; dainavo duetas —As
cila ir Čepaitis; Trys Rožytės; 
Pranulis nuo Zeimės: na, ir 
Makalų šeimyna turėjo balįų; 
be to, sugrota pora rekordų.

A. Rypkevičia paaiškino Nau
jienų kontesto reikšmę, nurodė 
į Naujienų pasitarnavimą Ame
rikos lietuviams ir kvietė klau
sytojus užsirašyti dienraštį ir 
biznierius garsintis Naujieno
se.

Dr. Davidonis kalbėjo apie 
reumatizmą. Įdomi buvo p. Jur- 
gelionies įvada į tą kalbą.

Bijūnėlio choras susidaro iš 
bernaičių ir mergaičių. Kai ku
rie jų paaugę j2u, kiti gi dar 
tokio didumo kaip pupos. Vie
nok sudainavo gerai.

Bijūnėlio narių, suaugesnių 
mergaičių trio, iš karto nusi
gando. Ir kur nenusigąs!, jei 
pačių savo balso negalėjo gir
dėti. Bet greitai atsigriebė, ir 
jau toliau viskas ėjo fine.

Trys Rožytes, Pirmyn choro

vaikučių į na p. , Vanagaičio, kuris tra.u 
kia Naujienas teisman mėgin
damas išlupti iš jų $25,000.

Deliai to tenka paaiškinti, 
kad “Gersim po lašiuką” nėra 
p. Vanagaičio daina. Tai yra 
vokiečių meliodija. Ir jei ku
ris iš klausytojų yra buvęs pa
žiūrėti krutamuosjuose paveiks
luose veikalo “Surrender”, tai 
galėjo išgirsti vokiečių karei
vius dainuojant kaip tik tą 
pačią dainą.

Tenka nurodyti, f be to, kad 
ir daugiau esama tokių dainų* 
kurias bent Chicagos lietuviai 
skiria p. Vanagaičiui, o tikre
nybėj jų melodijos 
kam

priklauso 
kitam.—Klausytojas.

Lietuvių Piliečių Brolybes 
Kliubo Amerikoje metinis susi 
rinkimas atsibuvo sausio 5 die
ną Mark White Square Parko 
svetainėje. Susirinki/ną .atida
rė pirmininkas K. Laucius. Nu
tarimų raštininkas perskaitė 
tarimus iš priešmetinio Susirin
kimo paminėdamas ir išrinktą 
valdybą šiems metams. Nutari
mai

Iš 
kad 
yra
Paulina Street, Chicago, ir F. 
Zalagėnas, 502 North Madišon 
Street, West Frankfort, III. Ku
rie nariai galite, malonėkite 
šiuos ligonius aplankyti.

Iš komisijos knygoms per
žiūrėti raporto paaiškėjo, kad 
kliubo turtas yra geroj tvar
koj ir gražiai augas o ir narių 
skaičius auga', nežiūrint pras
tų laikų. Už tą kreditas tenka 
patiems kliubiečiams darbuoto
jams.

Paskui buvo išduotas rapor
tas iš komisijos baliui rengti 
darbuotės. Pranešta, kad pa'si 
linksminimo vakaras įvyks sek
madienį, vasario 7 d., J. Gar- 
buzo svetainėj, 3749 So. Hal
sted Street. Laike baliaus 
sirašymas prie kliubo bus 
tui.

Norintieji įstoti į kliubą ma
lonėkite atsilankyti, nes Broly
bės Kliubas yra populiarus ir 
gerai veikia politikoje; jis taip
gi pagelbsti nepiliečiams išsi
imti pilietines popieras.

Kliubo susirinkimai yra lai
komi kiekvieno mėnesio pirmą 
antradienį miesto -parko du 
džiojoj svetainėj, prie 29 ir S. 
Halsted gatvių. Pradžia 8 vai. 
vakaro.

—A. Zalagėnas, prot. rast.

šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
kare iš stoties W. G. E. S., 
1360 kilocycle,, įvyks eilinis Lie
tuvių Radio Programas, duoda
mas kas antradienis 
įstaigos Peoples 
Kompanijos.

šio vakaro programas bus 
labai gražus ir įdomus pasi
klausyti ,nes jis susidės iš rink
tinių musų dainų, muzikos, kal
bų Jr juokų. Todėl atsiminki 
me .užsistatyti savo radio ir pa
siklausyti.

lietuvių
Furniture

Our Pranulis and our lovely 
trio, Onuks, Elenuks and An- 
tanuks, did their bit in the 
ustial commendable manner. 

. « » »
You may kiek obaut having 

Hoover for a president and 
Cermak for mayor, būt there’s 
one good thing about having 
The Stfcr Spangled Banner as 
our national authem: 
difficult that crooners 
try to sing it.

A certain attorney, not h abi t- 
ually a drinking man, imbibed 
too freely one Yer’s E ve. 
As he staggered through his 
door,
plące overcame him 
fell i n a drunken stupor. His 
wife, greatly alarmed, hastily 
summoned the family physician 
whę ųuickly diagnosed the 
case^and prescribed a remedy. 
Being at loss, as how to ex- 
plain his patient’s ailment, 
without causing any trouble, 
he stated that the siek man 
was a vietim of SYNCOPA- 
TION. | Hurriedly referring to 
the dietionary, after the doc- 
tor’s departure, the poor lady 
fotind the definitiori, “Irregular 
movement from bar to bar.”

- 0. » »
Now, Readers, if you have 

any comment to make for x>r 
about “Sharpg and Flats^ hdd- 
ress your sharps (not too 
sharp) to Pirmyn Column, 
1739 So. Halsted just to see 
how they will look in pfint.

The Old Maestro. ,

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

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

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

j studiją arba pašaukit j namus

3315 So. Halsted St
Tel. -Yards 1546

A. F. CZESNA’S 
BATHS 

rURKIAKOS. SIJLFURTNR8 V A NO* 
EEEKTRIKINIAI TREATMENTAI 

Naujo* Nužemintos Kainos 
Garo ir lažų pirtis 
Garo, tnaudynč Ir laftat 
Garo ir elektros maudynB 
Turkiška ir Elektros 

pirtis ir kambarys 
Sulphurio maudynė

i*

.5c 
50c 
75c

1.60
1.50
2.50
3.50

__________ _________ ___ 1.00
Vaistų ar alkoholio itrlnimas 75c 50c
Moterim* antradieniais—-diena ir vakarais 

1657 W. 45th SL
Ramp. S. Paulina. Tel. Boulevard 4M*

Buvo Daty 
60c 31

75c 
1.00
2.50 

______ _   2.00 
Pilnas elektrikinis treatmen- 

tas ir Sinueoidal ma&ina 3.00
Pilnas treatmentas 4.50
Elektriklnis Masažas 1.50

Roseland
Dideli?, sujudimas šioj apielinkėj

pri 
vel

Samson ir Delilah
Adelphi teatre vaidiną, Jacob 

Bert Ami

It’s so
don’t

Dear,

PRANEŠIMAI
I • _

Naujięnų spulka

CL ASSIFIE B AD11
Educational

Mokyklos

GĖLIMAI
ir skausmai 

lengvai 
pašalinami

Visi tik ir kalba, kad Strumi- 
lo, svetainė busianti permaža 
sausio 31 dieną, nes tokio pro- 
gramo, kokį rengia Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Ratelis kartu 
su Rusų A. S. Puškino drau
gija (iš xPullmano), dar niekas 
šioje apiclinkėje nėra matęs\nė 
girdėjęs. Tai bus net trigubas 
vakaras.

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis sulos gražią ir labai 
juokingą komediją iŠ Rusijos 
karininkų gyvenimo “Tarnas i- 
painiojo”, parašytą Cechoyo.

Koncertinę gi dalį • išpildys 
profesionalai artistai, būtent 
operos dainininkė p-nia Maksa- 
kova, kurią jau porą kartų te
ko girdėti ir gėrėtis jos vąidi- 
nimu ir dainomis; šį kartą 
Maksakova-dainuos čigoniškus 
romansus. Pasaulinis juokda- 
ris Cezar Arrigoni juokins pub
liką ir duosiąs $10-tam, kuris, 
išsilaikys nesijuokęs. Be to, 
dalyvaus Pola Arrigoni ir visą 
Arrigoni trupe. . '

Programe dalyvaus komikas

“Agurkai”—-“Perai 
ingtono garsieji 

agurkai”

■> v

•>v

■4*-* V .

Felice ', Dear, Felice 
where, have you beėn, with your 
golden grace and your eyes of 
green? “I’ve been, l’ve been, 
many a thing I’ve seen.” , t

Wherever the prodigal giri 
has been and whatever she’s 
seen, once more she has return- 
ed to the family fold at 
dažis Hali.

sausio 1932 
bile kuriuo 
atdara nuo 

vakaro kas

MOKYKIS BARBERYSTES
/ AMATO

i »eoomu at vakarais Del inform>c»js 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE. 

Madison Street /

Mel-

Goofy-gcofusi
Who vzrotę Baęh’s fugues?
Why has the G štring air?
“The Flying Dutchman” an 

opera dedicated to the Chicago 
Surfac^ Lines.

Naujienų skolinimo ir būda
vo j imo bendroves nauja serija 
prasideda su 1 d. 
m. Galima įstoti 
laiku, nes raštine 
8 ryto iki 8 vai. 
die.

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

Del platesnių iniormacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St

T. Rypkevičia, sekr.

x Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST- - 
MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo 
morgičiaus. Geras ^užtikrintas 
investmentas. Kreipkileš į 
Naujienas* 1739 S. Halsted SL 
Box 1382. '

Bayer Aspirin pašalins jūsų kentėji
mus be jokio pakenkimo ir į trumpą 
laiką. Nurykit tabletėlę su biskučiu
vandenio. Skausmas išnyks!

Tai yra taip lengva atsikratyti danties 
skaudėjimo; glvos skaudėjimo nuo ko
kios nors priežasties. Muskulų gėlimai, 
paeinantys nuo reumatizmo. lumbago; 
delei šalčių ar persidirbimo. lengvai, nu- 
«>kiami. Ti, neiiaiSkinami moterų i Gurskis balerina Grlbova, Š0- 
skausmai ruopus būna suraminami. 1

*'od n tas bu,^ pašalinti skausmą1’”c!as AncifHev. Gribova ir
A<:r,2; dlk' •' c’frief, duetas, šoks klasiš-'trn uzg -ia ie žino kad. Tikras As-‘ > . . v. *

negą i padaryti ža-. kus. šokius. Pasirodys ir žmo- 
„ Dėžutė ir dainiiiipkąs Pikerov. Prie

Bayer Aspirin viSo to dar atvykę rusų jauni- 
kiekvienoje aptiekoje ir jeigu jus per- mas DoUglaS ,Parko,
skairvsirp tsrirtne nnrnJvmilt ir in nri. ’ a

pir n ra saugus i 
los ' Jis neveria širdies. I 
tabletės visuomet turi Ba^er Kryžių.

Jus visuomet rasite f 
r' j 
skaitysite ištirtus nurodymus ir jų pri
silaikysite. jus visuomet susilauksite pa
geltos. Jus išvengsite daug kentėjimo, 
jeigu jus tik atsiminsite apie Bayer As- 
pirin" tabletes.

Programui pasibaigus šokiai 
prie geros orkestros.
, Tik pageidautina, kad gerb.

Apie tuos “Agurkus” kalbėjo 
sekmadienį per radio adv. Jur
gelionis, pranešdamas, jogei 
Chicagos Lietuvių Choras Pir
myn ruošiasi statyti scenoje 
“Agurkai” vasario 21 d. Lietu
vių Auditorijoje, Bridgeporte.

Jurgelionis ruošia vaidinto
jus scenai, pp. Steponavičiai 
mokina dainas.

Dedama pastangos pastatyti 
“Agurkus” taip, kaip turi būti 
operetę pastatyta, žinoma, at
sižvelgiant į kai kuriuos sve
tainės trukumus.

Svarbiausias roles turi p-nia 
Steponavičienė, p-pia Gugienė, 
pp. JakaVičius ir Rimkus, As- 
cila, Čepaitis, Kizaę, p-lės — 
na, šį įąrtą jų pavardžių if 
nesakysiu. *

Norėčiau prašyti draugijas ir 
kliubuš, jei tatai jų nesutruk
dytų perdaug^, neruošti tą dieną 
parengimų, kad nepakenkti Pir
myn Choro vakarui.

-r* Vienas Dalyvių. į

Dabartiniu laiku Adelphi te
atre yra vaidinamas veikalas 
“Samson and Delilah”, kuriame 
svarbiausią rolę vaizduoja Ja
cob Ben-'Ami. Apie tą artistą 
tenka kiek platėliau pakalbėti. 
Amerikonų scenoj jis jau/ dar
buojasi dešimtį su viršum me-' 
tų ir įgijo didelį populiarišku- 
mą. Pirmiausiai jis pagarsėjo, 
belošdamas žydų Dailės teatre 
New Yorke. Tada jjs buvo ne
seniai iš Europos atvykęs ir 
nemokėjo anglų kalbos.

Vieną vakarą Arthur Hop- 
kins užklydo į žydų teątrą, kad 
pamatyti Ben-Ami .vaidinant. 
Artistas padarė tokio gilaus 
įspūdžio, jog jis tuoj pradėjo 
raginti Ben-Ami geriau pra- , 
mokti anglų kalbą ir pereiti į 
amerikonų scenąi i Po ilgo svy
ravimo pastarasis sutiko. Tai 
buvo 1919 m. Jo pasisekimas 
anglų scenoj nuo pat pradžios 
buvo neįmanomai didelis, šian
dien Ben-Ami skaitosi vieriu 
geriausių . Amerikos teatro ar-j 
tistų. J*To , vaizduojamos Tolės ’ 
visuomet sukelia ; didelį entu
ziazmą.—’’

Agurkai
. Mr. Jurgelionis was 

chorus rehearsal Friday 
now the dramatizing of \Agur- 
kaP’ is in fufl swing.

The operetta has brought a 
new member to our ^old. Sta
sys ‘ Rim k lis will pęrtray the 
part of ‘fPrefond, an artist.”

at the 
and

Susivienijimo Lietuvių draugijų jr 
kliubų Bridgeporte priešmetinis susirin
kimas įvyks utarninke 26 d. sausio. 8 
v. v., Cb. Liet. Auditorijos saleje. Visi 
atstovai k administracijos malonėkite 
pribirti, nes daug svarbių dalykų turime 
dėl apsvarstymo, taipgi bus rinkimas 
naujos valdybos 1932 metams.

Rožė Barauskienė, vicc-pirmininkė 
M. Kadziauskas, sekt.

■M—■— - ' —■

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino ar
ba našlio 35 m. iki 45 metų. Aš esu 
našlė, 32 metų.

Rašykite ,
Knygynas, 

4 Bok 28,
3210 S. Halsted St. 

Chicago, III.

LIETUVIŲ KALBOJE f t

PAMATINES BIBLIJOS Prakalbos
Ciceros Vyrai!

iš Radio Stoties W. M. B. I. 1080 kylocydes —- įvyks

TREČIADIENY, SAUSIO 27 d., 1932 
Nuo 3:30 iki 4:00 po pietų ir toliaus tęsis kas antrą trečiadienį 

pačiu laiku. z
VADOVAUS A. J. GILLIES. EVANGELISTAS, 

KALBĖS TEMOJE:

“Gera naujiena dėl visų.”
Nepraleiskite- tos progos.

tuo

Raudonosios Rožes Lietuvių 
Pašalpinis Kliubas laike ekstra 
susirinkimų, kad priėmus į ha? 
rius vedusius vyrus iki 35 me
tų amžiaus. Nutarimas buvo 
vienbalsiai priimtas ir užkir
tas, kad kliubas gautų gerų, iš
tikimų ir darbščių narių, kurie 
darbuotųs kliubo ir tevyhėsdarbuotųs 
labui;

, z .

Buy gloves wlth what 
lt / 
reikalo mokėti 50c ar 

daųriau, kad tkutt gera dantų 
košele. Lieterine Tooth Paate, 

• dideli e tūbas paralduoda ui 
25o- Ji valo 'ir apaauko dan
tie. Be to ralite eutanplnt* 

. 9B. u* kuriuoe nallte aueinirk’ 
U pirltinuitea ar k* Vis* • 
Lamberi PLariuacai Oo >

' LITERINE
TOOTH PAŠTE/ 

25c

i * * ' t *ik * 1 ’ jjį ‘ 1 * -t** y v ’ ■ SM t įl1 1 " •* *' , i , j'

After watching the^ “Agur-. 
kai4’ ballet perform, we gather 
that Estclle, kriown as our 
swim champ, is in line for the 
title dance champ, also. ( 

» « 8 _ ?.
And Danny, our defective, 

has a dųal role. Suęh grace, 
such charm ! and' he pivots the 
girlg through the turns pen- 
fectly.

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

Vėliausi ir geriausi 
trcatmc”ta* ‘šgydy-1 
•“***, kraujo liRų»1 

f reumatizmo, inkš-1
Į tų. pūslės, urina-

’r v‘sll užkre- < 
Čiamųjų ligų. Tai-( 
'p8* speciali treąt-, 

X-rnenta* sugrąžini-1 
mu* energijos ir 
stiprumo be laiko 
nusilpusiems ir ly- 

' tiniai silpniems vy-
rams. \ ,

Sergantys žmonės kviečiam; ateiti 
dėl nemokamų informacijų, kurios 
bus suteiktos be Jokių, pareigų.

1 Dr. Rošs kainos yra žemos ir vi*- 
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
lengvų išmokėjimų, kad ’ kiekvienam 

, duoti progos išsigydyti.

DR. B. M. ROSS
• UŽTIKI’MAS SPECIALISTAS
; 35xSouth' Dearborn Street
• kampas Monroe Street, Chicago, 111. 
'Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
^Priėmimo karnb. 506 dėl vyrų ir 508 
(dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki
• 5 p. m. Nedėliomis 4 0 a. di. iki 1
• p. m. Panedėliais, Seredomis ir Suba- 

1 tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
Jrt Metų TAME PAČIAME NAME

......  ■"" ....- 1 .... ...... ... ... —------

RAMOVA
I iTHEATRE^į

35 8 Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiąndie
1 Dvigubas programas

“Palmy Days”
’ , su

EDDIE CANTOR ir k. 
ir 

“Blond Crazy” 
su

• JAMES GAGNEY, >
* I JOAN BONpELL, 

NOEL FRANCIS ir k.

Komedija,, Žinios, Pasakėčios, 
Margumynai.

■................—'j1111 ■■■ ■'■■■■ . ...............

MILDA
Theatre

3142 S. Halsted St.

Šiandie
Dvigubas programas

“Compromised”,
’ Š

SU \
BEN LYON, ROSE HOBART ir

- f if- 7 '

‘The Age for Love’
k.

su
BILLIE DOVE ir k.

Taipgi 
Komedijos, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai

Situation VVanted 
j Darbo ieško

JAUNAS vyras ieško darbo bucemėj, 
turi 4 metų patyrimą, kalba lenkiškai 
ir lietuviškai. baigęs 4 metų High 
Scbool. Tel. Lafayette 9657.

Helį) VVauted—Malė 
Darbininkų Reikia___ ___

REIKIA salesmanų Wisconsin Nat. 
Life Inš. Co. Gyvasties, sveikatos, ne
laimės. Mes apdraudžiam nuo 1 iki 
65 nj. amžiaus. Nėra lapsų. kuriuos 
reiktų atidirbti. /Komisas ir atnaujini
mai. Tikra proga pažengti.^ Atsišau
kite 10 iki 12 vai. ryto, išėmus penk
tadienį.

E. N. WHISLER.
2400 W. Madison St., tel. Seeley 7830

Business Chances 
________ PardavimuiL Biniiai .

BARGENAS. Pardavimui Meat 
Market su fixturiais ar be, viet iš
dirbta. 6655 S. May St.

TURIU parduodi grosernę, $775.00. 
Geras biznis.

2500 W. 39 St.
X

PARDAVIMUI grosernė ir bučern" 
ir delicatessen. Geras biznis, geroj vie
toj. Tel. Lafayette 6187.

PARDAVIMUI bučemė it grosernė 
arba mainysiu į mažą namą; vienam 
perjunku, ‘biznis ca'sh.

> 3423 So. Morgan St.

Exchange—Mainai
NORIU mainyti bizniavą namą Chi- 

cagoje ant ūkės arba namo Lietuvoje, 
arba parduosiu už pigią kainą.. Box 
1387, Naujienos. 1739 So. Halsted St.

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI 4 kambarių mūrinis 
cotage $1600. 2308 So. Damen Avė. 
Savininkas 2315 So. Damen Avė.

PARDAVIMUI arba išmainymui 
bizniavus namas. 3113 So. Halsted St. 
Antros lubos.

PARDAVIMUI ar mainymui dviejų 
Pirmas morgi- 

metų. 
Avė.

'flatų mūrinis namas.
Ičius $3.800 baigsis ui 5

326 S. CMnpbell




