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Kinų ultimatumas 
svetimtaučiam kad 
pukariautų japonus

-------------------Į—

Degančrinie mieste atskiri ki
niečių būreliai atkakliai ko
voja japonus

TŪKSTANČIAI ŽUVUSIŲ
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EXTRA
Kiniečiai grasina 
bombarduoti sve-

• timtaučius

Washington skubiai 
ruošiasi galimam 
konfliktui Rytuose

w

Lietuva įteikė 
nota Vokietijai

Įspėja dėl nedraugingų Klaipė
dos krašto atžvilgiu veiksnių

Sovietų-Japonijos 
konfliktas virto 

karo priežastim

-^Sltąlighai, saus. 29. — Anks
čiau pasklidę žinios, kad tarp 
kiniečių ir japonų Shanghai pa
daryta laikinos karo paliaubos, 
nepasitvirtina. Miesto dalis, 
daugiausia ir tirščiausia kinie
čiais apgyventa, Chapei, tebe
dega ir smarkios kovo tebeei
na.

Svetimtaučių kolonijai Shan- 
ghai ir bendrai padėčiai gresia 
naujas pavojus, kuomet kinie
čių kariuomenės vadovybė įtei
kė svetimųjų valstybių kariš
koms dalims, saugančioms ko
loniją, reikalavimą ar greičiau 
ultimatumą kad, jei svetimų ša
lių kariuomenė nepadės išvyti 
japonus iš miesto ir dėlto ko
vos turės tęstis, tai kiniečiai 
pradės patys bombarduoti sve
timtaučių koloniją.

Gyventojai laužiasi per tvorą
Tuo tarpu viąai arti kpfohi- 

jos, miešto daly Chapei gaisras 
siaubia ir iš liepsnų : j airdisi 
smarkus kulkosvaidžių traSkėjį- 
mai, kas parodo, kad japonai 

■ dar toli gražu nėra pilni miesto 
valdovai. Mažos . kiniečių gru
pės, su dideliu atkaklumu gina 
atskiras miesto dalis, daugiau
sia pasislėpę tarpe degančių 
mų laužų. Pulkai civylių 
niečių laužiasi į spygliuotus 
tvarus ir geležinius vartus,
rodami įeiti ir pasislėpti sve
timtaučių kolonijoj. Tuo tarpu 
ilgiausios virtinės civylių ir ka
riuomenės skubiai traukia lauk 
iš miesto, sekami ir terorizuo
jami japonų karo orlaivių.

na- 
ki- 
ap- 
no-

Shanghai, saus. 30 (Tolimųjų 
rytų laiku)— Amerikiečių ir 
kitų svetimtaučių kolonija at
sidūrė tarp dviejų ugnių ir ka
ro arenos pavojuj, besivaržant 
japonams su kiniečiais dėl pir
menybės Shanghajuj.

Kinų karo komandai pareiš
kus k?.d kiniečiai pradės, bom
barduoti svetimtaučių koloniją, 
jei tie nepadės, išvyti japonus, 
jitponų karo vadovybė taip pat 
pareiškė, kad ji užims svetim- 
juučių sekciją, sutinkant Ang
lijąs general konsului. Į Ame
rikos misijos kiemą, svetimtau
čių kolonijoj jau įsiveržė japo
nų būrys.

Atvyko nauji kiniečių 
pulkai

Kolonijos pavojus dar labiau 
padidėjo po to, kai naujasis Ki
nijos valdovas Chiang Kai Shek 
atsiuntė savo smarkiuosius pul
kus Shanghai ginti, kurie pra
deda apsikasti arti kolonijos pa
kraščių.

Chapei miesto dalis pavirto 
viena ugnies jura, kurtos stul
pai iškilę ligi 100 pėdų aukščio 
vėjo nešami grasina padegti ir 
svetimtaučių koloniją.

Anglija nuvylė Ame
riką

VVashington, sauš. 29. —Pre
zidentas Hooveris nusivylęs An
glijos pagalba, kuri sutinka tik 
perspėti japonus, kad neitų į 
tarptautinę koloniją, pats gal
voja priemones japonams 
joj kelią užkirsti.

Anglijos nusistatymas 
toks, kad Amerika tegul 
pirmoji.

Manilla, Filipinai, saus. 
Dar 8 Amerikos didieji
hivii skubiai išsiųsti | Kinijos 
vandenis ir susijungę su 4 pir
miau išplaukusiais, vyks prie 
Shanghai. Amerika turėsianti 
prie Shanghai jau 23 karo lai
vus.

Baigiama ruošti paskutinė no
ta Japonijai; vėliau bus vei
kiama kitokiomis priemonė 
mis

IŠPLAUKĖ 4 LAIVAI

Washington; saus. 29. —Nau
ja. Amerikos nota Japonijai sku
biai ruošiama ir, sakoma, tai 
bus paskutinė nota, po kurios 
reikalui esant, bus imamasi 
praktiškų žygių.

Laukiama, kad ir Anglios no
ta bus panaši, šiandien prezi
dentas Ilooveris turėjo ilgiausi 
kabineto posėdį, kokio dar ne- 
ouvo turėjęs savo prezidentavi
mo laike. Kongrese skubinama ’ 
pareikalauti Amerikos karo lai-; 
vyno papildymą ligi kiek f 
leidžia Londono sutartis. Ketu
ri didieji karo laivai skubiai iš
siųsti iš Manilos, Filipinuose, i 
Kinijos vandenis, kur Amerika 
sekmadienio rytą jau turės 9 
didžiuosius laivus ir 7 mažes
nius. ... ,
Japonai pamynė visas tautų < 

sutartis •
Užkirtimas japonų agresijos 

Kinijoj turi nijiJžiriiš.kos svar
bos Amerikai; kaip tvirtina au-

tik Įjy

Kini-

esąs 
eina

29.— 
karo

Mėxico.
itstu nu

brangenybių, k 
matyt, prieš is;

Paveikslėly 
išpiaustytais ve
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Ų KARŽYGIO PALIKIMAS
šiomis dienomis Meksikoj, Arti Oaxaca, 300 my- 

Meksikos Miesto, rasti kapai šešių indi jonų karžy- 
tmečio. Kapuose rasta milijonų dolerių vertės 

kurios buvo palaidotos sykiu su tais karžygiais, 
užeinant. (

matoma Vieno tų karžygių kaltkuolč, dekoruota 
ų kaušeliais akių įdubimuose.

Kaunas. I. 16. Eltd. Lietuvos 
pasiuntinys Berlyne įteikė Vo
kietijos užsienių reikalų minis- 
teriui notą, kurioje atkreipia 
domesį į kaikuriuos faktus, ku
rie atrodo (priešingi gerų kai? 
myninių santykių plėtojimui 
teisės pagrindais tarp abiejų 
valstybių.

Tarp kitko nurodyta į nese
niai, ne be kaikurių Vokietijos 
oficialiųjų agentų pagelbos, ves
tas Vokietijos vyriausybes or
ganų derybas su Klaipėdos di
rektorijos delegacija. Notoj 
atkreipiama domėsis į tai, kad 
toks elgesys prieštarauja Lie
tuvos valstybės juridinei būk
lei ir sale jau pastebėtų Vokie
tijos konsulo Klaipėdoj žygių, 
žąlingai veikia draugišku ir 
nųrmališku santykių 
mą.

plėtoji-

$8,000,000 Wisconsin 
bedarbiams

Jiaponams pareinant, rusai sku
biai evakuoja Charbiną ir 
traukiasi
BOMBARDUOJA MIESTĄ

Atviras

j Char-

dienas 
kiniečių

užsienių 
pereitais 

sumažėjusi
------ A '•

Gaisro liepsnose vaitoja sužeisti
Pereita naktis buvo pilna ne

apsakomų terorų. Niekuomet 
tas miestas tokių siaubų nepe*’- 
gyveno. Prasidėjo tuojau, kai 
japonai pradėjo traukti į mies
tą ir japonų orlaiviai, skrisda
mi poromis, ėmė mesti mies
tan bombas. Miesto bombar
davimas iš orlaivių, metant 
šimtus svarų sunkumo bombas 
į civylius žmones, tebesitęsia 
ir šiandien. Svetimtaučių ko
lonijoj girdisi žmonių riksmas 
ir mirštančių vaitojimai. Ligi 
šiol, spėjama, yra išžudyta tū
kstančiai civylių kiniečių ir 300 
kareivių. Svetimtaučių ligoni
nės pilnos priguldytos sužeis
tųjų. Vieną bombą japonai nu
metė į svetimtaučių koloniją, 
bet nieko nesužeidė.

----------------------------------t

Japonai žada svetim
taučių neliesti

VVashington, saus. 29.—Spau
džiami Amerikos ir Anglijos ja
ponai užtikrinę abiejų šalių vąl- 
džias, kad svetimtaučių koloni
jos teisių Shanghai jie nepalie
stą.

kšti oficialai. J^pontj'cT^itrnjnrfč ,
visas' sntašis? liečUniias pa- Iinporto .^ŽĮati. už bilijoną, 
šaulio taiką iV panaikina pajė 
gų santykius Pacifiko vandeny
ne ir viŠame pasaulyje, ir jei 
nebus sudrausta, Japonija at 
naujins 1914 metų padėtį.

Japonijos tikslas yra viso
kiais budais priversti Kiniją 
formaliai paskelbti karą; tuo
met Japoniją galėtų visai lais
vai elgtis Kinijoj. Japonų po
litika yra tokia: paimti dau
giau negu gali išlaikyti, kad 
pradėjus derybas galimą butų 
iš ko daryti nuolaidas. Todėl 
japonai siekia paimti ne tik 
Shanghai, bet ir patį Nanking.
Kanda daugiau negu apžioja

Japonija siekianti netik pasi
laikyti Mandžuriją,fbet d*ar pri
sijungti Mongolijos dalis, Cha- 
har ir Jehol. *■

Geneva, saus,. 29. — Tautų 
Sąjunga, matydama Amerikos 
griežtesnę akciją, irgi atsigavo. 
Ne tik priėmė rezoliuciją, kad 
nepripažins Japonijai jokių tei
sių užimtose Kinijos , žemėse, 
bet jau bando ir su Suvienyto
mis Valstijomis glaudžiai susi
artinti. ' ■

eksporto ąž-pusantro

VVashington, saus. 29.^-Ame- 
rikos importas ir eksportas per
eitais metais milžiniškai suma
žėjo, kaip praneša komercijos 
departamentas. ;

Eksportas sumažėjo $1,419,- 
422,043 ir importas sumažėjo 
$971,106,391. Viso eksporto 
pereitais metais buvo už $2,- 
423,759,239 ir importo už $2,- 
089,802,098. ’

Užpernai, 1930 metais ekspor
tas buvo $3,843,181,282 ir im
portas $3,060^908,489.

Senatas ragina boiko 
tuoti Japoniją

Turtingųjų kišenėj 
pasiliks mokesnių 
vįršum $200,000,000

Nutartą nebereikaląuti pelno» 
mokesnių už 1931

VVashington, saus. 29. -—De
mokratai ir Republikonai kon
greso komisijoj sutiko, kad ne
būtų pakelti pajamų mokesniai 
už 1931 metus, kurie bus išren 
kami šiais metais. Tokiu bu- 
du pajamų ir pelno mokesnių 
mokėtojams liks sutaupyta apie 
$20(1,000,000. Melionas ta su- 
manymą buvo įnešęs, kad per
eitų metų mokesiiiai butų pa
kelti, bet komisija atmetė.

Atskirų pelnininkų kišeniuo- 
se pasiliks $143,000,000 ir kor
poracijų seifuose $54,000,000.

Madison, Wis., saus. 29. — 
Legislatura priėmė $8,000,000 
valstijos bedarbiams gelbėti per 
žiemą. Suma sudaroma iš in
dividualių taksų .permokejiąių 
1931 metais 4r kaikurių ko»

Bet Chanchun 
tarnauto- 
vežti, ir 

pasiėmė 
už miesto 
išdinami-

KonWashington, saus. 29. 
grėsė dėl japonų žygių jaučia
mas susirūpinimas šiandien. 
Tarpe j vairių pasiūlymų Utah 
senatorius pasiūlė paskelbti Ja'-, 
ponijai boikotą ir paraginti pa
saulį tą pat padaryti.

Anglų kompanija 
steigia kolonijas

Pietų Amerikoje

pdrącijų*mokesnių. “ Gųb LŽ^ n?a
Follete padėjo įstatymą tuojau 
pasirašyti. .{

Salamono ir Šebos 
nūs atsiprašė Ame

rikos

SU-

Kaip “karalių karalius ir svieto 
šviesybė“ baudžia kaltininkus

Tokyo, saus. 29. 
konfliktas tarp Japonijos ir Ru
sijos yra jau kaip ir prasidėjęs 
dviem svarbiais įvykiais. Vie
nas, tai kiro orlaiviai pradėjo 
bombarduoti Charbino miestą, 
padarydami skaudžius nuosto
lius, ypatingai žmonių gyvy
bėmis. Kitas, tai sovietai ak
tingai pasipriešino japonų ka- 
riyomenės transportui 
biną.

Charbine prieš tris 
prasidėjo kova tarpe
kariuomenės dalių ir viena da
lis visiškai paėmė Charbino 
miestą. Japonai bematant su
skubo siųsti ten savo kariuo
menę su tikslu “-apsaugoti ja
ponų gyvastį
gelžkelio stotyje rusų 
jai atsisakė japonus 
kai japonai patys 
traukinius, tai toliau 
rado gelžkelio tiltą
tuotą. Tas pasipriešinimas, 
kurą, Japonijoj sakoma, pada- . 
rytas Maskvos įsakymu, ne tik 

i atvykimą į 
Charbiną ĮjoraS dienų, bet dar 
labai įpykina japonus prieš Ru
siją.

Charbinas yra svarbiausias 
Rytų Sibirijos gelžkelio punk
tas, valdomas rusų ir kiniečių 
iŠ vieno, žiniomis iš Charbino, 
sovietų valdininkai skubiai ren
giasi evakuoti miestą ir trau
kiasi į Manęhuli.

PROGRAMAS

............. ■................— —..................... ................

Civyliai palikti likimui
Chapei miesto daly, tarpe de

gančių medinių namų tūkstan
čiai civylių, moterų ir vaikų, ne
turėdami kur gelbėtis, nežinia 
kokio likimo sulauks, nes ei- 
pant piktoms kovoms iš kulko
svaidžių, užkampiais, pro lan
gus, nuo stogų, nėra’ kam. be
sirūpinti nelaimingais civyliais.

Anglų sūbmarinas 
su 61 žmonėmis 

bus žuvęs
Portland, Angį; j a, saus. 29^— 

Admiralitetas paskelbė, kad 
nebėra , jokios voties išgelbėti 
61 karių ir aficierių, kurie per
eitą trečiadienį nuskendo sųb- 
marine M-2 Anglijos kanale. Li
gi šiol nesurado, kur submari- 
nas nugrimzdo.

Sekmadieny,
'Sausio 31 dieną

IŠ Stoties
WGES

1360 kilocykles

6 vai. vakaro *

, 5,000 yankių Shan 
ghajui

Washington, saqą. 29. —Apie 
5,00p amerikiečių, iš kurių 1,- 
225 jūreiviai, jau yra Sh'a’nghai, 
saugoti svetimtaučių kolonijos.

Lenkai padaugėjo iki 32 
milijonų

Varšuva, saps. 29. Nau
jausiu sąrašu Lenkijos piliečių 
esą 327120,020 galvų; kiekvie
nam ketvirtainiui kilometrui iš-

įmonėse, kuriose Amerika turi 
investavusi apie $115,000,000.

tojų tirštumų Lenkija užima 
dešimtą vietą.

Mussolini bobutės 
. ^lėje

Roma, sąus. 29

ro

Roma, sąus. 29. —Mussolini 
kalbėdamas dąktąrų draugijos 
susirinkime ir pusiskundęs dėl 
motčrų nenoro gimdyti, ragino 
daktarus, kad kovotų prieš gim
dymo kontrolę ir kad draustų 
moterims plonėti (“reduein- 
tis”).

■"■T-R

Atvyko ieškoti kolonistų

Kaunas, saus. 10. —Į Lietu
vą yra atvykęs iš San Paolo 
vienas žymios anglų koloniza 
cijos bendrovės agentas. Jis at-» 
vyko į Europą kolonizacijos 
reikalais; mat, Pamos štate jie 
nori pravesti naują gėležinke-. 
lio liniją ir. didokus žemės plo
tus kolonizuoti. Kolonizacijos 
reikalai^; jis jau< aplankė Čeko
slovakiją ir Vokietiją, iš Lietu
vos važiuos į Latviją ir Lenki
ją- ; ;

čia jis atitinkamiems orga
nams padarys pasiūlymų tokios 
kolonizacijos reikalu.

Addis Ababa, Abisinija', saus. 
29.—šiandien Abisinijos valdžia 
formaliai atsiprašė Amerikos 
ministerio Addisono Southard. 
kur; pirm 10 dienų Abisinijos 
policistai permušė ant žemes už 
tai, kad ministeris pervažiavo 
moterį.

Šimtas policįstų ceremonialini 
pagarbino konsulą ir Amerikos 
vėliavą -ant ministerio automo
bilio;. užpakalyje buvo pastaty
ti apkalti geležiniais pančiais 
rankas ir kojas 10 kaltininkų ir 
perskaitytas oficialus atsipra
šymo aktas, paskelbiant nusi
kaltusių bausmes; visi 10 poli- 
.cistų gavo kalėjimą visam 'am
žiui.

Lenkas ir senate mu
šasi

Senatorius Polakovvski iššaukė 
į duelį senatorių Gettleman

Madison, Wis., saus. 29. —Du 
senatoriai, Polakowski ir Gettel- 
man tiek susibarė, kad Pola
kovvski iššąukė Gettlemaną i 
dvikovą. Bet vietoj kardų ar 
pištalietų senatoriai užsimaus 
bokso pirštines ir turės muštis 
tiek “roundų”, kol vienas nu
grius. I

Kunigai paragaus sa 
vo vaistų

Vienos universitetas uždarytas

Viena, Austrija, saus. 29. — 
Fašistams studentams pradėjus 
demonstracijas, universitetas 
uždarytas Semestro pabaigai.
----- --------------------- — - ............... . -

Meksikos Miestas, saus. 29.— 
Valdžia įvedė cenzūrą visoms 
susisiekimo priemonėms, kad 
“išvengus klerikalinio 'sehfimen- 
to erzinimo“, čia mat dvasi
ninkai vis dar nenusiramina dėl 
jų skaičiaus sumažinimo.

Chicagąi ir ap»el|pkei federa- 
lis, oro biiiras šiąi dienai pra
našauja:

' Daugiausia debesuota; gali
mas lengvas sniegas iš ryto, 
šalta srovė artinasi, aštrokas

* ■ . .• ■ ... • ■ . .

Francija gabena auksą 
iš Amerikos

. <■ ' ■ . -

Paryžius, saus. 29. /— Viena 
tik diena pargabenta laivu į 
Sherburg 764 , bačkos aukso

Vakar te;npe^ątura 87.
s’ .Satilč teka 7;Q6,‘ leidžiasi
01; mėnuo teką 12:88 ryto,

Į amerikiečių susinematysi 
rupinimą, francuzai atsako> kad 
jie nėra priversti laikyti Ame
rikoj, kada nebenori.

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

- Rengkimės prie to atgijimo, sutvarkyki
me savo finansus, pradėkime statybą.
Musų Bankai ir Paskolos įstaigos yra 

. tvirti ir prisirengę jums patarnauti, tik 
parodykite jiems savo pasitikėjimą.. At
siminkite, jie gyvuoja ne vien dėl savo 
labo, bet ir dėl jūsų gerovės.

• . ''... .• • ■ > •’ ' :“ ■ , -. ■ • ■
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. NAUJIENOS, Čhicagd, III.; Šeštadienis, sausjo 30, 1932

CIeveland, Ohio
Atsakymas Jonui Brazauskui

Pirmiausiai noriu pabrėžti, 
kad viduriniai draugijų reika
lai neprivalėtų būti keliami 
aikštėn per laikraščius. Jeigu 
draugijoj pasitaiko bet kokių 
nešuąipratimų, tai susirinkimo 
reikalas tuos nesusipratimui 
išspręsti.

SLA. 11 kuopoj kilo labai 
nemalonus atsitikimas: finan
sų knygose pasirodė visokių 
trukumų. Palyginus su Centro 
rekordais paaiškėjo, jog esa
ma tokių narių, kurie savo 
duokles yra užsimokėję, bet 
jie skaitoma išbrauktais. Ne- 
kurie yra užsilikę su mokės- 
tinus kuopoj, o Centre, pasi
rodo, yra užsimokėję iš kalno.

Kad knygose yra netvarka, 
tai senai buvo žinoma, bet dėl 
draugiškumo niekas to nekėlė 
aikštėn. Bet vėliau ar anks
čiau dalykų padėtis turėjo 
paaiškėti. Per paskutiniu^ ke
lis mėnesius buvo renkama 
specialūs komisijos knygoms 
peržiūrėti, bet kai ateina mė
nesiniai susirinkimai, lai pa
sirodo, kacb darbas vis dar nė
ra užbaigtas.

Heliai to sausio 6 d. kuopos 
mėnesiniame susirinkime irgi 
kilo daug nesusipratimų. Pra
dėjo vienas kilų kaltinti ir 
tapo išrinkta nauja komisija 
knygoms peržiūrėti. Pirminin
kas Jonas Brazauskas bandė 
pats atsakyti i daugelį ne jam 
statomu klausimu. Tie klausi
mai buvo kreipiami į sekreto
rių, ir jis turėjo juos paaiš
kinti. Pirmininko advokatavi
mas tiek įsipiko kai kuriems 
nariams, jog jie pradėjo viso
kiais balsais baubti. Žinoma, 
to negalima pagirti, nes civi
lizuoti žmonės neprįvalo taip 
elgtis.

* I - • *1 W

Jeigu kai kurie nariai nega
lėjo susivaldyti, tai tas dar 
neduoda teisės pirmininkui be 
jokio reikalo niekinti kuopos 
darbuotojus. “Sandaros” No. 3 
jis daugelį veikėjų pavadino 
gengsteriais ir galvijais. Aš 
savo politinio nusistatymo nic-1 
hiionict nemainau, bet organi
zacijose stengiuosi pasilikti 
nešališkas. Jeigu kam reikia 

duoti papeikimas ar pagyri
mas, tai aš duodu, visai neat
sižvelgiant į lai, ar jis yra ma
co draugas, ar priešas. Tame 
susirinkime aš pats dalyva
vau ir mačiau, kad “Sandaroj” 
suminėti asmenys nekėlė jokio 
triukšmo ir nieko neprašė, kad 
kas gyvuliškai baubtų. O jei 
kas kėlė triukšmų, tai kuopoš 
veikėjai neprivalo būti už dai 
kaltinami.

Prie progos aš noriu papra
šyti gerb. pirmininko, kad mus 
nevadintų galvijais. Tai yra 
labai negražus dalykas, dėliai 
kurio tarp narių kyla pasipikti
nimai. Jonas Janis.

Toronto, Ont.
Dėl Kupiškėnų Kliubo >

Nesenai iš Lietuvos gavau 
laiškų. Laiško autorius yra 
stambus Kupiškio apylinkės 
darbuotojas. Jis labai apgai
lestauja, kad iš Kupiškėnų 
KliYl’bo pirmininko vietos pa
sitraukė Dr. A. L. Graičiuhaš.

Laiške sakoma, kad Lietu
voj susidarė neįmanomai sun
kios apystovos kultūros dar
bui dirbti. Klerikalizmas vi
sur aukštai kelia galvą fr pa
stoja kelių kiekvienam pažan
gesniam darbui. Jis ragina, 
kad Kupiškėnų KTitibo Vado
vybę paimtų į savo rankate 
pažangus elementas, > o ne vi
sokie davatkų pritarėjai. Jei
gu to nebus padaryta, tai ku-; 
piškėnai susilauks špitolės, o 
ne Liaudies Namų.

— A. 5. Aoi/o/iuzicm.

Rockford, III. r 1 1 1 r
. Padėka visiems draugams

TiiThYVe vilties, kad “Naujie
nos” neatsisakys duoti vietos 
mums išreikšti širdingiausių 
;padėką draugams, kurie • šu- 
rerrgč mums 25 miefų vedybi
nio gyvenimo šiiiakfdvlų $Ar- 
tę. Sekmadienį, ka&įkr 24 dl, 
voš rrfcš šftVdmč išklausyti p. 
Budriko programų, kaip neti
kėtai atvažiavo būrys gerų 
draugų: p. p. Mizeris, Deltuva, 
Stružas, Petraitis ir ponios 
Širvinskicnc bei Čepulienė. Iš 
pradžių meš negalėjome su
prasti, kokiu tikšlu atvyko ta 
maišyta kompanija. Tačiau 
greit dalykai paaiškėjo ir “se
kreto” toliau nebebuvo galima 
paslėpti. \

Atvykusieji paprašė musų, 
kad kaip galima greičiau ap
sirengtumėme ir kurtu su jais 
važiuolnmėm į svetainę. Na, 
žinoma, prieš šešis atsilaikyti 
negalima. Moteris niurna ant 
sūnų, kam jie nepasakė iš kal
no (jie jau žinojo apie tai 10 
yal. ryto). Esu nors plaukus 
bučiau pasitaisiusi, o dabar 
barberienė turi eiti su apžėlu
siu kaklu.

Atvykome į svetainę. P-ios 
Šimaitienė ir Savickienė pasi
tiko mus sti ceremonijomis. 
SLA. 77 kuopos jaunuolių or
kestras sugrojo vestuvių mar
ša. Žmonių pilna svetainė. Mu
sų geri drhugai sveikina mus 
ir linki visokių gerybių. Ldike 
vakarienės draugai ir draugės 
pasakė daug prakalbėlių, iš
reikšdami visokių linkėjimų ir 
komplimentų, nors to mes var
gu esame užsitarnavę.

Mes visiems reiškiame šir- 
dingiausį ačiū ir atsiprašome, 
kad čįa negalime suminėti vi
sų vardų, kadangi kalbėtojų 
tfuvo tiek daug,, jog nęį neatsi
mename visų vardų. Visiems 
ačiū už širdingus linkėjimus ir 
komplimentus. Esame dėkingi 
ir jaunuolių orkestrui, kuris 
taip smagiai palinksmino. 
Mums buvo ypatingai malonu 
klausytis to orkestro, kadangi 
jis dar nesenai tėra susikūręs, 
o jau šauniai groja. Mes ma
nome, kad trumpoj ateityj 
jaunuoliai sudarys šauniausi 
orkestrų.

Ačiū tariame ir progranjp 
dalyviams, kaip tai: pianistui 
Jankauskui, Rumčikuį ir Paš
kevičiui, kvarteto nariams — 
Šimaitienei, Sinkevičienei, 
Stružui ir Boseviciui. Ant ga
lo, dėkojame šimaičiams, Če
puliams, Širvinskiams ir Del- 
tuvams, kurie surengė mums 
tų puikių vakarienę, ir visiems 
kitiems, kurie prisidėjo prie 
pokylio surengimo ir jame da
lyvavo. >

Mes niekuomet neužmiršime 
musų gerų draugų širdingumo, 
kurie ne tik mums surengė 
25 metų Vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių pokylį, bet dar jfr 
teikė brangias dovanas: gra
žių lempų, sidabrinį setų ir 
gėlių bukietų.

Prie šios progos turime pa
reikšti, jog per paskutinius 
Metus mums teko pergyventi 
gana liiutmi valandų. Pirmiau
siai užsidarė bankas, kuris 
nunešė per -ilgus/metus musų 
sutaupytus centus. Bet, jei 
sveiki busime, tai ir vėl ktšK 
griebsime. Skaudžiausi sma
giai bhvo motutės ir brolio 
mirtys. Brolis Petras mirė šau
siu 9 d. šeimoj irgi buvo ne- 
MaloUZrmų: per ilgų laikų /sir
go žmona, o nuo naujų nietų 
ligi sausio 18 d. sunkiai sirgo 
šlinuš Vincas. Bet dabar apsi
niaukusi padangė pradfcda 
blaivėti ir reikalai tvarkytis. 
Toks širdingas draugų atsin’e- 
šinlas mums priduos daugiau 
energijos nugalėti visus nę> 
smagumus ir kliūtis.

Toronto, Ont
/t- i

IS Sūnų ir Dukterų draių/ijos 
susirinkimo

Saukto mėn. 17 d., 1$32 m. 
įvyko Šimų ir Dukterų pašai
pūnės draugijos pirmos kuo
pos metinis narių susirinki
mas. Susirinkinuii salė buvo 
išnoniuota penkioms valan
doms, o draugijos dienotvarke 
buvo pusėtinai didelė, ir buvo 
reikalinga, kad laikas nebūt 
gaišinamai su bore ik a nugomis 
kalbomis. Bet Torohto žlibi 
komsomolcų pasekėjai negi 
gali iškęsti nepameškerioję jų 
komisarams dolerių arba ne- 
p arėk 1 am a v ę k o iii u n iš t i n i o
tavoro. Todėl vos tik prasidė
jo susirinkimas, tuoj maršal
ka Srazdcvičius atbėga prie 
pirmininko ir sako: girdi, čia 
vienas draugas nori atsišaukti 
labai svarbiu reikalu. Kalbe
sių,s ne ilgiau, kaip 5 minutes. 
Pirmininkas, manydamas, kad 
nariai tuo bus patęnkiritį, me

sti jam atsišaukti. Bet iš narių 

m a tik draugijos r" reikalais, o 
tas, kuris nori atsišaukti, visai 
ne lietuvis ir ne draugijos na
rys. Taigi pirmininkas, jei jam 
rūpėtų draugijos reikalai bent 
tame susirinkime daugiau, ner 
gu komsomolcų, tai jisai būt 
neleidęs tam dolerių meške
riotojui laikų gaišinti su tuš
čiomis ir senai girdėtomis kal
bomis. Tačiau jis pasielgė sa
vavaliai ir leido tam dolerių 
meškeriotojui ne tik 5 minutes 
kalbėti, bet’ visų pusvalandį. 
Po tų tuščių kalbų sekė dole
rių meškeriojimas. Reikia pa
stebėti, kad ne lik visai dr-jos 
valdybai komsomolcų reikalai 
daugiau rupi, bet ir revizijos, 
komisijai, neš ji uoliai prisi
dėjo prie dolerių meškerioji
mo. Tdkių asmenų atsilanky
mas ir kalbos dr-jos susirin
kimuose su valdybos jmt ari
mu, gali privesti musų draugi
jų prie - čarterio“ praradimo. 
Tas klausimas yra visai negin
čijamus, nes dr-jos konstituci
ja aiškiai pasako, kad ji Su 
politika^ neturi nieko bendra. 
O tikrumoje tai “S. D.” dr-ją 
yęa komsomolcų melžiama 
karvutė. Politika,* nors žliba, 
bet varoma kiekviename žing
snyje. O tokiame atvejyj vy
riausybei, kuri prižiūri įstatų.

uždaryti, jei ji išeina iš sdvo 
konstitucijos ribų. Todėl drau 
gijos nariai, kuriems rupi, 
kad “S. D. pašalpinė dr-ja tar
nautų savo nariams, o fiic ap- 
jakUsienYs komsomolca’mš, tu
ri a lydžiai budėti, kad naujoji 
dr-jos valdyba, kurios pažiū
ros nieku nesiskiria nuo bu* 
vusioš, OeVeštų mttsų drntigi
jų tokiu pražūtingu keliu, ko
kiu vedė buvusioji.

•Musų ponai, žlibi patamsių 
mėgėjai, nors, akypleštškai po
litikuoja, bet kuomet jiems 
kas iš įtarių pfrMeta- politika
vimų, tai jie kaip širšės, puola 
tų asOiėnį ir nori įtikinti visus 
u.ai'iu&, b’(ik tai tas asmuo po
litikuoja, .kuris •jiems-

[Acme-P. 6 A; Photo]

Japonijos kareiviai važiuoja į kuro fi4onta Mandžurijų.
. . . ........ ............. ...........

leisti ])61itikU0ti. Bet tas jiems 
nesiseka padaryti, todėl jie 
stengiasi surasti šavųjų tarpe 
tokių tipų, kurie nesigėdina 
atlikti nors fr žemiausios rū
šies plidtkuš. Tos rųšies spe
cialistų pas komunistus ne
stinga, — atsirandu net ir sa
vanorių. Tokiu ‘ šhvanoriu šį 
lęarta pasisiūlė tūlas A. Bau
ras, kuris, norėdamas įsigyti 
komsoniolcų tarpe didesnį 
uČiha,” parašė ant vieno veik
lesniųjų narių/ (kuris lie retai 
ragina juos, kad liautųsi su 
savo politikos |ęįšįmu į dr-jos 
reikalus šlykštaus -turinio lai
šką. Buk narys Av F. šmeižė 
dr-jos valdybą/ sakydamas, 
kad finansų raštininkas nege
rai veda narių ^mokesnio kny
geles, ir pavadinęs jį dumiu. 
Tas žemos .rųšies provokacinis 
laiškas pasirodė biivo svarsto
mas ir Valdybos posėdyje. 
Matomai, buvo nutarta, jo ne
skaityti, nes pats Merkys su 
nusistebėjimu pareiškė, kodėl 
taip yra daromi šiam žemos 
rųšies darbui, r;matyt, labai 
pritarė sek. Kevpža, nes sava-

■'* ' b| iii-"" — — 
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pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama Ko
kiu, nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAl yra plukti jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koka mažas 
dalikas galį neleisti jums riti / 
pirmin. ..... ■/

Pavyzdžiui, jefatt . vžmogaui 
dantis, yra nešvarus, bu Jus no
toms V neųordifts turėsites ta 
kaipo užmetimą taįn, žmogui. O 
tuo tarpu gal-.būf į“1'" 
metimas yra daroa 

dantis nauju budu.

ilės pat ,už- 
ir jufnš.

Lįsterlne, dantų tepalai, valo 
dantis nauju buriu. Mu^u ębe- 
milcai pagalio* atrado tuatata
kurf iatikrb Jvęičia pę<įra»ky- 
dama« daųtit em.ale* — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas. ■ ■

Pidel^ tūba LfetCrine daųtu 
tępalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickonu. 
Lambert Pharmacai Coį Saint 
Lo»ji«, U. S. A.

SERGANTIEJI! j
Pasitarkit Ross, dykai, 
apie bile‘ ligų ar silpnumų, i

Vdiaii'si ir gedausi,1 
įL ueatmnuat 

n|ui kraujo Itaų. 
B reumatizmd. inks- 

tų; pūdės, udna-j 
M rių. ię visų Vžkr.e- 
> čiamųjų ilgų. T4’> 
< VgĮ tyėaiti- trftt-;

miii energijų? K > y stiprumo be laiko , 
nusilpusiems 
ttnlar dieniems vy»;

;. , S^ergaritys žriičinls
4d ncinpkainų infprrt^dų. Wibs 

I bus. sutdktos be jokių pareigų. j 
1 Dr. Ross kainos yra žemos, ir vi-, 
siems prieinamos,. Galima ?usit#tti 4d ? 

k lengvų išmokėjimų, .kad kiėkvlehamč 
įduoti progos išsigydyti. \

[ DR. B.M. ROSS
• UŽTIK1MAS SPECIALISTAS i
; 35 South Deaiborn Street ;
• kampas Monfoe Štreeį,, Ctycago. IJĮ.\
• Imkite elevatorių iki penkto augSto?/ 
J Priėmimo kdnib. 500 dėl vyrų ir 503'
i dėl moterų. VaUndosj 10 a. m. iki* 
>5 p. ių. Nedeliohus 10 a. m. iki 1* 
p. m. Pankeliais, Sėredbinis ir Suba*(

n 
irti

valiai perskaitė tų provokato
riaus laiškų ir nOrėjo užslėpti 
jo pavardę. Bet A. F. griežtai 
pareikalavus, kad tas, kas ra
šė tų provokacinį laiškų, turi 
įrodyti faktais ir reikalavo, 
kad butų paskelbta autoriaus 
pavarde. ;

Nors minimas autorius A. 
Bauras buvo čia pat, bet rei
kalaujamų faktų nepatiekė ir 
tylėjo, lyg pipirų perkandęs. 
Tuomet daugumai pareikala
vus, autorius buvo paskelbtas, 
bet dėl stokos laiko tas klau
simas atidėta kitam susirinki
mui. Panašus apsireiškimai 
yra visai neleistini. Tas laiškas 
yra asmeniškas kerštas ir nie
ko neturi bendro su dr-jos rei
kalais. Todėl didesnė dalis 
kaltės dėl buvusių ir busimų 
bereikalingų kalbų ir ginčų 
dr-jos susirinkimuose krinta 
ant sekr. Kevežos.

Valdybos ir įvairių komisijų 
raportai. Iš visų raportavusių 
asmenų gaunama labai blogas 
įspūdis. Atrodo, kad mes gy- 

jvenanie dar tik penkioliktų 
šimtmetį. Nekalbant apie 
Svarbesnius raportus, paimsim 
patį luiprusčiaušį, knygiaus. 
Jo buvo užklausta, kiek turi
ma knygų. Gauta atsakymas,

spaudos Darbus
. , , 4 , . Įg-* K

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus

R A U G I J O M S 
/i' - .: . .

.Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus

4 * Tikietus ......
\ 4

A V I E N I A M S:
Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
SužięduotUvėmS 
Kortelis . ’ 
Pąsv'ėikihii'riai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ąpt specialiu užsakymo 
taip kaip jos vėMihųs, 'šu spėcialėm linijdrti fir Įi^tįuVįš- 
kais antgalviais.

1739 South Halsted Street, ' , Chicago, III
. ■. J t , I • • 1 ’ •
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—nųžinau. Valdybos rinkimų 
tvarka buvo nepakenčiama. 
Nariams tiesiog buvo diktuo
jama, už ką balsuoti. Dėl pa
gražinimo kohiedijos buvo pa
kviesti du svečiai, atvykę iš 
HanliltOno. Bet, deja, jiems 
buvo pavesta pažymėti tąi, ką 
padiktavo užinteresuoti asme
nys. Aš nei kiek nedori u įtarti 
tą komisiją, kuri skaitė balsus. 
Bet noriu priMinti dabartinei 
valdybai, kaiti ji . ateityje- ne
vartotų tokios sistemos, kuri 
netržįikriri'a teisėtdmo. Pana
šios komisijos turi būt renka
mos susirinkimo dienoj iš be
šališkų ašmenų. Jeigu ratetųsi 
asmenų, kurie norėtų papildy
ti tą komisiją, tai tas irgi turi 
būt leidžiama.

PASITIKĖJIMAS 
daugelio tiikstančių 
musų taupimo ir ko
mercinių depozitorių 

, yra branginamas
■ , .; '■ k-- , .

' i

PASIREMIANT MUSŲ REKORDU 
26 METŲ ATSARGAUS 

BANK1MNKAVIM0
/ mes Kviečiame

JŪSŲ SĄSKAITA
ideTrustAnd savinos bank

' —An Authorized Triut Compang
Corner Halsted and Roosavelt Road

CH1CAGO L
S PATS SENAS BANKAS TOJ PAČIOJ SENOJ VIETOJ

West Si
••■f. ... •J«'» '♦ . Į

Daug ką galima būt kriti
kuoti iŠ valdybos veikimo, 
bet paliksiu kitam kariui. Dar 
vieną liūdną dr-jai apsireiški
mą tenka priminti. Būtent, 
kad komunistuojančiuose už- 
kulisuosc eina kalbos, buk lie
kom unistuojančių vajininkų 
surašyti nariai laike vajaus 
bus netvhrtinami. Ar taip bus, 
ar lig, parodys artimoji ateitis. 
O kad taip kalbama, tai fak
tas. Tad dr-jai ištikimi nariai 
budėki t, kad neįsigalėtų mųsų 
dr-jdfc komunistų savavalia
vimo diktatūra.

—D r-jas Karys.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

M
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2 BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS 2 i
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vineti, siūloma hkatidžiai bau- jau šiek tiek goriau. Mat, pm- 
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---------------- K. AUGUSTUI, J. VARKALAI ir V. RUšINSKUl -------------- —----------------- 1

sti. . • 1 ųione gamina daugiausia vi-
Toks įstatymas, žinoma, yra daus rinkai ir užsienio ekopo- 

reikalingas. Tik visa bėda, kad niiųis krizis ją mažiau palie- 
Iją. Bot yis tik ir pramonė lu- 
•i šu s i v ar žy (i i r k rašto v i -
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DEPRESIJA
Depresija jau tęsiasi trečius 

metus. Per tą laiką nuolat 
buvo kartojama, jog ji greit 
praeis, ir vėl viskas eis, kaip 
iš pypkės. Pranašų, kurie 
ramino žmones, jog/ “geri lai
kai randasi už kampo“ buvo 
labai daug. Bet atrodo, kad 
jie už to kampo taip pasislė
pė, kad jų nei surasti, nei iš
krapštyti negalima.

1929 m, buvo apskaičiuoja
ma, kad Amerikos turtas sie
kia $400,000,000,000. Dabar 
jis stfsilraukė beveik per pų- 
sęU ^plonių įplaukos sumažė
joj viėh u trečdaliu. Prieš de
presijos prasidėjimą Amerikos 
žmonių įplaukos lyginosi $90,> 
000,000,000 per metus. šiais 
metais jos vargu pasieks šešių 
dešimčių bilionų dolerių. Tai 
reiškia, kad žmonių perkamo
ji jėga sumažės ant $30,000,- 
000,000.

Bedarbių šiandien priskaito- 
ina nuo septynių ligi dešimties 
milionų. Šerų vertė, bendrai 
imant, sumažėjo ant 60 nuo
šimčių. Su nejudinama nuo
savybe reikalai irgi pusėtinai 
blogi, — jų vertė taip pat la
bai nusmuko. Visa ekonomi
nė sistema iš pat pagrindų ta
po pusėtinai supurtyta. Ir 
blogiausia yra tai, kad depre
sija palietė ne vieną 
tautą, bet visą civilizuotą pa
saulį. * 7

Kuomet žemės drebėjimas 
sukrečia kokį miestą, tai gy
ventojai tampa aptimti pani
kos ir nežino ką dary ti. Bet 
tai, palyginti, tęsiasi labai ne
ilgai. Tuoj žmonės stveriasi 
rekonstrukcijos darbo ir, kaip 
bematant, miestas vėl atsista
to. Nelaimės paliestiems pa
prastai ateina į ;,pagj?ibą vi$ps 
ponulis. žodžiu. suran^aiia

tvirtesnių pamatų pastatyti, yra laitai vielikę. Sakysime, 
tai būtinai reikia kontroliuoti Anglijoj nusibankrutyti 
korporacijas. I

Dr, Horųian F. Arendtz svar- ris planuoja pasiskelbti-ban- 
biausią depresijos priežastį krotu, turi gerai apsigalvoti, 
mato aukso trukume. Savo nes dažnai teismas jo pętįcįjos 
knygoj “The Way Out of De- nepriima ir nephliuošuoja jį 
pression“ jis siūlo leisti“ pini- nuo mokėjimo skolų, 
gus, paremtus sidabru, žino- Prof. Doųglaš mano, jog to
mą, tam tikra tarptautine ko- kie įstatymo* y**o reikalingi ir 
misija turętų nuslatvti sidab- Amerikai, 
ro vertę. Jei tai butų pada- žmones nuo nesąžiningų ban- eksporto sumažėjimas, 
ryta, tai tuoj prekyba atgytų, j krotų. —K. 
Reikia žinoti, jog dabartiniu 
laiku Kinija, Indija ir dauge
lis, kitų šalių aukso visai ma
žai turi. Jų pinigai yra pa
remti sjdabrth Kadangi si
dabro rinkos kaina labai nu
smuko, tai ryšyj su tuo ir tų 
šalių perkamoji jėga maždaug i nų doleriui Europos ir Lotv- 
tris kartus sumažėjo.

Kas butų, jeigu Kinija, In- bonus ir surasdavo puikiau- 
dija, Meksika ir daugelis kilų j šią rinką‘Amerikoje, Čia pa
šalių galėtų tris kartus dau-; imdavo koks bankas 1uos bo
ginu visokių dirbinių pirkti, nūs ir už tam tikrą komisą 
negu dabar? Tuoj pasididin-j išparduodavo juos žmonėms, 
tų prekyba, o kartu su tuo at- Beveik jokios kontrolės riebu* 
gytų ir pramone. Tai veiktų, I davo. Niekas nelyrinėdavo, ar 
sako Dr. Arendtz, depresijos tos šalys pajėgs išpirkti bo- 
pašalinimui lyginai taip, kaip; nūs, ar ne. 
veikia įleistas kraujas anemi
ja sergančiam ligoniui.

nėra
taip lengva. Ten žmogus, ku-

Prof. Doųglaš mano, jog to

kad apsaugojus

Skolinimas pinigų 
svetimoms šalims
Amerika kitoms šalims yra, 

paskolinusi bent keletą bilio-

nų Amerikos šalys išleisdavo

BANKROTAI
\

ma, daugiausiai nukentėjo 
smulkus investoriai, kurie už 
savo sunkiai uždirbtus dole
rius pirko tuos bonus. Dabar 
pradeda paaiškėti, jog už apie 
bilioną dolerių Amerikos žmo-Amerikoj bankrotų visuo

met daug būdavo. Bet jų skai-'nių išpirktų bonų nuėjo nie
v- r . 1! .1 “ • V • _ • _ 1   XT . • 1 _   V • y! L. •   1 _

su juo labai pasivėlinta. Tąį 
kaip yra sakoma, šaukštas pį 
pietų. Kuomet žpionės prarado duje mažiau begalima parduo- 
savo pinigus, tąi dabar siūlo- ti. Kredito rinkos butis^pasun- 
ma‘luos pinigus apsaugoti! >kėjo. Sunku gauti pinigų pasi- 

——l----, «knlinfi ir nž/nnsknlns mik i nskųjinti ir už'paskolas reikia 
dideles palūkanas mokėti_ . ''-'■'ir • jl dideles palūkanas mokėti.Dabartine Lietuvos Protestuotų vekselių skaičius

ūkio būtis . taip pat nemažus. Tačiau gali
mą konstatuoti vieną labai po
zityvų faktą. Ne vienas iš niu

ksų didesnių bankų nebankro- 
itavo, nesustabdė mokėjimų. O 
'juk žinom, kad užsieny be ga
lo daug banku bankrolavo.Į . * * C

žodžiu, musų bankai sveiki. O 
’ tai yra svarbiausias ūkio pa- 
’ grindas. Toliau, musų , pinigai, ‘ Ui ’ ' •!»' I *' ■ 1 • ■ . -

Pereitų metų pabaigoj, rašo 
“T-tas“, atsirado ir 1 Lietuvoj i 
daugiau ūkiškų sunkumų. 
Svąrbiaimias dalykas čia yra 

- ........................... Nes
jeigu mažiau eksportuojame, 
lai ipažiau gaiinie ir impor
tuoti. O be importavimo nė v. • .litas, pasilieka auksu paremti, viena valstybe negali gyventi. - - 1 * . ~ -
Todėl, suprantama, kad eks
porto mažėjimas yra musų 
didžiausias rūpestis. Vyriau
sybė, norėdama kiek galint 
labiau paremti eksportą, mo
ka premijas už* sviestą, grū
dus ir bekoną, šitų premijų 
mokėjimas pernai iždui atsi
ėjo 35 milijonus litų. Nežiū
rint lokių didelių vyriausybes 
pastangų, ūkininkų būtis ne
pagerėjo. Jų finansai yra gero
kai susilpnėję! Ūkininkai susi-Į 
laiko nuo pirkimo net ir rei
kalingų dalykų. Tas atsiliepia . ____ ____ __
..... ii- „i y ŪiO vaistai iieRali užimti vietą Nuga-Tone. labiausiai prekyboje. Nemažas kaipo sveikatos ir stiprumo atstotojo, ap-
> . v. . . . . tiokinlnkai jj pardavinėja. Jeigu aptiekinin-

jų kursas nesvyruoja. Tai vėl 
didelis dalykas. Valstybės fi-

aGalva skaudėjo visą 
laiką iki pradėjau 
imti Nuga-Tone”

T’-nn V. Iloninnus. Bu f falo, N. Y., raSo ir 
sako: ‘‘Mano galva Hkniidėjo \>iną laiką iki 
afi pradėjau Imti Nuga-Tone. Afi iftbandžiau 
daugeli kitų vaistu, bet negavau pagalbon. 
Mano galva sustojo skaudėjus! po Ominio 
Nuga-Tono per ' tris (lianas. Dabar as turiu 
gerą apetitą ir gerai miegu naktimis. Mano 
sveikata niekad nebuvo geresnė, Daugelis 
mano draugu pradėjo vartoti Nuga-Tone ir 
sako, kad tai pastobClini vaistai.”

Jeigu Jl)s turite galvos skaudėjimą ar 
skausmus raumenyse ar sąnariuose, ar sto- 
kuojate sveikatos, ir stiprumo, jus turite 
imti Nuga-Tone ir pastebėti dideli pagerfi- 
Jimą, kuri pajausite tik už kelių dienų. Jo-

skaičius prekybininkų net su
bankrutavo. Musų pramonei
—----- ....... „j,........._________

■A .•

Imu neturi Nugu-Tono. paprašykit JI už»ą- 
Ityli iš savo urmininko, žiūrėkite, kad gau
tumėt Niuru-Tonc. Substlt utai yra be ver
tėti.
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nansai taip pat geri. Nors pa
daryta kai kurių suvaržymų, 
išlaidų . apkarpymų, bet praė
jusių metų (1931 m.) biudže
tas bus tikrai suvestas be de-

"T1—:--------
fieito. žodžiu, nors gyvenimas 
gerokai1 pasunkėjo, bet dides
nių, netikėtų ūkiškų sukrėti
mų nėra pamato laukti.

■■■■■— 1, l<ltBWJ|. ! IH .......................... ■■■<■■■ ■■■- ■■■

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ąr tai butą dieglys, 
ar Utam'pyti muskulai, greitai 

ratu

ST. PAUL’S HOSPITAL

828 W. 35th Place

yrn jum, ftpielInM. Uronlns, kar oeret- 
kla mokėti karterį, kad aplankyti buvo 
draugus. Ateikite. Pnlagaa ir priežiūra 
nėr 10 dienų už . $00.

Tel. Boulevard 0080
•
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Parsinęškit namo 
Asmeninį Radio, jis 
kainuoja j JO 
tiktai /

Nejaugi nėra būdų kovoti 
su depresija? Julę ji nėra ka
tastrofiškas gamtos padaras. 
Ekonominiai krizini įvyksta 
todėl,, kad pasaulis nėra tinka
mai tvarkomas. Prie tos iš
vados vis labiau ir labiau pri
eina net ir konservatyviški 
ekonomistai.

Prieš porą savaičių pasirodė 
labai įdomi knyga vardu 
“Frankenstein”. Knygos au
torius yra profesorius I. Mau- 
rice Wormer. “Frankenstci- 
nu” prof. Wormser vadina 
milžiniškas korporacijas, ku
rios į nieką neatsižvelgdamos 
stengiasi kiek galima daugiau 
pelno padaryti. Tos korpora
cijos žymioj dalyj prisideda 
prie depresijos pagimdymo ir 
prailginimo. Jeigu norima ša
lies ekonominis gyvenimas ant

kurių čius ypač padidėjo šiais depre-i kais. Ne tik nuošimčiai nebe- 
Pa“ sijos laikais. Dažnai tos prie- mokama, bet vargu bebus ga- 

monės stveriasi piktos valios Įima atgauti ir investuoti pini- 
žmonės, kurie nori atsikratyti gai. , 
nuo skolų. Per pereitus metus “ 1 ”” ‘
nrof. Douglas ištyrė 1,600 ban
krotų ir priėjo išvados, jog 
daugelyj atsitikimų jie buvd šalių bonų pardavinėjimas bu- 
nepateisinami. Prie bankroto tų vadžios prižiūrimas. Jei 
sako jis, dažnai žmonės pra-.kuri šalis norės savo bonus 
deda rengtis iš kalno: jie sten- pardavinėti, tai ji pirmiausiai 
ginsi pasiskolinti kiek galima 
daugiau pinigų, nors gerai ži- 
no, jog nepajėgs jų sugrąžinti, bus ištirti 
Nuo to, žinoma, nukenčia vi
sai nekalti žmonės.

Tai daroma, pasak

Visą reikalą pradėjo tyrinė
ti senatas. Kai kurie siūlo pra
vesti įstatymą, kad svetimų

turės kreiptis į tam tikrą ko
misiją.. Koipiąijp^i ųžduųtį.s 

i, ar tie bonai yra 
saugus investmentas,

| Nuo jos turės
ar ne.

| Nuo jos turės priklausyti ir 
prof. leidimas bonus pardavinėti. 

Douglas, todėl, kad Amerikos Asmenis, kurie be komisijos 
įstatymai bankroto klausimu leidimo bandytų bonus parda-

TUKSIANČIAI ŽMONIŲ
ŠIANDIE PALIKO BE CENTO, , 

BET YRA DAR DAUG/ŽMONIŲ, KURIE 
TURI PINIGŲ, TIK NEŽINO KUR • 

JUOS DĖTI
Mes sakėm, sakom ir sakysim, kad geriausis in
vestmentas pinigams — tai nusipirkimas sau 
namo. Namas yra vienas saugiausių ir geriau
sių investmentų žmogaus gyvenime! Pirkdami 
dabartiniame laike namų, galite uždirbti daug 
pinigų į trumpų laikų. : .

Jus dabifr galite nusipirkti 2 augštų mūrinį 
moderniškų namų už bungalow kainų. Tik atei
kite j mūšų ofisų. . 1

M. J. KIRAS

AMERICAN
‘ \

Šiemet jus galite įsigyti tokį setą sau ir 
savo šeimynai, kuris savo gerumu viršys 
visus kitus setus, kokius esate girdėję, bet 
kuris tbo pačiu laiku butų prieinamas jūsų 
kišenini.

Neapsirikite. Tai nėra mažas, pigus re- 
ceiveris — jis yra puikus, tiksliausiai pa- 
budavotas American Bosch Radio, kdrio 
tonui ir veikimui negali lygintis jokis se
tas kad ir trigubai brangesnis, šis Asmeni
nis Radio yra kilnojamas (89^x14%) ir 
gali būti vartojamas bile kuriame jūsų na
mo kambaryje.

‘ ' h

Šis nedidelis setas turi pilno tono clec- 
tro-dynamic kalbėtuvą ir gražų gryno ma- 
hogany kabinetą. Jūsų šeimyna bus dė
kinga už American Bosch Asmeninį Radio. 
$43.50 pilnai su tūbais. 

t ’ •

BOSCH 
RADIO

RIAD THISI 
' AMERICAN BOSCH 

1932 FIATURI5
PENTOPE POWER TUBE 

SCREEN GR1D TUBES z 

FAST-HEATER TYPE TUBES 

FULl RICH TONE 

VOLUME CONTROL 

INSTANT STAT1ON FINDING 

ILLUMINATED DIAL 

ELECTRO-BYNAMIC SPEAKER 

COMPLETEIY SHIELDED 

SOUP MAHOGANY cabinet

Pirkite šį Radio kol tebėra tokia žema kaina

Jos.F.Budrik.h
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 8167 ir 4705

Tėmykite!
“BANKAS“—kuriame per 15 metų nei vienas žmogus 

nėra nustojęs nei cento, investuodamas (pirkda
mas) musų pirmus morgičius.

SKOLINKITE—tokiame banke, kuriame gaunate mažes
nę paskolą; ten laikykite savo sąskaitą, o tą da
rydami turėsite ryšius su / »

UNIVERSAL STATE BANKU
PRADĖKITE—Naujus Metus stipriai, atsidarydami sąs- 

kaitefs knygutę savoje bankoje;
ATEIKITE—į Banką su visais Jūsų bankiniais reikalais. 

Jus Kviečią Bankas Valdyba

REAL ESTATĖ
3335 So. Halsted St., Phone Calumet 4589

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

1420 k. kas ketvergą nuo 7 vai. vakaro duodamas 
' BUDRIKO KRAUTUVĖS.

«NMKSM«MP*

IN OUR OFFICEtiek 
sulig 
jeigu 
gra-

BAGDONAS BROS 
FŲRNITURĖ « PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 

3244 S. HalSted St.
Office Tel. Calumet 1399 

Res. Tel. Yards 3408

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotas

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

IR STEBĖTINAI PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street Telefonas Yards 1829

Daktaras
Kapitonas

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA . 
Specialtškai gydo ligas pilvo plaučių inkstų ir pūslės, užnoodijimą krao 
io odos, ligas žaizdas, reumatizmą galvos skausmus skausmas nuga 
coje kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti nt 
galėjo jos išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikaoja pei daugelį metų it išgydė tokatančins ligoniu. Paranma* 
dykai. OFISO VALANDOS i Kasdie nuo 10 valandos ryto iki > 
ra landai n nuo 5-8 valandai vakare. Ncdėliomis nuo 10 ryto iki l ral 
4200 We« 26 St.. kampas Keeler Avė.. TeL Crawford 5 57'

!5f

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kartos pasaulis per įimtas metų lan
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta is 18-kos skirtingų 
elementų, iš visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko
ją. ■ Nugaros skaudėjimą. Rankų. Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują. nikstelėjimą 
ir šiaip visokius skaudėjimus Tūkstan
čiai žmonių yra pagijo o milijonai da 
nežino apie tai.

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

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fomišių ir pianų muveria^ vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus. 
817 West 34th St. 

Tel. Boulevard 9336

WISSIG
Pasauliniame Aax«

Seno Krajau*

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

* r I

Kampas 33rd Street /
< Cjiicago, Illinois

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus- ir druskos vanos.
Svvimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
scredomis iki 7 v. v.
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- GERI LAIKAI ŪVAft.
, PONIAMS

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Roęseveh 85U0.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ............................
Pusei metų ......................
Trims mėnesiams .... .
Dviem mėnesiam ............
Vienam mėnesiui .......__

Chicagoj pei’ išnešiotojus:
Viena kopija ...................
Savaitei ............................
Menesiui ,......................... .

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ................................. $7.00
Pusei metų ...........     3.50
Trims mėnesiams .................  1.75
Dviem mėnesiams .............. 1.25
Vienam menesiui ....................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams ................................ $8.00
Pusei metųz............ ................ 4.00
Trims mėnesiams .................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

PADŪKĘS MILITARIZMAS

Japonija taip elgiasi, kad pastaromsioms dienoms 
be galo padidėjo karo pavojus Tolimuose Rytuose. Ji 
užpuolė kinų sekciją Šanchajaus mieste, kuris yra vie
nas didžiausių prekybos centrų Kinijoje. Svetimų val
stybių sekcijos tame mieste yra pavojuje, kad ginkluo- 

“ ta kova persimes ir į jas. Todėl Amerika siunčia savo 
karo laivus į Šanchajaus uostą. Washingtonas tariasi 
su Londonu paskelbti prekybinį boikotą Japonijai.

Sudurnavoję Japonijos militaristai tuo pačiu laiku 
provokuoja ir sovietų Rusiją, grasindami okupuoti Har- 
biną ir reikalaudami, kad rusai leistų japonų armijai 
naudotis Rytų Kinų geležinkeliu (šiaurinėje Mandžuri- 
joje>.

Iš tų Japonijos elgesių atrodo, kad ji tyčia nori iš
šaukti karą. Jeigu ji nesiliaus taip toliaus elgusis, tai 
karas ir įvyks, ir į jį gali būt įveltos visos didžiosios 
pasaulio valstybės. Aukščiaus minėti Jungtinių Valsti
jų valdžios pasitarimai ’ su Didžiąja Britanija apie boi
koto paskelbimą Japonijai rodo, kokio pavojingo punk
to jau yra pasiekę šių dviejų šalių santykiai su Japoni
ja. Jeigu boikotas butų oficialiai paskelbtas, tai Japo
nijai juk nieko daugiaus nebepaliktų, kaip arba nusi
leisti — arba imtis ginklo.

Bet nusileidimas japonams yra negalimas. Visas 
dabartinės situacijos pavojingumas ir yra tas, kad Ja
ponija negali trauktis atgal. Jos civilė valdžia subankro- 
tavo, ir visa galia pateko į armijos generolų rankas.

Tokio liepia savo įgaliotiniui Genevoje teisintis prieš 
Tautų Sąjungą. Tokio siuntinėja notas į įvairių valsty
bių sostines ir bando jas nuraminti. Bet, nežiūrint ką 
Japonijos ministeriai ir. diplomatai sako arba rašo, ja
ponų karo mašina slenka priekyn ir priekyn. Ji nieko 
neklauso ir niekas negalėtų jos sustabdyti, kaip tik di
desnė jėga.

* Tie militaristų žygiai yra pavojingi ne tik pasaulio 
taikai. Jie dar labiau pavojingi yra pačiai Japonijai. 
Juk neįmanomas dalykas, kad jį laimėtų, mirtinai įžei
dus ir padarius savo nepermaldaujamu priešu tokią 
milžinišką tautą, kąip Kinija, ir kartu susivaidijus ir 
su Amerika, ir su Anglija, ir su sovietų Rusija, ir su 
Francija. Dar nebuvo tokios galybės pasaulyje, kuri 
butii stengusi atsilaikyti prie tiek priešų. Jeigu kiltų 
karas tarp Japonijos ir šitų valstybių, tai Japonija bu
tų sutriuškintą ir su žeme sulyginta. Jeigu karas ir ne
kils,. tai vien finansinėmis ir ekonominėmis priemonė
mis šios šalys, eidamos kartu, gali Japoniją paklupdyti. 
Tai ko ji tikisi atsiekti dabar, šitaip siausdama?

Išmintingo tikslo Ieškoti pas militaristus butų 
bergždžia. Militaristai dėlto taip elgiasi, kad jie yra 
militaristai. Jie, kaip piktas šuo, paleistas nuo retežio, 
puola ir kanda tol, kol kas nors, paėmęs lazdą, jo ne
patiesia ant žemės.

Baisu, kad Japonijos militaristų gauja nesukurtų 
naujo pasaulio karo gaisro. Jei to bus išvengta, tai ne
ilgai trukus pati Japonija pasijus taip įklimpus,. kad ji 
keiks tą dieną, kada ji leido savo generolams pradėti 
plėšikišką kampaniją Mandžurijuje. v 7

JEI KILTŲ KARAS
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“L, žinios” rąšoA h;ad Lietu
vos ministerių kabinetas leido 
žemės ūkio ministerijai daryti 
sutartį su dvarininke Olga 01- 
sujevieneUr už nusavintus dva
rus duoti jai daugiau kąip 40 
hektarų, miško,

Tas pats "Kauno dienraštis 
praneša, kad Smetonos vąldžia 
jau " sugrąžino dvarininkams 
apie 4,000 hektarų miško, o 
kai kurie jų dar gavo ir pini
gų.

Tai šitaip tautininkų valdžia 
dirba “tautos ■ kėlimo” -darbą. 
Per šimtmečius dvarponiai en
gė Lietuvos liaudį, lįsikurus 
nepriklausomai Lietuvos res
publikai, tas dvarponių jungas 
buvo nuverstas. Bet dabar tau
tininkai vėl tuos parazitus pe
ni žmonių turtu.

... simena asmeniškas neapa
kti ntas, prideda Lietuvos po- 

z litikierių jau seniai pamirš
tas politikieriškas intrigas, 
kartodami vietojo kilusius 
partinius nesusipratimus, 
nuomonių skirtumus, reikš
dami, vieni nuo kitų- tiek jau 
nutolo, kad dabar atrodo, 
jog tie patys 'lietuviai pasiį- 
darė visiškai skirtingos tau
tos sūnus...”
/Prisiminus tuos šlykščius už

sipuldinėjimus ant kitų srovių 
Žmogių,. kuriais “Vienybė” die
na iš dienos pripildo savo špun
tas, bus aišku, kad tais žo
džiais jį pati save charakteri
zuoja.

Toliaus, “Vienybė“

> Bet, kam tad tie. veikėjai ir 
redaktoriai koliojąsi? Liaukite 
koliojęsi, bukite žmones!

NUBAUDĖ KUNIGĄ Ųž
PAMOKSLĄ

NEPANAIKINO BEDARBĖS“

Komunistų opozieininkų or
ganas rašo apie Wisęon»ino val
stiją ir jos didmiestį Milwaukee 
ir sako, kad, nors tą valstiją 
ir tą miestą visi girią už gerą 
tvarkymąsi, bet —

“...kiekvienas lietuvis dar
bininkas, gyvenąs Milwaukee, 
Racine ar Kcnoshoj, pasakys 
jums, kad Wisconsine ta pa
ti bedarbė, tas pats algų ka
pojimas, tas pats išnaudoji
mas, tie patys vargai.

“Kam tas bandymas tiešy- 
ti ir tiesy ties, kuomet Wis^- 
consinas nėra jokia laimės 
valstija juroje 48 valstijų.“ 
šitaip rašo komunistų “sklo- 

kos” nęya suaugę vyrai. Jie 
mano, kad jeigu Mihvaukee’s 
miesto administracija yra so
cialistų rąnkoseį tai dirbtuvėse, 
kurios randasi tame mieste, tu
ri nebūt bedarbės, ir algų ka
pojimo. Taip pat, .feigu Wis-? 
consino valstiją - ^alįlo pažan
gus repdblikonai, su kuriais 
daugelyje klausimų kooperuoja' 
socialistai, kovodami prieš at- 
žagareiviškus republikonus ir 
dembkratus,, tai *ir visoje vaL 
stijoje privąlo būt darbinini
kams' “laimė”.

O kadangi to nėra 
čia “tiešytis“?

Vadinasi, Pruseika ir jo vien
minčiai mano, kad Milwaukee’je 
ir Wisconsine galima panaikin
ti kapitalizmo sistemą, kuomet 
jisai gyvuoja “juroje 48 val
stijų”!

Taip opozicininkai “šviečia” 
darbininkus. Ar jie turi dau
giaus išmanymo' už bįmbinin- 
kus? Ne!

tai ko

JEIOJ JIE TURĖTŲ RAGUS

pąsako

“L. ž.” rašo: *
“Kun. J. Vaitekūnas 

Pųnevėžio buvę patrauktas 
tiesbn už vierfy pamoksiu, 
kurio turinys buvo nukreip
tas prieš valdžią.

“Vakar (saitsio 14 d.) ka- 
, įduomenes tekūnas kun. VaL 
tekūną nubąUdė 2 men. 
arešto arba 1,000 Htų sumo
kėti.”

U
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atskaitą ir noriai nenorėdami 
savo nariui mesti viešai už
metimų vis laukė,- bet nesu
laukė. Ir (fabar atskaitų nėra.

Apie J. Skilto “pabarimą,“ 
tai tas pabarimas buvo nuo X 
Januškevičiaus senojo, nes J. 
Jam senasis rūpinosi 
fišiuokėjimo paidpos reika-

iMt^ienis, sausio 30, 1932

metimų vis laukė,

sunaus

sau ir saviškiems šitokią tiesą: t Kunigai padėjįo tautininkams 
“Tautininkų veikėjų ir re- įvykinti perversmą ir 'paimti 

daktorių kelionėmis netoli valdžio j savo- rahkąš. Tai da-daktorių kelionėmis 
nueisit.” bar gauna “atlyginimą”.

SLA. Reikalai
Apie tauttakį

sąmokslą
Nito to laiko, kai Brooklyno 

seime buvo iškelta komunistų 
konspiracija prieš SLA., musų 
organizacija nematė skandalin- 
gesnio dalyko, kaip tautininkų 
konferencijų New Yorke sausio 
10 d. Tik pagalvokime : susirin
ko slaptai Pen-nsylvania hotefy- 
je daugiaus, kaip keturios de
šimtys Susivienijimo “veikėjų“ 
ir daro planus neįleisti į |Pil- 

’domą Tarybą kandidatų, gavu
siu nominacijose daugumą bal
sų !

Ką tai reiškia? Ar tai nėra 
begėdiškas pasikėsinimas prieš 
Susivienijimo narius? Nariai 
nominuoja kandidatus, .pa,reikš
dami, sulig konstitucija, savo 
valią viąuotinu balsavimu, ką 
jie norėtų matyti organizacijos 

i valdžioje. O tuo tarpu būrys 
politikierių, kuriems rupi įs
tatyt j Pildomą Tarybą savo 
politiškus ir bizniškus bičiulius, 
sukviečia iš įvairių kolonijų 
/‘veikėjus” ir pralaimėjusius no
minacijas kaųdidatus ir tariasi, 
kaip tai nariu valiai pasiprie
šinti.

Jie derasi su kandidatais ir 
politiškų srovių atstovais, ža
da remti 
jeigu kiti 
trauks; 
frontą”; 

(bas apie

lais. j •
,K $<*ky» niek&ĮL kp. su- 

’sMhkitnuose nękėlč “teufcš- 
rtlį”, nes sekretoriauja ir 
neturi ląiko “trittkšnHtoti.“ O 

!kad“ Sekys sUSidSįo nomina
cijų balinius “j krepšį”, taį 
•dėlto, kad jis šęfeietorJusį jis 
-jau tai dUro 124 kp>. 4' metai, 
gidėti “į krepAf* dėlto reike- 

^jio, kad salėj nebuvo svarumo 
malą (vogųr svarstykiiųj, o

;C.'-

narius ir nesu patėmijęs arba 
girdčj^s> kad “du nariai at- 
.kalbintų jaunuolius” rašytis į 
SLA. Tai p./Januškevičiaus iš- 
sapųu°ias vaizdas.

Jei J. Sekys prirašė “3 špal- 
tas fr nieko nepasakė,” tai 
kam dar p. Janušk. vėl rašyti 
ir ginčytis? Jei kas nieko ne
pasako, tai ir tani “kas nie
ko” nėra atsakyti. Taip, rodos, 
gyvenime yra...

į P-pas Januškevičius baigia: 
“Jęign matysiu reikalo, tai aš 
gaUsiu truputį (kode! Uek įna
šai? Z S.) parašyti ir apie p. 
Siekio darbus, patiekdamas 
tikrų faktų.“ Labai prašau! 

; Lauksiu. Nors viešai ginčytis 
>nelabai norėtųsi, bet p. J. J. 
visad atsakysiu ir tuos “tik
rus faktus” užtvirtinsiu...

—J. S^kijs. 
Naujienose“ dažnai

kaip sekmadienyje, tai paštas !
uždarytai tai Sekys parsinešė:

pirma- pasirodo raštelių apie7 “kan--y sava ofisą it jMcict L 
dienio rytą. Baltotns, kadla jų 
susirinkimo 1)7, reikėjo pa
sverti Ir išsiųsti jpiTtoąją klase. 
J. $ekys SLA. įstatymus turbūt 
gyriau žinoį itegu Pihk Tary- 
litoa narys p. Jąmtškėvičius, 
i nes jmr Stekyš SLA. dirba 2Ą 
jtitetfti, o tik
U metai; bet tas birtų mažino- ■_ r ______________________
iite svarbumas kkd jis Fitantropu bendro neturtu ir 

’lkarltimv kuopos sekfetoi^fų, 
Jtad IMd. Tarybos narys ne- 
(gattod pašalpos už ligą apteik 
dęs JtoiįL Vąfelyfees (bei Kh-

Pažįstn visuš' I248 knopos

Dažnai šiandie išgirsti nuomonę, kad nebūtų blo
ga', jeigu kiltų Azijoje karas ir į jį įsimaišytų Ameri
ka. Pereitojo pasaulio karo metu Jungtinėse Valstijose 
buvo “prosperity” — daug darbų, aukštos algos, dideli 
pelnai biznyje. Taigi manoma, kad, naujam karui kilus> 
vėl ateitų geri- laikai.

Gal ir ateitų. Bet kaip ilgai jie tęstųsi ? Ir kąs butų 
po karo,?

Šiandie pasaulis neišbreda, iš skolų, kurios buvo 
padarytos per paskutinį karą. Daugelis šalių* yra su- 
bankrotavusios arba priėjusios prie bankroto- kranto. 
K to kilo depresija. z

Naujas karas skolas padidintų, paliktų žmonijai 
dar (Jaugiau skurdo, negu, jo yra dabar. Trumpam lai
kui karas, gal veiktų, kaip stimulidntas biznyje — ne
lyginant alkoholis* nusilpnėjusiame, pąilsusiame orga- 
nizme. Bet po to trumpo “baliaus” ateitų skaudžios pa- 
giiriosF v

Karai šiandie neapsimoka nei tiems, 
pralaimiu, nei tiems, kurie juos laimi..

klirie' jiios

Rašydama apie SLA., Brook- 
lyno “Vienybė.” sako:

“Dabar jair ne tik bolševi
kui nesusistiprins; bet it so
cialistus šluostui lauk! Tik 
tautininkams reikia vieny
bės !’’
šitokiais provokatoriškais pa

reiškimais, Brooklyno tautinin
kų organas užgaulioja ir erzL 
na Susivienijimo, narius, kelda- 
įinąs jų tarpe vaidus. Tai yra 
Į tęsimas ton biaurios kampante 
jos, kurią fašistai pradėjo slap
toje New Yorko konferencijo- C • v*J e -. x r

Dėl' “Vienybės” grąs-įnjimų ąo-. 
chdistams' galimą jau priminti 
žinomą žmonių* patelę: “Jeigu 
Ji turėtų ragus, tai visą svietą 
išbadytų”. Jos nelaimė, kaįil ji’ 
ragų, neturi.

PASISAKi- • .
. • _—— t

Redukciniame straipsnyje 
Vienybe'’ pąsakojani:

“Šiandie Amerikos* lietu
viai eina pvįe tįo; 'lįa<l tiioj 
lietuvis lietuvį ėores^ šaukšte 
prigi rdyti (arba ragais Užba
dyti! — “N?’’ Red'.)'. Iš semj- 

IBM
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vienus kandidatus, 
kandidatai pasį- 

organizuoja “bendrą 
laiko karštąs- prakal- 
“tąutos vienybę”,, ir 

t. t. Paskui jie išeina per spau- 
'dą ir šaukiaį SLA. narius ko
voti vardan į “tautinės , idėjos’' 
prieš socialistus. Vadinasi, su
sitaria dėl tikslo juodinti 
jir šmeižti tam* tikrą dalį ergą- 
nizącijos narių ir skelbti prie* 
juos neapykantą.

Bet pikčiausias dalykas ši* 
tam begėdiškam sąmoksle yra 
tas, kad jaipe nesisarmatijo 
dalyvauti ir oficiakii SLA. vir
šininkai. Iš Pildomos Tarybom 
narių, gyvenančių rytuose, tik? 
p-lė JUrgebutė atsisakė į kon
ferenciją eiti;.\ Sąmokslininkui 
sueigoje buvo ir prezidentą* 
Gegužis, iv vice-prezidbntas W* 
>kalauskas, ir daktaras-kvote- 
jag. Klimas 1, ir iždo globėjai Ja
nuškevičius su Raginsku. Da
lyvavo ir 'SLA. teisių patarėja* 
Lopatto, kuris, matyt, buvo te

mai ne'pasyvus bet
stengėsi, kad sąmokslo planas* 
payyktų, nes jisai konfęrencL 
joję pasisiūlė dėl „ “beiįdfro. 
^ropto” labo užleisti kandidąta- 
vinją į iždininkus p. Tkreiląįi 

’ką ’įaijeda su džiaugsiu, priė- 
ftr p, Lopattai padtkavčjo. 

! Januškevičius su» ' R’aginsku 
pat buvo tenai “indorsuo- 

•ti’^ Dij. Kilįmaįs taip pat. Tąiįii 
. šiandie turime prieš aki* fhk- 
:tą, kadi Jtųmgkęvičiųą

patim jie. pasižadėjo, jeigu jie 
bus* išrinkti į Pildomą Tarybą,, 
tarnauti pe Susivienijimui, bęt 
— tautininkų kHkak k veri atvin 
irai niekina SLA. prinfCiput* ir 
siekia versti Susivienijimą sa~ 

!vo fašistiškos politikos Įran
kiu!' ,

Susivienijimo nariai tJuift Si* j 
tą faktą įsitėmyti. Kai ateis ■ 
rinkimai, jęigu. mes. balsuosime 
už tuos asmenis,, tai reikš, kad 
me# atiduodame Susivienijimą 
,į politiškas klikog. kontrolę. Kol 
Januškevičius^ Raginskas, Ta- 
reiia ir Klimas buvo* ktwai npn 
minuojami, kaipo organizacijos l 
neriai,, tai buw galima kalbėti 
-tiktai apię yą rekoMuą ir nuo
pelnus, arba nuopelnų stokų^ 
organizacijai. Bet dabar paaL 
rodo, kad tie žmonės turi pa- 
šaliniuH tikslia, yra priie-- 
Šihįgfc Susiviemtfiw uždavi
niams. Jie apsiėmė tarnauti' 
fašistiškai poetikai ^iKaMertiji- 
jme ir, nesiskaitam su SLA. < 
i konstitucija, valyti organtaatei- 
■isjsss **»**■ •“ *

tas tuW'birti StA. iiarių’ 
atsakymas į šitokį jų Žinksnį?' 
O štai koks: nė vieno bąh®& 
tiems sąmftksHnfokų atetovianųsJ. 
jieigu jie nori šunis; karti ant 
'socialistų ir ^tautišką’' fašizmą 
skelbti, taį tegul jie rašosi į 

‘tautininkų partiją ir tenaP“ru- 
• nija“ į viršininkus, Susi vieni j i- 
įmas jokių iwlUi skirstymą į 
'politiškas parties nepriphžįw 
j Apgailėttea,* kadi tojo taute- 
jninkų konspiracijoje dalyvavo- 
įir įvairių Pastoyiąjų Komisijų 
;nariai. Daą jie iki šiol nepauL 
įaiškino, kokia “kvaraba*” juo$ 
į buvo, tenai nunešusi,. Tik .vie* 

pi Gyiniųs (Kontrolės Ko
misijos pirmininkas) aiškiuoąi 
/‘Naujienose” ir sakė, kad jisąį 
■konferencijai hępripąžįnb.. teF 
js*3s spręstu kas gali* iąndtdbS 
ftųotį j Pild. Tarybą; o kas nė:

tiek gerai. O1 pp. Strume1- 
įkis ir Rastenik. tylK teigi*' — 
neatsisako, nuo solidarumo su 
konspįratoriais. Jei taip, tai ji» 
pasirodo neverti m’ganizapijpą 
pas Įtik ėj imo

-—-—?   fr1’. - .

j * •
f"
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Tuęto

§ Atsakymas p-iiui
; Januškevičiui

Taryboj narini) “runija” nau- 
:jam- terminui • į Pildbmą Tai4yi 
bąv sąmokslininku, kandi- 

Toks pat yra ir p. Ta- 
v'i$us Storis užgy- 

’re slaptoji tautininkų' Itonfeycų-

fcinf* Januškevičių Jt». su pa- 
rašų “Rytietis“ ir “Filantro
pas?’ Ar nebūt geriau, kad šie 
du asmena pasirašytų po savo 
raštai# tdtrąją povardį? Nes, 
kaip nmtyti, iš p. Januškevi
čiaus tono ir Įtalpos ginčų, jis 
mano, kad tai mano darbas, 
o aš nieko su pp. Rytiečiu ir

I 

dargi nežinau, kas ,rfe tokie 
•y K ėto mus yra spaudos
fotevė ir Vieviui bei Filah- 
fmpni nieko nepakenks, jėi 
jtetfte pasirašys VikroiMi^ pa- 
v ardomis. —j. S.

BRAM STOKER .

GR8FAS
X-

P'ertt A Vaivada

(Tęsinys):
■» • • . • •

tikrą besočio apetitą, 
esib pilną gyvumo ir miegu la
bai gerąk Tau linksma bus žte 
nofi^ kad* dą^i* . naktimis be
veik nebevailiĄhuk • Jeigu ne

bo-

tą į lovą atsigulusi, iš- jos ne^ 
jpaųijiudiiidUA ąuv Arturas tvirti
na, kad cinu riebyn, B^je, pa- 
Inūršan tau pradžioje priminti1, 
■ kad Artimas dabar yra ėte. 
(Kartu 'eiiiai«e pastoaikščMk 
kartu važinėjame, einame lai
veliu pairkltuoti; tenisą lošiamę 
ir kartu einaiąe žuvauti; kiek-, 
vieną dieną myliu jį vis labiau^ 

■Jis irgp tvirtinu mane labiau 
mylįs,, bet tam; netikiu, nes šel- 
m&> pačioj pradžioje tvirtinu

ftpgifin i
Dąrao- <to.

kiau jį iš celės paleisti ir nu
vesti į jo paprastą kambarį. 
Prižiūrėtojai nelabai rangiai tai 
padare, vienok išpildė mano 
ją»kymą(į netarę, nei • žodžio. 
Keistai atrodė'faktas, kad .be- 
^ątią turėjo užtektinai sąmo- 
jteąį, skląsti, kad prįžiu«^tąjai 
nenorėjo jam užsitikėth nes 
pvistertįaięs. prie maftęs pašnab- 
adęto y jim iš pasalų: — ’

“Jie mano; kad aš galiu tdu 
pakenktu tave užgauti! Kad 
aš gabu tave1 sužeisti! Jie ftvai-

^kad taip mane labąrmylįs, kad f 
daugiau* jokiu budo negalėtų [ 
my&tit Bet čia niekniekiai, štai 
te ffe ateina ir mane šaukią, 

įtbtteF tW tarpu «• 
i ' "Tavo ' .

’ *• Lucija,.
Motina siunčia savo

r..'

P.

te

\ P;. 1?. S. — Musų vestuvės 
greičiausiai įvyks rugsėjo 38

Dfenynas

Rugpjūčio 20 d.
*bga ldekvfeit$ dieną darosi vfe 
įdomesnė. Paskutiniu laiku jis 
pasidavė labai ramus ir pašto- 

tUmo antpuoliai beveik nepasi
kartoja. Pirmą savaitę po pa- 

IbCjjimte* > visą laiką triukš
mavo ir daužėsi po celę. Tik 

.vteaą* naktį* mėnuliui vos pasi- 
rodžjuSi • įėnfieĮdas pradėjo 
šnibždėti sau: “Dabar aš 
galią l^U#įtiį;> . dabar aš galiu 
raukti,it? Wtojo tą patį per

■ RenfielHb

Iš didelių debesių—mažas, 
lietui. y'

pb garsiai skambančia anl-
Įrašile “Nįl‘UjteĮto*8ę?’ (iš sęųsįo

d ) “kankinys-* pt Janiiškc- 
įvičUis M neparąše ntekof to- 
(Ite; kad! save pašhęiįįm^ 
prieš’' įo “u^»^us.’>’'StAijg^. .• —ik .

kp. Choras ^aijnftoĮių) swį..Pakyli
1 .. f a . ..’kniu np>*mMMiA> ir moko t

'kuone kiekviename kito^paį 
įši^teinkimo lįol$eyikupjąpw ’ 
įiitįi’iaį reikalavo* iš cjiųro už- 
h0i«ymo alskąitų,) bet kgĮląpgi 
(O reikaląvo. bujšęyįkai, tai na
riai nekreipė belševi*
kąiųs išėjus; iš- kųoįofr .LUJO 
nnitefe f , '
bulve nupiy

i man 
Uiek° belauk

ės. nuČjMįjo, bepročio, 
įaf į. pers^rinti. Renfįel- 

.-K feMįiivo patupdytas 
WŠėW ilgu, juodi l*rus-

pranyk“ *r uk>» uebebu- 
voj kpsii<į»W»ju*io», bet žiurėjo

Faktas, kad šis beprotis su
gebėjo mane kiek nors atskirti 

vi&ų kitų^ yra šiek ttokr ra- 
jTUiiantis, vienok negaliu su- 
.pri sti, kaip jis- protauja. Ar aš 
'turki &upmti> kad anot jp, 
r tarp musą yra kas tai bendro, 
kitaip pasakius, stovime greta 

į vienas kito; o »al jis rupmdn- 
mąsfe apie mane, mato sąu iš 
to kokią kibai didelę Haudty, no
ri išvystyti kokį tai planų? Tu
rėsiu- tai hvAtoai suŠMintii kiek 

■vęUati, nes šįvakar Renftekias 
; Visai nenori kalbėta Negalėjau 
.netgi iš jo ką nors? išgautų pa
siūlydamas kačiuką, vėliau di
delį suaugusį katiną. Jis tik 
atsalti:

“Man dabar katės, visai neru- 
pk neturiu laiko apie jas gal- 

■voti, toriu didesnių: reikalų. 
Aš< dabar galiu* laukti; dabar 
galiu Ikuktt”

j Ui valandėlės palikau ji vie
ną; Prižiūrėtojas man pasako
jo, kad jįs užsilaikė ramiai iki 
prieš pat aušrą, tik vėlinu pra
dėjo nerimauti1 vis labiau ir la- 
bimą pradėjo siusti ir galų ga- 

il'e buvo pagriebtas tokio pasiu
timo ir įniršimo paroksizmo, 
•kad netrukus suvargęs supuolė 
žeir.Sje apmiręs.

r ...Fvr tris fiaktis tas apsi- 
refckimas pasikurtojo — siuto 
per visą dieną, bet užsilaikė 
rambu nucf mėnulio užtekėjimo 
iki' aušros. Atrodė, kad dienos 
permainos atnešdavo- su savimi V*

**

‘tyje, vieno sh’uį jumj:
.......... ( rabar

ei ja, Kaipo savo atstovus. Tu: 'ui choro pirmininkas išdiMte m*s buvo- patenkinant-s,
tųlangį jo p;,d("ji

, įsa

gilų įspūdį Į galvą man atėjo 
geras sumanymas. Bepročio 
shtegettes susidMra su sveiko 
'proto žimgaus smegenimis!

( Bus daugi u U)
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA

Žvalgybos praneši 
mai

Minios piliečių subėgo j Pa
daužų žvalgybos Ęonceliariją, 
norėdamos sužinoti, kas moka 
už Sim-Sem pusvalandžius. Rei
kalauja pravesti kvotą arba 
sliestvą. Reikalauja ūmios pa
daužų intervencijos ir kitokių 
moderniškų štukų, užsikloju
sioms slaptybėms nudangstyti.

Padaužos neįdomauja kitų 
kišenes stoviu nei sąskaitomis, 
pelnais, bagotystėmis, skolomis 
ar nedaimkomis; nepaiso, kad 
kas nors čia pat, musų pasie
niuose, pusvalandžius turi, dai
nuoja, gieda, juokauja ar kal
ba, pamokslus sako, biblijos 
moko, triubija ar lošia, — žo
džiu, padaužos duoda didelę 
liuosybę ir pazvateniją — tik 
gadinti, iškadas daryti, drau
džia.

Sim-Sem pusvalandis daro 
iškadas: gadina orą ir veistina 
laiką. Tai padaužos iš dąlies ir 
susirūpino. Taigi dėl iškadij ir 
išdalies piliečių spiriami, pa
daužos nori žinoti: kas atsako 
už iškades? Ir šiuo tarpu rim
tai stato klausimą: kas moka 
už Sim-Sem pusvalandį ?

Sim? Nejaugi vienas visą 
vo pėdę antį vėjo paleistų!

Sem? Ne!
Narodas?
Bagotas 

abejotina.
Kas? Už

kymą padaužos 
nagradą.

gamyboje, ir blogas iš to iš
einančias pasekmes, vienu bal
su nutarė pradėti garbės žod
žių gamybą savo fabriko. For
mule ir technikai sudaryti 
tapo pakviesti geriausi inžinie
riai ir chemikai; ir malonu 
vra pranešti, kad bandymai

' Pa- 
žo- 

ir 
pa-

Šiuo atveju musų 
kandidatai 

lengviau. Da- 
rupesčių, iš vienos pa
jau gali padžiauti ant 
padaužos nuėmė tą 
naštą nuo jųjų pečių.

me-P. B A. Photo]

Chicagos Stadiumas, kur sekamą vasarą repub’ikonai laikys savo konvenciją nominavimui- kan- 
• , dklato f nrozidentus.

- * > ‘j J •

sa-

Biednas. 
kandidatas? Labai

gerą ir tikrą 
skiria

atsa- 
didelį

Padaužų naujasis sleitų fab
rikas jau spėjo gerai išsigar- 
sinti ir gauna daugybę orderių 
su padėkavonėmis. Tautiškai 
nusiteikę1 vytiško lipo apašta
lai dar, kol kas, orderio neda
vė. —Pad. Žvalgas.

nusisekė kuo geriausia, 
daužą pagaminti garbes 
džiai pasirodė labai geri 
drūti. Šiuo laiku jau yra 
gaminta tiek garbės žo<
kad skubiuosius pareikalavi
mus galima patenkinti.

Taigi padaužos visuomet 
pirmi ateina paspirti musų vi
suomenei.
didžiai gerbiami 
gali jaustis daug 
lį savo 
sos, jie 
tvoros;
sunkią
Šiandien ir kiekvieną dieną 
galima pirkti garbės žodžių: 
tiesiai iš musu dirbtuvės. Lau
kti ilgai nereikės; orderiai 
yra išpildomi greitai ir teisin
gai. Galima pirkti tuzinais ar
ba kapomis.

Apie gerumą musų paga
mintų garbės žodžių nereikia 
nė abejoti. Su kiekvienu siun
tiniu pirkėjas gaus pilną ga
rantiją. Tai yra tikras specia
listų produktas: gražus, tvitri* 
negendantys, lengvi nešiotis ar 
vežtis i konferencijas, į kote
lius — žodžiu, su tokiais gar
bės žodžiais gėdos niekur ne
turėsi ir kitam nepadarysi.

Dabar, kada kam bus rei
kalingi geri garbės žodžiai, 
kreipkitės į Padaužų dirbtuvę 
tuo pačiu adresu.

—Vaizbos M ii i i s ter i s.

Garbes žodžiu
C*

pramonė
yra. varto- 

gyvenime nuo 
Juo daugiau rei- 

reikėjo turėti žmogui! su
žmogumi, tuo dažniau 
prisėjo vartoti garbės žo-

“Garbės žodžiai 
jami žmonių 
senų laiįų. 
kalų 
kitu 
jam
dį. Musų laikais be garbes žo
džio tiesiog negalima apscili. 
Ypatingai garbės žodžiai rei
kalingi musų prtcnilentams 
arba kmutidatams į vadus. Ar 
tai butų kandidatas į tautos 
vadą, ar į visuomenės vadą, 
ar politiškos partijos, ar ko- 
Ifios nors stambesnės organi
zacijos - kiekvienam- lokiam 
kandiilatui garbės žodžiai yra 
neapsakomai reikalingi. O ką 
jau bekalbėti apie sfovinčiuo- 
sius . ir sėdinčiuosius vadus! 
Garbės žodžiai, paprastai, yra 
duodami kaipo priedai priža
dėjimams ištesėti.

Tar matot: juo daugiau 
kandidatų į vadus, tuo dau
giau prižadėjimų — daugiau 
yra prižadėjimų, daugiau rei
kia* garbes žodžių. O kandida
tu visuomet vra ir bus.

Praktika jau senai parodė, 
kad pagaminti kokį nors gerą 
daiktą be specialisto negalima. 
Dabar garbės žodžius gamin
davosi kiekvienas -sau. Be 
tinkamų mašinų, be įrankiu; 
& niekam netinkamų medžia
gų padarydavo garbės žodžius. 
Suprantama, tokie produktai 
daugumoj atsitikimu buvo ir 

'yra netikę; tuoj sugenda ar 
trūksta, žmogus, gavęs tokį, 
netikiisį garbes žodį nežino 
niį ką su Juo darytį Kiek ne
malonumų yra pasidavę su ne
tikusiais garbės, žodžiais* — 
Slinku butų ir į jaučio odą 
surašyti.

Padaužos, matydami tokį di
delį trukumą garbės žodžių

Tautstovybčs seimas
, ■ . T“-----»---------

Skaitykite arba deklamuo
kite; galima ir sulošti. Šiaip 
tai bus iš gyvenimo ištraukia 
arba trumpu lėlė pasakėčia su
augusiems vaikams.

Susirinko, susivąžiavo į gra
žų hotelį būrys lietuvių su ge
rais norais ir dar geresniais 
lieužuviais SLA. pasigriebimo 
reikalais. O svarbiausia dėl to, 
kad nutrucinli nelemtą gaiva
lą, tai atvažiavo ii’ patsai dak
taras Kalimas ir prezidentas 
Gegužis, ir redaktorius 
kailis ir kandidatai su 
k a maro tais.

Kai tik hotelio štymas 
lino dalyvių galvas, tai prasi
dėjo patriotiškos kalbos apie 
nelemtą gaivalą ir apie kandi
datus ir apie vienybę, ir svar
biausia apie milioną. Šnekėjo, 
ašaras liejo, o prezidentas pa
sakė, kad jisai tunyja ir..gana. 
Kilo sumišimas ir balsavimas 
dėl kandidatų ule nieko neišė
jo: sleitas sugriuvo, b did
vyrių liežuviai pustyto ir dū
šios purvais apibiro. Pats dak
taras* Kalimas paleido nuodų 
nelemtam gaivalui, bet nu (rit
ei no kelis gerus tautininkus...

Apsiverkė tautos vadukai; o 
ypatingai kandidatai prie mi- 
Tiono, bet nelemtas gaivalas* 
nusišypsojo ir špygą parodęs 
išėjo SLA. revoliucijos kelti. 
Paskui parašyta daug žodžių, 
ir išlieta dar daugiau ašarų, 
bet gaila, kad ašarų jums per
duoti. negalima* o žodžiui 
mums ne taip jau svarbu. Va
dinasi, bus vaina-. Neltemtas 

i gaivalas į
j tautos piemenys nutarė provo- 

tis. — Pikulas.

Vai
sa vo

atlanko”. Mes į ženklus įti
kėję; “ponų* malonios kalbos, 
artojams busimų nelaimių žen
klai. Kitaip neįtikinsi”.

“P.” Vald.: Palikdamas ar
toją ir eidamas pats sau kal
ba: “Tautos vadas, gražinda
mas Vytauto laikus Lietuvon, 
į baudžiavų laikus regresuo
ja”. Artojai nuo inteligentų 
atskirti, laisvai protaudami, 
buvo ir bus tikrais savo krašto 
šeimininkais, o ne “tautinin
kai”, į “ponus” pasivertę. “Įsė
dęs valdiškai! automobiliu, 
uniformuoto šoferio vežinas, 
galvatrūkčiais nudulkėjo.

Artojas: “‘ponų’ meilini
masis kaimiečiams vra nelai-

mes ženklas. Man dar kūdi
kiu būnant seneliai pirštą prie 
nosies drebindami, nosiniu 
balsu ‘nu-nu-nu... ponas* gaz- 
(tindavo, mat ‘ponas’,"ar vel
nias, lai tas pats, 
ponai it a iria ras, 
žmones išnyksta...
artojas j visas puses apsidai
ręs, ar kartais sienos neturi 
ausų, tarė “Vytauto paveiks
lo nešiotojai... kaip pernykš-

Lietuvoje 
pavarginę 

Išnyks ir”,

lis sniegas

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

kytusia, kaip-gi žmogus gali 
gyventi tokiam Brieporle, kur 
nėra nė tinkamų barnų, kur 
orite is stok j ardų plaučius ga
dina, kur nėra vietok nė tar- O! 
naitei, nė šoferiui?...

A, žinoma, visą, savo ’amže-j 
lio geresnę dalį lietuviškame 
Brieporle. praleidęs ir tarnai
tės niekados neturėjęs, ir nc->. 
žinodamas ką šoferis reiškia, 
savo didžiai gerbiamam tau
tiečiui nieko pozytyvaus ir įti
kinančio pasakyti negalėjau, nuo ženklų

•Aš savo griūvančiu automo
biliu Btičporfe važinėjau ir įs
pūdžių ieškojau, o draugas 
milionierius pradėjo nervuotis 
pinigų žlugimo reikalais. Su
biro jo turtas, tarnaitė aplei
do, šoferis pabėgo, o pats di
džiai gerbiamas užsuko valgy
lį už dešimtuką į smirdančią 
valgyklą. Aš jį ten ir sutikau.

Dabar jisąi man sako:
—Gal draugas paskolintum 

pusdolerį... Suhankrutinau iki 
kaulų... šėrai ir namai dingo, 
atėmė viską... Gyvenčiau Brič- 
porte kad ir sklc^ev bet nega
liu... neturiu‘pinigų... pasigai
lėk, draugas.

JUOKAI
Ponas” Valdininkas: 

klumpiau! Kiek
skeliu, kasdien, iš 

padvadų pravažiuoja?”
Artojas: “Kad ir norėčiau, 

tai tikro skailliaus negalėčiau 
pasakyti, “ponas” valdininke”, 

i “Ponas” Valdininkas: “Ną, 
lai daug-maž kiek?”

“P.” Vald.: (pats sau po no
ksią murma), “šilas klumpius 
bijosi su ponu kalbėli”. Malo- 

“A— niai į artęją šypsodamas pa
šino kelt u balsu tarė: “Prastuoli, 

miškoj šį kartą nebijok,’ prieš tave, įkelk j/klVO < << V \

I jokio protokolo nerašysiu. Ma

I “P.” Vald,: ‘‘Kokių ženklų?”
Artojas: “Kokie apsireiškia: 

raudoni debesys, drigne ap
link mėnelį, varle po vandė- 

I niu ar ant vandens, žąsis ant 
vienos kojos stovinti, žvirblio 
‘skiltuvas’. (

' “P.” Vald.: ‘Man pasakyk 
vidutiniškai kiek padvadų kas
dien čion, pravažiuoja?

i Artojas: ■ “Tai butų netikra-, 
skaitlinė, o neteisybė iš mano 
lupų neskambės”.

vargų pelė, jam pasakiau:
Sic transit gloria numdi.

—M ai.
Zecerio .pastaba: reiškia, 

“šitaip- baigiasi pasaulio gar
bė.” : i

Rašykite ir pinigų 
prašykite

Padaužos • rengia kontestą 
rašytojams ii? kalbėtojams ši
tokiu budu: 1. Jūsų žodžiai tu
ri būti pilni šmeižtų ir melų; 
galima- šmeižti* ne tik savo 
priešus, bet iy šiaip sau žmo
nes* kad ir draugus; geriausia 
vartoti slapyvąrdį pav. šitokį 
žvalgolis, Tautininklis,, Kam
pininkas, Karpius, etc.

2. Rašykite ant abiejų pusių 
bile kokios popietes; mums 
visai nesvarbu jūsų uodegos 
arba ženklai; mes mokame 
žodžius įvertinti ir neužsigau- 
sime; kurie nemokate ’ tašyti, 
galite per radio savo mintis

Pinigų mes turime* ir dėl to 
galime, reikalui esant, apmo
kėti už jūsų ,žpdŽius, darbus 
ir už jūsų pjovas. '

Kiekvienas gali gau|i nuo 
centų iki 5 milionų įvairios 
valiutos pinigais^ Mums visi 
lygus — vyrai, moterys ar 
vaikai. Skubinkite prisiųsti 
savo raštui ii! žodžius. •

I • Patarimas, slaptiems, korės- 
prū7ijuokK’THk“rI Po.rdcntams ir visiems rašyto-

jums: Gerbiamos ir gerbiu 
Tpiejji, mes* tiek raštų kas'die
ną gauname ir dar gausime, 
kad; jau nebeužsimoka nė sių-

vie- 
pa- 
pa- 
kad

no raportas bus geresnis, 
tinių žmonių tvirtinimais 
margintas. Aš gausiu 
aukštinimą, jei įrodysiu 
sugebu iš žmonių visas paslap
tis iškYošti. Mano malonę 

Įiriklauso jc- man vjsainc kame
gelbėsi •valdžiai ' kuo-pilniau- 
sius raportus pagaminti.”

Artojas: “Artojams “ponų” 
malonės, tai busimų nelaimių 
ženklui. Murniem klojasi1 
kaip^ponai” musų kiemų ne-

I Nauji Radios
-     "(ti  

LanfBoVE
came to

SUSAN!

Susan Uscd to fecl sorry for hcrsclf be- 
calise she wasn’r popular! Hcr skin was 
so harsh—her handš rough and red. Būt 
tliat was before she discovered Camay — 
the Soap of Beautiful Women. Now — į 
well, Susan’s notonly popular, būt she’s 
wearing a lovely engagement ringi She 
saysGmrfy did it! It ccftainly brought 
šoft, fresh beauty to h'er skini Writc to 
Procter & Gamble, Dept. B, Cinęinnąti, 
for frec cake of Camay. (Only onc cake 
to a family.)

v C A MA y
The Soap of Beautiful Wbmten

Kom binaci ja Radio
Trumpųjų Bangų 
Kur Pasiekia ' 
Tolimas Stotis 
$87.75

Didelis pasirinkimas visų 
. gerųjų išdirbysčių R. C. A. 
1 Viclor, Philco, Boseli, Spar- 

ton ir kitų, už kuriuos da
bar negirdėtai pigiau, pra
dedant nuo $19.00 iki $350.

Jos. F. Budrik
INCORPORATED<

3417 So. Halsted St.
;' Tclcfonps BOULEVARD 8167 
WCFL 970 kyl. radio programai 
Lietuvių dainų ir muzikos kas ne 
dėldįcnį. pradžia 1:15 vai. po pietų.

* Duodanti Jos. F. Budriko krautuvės.
L....................... . ....................... .. ............■■■■<................... ...

Gera Vieta Pinigams
PIRMAS MORGIČIUS UŽ - - - §4,500
šis nYofcgičiuš alii.es 6%, pasibaigs už 4 metų, ant mūri- . -t . ■ . ■ J ' . • ■

nio namo, 2919 Pcrshing Road; Ibtb platumas 42 pėdos, 
ilgumas 125‘pėdos* Verte namo šios dienos kaina apite

• $12.000; parduodamas hiusų ofise.

Dar visai nesenai vienas- la
bai geras lietuvis milionierius 
(taip- jis pats save mėgdavo, 
vadintis) išsitraukė iš kiše- 
niaus didelį pluoštą gerų do
lerių ir inan sako:

—Klausyk tu, durniau mo- Vaidila.

Gulų, gule visiems: Kontes- 
tas jau sęnaį prasidėjo, o už-x 
sibaigė šiandie. i

Teisėj uis šiaųr konlestui nu-! 
tarta kviesti šitie vyrai:

Kampininkas,. Karpius* senis 
Sirvydas, Bimba* Žvalgolis ir

JUSTIN MACKIEWICH
2342 sormr iua vitt

Phone Canal 1678

7 Dienos į

LIETUVĄ
Greičiausi

Garlaiviai Pasauly
BREMEN - EUROPA

Puikus geležinkeliu susisiekimas iŠ 
BREMERHAVEN Į LIETUVĄ

Taipgi nuolatiniai kas savaitė išphukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais. 
Užsisakykit vietas pas vietinius agentus, 
reikalaudami Lloyd laivakorčių', suteikiant 

greičiausią patarnavimą

North German Lloyd
130 W. Randolph St. Chicago

Teatrališki Veikalai
Ruduo yra geriausias laikas prisirengti prie vai
dinimų. “Naujienų” knygyne visuomet galima 1 

gauti šių teatrališkų veikalų:
G. Hauptmano —AUDĖJAI. 
Penkių veiksmų dramatiškas 
veikalas. Lošime dalyvauja 11 
vyrų ir 1 moteris 

St. Dobrzanskio 
VERŠIS. Vieno veiksmo ko
medija. Lošime veikia 4 vy
rai ir 1 moteris ......................  20c

J. A« Fredro—CONSILIUM 
FACULTATIS; Vieno veiks
mo komedija. Lošime dalyvau
ja 5 vyrai ir 3 moterys ........  20c

Marco Prago — DRAUGAS. 
Vieno veiksmo drama. Lošime 
dalyvauja 2 vyrai ir 1 moteris 20c

Br. Vargšo—GADYNĖS ŽAI
ZDOS. Drama keturiose veik
mėse. Lošia 7 vyrai ir 2 mo
terys. Chicago, Ii!., 1914.
Puslapių ‘46 ........................... 35c

M. Grigonio—GERIAUS VĖ
LIAUS, NEGU NIEKAD. 
Komedija viename akte. Pusi. 
48;-Lošime dalyvauja 4 vy
rai ir 3 moterys .

M. Grigonio — 
TĖS GINTARAI, 
mis vaizdelis su dainomis ir 
šokiais. Lošime dalyvauja 4 
vyrai ir 7 moterys ............. 20c

Br. Vargšo—LIZDAS NAMI
NIO LIŪTO. Trijų veiksmų 
drama. Lošime dalyvauja 8 
vyrai ir 3 moterys ............ 20c

Br. Vargšo
VANDENYJE. Lošime daly
vauja 7 vyrai ir 2 moterys 20c 

Dilgio—MULKIŲ APAŠTA
LAS. Vieno veiksmo komedi
ja. Lošime veikia 5 asmenys, 
visi vyrai.................................... 15c

J. Kurzenievskio —: MEDICI
NOS DAKTARAS. Komedija 
vienoje veikmėje. Lošime da
lyvauja 6 vyrai ir 3 moterys 25c

M. Grigonio — NASTUTĖ. 
Dviejų veiksmų drama. Losi
me dalyvauja 4 vyrai ir 2 
moterys ..................................... '

Z. Przybylskio — MIGLA. 
Vieno veiksmo komedija. Lo
šime dalyvauja 2 vyrai ir 2 
moterys ................... .................

M. Palionio—PRIEŠ VĖJĄ/ 
NEPAPŪSI; Komedija tri,>7 
veiksmų. Lošime dalyvaub, 3 
vyrai ir 5 moterys ....y'L,.. 25c

M. Arcibaševo — P^/YDĄS* 
Penkių Veiksmų dr^fia. Loši
me dalyvauja’ 1 l^Z/patų — 8 
vyrai ir 3 mot<<fs apart mu
zikantų, ......... .............

G. Hauptmano — PASKEN- 
DUSĮS VARPAS. Penkių ak- 
tų. pasakos drama. Lošime 
dalyvauja 10 vyrų ir 5 mot. 50c.

Imant

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90. Chociszevskio

............ 50c

AUKSO

............... 25c

KATRIU-
Trivciks-

MILIJONAI

GUMINIAI 
BATAI. Farsa viename akte. 
Antra: Nuo ausies lig ausies, 
vieno veiksmo komedija. Lo
šime dalyvauja 1 vyras, 3 
moterys, o antroje komedijoje
5 vyrai......................................... , 20c
Br. Vargšo — PIRMI ŽING
SNIAI. Drama 4-se veikmėse. 
Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Lošime da
lyvauja 8 vyrai ir 3 moterys 30c 
Br. Vargšo — SALIAMONO 
SAPNAS. Drama* viename ak
te. Lošia penkios ypatOs....... 25c
H. Ibseno —ŠIAURĖS KAR- . 
ŽYGIAI. Keturių veiksmų tra
gediją, Veikimas atsibūva Nor
vegijos šiaurėje, karaliais 
Eriko Kruvinojo Kirvio lai
kuose. Eošime dalyvauja 6 
vyrai ir 2 moterys .................. 35c
Gogolio — PIRŠLYBOS^ Ko
medija dviejuose veikmuose. 
Lošime dalyvauja 5 vyrai' ir 
4 moterys.......... ......................... 25ci
J.ZS. Turgenevo —PINIGU ‘ 
NĖR. Sceniškas vaizdelis. Is 
gyvenimo jauno dvarininko. 
Lošime dalyvauja 10 vyrų ir 1 
moteris. ..................................... 1 Oc

Balcikovskio—PONO FELIK
SO % ATSILANKYMA'S. Ko
medija vienoje veikmėje. Lo
šime dalyvauja 3 ^vyrai ir 2 
moterys....................................... 20c
M. Servanteso — PERSKYRŲ 
TEISĖJAS. Lošime dalyvauja
6 vyrai ir 4 moterys............. 20c
J. Gurauskio—• ŠALAPUT- 
RIS. Komedija vienoje veik
mėje. Lošime dalyvauja 2 vy
rai ir 2 moterys. .......................20c

99. A. N. Ostrovskio —V YRU 
VERGIJA. Trijų paveikslų 
komedija. Lošinie dalyvauja 4 

vyrai ir 2 moterys............. 25c
B. Bracco—PIETRO CAftU- 
SO. Vieno veiksmo drama. 
Veiksmo vieta — Neapolis. 
Šių laikų atsitikimas.* Lošime 
dalyvauja 4 vyrai ir t mote
rys............................... *.............. 20c
M. Grigonio — LINKSMOS 
DIENOS. Dviejų veiksmų iš 
liaudies gyvenimo vaizdelis su 
dainomis ir šokiai^ Lošime 
dalyvauja 5 vyrai ir 7 mote
rys.............................................. 20c

102. IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI 
arba atėjimas Jėzaus Kristaus 
ant žerhės. Su dainomis. Chi-. 
cagbi I1L. 191L Pusi. 105. ?0c

103. DANGAUS KARALIENĖ.
Padavimai* apie šv. Paną- Ma
riją. Chicago, III., 191 T. Pus
lapių 158.......................... '•••^> 75c
Br. Vargšo—KRYŽIUS. Ke
turių veiksmų x drama iš kam 
laikų Lietuvoje* Lošime daly
vauja 10 vyrtt ir J rtoterys, 
ar daugiau, ............... ........... 75c

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

100.

101.

138.

komplektą — tiek knygučių kiek reikia vaidittimui, 
duodame 25% nuolaidos.

Karlu su uisakijinu reikia prisiųsti ir pinigus.
visokių, knygų.

Reikalaukit? katalogo.

Chicago, III

alii.es


Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Iš Bijūnėlio pastogės

Na, tai northsidiečių Bijūnė
lis vėl pasirodė savo trigrašiu, 
prisidėdamas prie Naujienų ra
dio valandos paįvairinimo pra
ėjusio sekmadienio vakarą.

Puiki tai buvo radio valan
da; ir manau, Bijūnėlio daini
ninkams tas davė nemažiau pa
sitenkinimo, kaip ir klausančiai 
publikai. Juk radio programuo- 
se dalyvauja tik artistai, ir ot 
Bijūnėlis taipjau su jais.

Gerai. Tie, kurie dainavo, 
turės kuo didžiuotis, o kurie 
dar nepriklauso, tai turės ko 
gailėtis. Bijūnėlis daugelį kar
tų kvietė ir kviečia jaunuolius 
ateiti ir prisidėti prie choro, 
lavintis sykiu, kad progai pa
sitaikius galėtų palinksmint 
publiką. Dar nėra vėlu ir da
bar, nes Bijūnėlis šį metą nu
mato, kad reikės dar nekartą 
dalyvauti svarbiuose progra- 
muose. Ir savo vakarą dar ža
da rengti apie pavasarį— prie 
to jau yra rengamasi. Valio. 
Bijūnėli, gerai kad netingi!

Bijūnėlis turi pamokas kiek
vieną šeštadienį po pietų, nuo 
2 iki 4 valandos, Almira Si
mona svetainėj, 1640 N. Han
cock str. Norintieji prisidėti 
gali visuomet įstoti.

šį šeštadienį turės susirink
ti ir Bujunėlio dainininkų tė
vai sykiu, nes įvyksta metinis 
tėvų susirinkimas, kad išsirink
ti naują valdybą šiems metams. 
Svarbu, kad atsilankytų kuo 
daugiausiai, tuomet bus galima 
geriau aptarti visą Bijūnėlio 
darbuotę.—Uosius.

Brighton Parį.
Puikus pasilinksminimas

American Lithunian Citizčns 
Club puikus pasilinksminimas 
įvyksta šį vakarą (sausio 30 
dieną) K. Gramonto svetainėj, 
4535 So. Rockwell Str. Pradžia 
lygiai 7 vai. Tikietas tik 25c.

Prašomi visi Kliubo nariai, 
jų šeimynos, draugai ir kliu- 
bui simpatizuojantys atsilanky
ti. Rengimo komisija paskir
toj valandoj lauks musų at
vykstant ir kiekvieną pasistengs 
užganėdinti muzika, šokiais, už
kandžiais ir t.t.

Jau iš anksto galima spręsti, 
kad pasilinksminimas bus labai 
smagus ir draugiškas, kur mes 
visi galėsime jaustis kaip vie
nos didelės šeimynos nariai; 
ypatingai dėl to, kad tokia že
mai tikietų kaina yra pritaiky
ta prie šios bedarbės laikų, ir 
mums bus gera' proga tuo pa
sinaudoti ir tuo pačiu kartu 
padaryti Kliubui vieną kitą do
lerį pelno.

Dar svarbu tai, kad pagal 
Kliubo nutarimą visi tie, ku
rie norės prisirašyti šiame va
kare (sausio 30), bus priim
ti į kliubą, kaip vyrai, taip ir 
moterys-merginos nuo 15 iki 
45 metų amžiaus, tik už vieną 
dolerį i įstojimo mokesties. Tai
gi, kurie dar neesate Kliubo na
riai, čia jums verta truputį apie 
tai pagalvoti ir vakare, pasi
linksminimo laiku, galėsite iš
pildyti įstojimo aplikaciją. Vi
si ir visos bukime K. Gramon
to svetainėj šį vakarą.—A. J. S.

NAUJIENOS, Ohicago, UI šeštadienis, sausio 30, 1932
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White Star Line S. S. OLYMP1C
Ar Važiuojate Europon?

Ar jus manote važiuoti Lietuvon, ar 
kurion kiton šalin? Dabar yra laikas 
prisirengti prie planuojamos kelionės, 
kad gauti geriausj patarnavimą.

Kelionių departamentas West Side 
Trust 8 Savings Banko, kampas Halsted 
Sf. ir Roosevelt Road (telefonas Canal 
1905) per 26 metus tūkstantiams yra 
patarnavęs. Visos smulkmenos kelionės 
reikaluose — dokumentai, vizos, baga
žas, sustojimai — viskas bus priruošta 
patyrusio štabo, taip kad jūsų kelio
nė butų smagi ir maloni. • Knygelės, ap-

rašančios laivus, ekskusijas, -išplaukimus 
ir tt„ bus mielai suteiktos ant pareikaH- 
vimo. • 1

Sąryšy su jūsų kelione mes norime 
priminti greitą ir patogų White Star li
nijos laivą "Olympic”, kuris yra pasi
žymėjęs kavo greitumu, gerais kamba
riais, geru nfaistu ir mandagiu patarna
vimu.

✓ • ,
Kad užtikrinti sau smagią kelionę at

sikreipkite į minėto banko kelionių de
partamentą.

ta, bet tafpf;buVd ir yr^. Mat, 
musų bendrovę valdo epieagie- 
čiai.

Vienas iš “Vilnies” štabo rė
žė karštą spyčių, kritikavo lie
tuvišką dvasią. Tai komunis
tams jau yra paprasta. Todėl 
mažai kas ir dėmesio atkreipė.

Publikos buvo p e daugiausia.
—.“N.” Rašėjas.

nesirengia, įrgi prašomi pa
šaukti sekretorę per telefoną 
Svarbu!

Kadangi dabartiniu laiku, 
kai , kuriuose univeristetuose 
vyksta metiniai kvotimai, regu
liarią mitingas atidėtas iki va
sario 7 d. Mitingas įvyks Great 
Northern viešbutyje, Collegiate 
Room, 2 vai. po pietų.—Magda.

iš St. Louis); Jack Klutis, ieš
komas deliai'nušovimo vieške
lių policininkų; Eddie La Rue 
(St. Louis gengsteris); Fran
cis Keating ir Thomas Holden 
(pabėgę iš Leawenwortho ka

liniai); Rocco vRotųna ir 
Buster Brown, buvusieji Si. 
Louis gengsteriąi.Garsinkitės “N-nose”

Bridgeportas
Chicagos Lietuvių Auditori

jos Bendrovė rengia aštuntą 
metinį koncertą vaario 14 d. 
Auditorijos trobesy.

Programą išpildyti apsiėmė 
Birutės choras, kvartetas, due
tas ir solistės, p. Zabukienė ir 
jos trio, p-lė A. Briedžiutė pia
nistė.

Programo dalyviai čia sumi
nėti ne visi. Birutės chorvedis 
J. Jozavitas laiko slaptybėj tai, 
ką jis mano priruošti progra 
mui. Bet galima, numatyti, kad 
programas įdomus.

Chicagos lietuviams verta su
sirinkti ir pasiklausyti jo.

Tikėtai pardavinėjami labai 
žema kaina..' Auditorijos bend
rovė prisitaikė šiems laikams.

Taigi vasario 14 d. visi kvie
čiami į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją. Tuo paYemsime savo 
.vetainę ir pamatysime įvairų 
programą.

Kviečia visus rengėjai:
P. P. Petraitis, J. Sutkus,
( A. Miščikaitienė.

Cicero.
Paskutinėmis dienomis Čia 

atsitiko daug kas naujo, bet bė
da, kad visko ' negalima apra
šyti.

Pavyzdžiui, mes dažnai skai
tome, kad musy kaimynams 
chicagiečiam eksplioduoja bom
bos. Reikia pasakyti, kad ir 
pas mus jos eksplioduoja kai 
kada', štai naktį iš praėjusio 
sekmadienio į pirmadienį, apie 
3 valandą, sprogo bomba, kuri 
apardė gražų teatrą. Del tren
ksmo visos apielinkės langai iš
byrėjo.

y
Ir tą visą nuctikj pirmiausias 

užtiko musų tautietis, Benis 
Tumavičš,.. einąs policininko 
pareigas.

Kaltininko ar kaltininkų, kaip 
ir Chicagoj, negalima surasti.

Lithuanian Uni- 
versity Club

Bilietai SLA. Moterų kuopos 
šokiam^

Pas University Klubo sekre 
torę pan. A. Gilason yra dar 
mažas skaičius bilietų į SLA. 
208 moterų kuopos šokius, ku
rie įvyksta vasario 7 d. Steuben 
kliube, 188 W. Randolph St. 
Nariai, planuoją šokiuose daly
vauti, prašomi susižinoti su p.

Nurodo kas priklauso 
kidnaperių gengei

*  J'

Chicagos komercijos asocia
cijos komitetas iš šešių — the 
secret six — po keleto savai
čių tyrinėjimo praneša, kas 
užsiima pavagimu (kidnapini- 
mu) turtingų chicagiečių ir 
reikalavimu užmokesnio, kad 
pavogtieji butų paleisti.

Pasak pulk. Randolph, gen- 
gei, kuri daugiausia speciali

zavosi kidnapinime, priklauso
Gilason. (tel., Radcliffe 5756.) Sam Hunt ir James Forsythe, 

Visi kiti nariai, kurie į šokius Lee Turncr (atvykęs Chicagon

Roseland
Uždarė Wiersema banką

\Vier ema Stato Bankas, 
Iri 8 So. Michigan avenue, ta

po uždarytas valstijoj audito- 
,io (k caro Nelsono įsakymu ir 
julyg banko direktorių tarybos 

rašymu.
Bankas turi pamatinio kapi

talo $200,000, perviršio $200.- 
C00 ir depozitų $985,000. Jo 
depozitai birželio 30 d. 1930 
metų siekė $3,500,000.

Kaip keletas roselandiečių 
Naujienoms pranešė, bankas 
penktadienį nebeatsidaręs, o 

pie 9 valandą ryto buvęs pri
klijuotas pranešimas, kad jis 
ždarytas ekzaminavimui ir 

pritaikymui (for examination 
and adjustment). Pranešimas 
pasirašytas valstijos auditoriaus 
Oscaro Nelsono.

Wiersema State Bank buvo 
vienas, senųjų Roselando bankų. 
Rodosi, kad jame laikė pinigus 
nemažai ir lietuvių.—Xo

Politikos reikalai vystosi 
karštai Didelė didžiuma lietu
vių nusistatę remti kandidatūrą 
p. J. Kimbarko, kuris eina re- 
publikonų partijos sąrašu.

Bet pastaruoju laiku atsirado 
smarkuolių, kurie nori parody
ti ką jie gali. Tečiau tai tur 
būt bus tuščios pastangos.

Iš dalies gaila: geri vyrai, 
vienok nežino kaip orientuotis 
pystovose. Draugas” garsina 
;. Mockų, Jr. Bet visi!' vietok 

uetuviai remia P. Kimbarko 
kandidatūrą.

Paskutiniuoju laiku čia pasi
rodė didelis sausųjų agentų vei
kimas. Kai kam pridarė di
delio strioko. Vietos gyvento
jai kalbasi, kad reikia jiems 
būti atsargiems, nes sausieji 
pridaro daug nesmagumo.

Lietuvos Seserų Tautiškos 
Draugystės narių dėmesiui:

Šį sekmadienį susirinkimo 
nebus, nes p. Lukštienės sve
tainė jau užimta vestuvėms. Ir 
tos vestuvės bus labai iškilmin
gos.

Draugystės susirinkimas į- 
vyks antradienį, vasario 2 die
ną, 7:30 valandą vakaro p. Lu
kštienės svetainėj, 1500 So. 49 
avenue.

Bridgeportas*
Namai tikrai atpigo

VakaY sutikau Mr. M. J. Ki
rą (3335 S. Halsted St.) Įsikal
bėjom apie narųus. Jis tvirtina, 
kad dabar, , tai tikrai yra ge
riausias laikas pirkti namą. Kas 
turi pinigų ir nori saugiai juos 
investuoti, nepadarys klaidos, 
jei nusipirks tuojau sau namą. 
Mr. M. J. Kiras turi tikrai 
gerų namų pardavimui. Užsu
kite pas jį ir pasiteiraukite apie 
namus.—Antanas.

Kareivių Draugijos uniformų 
skyriaus baliui įžangos bilietai 
yra' po <25 centus. Prie to yra 
dvi dovanos laimėti—$5 auksu 
ir dėžutė cigaretams. Pasinau
dokite visi ta progai

Praėjusio sekmadienio vaka
rą Lietuvių Liuosybės namo 
bendrovė 'apvaikščiojo dešim
ties metų sukaktuves. Pirmą 
programo dalį pildė Vanagaitis 
su savo grupe, o antrą komu
nistinis Kanklių choras Vado
vaujamas p. KvedaYo.

Publika didžiumoj susidėjo 
iš cliicagiečių. Tai labai keis

V

Birute operete “

Peoples Furniture Co
Nupirko Keletą Šimtu RADIOS ui Apie Pusę Kainos 

VISOKIŲ GERŲJŲ STANDARD IŠDIRBYSČIŲ

IR VĖL PIRMUTINES SIŪLO
Dar Niekuomet Negirdėtas Žmogaus

z - Atmintyje

RADIO VERTYBES
ŠIŲ KRAUTUVIŲ PIRKĖJAMS

Nupiginimas ant visu mėsii
Penktadieny ir šeštadieny, Sausio 29 ir 30
Didelis pasirinkimas visokios šviežios, rūkytos mėsos 

ir paukštienos ir tt.

Šios žemos kainos yra labai įtikinančios
Pork Loin .......................................... ;........... ■..... 8V^c
Veršiena nuo kulšies................. ..............
Veal Roast .............................................
Taukai netarpytU.....................................
švieži Idšipiai .................................. .......
Lašiniukai rūkyti ............................. .......
Svviffs Summer Sausage ........................
Round Stekas .................... <....................
Geriausios rūkytos šinkos ..................... .
Rūkyti šolderiai .................. .............. .....

Ateikite ir susipažinkite su muųiis. 
mandagiai.

Federal Meat Markei
1949 So. Halsted St. 3631 So. Halsted St.

y""-'."1 .. ..... . '' ----------- -------------- 11 1 :
------------- r-rr-------------------------------;------------ '---- *------

sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv.

...... 61/2C
. 4%C 

...... 51/2C 

..... 10M>C 

......... 15c

......... 15c ,sv. 

..... 12^c sv. 

...... i. 91/2C sv. 
Patarnausime

MASINIS MITINGAS
TAKSŲ MOKĖTOJŲ

Marųuette Parko Amerikos Lietuviu
> Piliečių Kliubas

RENGIA MASINĮ MITINGĄ IR PRAKALBAS REIKALE 
TAKSŲ MOKĖJIMO

Sekmadieny, Sausio-January 31, 1932
2 valandą* po pietų

Parapijos svet,, 68tos ir Washtenaw Avė.
Namų savininkams — taksų mokėtojams bus svarbu išgirsti kas yra 

veikiama dėl nepakenčiamų taksų. ,
- A. L. P. K. KOMITETAS.

Teatrą, Koncertą ir Šokius
. ' , Rengia
L. S. M. Ratelis ir A. S. Puškino Draugija 

Sekmadieny, Sausio-Jan. 31,1932 
Strumilo Svetainėj*, 107 ir Indiana Avė.

Pradžia lygiui 3:30 vai. po piet^, Įžanga 50c. ypatai.
Bus labai puikus programas. L. S. M. Ratelio ar

tistai suloš gražią ir juokingą komediją iš rusų karinin
kų gyvenimo, “Tarnas Įpainiojo”. Dalyvaus žinomi, 
rusų artistai, įžymi p-nia P. Maxakova su B. Grech duos 
komiškus rfumerius. Bus smuiko solo ir kiti įdomus 
kąyalkeliai. r Būtinai atsilankykit, nesigailėsite. Po pro- 
gramui prič geros muzikos galėsite pasišokti.

VISUS ŠIRDINGAI KVIEČIA,

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted Street

Kas dar neturite Radio, arba turite pasenusį, negalite 
praleisti šią progą. Todėl bukite Peoples Krautuvėse kuo 
greičiausiai, nes mes žinome, kad šie radio bargenai bus 
greitai išgaudyti, per skubius pirkėjus.

ŠTAI KELETAS PAVYZDŽIŲ!
$125.00 vertės, naujos mados Stand- r®
ard padarymo, kombinacijos radio |^
su gramafonu, dabar išsiparduoda U įj
$220.00 vertės, labai gražiame kabi- A f) /l fl 
nete, naujos mados, 9 tūbų kombi- O

vnacijps ramios su grainafonu, kol JI 11 įj II
■" teksiftie po ...............................  8

$325.00 vertės nujos mados auto- 4h 4 O
matiški radio su gramafonu, ku- 1 Į I i I I Į 
rie groja 10 rekordų patys per- \
mainydami, dabar yra proga ” • ■ ■w
pirkti tik už .......... ?..... ...............
Viršminėti RADIOS yra visi Standard gerųjų išdirbysčių, 

išdirbėjai nori kad skelbime vardų neminėtume.
KITI RADIOS

Visokių Standard padarymų, nauji O
1932 metų mados, verti nuo $95.00 £į H I I I I 
iki $125.00, dabar tik po .............. V I • V ”

■ 1 ............. ..-i .-Į,—,■■■■-— f —n ■

Midget radios, 1932 metų mados; 4 A O O
gerųjų išdirbysčių, verti nuo $40.00 1 U I I 11
iki $50.00, I V ■ U U
Pereitų metų mados radios, kaipo sempeliai, demons- 
tratoriai ir gauti į mainus, visi pilnai gvarantuoti pasi
rinkimas Atwater Kent, R. C. A. . jį

Radiola ir kitokių, kurie buvo ver- | ri III Į
t! nuo $150.00 iki $200.00, dabar Į J |J Ų

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems 
Krautuvės, kur dauguma Chicagos lietuvių perka Ra- 
dios, nes jie gauna didesnę vertę, geresnį patarnavimą 

ir užsiganėdijimą.

SOUTH

ForThe homeb

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Cor. Richmond St.

Tel. Lafayette 3171
Cor. Maplewood Avė.

Hemiock 8400

“Rimta” I SEKMADIENY. A| 1Q°,Sn, ISAUSIO-JANUARY JI 32
V* Pradžia 7:30 vai. vakaro

I
__________________________________________________________________________________
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CHICAGOS 
ŽINIOS 

_ z f

AdvofcątŲ asociacija 
prieš p^ohibicijos 

įstatymą

Chicagos advokatų associa- 
cijii didele didžiuma balsų pa
reisite savo priešingumų 18 
am^n'dmentui ir Volsteado ak
tui.

l,,.K)7*narių stoja už tai, kad 
pr'ohibfcijčs Įstatymas butų 
panaikinidš; fiOH nariu reika
lauja jo pakeitimo; ir tik 296 
pareiškč, kati jie pritariu py
kinimui 18 amcndniento ir 
Volsteado akto.

i

Šaltis Chicagoj
I

Vakar oro spejikas pranaša
vo šaltį Chicagai porą dienų. 
Tai būsiąs šalčiausias oras 
C/iicagoj šią žiemą. Šalta bu
sią šeštadienį ir sekmadienį.

Butlegeris nušautas
Rasta nušautas Philip Fla- 

vin, 11 metų, paskilbęs mim- 
šainO pedliorius, ktiris seniau 
yra tarnavęs Lawrencoui Mag- 
nano. Jis rasta negyvas jo 
atrtoi’nohily ties namais 318 S. 
Hermitage avė. Flavin gyve
no adresu 5055 West Congress 
st.

Pradėsią vykinti $5,- 
600,000 projektą

Pranešarrtia, kad netolimoj 
ateity niartoina pradėti pildyti 
projektą*- 103 gatvės atidary- 
nuii. sis projektas liečia Ni
ekei Plate getžkelį. Gelžkelis 
ketinąs atidaryti naujus kie
mus į rytus nuo Calumet eže
ro, p anai k irt damas kiemus toj 
vietoj, krrrioj jie dabar kliudo 
gatvės atidarymui.

“ Ir X W

’ Išnyksta gtažnbliy kon- 
testui

P-le Evelyn Cushing, 21 m., 
2737 NO. 8pauldihg avė, tapo 
išrinkta kaip viena penkioli
kos gražiausių merginų šaly. 
Šiandie ji išvyksta New Yor- 
kan kon testu-i su kitomis gra
žuolėmis. Tas kontestas bus 
vasario 1, 2 ir 3 dd.

Užmėtysią mokyklas
Numatoma, kad teksią už

daryti CIVicago Heights pradi
nes mokyklas, ba miestas ne
turi pinigų joms palaikyti, 
tlždary irtas paties apie 3,000 
mokinių ir 100 mokytojų. Mo
kyklos btrsitrtičios uždarytos 
neribotam laikui.

Apšvietus programai 
per radfo

’ Ateinantį pirmadfertj, vasario 
1 d., iš stoties WCFL nuo 9:15 
iki 0:&O vai kalbės prof. Lcster 
W. Bartlett.

PręlVgc ntas padarys j vada i 
šiuos programas. Kalbami pro- 
giThrtai ruošiami yra pastaiiga- 

. Irtis Cook County League or 
<Women Votėrs.

Garsiftkitės “N- hose*
X

mus

[Acnae-P. tf A. Photo]

|?atricla Patteisčrt, aktorė. 
Ji buvo nuvykusi į Angliją vai
dinti “gold digger’kos” rolę. 
Tačiau tos rolės ji negavo, nes 
anglai neriorėjo, kad ji padi
dintų nedarbą tarp anglų ak
torių.

Wrigley paliko milio- 
mis

Paduotomis probacijos teis- 
irtrti žiliiortiis, mirusio kram
tomosios gumos karaliaus 
Wrigley turtas vien Illinois 
valstijoj siekiąs $22,500,000.

Sanitarių distrikto biu
džetas sumažintas

Sart Hario distrikto biudžetas 
1932 nietairts nližiurėlūs Šurna 
$66,318,000. 1931 m. distrikto 
biudžetas ( buvo $73,941,000. 
šiemet biudžetas yra mažesnis 
$7,323,000.

Garsinkites “N-nose’

JUOZAPAS REME1KIS

Persiskyrė su šiuo pasatUiU sau
sio 28 d., 5 vai. vakare 1932.nąj. 
sulaukęs pusės amžiaus, k gimęs 
Lietuvoj, Raseinių apskr. Ameri
koj išgyveno apie 2 3 metus. Pa
liko dideliame nuliudime dukterį 
Est$|la IVhifman ir žentą Georgė, 
du suntis — Juozapą ir; Frart- 
čiską, švogerį Juozapą ir švoger- 
ką Karoliną škutus ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 3.201 
S. A’uburn Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, va-
1 d.. 2 Vai. po piet ■'iš' Bu*- 

deikto koplyčios bus nulydėtais į 
Tautiškas kapines. • • ■ ’ ’ "

Visi a. a. Juozapo Kemeiluo
gimįnės, draugai ir pažįstarjiį. esąt 
nuoŠiędžiai kviečiami dalyvauti
laidotuvėse ir suteikti Jani pAskit- 
tirfį patarnavimą ir atsišvc'ikihimT 

•> . t '

Nuliūdę liekame

Duktė, Sunai, Žentas, 
Svdgėcis 'ir Gtrhirite. ,

Laidotuvėse patarnauja glabo
ti u s Eiikeikis, tėl. Yards 1741.

■ f ****** 'lt

Valstijos .sekrėtorius Willia'm 
Strathrfi,. pHiieša Chicago 
Motor Club, jspėja autortibbi- 
Ustus, kad vasario 1 dieną Vi
ši aiftoęiobiįistAi turi jau tu
rėta 10S2 hwtų laisniuš.

•Th'ė Čiviė Musrc Asso- 
riation ’ ■v'i

of Chi-The Civfc Orchestra 
cago, kurios muzikalia direkto
rius yra Fręderick Stock, o 
konduktorius Eric De LamaY- 
ter, duos pirmą iš keturių kon
certų Orchestra Salėje'' atei
nantį sėkrtiždiėnį, šAUsTo 31 d. 
Programas prasidės 3:30 vai. 
popiet.

Tai bus vienas šauniausių 
programų kokius yra’ kada nors 
asociacija davūši.

Biletų kainos šiems progra- 
rtiams visai pigios. Juos gali
ma gauti net už 15 centų. Ir nei 
vi'erta vieta nebus brangesnė 
kaip 5’0 dentų.

Kalbas žymus socia
listas

šeštadiehį, sausio 30 d., so
cialistų partijos Centre, 3036 
West R'ooševelt Road, kalbūs 
drg. Iteinhold Niebur, iš New 
Yorko; redrtktOriųs laikraščio 
“The World Tomorrow”. Drg, 
Niebur yra vienas geriausių kab 
betojų ne tik socialistiniame ju
dėjime, bet visoj šaly. Jis kai-

ONA DOVGINIENĖ
po tėvais Praninskaitė , 

Persiskyrė su šiuo pa$aųliįi 
sausio 27 d.. 3:30 vai po frietų 
‘,1932 m., si^auku?K55 ųietų am- 
žiauš; , gkiYhus Pądevėžiž apskr., 
Naujamiesčio P^tap., Naukonių 
kaime. Amerikoj išgyveno 30 
metų. į Palįko dideliame nuliudįųie 
vyrą Pranciškų, sūnų Joną,, po
sūnį Pranciškų, marčią Josephįne, 
2“ sesers miktenš — Estelle Mc- 
Keonn ir Arina' Oaks, 31 pusbro
lius. 3 pli'sSyšeres ir gimines, o

6107 So. StatfŲ.Š£. .
Ji :u7*" 'i j" ; .i-
10:30 vai. ryto ij Aa- 
nufydi!ta į Tautiškas

- i . .' >•> I ■ ’

-a-

draugai ir pažįstami 
^širdžiai* lįVie'Čįatųį. dify- 
aidotųvėęe i*r suteikti., jai 
fj p'atafhavimą i'f iiisrtVei-

liūs, 3 . jJU'sJi

unas pašarvotas , randasi i 
------ State St. , , į 

Laidotuvės įVyks sybatoj,' sau- ' 
šio 30 d., 10:30 va!, ryėo iš A'a- ' 
Ąų, , t»tis nulydrta į Tautiškas i 
Kapines. . , ,<.i ■' į

. Y& 
gimines.

■ e$at nyl _____ „ __T(|v
vauti laidotuvėse i*r suteikti, jai

1 pįaskiitirfį patartia'vimą i? iiisftVei- 
i Kinjnsą.

Nuliūdę lietame
Vytės, Surius, Požymis, 

Marti ir Seseris.

Laidotuvėse patarnauja grabe
lius Ėudeikis, tel. Yards 1741.

bes ’feir.A 
Socialiam 
Įžanga 
Mitjhg&š. 
įaįt>,>

‘ W of
iii our civifization”.
♦į* 4 '• ‘ »-

k 15 centų asmeniui, 
prftšidėš 8 vMąridą Va-

t>«er 'ČSS
FOTOGRAFAS

U ■ J
Fotografuoju jūsų na

muose Arba studijoj

——W—R......... l'l.'RJI'j

Lietuviai Gydytojai

na-

Chicagos mėno paroda
SahiW 28 atsidarė ©tf- 

Ips Ihstithte CTiieagos ir apie- 
linkės piešėjų ir skulptorių ku
rinių parodė* M ^siss iki l<ovo 
20 d. Tarpė kitų .paroda pviėme 
ir piiują pąv^kslų naujicniėčio 
p. M. šilęikio, t < -

Grafctoriai
Pitone Roulevard 4139

A. MASALSKIS
M

M ilsų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei-

. kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to- 
delz kad. neturime iŠ-

, lujdit tižlllkyihui sky-

3307 Auburn Avė.
ČHICAČ6, ILL.

......   I 1 ■ ............   .

S. M. SKUDAS ,
.. . v •; s

grAboriuš ir, balšamuotojas
o Didd$ ir g(ažj koplyčia dykai

718 W.18St.
Tel. ftooseydt 7532

»i >> ii

........—. ..........       .Jb u re.—.. e '

f Lachavith ir ^Sunus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaujame laidotuvėse kuogeriaUsia 
Reikale meldžiame .atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. RooseVelti. 25'15 arba 2516

2314 W. PI, Chicago
SKYRIUS': , /

1430 S. CdUrt, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

: Tekfčrias vaids 1"13'8-

Stanley F. Mažeika
feBoi-iuš

Modėiriišlfcr Kon^ia Dominai 
Tu'riu ąUtOiAobOiuS Visokiems reika- 

lams. Kąina prieinama

331',* Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

z k J >- X' . /•> > .

lt

ic?H. zoi.p
PigiausiasLietnvis 

■ Gr&boHus Chicagoj
1646 W. 46th; SfJj^Š

Telefonai ,,

Boultvz^ 5203^

Bo’ūTevard 8“4 U

1327 So. 4M įbt.

Tiflefo’ftjis
Cičeid 3724’’

' •it-T'*-. , J!/-'
,'l||Į'!i,',|ĮVj>*.»|*iįŽ.’5teĮ

•<

I l|,B IUĮ|l,lįį ,

l^oveucis
KVIKĮKININKAS

NUSKINTOS OlMOS
■* , ' • <e-* '

Pristatotne į Visas Miesto Dalis
Vestu^ms, fr ^fcrabam^

.Vainikai. . ;
3316 S. Halstcd St. M BonleVitrd 7314

________nu...........*'i

. 62 St
Englevvood 5840

ives Akušeres
Mr» A. K. 
JARtSH 
physical 
THBRAPY 

« MIOV/teE ..

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlčck 925 i

DR. VAITUSH, OT‘T.
LIEtUVlS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugryžo iŠ Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastjįmi galvos skaudėjinjo, svaigimo, 
akių aptemimp, nervuotumo, skąudąmą 
aktų karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trurp^aręgystę. ir toljrėgystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas sU elektra, piaro- 
daįičią ntažiap'siaą klaidas. Specialė atyda 
ątkreįniama į mokyklos vaikus. Valandos 
nįo 10 iki 8 v. Nedėiio'ihis 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 A ve.

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO
Fritaikymc akinių dėl visų akių

Johft Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Valdės: nuo 10 ryto iki 2 po pfttų 
ii Mo 6:30 iki 8:30 vajMre, Sek- . 
,, nūdieniai* nno 10 iki 12. 
3421So. HalSted St.

Phone Boulevard 8483
■ », < • > •.• - * • •• » i

Ofiso fr Rėz. tel. Boulevard .5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor, of 35th « Hahted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, riu6 6:30-8:30 

Nedėldrenlais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. TęL Boulevard 5914

DR. NAIKEL1S
756 W. 35fh St.

(Cor. of 35tli 8 Halstcd Sts) 
Ofiso, vąlandos: nuo 2-4, nu,6 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ift CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusiai 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki J2.
3 3 ii South fldleted Street 

Tel. Roukirard 1401

Dr. K P. ZALLYS 
DEfttlSTAS 

30 E. lllth St. 
Kampas Wabash Avenue 

Td. Pūliniai 0856 
Gazas. X-Ray etc.

A

ĘkspęrGTs tyrimo ąkių ir pritaikymo 
‘ b r ak'imų

1801 Šėttth Ašhjėtid Avenue
Platt Blg.i kapip. 1.8 St. 2 aukštas 

Paptelėkite mano iškabas , 
Vilkhdos. nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis. ąuo 10 iki 12 
. rRoom 8./ joti Phorte Canal 0523

———o——

• Td. Yar^ A$29

LIETUVIS- AKIŲ SPĖCTALIŠTAS

Ofisas-ir 'Akinių D»rbt?0vč
756 West 35th St.

kampas Halstcd St., 
.Valandos nuo 10—-4. nuo 6 iki 8

Nedaliomis niio 10 iki l'Ž
• ’ ’ r .jM

. —■-------to.............

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLLMENTHAL
ufllįįĮffiį, OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m.
■, 4649 £, Ashland Ąyp.

Tel. Boulevard 6487
■ •• J' ■ ■ •• ~ • ■ - Vj ■ ■ --■■ ■ ~

Duokite savo aHiš išegzaminuoti
DYKAI

Registfuotaip Optometristuj
Akių Spedalištas. Virš 15 mėtų

— patyrimas
Valan DR. r£ wu&ricn

4631 S. Ashrarid Avė. Tel. Yti&s 6780

Lietuv^^ydytojaT

Liethviai GydytėjAi-.

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoml 
2420 W. Marquette Rd. arti We»tern Av.'

• Phone Ūemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomts 

1821 So. Halsted Street

...... r'fes Stojai 7

DR.1IERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Getai lietuviams žinomas per ?5 me
tus kilpą patyręs gydytojai, chirurgas 
ir akuSėris.

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

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W. 18tA St., nelbli Morgan Su.

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

Tel. Caėil 3110 ■ 
. Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ąpe., 2 lubos 

. CHICAGO, ILL. .
SPECIALISTAS džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir-Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, fiU6 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Ptfone Midway 2880

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vdikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto': 4 iki 6 po pietų. 
jĮYaUFaįst^Ufam. ir K<jv. iki 8 vai.) 
Seredomts ir ųedeliotnis pagal susitarimą 

Čfišb Tel. Lafayėftė 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Telefonai Yarįh 0994

Dr. MAURICE K AHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandės:
Nuo 10 iki 12 diedą, 2 iki 3 po piet

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

Telėfohas Boulevard 1939

DR. S, A. BRENZA
Ofiso ,valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:3'0 iki 9:30 v.
k 4608 S6uth Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicafco, III.

I)B. T< DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 •Archer Atlėnue <

Valandos 11 ryto ikį 1 po pietų, 2 iki
4 ir 6 iki 8 Vak. Nedaliom nuo 10
,jki dieiĮfe. , 
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

7?ėz. 6600 South Artesitin Avėnue 
,Ph6ne Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS & CHIRURGAS 
182J So. Hatšcė'd Strėėt 

CHICAGO, ILL.

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

2400 V/. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

< Tel. Wešt 28601 r 
Nalmų telefonas BYUrtsWlA 0597
»- "H * • • *• f *• ■' ■ • • • . ‘

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Pfckęlė abu savo ofisu i payją vietą 0o nr.
4645 So. Ashland Avė;

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki* ,8 vakare 
Nedelioj pagal sufartį 
Teli BŽiifeAyd 7%20

6641 Šo. Xli>any Avė.
Tel. Prospect 1930

Ofiso Td. Victory 6891 
Rezidencijos Tel. Drexd 9191

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

_____ ___________________

arti 3 Ist Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Canal 40$0 Veneciškos

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

CHICAGO
Valandos, 9 ryto fki 9 vakare

Varicose Gyslos < Odos

Chroniškos ir ilgoš ligos
Skilvio, Širdies,* Plaučių. PKvfis, Inkstų 

būvantys Hemoroidal. Kraujo ir.. Servų Pa
krikimai Artina, Visokios Motdrų Liros. 
Kainos nupigintos.

DR. ALEX W. MARMOR

: 4407*9 Nbrtb Kedzie AvmUa 
Tel. Indtpendence 0033

Valandos: Iki 1 v. p. p. ir nUO
„ 6 iki 9 v. Vak.

k: gugis 
advokatas

>27 N.
Telefonas. Centrai! 4,411 

Valandos: niio 9

3323 South
• Tel. 6ou
Valandos ’• nuo6 

vakarą, Ift

ANTANAS PEČIULIS
• ' > •

Mirė sausio 27 d.. 1932 m. 
10:10 vai. vak,, sulaukęs pusės 
ąmžiaus. 'Kilo iš Kauno apski:., 
Ząpiškių parapijos, tįUuonifkių , 
kaimo. Amerikoje išgyveno apie ; 
3 0 metų.

Palįko dideliame nuliūdime mo- 
teVį Liudviką. dukterį Jožefirią, 
3 sūnūs — Pilipą, Jbrią ir Juo- 1 
zapą ir giminės, o Lietuvoj mo
tiną Magdeleną ir 3 seseris, du 
brolių ir gimines.

Kūnas paŠArvqus S. M. Skrido > 
koplyčioj. 718 W. 18 St. , Į

Laidotuvės įvyks panędėly, va- 
Isario 1 d„ iš koplyčios 8 Yąlaųdą 

bus atTydętis į Dievo Apvtfždos , 
pa’Apijb^ bažnyčią, ku'ribj įvyjks 
gėdufingos pamaldos ui . yilibdld 
sielą. Po paSriValdų bus milydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

NOoair^iai kviečiame yisų» gi
mine?. draugus ir pažystamus da
lyvauti Šiose laidotuvėse. '

Nuliūdę:

M gi f ris, Duktė, Sanai
ir Giminės. ' 1

, LaiWuvertįA ft>'c'aYnaOja\.;;$rAiĮo- ’ 
liūs S. m. Skudas, Td. Rodsevdt ■ 
7532- < 1

MOOERNtSKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

1 1 i. ' ■ •' •

i.' . ./■ ‘.»v» •** ••

, AMBŲLANCĘ PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Meg visuomet teikiame širdingą, šiinpatirigą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalinga* J. F. EUDEIKIS g U

JŪSŲ GRABOIIAI
Ofisai ,■ '
rmitage Avėnue

iii, YARDS 1741 i. 17*2 .

Gydytojas tr Chfrftrgas 
3147 Sol Halėted Street 

/, \Tc|, Califtnet 3294 * 
•Nuo 9 iki,. 12, vaL dienos, ir• ‘W6 6 'ili 9 valam

4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayettą 4146 

VALANDOS:
* * nuo 9 iki 11 valandai rytonūn '6 iki 9 Vala'hJil Dakaro 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63Td Si., Stttte 3

Tel. Prospect 1028
Rez. ,2359 So. Leayitt S t. Canal 2330 

6’fišo valandos: 2 iki 4, 7 iki 9
Nedelioj pagal sutatfį

A. Ltoidoiife, M.D. 
4910 So. Mičhigan Avenue 

T.41 Kėhvvbdd 5107
VALANDOJ: < t .

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

‘aputt ^ė'titįitliėtiib ir Kettilftėidiitiio

Uemlbck 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Mdrduettc Road

Valandos: 9—14 7-—9, Antradienį it 
Kėtvirtadifiil Vikarąh pagM .sjišitartMą.

SS nu 
l pą pietų 

Slreėt 

t k'i&vieną 
vakarą, f&kyriifc KetVer^ą 

Nedilioį; nuo 9 iki 12 fyto 

John Kūdikiškas 
Lietuvis Advokatas 

.2221 West 22nd Street 
Arti Ldivitc St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj it Pėrnyėirij nub 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Rooim 1502 T^l. CefttcąĮ 2978 

Valaftdbs: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Kett. ir Sųbatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tet, Ldfayett*7T37 

Namų Tėl, 
ui n1't.......... ■'■įmuro i ty*"'

JOHN ». BORDEN 
(John Bagdonis Bbrden) 

.toTBTOn; 

Tdepfco& fta^dolph 6727 
Vakarais 215 f. UL 2įM SL W> 4^ 

Telephone Roosevelt 9090 
Nanfiė 8-9 ėyte Td. RtpUblfc 9600

tifone ęatftl 6.222

GYDYTOJAS ir chirurgas x 
22Q1 wfe’st 22nd Street 

ir; z—r
Šertomis, 'fZW'W’b,W J,suja“i: 
Rezidencija, 4628 So. liichmond Street 

Tįlefpųąs Republic 7868
') . .t,U... i.y,—r    ............H! J T";w - *■

gydytojas ir chirurgas

3243 Šo. Ędsted Strėet
Ofiso Tel. Vidury 7188

? • * Rėž. Tel. Hėmlock 2615

, 2422 W. Matfuette Rd. 
kampas 67^jh. (t Artėsian AVė.

tėftfdriU GfovebHl 15 95 Į\
Vabndoą nuo 9 iKį 11 ryto, mib 2,^ 
!t 7 h

DE Vinccnt U. Steele^

, 70^42'

Dentistas

Lietuvis Advokatės į
4631 6ta. AshMrt Avė.

. T& Bouhvąfa 28^0

——!—..7W

advoioatAs
ii Sttoth

Room 1934

Vaiaffdds^-

ar Saite Stcett
Randolpb O 
iki 5 vai. vak.

y. Vfctoty 0562 
7-iti 9 vakat* i 
r. ir Sųbatos vak. ‘ Tr PėtįyČibs valė.

Td. 
ryto



S
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujienų radio pro- 
gramas rytoj

Naujienų programų iŠ 
WGES, 1360 kilocycles, 
iki 6:30 valandos vaka-

kalbų, dainų, o Makalų

Ir vėl rytoj, kaip jau buvo 
tris kartus, radio kluasytojai 
girdės 
stoties 
nuo 6 
ro.

• Bus
šeimyna pasipasakos ką pergy
veno ir kų tikisi susilaukti.

Makalų šeimyna lietuvių pro- 
gramuose yra vienintele. Ir 
tenka pasakyti, kad bendrąi 
imant, ji tur būt labiausia su
įdomina radio klausytojus.

Ve, kaip rodosi, bešališka 
daugelio nuomonė apie Maka-» 
lūs. Jauna panaitė, dirbantį p, 
K. J. Kiro ofise (3385 S. Hal- 
sted st.), pasisakė klausiusį 
Naujienų programo visus tris 
kartus. Vienų kartų didesnia
me draugų ir draugių būry. Po 
programo jie kuone per visą 
savaitę susitikdami įspėdavo 
vieni kitus: “Nevadink manę 
Mac, bet vadink Makalu!”

Tos panelės manymu. Naujie
nų radio programai aiškiai pa
sižymi tarp kitų programų. To
kios pat nuomonės yra ir dau
gelis kitų radio klausytojų.

—Vietinis.

BIRUTĖ
Rytoj, “Birutės” jubiliejinis 

Petrausko operetės persta
tymas

Ryt, sękmadienyje, saus. 31 
d., Chicafeos Lietuvių Audito
rijoje “Birutė”, švęsdama 25 
metų sukaktuves darbavimosi 
dainos, dailės ir teatro srityje, 
stato Miko Petrausko operetę 
“Birutę”.

25 metai atgal, chorui vos 
pradėjus gyvuoti, “Birutė” bu
vo vienų pirmųjų scenoje pasta
tytų operečių, ir todėl, minint 
sukaktuves, ji yra tinkamiausia 
atvaizduoti taip svarbų musų 
Amerikos lietuvių kultūrinio 
gyvenimo įvyki.

Rengėjai dėjo visas pastan
gas pastatyti operetę kuo ge
riausiai. Mikas Jozavitas rūpi
nosi muzikale veikalo dalimi, 
Kleopas Jurgelionis-režisoriavo, 
ir todėl visi gali būti tikri, kad 
“Birutė”, visuomet pasižymėju
si pastatymais, ir šį kartą pa
rodys savo tikrųjų vertę.

Visi atsilankykite į vakarą ir 
kartu su senaisiais ir jaunai
siais birutiečiais, atatinkamai 
švęskime seniausios ir tuo pa
čiu laiku, žymiausios musų dai
nos ir dailės draugijos “Biru
tės” jubiliejų. Pradžia 7:30 
vai. vakare, Chicagos Lietuvių 
A ud itor i j o j e.—Eks.

r 71., jyl į;- Įl'JįJI 11! "II 'j : 1 ! į 1J 
atsitikimo į parengimą ’ turbūt 
tie yąpągaičio 26 tūkstančiai 
dolerių, įcųriuos jisai nori gauti 
iš MHaųjienų”. Mat, Roselandas 
yra Naujienų tvirtovė. Kas mė
gina kenkti Naujienoms, kaipo 
laikraščiui, kurį rosejandiečia 
skaito su dideĮįu pamėgimu, tas 
yrą jų priešas. Ne nuostabu to
dėl, kad dauguma svąilaįH^ nuo 
atsilankymo į pąręngiTna vien 
dėl Vanagaičio.

šiaip yiskas buvo tvankiai ir 
gražiai veikiama iš komiteto pU- 
s^L Bet reikia pasakyti,' ka<| 
komitete buvo kelios moterys, 
būtent, p. JokubąiUkięine, O, Zli- 
binienė ir M. Sudintįenč, kurios 
daug pasidarbavo surengimui, 
publikos sukvietimui ir abelnam 
parengimo darbui,

Kiek parengimas draugijoms 
dup^ pelno, dar nėra tikrąį žinot 
ma, visgi jo liks apie šimtinė 
dolerių.

Tokis trijų draugijų bendras 
parengimas yra labai pagirtinas 
ir duoda geresnių , pasekmių. 
Linkėtina, ^ad šios draugijos ir 
ateity rengtų bendrai parengi
mus, o vėliau gal ir visai susi
vienytų. , . , ,

Susivienijimo, draugijų klau
simas Roselande jau seniai yra 
diskutuojamas, nes jau du vie
tiniai kliubai susivienijo, reiš
kia, pradžia padaryta. Kiek te
ko patirti apįe draugijų finan
sinį stovį, tai visos stovi vieno
dai, o progreso nesimato nei viė^ 
noje. Visur matosi mažėjimas 
narių ir sykiu finansų. O finan
sų pagerinimui tai tik viena iš
eitis yra: suvienyti visas drau
gijas į krūvą. Tatai sumažins 
išlaidas draugijų palaikymui, 
kaip tai, algas, svetainėms 
fondas ir galų gale butų suma
žintas bereikalingas laiko eikvo
jimas dėl susirinkimų. Draugi
jų susivienijimui į krūvą, sa
koma, daug kenkiančios valdy
bos. Mat, niėkuriė mano, kad 
susivienijus, jie' negaus valdy
boje vietos. Taip, tai yra tiesa: 
taip ypątai, tas nebus naudin
ga, bet draugijai būtų labai 
ekonomiška.

Pašelpinės Draugystės arba, 
caįp jas nekurie vadina,' kvote- 

rinės jau atgyveno savo dienas ir 
paskutiniuoju laiku visos pra
dėjo eiti, žemyn. Jos neturi at
eities? •' : , £ J ’'

pigi—tik 50 centų asmeniui. Ąo. 
kiai tęsis iki vf’Tyvo vakaro. Vi- 
si ’kviečiaųU atsilankyti.

—Rengimo Komitetas.

Laiškas reporteriui
Kas tada bus, kai Ispanija 

prisius mums daug kavalierių 
(ję^uitų)? Tur susiĮąukąi- 
me (įąr didesnes bedarbės.

Net septyni šeimynoj pegali- 
mę dai’bd gauti, norą (Judrios 
bakanėlį prisipirkti. Einamo 
pusbasiai mylias per dienas, 
kad tik sutaupyti septyniuę 
ęeptus savo vaikučiams duonai 
papirkti., /... '' .T’Z'. ■■

' Laikraščiai sako, kad Ispani
ja turi didoką armiją jezųįtų, 
kuriuos nutaYė išvyti ir kurie 
ketiną važiuoti Į Ameriką, Jei-' 
gu jie 6‘a visi . atvažiuos, tai 
bedarbių armiją dar padidės. 
Kas bus? —Nežinąs kas bus.

Prierašas. Nėra to blogo,' kacĮ 
jis neturėtų savy ir kiek gero. 
Dalykas toks, kad jėzuitai ne
konkuruoja su darbiriinkais de- 
liai darbo. Jie tik valgo. Ir ot 
tame galima nužiūrėti jų nau
da bedarbiams. Nes juo grei
čiau padės jie sudoroti paga<- 
mintąs prekes, tuo greįčiau 
prekių pritruks ir tuo neičiau 
prasidės nauja reikmenų ^apiy* 
ba, o kartu ir darbai bedar
biams. —Reporteris. ,

KLAIDOS PATAISYMAS

Vakar ant vienos žinios bu 
vo uždėtas 
vis: riš 
Draugijos 
būti: “Iš 
etc.”

klaidingas antgaly 
Tėvynės Mylėtojų 

pastoges.” Turėjo 
Teisybės Mylėtojų,

The English Column

Lithuanian Uni- 
versity Club

■N. i

Lietuvių valanda

Roseland
Trijų draugijų bendras 

girnas
paren-

Rytdieną nuo 1:15 iki 2 vai. 
po pietų, girdėsime grąžų lietu
vių radio programą iŠ stoties 
WCFL, 970 kiloc. šaunusis 
Chicagos vyrų choras po vado
vyste p. J. Saurio jumis palin
ksmins savo naujomis ir links
momis dainomis. Taipgi gerė- 
sitės gražia muzika. Rpnia Vait
kus grieš armoniką. Kaipo har- 
monistė, ji jau daug sykių yra 
pasižymėjusi, ši radio valan
da yrą duodamą lėšomis Jos. F. 
Budriko—lietuvių radio ir ra
kandų krautuvės, 8417 S. Hal
sted St.—N. 

——,—   -

Roselando ir apielin- 
kės lietuvių dėmesiui

11 ... .. ......
Puikus teątras ir koncertas 

o taipgi šokiai įvyksta rytoj, 
sausio 31 dieną, Strumilo 
svetainėje, 107 gatve ir India-, 
na avenue. Pradžia 3:30 va- 
lųndų popiet. ■ , . v

Parengimą ruošia Liėtuyįų 
Scenos Mylėtojų Ratelis ir A A. 
S. Puškino draugija. Progra
mą išpildys šie artjstai ir gjru- 

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Rateli? suloš juokingą komediją 
‘tTarnes ip»injojo’’;‘ 2. Rusų 
jaunuolių grupė iŠ Douglas Par
ko šoksir dainuos; 3. Rusų 
opęros t dainininkė P. Maksąko 
vą ir ę. Qrech išpildys komiš
kus numerius; 4. smuikorius 
Michail Feriik ir Olga Briture- 
yič; 5/ Pianas solo, Tiilie Sido- 
rpvič ,” 6. Rusiškos liaudies dai
nos; paskui šokiai ,paskubusio 
konukp Ąrrigoni juokai ir ki- 
tpkie numeriai.

Sekmadienį, sausio 24 dieną, 
Strumilos svetainėj įvyko tri
jų vietos draugijų bendrai su
rengtas vakaras, būtent, Dr-tės 
L. D. K. Gedimino, Brolių Se
serų ir Kliubų Draugijų Susi
vienijimo. Vakaro programą 
išpildė Vanagaitis su vaikais, 
dalyvaujant P. Stogiui ir yienąi 
solistei, jei nugirdau teisingai 
pavardę,—Oželięnei.

Del Vanagaičio pasivėlavimo 
su savo artistais ir muzikantais 
programas prasidėjo visa va
landa vėliau, negu buvo garsin
ta’. Vakaro rengimo komite
tas turėjo daug nesmagumo, 
nesulaukdamas artistų. Susirin
kusi publika turėjo sėdėti lyg 
prie nabašninko. Kad nesuj 
spėjo laiku atvažiuoti, tai kad 
nors muzikantus butų atsiuntę 
anksčiau, tuomet publikai fyų- 
tų buvę ramiau sėdėti

Publikos, kaip trijų draugijų 
parengime, buvo manyta turėti Į jkaįp matote, programas yra 
daugiau. Publiką sulaikė nuo Įąįąi puikus. 0 įžanga visai

• ■ **• s. •■■■ ■ - t*-

Tickęts for the L,A.A. dance

There is a number compli- 
mentąry tickets for the dance, 
given by 208'th Women’s Lodge 
o f L. A. A. a t the Steubęn Club 
Bąli Room, Februarjį ? 7th. For 
reservations please call fhe 
secretary Misš (įilason (Rad. 
5756.) V .

Ali ipembęrs, ;whęther *4)1^ 
ą're plahning to, gp to the dariče: 
oi\ notf arė ,urged , to £ėt, 
touch Ayith/ Miąs Ą. Gilason by 
Satui-day at tl)e latest. Very 
importąnt 1 Do . nbt fail Jo do 
so!
. Due to exams at sevętal of 
the lėadihg universitięs ,the re
gulai’ monthly meetings is 
x>stponed to Feb. 7th. It will 
be held at thę Great Northern 
Hotei. Collegiatc Room. The 
hoUr: 2 p. m. Ali are requested 
to be preseht!—Magda.

........  .........  ........  .. ■■■ * ■ l y,. „ ,  

Biblijos Studentų 
PRAKALBOS 

temoje 
“PASKUTINĖS DIENOS”

Nedėlioj, Sausio 31,
BRIGHTON PARKE

2^58 W. 38th SI., 
prie pat Archer Avė. 

Įėjimas nuo Campbell Avė.
Pradžia nuo 3:30 vai, po piet 

Kalbės F. ZAVIST
• » 1 4 * ‘

Rengia ir kviečia 
Jęhęvos Liuįinįnkai.:

1 Įžanga liuosa. 
Nebus rinkliavos.

Richard J. Zavertnik
..... -ADVOKATAS

160 N. La Šalie St., Saite 1100
Tef. State 2223-4-5

WEST SĮDE OFISAS
2552. So. Central Park Aoe.

(prie 26tb ŠUL’ ‘
Tel. Crawford 8200

N A Ų JIE NŲ
Pinigų Siuntimu Skyrius at
darąs kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vąk. Nedėldieniais 
nuo 9 y. rytų iki 1 v. p. "

>1.... IT')Vlį.ĄI

PRANEŠIMAI
Draugija $v. Petronėlės ręngia Con- 

fetti Dance. su dovanuos. Užgavėnių 
vakare? urarninke, vasario 9 d? Lietu
vių Auditorijoj, pradžia 7:00 vai, va
kare/ Įžanga 50c. Maloniai kviečia-: 
me visus atsilankyti į mu$ų parengimą. 
Grieš 8 muzikantai. Rus gčrirhų ir 
valgių. Bus prięnjįųiąs naujų narių „ ,___
nuo 16 iki t0 metų Veltui, nuo 20 iki, Tiktai patelefo- 
40 metų tiktai • vienas doleris įstoji
mo, v .

Nuoširdžiai kyiefiame visus Chicagos 
įr apielinkės lietuvius; stulgiai laiką pra
leisime su narėms draugijos Šv. Petro
nėlės. / '

-r- K^jęčb Komisija.

Marguelte Park apielinkej 
lietuviai, kurie pageidaujat 
Naujienas j namus, anksti iš 
pyto kreipkitės pąs vietinį iš
nešiotoją.

Ed. ^rantelis, 
7114 So. Campbell Avė. 

Tel. 'Prospect 3676 
‘ ‘ ...• 1 , •* ’ • ..

Bijūnėlis, Ndfth Siejęs lietuvių jau
nuolių choras t^rės savo ,reguliares pa
mokas Šjandięn, Aausįo ^O 'd., nuo' 2 iki 
4 vai. po pietų, Ąlmifo Simorts svet.,t. 
1640 N. Hancock $t. Tuomi pat lai
ku yra kvieČiarnį atsilankytį ir jaunuo
lių tėvai, nes įvyki tėvų susirinkimas, 
kad .išsirinkti Bijūnėliui naują valdybą 
Šiam metui ir daugelis kitų svarbių rei
kalų aptarti. Valdyba.

f -, < .i^įįi.iVn
Marguette Parįt Liet. Am. Piliečių 

Kliubo metinis susirinkimas nedėlioj, 
sausio 31 d., 2 vai. po pietų. Šv. P. M. 
Gimimo parapijos svetainėje, Washte- 
naw ir 68 gat. Kliubas šaukia visus 
be skirtumo tautiečius nežiūrint kad ir 
ne nariai į masinį susirinkirpą protestui 
prieš musų augštas taksas. Apart musų 
lietuvių, kalbėtojų, bus ir iš Associatioti 
of Real Estate Tazpayęrs kalbėtojai. 
Nurodys priemones kaip kovoti prieš da
bartines musų nepakenčiamas taksas.

' > ~ Valdyba.

UNIVERSAL SHOE 
REBUILDERS 

ANTANAS F. STANEVICH 

3451 Wallace Str.
Augštos rųšies darbas.-—Žemos 

—25 metai patyrimo. 
Mes pasiimam čeverykus 
ir greitai pristatom.

nuokit YĄRDS
5810. Kas at- =

pasiims 
gaus 10 nuoš.
nuolaidos.

Kainos,

Phone Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO

KONTRAKTORTUS
6504 So. Washtenau> Avė.

CHICAGO, ILL.
................ ................................................ ' ■■■■

/ STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiooku 

į‘studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St 
T«l. Yard. 1546

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

M Skrybėlių Dirbimas
I Me» teiktame ekepertu instruk 

M cljaa šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. 2ema kaina. Me 

■■B mnatai yra patraukiantys Ir 
perai apmokami. Rašykite dėl 

knygutes apie kursą, kuriuo 
jus įdomaujate.

4^ Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dezal- 
nlntl tr padaryti gražias skry- 

J bšlcs, kol mokinatės. Dlplomos 
' nt duodamos. Ateikite ar rašykit 
> \ dėl nemokamos knygrutCs.

v MA8TER COLLBGK
JOS. F. KASNICKA, Principal 
190 N. STATE RAN. 2718

šeštadienis, sausio 30, 1932
r-*

CLASSIFIED ADS. ! 
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Business Chances 
Pardavimui Bizniai.......

PARSIDUODA Štoras, cigarų, eiga- 
retų ir lunch rumis, dirbtuvių distrikte. 
Savininką galima matyti nuo 6 vai. 
vakare. Kaina $150.00.

3817 So. Halsted St.
■ ,,. „ y;WM < *      !■■■• •■■■* M. M

TURIU paaukoti savo apskritų metų 
biznį; 3 akrai sų refreshmenes standi, 6 
pagyvenimo kambariai, didelė šokių sa
lė, valgomasis kambarys, gasolino stotis, 
2 karų garažas; ant busų linijos j Ma
dison, Minneapolis; kampas Rand ir 
Elmburst Highways; 4 mylios į šiaur
vakarius nuo Desplaines. The Dalebrook, 
t'aįto adresas Mount Prospect, III.

Personai
Asmeny Ieško

PAIEŠKAU Kazimiero Zymonto, iš 
Karklėnų miestelio, Antano Zymonto sū
nūs. Pirmiaus gyveno Chicago, dabar 
nežinau. Jis pats >ar kas žinote pra
šau pranešti, Jono Zymonto švogetiui— 

ADOLPH WASKELIS 
4431 So. Artesian Avė.

Chicago, t III.

Situation VVanted
Darbo Ieško

JANITORIAUS pagelbininkas, uniji- 
stas, patyręs, ieško sau darbo.

Tel. Haymarket 2675

Help VVauted—Malė
Darbininkų Reikia _____

REIKALINGI vyrai kiekviename mie
ste išdalinti namas nuo namo musų ne
mokamus cirkuliorius, garsinančius mu
sų kvepalus (perfumas), cold cream ir 
tt. Nereikia pardavinėti ar agentauti. 
Lengvas darbas, pilną ar dalį liko. Ra
šykite tiktai angliškai, pridedami užad. 
resuotą ir užstempuotą konvertą, dėl 
platesnių žinių (Jei norite sėmpelį vei
do miltelių, prisiųskit aštuonius centus 
pašto ženkleliais).

Adresuok it

Box Y E-81, Dept. 28, 
Chicago Heraid 8 Examiner, 

Chicago, III. 
---------O--------- .

REIKALINGAS shoemakeris, paty
ręs. Geriam šiaučiui gera mokestis. 
Atsišaukite 2709 W. 71 St.

 For Rent
RENDON 4 ir 3 kambarių flatai, 

moderniški, šviesus, dėl mažos šeimynos 
J. Butkus. Tel. Yards 3954.

BARGENAS. Pardavimui ddicates- 
sen, grosernė ir soft drinks. 8049 Vin- 
cennes Avė., Tęl. Radcljffe 7666.

PARDAVIMUI pigiai grosernė, 4 
kambariai pragyvenimui. Renda pigi. 

1041 W, 59 St.

Farims For Sale 
tniuiAupjej inptfl

IEŠKAU nedidelės farmos renduot) 
arba ant pusės dirbti, netoli miesto. 
Knygynas, 3210 So. Halcsed St.

ExcWange—MBiiiBi
KAS TURITE 2 flatų, bunga1ow ar 

cottage su vienu morgičiu, priimsiu 
mainais į lotus prie 63rd. Chicago Lawn, 
arba parduosiu 4 lotus kartu ar pa
vieniais.

6542 So. Talman Avė.

Subatoj, Sausio 30,
Pradžiai.Alai. vak.

Rengiamas

Didelis Kepurinis 
Balius

6 Su IšĮąimėjimais;

Del Tautiškos Banyčios 
Kunigo pagrbimo 

3501 S j). Union Avė.

Gražiu muzika. Kviečiame vi
sus atsilankyti/.linksmai laiką 
praleisti. •

j.p..

—rtr------rr—:-------------

jei jtW Reikia 
Plumbingo arba apšildymo reikmenų, 
pašaukite mus. Mea. garantuojame di
delį jums sutaupytu?.
SOUTH CENTER PLUMBING and 
HEATING SUPPLY COMPĄNY, Ine. 

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

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

ANGLŲ KALBĄ
yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioj saly. Kurie kalbai 
gerai angliškai visur turi pasisekimą 
ir pirmenybę. Anglų kalbos, aritme
tikos, knygvedystės, stenografijos, pi
lietybės, ir daug kitų dalykų galite 
lengvai ir greitai išmokti pagal naują 
būdą mokiiiimo Amerikos Lietuvių 
Mokykloje. Čia yra mokinama to
kiais budais, jogei pradini mokslą 
užbaigiama j devynis mėnesius; auk
štesnį- mokslą į vienus metus.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

3106 S. Halsted St.,
, CHICAGO, ILL.

Furnished Rooms
RENDON apšildytas kambarys prie 

blaivios šeimynos, su valgiu ar be. 
3001 W. 4 1 st PI.

RENbON šiltas, šviesus kambarys 
dėl vieno ar dviejų vaikinų, merginų, 
ar vedusiai porai, Marųuette Park kolo
nijoj. 7143 So. Fairfield Avė.

----- -O——

KAMBARYS ant rendos didelis ir 
šviesus už prieinamą kainą, su visais 
patogumais, 3čias augštas iš fronto. 
Dambrauskas. 3139 S. Emerald Avė.

KAMBARYS ant rendos vaikinui ar
ba merginai, švarus ir šviesus prie ma
žos Šeimynos, nebrangiai. Gera trans- 
portacija. 3033 W. 41st PI.

.... ------------ f)-------- r- ,

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga- 
16w ant ketinių lotų, gera viet^ vištas 
auginti arti gatvekarių. labai ■ pigiai. 
5130 S, Trombull Avė. TeJ. Hemlock 
1907.

............■*"" —.... »*.............■"■.Į.......................f...................... T"—--

RAMOVAI ItheatreFI
6 Halsted Sts.

.A..:F.'.CZESNA’S
BATHS

rUKKTfiKOH, RVI.FUKrN®8 V ANOM 
ELKKTRIKINIAI TREATMENTAI

Naujos Nužemintos Kainos
Garo tr laftų pirtis 
Garo, maudynS in laSai 
Garo Ir elektros maudynfl 
Turkiška ir Elektros ‘ 

pirtis ir kambarys
Sulphurlo maudynfi
Pilnas ejoktrikinls treatmen-

tas ir Sinusoklal mašina 8.00
Pilnas treatmehtas 4.50
Elektriklnija Masažas 1.50
Vaistų ar‘ alkoholio Itrinlmas 75c 50c
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais
,1657 W, 45th St.

Kamp. S. Paulina. Tel. Boulevard

m
Buvo Dabar 
50c 
75c 

1.00
2.50 
2.00

35c
50o
750

1.50
1.50
2.50
3.50
1.00

50c

DIENOMIS IR VAKARAIS
■ ; , i JU. 1 ' '

■    ■I-II ■!■!■ . ........ .... ..............................I UI 

Šiandie
Dvigubas programas

“The Falše 
Madonna” 

sų
KAY FRANCIS, 

WILLIAM BOY0 ir k. 
’' ir ’ ••

“Secret Service
su • 

RICHARD DIX

, / 'i- Taipgi ;
Komedija, Žiniot, Pasąkėiiot, 

, Margumynai.
"■ * ... ■..... r.wį»y.

?. ' f'U'' <
“.?•r'

99

r..r---.. ....... ■ i j:-’

MILDA
. Theatre

3142 S. Half«4 St.

- :/■

šiandie

The Champ”
su

WALLĄČĘ riBERY 
JACKię £0pPER, 

ir k.
*

Labai sujudinantis veikalas

a

Taipgi

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino arba merginos. Pirmos lubos.

3549 So. Wallace St.
---------O-------

RENDAI apšildomas kambarys dviem 
arba vienam vaikinui. 1 fr.

4215 So. California Avė.

RENDAI moderniškas kambarys, 
karštu vandeniu apšildomas, su visais 
patogumais, nebrangiai. 3243 Emerald 
Avė., antros lubos. (

aniis linu III iMar.a>waawažr^-/-.4JCT*<z-..w-^M

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTĖS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

DARBŲ UŽTEKTINAI 
dėl moterų, kurios gerai pažįsta 

'■ GROŽĖS KULTŪRĄ ir 
Ą ?■ BARBERYSTĘ

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

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS' INVEST- 
'MENTAS '

Reikąlingą $5000 ’ant pirmo 
morgičiaus.1 Geras Užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės j 
Naujienas, 1739 S. Halsted St 
Box 1382.

REIKALINGA $1000 arba $800 ant 
morgičiaus. Namas yra bertas apie 

Tik tiek skolos tebus. V. L.
657 W. 18 St

Miscellaneous £or Sale
' įvairus Pardavimai

PER PAŠTĄ AR EXPRĘSĄ
Dienos seniimo. turtingi 

švieži kiaušiniai; balti /ar rudi, 
nai $1, 6 tuz. $1.90, 9 tuz 
12 tuz. $3.50, 15 tuz. $4.25 
statymu . Nereikia grąžinti kartonus 
Vienos dienos patarnavimas 
mietus.
SUNBURST EGQ 8 SQŲAB FARM 

Charlotte, Midų .

vitaminais
3 tuzi- 
$2.70 

su pri-

Business Chances
Pardavimui Kzniai

PARDAVIMUI restaurantas, arba 
priimsiu partnerį. Smulkmenas patirsi
te ant vietos. 750 W. 69 St.

PARDAVIMUI grosernė ir sandwich 
šapa, gera vieta; gelžkelio darbininkai 
apmoka rendą, 30 metų 
duodu dėl ligos. 212 E. 
Calumet 0661.

įsteigta, par-
16 St. Tek

BARGENAS 
tailor shop su visomis

KRIAUČIAI — EXTRA
Parsiduoda 

reikalingomis mašinomis, kampinis na
mas, gražioj ir geroj išdirbtoj vietoj, 
nėra konkurencijos, nes nėra kitų kriau
čių arp, štoras ir 3 ruimai pagyvenimui, 
nebrangi ręnda. Kaina pigi. Nepraleis
kite progos.

EXTRA BARGENAS
Dėftcatessen štoras, randasi ant 69 St. 

tarp Racine ir Morgan, parsiduoda 
bai pigiai >š priežasties ligos, norintys 
gerą gyvenimą padaryti nepraleiskite 
progos, įsigykite Šį štorelį. Atsišaukite 

PAUL M. SMITIT 8 CO.
4425 So. Fairfield Avė.

Lafayette 0455

la-

PARSIDUODA valgykla su 4 pagy
venimo kambariais. priežastį patirsite 
vietoje. 903 W. 35 St. Chicago.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780

PARDAVIMUI grosernė ir bučemė. 
Senai išdirbta. Savininkas nori važiuoti 
Lietuvon. 3002 W. 40 Place.

.......... .......... .... ...................... L.,......... . ......■ ■■—. Z

TURIU dvi bučemes ir grosernes, 
kas norite galite vieną iš jų pasirinkti— 
sunku dvi pasekmingai vesti, arba mai
nysiu į bite ką. 3400 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI kendžių krautuvėlė 
toli mokyklos, pigiai. Kaina $250.

4016 Archer A ve.

EXTRA BARGENAS 
Pardavimui I klesos grosernė 

licatessen su išmokėta properte. 
stakas ir moderniški fixturiai. 

Visus vietoj ant So. Ashland Avė. 
arba mainysiu ant 2 flatų muro 

Kreipkitės V
v 5129 Sbi Ashląnd Av«»

muro

ir de- 
Didelis 
Gyvoj 
Pigiai, 
namo

PARSIDUODA už žemesnę kainą ne 
kaip kainavo pastatymas. 5 kambarių 
nauja muro bungalow, kieto medžio iš
baigimas pagal naujos gadynės. Karšto 
vandenio šiluma ir garažas. Savininkas 
yra priverstas išvažiuoti. parduos už 
$6.000, su įmokėjimu kas kiek gali. 
Verta $8,500.

SVARBI PRJEŽĄSTIS verčia savi
ninką parduoti $17,500 vertės namą už 
$13,000 su $4,000 įmokėjimo, kuris 
atneš virš 30 nuošimčių, 
geras 3 augštų muro namas su štoru ir 
5 pagyvenimais, randasi ant gyvos biz
nio gatvės, pečiais šildomas, randuojasi 
už $165.00 į mėnesį.

Ateitis rocro gerą uždarbį — nftudo- 
kites proga.

Kreipkitės pas įgaliotinį sakančiai.

JOSEPH YUSHKEWITZ.
3647 Arcber Ave. Tel. Virgmia 0757

-- Į- . -Į----------------- ------ - ------------------ -

Mes parduodam ir mainpm 
muą, lotus, fermas Ir visokius biznius 
visit.

Norintieji greitai parduoti ar išmai
nyti Savo bilę kokią nuosavybę, kreip
kitės 'asmeniškai ar laiškais pas

JOSEPH YUSHKEWITZ. 
3647 Archer Avė, Chicago, III,

Yra tikrai

PARDAVIMUI 2 augštų namas po 
4 kambarius modemiškas, pigiai clelei 
šeimininko mirties.

4616 So. Whipple St.

PARDUODU gražų nameli 5 kamba
rių, kaip naujas, už $2,500, įmokėti 
kiek turit, likusius ant morgičiaus. Ta 
apielinkė daug verta, 
vekario, 3 blokai iki

Savininkas gyvena

5811 W.

2 blokai iki gat- 
teatro.

64 PI

GERI LAIKAI JAU ATEINA

Dabar yra auksinė proga pirkti pi
giai namų. Kas dabar pirks, tas laimės. 
Pamatykite šiuos bargenus.

8809-11 So. Racine Avė.. 4 flatai po
5 kambarius; lotas 60x125; rendos 
$230 'į mėnesį; - $7000 įmokėti. 3748 
So.' Emerald Avė.. 2 flatų medinis, po 
4 kambarius namas kaip naujas: nau
jas 2 karų garažas, $1.200 įmokėti. 
4311 So. Halsted St. mūrinis namas, 
štoras 4 kambariai užpakaly štoro, vir
šuj 7 kamb.flatas. 2 karų garažas. Auk
sinės mainos dėl restorano ar soft drink 
narlor. įmokėti $3,500 ar mažiau. 4321 
So. Rockwel| St., 2 po 6 kambarius. 7 
metų senumo, parsiduoda už $10.000. 
su mažu įmokėjimu. 929 W. 35 PI.
6 flatai po 4 kamb.. $5.500, įmokėti 
$1500. 3612 So. Parnell Avė., 4 fla
tų muro namas, parsiduoda už $3,500. 
reikia biski pataisyti. 8 flatų muro 
namas parsiduoda už morgičius. $7.000 
įmokėti, rendos neša 426 dolerius j me
nesi. 7043 So. Justine St. medinis na
mas. 5 ir 6 kambariai ant cementinld 
fondamento, 2 lotai, ž karų garažas, 
$7.000. įmokėti $3,000.

Del infomąacijų kreipkitės 
STANLEY SKUNKUS >

♦ 1110 w. 35th St. 
Telephone Boulevard 4600, 

Vakarais Hemlock 7112
'!'■‘■■'''TF—'ff-;t..;....—

PIGIAUSI PIRKIMAI. GERIAUSI 
MAINAI

Kąs norit pirkti, parduoti arba mai
nytį pamot, fandas, lotus,. visokius biz
nius tekfonuokit Yards 6751, vakarais 
Boulevard 0127.'

C. P. &URPMSKIS CO.
33 52 So. Halsted St.

PARDUOSIU pigiai arba mainysiu 
kampinį muro namą prie bažnyčios, 5 
flatai ir 3 karų garadžius.

2730 vę. 44 St.
~-------- 7——rr-------------------------

PARSIDUODA bizniavas namas ir .5 
kambarių flatas, apšildomas. Gerą vie
ta bilc kokiam bizniui. Šią praperię 
parduoda bankas. Veikite greitai —- su- 
taupinsite sau pinigus. Neosavybė yra 
locnas turtas.

Namas raudąsi .
44 ?6 So. Wcstern Avė.




