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Amerikos Pacifiko I Japonai visiškai 
laivynui paliepia sulaužė neutralės 
skubėt į Shanghai kolonijos teises

Amerika pasiuntė Pacifiko lai
vus, “visus kiek tik galima” 
į Shanghai

MUŠIS VĖL SIAUČIA

Dar vieną griežtą protesto notą 
pasiuntė Japonijai Amerika ir
Anglija

KOLONIJA PAVOJUJE.

Tokyo, s?.us. 31. — Japoni
jos užsienių reiklių ministeris

Shanghai, saus. 31. —Gink
luotos japonų dalys Įsiveržė Į

\ oshihawa, bijodamas kiniečių neutralę, svetimtaučių apgyven- 
atakes prieš japonus Shangha-; koloniją, užėmė žymią jos 
juj, atsišaukė į kitų valstybių dalį, paleido savivaldybę ir įve- 
atstovus, kviesdami^ bendrai (|ė sevo karišką tvarką. Tojeatstovus, kviesdamas
pareik::! luti kiniečių, kad atsi- kolonijos dalyje randasi Japo- 

, trauktų iš savo pozicijų prie ,,ij,,s iLnsulato namai, kuriuos
Shanghai, kur jie smarkia kon
centruojasi.

japonai pavertė viso karo šta
bu, iš kurio dabar operuoja ka- 

Yoshihawa pasikvietė Angli- ro 'AVRius prieš kiniečius. Ame-
jos, Francijos ir Amerikos am- rikiečiai ir kiti svetimšaliai sku

Japonai banditus 
gaudą, nekariaują

Sovietai slaptomis 
ruošiasi kariauti

basadorius. kurių paprašė rei- biai traukiami lauk iš japonų 
kalanti savo vyriausybių bendrų užimto seklorjatiš.
žygių prieš kiniečius. Yoshi- 
hawa pasakė ambasadoriams, 
kad Japonijos kareiviams Shan
ghai gresia pavojus tapti vi
siems būti išnaikintiems, kadan
gi kiniečiai sutraukę 300,000 
gerai išmokintos kariuomenės.

Yoshihawa po konferencijos 
pasakė svetimų šalių korespon
dentams, kad “jei Japonija pa
ti viena reikalaut kiniečius pa
sitraukti nuo Shanghai, tai ki
niečiai neklausys, bet jei 'trijų 
didžiųjų valstybių valdžios rei
kalaus, jie gali paklausyti ir 
pašalinti didelę katastrofą”.
Amerikiečiai suėmė 27 japonus į

Shanghai. vasario 1. —Smar
kus mušis vėl prasidėjo tuojau 
po pusiaunakčio. Spėjama, k^d 
be šautuvų ir kulkosvaidžių bu-j 
vo vartojamos ir anuotos iš 
abiejų pusių.

Neutralėj svetimtaučių zonoj 
suėmė 27 japonus 
r 2zcrv i stus”, k u r ie 
zuja gaudydami ir 

Du ameri- 
už tai, 
muša- 

pa-

Šeimininkauja neutralėj zonoj1
Iš rieturalės zonos dabar ja

ponai šaudo j miestą. Baimė, 
kad kiniečiai puldami japonus 
mušti lauk iš neutralės zonos,' 
pradės bombarduoti svetimtau
čių koloniją. Kolonijoj suimta 
14 japonų šnipų. Japonų ma- 
roderų gauja Įpuolė į Amerikos 
ligoninę svetimtaučių kolpnijoj 
ir tik su vargu tapo .išvaryti 
lauk. Japonai siaučia po kolo
niją, gaudydami? mušdami ir 
šaudydami kiniečius, kuriuos 
jie vadina esant “šnipais”. Su
ėmė vieną amerikietį vaikiną, 
Kay Johnson už tai, kad jis 
žiurėjo pro langą iš antro au
kšto.

Japonų karo laivai slaptomis 
iškėlė į krantą didelį skaičių 

ypatingai daug
kurių tikslas gau- 

ir mušti kiniečius “šni- 
degančiame mieste............

laivas apleidžia Manilą
VVashington, saus. 31.— Su

vienytos Valstybes griebėsi nau
ju skubių žinksnių savo pilie
čiams Kinijoj apsaugoti. Sekre
torius Stimson pasiuntė dar 
vieną aštrią notą japonams, 
protestuodamas dėl įsibriovimo, 
užėmimo ir karo žygių neitra- 
Ičj svetimtaučių sekcijoj.

Sykui su protesto nota duota 
įsakymas visam Amerikos lai
vynui Azijos vandenyse tuojau 
plaukti į Shanghai. Maniloj, 
Filipinuose, stovintieji 51 lai
vas ir 
kymą 
gelbėti 
esant.

Lygiai griežtą protesto notą 
pasiuntė Japonijai Anglija.

J naujų kareivių 
s “rezervistu” 

dyti 
pus’

amerikiečiai 
“savanorius 
po koloniją 
mušdami kiniečius,
kiečiai japonų sužeisti 
kad tie norėjo užsistoti 
mus kiniečius. Kolonijoj 
skelbta karo stovis ir gyvento
jams uždrausta išeiti be pasų.

Svarbus kabineto posėdis
Washington, vasario 1. — 

Prezidentas Hooveris turėjo 
svarbų posėdį su visais minis- 
teriais tuojau po to, kai Japo
nijai pasiųsta griežta protesto 
nota.

Admirolas Taylor pasiųstas iš 
Manilos i Shanghai su visais ka 
ro laivais, “kokius tik randa ga
limu imtis”. Iš Londono suži
nota, kad ir Anglija pasiuntė 
dar batalijoną kareivių ir ar
tilerijos bateriją. Filipinai už
draudė japonų 'imigrantams į- 
važiuoti.

Nanking, saus. 31. —Vos tik 
Kinijos sostine išsikraustė, tuo
jau 5 japonų laivai atplaukė 
ties miestu.

12 hydroplanų gavo įsa’ 
pradėti link Shanghai, 
amerikiečiams reikalui

Reikalauja nuginkluoti 
japonus

Washington, saus. 31.—Ame
rikos karo laivų komendantas 
Shanghai gavo iš kiniečių pa
reikalavimų, kad arba nugink
luotų japonus ,kurie pareina į 
tarptautinę, neutralų koloniją, 
arba kiniečiai turės juos pa
jėga išvyti iš kolonijos, atgal 
į* laivus. ■ •

[Ącme-P. B A. Photo]

Mahatma Gandhi savo pasekėjų burelyj. Paveikslas buvo nuimtas tuoj po to, kai Gandhi sugrį
žo iš Anglijos. Dabar Gandhi, jo žmona ir sūnūs yra laikomi kalėjime.

Japonai žvėriškai, 
naikina civylius 
degančiame mieste

Šiurpios scenos, kaip japonų 
maroderių gaujos “šnipus” 
naikina ./l. < ’
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Submija panaikino pro- 
hibiciją Kiniečiai užmušę 

tūkstantį japonų, 
nuskandinę laiva

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

" našauja:
Galima, kad bus • kiek snie

go; pastoviai šalta, švelnus ar 
J. vidutinis daugiausai šiaurvaka

rių vėjas.

2 valandos darbo dienai
New Ijaven, saus. 31. —Atei- 

ties mechaniškoj* civilizacijoj 
žmogus beturės. dirbti po 2 va
landas per dieną, ir padarys 
daugiau naudos, pranašauja 
proff Clifford 
universiteto.

Furnas iš Yalb

Helsinki, saus. 31. —Parla
mentas trimis skaitymais pri
ėmė 120 balsais prieš 45 naują 
įstatymą, kuriuo kontroliuojami 
gėralai Suomijoj. Įstatymu le
galizuojami gėralai, tik provin 
rijoj jų padavimas parubežiuo- 
jamas pirmos klasės restoyanuų-

Slianghai, saus. 31. — Netik se ir draudžiama parduoti gelž- 
miesto dalis Chapei pavirto vie- kelių stotyse, šiaip degtinę ga
nu griuvėsių ir ugnies laužu, į Įima bus pirkti be jokio leidi- 
bet japonai savo smurtą per
kėlė ir į tarptautinę, neutralę 
zoną, per kurią zuja šimtai ja
ponų jurininkų, dvylių, rezer
vistų ir įvairių maroderų, visi 
su šautuvais rankose, gatavai 
pasiruošę šauti; visi ieško ki
niečiu ir muša vietoj, neskir
dami kas yra “sniperis”, o kas 
paprastas nekaltas pilietis. Ja
ponų jūreiviai motorcikluose, su 
kulkosvaidžiais važinėdami šluo
ja ugnimi gatves, kitur būriai 
civylių japonų su kuolais ir laz
domis vaikosi kiniečius po lau
žus ir namus, šaudo kiekvieną 
pastebėtą veidą lange, tarpdu
ry ar ant stogų, ' Kiek tokių 
yra nužudytų kiemuose ir na
muose, niekas negali pasakyti.

Tuo tarpu iš laužų ir ugnies, 
vos tik kulkosvaidžių tarškėji
mas nustoja, pasileidžia, bėgti 
būriai senių, moterų, vaikų, vi
si kruvini,, sužeisti, klykdami, 
ir laužiasi į svetimtaučiu neįi- 
tralę zoną, krisdami kur pa
kliūva, nuo kulkų pasislėpti.

čia

Paliaubų derybos nenusisekė
Shanghai, saus. 31. — Pa

stangos padaryti karo paliau
bas tarp japonų ir kiniečių nu
ėjo niekais, kai vėl' prasidėjo 
smarkus mušis tarp japonų ir 
kiniečių “sniperių” ties pačiu 
tarptautinės kolonijos pakarš- 
čiu. Japonai dabar pavertė 
tarptautinę koloniją savo karo 
transportų kelių, visai nebepai- 
sydami Amerikos, Anglijos, 
Francijos ir kitų šalių kareivių 
sargybų; visus kelius kolonijoj 
užėmė japonų karo patruliai.
Nankingo sostinė išsikraustė
Nanking, saus. 31. —Kinijos 

Valdžios viršūnės nubalsavo pa
skelbti tikrą karą japonams, 
bet dar oficialiai neskelbia. Ja
ponai pareiškiu, kad jie paskel
bimą ignoruos ir toliau tęs sa
vo “baudžiamąją ekspediciją”. 
Amerikiečiams Nankinge įsaky
ta būti pasiruošus per 2 valan
das evakuoti miestą. Greičiau
sia kad visi amerikiečiai bus 
paimti į karo laivus.

Kinijos sostine iš Nanking 
skubiai perkelta į Honafu, kelis 
šimtus mylių, toliau į krašto 
gilumą.
Japonai Apleis Tautų Sąjungą

*. .v - • ‘ y

Gėhcva, saus. 31.
Sąjunga, nebežiūrėdama i Ja
ponijos atstovo protestus, nu
balsavo siųsti į Shanghai heut- 
ralę tyrinėjimo komisiją. Kini
jos atstovas Tautų Sąjungai pa
šaukė Sąjungai 10 ir 15 para
grafus pritaikinti Japonijai, tai 
yra kad Tautų Sąjunga imtųsi 
sankcijų prieš savo narį užpuo- 
lusį kitą narį ir sulaužiusį vi
sas sutartis. Japonija turės 
būti paprašyta apleisti Tautų 
Sąjungą, jei ji pati
trauks. Japonijos atstovas 
grasindamas liūdnomis pasek
mėmis pareiškė, kad Japonija 
pati apleis Sąjungą.

Belaukiu, kad daugiau šalių 
įsiveltų i Karą

Tokyo, saus. 31. — Trys tū
kstančiai kiniečių puolė japonus 
prie Charbino, bet tapo atmuš
ti; kiniečių užmušta 200. Pa
gal gelžkelio f Charbiną kinie
čiai keliose vietose puolė ja
ponų transportus; kiniečių už
mušta apie 400.

Berlynas, saus. 31. — Prasi
skverbusiomis pro sovietų cen
zūrą žiniomis, Rusija slaptai 
rengiasi karui su Japonija, tik 
dar laukia, bene ir daugiau ša
lių Įsivels į karą. Dvi milžiniš
kos žemdirbystės mašinų dirb
tuvės Selmašstroj ir Rostov pa
verstos gaminimui karo prie
monių, vadovaujant G. P. U.

Charbine kaip rusų taip ki
niečių neapykanta prieš japo
nus didėja.

Kaip stovi Amerika 
prieš Japoniją

mo. Pelnas eina blaivybes nau
dai ir kultūros reikalams.

r f-

Anglija linksta prie 
» bendro veikimo.
Francijos nusistatymas / įtarti

nas

Sovietai pradeda dar 5 
metų planą

Ma'skva, saus. 3L 
atstovų į septynioliktą visų so
vietų konferenciją atvyko į 
Kremlį, kur tikimasi bus pri
imtas dar vienas penkerių me-< 
tų planas; Posėdžiai laikomi 
uždaromis durimis. - 
- , \ ------
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Kentucky skęsta tvanuose
.'•“■■y ;

Louisville, Ky., saus. 31. -*~ 
Rytų Kentucky patvino, išsilie
jus \Cumberland kitoms 
upėms. Vidurinėj Kentucky kė
li žmonės prigėrė1.

Virš 300

ButųKaunas, saus 
nuomininkų sąjunga' .susirinki
me nutarė prašyti valdžios,*kad 
nupigintų butų nuomas ligi 40 
nuošimčių.

Londonas, saus. 31. —šio ry
to laikraščiai gyvai reikalauja 
bendros akcijos tarp Amerikos 
Anglijos Shanghajuj; “Times” 
pastebi, kad jęi butų žinota, 
kad japonai taip padarys, Ang
lija butų iš sykio kitaip pasi
elgusi. X

Paryžius, saus. 31. — Socia
listų frakcijos atstovas Marius 
Moutet įnešė parlamente inter
peliaciją vyriausybei, ką ji ma
no daryti dėl kruvinų skerdy
nių Kinijoj, bet vyriausybė ža
da atsakyti tik kitą savaitę. 
Francija yra' pasirašiusi Tautų 
Sąjungos sutartį, Kellogo paktą 
ir devynių valstybių sutartį.
x _1—u.— ____________ '

Japonai pradeda būti 
sukalbami?

Nebesipriešina Tautų Sąjungos 
tyrimo kortiisijai

Karštas mušis ties portu Woo- 
sung japonams daug kainavęs

Nfew Y6Vk, saus. 31.
gauta formaiis karo biuletenis,
kaip kiniečiai patys paduoda 
apie karą Shanghajuj: Chinese 
Nationalist Daily rašo: “Karš
tas7 mušis ties Woosung. Japo
nų karo laivas paskandintas. 
Konsulai sudarė karo paliaubas, 
bet nepavyko. Smarki kova’ su 
sunkiais japonų nuostoliais. At
sitraukia prieš Wang Tze Po. 
Daugiau karo laivų atplaukė su 
3,000 japonų pastiprinimų. Ka
riuomenės traukiniai važiuoja 
iš Nanking į Shanghai. Nan
kinge stiprinami apsigynimai. 
Valdžia išleido pareiškimą, 
griežtai pasmerkiantį japonų 
užpuolimą ir reikalauja pasi
rašiusius Tautų Sąjungos su
tartį, Kellogo paktą ir devy
nių valstybių sutartį imtis 
efektingų ,žygių.”-

Devynis orlaivius pašovę'
Keliomis valandomis pirmiau 

ląjkraštis paskelbė: “Devynio
liktos armijos trupės sumušė 
japonus ir atėmė karo bustino, 
kurią japonai buvo užvaldę. 
Choy Ting Kai, armijos vadas, 
paskelbė, kad nebus jokių pa
liaubų, kol paskutinis japonų 
kareivis apleis Shanghai”. Be 
to žinia’ sako, kad 1,000 japo
nų užmušta ir 9 orlaiviai pa
šauti žemėn.

Geneva, saus. 31. —Visų nu
sistebėjimui Japonijos atstovas 
šiandien parodė nepaprastą nuo
laidumą, ir ne tik nebeprotes- 
tavo prieš Tautų Sąjungos pa
siūlytą tyrinėjimo komisiją 
Shanghajuj, bet pats pareiškė 
norą kooperuoti, .sakydamas, 
kad Japonija Shanghajuj taip 
pasielgusi tik su “apsigynimo 
tikslu” ir nemananti * Kinijos 
okupuoti. ? . v

Prohibicija -daugina 
bepročius

' irim-irr . m i u

Sacramento, saus. 31. —Kar 
lifomijos bepročių ligoninės da
bar turi 8^ kartus, daugiau li
gonių kaip prieš prohibiciją 
įvedapt; dauguma apsirgę nuo 
gėralų.

Vokietijoj mažai
1 begimsta

To dav betruko

New York, saus, 29
Pijus XI vasario 14 d. rengiasi 
^laiminti pOr radio Amerikoj ra
dio klausytojus.

Berlynas, saus. 31. — 
tijos gimimų skaičius 
mažėja; per pirmus 6 
sius pereitų metų buvo 
mažiau vedybų, kaip užpernai 
tuo v pačiu laiku.

nepasi-

Washington, saus. 31. — 
Amerika turi' stipresnį laivyną 
ir oro laivyną, bet japonai turi 
didesnę sausąją armiją.

- -‘-•f \ ■ ■ ■

4...J Ameriką turi 2,500 karo or ^hjivių su 27,000 žmonomis, Ja- 
johai tari 1,500 orlaivių fcu 16,- 
000 žtnonių. Amerikos karo 
laivų tonažas ir įvairumas taip
gi didesnis/ Didžiųjų laivų 
Amerika turi 1£, Japonija tu
ri tik 10.

Sausosios kariuomenės Japo-. 
nija turi 230,000, gi Amerika 
turi tik 137,472 žmones, tačiau 
Amerikos kariuomenes aprūpi 
n imas ir išlavinimas bei fizi
nės kvalifikacijos esančios ver
tesnės.

Iškasė nežinomų rūmų 
liekanas

Retas “žiurkių specia
listas”

ir s

Pasvalys, Biržų apskr. Nese
niai, atvyko kaž koks akiniuo
tas žmogelis iš Klaipėdos kraš
to ir miestely vaikščiodamas 
visiems siūlosi žiurkes išnai
kinsiąs. Pasiūlė
bei, pareikalavęs už savo 'darbą 
1,500 litų. Paklaustas, kaip jis 
žiurkes naikinsiąs, atsako, kad 
tai jo paslaptis, kurią pavarto
jęs suvarysiąs visas miestelio 
žiurkes į žemę, net kilometro 
gilumom Po tokio pareiškimo 
visos kalbos dėl žiurkių naikini
mo nutruko. Neapsimoka taip 
giliai į žemę žiurkes varyti, ko 
gero dar gali atgal išlysti.

Šilalė/ Tauragės aps. Pereitą 
rudenį Ncvočių kaimo ukin. P. 
Nikelis, sausindamas pievoje 
esantį šaltinį, iškasė žemėje ap
dirbto medžio sienas ir akme
nines grindi^. Kitas to kaimo 
ūkininkas P. S tan Iškauskas, 
kasdamas po savo troba, rado 
užverstą rūsį, kurio sienų ir ga
lo nematyti. Seni žmonės pa
sakoja, kad baudžiavos laikais 
toje vietoje buvęs didelis Nevo- 
čių dvaras, bet kokiu budu jis 
išnyko—taip ir neaišku.

Kaunas. —Iš Lįetuvos 1931 
metais išvyko į ^užsienius 1174 
žmonės. Palyginant su užper- 
eitais metais, kur iškeliavo 
6134 žmonės, tai yra didelis 
sumažėjimas, t ------- y-..—....... . ........... .......... .................. . .......... .........

arkyki-

Vokie 
nuolat 
mene- 
30,000

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

viltis ir jiegos.
V   , ’ t_

Rengkimės prie to atgijimo, s
me savo finansus, pradėkime statybų.
Musų Bankai ir Paskolos įstaigos yra 
tvirti ir prisirengę jums patarnauti, tik 
parodykite jiems savo pasitikėjimų. At

siminkite, jie gyvuoja ne vien dėl savo 
labo, bet ir dėl jūsų gerovės.



ĮMBI

Kankakee, III

Pilno Nauj y Chevrolet Six Pasir i nkimo

THE DE LUXE SPORT ROĄDSTER, *50$

THE CON VERTULE LANDAU PIIALTON, 1650THE FIVE-PASSENGER COUPE. 1595 THĘ PHAETON. (510

THE SPORT RęADSTER, 0495 THE ROĄDSTER* 0475 THE COACH, *545

Kenosha, Wis
Apie koncertą

THE CON VERTI ELE CAB1UOLET, 0615

ion of Geperai MqtOrs

JUOKAI

DeePli

Com;

Ine.,

Claytoo-

XS3X

Arrh 
r»u«

bestovėdamos
- tai jiems dar butų bu

. I.urW»-4!L, JI ..■■■m L

Tad jis įžengęs. Cigarų krau
tuvei), narai? $5D0'kUstuoįn

Puikiausio Cistom Padarymo Styliaus—
- ‘ ■ ’■ j ■ • *; ■ ' .

. ■ • ,'S. ■ . 1 ;■ J, ’ / ■ A. ' 1 - ' ■_,>* • ’ #'■

Skirtingi. ..Moderniški... Prašmatniausi! ■

kišto būgnelio, AįįU^yiąu

Du senyvi škotai, šalč vie
kelio sėdėdami ir pypkįtgi rų- 
Lydanti šnekučiavo.

l;i, sueigoje kąJb&da- 
mjįfe jią, tąrfo; “Aukšto, moks
lo, injt^entiškns žųiogus, 

prakybos įstaigose, 
knygų sąskaitose a (kartotinai 
njcįatękliy^ padarydavo*. Ęuo-

Padėka “Naujienoms” už 
rengimą gražaus koncerto

Kusrj£r
7110 Exch(iUB« Avė.

TH^DELUX|iFIV^.PASSENęĘR CO^P^^; DE L U XE CON V ERTI RLE LANDAUPHAETON, 0660

gyi’Ųj šitįtąyimo bendrai su frec Avheeling. Kiekvienas yra 
varomas Chevrolet pagerinto šešių cilinderių* motoro — 
išyystąpčię 60 arklių jėgų, 65 iki 70 mylių į valandą grei- 
tiuųą, nepaprastai greitų įsibčgimų, nepalyginamu švelnu 
mą ir nesugretinamų ekonomijų. Kiekvienas , pasiūlo 
dąug. ki.ttį pagerinimų, kurių negalimą rasti jokįam.e kita- 
mą; nebrangiame,' automobiliuj.e, •
Ir kad be jokios abejonės įrodyti, kad tai,yra Didžioji 

už 1932, komos šiųt karų tapo, nustatytoj 
pradedant, tiktai nuo $475, f. o, b. Flint?r Mteb* šiosžety^ 
kųihps :̂..yęą,,gąJinĮQ.s. tik. tod.ek kad Chevrolet >yra didžiausi 
pasaulyje, išdirbėjai pasažięrinių automobilių, ii; yra žy- ■ V / • ’ i • ' • f
miaukiąsv skyrius General Motors, didžiaųsipą. pasaulyje 
aplqnmbĮii^(Oi:gapizącijps.

Ą 1931 
"uger, tolo C. 
encijų > per- 
ago, Rųgsg-

R. B. koresi 
spaus (liną 
jo lG-AP-^Dr. A, Gitiįd,

Susitarėme kelios šeimos va
žiuoti į “Naujienų” metinį kon-. 
certą. Kaip tarėme, taip ir pą-^ 
darėme. Vieni traukiniu, o ki
ti sėdome i automobiliu^ ir nų^ 
traukėme. Chicagoą lipk. Oraą 
grąžui tad malonu buvo ir vaf. 
žiuoti. Skubėjome, kad nepasi
vėlinti, nes buvo garsintu,, kąd, 
koncertas prasidės. 5 vai, vaka
ro. Atvykome į laikų ir tikėjo? 
mes, kad turėsime vietos kur 
atsisėsti. Bet, kui? tau.! žmonių 
jau buvo ne tik pilna svetainė, 
ale ir stepsai aplipę. Teko pa
stovėti porų valandų. Tačiau 
nesigailėjome, nes išklausėme 
gražų programų ir sutikome 
daug pažįstamų.

Nenoromis reikėjo apleisti 
svetainę, nes musų moterys pa; 
vargo bestovėdamos. Kai dėl 
vyrų 
vę malonu ir ilgiau pasilikti.

Grįžtame linksmi namo ir 
galvojame^ well, kitų metų 
“Naujienos” musų nebeprigaus: 
atvažiuosime ne 5 vai. vakaro, 
; le 5 vai. ryto, tai tada tikrai 
turėsime progos į svetainę įsi
gauti ir sėdynių gauti. Vadina
si, prigausime kitus, kuriems 
teks stovėti.

Kaip ten nebūtų, bet mes 
“Naujienoms” tariame ačiū, už 
surengimų tokio gražaus, kon
certo. Nors moterims ir teko 
truputį pavargti bestovint, bet 
ir jos yra> patenkintos. Iš kon
certo pas mus pasiliko gražių 
įspūdžių ir atsiminimų.

Kihkietis.

kintami’ modelyje
daro ųąųją Chevrolet. Six. pasirinkimų. ■ 
pasirinkimų pigiųjų 'automobiliu srityj 
bpdy jus pasirinksite, jus didžiuositės įsigyję prašinat 

liūs, už

Kw <>•<£».«& Moi» c.

l. JT. Oovterbnok Motor Co. 
7041 S. Halated Btroot, 

Chleago. lllinoio.
Bidjew»y ' Mote* Sėloo,

, 6028 Rboiete 
' Berwyn, III

Di\Į^ojjfi Amerikos Vertybe už 1932' yru. 
gąuiifiina kiekvienam pareikalavimui pritai- 

Dvidešimt skirlingų: bpdy stylių zsųr 
pilniausį ųiodelių 

Ir kokioj rūšies

Chlcato, 
Help Chdf 
8682. Conv 

ęhlęaao.
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(|(H9 S. H< 
Chicogo,

"t .-k’ i- *»*. ’

Hwve/< llllnou;
IfHiniiiėl Chevrolet Co.
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Sausio 17 d. saulutė maloniai 
švietė ir oras buvo nešaltas, 
Tad aš su savo prietelkų ir ge
rais “Naujienų” patriotais po
nais Povilanskiais nutariau 
traukti į koncertą. Susėdome į 
automobilių ir* patraukėme Chi- 
cagos link. Turėjome dar sus
toti pas savo pažįstamų Mel; 
ruse Parke. Tad į svetainę at
vykome apie 4 vai. po pietų| 
Publika jau smarkiai rinkosi, 
i v ie. progos sumanėme kiek pa- 
; i dairyti Chicagos lietuvių sos
tinėj, Bridgeporte. Kai kelioms 
minutėms praėjus, mes vėl sųg; 
iįžome atgal į svetainę, tai vos 
begalėjome įtūpti į vidų. Var
gais negalais gavome vietos at
sisėsti, bet tik paskutinėse ei
lėse. Ką padarysi,— turėjome 
pasitenkinti ir tuo.

Teko gerokai palaukti,; kol 
programas prasidėjo. Bet kdi 
prasidėjo, tai ėjo sklandžiui ir 
gyvai. Ir kaip yra sakoma,— 
juo tolyn,, tuo geryn. Man ypač 
pątįko paskutinioji, dalis,

Koncertui pasibaigus, turėjo
me progos pasimatyti su savo 
senais pažįstamais, pavalgyti 
t antiškų, dešr.ų i r kopūstų/ bei 
linksmai pasišokti, Smagiai 
praleidę keletą valandų, turėjo
me ruoštis namo,— važiuoti at
gal į musų didmiestį Kenpsbų,

^rJ^Mąrtinrr

Pat: “Tai.. pinnaa. kartosi ? 
kad ir korporacijųs beąf 
kiek gero ir darbininkui yra 
padariusios’*, J /

Mike: “Ką gi tokio?”
Pat: “Nugi šitie septyni cen

tui už gątyckariąis V d 11
Aš į darbą ir iš dgrbo, pokšr 
eias vaikščiodamas sutaūpo- 
dpvaų dešinįjį centų o dhjįąr 
aš galiu, sųtou^yti ketųpojįjią”.

Milkr Chevrolet Solen 
1»»» w. iryliu Jątl, »l.J 
MUw.uk<*‘TvHiu« Motor.,

vRffiMP9 niinoif.

ą, Mud

THE DE LUXE COU^Ę, 5550

/HUltoU.

wų^tr, ui. 
Oruio, Chevrolet Co.

v { Ū Y 'r / r
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ne jokio ma
lonump

Bobby: “Kaip Tamstų, tai iš 
aiškinsi?” ! . i

Donųlcb “Nugįu M rukai sa 
\p taboką tai galvoji aj)ie bai 
sias išlaidas, o jbimii 
no kito taboką, tąl iš, stipriai
.... .. ............ ... ...... .......... .. ...... R

įfcChi^np^ 
Si*conWįUęe ę 
toBccmeni, iifeiįk 
■lk^fįii 
palinkimus• pagydoma išpiau- 
jąn;t jam “appėndix” (grobo 
<vįrbini0e^|pęnVs), Ame
rican, Ąssęęįątipn bf Orificial 
>»Uį...Į R .■. 4,.w 111,^;.. tįi 111*..,;.■■■;» ĮI|I'I|I» - H..ĮIĮ.r*—'

Pnųgiap,. t», jus, gajįtę , pąsįUkptįr, kfjU, > bijo., kju:U šįų, 

modelių, suteiks, naujų. smagĮimų lengvo, vųldyiųo ir veikt’, 
n)9(! K.įękvięnps sutelks, jums, pirmą, kartą iš. pigiųjųn 
aulompbilių, nepalyginamų smagumų tylaus’ Symchro-Mesb

Visos kainai f^b. Flint, Mich, Specialis įrengimai. ex^a. Žemos pristatymo kaint

NAUJAS CHI

yvyjvc ......... ■ ■■.

niausį kurinį — yįsąįs 
baigin/u ir įrengimų,, kokio pigiųjų autonjobilių .striĮtys dar 
nėra mačiusi. - . ■)

® r'
z 4 'į- . : .» ""

’ THE STANDARD ITVE-WINDOW COUPE, $545

MoĮhemejr Motor Co., < 
Cloifrir Avenue,

VIENĄ ŠIV PAHPAyĘJU
. S ; .1 ■ . |

Hufhcr.Clięvrplct Co;

■ 'jp*

Kolpę

Pirmadienis, vaš
’■■■ ''"J"|įų r7;iy.iy'4.rwi     44.'.i.Į.u.-x4.iiJ-y?>w^gI?

jis daugelio krautuvių (largo 
Chain store) užvaizdą Chica- 
goje. ’ :

“Kjastuotų ‘check’ių’ gąjniiVi 
toja$ u^. ketvirtą., prąsikaįtį- 
mą, buyo kaięjįnį^ Iš kalėji
mo paliuosuotas, jis pamatė 
Salaveišių • bugnytojų būrį.

inteligentiškus

rj f bu »wmi

m . - 

■ i' > :
i

■' š C*
J
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Pirmadienis, vas. 1, 1932

LIETUVOS ŽINIOS

pamėgo svetimų šalių 
Jie važinėja po Lie- 

įersa mums įvairiau 
ir labai mažos vertės 
Pernai gudrios lotcri-

Ką Lietuvoj pardavi
nėja užsienių “pre

kybos atstovai”
Oficiozas ‘*L. Aidasv rašo: 

Lietuva 
agentai, 
tuvą ir 
kartais 
prekes.
jos budu siuntinėjo paštu kos
metikos reikmėmis, šiemet vėl 
važinėja agentas ir daugeliui 
perša elektros masažo aparatus. 
Apįe jų gerumu ar blogumą 

• galėtų pasakyti tik gydytojai 
specialistai. Bent šešetas pa
žįstamų. juos yra išsirašę, bet 
išbandę jų veikimą likę jais la
bai nepatenkinti. Dabar juos 
mielu noru už pusę kainos par
duotų. Tų aparatų, jei tikėti 
paties agento žodžiams, Lietu
voje esą išplatinta jau apie 
2000, kadangi mašinėlė kaštuoja 
apie 360 litų ,tai 2000x360= 
72,000 lt. Iš to matosi, kad p. 
Dr Erich Henschke ir jo agen
tai turi nemaža pelno. Kad 
agentas beveik sako tiesą, ga
lima spręsti iš to, kad musų 
miestely su 3000 gyventojų paš
tu parėjo 18 aparatų.

——;—
žinomos priežasties žūsta mili
jonais. Ta liga smarkiai plečia
si po VisA Europą.

Blusų dresiruotojai (šis ama
tas labai išsiplėtęs Vokietijoj) 
skundžiasi, kad paskutinių tre
jų motų laikotarpy blusos pa
brango net 15 kartų. Klinikos 
ir laboratorijos, kurios perka 
blusas moksliniams bandymams, 
taip pat skundžiasi, kad kainos 
pakilusios.

Berlyno laikraščiai, pavyz
džiui nurodo Berlyno Mokslo 
Institutų, kuris Kiekvienų die
nų blusų supirkimui ir prista
tymui iš Balkanų, turi išleisti 
po 60 tukst. markių. Anksčiau 
šios “prekės”, buvo gaunamos 
beveik veltui.

Tarp Ghicagos 
‘ Lietuvių

Cicero
Dr

Pabrango blusos
Europoje prasidėjo blusų ma

ras. šie maži parazitai dėl ne-

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

korio* pasauli* per šimtus metų lau 
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iŠ 18-kos skirtingų 
elementų iš visų kraštų svieto girių vi 
tokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek 
minga i gydo: Reumatizmą. Rankų. Ko 
jų. Nugaros skaudėjimą. Raukų, Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują. nikstelėjinu 
ir šiaip visokius skaudėjimus Tukstan 
fiai žmonių yra pagiją. o milijonai d. 
nežino apie tai. *

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
. vena aukso, kiek ji pati sveria sulip 
naudos gydymo. Gvaranutojam: jeigu 
nebūtų raip kaip rašom, pinigus gra 
Imam Parsiduoda visur. Klauskit- 
taip DEKEN’S NEW D1SCOVER4 
OINTMENT. Kaina 75 centai 

Deken’s Ointment C<
HARTFORD. CONN

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE U PIANO MOVING 

Loca1 B Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St. 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

/ '   ——————■s 
BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornišių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336* 
------------

Faidutti laiminges
nis už Zecchini

Gruodžio 18 d. pasimirė mgr. 
Eaidutti, buvęs Vatikano atsto
tas Lietuvai Zecchini sekreto
rius ir po Zecchini pats buvęs 
lapos atstovu. Apie jo laido- 

\;uves “Liet. Aidas” rašo:
Karaliaučiuje mirusio šv. 

lošto atstovo a. a. Mgr. L. Fai
lu tti kūnas buvo pargabentas į 
Xauną vakar 19 vai. 45, m. Lie
tuvos katalikų dvasininkų- jis 
buvo ypatingai iškilmingai par- 
’ydėtas į Bazilikos bažnyčių.

Į iškilmingąsias gedimąsias 
jamaldas ir laidotuves buvo at- 
lilankę: Užsienių Reikalų 
Tisteris d-ras D. Zaunius, 
nisterijos protokolo šefo 
Graužinio ir valdininko p.
lago lydimas; švietimo Minis- 
;eris inž. Šakenis draugs su 
iepartamento direktorium p. 
Daniliausku; Krašte? Apsaugos 
Ministeris pulk. B. Giedraitis, 
iavo adjutanto lydimas; Res
publikos Prezidento kanceliari- 
:os' viršininkas d-ras P. Biels- 
kus.

Mi- 
mi- 

d-ro 
Va-

Palipusiems Muskulams
Niekas nesuteikia tokio-greito 

palengvinimo kaip

PAINEXPELLER

PROBAKr
.suteikia 

ba rzdasku tykios 
mnm komfortą 

skutimo# 
namie

(PROBAK BLADfc)

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRfiJE. Išleista 1926 metais Apdaryta ................ .±.— $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ---- $1.50
Mokykloms ir šeimininkams vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ___________________
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis b* arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS ---- ,----------- ------- ----------------- J____
Knyga paveikslų Ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVftS RAŠTAI. Septyniuose tomuose_____
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................................ .................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu.. lileista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ...... ..... ........ ............... . ...........
Namų darbai, naminė saskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti. . * '

$8.0(1

. .50

$7.00
.50

.65

193 Grand Street Brooklyn, N. N

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

. * - - • ■ .*

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metine prenumerata Š. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai

y.Sjįį JĄ.*,

$4^-JtirtSK

Lietuvos Seserų Tautiškos 
stės narių dėmesiui

, ---------- _
Deliai tam tikrų apystovų 

Lietuvoj Seserų Tautiškos 
draugystės susirinkimas nega
lėjo įvykti praėjusį sekmadienį. 
Taigi susirinkimas yra šaukia
ma antradienį, vasario 2 d. Ji
sai įvyks p. Lukštienės svetai
nėje ir prasidės 7:30 vai.- va
karo.— / .

Brighton Vark
Serga Magdalena Ratkevičienę

A

szios musų dainos, muzikos ir 
dramos jėgos.

šitame būry tik viena, pasa
kysiu, juoda avis įsiterpusi,.bū
tent “artistai” Poška. Tai,.tas 
pats; ką “Naujienose”, eida
mas neva reporterio pareigas, 
visokių zaunų yra prirašęs 
špaltas apie kitų vaidinimą, dai 
navimųr grojimų,1 prakalbas ir 
kitokius butus ir nebūtus įvy
kius.

Matote, Poškai, kaip reporter 
riui, nosį kišant kur reikia ir 
kur nereikia, yra tekę ir pek
los gauti ir pro duris “prašo
mam” išęiti. Taigi jis įsipir- 
šo į “Agurkus”, kad ar
tisto titulų įsigyti ir kad pas
kiau galėtų bet iš ko pareika
lauti nors $25,000 už jo “ar
tistinės” garbės įžeidimų.

—Kaziukas.

, šiuo laiku serga p. Magdale
na Ratkevičienė, buvusi Millė- 
rienė. Dabar ji gyvena su vai
kučiais ir yra žinoma kaip pa
vyzdinga šeimos auklėtoja.

Kadangi p. Ratkevičienė ser
ga, tai draugai ir pažįstami pra
šomi yra atlankyti jų. žinote, 
kad vienai ligonei yra nuobodi 
buitis.

P-nios Ratkevičienės adresas 
toks: 4077 Archer avenue, pir
mos lubos.—“N.” skaitytoja.

“Agurkai—Penning 
tono rauginti 

; agurkai”
Pasirodys jie scenoje, Lietuvių 

Auditorijoje, vasario 21 d.

“Agurkai” yra operetė, kurių 
pritaikė lietuvių scenai p. Bu- 
kšnaitjs. Veikmė dedasi Kau
ne, dalyvaujant amerikiečių lie
tuvių ekskursijai ir vietos val
dininkams, kai kuriems biznie
riams ir čigonams.

“Agurkams” vaidinti reika- 
augi pavieniai . lošėjai (princi
pais) i baletas ir choras.' Pavie- 
nių roles išpildyti sutiko p-lės 
Staniuliutė ir Skeveriutė, p-nios 
Gugienė ir Steponavičienė, vy
rai—Svenciskas, Kizas, Balanda, 
\scila7 Rimkus, Jakavičius ir 
kt. Be to, dainuos visas Pir
myn choras ir dalyvaus čigonų 
baletas. Abu Steponavičiai — 
jaunasis ir senasis— rūpinasi, 
kad muzikale veikalo dalis, .ir 
dainos butų tinkamai atliktos, 
o adv. Jurgelionis darbuojasi, 
kad scenos efektų Žvilgsniu 
perstatymas deramai pasirody
tų. Reiškia, “Agurkams” su
vaidinti sutrauktos yra gabio-

| <1,1 -U *

Iš

North Side
itforningsStar Kliubo paren^ 

gimo

“Naujienų” tūkstančius ir ne 
Keli gaus..,

—Elie, vyrai, argi jus dar 
nesuprantate Amerikos biznio 
sistemos? — tarįa vienas ka
zyrninkų 
niu laiku advokatai neturi už
darbio, real estate, biznis mi
ręs, divorsų karštis irgi atsiu
vęs, tad kitokios išeities ir nė
ra, kaip tik ieškoti naujo biz-j 
nio kitr nors/ Na, ot pajuto, ’

- tarja vienas ka
Matote, dabartį*

Garsinkites Naujienose

Nauji Radios
*19 3 2

kad žmogus turi pinigų, tai j| 
ir velia į troGelj, o jiems, ži
noma, iš to pelnas.

—Bet kaip jis drįsta kabin
tis prie “Naujienų” ir traukti 
jas teisman? Jos juk davė jam 
gerų pradžių, pastatu jį 'ant 
kojų. Na, kas jį butų žinojęs,

jei ne “Naujienos”? — klau
sia įėjusia.

—-Tai rųat, brolau, čiA viskas 
veikiama bizniavai — paaiški
na vienas kazyriuojančių.

Ratilas.

Garsinkites Naujienose

EKSKURSUOS

Sausio 23 d. tilpusimae ap
rašyme Morning Sart Kliubo pa
rengimo, įvykusio Meldažio sve
tainė j e* korespondentas X. ap
silenkė su tiesa. Jisai pasakė, 
kad iš moterų pirmą prizą gavo 
Northsidės grupė, kuriai vado
vavo drauge Striupienė. O iš 
tikrųjų pirmą prizą gavo Notrh 
West Lietuvių Moterų Kliubas, 
kuriai vadovavo p-nia Indre- 
lienė.

Patartina p. X. patirti tikras 
žinias pirm rašant dienraščiui.

—-V iolet.

Town of Lake
Už stalo prie kozirų

užpakalinis kam- 
dumų iki pat že-

sėdi keturi vyrai

Kombinacija Radio 
Trumpųjų Bangų 
Kur Pasiekia 
Tolimas Stotis 

$87.75
Didelis pasirinkimas visų 
gerųjų išdirbysčių R. C. A. 
Victor, 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.
Telefonas BOULEVARD 8167 

W Č F L 970 ikyl. radio programai 
Lietuvių dainų ir muzikos kas ne 
dėldienį, pradžia 1:15 vai. po pietų. 
Duodami Jos. F. Budriko krautuvės.

LIETUVON
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga ųuta- 

rė rengti .šiais metais sekančias 
EKSKURSIJAS:

Balandžio 20 d., Laivu ‘‘EUROPA” 
per 51/, dienas į BREMENĄ, iš ten gelžkeliu j 

KLAIPĖDĄ arba KAUNĄ

Gegužės 10 d., Laivu “KUNGSHOLM”
į Švediją, iš ten laivu į KLAIPĖDĄ

Gegužės 21 d., Laivu “STATEND AM”
į Rotterdam, iš ten gelžekliu j KLAIPĖDĄ

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “LANCASTRIA”

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Birželio 15 d., Laivu “BERENGARIA”
į Angliją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Liepos 2 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “FREDERIK VIII” 

į Scandijiaviją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ
Ši Ekskursija patogi tiems, kurie nori veitis automobili.

Liepos 16 d., Laivu “STATENDAM”
į Kotterdamą, iš ten gelžkeliu į KLAIPĖDĄ

: Liepos 30 d., Laivu “GRIPSHOLM”
j Švediją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Rugpiučio 19 d., Laivu “MAJESTIC”
į Angliją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Del platesnių informacijų kreipkitės i Naujienas drba 
pas bile Laivakorčių Agentų Sąjungos narį.

storas 
prie

is jūsų

vyrukas ir 
kazyrninkų

yra laimin

Vėlus šeštadienio vakaras. 
Groserninko 
barys pilnas 
mes.

IPrie stalo
kazyromis rankose ir smilkstan
čiais cigarais dantyse. Ant sta
lo pinigai ir dar kazyrų, 
^„Ątsidaro kambario durysį įeį? 
na mažas 
prisiartinęs 
prataria:

—Kas gi
giausias šj vakarą?

—Nugi, Jonas! — visi su
šunka katfu.' ■

-—Na tai fundyk, ko dar 
lauki! —- ragina įėjusis Joną.

—Kaip tik Vanagaitis “Nau
jienas” priprovos ,ir gaus dvi-1 
dešimt penkfus tūkstančius do
lerių, tai aš tuomet jums už? 
fundysiu — atsiliepia Jonas.

nusijuokia jė-
Ne vienas gavo iš

NUMAŽINTOS J ABI PUSES KAINOS M|

Į KAUNĄ IR ATGAL V

—Ha, ha! 
jusis

i $179.00 Trečia ta ■
’ U. S. Karo Mokesčiai Atskirai

VIRŠMINfiTA KAINA DABAR GALĖJĘ ANT 
VISŲ MUSŲ LAIVŲ. 

Del Informacijų kreipkitės į lokalinius
> «l*usų agentus

HAMBunts-AMiniCAN Link
177 N. MICHIGAN AVĖ., CHICAGO i 

..................     L....----------- -------------- i—-- ------- --------------- ------—........... •—

Daktaras f
Kapitonas vi

Specialistas iš / I___
' GYDO VISAS EIGAS VYRŲ [R MOTERŲPER 26 MĖTUS. ? 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiiUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių inkstų ir pūslės, ažnuodijimą kran 

i io odos, ligas žaizdas, reumatizmą ' galvos skausmus skausmus nugs 
J oj« kosėjimą gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas Jeigu kiti n*
z galėju iu» išgydyti «teikit« čia ir persitikrinkite ką jis junū gab padar* 

p(l langei) metu t, išgvdė ’Okar.aCtn* ttgonių
'IRISO VALANDOS Kandi, nuo i0 . ealando, zeto ik

> _ - * - •• . _ .

i ’;

WISSIG,
Pasauliniam* Aai*

Seno Kraj
MOTERŲ PER 26 METUS

|anOa> n nuo 5 i 
00 Wt» U St kampa* Krelr

nuo 10 ryto ik* 1 •
Tėl , Crawtnrd 4 4

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
svvimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

Saugumas, Stiprumas ir
Pastovumas

! ! v 'i X . : ' I . . -X

Daugiau Negu Žodžiai-Jie Yra Faktai

Banko SAUGUMAS* priklauso nuo tinkamos ir suga- 
bios vadovystės. • , .

Banko STIPRUMAS priklauso nuo Direktorių; Tary
bos, kuri susideda iš žmonių, kurie supranta finansi
nius reikalus ir savo atsakomybę prieš įstaigų.

' ■ ■ ' , . .» • ■

Banko PASTOVUMAS priklauso nuo jo viršininkų ir 
darbininkų, kurie gerai supranta savo pareigas-linkui 
banko, kostumerių ir depozitorių.

ši įstaiga yra subudavota ant
SAUGUMO, STIPRUMO IR PASTOVUMO

The Midland National Bank' A

of Chicago
ARCHER AVENUE AT ŠACRAMENTO

Kapitalas ir Perviršis $350,000.00
Po Jungtinių Valstijų Valdžios Priežiūra

BANKININKAVIMO VALANDOS
Kasdien nuo 9 Vai. ryto.iki 3 vai. po pietų, 
šeštadieniais 9 y. ryto iki 8 valandos vakare.
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The Lithuanian Daily News

. ...... .............. .
Kditot P, GRIGAITIS

Subscfiption Ratas:
$8.00 per year dn Canada
$7.00 per year outside of Chicago 

ChWo 
8c per eopy
'.........

Seeofcl CtaM M.tter 
'Miroj; TOi 1914 it th. Post Office 
>©f Chicago, Iii. under the aet of 
’March 3rd 1879.

Naujienos -eina kasdien, išskiriant 
‘sekmadienius. laidžią Naujienų Ben- 
J d rovė, 1739 S. Hattted St. Chicago, 
I1L Telefonas Roosevelt 8500.

■
X

I

' ' ■ I

.NAUJJSNOS.'GM^go, UI.
"...... ' ■"——■■■ "i i»i . -i .............................................. , .-r

pareis nuo to, kaip ekortDttiiškai dirbs tos pramonės, ku-
$8.oo rias sovietai dabar budavdja.

4 (K) Šis klausimas bus išspręstas tiktai' praktikoje. Gali 
pasirodyti,1 kad tos ntftijoš įmonės bus •*- kaip Packard 
.mašina biednam žmogui: daugiau kaštuoja užlaikyt, i 
negu žmogus uždirbą

i, i i « mw ib———ii » i m

2.00
1.50
.75

8c 
18c 
75c

Užtteakymo kaina:
Chicagoje — paštu;

Metams .... ............. . ........... .
Pusei metų
Trims mėnesiams ............
Dviem m&iesiam
Vienam mteeaiui

ChicMroJ per ilheSietejus:
Viena kopija
Savaitei .... ..... «............... .

’ Menesiui .................... ..........
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

paštą:
Metams ................................... $7 00
Pusei metų
Trims menesiams
Dviem mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui    ...........75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų ...............   4.00
Trims mSneeiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto MonoV

Orderiu kartu su užsakymu.

DARBO PARUPINIMAS

Califomijos valstija turi darbo parupinimo įstai
gas, kurias 'ližlaiko valdžia. Sulig oficialiu raportu, per 
tas įstaigas bėgiu dvejų metų, nuo birželio 1928 m. iki 
■birželio 1980 m., gavo darbą 295,385 darbininkai. Tas 
patarnavimas buvo suteiktas dovanai, tuo tarpu pri
vatinės dafbo parupinimo (employment) agentūros ima 
Už kiekvieną parūpintą darbą vidutiniškai $4.17.

Reiškia, minėtos įstaigos sutaupė darbo ieškoto* 
-jams $1,231,755.

Kdks tai butų sutaupymas darbininkams, jeigu vi
soje šalyje būtų įsteigtos panašios įstaigos!

REIKALAUJĄ AUTONOMIJOS UNIJOJE

iškiloAngliakasių konvencijoje Indianapolisę vėl 
susirėmimas tarpe tarptautinio unijos -prezidento Le- 
wiso ir 12-to distrikto (Illinois), šio distrikto atstovy
bė sudaro ’apie trečdalį visų delegatų ^konvencijoje.

Prieš dvejetą metų Illinois valstijos angliakasiai ir 
dalis angliakasių kitose valstijose buvo atsimetę nuo 

^United Mine Workers of Amerika. Paskui įvyko susi
taikymas, bet anaiptol, ne pilna taika: 12-as distriktas 
yra gavęs keletą teismo įsakymų (indžonkšenų) prieš 
prezidentą LėWisą ir kitus tarptautinius (čentralinius) 
viršininkus. Tie teismo įsakymai da ir šiandie tebėra 

įgalioje. / ' i
Distrikto atstovai reikalauja, kad jam butų suteik

ta teisė laisvai tvarkyti savo vidujinius reikalus, kitaip 
'sakant, kaip ir autonomija. Už šitą teisę distriktas ža
da panaikinti “indžonksenus”, kurie draudžia ‘ Lėwisui 
Ir jo pibkaHkams kištis į Illinois valstiją. z

Tenka pasakyti, kad angliakasių unija, kaip ir dau- 
• gelis kitų unijų, yra labai centralizuota. Jos centro vir
šininkai turi kuone diktatorišką galią, o nariai tik mo- 

jka duokles. Tiesa, nariai renka delegatus į konvenciją, 
f o konvencija renka viršininkus. Bet viršininkai, kontro
liuodami iždą ir daugybę “džabų” unijoje, visuomet ga
li pravesti tokius delegatus, koki jiems patinka.

ČIAN KAI-šEKAS SUGRĮŽO

vadas

m

*

P-

4

Apžvalga
MM

ANGARIECIO MELAS

Tilžės “Balse” Zigmas Anga- 
rietis-Aleksa pasakoją:

“Jei paimsim karė metą, 
tai pamatysim, kaip dabarti
nės Lietuvos socialdemokrati- 

t jos atstovai tuo metu pra- 
dėjo kreiptis į Vokietijos 
okupantus ir 1 ėjo išvien su 
lietuvių buržuazija, 'kuri po 
priedanga patriotizmo stipri
no “vokiečių okupantų pozici
jas Lietuvoj. Lietuvos social
demokratų broliai Amerikoj 
(k. a. Grigaitis) irgi pakele 
balsą^už bendradarbiavimą 
su' kaizerine lietuvių buržu
azija.”
Tam '•kominterno agentėliui 

Grigaitis, matyt, neduoda ra
miai miegot.; Be t jiski meluoja, 
prikaišiodamas Lietuvos social
demokratams vokiečių okupan
tų “stiprinimą” ir pasakoda
mas apie Amerikos Socialistų, 
“bendradarbiavimą su kaizerine 
lietuvių buržuazija/’

Yra neužginčinąmas istorinis 
faktas, kad socialdemokratai 
Lietuvoje ' pirmieji pradėjo 
skelbti griežtą kovą vokiškeims 
okupantams. Tuo laiku, kada 
Lietuvos klerikalai ir tautinin
kai, i)o vadovybe vyskupo Ka
revičiaus, darė žygius sujungti 
Lietuvą “amžinais ryšiais su 
Vokietija”, socialdemokratai iš
kėlė Lietuvos riepriklatiAomybės 
obalsį. Visi atsimena garsiuo
sius Vilniečio (inž. St. Kairio) 
laiškus, tilpusius “Naujienose” 
1916 metais.

Kai dėl Amerikos lietuvių 
socialistų, o ypatingai, “naujie- 
niečių”, tai jie čia varė plačią 
kampaniją raštu ir žodžiu 
prieš Lietuvos klerikalizmo pla
ną paversti Lietuvą kaizerinės 
Vokietijos provincija. šituo 
tikslu buvo šaukiami masiniai 
mitingai, rašomos rezoliucijos 
ir t. t. z

i Nors tos politiškos konfetenci- 
I :jos iniciatoriai ir’ inžinieriai bu- 
I vo fašistai, kurie patiems san- 
J dariečiams dažnai kei*ta per 

apykakles, bet Bridgeporto sa
vaitraštis, apsiliėjęs ašaromis, 
skundžiasi, kad tai esą taikoma 
“ne kam kitam, bet saridarie- 
čiams”.

Bėda su žmonėms, kurie įsi
vaizduoja, kad Jie esą didžiau
si “kankiniai” pasaulyje, ku
riuos visi persekioja, skriau
džia, juodina ir ant kryžiaus 
kala. Jie turėtų pagydyti savo 
nervus.________________________f

DANTYS IR 
SVEIKATA
Rašo Dr. Kasputis

■■ui .. 1 ........' " w t»i.>" ■ i'1!*1,"1*. ■ ...... ' '*

Negyvas dantis su kroniška ima dirbti• tokį darbą, apie 
votimi dažnai 'gali butUipHd*. kurį mažai ką tesupranta, tai 
žastimi daugelio Pavojingų Ii- išeina nei Šis nei tas. Tokių 
gų. Beveik visi vaidai tokių pavyzdžių meą turime* pakari- 
igiį baigiasi >ėnt Mitls”, kas | karnai.

reiškia "kokfc> nftd ilrtMme ,Rad lr
organo. Pavyzdžiui, "ArthritiB” deVlm1J(Wtoj aferoj 
reiškia uždegimas sananų, ki- Wd ^mdviėftiJBno $25,090? 
taip reumMtaas; “Ncphritis” Ag nidmtfhdu/kmį^dmyba lu- 
— uždegimas inkstų ir t. t. Kak ,nt>rs blogų Tibru,
skaitė mano ’ praeitus atraips-ji gal 
nius, ypatingai apie ^Bnkterio- darg kas ;ai iWdč ge- 
logiją”, tas žino, kad dantį gaJ^įja. "Tik Visa SWa tame, 
dina mikrobai, ypatingos pušies [kad tas supratiirtas’imvo neti

kįs. ^atf’marie tlfira l«bėjdnių, 
kad jdigu vMdyboj ’bittų Mo
vėję kOmpetentiŠki žmoiiės, 
tai to nclfemto Skandalo nebū
tų įvjtkę.

Daug kalbama apie prezi
dentą Gegužį. Įrodinėjama, 
kad SUSiviėnijiniui i Jis rpfflei- 
tyj yra daug gero,padaręs. De^ 
liai to aš visai hėmOnau gin
čytis. Pasakysiu daugiau: 
prieš dešimtį ar daugiau me
tų p. Gegužis buvo tikrai ge
ras t prezidentas ir kai kuriais

Rifmadięnis, vas. 1, 1932
— ■ , .■■■ - ■ - ... .A.,—. ........................ .................................

PERSEKIOJIMO MANIJA

Kinų valdžios galva — prezidentas ir karo
— vėl yra generolas Čian Kai-šek, kuris prieš keletą 
savaičių buvo rezignavęs.

Po jo vadovybe revoliucinė Kinų tautos valdžia iš
sigimė j militarinę diktatūrą. Kai Čian Kai-šekas atsi

statydino, buvo tikimasi, kad Kinų liaudis vėl įgis bal
są savo krašto valdyme ir dalykas ims taisytis.

Bet žiaurus Japonijos įsiveržimas į Šanchajų su
davė smūgį demokratiniam Kinų judėjimui ir dikta-

• torius vėl sugrįžo.
i įį Įfililfc^HiMi

NAUJAS “PENKMETIS”
Iii ĮliiiieiH l« — linini.—M

Maskvoje Susirinko bolševikų partijos kongresas, 
kurio svarbiausias uždavinys busiąs patvirtinti /naują 
“penkių metų planą”.

Sovietų Rusijoje dabar yra madoje “penkmečiai”. 
Vienas penkmetis yra vykinamas. Jo tikslas yra ^pa
versti Rusiją pramonės šalim, pristatant įvairiose vie
tose milžiniškų dirbtuvių ir elektrikos gaminimo stočių. 
Tai, žinoma, nėra krašto industrializacija tikra to žo
džio prastne. Industrijos įmonės yra tik viena dalyko 
pusė. Kita pusė, ir tai svarbesnioji, yra gyventojai.'Ko) 

: šalyje milžiniška dauguma žmonių gyvena sodžiuje, tol 
ją negalima vadinti industringa šalim.

Bet “piatilietka” nepakeitė proporcijos tarpe so-( 
džiaus ir miesto gyventojų Rusijoje. Tenai, kaip! buvo, 
taip ir tebėra apie 80 nuošimčių žmonių sodiečiai.

Tačiau ir šiv vienpusiška industrializacija dar - toli* 
gražu nėra baigiama; dar reikės kokių dvejeto metų,

* iki jos pijamas *bus įvykintas
viso •> būt įvykintas. O jau planuojama nauja °piati- 
lįetka”! ‘ r

Per šitą naują penkmeti bolševikų valdžia žada 
penkis ar dešimtį -kartų padidinti moteriai j‘gyventojų 
gerbūvį. Tai reiškia, kad šiandie žmonių ^gyvenimas 
Rusijoje be galo blogas 4r valdžia rndrf !tju0s^nuranrfūtij 
Žadėdama “gerbūvį” netolimoje ateityje. Bet pažadėji
mas tai tik’^’patiešijimdš”. Ar jisai galės būį išteisėtas;

jeigiijisaigates iš

Neseniai SLA. 3-iam apskri
tyje pasikeitė valdyba: apskrL 
čio konferencijoje delegatai bal
sų dauguma išrinko kai kuriuos 
kitus žmones. Buvę senieji val
dybos nariai dabar siuntinėja 
graudžias korespondencijas įvai
riems laikraščiams ir skundžia
si, kad juos nuskriaudė socia
listai. “Sandara”, tiems verks
mams pritardama, rašo apie 
“apskričio pagrobimą” (!) ir 
Sako: /.

“Pirmiau apskričio iždinin
ku buvo darbštus sandarie
ms p. J. Virbickas... Socialis
tai stengiasi užvaldyti1 ką 
kiti pastato. Jie patys nibko 
nesutvėrė ir visą savo par
tiją praganė bolševikams.” 
Bet ką tataį turi bendro uu 

SLA. reikalais arba su 3-ju 
apskričiu J Ar yra koks skirtu
mas tame, kad valdyboje bus 
tos arba kitos 'Srovės žmogus ? 
Juk 'Susivienijimo apskrityje 
viršininkai atstoVąfija ne Sdm 
darą ir ne Socialistų Sąjungą.

Kai dėl partijų, tai galima 
ve kas pastebėti. Jeigu socialis
tai “visą savo partiją” 
“praganė”, tai kurių biesų nuo
latos apie socialistus kalbėti ir 
jų vardu publiką gąsdinti?

Tas pats sergąs persekiojimo 
'manija Savaitraštis verkšlena, 
kad socialistai apšaukę jo šro-

IX
Kroniška Votis (Chrome 

Abseess)
Kai staiga votis praeina, tai 

iš šimto atsitikimų devyniasde
šimt astuoni visados baigsis ar
ba gerinus prasidės kroniška. 
votimi. Ypatingai, jei danties 
mirusi pulpa nebūna tuojaus 
pašalinta, šitame straipsny aš 
pasistengsiu paaiškinti tiktai 
keletą Svarbesnių tos sryties 
apsireiškimų. Ta liga medika- 
lėj dentisterijoj užima vieną 
svarbesniųjų vietų. Apie, ją bu
vo, yra ir bus daryta daug ty
rinėjimų ir rašyta veikalų. 
Trumpai dalykas štai kame. 
Kroniška Votis gali būti pasek
mė negyvos pulpos, staigios vo
ties, — ir blogo *■ ir nesėkmin
go danties kanalėlio gydymo. 
Paskutinis, atsitikimas pasitai
ko gana dažnai net prie geriau
sių gydytojo 'norų ir pasisten
gimų. Pulpą išėmus, dantis pa
lieka nebegyvas. Kraujo cirku
liacija ‘apie t61/Į ‘ dantį būna 
silpna — ir, ypatingai jei audi
niai apie šaknį .sunaikinti, tai 
tokioje vietoje mikrobai randa 
sau tinkamą r.Vįetą įgyventi, 
plėtotis ir užlaikyti t nuolatinį 
lizdą.'

“Kronikas” paeina nuo grai
kų įžodžio “chronos”, kas reiš
kia laikas, 'amžius. Taigi chro
niška votis* kitaip yra nuolati
nė Votis. Yra keletą būdų tokią 
Votį pašalinti. 'Neminėsiu ir* ne
aiškinsiu aš čia jų, nes ne vi
suose atsitikimuose tuos budus 
galima pritaikinti ir pavartoti. 
Vienas iš geriausių ir<saugiau
sių būdų žmogaus sveikatai 
prie kroniškos voties yra radi- 
kalis būdas, kitaip 
ištraukimas ir užsikrėtusio kau
lo išskaptavimas. 1

Kroniška votis gali biiti /ke- 
letos rųšių. Svarbiausi iš'jų 
yra votis su vieta, pro kurią 
pūliai išteka ’ (moksliškai “Si* 
nūs”). Tokiame atsitikime pū
liai‘išteka kur nors per dantį 
smegenys. J?uliaį taip pat gal, 
išbėgti pro supuvusio danties 
kttrttticij! J 'fi«ų< ’AUla vWs,H 
y. Votis, kai pūliai netut‘1 Sau 
jokio išėjimo: Šita 'rųšifj yra 
blogiausią. Tankiausiai dantis, 
turintis kronišką ‘Votį, hbbe- 
skauda. Retkarčiais jisai pasi
kelia. Paškui puliains kur nors 
išbėgus dantis yėl jaučiasi ne
va įĮėrai. '

Kitą syk (lentjštai mažai tu
rėdavo ' medicinos rrįokšlo, todėl 

jau jie tankiui visai be reikalo 'iš
imdavo iš^ danties pulpą, arba 
kaip lietuviai sako “užmušdavo 
nervą”. Buvo riet toki laikai, 
kada barzdaskučiai buvo medi
kai, o kalviai deptis.tai. šian- 
djęp rdepŲstai čia Ameboje, ir

“Streptokokkai”. Nekurie tų I 
st'reptokokkų per dantį patekę I 

kraują gali užkrėsti Visokius] 
žmogaus organus kai- tai: Širdį, 
inkštus, iiariuš ir t. t. Todėl ' 
tiaujos gadynės dentištai, žino-, 
darni mediciną, nelabai apsiima 
“užmušinėti nervus”, o neku
rie, “per daug sąžiningi” net 
visai atsisako tą daryti. Taigi, 
“lietuvės mandruoiės”, kurios 
reikalaujate “dantų nervų už
mušimo”, bukite truputį atsar
gesnės, jei norite būti sveikos.

Kitą syk plačiau pakalbėsiu 
apie negyvus apkrėstus Jdarttis 
ir duosiu keletą liūdnų pavyz
džių, kuriuos savoz praktikoje 
patyriau. ' .

danties

atvejais nepavaduojamas. Ta
čiau to šiandien nebegalima 
'pasakyti.- Susivienijimo rei
kalai dabar' tiek komplikuoti, 
jdg p. ' teegėžiui Jie pasidarė 
pėVd&Ug ‘Sunkia našta. Tai 
nėra .prasimanymas, ale gry
nas faktas, šiandien p. Gegu
žis yra priverstas ant kiekvie- 
po žingsnio kreiptis į savo pa
tarėją, kuriuo yra adv. J. S. 
LOp&Ho. Tą 'patarėją jis vi- 
sur Išvažinėj a. Vadinasi, nies 
ttffftne “sudvllipintą” prezi
dentą. Na, o tokia prašmatnybė 
mums gana brangiai kainuoja.

• Tad ar nebūtų nariams svei
kiau išsirinkti tokį preziden
tą, kuHs vienas, be talkininkų 
pagalbos, pajėgtų savo parei
gas suprasti? Tokį žmogų 
mes kaip tik ir turime adv. 
BagOČiaus asmenyj. Jame su- 
fltos visas prezidentas, o ne 
dalis,’ kaip ligi šiol kad buvo. 
Todėl advokatą Bagočių mes 
ir privalėme rinkti musų di
džiulės 1 organizacijos prezi
dentu. i — Miškas.

BRAM STOKER

m. REIKALAI
S. L. A. Pildomosios 

Tarybos rinkimai 
. . ...... ..... ■/ '

'NoOiinbcijos į SLA. ^Pildo
mąją Tav.Vbą Jtiu pasibaigė. 
Galima'tad dabar aiškiau kal
bėti apie kUikUHttOs kandidd- 
tus, kurie nori įsigauti į val
dybą. Ypač vėrta pakalbėti 
apie tuos kahdid&tus, kurie 
siekiasi prie svarbesnių vietų. 

Aš buvau ir esu tos nuomo
nės, kad Susivienijimas jau 
senai yla išaugęs iš'tų Cibų, 
kuriose laikosi mažesnės kolo
nijų draugijos. Šiaiidicn Su
sivienijimas yra Skaitomas nd-

‘ [lesu{tikras, kad ramumo dnt- 
puoliaBT^ 'Ji'‘užailikdavo iga- 
na Tlgą* Ittiką. Ateityje bus įa- 

pima jį paleisti iš pančių ‘ke
lioms valandoms į-parą.'Nak
tiniam .prižiūrėtojui įsakiau 

[itfdpanftibtą' jį Užakyti į dėlę, ir 
palikti iki “kbklos ’ valandos 
prieš aušrą. Nors vargšo kū
nas pasidžiaugs laisve, jeigu 
jo atbukęs * protas to negalės 
suprasti. Bet palauk! Mane 
vėl šbukia! Vėl netikėtas'įvy
kis ! Rėrifiėldas darMdiHą ipa- 
hčgo.

Vėliau. — Dar ytehas’-iiak- 
ties 'muotyki& dienfieldas, vi- 

| šokių šposų ’ pilnas, gudriai 
galvodamas, laukė, kol prižių- 
retojks btčjo apžiūrėti 'kain-

, ’PitŽmtTOn Doubfedav.
~AAi į.

| < cręamyii>’ ’ j
Pirmą kartą jis pabėgo nieko 
neprigelbėtas; šiąnakt, mes pa
tys pagelbėsim Jam ištrukti. 
Duosiu jam progą ir pažiūrė
siu kas atsitiks. Sargams įsa
kiau būti* prisiruošiiįsiems, jei
gu turėčiau šauktis*..

mttgpiuČio 23* d. —- “Netikė
tas įvykis visuomet įvyksta”— 
kaip protingai čia filosofo pa
sakyta. Nors klėtka buvę ati
daryta, musų paukštis nenorė
jo skristi laukan, lodei visas 

bmmių “pims1 ir ^mntoštmas 
'nuėjo '‘hiėkftis. ViCndk1 vienocionale lietuvių orgitnižtičija. 

Praėjo tie laikai, kad 'SLA. 
centro viršiniudeų. galėjo būti 
beveik kiekvienas likrJs, nes 
Jokių kvalifikacijų nebuvo l’j 
reikalaujama. Tais laikais, 
jei kas dirbo prie bato ar už 
baro, tai biivo tikras^ specia
listas.

Tiešą pasakius, tada btlVo 
kitokios hplirikybės. Išhiįavi- 
niisių žmonių mes ^mažai tetu
rėjome. TpdM ir pasirinki
mas nedidelis tebuvo. Višai 
kitoks reikalas yra dhbar. Su
sivienijime iiies turime ’pilsėti- 
ną škaičių žmonių,‘'kurie yra 
baigę/ aukštuosius mokslus. 
Tiesa, ne Visi jie TCdalyVttuja 
Visuomeniniame gyvenime. 
Tačiau tarp tų inteligentų yra į. _ ..
ir veiklių žhibnių. Visuome- fbur!‘

'Vės žmones “krąštufinįąis, Ut* j ;Liėtuyoje^gaąha! tris,, meiįpą > me? 
žagareiyiais ir ‘ faJšistudjanč|ą$ '4(ą|,np^
etementais”. IŠ kur jisai tatai) 
paėmė? O gi iš Vakarų KcOąiN 
teto atsišaukimo, kuriame kai-; 
bama apie žinomą tautiniį^l 
konferenciją iv “bendro fron
to” 'darymą1 prieš sbCiitllstus.^na.

' F' » ' ' r y ? 6 v i

dentįstas turi pabaigti visą me
diciną, o1 paskuigali dentisteri- 
ja. Medicina ir dentisterija 
Šiandien yra labai surištos ir 
viena be kitos bbveįk neapsick

n veiKiių znivinii. 'vibuuiiic-i .. . ,, .„ei jie yra jau senai lirtomi. K“™“ PuMc
Atrodo, kdd <SLA. nariai bėgt, ^er^oridorių. Sar- 

pradeda suprasti, jog^Wšinin- «a«l8'.lsak,au 1’J‘8k‘u, 
kais reikia rinkti kv^lifikuo- ka«“’,
tus to tinkamus žmones. Taip U*J ?r

daviniai. ^Kkysinie, «ūž fc.W>Wi4Paudm P™ ‘ėdriųjų 
Gugi, M. Vinikų ir ^Opl^ibSk,-±n»-
paduota daugiau balsų, ■negu]^all’.*!k e,tlL
Už kitus kandidatus. Matomai, t,uktl ■'• ^yt.s iir. jeigu sar- 
daugelis jdos pasirinkoUandi-«a‘.,nebu.“J J° suer‘cbę lalku’ 
datais todėl, kad skttto ju^r«c,aus,al ma,!a bu 
UnktftttittttSMts.i- 
ikad raariarinepadarys.k®l8tas t'aJykas- bla*8a’ 
balsuodami-už-juos-galUfinuO-P'e,/l^/U!’l)r2/®JO stebėtinu 
se rinkimuose. Tie«asmeuys|8mai,kt'"’1’ 1lae‘yUs’_. n‘^ln^“’ 

!Wdarys .
vtovbų, kuri sugebės tinka-fbe‘ »«P Pat a‘aiS'ak rtdtikėtai, 

j j j .»■ ■ ..A? .. f u. ■ 1 vėl Antmiiio. Inkhnkto rnuinn-
4^8,

bent kelis kandidatus. Apie 
juos daug nėra reikalo kalb^* 
ti. jie^vį8į:yta\bMfe'W4M* 
nos miokslą <ir yra kvąHf 
toms pareigoms. \ >

Prie progos noriu tąriifp^rja 
Žodžių apie tą netiktu mu4« 
statymą balsuoti už , ‘‘geiA^ 
žmones’’. Kai manoj skraidor mėtosi į šo-

jėigu ^m^tis kyra1 ^w|!”us’ M1‘ 
tai jis gali gerai atlikti »> pa- 
VestUs jam <<pare|gas. Tas 
kaniprotMiihas ešji Visikai 
klaidingas. ‘.FriėŽoilis suko: 
gėriist žnibgu^'bbt’-blbgas’iH^'į 
žikaiilas. Taip ypi ir su dau
geliu gėil.ų ;žmotiii^ .‘ Jie gę^į

Vietoj, bet kuomet' pasi-į

balsuodami -už juos-galutinuo- Į 
rinkimuose. *____ _. k.....................  .

Stolarys tikrai kvalifikuWl’nas išsl,rukli « r“«klĮ> 
vadyba, kuri suitėbes tinka-Ibet ta,p l,ut »W«.1 ndtikEtai, 
mai įvesti’ organteačljbs' Veika- vėl*njiWnio. Instinkto ragina- 

i l inas apsidairiau, bet niekur
H daktara*!lwtiuyus tUritrtc bėpro-

■ Jfto ir WKtiiu ’aki- 
; iffiis’ Wirton' ftibko
neesti iliuitutyti, rttskyrus 
didelį. šįMnosparųįjuoduojau- 
itį ’mėnulio nušviestoj0 padais 
tgėje. Jis tylįai plasnojo ir tie
sė sąu šmėklišką iiclią p vaka
rus. ‘ šikšnosparniai paprastai 
skraido* į‘ rtftą it mėtosi į šo-

<-W£.n K W '/< 'i i"" --jiš anksto žlnbdąmas/ kitt skri- 
klo ir ko skrido. Beprotis5 darė
si vis rąmesnis ir, už vaįandė- 
dės tdi’ė: - y !.

‘Jums ucupsimpka nianc ri
šli; aš eisiu ranįiai nėsiprie- 
šihsiu!” Be jokio vargo piiSįc- 
kčme namus. Jaučiu, kad jo

VttU A. Votočda

^DRAKULA

ramumas lemia >kam nors blo
ga ir Šios nakties niekuomet 
nepamiršiu...
Luctjos ■ 'Vesternas Dienynas.

H Iltinį hamas. Hugptiičlo 21 
d. — Segdama Minos pavyzd
žiu, aš ir pradėsiu surašinėti 
dienos įvykius. Jai -grįžus, tu
pėsime dkug ką viena kitai pa
sakyti. Įdomu kuomet ištiktų
jų ji grįžš? Vakar naktį inkų 
pasirodė, kad vėl sapnuoju, 
kaip pasikartojo kelius kartus 
Wliitby miestelyje... Gal tai 
oro permaina ar grįžimas na
mo padarė tą blogą įthką. Vis
kas ■ man biaUru ir baisu, nes 
negaliu atsiminti kas įvyko; 
bet esu apimta kokios tai ne
aiškios baimės ir jaučiuosi la-» 
bai išvargusi ir silpna. Artu
ras 'atėjęs užkandžiams, dabai 
susirūpino pamatęs, kaip aš 
išrodau. Neturėjau Visai ūpo, 
apsimesti esanti‘linksma, šią
nakt1 pamėginsiu miegoti mo
tinos kambaryje. Kaip nors 
sumeluosiu, surasiu priežastį 
ir Atsigulsiu: jos 'lovoje.

Rttgpiučio 25 d. — Dar vie
na bloga naktis.. Motina neno
rėjo sutikti ' su mano noru. 
Ji pati nesijaučia labai gerai, 
ir, * žinoma, wticnoti"kad aš irgi 
pradėčiau apie savo sveikatą 
rūpintis. Mėginau neužmigti 
ir''kuriam laikui'man tas pa
sisekė; bet laikrodžiui išmu
šus dvyliktą, pabudau iš už- 
snudimo, todėl matyti buvau 
kiek 'užmigusi. Nuo lango ėjo 
ktfks tai draskymo ir sparnų 
plasnojimo balsas, bet neat
kreipsiu į tai daug domės. 
Nuo to laiko daugiau neatsi
menu. Vėl Blogi sapnai. Viską 
duočiau, jeigu 'galėčiau bent 
ką atsiminti, šį Vyt jaučiuosi 
begaliniai šilima. Mano vei
das yra šmėkliškai išbalęs ir 
gerklę labai skauda. Greičiau
sia kas nors yra blogo su 
plaučiais, nes man trūksta oro 
'kvėpuoti. Mėginsiu bent kiek 
prtflihksmėti, kuomet Arturas 
ateis, nes žinau, jis jausis la
bai blogai,* matydamas mane 
tokiame padėjime.

(Bus ^daugiau)
’ .fc-ž'. .n--- .-------------  ------ -- ------------------------

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

Dar vic-

i

t

<

Reikalaukite “NAU- 
JlENA8” ant bile kam- 
po, ktfr parduodami lai- 
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Juftis patarnauti. Jisai 
tenai Stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato- 
■gumo deki.

H
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CHICAGOS KTZŠŠ
I

Kompanijos ir darbinin- 
kai pasirašysią, sutarti

Kaip> vąkftiy pasak “Hcrajdr 
šali&t gelžkeĮi^ 

komp&nij^ ir darbininkų unijų 
atstoki buvo prisituošę pasira
šyti sutartį vieniems metams. 
Ta sutartimi, dąrbijiinkų algoą 
busiantis nukapotos 10 nuo
šimčių. Kapojimas patiesiąs 
1,260,000 darbininkų. Jis su
taupysiąs gęlžkelių kompani-. 
joms apie $225,000,000. me
tams.

Nepavyko pavogti ves
tuvių automobilis

Vestuyių, partijos dalyvių bu
vo, sustatyta eilė automobilių 
prie namų 1259 Cornell St. 
Stove Kozzak, 18 metų (1824 
W. Huron st.), mėginą įsisėsti 
vienaip jų. Automobilio sa.vi- 
nįnkas pašaukė polięistą. Polį- 
cininką pamatęs Kozzak, mėgi
no pabėgti, bet šis pašovė jį. 
Berniokas rimtai sužeistas.

Nepavyko holdapas

Frank Lucas, 30 m.. 741 Hootj 
st., tapo, areštuotas vakar, kai 
jis mėginęs aąiiplęšti John Bies- 
bot r, gazolino stoties prižiūrė
toją. Pasitaikė, kad tuo laika 
užtiko Lucasą du detektyvai.

Automobilių, paroda
šiuo laiku Coliseum trobesy 

yra naujų automobilių modelių 
paroda. Ji: atsidarė praėjusi 
šeštoętięių,. I^irmą dįeną paro
dą atlankė • 20,000 asmenų.

^10,000 už prižadų su
laužymą,

r, „au-

Prisaikintųjų teismas išnešė 
nuosprendi, sulyg kuriuo Sid- 
ney B. Kun.ter. turės užmokėti 
p-lei Eisiu Schalk, 28 m., 1106 
North Spąulding avė., $10,000 
už., sulaužymą prižado apsivesti 
su.ja.

įspėja, nepirkti, falšyvų 
laisnių

Kaų> greit ai.pasir o t 
4q noUcUk, :

Fenktodjcnio naktį: (msę 
vienuoliktos, parėjęs ii darbo 
visas šlapias, Dusirėdžmiiį gulti 
eito štųį rę$iot palukė 
policiją į nelaimėa vietą* kur 
sušdduu^e aidoiu.oįtoM. prię 
Wasūington bulvaro ir, West- 
erp, avė.

Tai vieta yra, poros blokų 
atokumų nuo nąmo» kuę> aš 
gyvenu, ir apie tiek pat tolu
ma n ųp policijos stoties*.

Pagavo, mane įdomąyimas 
pamatyti kaip didelė nelaime. 
Bet jau nusirėdęs, o lauke šal
tas vejas ir sninga. V isgi įdo? 
mavimas paėmė viršų, ir šiaip 
taip apsirėdęs ir įšokęs, į ba- 
tus atsidbrįau nelaimės vieto
je.

Radau du, automobiliu. Vie
nas jų gan smarkiai apdaužy
tas, o jame sėdi moteriškė be
siraukydama. Prie nelaimės 
vietos radau dar porą vyrų, 
Sueinaikie visi į krūvą. Pasi
rodo. prie musų dar moteris 
besibardama.

Paklausiau jos, kodėl ji sie
lojasi. Ji parodė pirštų į mo
terį sėdinčią, automobily ir pą- 
sake, kad anoji sužeista, rei
kią. greito^ gabenti ją į ligoni
nę. Gi tąs žioplys vyras, ku
ris. su sužeistąją- moterimi va
žiavęs kartu, išlipęs ir nežinia 
kur nuėjęs nebegrįžta. Bęt be
sibarančioji moteris irgi pra
nyko.

Likę mes vieni pradėjome 
vienas kito klausinėti, kaip ne
laimė įvykusi. Vienas vyrų 
išreiškė nuomonę, kad. tie vy
rai, kurie kažin kur dingę, 
jau, ir nebegrįšią,, ba gerokai 
dvokę munšainu. ir bėdųvoję, 
kad iiėra kam, pašaukti poli-, 
ciją- , i, j t. ,

Aš paaiškinau,, kad jau po
licija žinanti, ba rnaunsens per 
radio paskelbė įvykį.

Po visų tų pasikalbėjimų aš 
nucipįnaų namo. Ir ta visa 
mano kelionė truko apie tris 
ketvirtadalius valandos, o, po
licija dar nebuvo atvykusi ne
laimės vieton. —žinius.

IITOB.'IT .................................................................   .n !

Kviputės kad ori
ganizatorius vakarais ir švenf 
tadiepiais vaikščioji po stuba$ 
prašinėdamas, prie Susivieniji^ 
mo Lietuvių Amerikoj hąųju$ 
narius. 'Neapgalvotas įsižeidi* 
mas. Nes kas prisirašė pri<^ 
SLA., tai jeigu^tokį asmenį iš?. 
tiktų- nelaimė, jeigu jis numir* 
tų^ tuomet nereikėtų torielko^ 
dėti prie jos galvos. ■ Butų* if 
iš ko palaidoti tinkamai ir daj 
gal( paliktų doleris kitas šeimy* 
nai pirmosioms sunkiosioms 
dienoms gyventi netekus, mai
tintojo, ai- pasiųsti tuos pini
gus mirusio tėvui, motinai, bro^ 
liuL arba seserei,

KumUfės pyksta, kad organi
zatorius neina bažnyčion. Jis 
gali prirodyti, kad buvo bažny( 
čioj per. šv. Kalėdas. žmonės 
pradėjo grūstis, tai besigrusda? 
tni jo kepurę, ištraukė. Jis tiek 
ją ir bematė. O, bendrai inianL 
jam rodosi, kad jis daugiau at
laidų gaus už savo gerus dar? 
bus, nei už bažnyčios lankymą^ 
Ir dabar, priraši.nędan/ąs^ pri^, 
Susivienijimo naujus naruis, 
organizatorius dirba, tokį geny 
darbų..

Tad geriau panašios “kriti
kės” prilaikytų , savo kalbas ii» 
žiūrėtų* savo, o ne- kitų, rei
kalų .—Orga n izat°r i us*

siuto adręsu-. 281A Węst , 71; B. 
Nuostoliu. ąpsięai4iMpjaną^tv 
dalytą apie $2QQit KbI. ku«hi 
namų įanggi apįęlinkėį išbyrė
jo, A

Palįs p. Bielskis, jo. žmojųa 
Ąp^inftto: iit. j^v,įejiį< į. mėtų

Walteris , miegpjp bute 
puįę.sjMlvyl^s/tųį) laiku,f kądą

P-ujuį . Bi^kte Chi?

tomuit.vii. Lawleriui, kad bom* 
bps. sprogimo priežastis jam 
ngžiiiopia., Ji^į; bę. to, pyaner 
šę,, kajį dxabu£įm valyti siunčiu 
Dękęl: )Cleąpe^, apd Dyers pleji-

kuriai# vaftyvauja Dr. Ben- 
jąmin..M. Sąųįres.

i,y|IVĮir,,.ų|'.'į^......i. ............. -1

Graboriai

Laehavich ir Sumiš
LIETUVIS GRAbORIUS

P t / -

Patarnaujame laidotuvėse kuogeriausia 
Reikale*-meldžiame atsišaukti, o musų 

darto,: busįK ųžganMinfi, 
Tel. kooauv.elc 25J5 arbą 2516

3314* Wu 23rd PL, ChteagO
SKYRlUSi

1439 S. Court^ Cicero, Ilh
, Tek. Cicero. 5927

"|,,,1 įi. I. Į UT A?*?" -*,w
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Lietuviai Gydytojai •

DR. MARGERIS
Valandos: nuo lO^yto iki 2 po pietų 

it nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek- 
ųiadi^iais nuo 10 iki 12., 

3421 So. Halsted St.
Phone Bąulevard 8483

W

jįiiemyifitfljrdytojai

Dr. C. K. Kliauga
* DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subitomi 
2420 VV. Mqrquett» Arf, arįi W«st»rn ĄV.

Pbone Hemlock 78?8 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

TF-r

į>eterJ Čonratį
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na-( 
muose arba studijoj 

730 W. 62 St, 
Te). i Ent ęlgwood 5840

Mrs. A. K, 
JARUSH
PHYSICAL 
THBRAPY

B MIDW1ĘB, 

6109 South 
AlbanyAv.

Pbone 
Heiploęk 9^2

Jydytojai

Grabpmiv

/

Marųuette Park
Boioba apąędė lietuvio, siuvyįją

1 1 ,0. I l> 4

Kaip “Tribūnu” prausto, 
bombos sprogimas apardė Vili*

Pitone Bouievara
A. MASALSKIS

Musų Patarųavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir. nebrangus to
dėl, kad. netųripic iš-, 
laidų užlaikymui^ sky
rių. '

3307 Aųburn Avė.
GHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT

Kaip viena motęris į siu 
vaitę prarado 10 svarų

Mr«. Betty Luodeko iš Da.vtou rašo: “Aš 
vartoju KriiM-hcii, kad sumažinti svarumą— 
aš netekau 3 0 svarų į vienų savaite ir ne
žinau kaip j1 ir rokomendubti’“.

Kad nuimti riebumų lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkįto, puse šaukšto- 
lio Krnschcu stjklo karšto vandens ryte prte.fi 
pusryčius — tai yra saugus būdas hotektl 
negražaus riebumo it- vleųa bonka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visu! mažai kainuoja. 
Gaukite jj pas bile aptiek įninką Amerikoje). 
Jeigu ši pinką bonka netikins jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— pinigai grąžinami. '

žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Šalis
— yra daug imitacijų ii- jus turite saugoti 
savo sveikąją.

nt■ i «mli i' Įj . —

J* --

■ S.M.SKUDAS
Lietuvis 

GRABOR1US IR BALSAMUOTOJA?
Didele ir graži koplyčia dykai

■ 718 W. 18 St.
Tel,: Roosevelt 7532 

—< i. , .«—.—,—- ----- . . . v... !■»...

Telefonas Yards, 1138

Stanley P Mažeika
■ Graborius ir

1 Balzamuotojas
Moderniška I^ppjyčią. Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kdfna prieinama

33H> Auburh Avenue
, QHICĄGO,, ILL,.

IGN. J. ZOLP 
PigiausiasLietuvis 
GraboriUš Chicagoj

LIETUVIS AKIŲ. SPECIALISTAS 
Sugryžo iš Lietuvos

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaisę 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas, daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciajė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS, AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Dąųgely atsitihimų akys atitaisomos, ba 

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

P'honc Boųlevard 7589
'■——o—•—

Pradėjo lankytis pas biznie
rius asmens, kurie sakosi atne
šu naujus automobilių lajs- 
niiųu Ląjanjų; biuras įspėja, 
kad bunierįai nepirktu tokių 
“laibųjų”, ba. jię yra', falšyvi. 
Laisump įsigyto visi,Turi iš. ko- 
lektorio ofiso miesto salėje.

■—■■■i. j ■." .■ i iw .

Vaikai neklausę, motina 
mėgino nusižudyti,

Mt. Greenwood
AUiakyinąs. Viską Zųiąąąiayi PATENTO

Kadangi su nu,s ir duktė ne-, 
klausę motinos, nė patėvio 
Louis Umansky, 5530 West 
Harrison st., tai moteris išgė
rė: nyodų,. Ligoninėj moters 
pądėtią sunki> \

$670,000-,000 ■ nemokėtų 
taksų

Deliai to,, kad Cook pajauto 
finišuose Į)asir,eiškė betvajh 
kė,( tai nesumokėtų takąų suma, 
iki gegužės 1 d. šių melų šie-. 
Kianti $670,000,000,. Taip, pa-, 
reiškė- meras GcrmaHas kalbė
damas advokatų asociacijos su- 
siKįiĮkimm,.

Padaužos ilgai galvojo, kąip 
čia padaryti pakajų ant žęr 
mes. Man rodosi,\kad jie ng 
iš lo galo galvojo. Ir todėl aį, 
savo išdėstymus pradėdamas, 
prabilsiu malda “taip mai)» 
Dieve, padėk, tiktai apgink 
nuo kumučįų ir jįų. pliatkų.”

Matote, kai kurios nuistj ko
lonijos kūmutės laužo savp 
galveles, norėdamos apjuo
dinti SIpA, 178 kuopos organi
zatorių. f) kadangi kiekvie
nas turi teisę gintis ir kadaiv, 
gi aš pats nesu šv. Steponas,, 
idant melsčiaųs už tuos, kurio 
mane akmenimis mėto, tai, gcip. 
bjąmos širdelės, turiu, jums pa-, 
sakyti ve ką: nemėginkite SLA., 
178- kuopos, organizatoriui. an£ 
kupros joti. ’ -i-

’ Bo reikalo jus niekįnąto jį 
piktai; šaipotės ir paskaliu apie 
jį lęidžiatę; jisai savQ> dąrfją 
dirbo, ir dirbs,.

Lalkųa daug reiškia 
prliTOpųtentų, Nėrld- 
kuųklt vilklpduml »u 
ap&augpjliuų s ą> o 
8umąnymM. Brąjųs- 
kite bralžlnj ur- mo- <bji; dj Inatrųknlju.

1646) W/ 46tfe; Są 

Telefonai 

Boųlevard 5203*' 

Boųlevard 8413 

13^7. Sp. 49th Ct. 
t ' -■* * < ■ " ' 

Tdefoųas, 

V/2!.

rrr

tuln.a ir. <Rccor<Į <jf In-
ventlon” formos. 1 NJeko' neimami

Greitas; ata^rąus, rupcstldgat; p^-a 
taruavinųts.

CLARENCEA.O’BRIEN
Reąl0WdJ,.RMt«n.<!fAttorn®y 

43-A Security Savlnąs & Coromerclai 

DanlĮ Bųlldlng
(Dlredly ^crosa et^eelj frpm. pątcnt Office) 

WA6H1NPTON. D. C.

P1ŲIĄUSJĄS LIETUVA j 
CRABPRlŲj?:CHlICĄGQJ 
Kfeh. WtfPtu.vM pĮr

■ ■ jų™ 
»rr—«*

_ P^mnąųv 
juj . gerifiH, j ią . pi&įąi 
npgui kįtj. todej, 
pphUųsąM: pnfc/gr^-. 

qU).WWA^..
OpIiSAS: 

668 Wa; i8^hi Stim 
aTcl.. CaiiU ■ 61)7.4:,

SKYRIUI.
3238 S. Halsted St.t 

Vicj^ry 4pB8

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENIŲ

urna
■-T------- 'Jjil'IŲ »J.'fl"! j ,

Nukaposią alsas, moky
tojams
•-----  n.» . ?.Tt

Apstoto# Urybn, imbubąvu 

nųįtapoti Chicagus mokytojams 
m. Visu, kapojjmo 

suma siekianti $6,072,681 pe.r

TW

Jos i it .skį^toM prašomi 
idrih^u reikalais eM t: tas

rau.tuyes,. kurios
a u^į i^e n o.^e.

Buy gloves whh what 
it savęs

l<6r* reikalo moaSU 60c ar 
gra’sa.’g

u plrlUnMhrt, ar ka kita
L*rqbrjj. Phorm^ Oo(

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

■ 25c

AMBŲLANGE PATARNAVIMAS DIENA ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdinga •mrpattogą.įrramD,, 
pHtarnayimą, kuomet jhį yra labiausiai reikąlingar 

■■■ ■■■ ■ B M flitf MB. ?. ii

JŪSŲ GRAJBOJtLĄI.
Didyį^ Ofi^ , . ’ .

4605-07 South Hermitage Avenue
Viii Telefonai) YARDS; 1741 ir 1742 ,

įftd

Ofijio ir Rcz. Tcl. Boųlevard. 591,3 i

DR. BERTASH
T56 W. 3Sth St.

(Cor. of 35tb « Halsted Su) 
Ofiio vahndoa nuo 1-3, nuo 6:30.8130

. Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boųlevard 5914

DRiNAIKEUS
756 W. 35th St.

\(Čor. of 3 5tfc, B Halsted Su) 
Ofjsq valapdop: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį

Daktaras V. A. Šimkus
OYDY/TOJAS IR- CHIRURGAS

Gydo sąvo.. ofise pątįnusiąs, i»siputu»ia| 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo b iki 4 ir- nuo 7 iki 9 v, 
Nedėliomis nuo 1.0 iki U. 
3343 South- Halsted Street .

Tel. Boųlevard 1401
• i"*"* r*v*r .. -i" —. ............  n

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243. So. Halsted/ Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

. ... r   I <? " . -  —■   ''■■■' ' .»>l'rn.

Dr. Suzana A.Slakis
Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė,
Val.x 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomb ir nedėliomis pagąl susitarimą 

Ofiso Tel. Laf,ayette 7337 
Rez. TeL Hyde Park 3395

DR. HERZMAN
- . — Iš RUSIJOS..

Gerai lietuviams žinomas per 25; me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
•r. akuUris,

Gydo stajgias ir cbropižlpą, ligas vy
rų,, moterų ir. vaikų pagąl baųjansius 
n^tpdua, XrlUy. ir f .ekkt^i
prietaisus.

■ ' Ofisai io laboratorija:
1025> UG l 5tr/ nytoHi-MArj^  ̂

Valandoj: hp.o 10<—1-2 piftų^iių 
nuo 6»iki, vai. vakaro

j Tek
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph,
t ■ ...i— ■ ... t. ... , Mm1 imi

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS <

SPECIALISTAI DŽIOVOS 
Moteriškų,- Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. me. n.0Q, 2, iki 4 
vai, po pietų ir npo, 7 iki 8^30 vaL 
vakaro, NedėL nuo- 10 iki- 12. v. dieną.

Pbpnr. Mifpra^

Telefonas Yat& 0991

Dr. MAURICE KAHN
4631 South- Ashland. Avansu 

Ofiso valandos:.
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 ilęi 3. po pųtt

7 iki 8 vai. NedėL. nuo 10-iki-IŽ- 
Rąfc, Telepkope, Plaza 32fi^ .

Ofiso Te!. Victory 68$3 
Rezidencijps Tek Drexel 9191*

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visų akių

John Smdana, 0. D,
O.pTOMĘTRISTAS.

Telefonas Boųlevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos. 11 ryto, iki, 1 po pietų, 2
4 ir 6 iki 8 vak. Ncdėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Tdlpfeonai. dieną, ir. naktį Virginia 0036

ikį

■

Rez,. 6600 South Artfūan Avenue 
Pbone Prospcct 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
* • t / 

Ekspertas tyrimo akių ir'-pritaikymo, 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt- Blg., kamp. 18 Stv 2 aukštas 

Pastebėkite mano iŠįiat>ąSi.
Valąndos nuo, 9:3Q rytę iki. 8;j;0 va-, 

karo. Nedėtomis nuo 10 iki 12 
Room-8. Phoųę. Cąna|.tO523 ,

—r----- O Į, T- -

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Hplstęd Street: 
CHICAGp, IJ,L,

Teli Yards. 1829

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

.•f y ' '

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756i Wfcst 35th St 

kampas. WwLSt.
Valandos nuo 10—4,, nųę 6 ikįJL 

Nedėliomis nuo 10 iki. l’Žf
• ’■ • J V *•

Papkių, savo akisu Uęą^ąfflįpuotR

M A. Ra BįiUMEN/THAL.

Prakukuoja,, vir^ 20? m. 
4649 S. Ashland Ape., 
Tcl, Boųlevard 6487.

Ai MONTVID, M. D.
West Town State Bąnk Bldg., 

2400 Wi Madison St.
t Valy 1 iki 3 po pigtų, 6 iki 8 vak.

Tel. WesL 2860
Narpų telefftnaji. Brunswick- 0597r

" SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL’ ■ ■ •. K 4

Lietuvys Gydytojas.
,< irChirurgas.
P<rkdĮ,atoiWyo,otonj naųją,yi^,po!nrt.

4645 So. Ashland Avė.
Valąųdfts.2 iki 4...v 6 fti, 8 vai##. • 

ttedėlioj pagal" sutartį
- Td| . Bąnląvatd 782Q

Namą)

6641.SO.. Albauy. Avė.,
Tel. Projpe.ct 193Oi

GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS
Ofisas:

3102 So. Halsted St. 
arti 3 Ist Street , 

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

Nedaliomis ir šventad. 10L—12- dieną 
- .. * ■ 'i—f'. t - . i- iu u-rramffr..

Tel. Canahf 405D: Vwd8»’
Mh H1.1 Rohwedder) M. D.

1800- South Halsted SK
CHICAGO'

Vandos. 9 t tytR, įkk
Varicose, Gyslos Odos

Chroniškos. ir ilgos .l^os

DR. ALEX W. MARMOR 
<i“nTo(',^w;i“ffA8KUA8 ,K 

4407*0 Nortb Kėdelė Avenue 
TU, Indw«MktM» 0038

Valaųdo^ Iki, v. p.^p,. Ir nuo

ji ■ AdvofaaM ■

k. Gunrs
• ADVOKATAS

MIESTŲ. OFISAS/
127 N: Dearbom ^t.f Room. HIĮ 

Tid4ooasLCw<^>44TU .
VaJMpa: nuft .9 tmJ.M

Gyvenimo vieta 
3323 SMM HtiM.

Tęl, Boųlevard 131Q.
Valandos: nuo 6. iki/Š vak ki^KOa 

vakarą, išsoyuis. *
»,))A,ik»W.

i ..... ——ii, ■ y u yj'iay
‘ John Kuclwska&

Lt.ėtuyiSf AMtrokAtafe

A. K. Rutkauskas,. AR D

Dupkitc; sav.o akis išegzaminuoti, 
. . DYKAI

Registrpfttąm Dfltąmetristui 
Akių Speciahštas. Virš 15 metų' 

patyrimas 
raw*

4442 South Western Avenue

Tel. Lafąycųe, 4146

VALANDOS:
ųuo 9 iki 11 valandai

Telefonas, 
Valandos 9 ry/o iki 8 vakaro.

Ii s^lhį ife PčtiuHM o«a9 ■
-  ___ ■ ■ - - - - —  ———————

7

4631 S. Asfilgnd -Avė., Tel. Yards 6780

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So< Halsted Street

Tek . Calupict 329.4,
Njuo 9 ikj. 12 va), darios ir 
nuo 6 iki 9 valandbs vakare

<•

A, Ii. Davidonis, M.D.
4910 So,, Micliįgan Avenue,

Tcl Kenvvood. 5107 
VALANDOS:1

n|ig 9 , ikį 11 . ry-tAi
n to 8 vafotoąi

apart - šventadienio tr ketvirtadienio',^ 
—-įy.b

i? .'T?*'—
Phonc CanaL62ž2,

GYDYTOJAS .IR CHIRURGAS.,
2201 Wte$ 22ndStreet,

Valandos: 1—-z3 ir 7~~8
Sf.iĮfdoiujs jj;/ncjčjioiius, pagąl sutartį.
Ręzidęncija 6 6.2JL w.. Ridunond. Street

ųuo 9 iki 11 valandiu ryto, 
ųuo, 6 iki| 9 valanti vakaro^

, DR. J. J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS. IRi. CHIRURGAS ‘

2403 W. 63rd, St.,_ Suite 3
Tcl. Prošpcct 1Q28 

Rez. 2359 ,So. Leavitf Sh Canal 23301-4.^45 Archer 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutartį

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS.
2.4 2 0( Marųuettc Rpųrf.

VaJ?n4os; 9-r^l2,.’ 7-H-J, Antradienį it’. 
Kątyirtadteųį vakarai?, pagal, susitąrihia. 

-ir. — r te?
DR.. Av L. YUSKA:.

a24jŽ2 U(. Macąuette kd.. ’ 
kampas,’6 7th ir Ąųcyan Avė., 

, , Telefonas Gcovehill 1595 
balandos nuo 9 iki U ryto, nuo 2-4 

ir, 7-9. pą pietų,, sąrcdpm^ po? picų į^
ncdSIioųjs pagal susitarimą

"IgTTlJ įHI-311

.   irif .....r.......... . —s-!——t-T—

Dr. Vincent C. Steele.
Dentistąs^

4180, Archer Avenue,

.. ----------------- . . . « '.-.Į......  1

A. A ŠL A K Į S
M.mio St.

į7>%7

Namų Tel. Hy<de Park^33^« ;

Jbfš R
(John Bagdžiww Borden), ,

TT

fck ’^T"

9W

!^iy. į į'y ii.. .ju.1-..... -p
Phonc< Boųlevard 7042

Dentistas
4645 So.. Ashland Ąve

• arti 4 7th -Street •• 1

LietuviSi-Advokatas^
463ll So. AMand^ Alh'
Tdt BWs»ardD280& t 

*Rez. 6515 So. Rocktvell St.
Tel. Repąblic 9723 , 

- j —rr*«i U J «juj .

A. A. OUS-
R. A, VASALLK

ADVOKATAI

11 South La Salto Street
RqqW, 193,4. • Td., R»*>lpb uj>2
V«JW<los. nuo, iKk_5
3 241 S. Halsted it* TąL Vujory 0567

Vnlaųdos —. 7 iki 9<.vąkąxft- 
,Qiis—Uwi.» Kftv. 

' Vasallc—-Pan„ Scr.
1

ir Su|ws 
ir PčcnyČios valį.

prte.fi


Tarp Chicagos 
Lietuvių

streikininkus terorizuoja ir še- 
HfO padėjėjai. Gal ir ten jis 
tasifų savo draugų iš bimbinės 
frakcijos. rSenas Petras,

Pirmadienis vas. 1, 1932

Ką sako klausytojai 
apie “Naujienų” ra

dio programos

P-les Valerijos Čepu 
kaitės koncertas

Tas koncertas rengiama kovo 
11 d. Lietuvių Auditorijoj

mainytos, vyrui pyktis— tar
nas kaltas; bet po audros ir 
vėl giedrrt, santaika, bučkiai ir 
tvarka namuose. '

Ir šis visas atsitikimas, kar
tais žiaurus, kartais malonus, 
bus atvaizduotas Lietuvių Au
ditorijoj 6 d. vasario. Taigi, 
kurie norite linksmai praleisti 
laiką ir iki sočiai prisijuokti, 
ateikite!—Mare. >. '

pat keliu,, kokiu pirm jų ėjo ko
munistai; o jeigu* jie •'norės 
skaldyti Seimą, tai tura but 
jiems nepavyks suskaldyti, kaip

PRANEŠIMAI

Naujienų spulka

Praėjusios savaitės pabai
goj ••Naujienose” lankėsi p-nia 
Johnson, 5130 So. Trumbull 
avė. Pabaigus biznio reikalą 
p. Johnson įsikalbėjo apie 
“N.” radio programos, 
džiaugėsi tais, programais ir 
pasisakė laukianti jų nekant
riai, tik apgailestavo, kad jie 
per t limpi 
transliuojami

vos pusė valandos 
Kep..

Seno Petro pasta 
bos

Sausio 27 dienų' Chicagos 
spauda didžiulėmis raidėmis 
pranešė, kad 18,000 miesto dar
bininkų gausių dviejų savaičių 
algų. Pranešimas lietė mokyto
jus ir kitus darbininkus.

Yra apgailėtina, kad moky
tojai ir kiti miesto darbininkai 
turi laukti algų nuo gruodžio 
7 d., kai jie gavo peidę. Mat, 
Chicaga taip paskendusi skolo
se, kad tur but vargiai kas no
rėtų ir iš varžytinių jų pirkti.

šis Chicagos bankrotas liudi
ja kaip geri yra miesto gaspa- 

' doriai iš republikonų ir demo
kratų.

Wisconsin, gas- 
socialistas ir jo 
tarnauja mies-

Milwaukee, 
padorius yra 
administracija 
tui apie 12 metų, šiandie Mil- 
vvaukee neturi skolų, o ir mies
to darbininkai gauna algas ka
da pripuola jiems jos gauti. Ir 
da^ Milwabkee piliečiai moka 
pigesnes taksas, nei Chicagos.

Kažin ar nebūtų Chicagos 
piliečiams laikas imti pavyzdys 
iš Milwaukee piliečių: miesto 
merą ir kitus tėtušius renkant 
išrinkti socialistus vietoj re
publikonų ir demokratų. Gal 
tada ir Chicagos mokytojai, 
ugnegesiai, policininkai ir kiti 
miesto darbininkai gautų algas 
laiku, o piliečiai mažesnės tak-

Rengia koncertus draugijos, 
kliubai, kuopos, chorai. Ren
gia juos pavieniai asmens‘savo 
naudai.

Bet iki šiol dar nebuvo su
rengtas ^koncertas p-lei čepu- 

Ji\ kaitei,kuri tikrai užsitarnau ja 
tokio parengimo.

P-lė Čepukąitė iš mažų dienų 
pasižymėjo ypatingu gabumu 
kaip smuikininkė. Iš mažų die
nų ji dalyvavo įvairiuose pa
rengimuose smuikuodama.

Laikas bėgo, ji lavinosi smui
kuoti, dirbo nepaliaudama, ne
nuleisdama rankų, šiandie ji 
yra Northwestern universiteto 
studente, jau, regis, trečius me
tus lankanti tos įstaigos muzi
kos kursus ir, specializuojanti 
smuikuoti. Ji skaitosi viena 
žymiausių mokinių toj mo
kykloje tarp šimtų kitų moki
nių, suvažiavusių ten iš visų ša
lies kampų.

Ir jau šiandie ji yra viena 
gabiausių lietuvių smuikui val
dyti Chicagoj. Taigi dabar p- 
lei čepukaitei būrys lietuvių 
meno rėmėjų ir draugijų dar
buotojų rengia koncertą kovo 
11 d. Chicagos Leituvių Audi
torijoj.

Rengėjų sąrašas, programą 
numeriai ir vardai tų, kurie pa
dės p-lei čepukaitei programų 
išpildyti, bus pranešta vėliau.

—Rep.

St. Gegužis lankėsi 
Chicagoje

šeštadienį atvyko dvejetui 
dienų j Chicaga SLA. Preziden
tas, p. St. Gegužis, kuris daly
vauja United Mine Workors 
konvencijoje Indianapplise. At
silankė “Naujienų” redakcijoje 
ir keliose žymesnėse lietuvių į- 
staigose.

Mainierių konvencija; pasak 
p. Gegužio, esanti šiemet skait
linga. Joje dalyvauja apie tū
kstantis delegatų, iš jų su vir
šum trejetas šimtų —delegatai 
iš Illinois valstijos. Konvencija 
tęsėsi vienų savaitę ir prasitęs 
veikiausia dar savaitę

nepavyko komunistams..
— Kodėl jie taip kiekvienų 

sekmadienį rėžia spyčius prieš 
socialistus ir prieš SLA. kasie- 
rių Gugį? — klausinėjo žmo
nes toliau. Ir patys išreikšda
mi savo nuomonę pasisakė, kad 
nors esą katalikai įsitikiųimu, 
bot; stoją už GiigĮ. Ba turėję 
reikalų su Gugiu kaip advoka
tu ir visuomet buvę patenkinti.

Ir dabar žmonės riet pasipik-, 
tinę tokiais fašištij yadio prog
rama is, sakydami, kad tie, pro
gramai nenešu, naudos dagi pa
tiems jų rengėjams. Tik plio- 
vonės esą leidžiamos oro ban
gomis

Naujienų skolinimo h’ buda- 
vojimo bendrovės nauju serija 
prasideda su 1 d. sąrišio 1932 
m. Galima įstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 Vai. vakaro kas 
die.

ši įstaiga yra patogiausia dėl 
su taupi nimo pinigų 
dėl investmentų ir 
eią dcl darbininkų

Del platesnių inmrmacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St

T. Rypkevičia, sekr.

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namui 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

*

r 
-Povilas.

Cicero
Bomba naujai bučernei

Town of Lake
Vaizdelis iš lauko puses

o «
Sausio 26 d. Lietuvių Audi- esi 

tori joj komisaras Kokas kalbė
jo apie Sovietų Rusiją.

Roko pirmas smutkas buvo i 
tas, kad jis nesusitarė su pir
mininku, kaip geriau publikai 
pasakas pasakoti.

(Pirmininkas, perstatydamas 
Roką kalbėti, pareiškė daug 
maT taip: Jus, tavorščiai ir ta- 
vorškos, išgirsite draugą Roką 
Mizarą kalbant apie musų tė
vynę Rusiją, kuris ten išbuvo 
keturias savaites.

Rokas gi išėjęs astradon pa
sako, kad dfg. pirmininkas 
svarbią klaidą padaręs, nes jis, 
Mizara, buvęs Rusijoj ne ke
turias, bet dešimtį savaičių.

Publikoj /kilo abejonių, kuris 
dabar teisybę pasakė— pirmi
ninkas ar Rokas?

Sėdėjęs netoli manęs vienas 
pilietis ir pastebėjo: gal bu
vai kur Ciceroj, o ne Rusijoj, 
kad vienas sakote Keturias, b 
kitas dešimtį savaičių? ■. :

kuone

Pasi-

Motcriškas graudus 
verkiąs balsas: t

—O-o-o tu, r-r-že, nelabasis! 
Duok man valgyti... Sakei, kad 
vaikas parneš, o kodėl jis dar 
bar neparneša?

—šarap, šarap, motin — pus
balsiai atsiliepia vyro balsas.

—Ne, niekuomet!
girsta trenksmas kumščiu į 
stalą ir dar garsesnis pludi- 

hnas: — Aha, ar tu‘esi geras' 
(tėvas? Ar taip reikia vaikus 
/mokinti, kaip tu mokini? Ar 

__i kur girdėjęs, kad tėvas 
. pirktų vaikui revolverį? fl^asa- 
įkyk tu man...

—Na, jau gana, gana - 
atsiliepia vyras pusbalsiai

—Ne, netylėsiu!.. Tu paėmei 
paskutinius mano dvidešimt do
lerių ir nupirkai vaikui revol
verį ir sakei, kad dabar tai bu
sime visi sotus. O ką, ar dabar 
jau pasisotinai vaiko -netekęs? 
Aš noriu valgyti, eik man tuo
jau parnešk, o jeigu ne, tai ži
nai kas tavęs laukia.

Su šiais žodžiais atsidaro na
mo durys, ’ išeina laukan api
plyšęs vyriškis ir nueina alėjos 
link... . \ / '

šis pasikalbėjimas įvyko ra
ngoje apielinkėje. Tik man ne
teko sužinoti kas atsitiko su 
vaiku ir revolveriu. —Kaulas.

Bridgeportas

f ilgiausia 1 i 
į-.i; ankiau- 

ža< mių.

Maręįiiette t\ul; apiedinkėj 
lietuviai, kurie pageidauja! 
Naujienas į namus, anksti iš 
rvto kreinkilės pas vietini iš-
nešiotojų.

Ed. Šmotelis, 
7114 So. Campbell Avc.

Tel. Prospect 3676

Daugeli* pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiuro* 
daiktu.
TAI yra jiiuku jeigu gali taip 

padaryt, jojj kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas

I dalikas gali neleisti jums riti 
' pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roips ar nenorons turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O l 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Lhterine, dantų tepalas, valo 
dantia nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų cmalčs —- tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba. Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu, 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lo*;is, U. S. A.

'"l ................ ...... INI I

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.,
CHICAGO. ILL.

Pastebėlė apie 
. mirusius

Nors aš esu nekoks rašyto
jas arba korespondentas, bet 
gimė galvoj mintis, tai ir no
riu pasidalinti ja su dienraščio 
skaitytojais.

šiomis dienomis “Naujieno
se” pastebėjau žinią, kad neti
kėta mirtimi mirė musų brolis 
lietuvis.

Atrodė truputį keista. Ak, 
ne dėl to, kad žmogus gyvastį 
atėmė, b.et tik mąstant kaip 
pasaulis keičiasi.

Aš ilgoką laiką gyvenu Chi- 
cagoj. Dalyvavau dar šv. Ka
zimiero kapinių šventinimo iš
kilmėse ir atmenu, taip sakyti, 
kapinių liniją laidotuvių reika
lais.

Seniau, dagi geriausiam ka
talikui mirus, kunigai ir ka
nauninkai nenorėdavo priimti 
jo kūno į “šventas” kapines, 
jei jis pirm mirties nebuvo ve
lykinės atlikęs. Ir pasitaikyda
vo kartais daug-maž panašus 
pareiškimas išgirsti: tokį už 
tvoros; koks gyvenimas ir ko
kia mirtis, toks ir laidojimas.

O dabar jau kitokie laikai. 
Nors ir nusižudo žmogus, bet 
kunigėliai ir šventina, ir, ruko 
ir į “šventęs” kapines priima.

Mano nuomone, jau seniai 
reikėjo taip daryti. Žmogus yra 
nekaltas, jei išpažinties neatli
ko arba saužudystę papildė, 
nes jisai nepajėgė 
vargų pakelti.

Visiems sveikai 
tiemg žmonėms tai 
Bet bažnyčia to
Tik dabar matomai ir ji pra
deda susiprasti. Alright: ge
riau vėliau, negu niekuomet.
\ A. P.

u •
Nesenai prie 49 Ct. ir 14 St., 

p. Jukniaus rihme, atsidarė šva
ri, moderniška' bučernė. Vietos 
gyventojai tuomi buvo labai pa
tenkinti, nes^ viskas buvo pigu, 
švaru ir inandagus patarnavi
mas. Ta nauja vieta su pir
ma diena susilaukė didelio pa
sisekimo, nes užpereitą šešta
dienį vien paukščių pardavė už 
daugiau negu .5300. Delei t<» 
labai tūžo kiti panašus, smul
kus vertelgos.

Bet štai naktį iš penktadie
nio į šeštadienį, apio 2:30 vai., 
kada bučernė buvo pilna pri
krauta prekių šeštadieniui, ne
žinomi piktadariai išlaužė du
ris ir įmetė juodojo parako 
bombą 
uždegė.
pridarė 
51,000.
yra' labai pasipiktinę, bet kal
tininkų nėra ir turbųt niekad 
jie nebus surasti.

Krautuvė betgi dabar yra 
sparčiai remontuojama ir už 
kelių dienų vėl, bus atidaryta. 
Jos savininkas įyrai p. Šimkus.

ir dar gasolino pripylę 
Sprogimas ir gaisras 
daug nuostolių— apie 
Gyventojai tuo įvykiu

Lietuvių Moterų Draugijos "Apšvieta” 
mėnesinis susirinkimas įvyks 2 d. va
sario 1932 m.. 7:30 Vai. vakare, San
daros sver., 3236 So. Halstcd St. Visos 
narės susirinkite laiku, bes turime daug 
reikalų aptarti.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks antradieny, 
vasario 2 d., 8 vai. vakare, Mark Whitc 
Square P'arko svet., ant 29 ir South 
Halsted St. Malonėkite visi atsilankyti, 
nes turini išrinkti darbininkus dcl ba
liaus ir užvilktas duokles užsimokėkite.

A. Zalagėna?, prot. rast.

North Side. —=■ SLA. 226 kuopa lai
kys savo susirinkimą ateinantį antradie
nį, vasario 2 d., Association House, 
2150 W. North Avė., kai 7:30 v. v. 
Visi kuopos nardai malonėkite susirinkti 
laiku. Kurių mokestys yra užvilktos 
malonėkite užsimokėti, kad vėliau ne
įvyktų nesusipratimų.

Prot. Sekretorius.,

Draugystė Saldžiausios Širdies V. Jė
zaus laikys savo mėnesinį susirinkimą 
2 d. vasario, 7:30’vai. vak., Auditorijos 
svet., 3133 So.z Halstcd st. Kviečiame 
visus narius susirinkti, nes bus daug 
svarbių reikalų. — Valdyba.

SeArelorė.

JEI JUMS REIKIA
Plumbingo arba apšildymo reikmenų 
pasaukite mus. Mes garantuojame di
deli jums sutaupymą.
SOUTH CENTUR PLUMBING and 
HEATING SUPPLY COM0ANY. Ine 

N. W. Cor. 5 5tb and State Sts 
Pbone;. Atlantic 4290-1

UNIVERSAL SH0E 
REBUILDEHS

ANTANAS F. STANEVICH

3451 Wallace Str.
Augštos rųšies darbas.—Žemos Kainos 

-*—25 metai patyrimo.
Mes pasiimam čeverykus 
ir greitai pristatom. 
Tiktai patelefo- 
nuokit YARDS 
5 810. Kas at- 
neš ir pasiims g
gaus 10 nuoš, Mr
nuolaidos.

šio pasaulio

protaujan- 
buvo aišku, 
nepripažino.

SLA. ir radio pro
gramai

Kaip reaguoja j radio ųirogra- 
mus tie žmones, kurie < 

nepriklausę SLA.

A. F. CZESNA’S

EEEKTRIKINIAI TREATMENTAI

BATHS 
ri’UKIfiKOR RI'LFVRTNftS VANOH m

Naujo* Nužeminto* Kalno* Buvo Dabar
Garo ir laAų pirtį* 60c 35c
Garo. rnamlynC tr lažai 75c 60c
Garo ir ciektro* maudyne 
Tnrkifika ir Elektros

1.00 75c
pirtį* tr kambary* 2.50 1.50

Sulphurlo maųdyn# 2.00 1.60
Pilnas olektrikinl* treatmen-

Vaistų ar alkoholio jtrinimae 75c 50c
Moterim* antradieniai*—clie.ua ir vakarai*

tas ir Slnuaoidal masina 3.00 2.60
Pilna* treatmen t a* 4.60 3.60
Elektriklnl* Matrnža* 1.60 1.00

1657 W. 45th St.
Kamp. 8. Paulina. Tel. Boulevard 455»

CLASSIFIESADS
Educational

Mokyklos

Garsinkitės Naujienose

MADOS

Pbotie Hemlock 2393
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ S't'A TYMO 
KONTR A KTORH iŠ 

6504 fio. Washtenau> Avė 
CHICAGO ILL

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672<West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

KAS TAI NEPA
PRASTO-VERTA

1 ‘ z »• 1 ;.

PERSKAITYTI

' Laikuose musų protėvių Europoj ne
buvo dabartinių laikų išradymų gydy
mo. operacijų ir tt., o vienok žmonės 
ilgiau gyveno ir džiaugėsi gera sveika
ta — žinojo paslaptį gydymos gamtiš
komis priemonėmis — gyduolėmis, pa
gamintomis iš šaknų, kvietkų, aliejų, 
mineralų ir tt. Pastangomis žymiausių 
aptiekininkų, chemikų, daktarų ir pro-, 
fesorių Europoje tapo ištobulintas re
ceptas, sulig kurio pradėta gaminti
HERBOLEK formoj geležies—žolių
vyno, visur per amžius vartojamo nuo 
visokių ligų. Herbolek dabar yra pri
pažintas augščiausių Amerikos vyriausy
bių už vieną iš geriausių abelnų gy
duolių, kurią pastangomis lietuviškos la
boratorijos dabar galima gauti kiekvie
noj aptiekoj arba tiesiai iš W. Pas 
Medicine , Laboratories, Ine., 8480 
Commercial j Avė., KChicago, III., telefo
nas Saginavv 3065. 1

Dresių\ Dezaininimas 
Dreshi Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas
Mm tpikląme ekspertą initruh 
cija* fttuoB? kursuose 'Dienomis 
ar vakarais 2ema kaina Me 
amatai yra patrau kianty* ir 
gerai anmokamt Raftykite dėl 

knygutes apie kursą, kutino 
ių<< įdomaujate

.Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dezai 
ninti ir padaryti gražias rkry 
bfiles kol mokinai?* Diplomo* 
duodąinos Ateikite ar rafiykh 
de) nemokamos knygutes.

- MA8TER COI.T.EOE
JOS, F KASNICKA Principal

N STATE RAN ‘471R
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35 (5 Halstcd Sts 
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie
Dvigubas programas

“CORSAIR”

SAUGUS INVEST-
. ' MENTAS

Reikalinga $a000 ant pirmo 
morgičiaus. Gėręs užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės j 
Naujienas, 1739 S. Halsted St. 
Box 1382.

Personai

PAIEŠKAU Kazimiero Zymonto, iš 
Karklėnų miestelio. Antano Zymonto su
nūs. Pirmiaus gyveno Cbicago, dabar 

•nežinau. Jis pats ar kas žinote pra- 
: sau pranešti. Jono Zymonto švogeriui—- 

AQOLPH VZASKELIS
4431 So. Artesian Avė.

Cbicago,, III.

K Mizara sausio 27 d. “Vil
ny” rašydamas “krislus’* pir
mame puslapy neužginija, kad 
jis tarnavęs milicijoje. Miza- 
ra kalba: girdi, ir “Naujienos0 

* jau rašo, kad aš tarnavau mi
licijoj; gal ateity Pruseika ir 
vėl rašys; esą, nieko daugiau 
negalima nė norėti iš tų įmo
nių.

Well, kaip ten nebūtų, bet 
komunistų didysis komisaras 
prispirtas faktais prisipažįsta, 
kad jam yra vieta ir valstijos 
milicijoje.

Komisaras

Bridgeporto Lietuvių Politikos 
Kliutas rengia pramogų tatairą 

f f ■■■■!!■■ ■! » | j ,
Bridgeporto Lietuvių Politi

kos Kliubas rengia pramogų 
vakarą su vaidinimu vasario 6 
d., t. y. šeštadienio vakare. Pa
rengimo vieta Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted Street.

M. Dundulienės artistų grupė 
vaidina labai juokingą komedi
ją “Netikėtas sugrįžimas”, jos 
pačios patašytą ir dar rankraš
ty tebėsančią. t

Oi kiek ten triukšmo, kiek 
atsitikimų: pati išvažuioja pas 
brolį j svečius; ant nelaimės 
randa brolį sergantį rauplėmis,

Mizara turėtų negali su juo pasimatyti; grįž- 
nuvažiuoti į Harlen/Ky., apie- ta namo,"o sugrįžusi randa vy- 
linkę, kur 18,000 angliakasių rą bebaliavojantį su viešnio- 
streikuoja. Ir toje apielinkėje mfs; pačiai ašaros, šaudymas, giIr toje apielinkėje mfs; pačiai ašaros, šaudymas, gi 

1 '•

Man teko susitikti - su kelio
mis katalikų šeimynomis, ku- 
rios kiaušo visų lietuviškų ra- 
diq programų. ,

Jie kiauisė manęs, kas ;tas 
per “tribūnas”, kurio - vardu 
Susivienijimas Lietuvių Ameri
koje dupdąs radio programas.

Žmonės net neatskiria to 
“tribūno” nuo Susivienijimo ir 
nesupranta koks dalykas. Man 
atsakius, kad Susivienijimas 
neduoda jokių radio programų, 
tie žmonės ir klausia: O kodėl,, 
girdi, daugiausia kalbama apie 
Susivienijimą ir Susivienijimo 
kandidatus į prezidentus ir į 
kitas vietas?

Jie dar klausinėjo; ar ir vėl 
socialistai skilsią. Turėjau pa
aiškinti kaip yištikrųjų dalykai 
vystosi, kad, būtent, fašistai 
briaujasi į SLA. ir eina tokiu . . . '

... . ,
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Hejp VVaitled—Malė
.. r h *n in Rei ki a

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 ageiitauti. 
; Lengvas darbas, pilną ar dalį liko. Ra
šykite tiktai angliškai, pridedami užad- 
resuotą ir užstempuotą konvertą, dėl 
platesnių žinių (Jei norite sempelį vei
do miltelių, prisiųskit aštuonius centus 
pašto ženkleliais).

Adresdokit

Box Y E-8L Dept. 28, 
Cbicago Herald Ęxaminer, 

Cbicago, Iii.

su

CHESTER MORRIS 
ir

“BEAU HŲNKS”
su

LAUREL ir HARDY

T aipgt
Komedija, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai.

For Rent3337
Herbolek pilnoj prašmėj galima va

dinti stebuklinga gyduole, nes ji sustip
rina ir išvalo kraują — o tas išvalytas 
gi kraujas pašalina < visokias negales ir 
ligas. ■ Padidina apetitą, nuramina ner
vus, išnyksta gasai ir išpūtimai, išbėri
mai, reguliuoja skilvį, išvalo visus gy
vastinguosius kanalus nuo nešvarumų— 
užkietėjimas amžinai > dingsta. Riebus 
sulieSėją, liesus, pariėbėję delei pašalinimo 
nereikalingų ir nuodijančių gasų, taipgi 
kenksmingų atmatų, pasiliekančių nuo 
kasdieninio maisto. Reumatizmas, kru
tinės ligos, šaRiai, slogos, tulžies ir 
kepenų akmenys, sutinusios kojos, ran-’ 
ko§ ir tt„ kaip kumparas išnyks po 
vartojimo‘Herbolek. *

?•'! .*'■ '< '• . •

Moterys pasidiro gražios, pilnos link
smumo, o pusilpnėję vyrai išnaujo at
gauna vyrišką jėgą, sveikatą ir laimę.

, , . ■ Į 4
' , ' *• :'-t ■ - ■' v . ’ ' !, 7 ,

Neeikvokite savo sunkiai uždirbtu 
,centų ant įvairių abejotinos vertės gy
duolių, arba brangių "t’rcatmentų”, jū
sų sveikatos stovis gali pablogėti, arba, 
kas dar blogiau* gali atsirasti payojin- 
kos komplikacijos. *
Herboleko už dolerį, arba dvigubo didu
mo bonką už pusantro dolerio, o links
mumas ir laime Užviešpataus jūsų na-‘ 
muose, — ’prisįdėkitė prie tūkstančių 
pasveikusių zir , laimingų šeimynų, ku
rios po vartojimo Herbolek pripažįsta, 
kad nėra tinkamų žodžių apibudinimui 
Herboleko įertės. ’ , Herbolek kaipo 
SIMBOLIS sveikatos stovi ant sargy
bos nuo amžių — vartokite jį, ne tik 
išgydo liguistus, bet ir kartas nuo kar
to vartojimas t šįų gyduolių palaiko 
Vyrus, Moteris ir Vaikus geriausiame fi
ziniame ir davsiniame stovyje sveikumo 
ir išvaizdos. . f

4 -KUi.

-------
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o tas išvalytas

3337 •— Labai graži ir rnadni

PASIRENDUOJA 4 kambarių flatas, 
štymu apšildomas,, kas apsiimtų prižiū
rėti boilerius, o su renda susitaikysime. 
Atsišaukite tuojaus. 6842 S. Rockwell 
St. Tel. Hemlock 4994.

,centų ant įvairių’ abejotinos vertes gy- 
.1,, 

sų sveikatos stovis gali pablogėti, arba, 
kas dar blogiau, gali atsirasti pavojin- 
kos komplikacijos. Nusipirkite bonka 
Herboleko už dolerį, arba dvigubo didu
mo bonką už- pusantro dolerio, o links-

. ~ '•.t r. • k., . • • c

prisidekite prie tūkstančių 
i. ku-

spęrto 
suknelė. Viena iš paskiausių7 modeliųf 
kurią galima pavadinti “kibai smart 
Šilkinis arba vilnonis materijolas tiks 
šiai Suknelei/ Sukirptos mieros 14. 16, 
118. taipgi 36 ir 3,8 colių per krutinę.

Norint gauti viena ar daugiau 
viršnurodytų navyzdžių. pražome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mlerą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adrerą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Gdlima pri
siųsti pinigus arba paštų ženkleliais 
kartu su užsakyme. Laiškus reikia 
adresuoti i . v

Naujienų Pattem Dept., 1739 So. 
Hblf^ed St., Chicago III.

"I1—.... .  .... . Ri.|.,~.-^.-t....i~~.—. .w»l |, ; ,

/NAUJIENOS; Pattern Dept.
1739 S. Halsted St, Chicago.
čia jdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No.—.......
. < .

Mieros ............... . per krutinę

MILDA
Theatre

3’142 S. Halstcd St.

Business Chanceš
P^r4avjmųjii Bizniai

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

PARDAVIMUI kendžių krautuvėlė 
netoli' mokyklos, pigiai. tKaina $250. 

' 4016% Archer Avė.

BARGENAS. Pardavimui delicates- 
sen. grosernė ir soft drinks. 8049 Vin- 
cennes Ave„ Tel. Raddiffe 7666.

. 1J
l M, ........* *

■ ' '' •>
vi i
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odžių apib 
Herbolek

vartokite jį, ne tik

(Vardas ir pavarde)
/

(Adresas)

t Miestas ir valstija) 
"I «■>*■ ■ t

Šiandie
Dvigubas programas

“SURRENDER”
su

war!nbr BAXTER '
ir

‘ARIZONA TERROR’
SH 

KEN MAYNARD <
", - ■ >

Taipgi
Komedijos. Žinios, Pasakėčios,

Margumynai

Farms For Sale
Tikini Pardavimui

PARDAVIMUI 80 akrų farma. beis- 
mento batftL 6 kambarių namas, grudų 
svirnas, 10 karvių. 2 arkliai. ~ —
ir. tr. 
jimas 

3621

masinos
Kaina $5:500. Pirmas įmokė- 

$2.500.
WALTER JOZAITIS,

S. Halstcd St., tel. Boulevard 0987 
Kitos farrnos.

IMPERFECT IN ORIGINAL

• Real Pastate For Sale
Nainai-ž^mgPardavimui

BARGENAS. Priverstas paaukoti 
naują 2 po 6 kambarius namą. Randa
si prie 4 5 ir Fairfield Avė.

%25e2%2580%2594clie.ua



