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Mokesnių Nuo Pelno 
Įstatymas Valstijos 
Piliečiams Priimtas

Bedarbių pagalbos 
biliaus sumanymas 
pastūmėtas pirmyn

“Faiįpierių blokas”, pravedęs 
pelno mokesnius, niekuo ne
besiinteresuoja

Grynų pajamų Taksų ratą 
$1,000 ar mažiau ..... 
$1,001 ligi $4,000 ....
$4,001 ligi $9,000 ....
$9,001 ligi $16,000 .. 
$16,001 ligi $25,000 . 
$25,000 ir daugiau....
' Išimtys padaromos tokios: 
Nevedę nemoka nuo metinių 
pajamų nedaugiau kaip $1,000 
ir vedę nuo $2,500 ir nuo kiek
vieno vaiko dar nemoka . nuo 
$300.
Susijaudino išgirdę apie padėtį

Springfield, III., vas. 3. —Ga
limybės 
kuriais 
000,000 
gelbėti,
kai “farmėrių blokui 
pravesti pelno mokesnių įstaty
mą. Dabar jie visai nebesiiu- 
teresuoja Chicagos padėtimi. 
Chicagos atstovąi^ir delegaci
jos kapiteliu j peršėjo apie 
gresiantį pavojų ir'pareiškė, 
kad ne tik neturtingieji neturi 
ko valgyti Chicagojc, bet kaip 
praneša Illinois mainerių unijos 
vadai, nėra valstijoj tos kasyk
los, kur šimtai angliakasių šei
mynų nebadautų. Majoras Cer- tikrosios vertybės.

4%

pravesti penkis bilius, 
butų suteikiama $18,- 
Chicagos bedarbiams 

atrado liūdnos po to, 
pavyko

Kiniečiai skaudžiai sumušė japonus; 
Japonija nepriima pasiūlymo derėtis

Japonų armijos vadas prisipažino prie smūgio 
ir prestižo praradimo Shanghajuj

Kinie-Shanghai, vas. 3 
čiai ne tik atlaike smarkiausias 
japonų atakas, bet dar pačius 
japonus nuvijo per gerą treč
dalį mylios atgal į pajūrį, ne
žiūrint, kad japonai vartojo 
lauko artileriją ir laivyno ar- 
motas ir dar' 15 orlaivių mėtė 
į miestą ir apkasus stipriausias 
bombas.

Japonai patys prisipažįsta, 
kad kiniečiai juos sumušė prie 
šiaurinės gelžkelio stoties. Ja
ponų kariuomenės vadas Shio- 
sawa, nepajėgęs paimti stoties, 
nebeteko įspūdžio ir prestižo.

Nuo japonų kanonados ir oro 
bombų vėl visa padangė parau
do gaisrais. Ci vyliams gyven
tojams dar daugiau nuostolių 
turtu ir gyvybėmis pridaryta. 
—Amerikos admirolui Taylor 
atplaukus su štabo laivu Hus- 
ton, kiniečių ir svetimtaučių 
ūpas žymiai pakilo.

Mandžuriją skaito galutinai 
užkariautą

Washington, vas. 3. — Kinija 
priėmė be rezervacijų Ameri- 
■ ■■I .H I   A —■■■■■■i -

debesuotumas, ga 
sniego; vidutinis 
vėjas.

Chicagai ir apylinkei tedera- 
i oro biuras šiai dienai pra

našauja:
Didėjantis

įima klek 
šiaurvakarių

Vakar temperatūra apie 26,

—........*.............  1,1 t,

mak atskubėjo asmeniškai va
dovauti kovai už bedarbius.

Vėlesnėmis žiniomis, po to 
kai spykeris Shanahan nupiešė 
Chicagos bedarbių baisią pade* 
tį, tai ir “farmėrių blokas” su
sijaudino ir jų atstovas John 
Devine atsistojęs pareiškė, kad 
užmiestiečiai pakeičia nuomo
nę, nes ligi šiol jie neturėję ir 
supratimo, kokia yra Chicagos 
bedarbių padėtis.

Planas Chicagai pagelbėti
Springfield, III., vas. 3. —Se

natorius Woods įnešė tamtik- 
ros chicagiečių komisijos pa
gamintą mokesnių planą, ku
riuo butų išvaduota Chicago iš 
dabartinių finasinių vargų. Pla
nas numato:

1. Išleisti / 20 metams bond- 
sus, kurie padengtų 1928, 1929 
ir 1930 metų taksas.

2. Grąžinti tiems, kurie mo
kėjo savo privalomas taksas 
minėtais metais.

3. Pakeisti 
ir 1930 metų 
sų varantus j 
metų laidos.

4. Pradėti
1931 metų taksas, einant Kelly 
planu.

5. Parduoti numatomųjų tak
sų varantus laisvės • paskolos 
planu, padengti 1931 metų tak
soms.

■ 6. Cook apskričio asmeninės 
nuosavybės taksas užrašyti į 
sąrašus ligi pusės ar daugiau 

visus 1928, 1929 
numatomųjų tak- 
bondsus iš tos 20

nelaukiant rinkti

kos ir Anglijos pasiūlymą ka
rui baigti ir deryboms pradėti, 
vadovaujantis Kellogo pakto 
dvasia, tačiau iš Japonijos ne 
tik atsakymo negauta, bet pa
tariama, kad Japonija atsisako 
sąlygas priimti.

Japonai griežtai pareiškia, 
kad dėl Mandžurijos 'užėmimo 
jie jokių derybų neprisiims ir 
kad Mandžurijos nereikią mai
šyti su Shanghai konfliktu.

Anglijos karas su 
terimis Indijoj

mo-

Daugelis pasmerkta sunkių 
darbų katorgon

Bombay, vas. 3, — Anglų 
valdžia' pradėjo tikrą karą su 
Indijos moterimis ir neregimo
mis patriotėmis. Pasiremiant 
vice-karaliaus Willingtono dek
retu daug moterų ir jaunų mer* 
gaičių Indijoj pasmerktos ka* 
torgon po metus ir daugiau už 
boikoto kampaniją.

Hooverio ir Garnerio 
ateitis

Washington, vas. 3. — Gir
dėti, kad New Yorko republi- 
konai jau susitarė nominuoti 
HooVerj sekamam terminui. 
Demokratai iškėlė Garnerj, da
bartinį kongreso pirmininką, 
kaip galimą kandidatą. Hoove^ 
ris su Gameriu yakar turėjo 
draugišką vakarienę.
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Shanghai miesto dalis, kur įvairios valstybės turi koncesijas.

E XTRA apšaudė iš 
orlaivį ei vykus 
žmones ShanghajujJaponija sulaužė pa

liaubas ir atnaujina 
užpuolimus 

------------------------------- ■ ■ , 

Washington, saus. 4. —, Ja
ponai antru kartu sulaužė pa
liaubų sutartį atnaujindami už
puolimą ant Shanghajaus., Ja
ponų karo laivai pradėjo bom
barduoti kinų baterijas, o žval
gybos orlaiviai tuo pačiu laiku 
iš oro pradėjo bombarduoti kL 
niečių apgyventą ShanghajauA 
kvartalą Chapei. Į tarptautini 
kvartalą susispietė virš 6,000 
kiniečių. Maisto kainos pakilo 
100%. Japonai rengiasi kinie
čius apsupti ir atnaujinti ataką 
iš ryto.

Laukiama naujo Ame
rikos protesto Japonijai

Washington, vas. 3. — Lau
kiama dar vienos Amerikos pro* 
testo notos Japonijai dėl tarp
tautinių teisių laužymo Šhang- 
haijuj, po to kai admirolas Tay- 
lor atsiuntė VVashipgtonui no
vo pirmą pranešimą. Įvyko 
naujas Hooverio kabineto pasi 
tarimas dėl tolimesnių Ameri
kos žinksnių Kinijoj. Pirmiau
sia žadama japonus privers# iš- 
sikra'usyti iš tarptautinės kolo
nijos.

, ------------------------1

Kiek Amerikos* turto
„ Kinijoj

Patir-Ahn Harbor, Mich 
ta’, kad Amerikos kapitalo Ki
nijoj {dabar yra $200,000,000 ir 
įvairios misijos turi dar $50,- 
000,000. Vien Shanghai yra 
virš $100,00Q,000.

Revoliucija Ekvatoriuj __ _ 1
Giuayaquil, Eąuador, vas. 3. 

—Laikino prezidento Manero 
valdžia pavojuj, kilus naujai 
revoliucijai, kurioj jau užmuš
ta 41 sukilėlis, 5 kareiviai ir 
150 sužeista.

Žinios pataisymas
Vakarykščioj žinioj apie Lie

tuvos protesto notą Vokietijai 
dėl Klaipėdos kurstymo praleis
ta vieną' eilutė. Toje Vietoje 
turi būti taip:

“Tarp kita ko notoje nuro
dyta į nesenai įvykusias slap
tas Vokietijos valdžios organų 
derybų su Klaipėdos direktorė 
jos delegacija, kurios ėjo su 
pagalba vokiečių oficialių agen
tų”

Pašalintas japonų karo vadas, 
pralaimėjęs du kartu prieš 
kiniečius

Shanghai, vas. 4. —(Tolini. 
Rytų laiku).—Japonų oficialus 
pranešimas patvirtina, kad jų 
karo orlaiviai šaudė iš kulko
svaidžių iš pro j civylių žmo
nių minią; aiškinasi, kad šau
dę į kiniečių “šnipus” ant sto
gų Chjpei'miesto dalyje.

Kiniečiai šiandie atlaikė sa
vo pozicijas ir antrą kartą ^at
mušė japonų atkaklią ataką ar
tilerijos -ir .orlaivių ugnimi. 

Mušis tęsėsi per kelias valan
das ChapeiHHongkew ir Woo- 
sung fronte, armotų Širviams 
dažnai krintant į tarptautinę 
koloniją. į. '

-Del smūgio, kokį japonai ga
vo iš kiniečių, tapo pašalintas 
japonu karo vadas, admirolas 
Shiozawa. > į

Laukiamą dąugiau Amerikos 
karo laivų ‘atplaukiant.

♦, 1

Japonai užėmė Charbiną
Charbinas, vas. 3 f — šią nak

tį japonų kariuomenė jmaršavo 
į Charbino miestą išvydama ki
niečių garnizoną. Tuo būdu 
Japoniją įstrigo kaulu kakle so
vietų Rusijai Tolimuose Rytuo
se. • ■

Japonai dvyliką valandų vė
liau po* pagrobimo gelžkelio li
nijos linkui . Charbino, buvo pra
šę sovietų leidimo vežti savo 
kareivius. Sovietų vAldžia at
sakė, kad japonai turi prašyti 
kiniečių, su kuriais Rusija gelž- 
kelį valdo pusiau.

Japonus pavadino piratais
Darbo.Londonas, vas. 3.

lyderis George Landbury atsto
vų bute viešai pavadino japo< 
nūs piratais, kurie plėšia die
nos metų Kinijos liaudį. Tas 
pareiškimas šukėje didelį suju
dimą, ijes, Anglija nenori Ja
ponijos viešai Įžeidinėti. Pa
prašytas ‘atsiimti žodžius, Land
bury pasakė, kad jis dar dau
giau pasakys.

i... .m,,,,. r, „

Moterys remia karo lai- 
’ vyną

Washingtop, vas. 3. At>ie 
50 motery, įvairių patriotiškų 
organizacijų delegačių atvyko į 
senatą su gatavais protestais 
prieš pacifistus, reikalaudamos 
didinti Amerkios karo laivyną 
ir priimti Vinąono bilii), kuriuo 
reikalaujama naujiems laivams 
$600,000,000, . .

gy-

karo

pašau*

, London, vas. 3.

nuėję

Bus teikiama valstijoms pasko
los viešiems konstrukcijos 
darbams

žu- 
be-

Užklupo Santiago miesto 
ventojus bemiegant

Lisbona, Portugalija, vas.i 3. 
—Portugalija įsake savo karo 
laivui iš Macąo plaukti j Shang
hai', prisijungti tarptautiniam 
laivynui.

Ohama, Neb., vas. 3. — Du 
plytninkai iš Chicagos, Fahlin 
ir Carlson, atsisuko ga'zą ir už
mirkę uždegti paliko 
gulti abudu mirė.

Tai vienintelis receptas 
liui pagydyti

Vatikano Miestas, vas. 3. — 
Papą atstatė savo rūmų vyriau
si techniką Rafio de Rossi už 
tai, kad jis nepermatė biblio
tekos stogo {griuvimo,

S'

j

Melionas keliamas 
ambasadorių 

Anglijai
Senatorius Putniam kongrese 

reikalavo jį “impyčinti”

Washington, vas. 3. — Pre
zidentas Hooveris šiandien pa
siūlė iždo sekretoriui Melionui 
apsiimti Amerikos ambasado
rių Anglijon. . Melionas po to 
turėjo ilgą pasikalbėjimą su 
Stimsonu, bet pasekmių dar ne
patirta.

Kongrese kurį laiką ėjo karš
tos atakos prieš Melioną dėl 
paskolos Ėolivijai’ir dėl Mėllbho 
aliejaus koncesijų; senatorius 
Putnam reikalavo Melioną ' net 
apkaltinti. . .

Panaikinti visas 
skolas

, London, vas. 3. — Panaikini 
mas Vokietijos karo reparacijų 
ir visokių karo skolų kaip vie
nintelis būdas pasaulio depre
sijai pagydyti pasiūlyta Angli
jos kanclerio Chamberlaino par
lamente.

Vokietija gaus Ameri
kos paskolą

New York, vas. 3.— Vokie
tijos barikiii pasiūlyta iš W‘a'll 
Street bankų pratęsti apie pusę 
$100,000,000 paskolos, kurią 
Vokietija jau turėtų sumokėti 
šj ketvirtadienį?

Atsargiai su atsuktu 
gazu

Kentucky valstijoj tva
naididėja

—-■„ )
Louisville, Ky., vas. 3.-—Ohio, 

Cumberland ir Green up6s pa
tvino tiek, kad ištisos apylinkės 
užlietos; tukštančiai žmonių bė
ga Į kalvas.

- -■ - - 1 Į JT > S

Mainieriai reikalauja 
z alaus ,

' Indianapolis, vas. 3. — Modi
fikacijos Volstead akto ir alaus 
legalizacijos pareikalavo United 
Mine Workers of America kon* 
veftcija,- tam tikroj rezoliucijoj. 
Tik vienas balsas buvo prieš.

NAUJIENOS
Tuk Lithuanian Daily New»

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halated Street. Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500

No. 29

Žemės drebėjimai 
Kuboj; tūkstančių 

gyvybės pavojuje

Santiago, Kuba, vas. 3. 
Smarkus žemės drebęjimas, 
klupęs Santiago gyventojus 
miegančius, sugriovė beveik 
trečdalį miesto, griuvėsiuose 
amžinai palaidojo apię penkio- 
liką asmenų ir sužeistų paliko 
apie 250. ,.v.
' ’ DrebėjTmo biustui padaryti 
milžiniški nuostoliai ir tik vie
nas kitas namas išliko gerokai 
neapgriautas. Pirmas sudrėbė 
j imas įvyko apie pirmą valan
dą naktį, ir skaudžiausiai at
siliepė miesto biznio distriktuk 
Tuoj po katastrofos gyventojų 
tarpe kilo didžiausia panika, 
bet aukų skaičius buvo daug 
■mažesnis, negu spėjama, nes 
visi gyventojai triukšmo buvo 
pažadinti ir turėjo progos pa
sprukti į saugesnes vietas prieš 
sudrėbė j imams pasikartojant.

Netrukus žeme vėl pradėjo 
drebėti, šiuo kartu sbdyebeji- 
mai buvo daug lengvesni, ta
čiau gyventojams pradėjo gęęs- 
ti dar didesnis pavojus, nes tru
ko žemėj įkastos triubos nuo
dingų deginamų dujų (gaso), 
kurios visu smarkumu veržėsi 
į orą, padarydamos jį negali
mu kvėpūoti. Beto po visą apy
linkę pasklido šimtai plėšikų, 
kurie, drebėjimui apgriovus ka
lėjimu, išbėgiojo į visas šalis.

Policija ir kariuomenė dirba 
prie griuvėsių^ atkasinėdami 
juose palaidotus nelaiminguo
sius.

JlZNIERIUS užsidėjęs kokį nors 
biznj pirmučiausiai garsinasi. 
Juo tankiau garsinasi, tuo dau

giau turi naudos. Bet klausimas, kur 
garsifttis? Geriausia ir patogiausia "lie
tuviams biznieriams garsintis NAUJIE
NOSE. Kas NAUJIENOSE garsinasi, 
tas visuomet turi naudos!

¥

Demokratai rengia 
pravest $750,000,000 
bedarbių pagalbai

% ■

Washington, vas. 3. — De
mokratų lyderiai kongrese su
tiko modifikuoti LaFollette bi- 
lių, kuriuo siūloma $350,000,- 
000 bedarbių pagalbai. Demo
kratai nutarė pravesti bilių 
dėl $750,000,000 sumos bedar
bių pašalpai ir kelių konstruk
cijos - darbams, kuriuos turės 
dirbti tik bedarbiai.

Senatorius Costigan iš Colo., 
skubindamas bilių pravesti, nu
piešė juodomis spalvomis esamą 
tragišką padėtį milijonuose dar
bininkų šeimynų.

Prežidentas Hooveris pasira
šė $126,000,000 bilių, kuriuo 
teikiama pagalba valdžios de
partamentams.

Kaip gaujj $600,000,000
Washington, vas. 3. — Ame

rikos Petroleum institutas šian
dien pasiūlė apdėti po 1 nuo
šimtį pardavimo mokesnio pet- 
roleumo išdirbiniams. Kadangi 
petroleumo produkcija kasmet 
siekia $60.000,000:000 vertės, tai 
vieno nuošimčio mokeshis duo
tų valdžiai $600,000,000 pa j amų» 
kuriomis galima butų padengti 
žymią dalį deficito.

Rooseveltas prieš Tautų 
___ Sąjungą

Albany, N. Y., vas. 3.— Gub. 
Franklin Roosevelt, kurs 1920 
metais daug dirbo dėl Wilsono 
sumanytos Tautų Sąjungos, pa
sakė, kad Sąjunga nepateisino 
Wilson nutiestų idealų ir ta
po vien tik Europos valstybių 
naminių reikalų susirinkimo 
vieta, todėl Amerika turinti pa
silikti nuošaliai.

Kodėl Mussoliniui Shan 
ghai parupo

Roma, vas. 3. — Du Italijos 
naujasi karo laivai siunčiami 
į Shanghai. Mussolini ypatin
gai susirūpinęs Shanghai, ka
dangi ten gyvena jo duktė iš
tekėjusi už Italijos charge 
d’affaires.

Meksika su Suvienyto
mis Valstijomis

Mexico Miestas, vas. 3." — 
Spauda daugumoj pabrėžia, kad 
kilus karo pavojuj Tolimuose 
Rytuose Meksika turi būti su 
Amerika, nes esą»geri kaimy
nai. /
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KORESPONDENCIJOS
Pittsburgh, Pa

Pittsburgiečių viešas pareiški
mas dėl Vanagaičio bylos, 
užvestos prieš demokratinės 
minties dienraštį “ Naujie
nas",

Sužinojome, kad p. A. Vana-

ninio tikslais yra užvedęs teis-

jienas”, reikalaudamas net 
$25,000.

Mums yra žinoma, jog p. 
Vanagaitis nekuriuose savo lo
šimuose yra labai negražiai iš
juokęs žymesniuosius SLA. 
veikėjus, nežiūrint to, kad p. 
Vanagaičio parengimus SLA. 
nariai palaikė ir rėme; mums 
taip pat yra žinoma, jog “Nau
jienų” špaltos visada buvo 
atdaros Vanagaičio koncertų 
aprašymams bei garsinimaihs,

neabejotinos naudos.
Nuostabu, kad p. Vanagaitis, 

kuris gyvena laisvame krašte, 
kur spauda ir laisvė yra ver
tinama, stveriasi tokių prie
monių. Žinant p. Vanagaitį 
garsinantis esant laisvu meni
ninku mums darosi aišku, jog

“Naujienas” yra tam tikrų po
litikierių grupes pasikėsinimas 
panaudoti p. Vanagaitį kaipo 
įrankį (iešmininkų), kad pa
darius “Naujienoms” išlaidai 
ir nemalonumų.

nagaitis jautėsi “Naujiciių” 
kritika nepatenkintas, tai ‘būt 
daug išmintingiau pasielgęs,

linelis, butų pasinaudojęs to
mis pačiomis
(kuriose rimta kritika ir ap
rašymai yra pageidaujami) 
atsakymui į tuos p. Vanagaičio 
parengimų aprašymus Alei ku
rių jis jautėsi užgautai. J L'IJ ’

Akivaizdoj virš minėtų fak
tu, mes Pittsburgho lietuvių 
veikėjai reiškiame didelio ne
pasitenkinimo tokiais p. Vana
gaičio žygiais, primindami p.

aujienomis

dinti ir dar penkis ^asmenis, 
kurie miegojo viršuj. Kai visi 
subėgo prie durų, tai pasigedo 
dar vieno vyro. Pradėjo ieško
ti. Jį surado ant grindų jau ‘vi
siškai apdegusį.

Kaip įvyko ta nelaimė, — 
nidkns tikrai negali pasakyti. 
Tačiau spėjama, jog 'vyras at
sigulė su degančiu cigaretu h* 
užmigo. fCigardtas esą 
vęs gaisro prfežttdttmi.

ir *bu

Tūlas W. McPherson 
noru panorėjo patekti į 
sos namus. Jis net prašė teisėk 
jo. kad j j ten -pasiųstų. Rėt 
pastarasis nesutiko. Mat, Hč- 
Pherson turi savo buvusiai žmo
nai mokėti $^0 alimonijos w 
savaitę. 'Kadangi jis dabar vi
sai nubiednėjo, tai alimonijos 
jokiu budu nepajėgia mokėti., 
Už tokį prasikaltimą paprastai 
siunčiama į pataisos namus. 
Bet teisėjas Utsisakė tai bUtlU- 
ryti.

liuosu 
patai-

Anton Pozcik savo namudšte 
laikė 'spykizę, kurią užklupo 
prohicijos agentai ir uždarė. 
Uždarė ir prisegė raštą, kad 
tos vietos negalima atidaryti. 
Kadangi įvyko sunaus vestu; 
vės, tai iPozcik nuėmė uždrau
dimą ir prisegė jį prie įbarhės, 
c namuose ne tik vestuvių puo
tą turėjo, bet esą)ir vėl pradė
jęs savo senąjį biznį varyti. Už 
ta prasižengimą jis tapo nuteis- 

šešiems mėnesiams kalėj i- 
—F. Lavinskas.

tas 
mo.

Rockford. III
Klaidos atitaisymas

til

lankius p. Vanagaičiui į Pitts- 
burghą, žinosime su kuo turi
me reikalą ir padarysime sa
vas išvadas.

Demokratinės minties dien
raščiui “Naujienoms” reiškia
me savo užuojautą, pasižadė
dami moralę ir materialą pa
ramą kovoje su skundikais.

Pasirašo:
S'. Pakanas
E. K. Šiurmaittene 
Kazys M iii c ris

šeštadienio “Naujienose 
po musų padčkavonč rengė
jams, kurių rupesniu buvo su
ruošta 25 motų musų ženybi- 
nio gyvenimo sukaktuvių puo
ta. Ten kažin kokiu budu liko 
praleista nepaminėjus gerb. Sa
vickų ir Petraičio'vardai. šiuo 
norime atitaisyti tą nemalonią 
klaidą, nes gerb. Savickai ir 
Petraitis labai daug pasidarba- 

prie tos puotos surengimo.
Pius ir Marė Aleksynai.

vo

Cleveland, 0.
Kultūros darželio parengimas

A. V uit torius
Paul D ar gis
J. K. Mažukna
B. Sabalauskytė

Cleveland, Ohio
Užuojauta “Naujienoms1

Siunčiu “Naujienoms” užuo
jautos žodi dėl A. Vanagaičio 
užvestos bylos ir reikalavimo 
$25,000. Aš nesuprantu, delko 
tie tūkstančiai yra reikalauja
mi, kuomet pats p. Vanagaitis 
kitus šmeižia ir pajuokia per, 
savo laikraštį. Gaila, kad tokie 
nesusipratimai kyla.

Jonas Jarus.

Detroit, Mieli
Nelaimė lietuvių šeimoj

Vinewood gatvėj vienoj lietu
vių šeimoj vestuvės pasibaigė 
laidotuvėmis. Sausio 24 'd. įvy
ko linksmos Vestuvės, o seka
mą dieną reikėjo ruoštis prie 
laidotuvių. Dalykas buvęs toks 
kai pasibaigė vestuvių puotti 
tai visi nuvargę nuėjo miegoti 
Naktį iš tų namų pradėjo'verž
tis ugnis. Kaimynai tuoj pa-

i

apie 'Lietuvą. Tai buvo pasku
tinis pąrengimas drg. T. Alek
synui, besirengiant jam jške- 
liaifti. ^Reikia tAVti ačiū V. A 
leksynams už jų tokį vaišingu
mą. Arft rytojaus 11:30 vai. nu
lydėjom į stotį. Čia radom ir ži
nomą musų miesto biznierių J. 
Šneiderį su savo šeimyna, ku
ris tuo pačiu traukiniu išleido 
savo žmoną ,į Lietuvą. Bet po
nia -Snėidarienė jau čia stoty j 
kažin kodėl pradėjo keistai elg
tis, todėl J. Šneideris nuo savo. 
žmonos paėmė visas reikalingas 
ipopieras bei pinigus ir padavė 
T. Aleksynui. Taip ir išleidom, 
bet Štai už pusantros dienos 
•gaunam telegramą iš Nevv 
York, kad P. Šneiderienė ligoni
nėj. x

Apie drg. T. Aleksyno išleis-' 
tu ves reikėjo parašyti kokią 
savaitę pirmiau, bet daliai -stO- / ‘ . incme-r. w a. rnotoi
■Ros tikrų žinių npic’-.p. Sneide- . . 1JO^karallUlKftrolius kariuomenės paradą
rienčs nelaimę prisiėjo suvcltio-

•ti. Dabar jau ir laišką reikalingas elementorius paši
nu© T. Aleksyno, kur i’Bšomd Akinti dubti ^publikoj viešus 

:khtusimus ^kalbėtojams ;
■•NUO pat Grahd W<ls i S*!n,s araugainš. Nepamirš 

New Ybi*kij -traukiniu turėjau' kitę!
•daug bėdos su |P. Snėideriene. 
Bet prie Ncw Yorko pasirodė 
da blogiau, taip kad New YorkoĮ 
stotyj turėjau šaukti policiją. 
Policija pašaukė “sočiai Service” 
^vežimą, (kuris nuvežė ją į ligo
ninę. Nuvažiavau ir aš kartu ir, 
pašaukus daktarą, turėjau už
mokėti 5 dolerius. Ant rytojaus 
nuvažiavau pažiūrėti. Pasirodė, 
kad su P. Šneideriene visai ne
galima susikalbėti, nors ir ne
serga, bet protas visai pamišęs. Lp Mizaros deklamaciją apie 
Kadangi man ilgiau nebuvo ga- “proictarų rojų?’ pasakojo 
Įima laukti, nes laivas išeina nebuvau ir negirdėjau), 
sausio 29 d. anksti rytą, todėl kad 'tas buvęs rdlidonai karš- 
pinigųs ir reikalingas popieras, tas mizeriokas dabar esąs la- 
kurie priklausė P. Šneiderienei, bai “širmas.”» Matyt, kad tas 
pridaviau ligonines priežiūrai”, jo gerbiamas .“proletarų rojus” 

Kaip matote, draugas T. A-|.......
leksynas tik nuo Grand Rapid- 
so iki New ,Yorko turėjo ;gana 
daug bėdos su P. Šneideriene? 
Na, o kad butų reikėję visą ke
lią į, Lietuvą ^^įžilirėti, tdi 
butų da didesnis-Vargas.

—S. Naudžius.

-pric

K. 'Mizara jau- širmas.
Sausio 20 'dieną bimbininkų- 

•partijos vienetas surengė “la
bai svarbų*’ susirinkimą gar- 

I šiam R., Mizarai. O jis labai 
pagarsėjo "pas 
nes buvo i 
Rusiją, į “.proletarų rojų, 

II- • ‘ ’

’ dichų ir
“mate” ir savo ausimis “gir- 

| dėjo”. Žmonės, buvę ir girdėję

viršaus ir iš vidaus. Sakė, rikos Lietuvių Proletarų Meno 
knd jis iš pradžios ^proletarų Sąjungos 4-ta kuopa ir “Aido” 
rojų” labai gyrė, jog ten vis- Choras bendromis jėgomis su
kas esą kaip sviestu patepta. ‘ lošė vieno veiksmo komediją

• “Ant Rytojaus.” Toji komedija 
kuprei- perstato Lietuvos diktatoriaus 

kurie jau yra Sovietų /Smetonos tarnų puošnų gyve-

O kai jis užbaigė savo dekla
maciją, tai įvairus 
šiki”
Rusijos “prdlctarų rojuje” gy
venę ir dirbę dirbtuvėse bei

įvairius klausimus. Bimbinin- 
x„,j bimbininkus, kų didysis Mizara pasidarė 

nuvažiavęs į Sovietų! visai mažiukas mizeriokas ir 
” ir tų visų “kupreišių” klausimus 

ten išbuvo viso keletą desėtkų pripažino teisingais. Vadinasi, 
viską” savo akimis5 ir ptits R. Mizara pavirto į

Bimbininkai pagerbė Smeto- 
\ uos diktatūrą.

Sausio 10 d. bimbininkų so- 
juzukai, — Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 52-ra kuopa, Lietu
vių Darbininkių Susivicniji- 

jį labai pilkai humaliavojo iš mas Amerikoj 17 kuopa, Ame-

n imą. Komedija yra da ir 
tuo komedija, kad ją lošė 
bimbiniai komunistai. Z. An- 
gariečio ir V. Kapsuko drau- i 
gai, o ne kokie ten sau tautiški 
fašistai. \ I

Tiesa, bimbininkai tą sm c to
nuotą komediją lošė neva 
Smetonos diktatūros pasmer
kimui, bet tikrumoj, tai buvo 
Smetonos diktatūros pagerbi
mas. Argi ir bimbininkai butų 
gavę iš Smetonos diktatūros 
lovio sendvičių?
"Darbininkų klesos parazitai."

Kuomet musų bimbininkai 
nori iš įvairi į organizacijų iš
gauti savo reikalams kapita-

listinių dolerių ir kai jųjų 
užmačioms kas nors pasiprie
šina, pinigų neduoda, tai visi 
vietiniai lietuviai, tampa “dar
bininkų klesos priešais”; eks
triniai gaidžiai, pruseikiniai 
sklokininkai, gegužiniai fašis
tai, smetoniniai fašistai, gri- 
gaitiniai soeialifašistai ir tt. 
Jau, rodos, nėra nė vieno ge
ro lietuvio, kuris butų darbi
ninkų draugas.
Darbi ninku, priešai-bimbinin- 

kii draugai.
Kuomet musų bimbininkai 

rengia kokį nors parengimą 
savo reikalams, tai ve -kttip 
jie savo garsinimuose atsi
šaukia į vietinius lietuvius, į 
tuos “darbininkų klesos nevi
donus:” Ųcrbiami Draugai ir * 
Draugės! Mes kviečiame visus 
lietuvius be skirtumo pažval- 
gų atsilankyti į musų rengia
mą vakarą” ir tt.

Tai šitaip bimbininkai nusi
lenkia prieš visus “darbinin
kų” (bimbininkų) klesos *pric- 
šus- t ■ 
LSS. 116 kuopos susirinkimas.

Sekamas* LSS. 116 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario (Feb.) 28 
d., 2-rą valandą po pietų, pas 
draugą Frankį Lavinską, 3950 
D Street. Todėl visi LSS. 116 
kuopos nariai nepatingėkite 
atsilankyti į susirinkimą ir at
siveskite naujų narių prirašy
ti .prie socialistų 116 kuopos.

Jau atsiradau.
Aną sykį drg. F. Lavinskas 

“Naujienose” savo korespon- 
cijoj paieškojo manęs, ^Prole
taro.” Heilo, sveikas gyvas 
drauguti. Ačiū, kad manęs da 
neužmiršai paklibinti. Matai, 
kad aš ir vėl išlindau, kaip 
Pilypas hš^kanapių. ■

— Proletaras.

Detroit, Mich
(Tąsa)

<>M a s inis" m i t i hgas.
Sausio 17 d., š. m. A. D. A.

Prieš kiek laiko jau rašiau, 
kad Kultūros darželio komisija 
vasario 7 d. Lietuvių Svetainėj 
rengia didelį vakarą, kad su
kelti ‘kiek pinigų, kurie bus la
bai reikalingi atidarymui dar
želio šį pavasarį. Vakaras buš’ 
gana* įvairus. Scenoj bus (pasta
tyta “Baudžiauninkė”. Tas vei
kalas vaizduoja senovės laikus.

Daug apie vakarą nenoriu 
rašyti. Galiu pasakyti tik tiėk, 
jog turėjau progos "kalbėtis ąu 
kai kuriais vaidintojais. Iš jų 
sužinojau, jog jie labai daug 
•laiko pašventė repeticijoms ir 
yra pilnai prisirengę vaidinti. 
Galima tad numanyti, jog 'va
karo programas bus tikrai šau
niai išpildytas. Clevelandie'čiai 
neprivalo praleisti progos daly
vauti tame vakare, Jus turėsi
te ne tik daug smagumo, Lėt 
tuo pačiu laiku paremsite kul
tūringą darbą. -—Jonas Jarus.

W. W. bendromis jėgomis su
rengė “masinį” mitingą. Į tą 
mitingą “masių” susirinko vi
so labo tik 52 asabos. Vienas 
kalbėtojas buvo aidoblistas F. 
R. Cedcrvall. Jis kalbėjo ang
liškai apie dabartinį angliaka
sių streiką Kentucky valstijoj.

Antras kalbėtojas buvo “tip- 
šviclietis” D. J. Kasparka. 
Kalbėjo lietuviškai irgi apie

Grand Rapids, Midi
Keletas žodžių ttpie Ūrg. T. A-J 

leksyho kelhmę -į Lietuvą • 
*' * » > *

‘ ~ ; i

• Kaip jau “Naujienose” buvaii 
rašęs, T. Aleksynas turėjo 'ap- 
leišti gruodžio 29 d. pėrėitaią 
metais šią šalį, bet dėliai ’bi’b- 
lio sunkios ligos, o vėlinti ‘thir- 
ties turėjo pasilikti da viortam 
mėnesiui, iki sausio 25 d. Sau
sio 24 d. brolis V. AlekšyUOs 
su savo žmdtia Agota surengė 
puikius pietus, pak.viesdanids

Kentucky valstijoj. Jis šį sykį 
kalbėjo vien tik? apie Ameri
kos -darbiuinkų reikalus, ne- 
garbindamas nė švento Leni
no, nė siūlydamas nuims So
vietų 'Rusijos “proletarų ro
jaus”. Mat, s vyras pamatė, 
kad Amerikos darbininkams 
nepa’keliui nė Su švento Leni
no teziais, !nė su “proletarų 
rojum.”

Prakalbai ^pasibaigus, buvo 
leista 'duot kalbėtdjui klausi
mai. Himbihinkai, 'visai tvar
kos neprisilaikydami 'vietoje 
klausimų pradėjo ne iš to ga
lo kalbėtoją kritikuot. Iš pub
likos ’pašįgirdo. ‘^Dttok 'klau
simus! -Sėškis” ir tt. Tada 
bimbininkai aprimo ir pradė
jo duot neva klausimus, bet 
tie jųjų klausimai buvo tiek 
žiopli, kad <niekas negalėjo su- 
IM-asti, ko bimbininkai dori. 
Da viskam neužsibuigus, bim
bininkai pabėgo iš svetainės. 
Mat, kai kada ir bimbiniai sa- 
'vo židplmno. šusisdf'miitijb. f 
liimbininkams į reikia išmokt 

.kalalikij Jcateki^iuus.
Aš ‘'ttudŠirHžį'ąi patariu vi

siems btmhihiams ;komunis* 
•tams liit^i|ilrkti ;po Vieną kiiy- 
gčljtidil|išjro 'imtWizmb, 
Dės JiVTtis Mtlnai

Conr., 1U32; • 
/The Attirkan TobaccoCo.

''Ai visuomet remsiu 1OCKIES
“Aš visuomet remsiu LUCKIES. Aš išimtinai tik juos tepetfku. Mėginau 
visdkids ffišias cigaretiis, bet LUCKY STRIKE, palaukus matio gerklei* 
Jūsų patobulintas Celofaninis pakelis, kuris piršto truktelėjimu atsiplėšia, 
'tikraslaimėjimas.” /A. /'t

•<' •* : Mihų ‘GerkM Apsauga—-prieš kniteįimus—.prieš kosulį
ž/j ttopęrilampafnas CelloĮihane’UtlalIco tq "Spraglnlmo" Skoni Visuomet švioilu <

PROGRAMAI^O v}ollerniiku-inhiitčių iu sūriausiais pasaulio lokių orkestrais ir ^al(er Wiftcbcll, kurio

Pėosrainos kitkviciią Antradienį, Ketvirtadienį, ir Šeštadienį, vakarais ptr M.B C rįdio UtįJtff.



Ketvirtadienia, vas. 4,-1932 
........ ..........   n* ■■—ui..........
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Tarp Chicagos
Lietuvių

MCE

Steponavičių koncer 
tas

Tas koncertas rengiamas Lie
tuvių Auditorijoj ba

landžio 3 d.

transportacija negera, bet tie 
visi dalykai buk tai gerinami.

Petronis kiaušio, ar teisybė, 
kaip kiti pasakoja, kad komi
sarai ima dideles algas, balia- 
voja, girtuokliauja, o darbi
ninkai skurštn. Atsakymas: 
Komisarai negauna, viršaus

P-nia Anelė Salaveičikiutė- 
Stepouavičienė, K. Steponavi
čius i» G. Steponavičius lietu
viškajame Chicagos ir apie- 
linkės muzikos gyvenime vai
dina stambų vaidmenį.

P-niie Steponavičienė yra 
viena geriausių dainininkių 
Amerikos lietuvių tarpe. K. 
Steponavičius ■— Pirmyn cho- 

vro vedėjas ir Lietuvių Simfo
nijos Orkestro organizuotojas 
ir mokytojas.

Pernai rudenį Chicagon at
vyko ir jau spėjo pasižymėti 
kaip pianisas ir orkestros ve
dėjas įvairiuose lietuvių pa
rengimuose K. Steponavičiaus 
brolis, George Steponavičius.

Lietuvių muzikų šeimyna.
Svarbesniuose musų paren

gimuose jie iki šiol dalyvavo 
ir dalyvaus ateity. Jų pasiro
dymas, jų patiekti progra
muos© numeriai kas kartas 
darosi įvairesni ir įdomesni.

Tenka todėl tikėtis, kad sa
vo pačių koncertui jie suda
rys tikrai įdomų* • programą. 
Tad lauksime balandžio 3 die
nos ir tą dieną pasimatysime 
visi Lietuvių Auditorijoj.

[Acme-P. B A. Photo]

Dcnver, Colo. -— Benjamin P. Bower su savo šeima. Jį buvo pagavę žmogvagiai ir reikalavo 
$50,000 už paliuosavimą. Po poros dienų jis tapo paliuosuotas.

misarų Mizarai nepasitaikė 
matyti; galimas daiktas, kad 
kai kurie ir girtuokliauja, bet 
prasikaltusius komisarus bai
siai baudžia. Maskvoje girtų 
nematęs; Leningrade matęs ir 
girjų žmonių.

šarkiunas , užklausia, kaip 
Rusijos darbininkai žiuri į

suteikti dovanų. Jis įvyks vasa
rio G dieną . A. Mažrimo salėje, 
Š924.West 111 st., it prasidės 
5 valandą popiet.
• Muzikantai buš Stanley Maž
rimas, Anthony Johnhouse ir 
jų padėjėjai. Jie gros už dyką.

Musų kolonijoj lietuvių ran
dasi apie dvidešimt šeimynų ir 
dar keletas “nekaltų bernelių”. 
Visi iki šiol gan pasiturinčiai 
gyvena, nežiūrint dabartinių 
prastų laikų, ir nepatingi vieni 
pas kitus pasisvečiuoti. Galima 
užtikrinti, kad tos šeimynos bus

baliuje if dar savo dtaugus at
siveš pasisvečiuoti.

*-Teva.s.

pianistas.
lr ve Steponavičiai lavina 

balsą dainoms, mokina smui
kuoti, mokina pianą skambin
ti, mokina ir kitus instrumen
tus groti. Ir kurs tėvas ar mo
tina ieško tinkamu muzikos 
mokytojų savo vaikams, tai 
Steponavičiai yra kaip ir tik 
tokie mokytojai. Re p.

Senas Petras pas 
muzikantus

valdybos

sekanti:

orge, yra pianistas, ir gabus veikusios. Finansų raštininko 
raportas priimtas.

Kliubas finansais stovi gerai. 
Rinkta valdyba 1932 metams, 
šiais metais rinkimas 
buvo atviras.

Valdyba išrinkta
prezidentas ĮP. Samoška, vice
prezidentas A. Jocius, raštinin
kas V. Petkus^ rast, padejuo
jąs .A. Vardauskas, iždininkas 
Br. Liudkevičius, 
komisija
Petkus ir A, Ąmbrajauskas, pi
lietybės komisija —J. Bužas,

ekzekutyvė
. Ivanauskas, Br.

Pp. Steponavičiai ne tik mo
kina chorus (Chicagoj ir Ke- 
nosha), ne tik vadovauja or- 
kestroms lietuvių parengimuo
se, ne • tik išpildo žymiuosius 
tų parengimų numerius. Jie 
taipjau duoda privačias pa
mokas norintiems išsilavinti 
smuikuoti, pianą skambinti ir 

-įdainuoti. .Jie duodą priva
čias pamokas taip vyresniajai 
jaunuomenei kaip vaikams — 
berniukams ir mergaitėms.

Jie yra . šitokioms pamo
koms duoti pilnai kvalifikuoti.

P-nia Steponavičienė pati 
ilgus metus mokinusi dainuoti, 
pati viena geriausių lietuvių 
dainininkių, pažįstanti gerai 
muziką, suprantama, gali ir 
pajėgia kitus mokinti ir mo
kina taip, kaip tikrai gabus 
mokytojai ir mokytojos temo- 
kina.

Iš lietuvių muzikantų fAme
rikoj p. K. Steponavičius iki 
šiol atsirado vienas, kuris pa
jėgė sudaryti tokią orkestrą, 
koki yra Lietuvių Simfonijos 
Orkestrą.

Tatai reiškia, ,kad jis turi 
energijos, turi pasiryžimo at
likti pasiimtą darbą ir turi pa
kankamai mokslo sėkmingam 
darbui. Ne stebėtina. Jis yra 
įgijęs B. U. laipsnį. Kaip mo
kytojas, jisai duoda pamokas 
American Conservatory of 
Music ,vienoj didžiausių muzi
kos mokyklų* Amerikoje. Bent 
kiek man žinoma, jis yra iki 
šiol vienintelis lietuvis pri
klausąs taip didelės muzikos 
mokyklos mokytojų štabui. 
Kalbamoji mokykla randasi 
Kimball Hali trobesy, prie 
Wabash ir Jackson gatvių. ..

Aišku, kad jis gali būti ir 
geras mokytojas privačioms 
pamokoms savo studijoj, kuri 
randasi adresu 4142 Archer 
avenue, tel. Lafayette 7552. 
Ten pat ir p-nia Steponavičie
nė duoda pamokas.

Jaunasis Steponavičius, Ge-

Jos. L. Grushas Chicagos lie
tuviams yra 
■kaip geras 
tas. Jisai 
Bethoveno 
ri randasi ; 
sted street.

Aną dieną p. Grushas sakė: 
Petrai, važiuok pas mano drau
gą ir muzikantą Stasį Bartke
vičių, adresu 11026 So. Talman 
avė., užrašyti “Naujienas”, nes 
Bartkevičius nerimsta be “Nau
jienų”.

Nuvažiavau pas p. Bartkevi
čių. Jis tuojau užsirašė “Nau' 
jienas” ir dar pasipirko knygą.*

Iš pasikalbėjimo su drg. Bart
kevičiumi teko patirti, kad jis 
yra’ senas “Naujienų” patriotas 
ir muzikos mylėtojas, kuris 
bendrai su p. Jos. L. Grusbu 
grojo daug kartų įvairiuose pa
rengimuose. '■ ,

šiandie p. Bartkevičius nusi
skundžia' nedarbu ir sako, kad 
depresija pakenkusi ir muzikos 
profesijai.

Ačiū pp. Grushui ir Bartke
vičiui už suteiktą ’ Senam Pet
rui

plačiai žinomas 
ir patyręs muzikan
tą i pgi mokytojauja 

Konservatorijoj, ku- 
adresu 3259 S. Hal-

paramą bizniu.
—Senas Petras

Roseland
Lietuvių Geresnės Valdžios

Kliubo darbuotės.
Iš
Politiško

Lietuvius Geresnės Valdžio 
/Politiškas Kliubas laikė metinį 
susirinkimą sausio 28 d. StrU- 
milo svetainėje. Prezidento M. 
Barčiaus nebuvo, tai vlce-pre- 
zidentas B. Petkus atidarė su
sirinkimą, o vice- prezidentu 
tam susirinkimui vienu balsu 
išrinktas A. Jocius. *

Nutarimai laikytojo kofro mė
nesį1 susirinkimo priimti. Mat, 
nuo kovo mėnesio neturėjome 
progos sušaukti nė vieno susi
rinkimo. * >'

Skaityta laiškai puo p. Cer- 
mako rašyti pirm rinkimų; po 
rinkimų jam buvo pasiųstas 
laiškas, į kurį jis nesiteikė duo
ti atsakymą.

Įvairios komisijos savo rapor
tų neturėjo, nes nebuvo nięko

BAGDONAS BROS.
FURN1TURE B PIANO MOVJNG 

Local 8 Long Distance Remo^al 

3244 S* Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

BRHMJEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fomišių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

U Tel. Boukvatd 9336 <J

*, ,1,1

lietybės komisija 
S. Vitkus ir V. Miknevičia, 
maršalka S. Zilevičia, korespon
dentai A. Jocius ir Ona Zilevi- 
čienė. <

Naujų sumanymų eilėje pri
imta įnešimai, kad šiais pros- 
perity laikais nariai butų pa- 
liupsuoti nuo duoklių. Narinių 
duoklitį kliubui nereikės mokė
ti, tik najai įstojantieji turės 
kaip pirmiau užsimokėti po $1. 

Nutarta turėti nors vienas 
išvažiavimas ateinančią vasarą 
ir tam išvažiavimui' surengti 
išrinkta komisija. ,,

Politikos dirvoje paaiškėjo, 
kad advokatas J. p. Waitches 
stato savo kandidatūrą į muni- 
cipalio teismo teisėjus ir jo 
kandidatūrai peticijos parašai 
renkami pb visą Chicagą. Ver
ta lietuviams p« J. P. Waitches 
paremti ’balsiĮojapt jį, kaip, 
k andida tąp Aūhičipalio Teismo 
teisėją. Rinkimai bus balandžio 
mėnesį. - \

—Korespondentas.

Roseland
Roselandp komunistai laukė 

25 dienos sausio dideliu pri- 
sirengimib neš* tą di(mą turėjo 
įvykti misija R. Mizaros, ku
ris, pabuvęs kelias savaites j

bolševikai pasirendąvojo sau 
už buveinę.-

Pirmiausia kalbėjo Andrulis 
“Vilnies” redaktorius, apie be
darbę, kad jau nuo 1 d. vasa
rio nebus duodama valgyti be
darbiams, ir tam viskam kal
tininkas esąs Grigaitis, Prusei
ka ir 
dėjo 
tu
vis i 
bent 
rie būtinai 
iriai 
Užbaigus kalbėti ' Andruliui, 
pradėjo eiti su kepurėmis mo
terys prašinėti buržuaziškų 
dolerių arba kad ir dešimtu
kų, o styrai su paišiukais su
rašinėti. Surinkta $17.26.

Apie 9 vai. vakaro pasirodė 
estradoj seniai laukiamas mi
si jonierius R. Mizara, kuris, 
iškratęs pelenus ir įsidėjęs į 
kišenių pypkę, pradeda kal
bėti sekamai Daug buvo ir 
yra kalbama ir rašoma apie 
Rusiją; vieni rašo arba kalba 
gana prielankiai Rusijai, o ki
li visai priešingai. Tas pri
klauso daugiausia nuo to, ko
kiai partijai žmogus priklauso 
ir kokių įsitikinimų jis esąs.

šitais keliais žodžiais Miza
ra aiškiai pasisakė kaip jis 
kalbės toliau. Visi žino, kad 
jis yra Riiubos sekėjas, ir aiš
ku, kad jis Ir kąlbės kaip jam 
Bimba pąJĮepė, nes Rusijoj' pė? 
trumpą laiką gal ir nespėjo 
prisakymų gauti.

Kalbėjo Mizara apie darbi
ninkų rofjų Rusijoj. Sakėsi 
lankęs daug-dirbtuvių, anglių 
kasyklų, kitokių įstaigų ir net 
bažnyčių; kalbėjęs su dirbtu
vių iižveizdomis ir pačiais 
darbininkais, ir visi esą paten
kinti darbu ir kitomis sąlygo
mis, kokios yra/Rusijoj; net 
ir bažnyčios arba cerkvės už-

tt. Na, ir ant galo pra- 
prašyti iš bedarbių au- 
Nors, girdi, esate beveik 
bedarbiai, visgi galite 
kiek sudėti pinigų, ku- 

reikalingi “Vil-
(Bimbai ir Andruliui).

Rusijoj, turėjo viską papasa-| daromos pačių ^parapijonų rei- 
koti, kaip gyvena darbininkai kalavimais. Sušaukiamai pa- 
Rusijoj; Minėtas misionie
rius, pabuvęs trumpą laiką 
Rusijoj, ‘‘žinojo” viską nuo
dugniai, kaip ten viskas , de
das, o ypatingai kokis rojus 
yra Sovietų Rusijos darbinin
kams. Ir kur gi nežinos? Juk 
Romos misijonieriai visai nė
ra matę dievo, dangaus, pel^ 
los ir tt. ir niekados nėra! bu- 

» ♦ 1 • . • .

vę ten, o. pasakoja apie tuos 
dalykus ne .praščiau, kaip ir 
Mizara apie Rusiją, kuris vis
gi yra buvęh Rusijoj.

Sulaukę 25 d. sausio, komu- . A te te tete — teX te * te. tete te te te tete te te. A te. V
dė ] 
10413 So. Michigfcn avė

i. Sušaukiamas pa- 
rupi jonų susirinkimas ir bal
suojama. Jeigu du trečdaliu 
pasirašo už uždarymą bažny
čios jfrba perkvėš, tai ji už
daroma. Balsavimai būna ra- 
štiškij. balsuotojąs pasirašo ir 
šavę vardą, tadh tik uždaroma 
tokia arba kitokia .įstaiga.

Dauginus negu juokinga: to
kiuose ir kitokiuose atsitiki
muose, jeigu pasirašytų prieš 
komisarų patvarkymą, ta kas 
žino kaip gali būti su tais

mą. Mizara atsako, kad Ru
sijos darbininkai žiuri j Ame
rikos darbininkus kaipo mažai 
veikiančius savo klasei ir ste
bisi, kaip gali turėti pasekėjų 
Pruseika. Po to sakinio Pet
ronis, Požarskas ir kiti Bimbos 
sekėjai linksmai šaiposi.

Išklausę Mizaros misijų, ku
rios tęsėsi apie 2 valandų, ir 
klausiinų su atsakymais vieną 
valandą, matyti, Maskvos da
vatkos neperdaug užganėdinti.

Barney Barnes Dabar 
Gali Valgyti Ką 

Tik Nori

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalų
“Laisvas Žodis ’

"LAISVAS ŽODIS" rašo apie dar
bininkų Ir valstiečių kovų už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimų.

"L. ŽODIS" kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

"L. ŽODIS" savo. turiniu labai 
Jvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

"L. ŽODIS" eina kartas per mė
nesį ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vilu v

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

Mt. Greenwood
Kur važiuosite ateinanti . 

subatvjakarį?

Vieni pasakojo, kiti klausosi 
ausis pakreipę. Kalba eina apie 
tai, kur važiuoti ateinanti su- 
batvakarį

Mano supratimu, norėdami 
turėti' daug smagumo ir links
mai laiką praleisti geriausia pa
darys tie, kurie atlankys musų 
koloniją, nes Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 178 kuopa čia 
rengia šaunų balių su šokiais.

Bus gera orkestrą ir šokių 
mėgėjai galės atsišokti iki so
čiai, o gorintieji baliavoti galės 
linksmintis iki vėlumos.

šis balius yra rengiamas kuo
pos narių bedarbių vaikučiams

"Aš priėjau prie to, 
kad nieko negalėjau 
valgyti be nesmagu
mų paskui," sako 
Mr. Barney Barnes, 
populiaris' aliejaus 
k r a igių statytojas, 
221% West G ra n d 
Avenue, Oklahoma 
City, Okla. “Aš po 
valgių turėdavau, šir
dies deginimą ir ne
virškinimą.

Išrodė, kad niekas man ncpagelbsti. 
Aš viską išbandžiau, apie ką tik nugir
dau, bet mano nevirškinimas laikėsi per 
keturius metus.

"Tada mano draugas patarė man pa
imti kiek Pape’s Diapepsin. Aš beveik 
tuojaus susilaukiau pagelbos nuo pirmų
jų dviejų tablečių. Dabar kada aš ė- 
miau jas per tūlą laiką, aš randu, kad 
aš galiu valgyti mėsas ir beveik viską ir 
neturiu nesmagumų. Aš noriu kitiems 
pasakyti apie Diapepsin, nes jis man tik
rai pagelbėjo." i

Tūkstančiai, kaip p. Barnes suranda 
greitą, tikrą pagelbą nuo rūgščių vidurių, 
ar rūgšties, vartodami Pape’s Diapepsin. 
Sukramtykit tabletę ir tas jautimas po 
valgio sunkumo ir nesmagumo greit iš
nyks. . ’

Pbone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Wa>htenaw Aut. 

CHICAGO, ILL.
........... ......... y........................   ■

SERGANTIEJI!
Pasitarkit su»Dr. Ross, dykai,* 
apie bite ligą ar silpnumą. * 

Vėliausi ir geriausi* 
treatmentai išgydy-( 
mui kraujo ligų, i 
reumatizmo, inkš-' 
rų. pūslės, urmą-' 
rių ir visų užkre-1 
čiamųjų ligų. Tai-Į 
pgi speciali treat-( 
mentai sugrąžini-, 
mui energijos in 
stiprumo be laiko < 
nustipusiems irly-’ 
tiniai silpniems vy-' 
rams. (

Sergantys Žmonės kviečiami ateiti* 
dėl nemokamų informacijų, kurios* 
bus suteiktos be jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi-J 
siems prieinamo!. Galima susitarti dėl, 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam! 
duoti progos išsigydyti.

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South. Dearbom Street 
kampas Monroe Street, Chicago. III. 
Imkite elevatorių iki penkto angŠto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. tfi. Nedaliomis 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliais. Seredomis ir Snba- 
tomis nbo 10 a. m. iki 8 £. m. 
30 Metų TAME PAČIAME, NAME

Naujas išradimas
DEKŠMO GALINGA MpSTIS, 

kurios pasaulis per Šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta i3 18-kos skirtingų 
elementų, iš visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko
jų, Nugaros skaudėjimą, Rankų, Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują, nikstelėjimą 
ir šiaip visokius skaudėjinąus. Tūkstan
čiais žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
/erta aukso, kiek ji pati sverią, sujig 
naudos gydymo. Gvaranutojahii jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
finam. . Parsiduoda visur. '.Klauskite 
taip: DPKEN’S NEW DISCOVEltY 
OINTMENT. Kaina 75 ęenfal.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. (foNN.

Dykąi 7 Dienų Ban
dymus “ 

nuo

Kepurinis Šokis!
v f DRAUGIJOS “LIETUVOS ŪKININKAS” 
/ . * • . — įvyks —r

Nerišlioj, Vasario-Feb. 7,1932
MELDAŽIO SVETAINĖJE

‘ 2242 West 23rd Place ; v

Prasidės 6:30 vai. vakare.
Visi kviečiami dalyvauti su gražiomis kepurėmis šiuose KEPURINIUOSE 
ŠOKIUOSE. Piniginis ir daug geros vertės prizų bus apdovanoti turintieji 
gražiausias kepures. Šokis bus prie geros muzikos KING COLE’S HAR-

Y X * b X T V, - * FY a t b m * f f L a L M*

Daktaras
Kapitoną*

žmonėmis? delbėdami savo 
gyvybę jie rašosi; kitokio išėji-! 

nistai ir ne komunistai pripil- mo nėra. ;
beveik pilną gąradžių, Išpasakojęs visus .’ gerumus,
* r. , .^/ ; naudojasi Rusijos dar-

netą vietą' roselandiėčiai va- bininkai, Mizara ant galo pri- 
dina garadžium, nes ten pir- pažino, kad yra ir trukumų, 
miaus buvo garadžius, kur sto- būtent: trūksta butų gyveni-ų —- . ’ —te —
vėdavo automobiliui, o dabar mui, trūksta mėsos, pieno,1
------------ ----------- -- ---------- :-----------------į--------- —-——,r:....u—į—į—„
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Kenčiantiems 
Reumatizmo

Jeigu jus kenčiate 
nuo reiimatizmo. jus da- 

l bąr , gąlite (rauti Bose 
X Rheuma Tabs, įrodytą 

.™.VSA,lr išbandytą gyduolę, 
JįLjį ff Dykąi 7 Dienų Bandy- 

mui. ,ši paprasti na- 
'iLiJ nn! gyduole javą , pagel- 

IImTs šimtams. 'Nesiųs
kite pinigų — tiktai sa- 

lĮĮ vo vardą ir adresą ant
H žemiau esančio kupono. <
H Dykai Del Skaitytojų 

Išbandykite Šią ,; gyduole 
Satys pagelba NEMO-

AMO BANDYM.0. Iš- 
TT pildykite kuponą' ir pri-
Vk siųskite jį greitąi, pirfh
; išsibaigs šis duosnue pa-
' siūlymas,i • : » *»

WISSIG,
•- X. I f

, Paaauliniami Kart

' Seno KrajausSpecialistas iš ,
< ' ' 4

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS i: NEIŠGYDOMOS JOS YRA ! 
Speciaiiškai. gydo ligas pilvo plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą krao 
|O, odos, ligas žaizdas, reumatizmą galvos skausmus, ikausmus nuga 
rojt, koiijimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 'persitikrinkite, ką jis jums gah padarvn 
Praktikuoja pei daugelį metų n išgydė tūkstančius ligonių Patarimai 
dyluh. OFISO VALANDOS: Kasdu nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai it nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki I vai 
♦ 200 Weai 26 St. kampai Keeler Avė. Te! Cravrford

T
Robo Rhcuiųa Tab Co., (Dept. X-l)
9510 N. Ievinę Avė., Chicago, III.

Meldžiu prisiųsti man pilną Pakelį- 
Bose Rheunia Tabs, apmokėtu persiunti
mu. AS vartosiu jas 7 dienas ,ir tada 
pąts nusisprčelu ar aš noriu jų dąugiau.
Vardas. >.
Adresas’
Miestas Valst-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir> druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkišką pirtis moterims
seredoniiš iki 7 v. v.

svtoni
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News 

PubHshed Daily Except Sunday 
The LHbuanian Newą Pub. Co.»

1739 South Halsted Street
Tclcąhoną Rooaevelt 8500

Edltor P. GRIGAITIS

by 
Ine.

Sabecrinticm Kata:
__$8,00 per i» Cąpada

$7.00 per year outeide of Chicago 
$8.00 per year in Chlcago , 
3e per copy___________ ,________

Entered as Seeond Class Matter 
Mgrch 7th 1814 at the Post Office 
of Chicago, UI. under the act of 
March 3rd 1870.

m, 'i ■-ii ,h i1 vh‘.ia;r..,wr.-fsc
Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1780 Sk Halated St.. Chicago, 
UI. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo ka,ina:
Chicagoje — paštu:

Metams ...... . .................. .
Pusei metų ............. ........
Trims mėnesiams ....... .
Dviem mėnesiam .............
Vienam mėnesiui .............• '

Chicagoj per išnešiotojus:
Vieną kopija ...................
Savaitei ...............................
Mėnesiui ..............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagaj, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpigintą)

Metams ........    $8.00
Pusei metų ..... .................  4.00
Trims mėnesiams 50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00'
... 4.00
. 2.00
„ 1.50
.. .75

Jei norime, kad ta buvusi vokiečių provincija tvir 
tai suaugtų su Lietuva, tai turime geisti, kad LietuVo 
je butų atsteigta demokratinė tvarka. *

.. ................. ... .y... .W,,w«. I. W.,., , ,

Klaipėdos lietuviai 
kaltina direktoriją

Gausus lietuvių susirinkimas 
Klaipėdoj. Susirinkimas pri
ėmė rezoliuciją.

FARMERIAI IR DARBININKAI

Wisconsino legislatura atmetė įstatymo sumanymą 
apie 8 valandų darbo dieną pramonės ir prekybos dar
bininkams. Priešingą tam sumanymui daugumą sudarė 
farmerių atstovai legisl^turoje. Jie pridėjo prie jo pa
taisą, sulig kpria valstija turi teikti subsidijas (pašal
pas) farmoms, kurios nepadaro pakankamo pelno. Ka
dangi įstatymas su šitokia pataisa buvo nepriimtinas 
legislaturai, tai legislatura, galų gale, atmetė patį aš- 
tuonių valandų darbo dienos sumanymą.

Wisconsino farmeriai tuo budu pakenkė miestų 
darbininkams. Nors aštuonių valandų darbo diena, prie 
dabartinio technikos stovio pramonėje, yra perilga, bet 
vistiek dar gana žymus darbininkų skaičius dirba il
giau. Įvedus tą darbo laiko apribavimą, butų gavę dar
bą dalis bedarbių. Juo mažiau bedarbių, tuo geriau ir 
f armėnams, nes jie savo produktus pardavinėja mies
tų gyventojams. Pakenkdami darbininkams, farmeriai 
pakenkė ir patys sau.

* /
SUJUDIMAS KLAIPĖDOJE

arba jokios direktorijos nebus. Padėtis,

lietuvių 
kuriame 
žmonių, 

d. šaulių 
dabarti-

pU, artėjant Klaipėdos apskr. 
Seimelio rinkimams, Direktori
jai liepus, , yra išleista kaimų 
seniūnams instrukcija,' kurioj 
draudžiama traukti į rinkikų 
sąrašus tuos Lietuvos piliečius, 
kurie nerą dar įgiję Klaipėdos 
krašto vietos gyventojo požy
mio. Tuo Direktorija atima da
liai vietos gyventojų, rinkimų 
teisę, kurią duoda minėtas įs
tatymas.

5) Dabartinė Direktorija iš
drįso pradėti slaptas derybas 
su Vokietijos vyriausybe ir 
tuo parodė visišką nelojalumą 
valstybei. Taip, prieš kuty lai
ką Direktorijos ' nariai buvo 
nuvykę slaptai net į Berlyną, 
nors, Konstitucija ir Lietuvos 
santvarka,v derybas su užsie
niais gali vesti tik Cehtro Vy* 
riausypū. '

Susirinkimus, „ imdamas dė- 
mėn čia paminėtus faktus, 
griežčiausiai protestuoja prieš 
dabartinės Direktorijos pra* 
gaištmgus ir išdavikiškus Lie
tuvių Tautai ir Lietuvos Val
stybei darbus ir prašo Centro 
Vyriausybės kuo greičiausiai 
pašalinti dabartinę Direktoriją 
ir jos, narius patraukti atsako
mybėn už Valstybės išdavimą 
ir įstatymų laužymą.

šią rezoliuciją nutariama 
įteikti p. Klaipėdos krašto Gu
bernatoriui ir paskelbti spau
doj.” (Elta)

kalams ir gyvena tik uz Balti
ke ‘ežero’.

“Visoj Lietuvos istorijoj nė
rę ne vieno taško, kuris gale- 
tų liudyt, kad ką<jta nors ta 
tauta butų padariusi lietu
viams žalos. Taip ir jautieji, 
kad lietuvių istorinis kelias 
ėjo ir turi eiti į vieną kryptį 
su musų prieteliais Skandina
vų tautomis.” t

Tai, mat, kaip “gražiai” prieš 
istorijos faktus Dr. F. Pusku
nigis ėmė ir pamelavo, JėigU 
visą laiką Švedija Lietuvai bu
vo tokia gera, drauginga kai
myniška valštvbė, tai kokios
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įnyniška valštybe, tai k 
valstybes kareivių pulkai 
metais ir vėliaus Žemaitijoj 
plėšė, degino bažnyčias, mies
tus, kaimus ir pilis, iš atsar
gos sandėlių ir iš ūkininkų 
atėmė surinktus grudus, o pa
sėlius laukuose sumindžiojo 
arba sudegino, ir be pasigai
lėjimo žudė vyrus ir moteris? 
Ar lai nebuvo švedų kariuos 
menės pulkai? Kodėl že
maičių vyskupas Abraomas 
kovo 27 d. 1626 metais įsakė 
visos žemaičių vyskupijos gy
ventojams melsti dievo, kad 
prašalintų nevidonus—neprie
telius? Kas tais nevidonais—

BRAM STOKER
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Klaipėdos krašte padėtis Lietuvos atžvilgiu pablo
gėjo. Vokiška krašto direktorija ne tik veda kenksmin
gą lietuviams politiką krašto viduje, bet ėmė net siunti
nėti savo žmones į Berlyną ir Karaliaučių tartis su ofi
cialiais Vokietijos valdžios atstovais. Dėl pastarojo da
lyko Kaunas įteikė per savo pasiuntinį Berlyne protes
to notą Vokietijos vyriausybei. * v ,

Klaipėdos krašte prieš tą savo direktorijos vokišr 
ką politiką sujudo Žmonės. “Elta” praneša apie didelį 
masinį lietuvių mitingą Klaipėdoje ir paduoda jo pri
imtą rezoliuciją, kurios priešpaskutinis paragrafas 
skamba, taip:

“Susirinkimas, imdamas dėmėn (? —- “N 
Red.) čia paminėtus faktus, griežčiausiai protes
tuoja prieš dabartinės Direktorijos pragaištingus 
ir išdavikiškus Lietuvių Tautai ir Lietuvos Valsty
bei darbus ir prašo Centro Vyriausybės kuo grei
čiausiai pašalinti dabartinę Direktoriją ir jos na
rius patraukti atsakomybėn už Valstybės išdavimą 
ir įstatymų laužymą.”
Visai tiesa, kad Klaipėdos direktorijos darbai pri

valo būt pasmerkti, ypač tos jos derybos su Vokietijos 
valdžia. Bet sakysime, kad Lietuvos vyriausybė paims 
direktoriją už pakarpos, pašalins ir nubauš ją. Kas po 
to?

Direktoriją skiria gubernatorius ir tvirtina seime
lis. O seimelyje daugumą sudaro vokiečiai. Taigi, atsta
čius vieną vokišką direktoriją, susidarys kita vokiška 
direktorija
kaip matome, yra kebli, ir vien tik represijomis patai
sytu ją vargiai bus galima.

Jau 9 metai, kai Klaipėdoje įvyko garsusis “sukili
mas” ir ji buvo prijungta prie Lietuvos. Per tiek laiko 
lietuvių pozicija tame krašte, rodos, galėjo sustiprėti 
tiek, kad šiandie jiems neturėtų būti reikalo šauktis 
centro valdžios pagelbos kovoje su vokiečiais. Bet ma
tome, kad dabar vokiečiai tenai yra atkaklesni, negu 
kad buvo prieš keletą metų. Klaipėdos seimelio daugu
ma 1926 metais buvo sukalbama ir stengėsi kooperuoti 
su Lietuvos valdžia. /

Kas gi sugadino, tuos santykius? Dalinai reikia 
kaltinti fanatišką, nacionalizmą* kuris labai sustiprėjo 
Vokietijoje per paskutinius dvejus-trejus metus. To na
cionalizmo dvasia užsikrėtė ir vokiečiai Klaipėdoje. Bet 
yra ir kita, priežastis: tautininkų diktatūra Uetuyoje, 
Klaipėdos krašto žmonės dabartine Lietuvos valdžia 
nepasitiki. *

Kaip Vilniaus krašte dvarininkija ir buržuazija, 
susideda iė lenkų, taip Klaipėdos krašte tqs turtingo
sios klasės susideda iš vokiečių. Lietuviai/ Klaipėdos 
krašte yra didelėje savo daugumoje ūkininkai (^lauki
ninkai”), žvejai ir- fabrikų darbininkai. Tik kuomet ši
tie darbp žmonės bus politiškai stiprus, tai vokiškas 
elementas Klaipėdos krašte pasidarys, nepavojingas Lier 
tuvąk Bet ar Klaipėdos 'kraštą darbų žmonės gaji sim* 
patizuo|ti dabartinei Lietuvos valdžiai, kuri panaikino 
kuone visas darbo žmonių teises pačioje, Lietuvoje?
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Sausio 21 d. šaulių namuose 
įvyko gausus Klaipėdos miesto 
lietuvių susirinkimas, kuriame 
dalyvavo apie 1000 žmonių. Su
sirinkimas buvo sušauktas ap
tarti krašto valdymo reikalams. 
Krašto ūkininkai tokius susi
rinkimus paskutiniu laiku šau
kią labai dažnai.

Susirinkimui vadovauti buvo 
išrinktas dr. Stonkus ir p; Stat
kus. Susirinkime kalbėjo per 
10 kalbėtojų, jų tarpe Seime
lio atstovas Lekšas, p. Keraitis 
ir kiti. Visi kalbėtojai plačiai 
nušvietė dabartinės vokiškos 
direktorijos darbus ir nurodė, 
kad direktorija .nuo pat pirmų 
savo darbo dienų pradėjo kor 
voti prieš lietuviškumą ir šian
dien ji visur paneigė, lietuvių 
teises, ne kartą sulaužius sta
tutą, įstatymus ir paskutiniu 
laiku priėjus iki išdavikiško 
darbo. Susirinkimas, išklausęs 
kalbų ir pranešimų, priėmė ši
tokią rezoliuciją:

“Klaipėdos miesto 
gausus susirinkimas, 
dalyvauja apie 1000 
įvykęs Šių sausio 21 
namuose, apsvarstęs
nes Direktorijos darbus, kon
statavo,- kad:

1) Dabartine Direktoriją, 
stovėdama jau ištisus metus 
Klaipėdos krašto pryšaky, engė 
ir varžė lietuvių tautos brendi?. 
mą ir augimą šiame* krašte^ 
Taip praeitų metų pavasarį Di
rektorija pradėjo griauti spar- 
tesniąją gimnaziją, kurioje, mo
kėsi lietuvių jaunimas. Krašto 
vokiškose pradžios mokyklose
ietuvių vaikai germanizuoja

mi, lietuvišku gi , mokyklų Di
rektorijos laikomų yra tik vie
na Klaipėdos mieste. Kur lie
tuviai, norėdami apsaugoti sa
vo vaikus nuo germanizacijos, 
steigė privačias mokyklas, Di
rektorija neleidžia! normaliai 
plėstis, neduodama šioms mo
kykloms leidimo, nepatvirtinda
ma mokytojų;

2) Dabartinė Direktorija dau
žo autonomijos statuto 27 pa
ragrafą, kuris šiam kraštui nu-, 
stato dvi oficialias kalbas, lie
tuvių ir vokiečių, ir nuosekliai, 
reikalauja, kad visi šio krašto 
valdininkai mokėtų šias kalbas. 
Direktorija, aplenkdama šio pa
ragrafo nuostatus, - paskyrė į 
aukštas vietas vokiečius, net 
svetimšalius, visai nemokančius 
lietuviškai. Taip, vyriausiu val
stybės gynėju paskirtas Vokie
tijos pilietis Schviųtek. Klaipė
dos mięsto vyriausiu burmist
ru patvirtintas Bridlinger, Klpi* 
pėdos miesto mokyklų paturėjo 
vietą, gavo Meyer. Visi čia pa-' 
minėti ponai, lietuviškai nemo» 
ka; ’

3) šiais sunkiais ekonominės* 
krizės laikais gyvenimas reika
lauja iš valdžios didelio darbo, 
apsukrumo ir sumanumo. Da
bartinė Direktorija jučrodė pil* 
ną dizorentaciją ūkiškais klgU* 
simais, todėl krašto. skurdas ir 
žmonių susierzinimas auga ir 
didėja. Dabartinė Direktoriją, 
tupčiodama vietoj ir nemokė-, 
dama tinkamai išspręsti ųkiš- 
kų sunkumu, greit prives kraš
tą prie visiško bankrpfo;

4) Dabartinė Direkįųriju aki
plėšiškai laužo įstatymus. Tau 
pavyzdžiui* savivaldybių įstaty
mas iš 1984 motų? lapkričio 14 
dr (Valdžios žinios ųusl.914), 
kalbėdamas apie į say į valdybių 
rjnįfrh'us, <taip> pažyrdj; “Teises 
rjnlįti turi visi L|etųyos pilie
čiai^ vyrai; ir motęrys be skir
tumo tikybos, kprię> rinkimų 
dieną pabaigę 21 metus am
žiaus ir toje apskrityje ištikus 
metus yra išgyvenę”. Tuo tar-.

KIBIRKŠTYS

“Sandaros” No. 44, 1931 m., 
C J. P. rašę: “Į iždininkus sti
prus kandidatai : Taroila, G il
gis ir Lopatto.. ,$LA. nariai šį 
;artą privalo stovėti ir išrink
ti Tarailą, Taiteila gyvena 
visai arti centro ir pilnai sa
vo darbais to yr^ užsitarnavęs. 
Jį išrinkus bus stipresnis rei- 
\alų utlįkimgsBč taupumas:^ 
Tikiu, jog SLA* .-nariai jį ir iš
rinks.”

Jonas Tapeila, kaipo, senas 
SLĄ. veikėjas, jau yra pilnai 
užsitarnavęs ilfi' to laipsnio, 
<ad; jį rinkti į; $LA. Pildomą
ją Tarybą negalima. ' Jam 
SLA. ateities gerovė tik tiek 
rupi* kiek jis nori būt išrink“ 
tas SLA- iždininku ir valdyti; 
SLA. turtą, Tai, visas jo ru^ 
pestis. JfcigĮi jam rūpėjo SLA, 
reįkalų sutvarkymas iiy turtų 
saugojimas, tai kodėl jis ue- 
pcrsergęjo SLA, Pildomąją 
Tarybą, kad tokią stambią 
paskolą Deveniui neduotų; ant 
mažos vertės namo? Kojel 
jis t nujaus neprųneše*į atitln- 
kamiį įstaigą, kžd SLA, apgar 
viką areštuotų tuomet, kai; jįs 
buvo Ne w Yorkė ? jeigu, j am 
rūpėjo 8įLA> turjo. saugojimas, 
taii l^udėl jis nesaugojo SLAį 
4-to Apskričio turtą ir leido to 
apskričio iždininkui pražudyti 
virš tūkstančio dolerių? JeU 
gu jam rūpėjo SLA, brolybė 
ir vienybė, tai kodėl jis praei
tuose SLA-; Pildomosios Tary^ 
bos rinkimuose su savo kamlp 
daturu talkininkavo aiškiai žh 
nomiems SLA,’ griovikams ko* 
munistams? . Daban jis iv. vėl 
su; savo, kandidatūra taikiniu* 
ikauja aiškių brolybės, vieny
bės ardytoju: fašistui reikalams. 
Tai tokis žmogus į ,atsakomin" 
gą SLA. vietą negali būt ren
kamas. ■ - a...

tupi-

. “Nuujicnų’l No. 275, 1931 m. 
ĮPi’. į*. Puskunigis rašo: “Bir
želio 27 dieną 1931 m. išvykau 
švecįų-Amerikos Linij os Qrip- 
shojm laivu į Lietuvos uostą 
Klaipėdą su pirmąją Anierikos 
Lietuvių^ Ekonominio Centro 
Eliskursija. Visi ekskursijos 
^glWaL jautėsi smagiai. Vįe- 

laivas, suJeikė geriau
sius keleiviams patogumus; ki
ta, jautėsi kaip namie, žinant 
kad Šveijlų-Ąmerikos linija yra 
nuosavybe Skandinavijos, yi^- 
hos tautos, kuri buvo ir yra 

į visą laiką Lietuvos draugu tu
rinčiu užiautima Lietuvos reL
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neprieteliais buvo, jei ne šve-1 labai mėgsta, 0 aš mėgstu mu
du* kariuomenės pulkai? Ko-Lses; todėl aš mėgstu ir cukrų.” 
dėl tas pats vyskupas Abrao- j Keista, bet yra pasaulyje žino
mas gegužės 26 d. ,1626 metais nių, kurie mažai ką težinoda- 
iškeikė nevidonus—nepriete- mi tvirtina, kad pamišėliai ne

įgali argumentuoti. Atnešiau 
jam dvigubą kiekį cukraus ir 
palikau jį besijaučiantį lai- 
mingiaiisiu žmogumi pasaulyje. 
Viską duočiau jeigu galėčiau 
bent kiek suprasti, apibudinti 
jo proto veikimą.-

Vidurnakti*. — Renfielde ir 
vėl nauja > permaina. Buvau 
nuėjęs aplankyti panelę Ves- 
tenraitę, kuri jaučiasi kiek 
geriau. Grįžęs atgal stovėjau 
prie vartų ir gėrėjausi saulė
leidžiu tik staiga vėl išgirdau < 
Renfieldą šūkaujant ir triukš
maujant. Kadangi jo langas 
buvo vartų pusėje, tai šauks
mus galėjau girdėti geriau, ne
gu šįryt. Man buvo savotiškas 
smūgis atsigręžiant nuo uka- 

- noto Londdno saulėleidžio 
grožio, su visomis jo nublan
kusiomis šviesomis, apyjuo
džiais šešėliais ir tomis ryš
kiomis ■ spalvomis, kuriomis 
saulė nudažė ir tamsiausius - 
debesis, kaip ir sudrumstus 
vandens paviršius ir grįžti at
gal. suprasti tą nemalonų, gilų 
mano ligoninių muro sienų 
šaltumą, nejaukumą su visa jų 
galybe alsuojančio skurdo, ku
rį aš vienas turėjau pakęsti.

Pas Renfieldą atbėgau sau
lei beveik visai bepranykslant, 
bet dar iš jo kambario lango 
pamačiau , raudoną jos ka
muolį. Saulei besislepiant jo 
dūkimas ėjo silpnyn ir silp
nyn; vos spėjus jai visai pasi
slėpti už horizonto, Renfieldas 
išslydo iš prižiūrėtojų rankų ir 
supuolė ant grindų, visai bejė
gė masė. Stebėtina, kokius di
delius dvasinio atsigriebimo 
pajėgumus bepročiai turi, nes 
už kelių minučių, jis ramiai 
atsistojo ir apsidairė. Prižiū
rėtojams daviau ženklą jo ne
laikyti. Norėjau pamatyti, ką 
jis dabar darys. Nesvyruoda
mas, tiesiai priėjo prie lango 
ir nušlavė nuo palangęs visą 
cukruj vėliau pasiėmęs musių 
dėžutę ją irgi ištuštino ir pa
čią. dėžutę išmetė pro langą; 
tuomet* jį uždaręs, perėjo 
skersai kambario ir atsisėdo 
ant lovos krašto. Mane viskas 
ląbai nustebino, todėl paklau
siau: “Ar tu nenori daugiau 
musių gaudyti?”

“Nenoriu,” atsal<e; “sergu 
nuo viso to šlamšto!” Iš tik
rųjų* keistas iš jo tipas. Kaip 
norėčiau žvilgterėti į jo sme
genis ir rasti taip netikėtos 
permainos priežastį. Bet pa
lauk;. gal ir yna kokię pėdsa
kai*. jeigu gulėsiu išaiškinti 
k6dėl jo antpuoliai pasikarto
ju pietų laiku ir saulei besi
leidžiant. Ar galimas daiktus, 
luid saule pasiekusi tam tikrus 
laikotarpius turi pragaištingą 
itaką?.į kai kuriuos jaųtringus 
asįncnis — kaip tankiai pasi
taiko sų menuliu.? Laikas vis
ką išaiškins.

, r • . I

I)r. Senardo telegrama prof.
Van Helsinguii Amsterdame.

Ruy^ėja. 4 d.,— Ligonė šian
dien. jaučiasi kiek geriau.” '

Antra L)r. Sauarda telegra
ma. prof. Van Helsingui. Ams- 
filardame.
, Rugsėju 5 d. — Ligones svei
kata dar daugiau pagerėjo. 
Turi gęrą apetitąraųiųu mie
ga;, yra gerame upe; skruostai 
vėl pradedu rąuįpnuoti,”

? (Bus daugiau),

liūs, kurie žemaičių turtą ir 
tikėjimą naikino? Kas tais 
nevidonais, turto ir tikėjimo 
naikintojais, buvo, jei ne tie 
patys Švedijos pulkai? Kai 
žemaičių vyskupas Petras Par- 
cze viskis liepos 9 d. 1651 me
tais Sušaukė į Varnius kunigų 
susirinkimą aptarimui žemai
čių reikalų, tai kas tą susirin
kimą trukdė, jei ne švedų ka
riuomene? Kas užmušė že
maičių' vyskupo Petro Par- 
szeviskio trečiąjį brolį Martyną 
Parszeviskį, jei ne švedų girti 
kasininkai? Su kuo 1655 me
tais žemaičių vyskupas Petras 
Parszeviskis ir kiti žemaičių 
didžiūnai pasirašė santaikos 
aktą, kuris buvo žemaičiams 
nenaudingas? Atsakymas: , su 
Švedijos, karalium Gustavu 
Adolfu.

Yra. ir daugiau istorijoj to
kių faktų, kurie aiškiai paro
do, jog praeityj Švedija toli 
gražu nebuvo tokia drauginga 
Lietuvai, kaip Dr. F. Puskuni
gis pasakoja,

— A. iš Vepgrąitinės.

P'erM A. Vaivada'

DRAKULA
PermUiion Dcubledav.Doran 8 Co

(Tęsinys) Prižiūrėtojas pasakoja, kad 
jo šauksmai laike antpuolio“Ją labai nuodugniai išog- ištikro J)uvo šįu inl).

zaminavau, bet jos kūno orga
nų veikime jokių priežasčiiy
igai neradau. Sutinku su tavų pacįjentus> kurie buvo išgąs-

ti; grįžęs namo, turėjau užtek
tinai darbo ramindamas kitus

nuomone, kad ji neteko labai 
daug kraujo; taip, ji jo nete- 
£0, bet ne paskutiniuoju laj
ai. Jos sveikatos stovis toli 
gražu nėra anemiškas, Panelės 
>aprašiaų pašaukti savo lar- 
maitę, nes norėjau jos paklaus
ti vieną kitą klausimą ir būti 
tikras, kad viską žinau. Iš an
ksto spėjau, ką ji man atsa
kys. Vienok kur nors yra prie
žastis; kiekvienam dalykui 
yra priežastis. Važiuoju namo 
viską apgalvoti. Kiekvieną die
ną turi pian atsiųsti telegra
mą; reikalui atėjus vėl atva
žiuosiu. Liga — nies koks nors 
trukumas žmoguje visuomet 
yra. liga — man labai rupi, ir 
gražioji panelė taipgi riųli. 
Nenoriu, kad atsitiktų jai kas 
blogo. Ji mane sužavėjo, ir 
jeigu ne dėl; ligos, tai vien dėl 
jos atvyksiu dar kartą.”
r “Kaip minėjau, nieko tikro 
iŠ jo negalėjau išgauti, nors ir 
buvome patys vieni viešbučio 
valgykloje. Todėl, Artūre, da
bar žinai viską, ką aš žinau. 
Budėsiu, lauksiu naujų įvykių. 
Tikiu, kad tavo tėva^ęina, ge
ryn. Tau ištikro blogai, bran
gus draugę, būti tokiame pa* 
dėjime tarp, dviejų žmonių, 
kurie yra tau taip brangus,. Žir 
nau, kaip supranti savu pa* 
rvigą tėvui, ir gerai darai, pa.- 
silikdamas prie jp visą laiką;, 
bet, priverstas, tuojau tau pra? 
nešiu alvyKti pas. Lųpiją; ne
sirūpink, nebent nu6 manęs 
ką,, nprs išgirdęs”

. .. •
£)/•. Sapflrdo dienynas.

Musų zooiagiškas pacijcntas 
yi^ mus teb.ciiUcLQ^Qja^. Jis 
turėjo tik vieną pasiutimų “ant
puolį ir tai vjsai nepaprastu 
ląiku. Bcsųirimuntf ėidudlęr 
nįui, jis pradėję nerimauji 
Prižiūrėtojai tuojau .pąžmo

dinti jo sukeltu trukšmu. Iš- 
tikro, jų visai už tai negaliu 
kaltinti, nes šauksmai ir į 
mane paveikė, nors tuo kartu 
nuo namų buvau gana toli. 
Jau praėjo pietų laikas ligoni
nės įnamiams, bet Renfieldas 
dar tebetupi kambario kampe, 
užsimąstęs, ninriu, apsiniau
kusiu, liūdesio prispaustu vei
du, kuris ne tiesioginiai paro
do, bet duodu ką tai suprasti. 
Ką-^-nežinau.

Vėliau. —Dar vienu permai
na Renfielde. Nuėjau jį aplan
kyti apie penktą valandą va
kare ir radau jį linksmą ir 
patenkintą, kaip kiek laiko 
pirmiau. Gaudė muses ir jas 
pasigardžiuodamas valgė, už- 
sižymėdamas kiekvieną į jo 
rankas papuolusį vabalėlį brū
kšnelių, kurį išbrėžė nagu ant 
durų, išnnišalo krašto. Maųe 
pamatęs tuojau priėjo ir atsi
prašė už blogą elgesį;ir papra; 
šė nusižemindamas, širdį tie
siog suminkštindamas nuvesti 
'jį atgal/į jo kambarį ir atiduo
ti jam sąsiuviųį, kuriame pir
miau užslrašinėjo sugautas 
muses in vorus. Spręsdamas, 
kad gali iš to būti kiek rfaudos 
■patenkinau jo prašymą ir nu
vedžiau jį į kambarį* kurio 
langai nebuvo užkruototii Nie
ko nelaukdamas, išbarstė savo 
cukrų ir arbatos lapelius, ant 
palangės ir iki šiol primigaudė 
gana apsčiai musių, Jis jų 
daugiau Nebevalgo, bet kaip 
.pirmiau*, sudeda jas į dėžutes 
ir jau žiūrinėja kambario pa
kampius, ieškodamas vorų. 
Mėginau su juo kalbėti apie 
kalias paskutines dienas^ nes 
raktas. į jo įpinti^ man bųtų 
begalimai* svarbus; bet niekė 
noą^lėjąp išgauti. Valandėlę* 

jifi išrodė Taliai nulindęs 
.      ;v k tari tyliu*, lyg mylias np-

sįmptomus ir laiko , negaišiu tolusių baląu* greičiau kulbė-,
darni pradėjo $auktiš pagąj- 
bos. Laimei sargai atbėgo te
kini, bųvO kaip ti^ylaikų, 
nįs vos laikrodĮs sp/jo, iš
mušti; - dvyliktą, į Ręįi|fiėld^ 
pradėjo* taip smarkiai daužy
tu, kąd visi vos .vos galėjų jį 
išlaikyti. Bet po pei)kįų.mįnū- 
čjų ji8 pamažji pradėjo nu- 
kupli pagaliau įpuolė į melan-

i .. i, • • Y 12.. .iš kurios jis dar ir- “O
ii r

L save, o ne į manę: 
^Pasibaigė! Pasibaigė! Jis 

upne apleidą. Nėra ydaugiau 
man, vilties, turėsiu pats save 
aprūpinti.” Staiga atsigręžė į 
mime ir tvirtų balsu, drąsiai 
paprašę: “Daktar, ar nebūtum 
toks gerus ir pavelytum man 
daugiau cukraus? Manau, kad 
man lai butų naudinga.”

> musčin??” paklausiau, 
Musės cukrų irgi“O, taip

kaip lankiai pusi-

........... t, 11 i i1- "n......... .................. .. ........i.... ...........

Naująs No, 22 “Kovos” 
•rautas šiandie Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

‘ ■! , ..... ■ .      . — -  -----------------------

Reikalaukite “NAU
JIENAS* ant bile kam
po, kur parduodami lai- 
kraičiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums, patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

Garsinkites “N-nose

I •—



Oratoriai

LIETUVIS GRABORIUSIndaitino sukčius

Nusižudė fabrikantas

Lietuvės Akušerės
Bomba barbemei Depresija Ir bažnyčia

|vainjs Gydytojai

metų

Kamantinėja pamišėlį
Graboriai

Phone Boulevard 4139

OPTOMETRISTAS
2 iki

0036
Chroniškos

John Kuchinskas
PADĖKA VONĖ

PRANCIŠKA STR1PE1KIENĖ

34.05 Lietuviai Gydytojai Namų Tel. Hyde Patk 3395

limbų, Dudrcckių 
Bružų Šeimynos.

atstovų butas pri 
kuriuo taikoma už

pajamų taksų 
bilių

Tik kįla abejonių, ar teismai 
pripažins naujų įstatymų kon
stituciniu.

Akių Gydytojai
Frankie 
kati ne- 

nol’s

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

tymu, btts •pritaikytas *fr 1$32 
m. taksoms. Bud 'tikimasi su
kelti apie $80,000)000 metams.

1327 So. *49tb ’Ct.

Telefonas

Cicero 3724

esit 
dalyvauti 

jam ’pašku- 
atsisveikini-

Nubausti ‘pora 
kalėti

Nusižudė ‘LftWrence H. ’ri> 
well, 2841 tCommdnw<Jalth -aVe.^ 
prezidentas American Štnitticss 
Rnife tCo. Jis papilde saųžU - 
tiyiitę kompanijos plente, T445 
Autitin ’Blvti. Pačios ^pareiŠki- 
mu, (Powell nusižudęs tiėliai *to, 
kad biznis prastai ėjęs.

164YS W. ’4!6th

TėltlforMi

^Bdtikvatcl 5203

"Boulevard 8413

šiuo pasauliu va- 
9:30 valandų va- 
sulaukus apie 39 
gimus Lenkijoj.

įstatymu. Neabe- 
gubernatorius pa- 
jis jau keliais at- 
yra pareiškęs jo-*

atamauja grabo 
ei. Yards 17fl.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 65.15 -£o. Juodaodi St. 
Tel.'Rcpublic 9723

Joint Emergency Relief Finidi 
turi tam tikras popieras su or
deriais drabužių, maisto ir ki
tokių reikmenų, kurie išduoda-' 
mi pašalpų gaunantiems bedar
biams.

'Dabar 'trys vyrai— Wiltiam 
Heim, 32 m.; Carl Mayer, i28 
m.; ir Antttiy IFincuno, 34 m. 
—tapo apkaltinti įgrand džiures, 
kad jie pasidirbę dUplikatų Pa
šalpos Bedarbiams Fondo or
derių sumoj $300 ir mėginę tuo 
budu pelnytis.

27 nubausti te liūtie 
geriavimo

IGN. J. ZOI.P 
Pigiausias Lietuvis 
Grhborius Chicago]

Petcr Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų rta- 
ifttrose urba Studijoj 

730 W. 62 St 
Tel. <Engkwood 58i4(

OHCAGOS 
ŽINIOS

Nuliūdę liekame, 
:Vt/rts, Dukterys, Broliai 

ir Gimines. . '

Terry Drugan ii 
'Lake rasti kalti tuo 
mokėję Valstybei taksų 
butlegoriaudami darę gražaus 
pelno. Drugganui 'teks sėdėti 
kalėjime pustrečių metų ir su
mokėti 'piniginės baudos $5,- 
000, ų įLake’ui »kalčti 18 >hie- 
nesių ir 'užsimokėti $2,500.

Ir valstijos senatas priėmė 
pajamų (income) taksų biliŲ. 
Dabar belieka tik gubernatoriui 
Emersonui jis pasirašyti, kad 
taptų įstatymu. Nužiūrima, 
kad gubernatorius tai ir padu-

DR; A. L. YUSKA
* 2422 W. Marųaette Rd.

kampas 67,<h ir filtesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo '9’ iki 11 ryto, nuo 2*4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų Jr 

nedėliotus pagal susitarimu

suteikia 
barzdaskutyklos 
—g komfortą 
dji skutimus 

I natnie

Areštuota Paul Harrison. Ji
sai, anot’ipolioijos, .prisipažinęs, 
jogei papilde keletu galvažu- 
dysČių. Jų tarpe, pasisakė, Už
mušęs daktarų Shaeferi.

Užklaustas pdlieininkų, kode! 
jis nužudęs ‘Dr. Slmeferj, -Mar- 
rison paaiškino': girdi, ‘Dr. Sha- 
efer, rišdamas vadinamų cross 
•word puzzle problemų .jam, Har- 
'risonui matant, rašęs žodį “orą-

4605-07 South Hermitage Avenue 
VW 7Won«i> YARDS 17*1 Ir 1743

A. MONTVII), M. D.
‘West Town State' Bank Bldg.

2400 W. Madison'St.
f ai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Vincent C. Steėle 
pentistas 

4180 Archer Avenue

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

-Arti iLeavftt $t. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos '9 “ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki €

Taksų bilių priėmė ir 
senatas

.. MASALSKIS i
Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale "'visuomet esti sąži
ningas ir 'nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

Duokitc savo akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotam Optometristui 
' Akių Specialistas. Virš 45 metų 

patyrimas fe
Valandos ‘9 :ryto iki 9 vak. 'kasdien

< DR. J. GROUPE
4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards :6780

TEsų, kai tik kas, Harrisonui 
girdint, pasako “insanė” arba 
“erazy” arba kitokį panašios 
reikšmės -žodį, -tai jį tuojau pa- 
gaunųs pasiutimas. Tr ot pama
tęs Shaėferį 'rašant žodį ‘tfcrta- 
zy”, HarrisOn nutvėręs buvusi 
ofise mažų plaktukų ir juo už
mušęs daktarų.

'Patarnaujame laidotuvėse kuogeriausia 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevdt 2515 arba 2516

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 :63rd St., .Suite 3
Tėl. Prospect 1028

■Rez. 2359 So. Leavltt St. Ganai 2330 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedelioj pagal sutarti

Laidotuvėse patarnauja J grabo - 
rius L J. Zolp. Tel. Boulevard 
520}.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĖ

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemiock 2615

Persiskyrė si 
fario 2 dieną, 
•kare 1 9 32 'm. 
"mettis amžiaus 
Amerikoj išgyveno 24 metus.

Paliko dideliame nuliūdime vy
rą FranciŠkų. dvi Mhkteris — Vla- 
dislavą 16 metų ir Julę 14 metų, 
du brolius — Jurgį ir Juozapą 
Troškus ir gimines.

Kanas pašarvotas, randasi 
S, Union Avė.

•Laidotuvės įvyks subatoj. 
rio 6 dieną. 8 vai. ryte iš

•Ph'one Cahal 6222

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 
2201 We^t 22nd Street

Valandos: T"—3 ir 7—-8 
Setcdoinls ir ncdėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas'Rcpiiblic 7868 1 •

Prie Frank ^Cuneo barbernes 
sprogo smirdanti bomba. Jo 
barbernė randasi adresu 4639 
Broailvny. PolicijDs manymu, 
bltnibn buvusi išsprogdinta prie 
Ctmeo ljarbci*nės todėl, -kad jis 
kirpęs plaukus už 40 centų, 
kuomet nusakyta kaina esami 
50 centų. •

Valstijos 
ėmė bilių, 
dėti (income) taksos Illinois g^’- 
ventojams. Mins priimtai 78 
balsais prieš 59. Cook pavie
to atstovai, išskyrus vienų, visi 
balsavo prieš bilių. Panašus 
biliUs jau 'buvo pOrų kartų pir
miau atstovų buto atmestas.

Dabar dar reikia jis pasiųs
ti į valstijos senatų. Nužiūri
ma teciau, kad senatas gal būt 
su kokiais menkais pataisymais 
priims jį. Tuomet beliks tik 
gubernatoriui pasirašyti, 1<Rd 
biiius taptų 
jojama, kad 
si rašys, nes 
vėjais viešai 
gei tokiam bitini pritariąs.

Sulyg kalbamu biliumi, paja
mų (income) taksos bus uždė
tos kiekvienam asmeniui, kurio 
įplaukos siekia metams daugiau 
kaip $1,000. Vedusios poros 
turės mokėti •psja'mų taksas,' 
kurių įplaukos siekia daugiau 
kaip $2;600 metams. Bet ve
dusieji, turį vaikų, bus paliuo- 
suojami nuo mokėjimo taksų už 
300 dolerių dėl kiekvieno vai
ko esančio šeimynoj, arija kiek
vieno vaiko esančio šeimynoj, 
arta kiekvieno asmens, kurį 
šeima turi užlaikyti.

Kalbamas biiius, tapęs įsta-

POVEIKIS 
' KVIETKININKAS •
<isrusWros toOTKos ' 
Pristatome

Vestuvėms, ©aiikietattis ir ’Pagrdbams 
Vainikai

fflf> S. Balstea St. Tėl. Boulevard 7314

(John -BagdŽinnas Bordrtj) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

*105 W. Revm 3117
Telephime Randblpb ^67T1 

Vakarais 2151 W. 22nd ĮSt. nuo 4-9
TclephOne -Roosevelt ^090 | 

Namie 8<9 ryte Tel. Rępublic »96QQ 
il.i, m JA—

Pasak epi^kopdlų bažnyčios 
vyskupo, C iii i g 'Stewai*to, dės 
liai depresijos pailidėjęs lahky-1 
mas bažnyčių. ’Jo apskaičiavi-* 
mu, kiekis lankančiųjų bažny
čias (padidėjęs 6 nuošimčiais.,

Dr. Snzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 33 95

SKYRIUS:

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

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 'South lWestern Avenae

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 

'nuo 6 iki 9 valandai vakaro

SVARBI, ŽINUTĖ
DR. M. T.STRIKOL

■ Lietuvys Gydytojas 
■ir Chirurgas

Pakėlė abi/savo ofisu į naują vietą po nr.

4645, So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. JBoulcvard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
1 Phone Prospect 6659 *

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
\ CHICAGO, ILL.

Dudkite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. *R. MIUMENTHAL 
gptoMetrist

’ P^htikuoja virš 70 m.
4649 5. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard ‘6487

MARIJONA BEVIRŠIENĖ I 
Mirė sausio 8 d., o po gedu

lingų pamaldi? Dievo Apvetzdds 
par. bažnyčioj palaidota Šv. Ka
zimiero kapinėse sausio -12 d.

šiuomi norime išreikšti igilios 
padėkos žodžius getb. 'klebonui 
kun. P. Vaitukaičiui -už fįspudin- t 
gai gedulingas pamaldas, gražiai T 
pritaikintus pamokslus lliažnyčtdj “• 
ir kapinėse ir 4cattu dėkuojame kr- į 
tiems kunigams laidotuvėse daly- į; 
vaVusiems. Dėkuojdme visiems 

-giminėms kaimynams, -draugams [. 
ir prieteliams, lankiusiems pašar- Į 
votą velionę namie, aukavusiems !■ 
§v. Mišias už •vilionės sielą, gėlių i 
aukotojams, grabnešiams. drau- Į 

vgėms -— tretininkėms ‘Hr. (visiems į 
-dalyvavusiems gedulingos* pamal- ! 
dose bažnyčioje ir lydėjusiems jį Į 
kapines. širdingai dėkavojarrte į 
graboriui Lachavičiui ir jo suntli i 
už prietelingą patarnavimą ir tvar-< 
kingą laidotuvių surengimą. Ga- " 
lop Riltefns giminėms ir prieteliams 
primename, kad už velionės siefc] 

■'įyvks 'gedulingos pamaldos tpenk- 
tadieny. vasario 5 d. 7:30 vai. 
ryte Dievo Apveizdos par. bažny
čioj. Už atsilankymą į tas pamal- : 
das iš anksto tariame širdingą

'Hemiock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryaučkas) 

GYDYTOJAS IR -CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road

Valandos: 9—12. 7—-9^ Antradienį ii 
‘Kėtvirtitiicnį "-vakarais pagdl 'susitarimą

JARUSH
PHYŠICAL 
THERAPY 

B MIDV/IFE

4)109 South
Albany Av.

Pbone 
Hemiock 9252 Daktaras V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 it nuo 7 iki 9 v.

t Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 Soath Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

DR. VAITUSH, OPT. 
•LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

tikintų. 'Kaitins pigiau 'kaip ^kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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

Tel. Cdlumct 3294
Nuo ;9 dki >12 vai. "dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

Tol Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTIBTAS 

Valandos*: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4B47 Wett \^th Street, 

CICERO, ILL. 
X-Ray....Phone Cicero 1260

METŲ MIRTIES SUKAKTU
VES MUSU MYLIMO 

TĖVELIO
JUOZAPO JANČINSKO 

kuris persiskyrė su šiuo 'pasauliu 
vasario 4 dieną 1931 m. Pa
laidotas Chicagos Lietuvių Tau
tiškoje -kapinėse.

Paliko dideliame nubudime 
Amerikoj dukteris—Juzefą. Ade
lę. Stefaniją, sūnūs -— 'Ahraną ir 
Stanislovą ir žentą Joną Butkų. 
Lietuvoj brolį Brdnislovą, seesrį 
Konstanciją ir senus tėvelius.
>- Metai suėjo kaip beširdė mirtis 
•išrovė iš musų tarpo 'musų myli
mą tėvelį. Padaryta musų širdyse 
žaizda tebėra neužgijusi ir jo pa
veikslas visuomet stovi musų aky
se. 1Mes tave, musų brangusis 
tėvelį, niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau rtebėsugtyši, bet mes 
ankščiau ar vėliau pas Tave atei
kime. Ilsėkis ramiai, mielas tė- 

"veli. šaltoj žemelėj. Lauk mus, 
ateinant! Nuliūdę lieka,

Dukterys ir Sunai.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. I rki 3 d. ir.6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli -46th St. Chicago, III.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visų >akių

John Smėtana, 0. ©.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL1S
T56 W. 35th St.

(Cor. of 3 5th & Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9

Nedėldieniais pagal sutartį

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai

71'8 W. 18 St.
Tel. -'Roosevėlt 7532

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nėdėliomis Uito 10 iki 12

Nuliūdę liekame.

Pusbfotidil

Laidotuvėmis rūpinasi Juozapas 
Lukšas, 1’951 ’GanMport Avė.

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

Valandos 1 1 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

, PETRAS ŽIGINSKIS

•Persiskyrė su šiuo -pasauliu 
sarto 2 dieną. 1 :00 Vilindą ’po 
piet 1932 m., sutadkęs *40 am
žiaus. 'gimęs Kretingos dpskr.. Pa- 
kutorenų 'kaihle. "Amerikoj iš
gyveno virš 20 metų.

Paliko dideliame nubudime du 
pusbrolius — Antaną ’Metrtkį ir 
■Zenoną Malokovskį. "o -Lietuvoj 
tėvelius. Petrą ir Oną Žilinskius.

Kūnas pašarvotas, randasi Ra- 
džiaus koplyčioj.

Laidotuvės Įvyks šeštadieny, 
vasario 6 dieną. 1 :'30 valandą (po 

įpiet iš koplyčios bus rtdlyditas fj 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Petro -Žilinskio 
minės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patafnavimą ir

Tel. Vards 1829

JJR. C SERNER
(LIETUVIS 'AKIŲ ^SPECIALISTAS

Lietuviai Gydytojai

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

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

3421 So. Halsted St. 
Pbone Boulevard 8483

AGOTA GRODCKIENB
•po tėvais Gurinskaitė

Persiskyrė su Šiuo pasauliu va- 
•steo 3 dieuą. m6:15 valandą tyre 
•1932 m.. Sulaukus /puses arrtžiaUs, 
gimus 'Vilkaviškio apskt, Višty
čio ’paMp.. PivistyČio kaiYrte. - Ame
rikoj išgyveno apie -23 metus.

Paliko dideliame nubudime vy
tą Konstantiną, ’du šurtus *— Po
vilą ir Pranciškų, brolį Fratnciškų 
ir brolienę Julijoną Gurinskus, 

'pusseserę Kosranėiją T,ibattauskie- 
nę, du dėdes -— "Jbną "(Sadulą -ir 
Antaną Notkaftj it gimines, o Lie
tuvoj motinėlę Oną, pUssestres 4r 

-pusbrolius.
Runas pašarvotas, randasi 2457 

\Vjftice $t.. 1Wrh Sitte. " >
-Laidotuvės -įvyks subatoj, 'va

sario 6 dieną. 8 vai. 'ryto iš na
mų j Šv. Mykė 1 o -pa ta p i jos 'baž- 
*nyčq. kurioje 'atsibus gedulingas 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten gus nulydėta ’į ^Šv. Kazimieto 

•kapines.
Visi a. a. Agotos Grodčkienės 

^gimines, 'draugai dr tpažįst^hti *es4t 
nuoštrdžiai -kviečiami -dhlyvauti 
•laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir htrišverkinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sunai, Brolis, 
Dėdės ■vr 'Giminės.

•Laidotuvėse 
fius Eudeikis,

vasa- 
narnų L 

į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iŠ ten bus >' 
nulydėta j §v. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Francilkos Stripeikie- f 
nes giminės, draugai -ir -pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir sutelkti jai pas- J 
kutinį patarnavimą ir attisvtiki- ,.

K. «U«iS
ADVOKATAS 

MIBSTO ZSPKAS
127 N. Deafbofn 'St., Room 1113 

Telefonas "Central 4411
Valandos: nuo 9 lyto iki 4 po pietų

* Gyvenimo vieta
T32I3 iSoUth Hdlvted Smlt '

.TV1. Boulevard 13-10 -
Valandos: nuo -6 iki 8 vaL -kiakvien) 

vikarą, Išskyrus 'ketvertą
, Nedėlioj vfuo 9 -iki T2 ♦lyto

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35th U Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutartį

A. A. SlAilIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 1502 Tel. Central U978

Valandos: *9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subatos 
. — 6 -iki 9 ivaL

4F45 Archer Avė. 'TeL 'LafąfHte *337

-BksĮjertas tyrimo akių ir Tritaikymo 
akinių -

1891 South Ashland Avenue
Platt Blg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

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

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
f GYDYTOJĄ6 IR CHIRURGAS 

Ofisas: t
3102 So. Halsted -St.

arti 31 st Street 
CHICAGO. ILL.

Valandos: l-*-3 po pietų, 7—^8 'vak. 
Nedėliomis ir Šventad. 10——12 'Hieną

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mei 'visuomet teikiame širdingą* simpatingą ir ramu 
patarnavimų, kuomet jįa yra labiausiai įreikalingaB 

J. F. EUDEIKIS & CO.
JUSU GRABORIAI

•TeiBftjaa Wdlter C. Lindley 
paskyrė ■ bausmes 27 asmenims 
Kaltinamiems turėjus ryšių tau 
$10/000,000 sindikatu.
Vieni kaltinamųjų nubausti ka
lyti iki pdros linktų, -kiti -iki -60 .
'titelių. -Stntiikatui gelbėjęs Al 12314 W. 23rd PI., Chicago 
'Gapone. 4

Garshikites Naujienose

Skilvio. SirdioB, Plaučiu, PIGvėa. Inkstu 
bėgantys Hemoroidai. Kraujo 'tr NerVn Pa* 
krikjirtai . Astma. Visokios MOtVTU Ligos. 
Kainos nupigintos.

DR. ALEX W. MARMOR 
GYDYTOJAS, ČflnrtntGAS IK 

OSTKOPATAS
4407-0 Nortb Kędtle Avanue 

Tėl. Indepemtertee 00M3
trVMo

DR. IIERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1.025 W. 18tb St., netoli Morgan Su 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755' ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 mirai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2-lubos 

CHICAGO, ILL.
-SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

'Nuo 10 iki 12 vai. lyte, nuo 2 iki 4 
vai. -po pietų ir nuo 7 iki 8^30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. įSieną.

Pbone Midway 2S80

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUKICE KMN
4631 South Ashland rAvmue 

-Ofiso valandos:

m 11 M liiii

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzanmotojas

•Moderniška -Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika- 

•lams. Kaina ‘prieinama

'331^ Auburn Avenue «
. ' . /, .’ ' į i - 11

, CHICAGO, -ILL.

Li^etuviai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marguette Rd. arti Western Av. 

Pbone Hemiock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1S21 So. Halsted Street

Crowe pasitruuksiąs iš:
- politikos

Bobęrt E. Growe, buvęs ke
letą 'terminų valstybes -gynėjas, 
parefSkČ, -kad jisai visiškai pą- 
taitrttukfliąta iŠ politikos ir dtei? 
ty ttŽsiimsiąs tik savo, 4<aipo 
advokato, praktika.

A. taaSl ■ ■hIm*. i ■»>

PROBAK

(PPOBAK fllADF.)

trosas
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Holdapas lietuvio 
' rodhauzėje

Keturi ginkluoti banditai už* 
puolė Liberty Park rodhauzę, 
prie vieškelio Route 4-A, pen
kiolikos mylių tolumoj nuo Jo- 
lieto. Rodhauzė priklauso lie
tuviui Vincui Jonikui.

Banditai pasipelno apie $1,000 
brangmenomis ir pinigais.

Jie užpuolė rodzauzę apie 12:- 
30 vai. nakties iš antradienio j 
trečiadienį. Tuo! laiku viduj 
buvo tiktai Jonikis ir pora sve
čių — vaikinas ir mergina.

Atėmę iš .Joniko $5, bandi
tai nusivarė jį į salę šokiams. 
Po to atėmė iš poros svečių 
$28. Jie liepė taipjau mergi
nai atiduoti kailinius.

Palikę vienų daboti surištųjų 
ir paguldytų ant grindų porų, 
kiti trys banditai nusivarė Jo- 
nikį į gyvenamuosius kamba
rius. čia jie rado Joniko gi
minaitę, Onų Kruszas, miegan
čią. Padarę kratą banditai 
pelnėsi $6—tai mergaitės sa- 
vatinį uždarbį.

Ir mergina buvo nuvaryta į 
salę šokiams, taipjau surišta ir 
paguldyta’ ant grindų kartu su 
kitais.

Kiek vėliau sugrįžo iš mies
telio Joniko sūnūs, Illinois uni
versiteto studentas, su sakso-. 
fonu pažastėje. Jis, mat, tu
rėjo Lemonte praktika, kadan
gi priklauso » vietinės jaunuo
menės benui. Ir jį surišo.

Taipgi tapo surištos trys po
ros, atvykusios paskui jaunąjį 
Jonikį rodhauzėn—visos trys Jo
niko draugai Tai buvo Lester 
Vritel, 22 metų; James Joyce, 
23 m., ir Sylvester Nona, 20 m. 
Kiekvienas iš jų buvo su mer
gina.

zIr juos visus ištiko toks pat 
likimas, kaip pirmuosius. Iš jų 
banditai atėmė ‘pinigus, laikro
džius, o iš vienos merginos $350 
vertės kailinius, $125 vertės 
daimantinį žiedų ar $50 vertes 
laikrodėlį.

Paskui banditai nuvilko vie
na mergaičių į kitų kambarį ir 
ja išgėdino.

Vėliau važiavo trys šoferiai 
vyklisieji į stokjardus su tre
kais priloduotais galvijų. Jie 
sustojo Joniko rodhauzėje pa
valgyti pusryčių. Netikėtai pa
gauti banditų ir jie pasidavė 
kratai ir buvo surišti. Iš jų pik
tadariai pasipelnė $40.

Dienai brėkštant banditai pa
leido Joniko rodhaukę.

Bridgeportas
Ar žinote kas įvyks Bridge- 

porte šeštadienio vakarą, vasa
rio 6 d., Lietuvių Auditorijoj ?

Bridgeporto Politikos ir Pa
šalpos Kliubas stato scenoje ko
medijų “Netikėtas Sugrįžimas”.

Tų trijų aktų komedijų suvai
dins p-nia Dundulienė su savo 
trupe. ’ j

Kaip girdėti, tai daugelis no
ri, pamatyti, kaip tas “Netikė
tas sugrįžimas” atsitiks. Todėl 
Kliubas tikisį sulaukti daug 
svečių, o ypač moterų, nes kliu
bas nutarė priimti į savo ta*rpą 
ir moteris. ,

Įstojimas ateinantį šeštadie
nį į Kliubų, baliuje, bus veltui. 
Tai yra gera proga prisirašy
ti prie jo visiems — taip vy
rams, kaip moterims.

Kliubas yfa naudingas ne 
tik teikime pašalpos, bet ir, po
litikoj. Jau laikas atėjo, kad 
ir lietuviams reikalinga daly
vauti politikoj. Politikoj te- 
čiau vienas asmuo dažniausia 
nieko nereiškia, tik kur vieny
bė, ten galybė. Tas kliubas pa
gelbsti laike rinkimų lietu
viams, kaip kad kitos tautos 
pagelbsti saviesiems.—J. B.

Areštavo ryšy su pi
nigų dirbiniu

Federalės valdžios agentai, 
vadovaujami kapitono Thomas 
J. ęallahan, suėmė tris vyrus ir 
mašineriją falšyviems pinigams 
dirbti. Ta mašinerija verta 
esanti apie $5,000. Nužiūrima, 
kad suimtieji taikęsis dirbti $20 
popierinius falšyvus pinigus.
x Areštuotieji asmens yra’ Jo- 

seph Patumis, James Kunatz ir 
Alex Kunatz. •

Kunatzai buvo areštuoti na
muose adresu 562 Wcst Madi- 
son st. Jie buvo suimti po to, 
kada agentai padare kratų na
muose adresu 6124 So. Kedvale 
avenue, kur užtikta piingams 
spausdinti plokšteles ir kito
kios reikmenos.

North Side
Agota Grodckienė žuvo giasinio 

pečiaus ekspliozijoj 
_ p • ■ •

Vakar ryte ligoninėj po di
delių kančių pasimirė Agota 
Grodckienė, gyvenusi 2457 W. 
Rice St. Ji dieną prieš tai vi
rė savo namu rūsyje (beismen- 
te). Beverdant urnai eksplio- 
davo gasinis pečius ir ją tiek 
skaudžiai apdegino, kad nuga
benta ligoninėn už kelių valan
dų pasimirė. Koronerio teis
mas pripažino, kad mirtis įvyko 
per nelaimę.

Velionė paėjo -iš Vištyčio 
vals., Vilkaviškio apskr. Paliko 
vyrų Konstantipą, du sūnūs, 
brolį, dėdes, puseserę ir gimi
nės. . ę ,

Laidotuvės bus šeštadieny, 8 
v. ryto, iš namų į vietos bažny 
čių ir j šv. Kazimiero kapines. 
Laidotuvėms patarnauja p. Eu- 
deikis.

Rožių žemė
Rožių žemės buvę darbinin

kai susilaukė antrą smūgį. Per
eitų penktadienį užsidarė Wier- 
sema banka, ir tų buvusių dar
bininkų pinigus uždare. Dar 
metų nėra, kaip tie darbininkai 
turėjo pirmų smūgį, kuomet 
užsidarė Roseland State banka.

šiais laikais negerai, kad 
sulaiko nedirbančių žmonių pas
kutinius sutaupytus pingus. Bet 
kų padarysi, kad valdžia nieko 
nedaro ir buk nieko negalinti 
padaryti. > <
, Blogi laikai pas mus Rožių 
že^neje. Dar apįelinkčje dirbtu
vės stovi uždarytos kaip nuo 
gaisro, arba, kaip komunistai 
sako, lyg po socialus revoliuci
jos. Darbininkai ramus. Kuomet 
šiek tiek turėjo pinigų, tai bu
vo atsiradę Rėksnelių, kurie 
pranašavo ir šturmavo nuvers
ti valdžių. Bet kuomet darbi
ninkai paliko be skatiko, tai ir 
tie rėksnai nutilo.

x » a »
Pereitų šeštadienį .ir sekma

dienį buvo labai šalta. Komu
nistai ir “gerais” norais nebū
tų galėję vaikščioti gatve lie
žuvius iškišę pro “Naujienas”.

Tų dienų, man valgant vaka
rinę, užėjo mano senas pažjs? 

tarnas N. ir duoda bilietų į bu* 
sintį ant rytojaus koncertų. 
Atsakiau, kad butų lengva pa* 
imti, bet iš kur gauti pinigųv 
Jis man atsako, kaip tu geras 
draugas, tai bilietą suteikė F. 
abiem pasakiau ačiū, bet ma
nau, antrasis negirdėjo.

Na^ ir nuėjau į koncertų,- 
kuris buvo surengtas Stųmilo 
svetainėje. Publikos buvo vidų* 
tiniškai. Manau, nedaug pelno 
liko L. S. M.-Rateliui ir ^Puš
kino draugijai.

Kiekvieną motą rusai su lie
tuviais susidėję rengia koncer
tus ir jie rengia ne dėl pelno, 
bet pasirodyti publikai, koki jie 
progresą padaro. Programas bu
vo turtingas. Jis buvo vertas 
kiekvienam pamatyti. Man la
biausiai patiko P. Maksakovos 
dainos ir Arrigonio juokai. 
Plačiai apie tą koncertą nera
šau, ba manau, kad korespon
dentas parašys.

—R

Roseland
šiandie, trečiadienį, Fenger 

High Mokyklos auditorijoje bus 
gražus. programas ir ro
domi paveikslai, o ketvirtadie
nyje, irgi bus programas ir mo
kinių ekzaminai. Kurie laiko 
turite, tai atsilankykite. Įžanga 
liusa.

žmonės bėdavoja, kad žiemų 
nėra kur maudytis. Man rodos, 
kad dėl to nėra ko bėdavoti,’ 
reikia tik netingėti nueiti į tam 
tikras įrengtas maudymuisi vie
tas.

Viena parankiausių vietų 
maudytis yra prie 104 gatvės 
ir West Indiana geležinkelio. 
Prūdas 9 pėdų gilumo, du sar
gai daboja, kad, kas nenuskęs
tų. Atdaras vyrams tris dienas 
savaitėje: Utarninkais, Ketver- 
gais ir Subatomis tarp 1 ir 5 
vai. po pietų.

Antra vieta, tai Fenger High 
School. Atidarą pirmadieniais ir 
trečiadieniais nuo 7 ir 9 vai. 
vakaro.
. Kiti bėdavoja dėl khygų, kad 

jų negalima gauti skaityti, čia 
pat mes turime George Pullma- 
no įsteigtą knygyną prie 110 s t. 
ir Indiana AVenue. Jame yra 
visokių kalbų knygų it visokių 
rūšių, tik reikia-nueiti į kny
gynų. Galima knygas skaityti 
knygyne; jas duodama neštis ir 
namo skaityti. < 1

Roseland
i 1

Apie buvusį koncertų

Sausio 31 dienų buvo sureng
tas teatras ir koncertas pastan
gomis L. S. M. R. ir A. S. 
Puškino neprigulmįngos drau
gijos. >• - '

Pirmiausia suvaidinta vieno, 
veiksmo komedija “Tarnas 
Įpainiojo”. Vaidinimą 'atliko 
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telis. Vaidino šie asmenys: J. 
Šimkus—ofiiceriaus rolęje, Br. 
Liudkevičia—tarno, PuČkorienė 
j—oficieriaus žmonos rolėje, 
Pučkorius—draugo rolėje. Visi 
savo roles atliko labai gerai.

Po to išpildyta koncertinė 
programo dalis. Ją pildė pro
fesionalai aktoriai ir atliko gan 
puikiai. 1 '

Programas susidėjo net iš 
10 numerių. Tok| programą 
retai kur galima matyt net už 
brangių biiįefyiJ'kkmV o išįm 
parengimui* kainos buvo tik 
50 centų biletui. Kurie neat
silankė, tai apgailestauja, o ku
rie bUv<|, tai ilgai atsimins.

Publikos susirinko, kaip dėl 
šių laikų, vidutiniškai. Manoma, 
kad Puškino draugijai ir gra
žaus pelno liko mokyklai palai
kyti.

Tenka betgi nurodyti, kad 
publika neateina paskirtu laiku, 
štai ir šis parengimas garbinta 
prasidėsiąs 3:80 vai. popiet, p 
publika* pradėjo rinktis tik apie 
5 valandą. Penktą yalandą ir 
programas prasidėjo.

: Pradžiai programo publikos 
buvo visai nedaug. Tik gero
kai vėliau prisirinko beveik pil-

• v' * ..................... .
. ■ v A' ■ >.

ar ir savo kc

na svetainė. Ale kąi. kurie jau 
tik pusę prbgranio tetn^iė. Toks 
suvėlavimas iŠ publikos pusės 
yra labai peiktinas paprotis. Ji
sai vargina aktorius ir rengimo 
komitetus. f.

ir Šį kartų aktoriai pavargo 
belaukdami ir buvo priversti 
išeiti į restoranų pavalgyti, o 
paskiau . jau publika turėję 
laukti jų. Tad neišmetinėkite,- 
gerbiamieji, deliai to, nes buvo 
pranešta iš anksto kuriuo laiku 
programas prasidės.

tikiuosi, kad kitą, kartą pub
lika susirinks paskirtu x laiku, 
kaip kad susirenka publika ki
tataučių teatruose,

šiaip vakars buvo labai geras.
‘ —Kbreepondentas.

.................. niųi nuli *

Šaunus lietuvių ra- 
dio programas

Praeito antradienio vakare, iš 
stoties W. G. E.“’ S. Peoples 
Furniture Kompanija leido oro 
bangomis “labai gražų rad io pro
gramų. .

šių valandų Užpildyti dalyva
vo įžymus dalhinipkai-kės, bū
tent Jonas Bomąhas, ponia An
tanina Skamarakienė, Antanas 
čiapas ir kiti, kurie labai šau-< 
niai dainavo splos, duetus ir 
trio, taipgi nemažai ir pasižy
mėjo garsusis '' “Peoples rądio 
trio” sUdainubdainas labai švel
niai ir sutartinai keletą daine
lių. Prie to Dr. St. Biežis kal
bėjo apie sveikatų, taipgi ihž. 
A. žvirblis pasakė įdomių 
kalbą apie radio-elektros. ste
buklus, o dėl pamarginimo tar
puose buvo graži muzika ir paT 
sakojama naudingi pranešimai 
Visa tai ir sudarė labai įdomų 
ir žingeidų programa-

I.i U »I| ^nyi HVHii i

Laisvų kapinių Lie
tuve jerreikalu

Nors jau bųtįo‘. “Naujienose”, 
ir kituose progresyviuose laik
raščiuose rašytĄ apie steigiihą 
Lietuvoj tautimį kapinių, ne
priklausančių $uo Romos, baž
nyčios, aš noyiu dar ir aavo ke
letu žodžių tartu >

Aš pilnai sutinku su Dr. A. 
L. Graičuno sumanymu jrteig- 
ti^Lietuvoj taptinęs kapines ir 
jo nuomone, kaį tokios kapinės 
yra būtinai.

Taip, taiitfnėį kapinės./ yrą 
reikalingos ir nąįik Kupišky ar 
Kražiuose, bėt visoj Lietuvoj, 
kur tiktai gatifįia jas įsteigti. 
Dar iš gyvenimo Lietuvoje at
simename tokių įvykių, kad 
kunigui atšisąkydavo ■ žmogų 
kapinėse laidota af liepdavo pa
laidoti kur pagriovy. * ;

Kai kurie mūsų tautiečiai 
yra daug gero darę giihtihėi 
šaliai ir-patys gėri lietuviai,įėt 
jeigu jie pasirodo laisvamaniai 
ar nepatinka kunigėliams/ arba 
nepriklauso Romos katalikų ti
kybai, tai jau tokiems^ ir nebus 
vietos atsigulti šalia *savo gi
minių ar draugų lietuvių. <

O jeigu pasitaikytų- ir lais
vamaniui žmogui mirus būti 
laidojamam katalikų kapinėse, 
tai jau prabašČių reikės tikrai' 
gerai patepti litais ar ameri
koniškais doleriais.
' O t/ kad prupinti vietų Kiek
vienam Žmogau! atsigulti am
žinam pasilsiui, kokią tikybą jis 
nebūtų išpažinęs ar buvęs lais
vamanis, tai ir. reikia steigti 
nepriklausomas tautines kapi
nes Lietuvoj, j' Ir j gąl dar/ iš 
musų, Amerikos lietuvių, kai 
kuriems, sugrįžus gimRpęt teks 
ieškoti tokios^''j įąpinėiė... pirie- 
glaudes., ' •-*,.,'■■■ •

šiandie lai randa pritarimo 
kiekvieno -lietuvio pastangos 
Dr, Graičuno ir visų tų» kuine 
rūpinasi įsteigti nepriklausomas 
nuo katalikų bažnyčios ir lais
vas tautines kapines įietųvoje.

Ir kuris tik lietuvis išgali, lai 
siunčia tokioms kąpinems steig
ti aukas Dr. A. L. Graičuno 
vardu. Mes, Amerikos lietu
viai, daug esame 'gukvę Lietu
vos gėrovei. Tai prisidėkime 
ąųka' ir šiam tikslui,
! • < A ūkas siųski te tokiu adresu; 
Dr/Ą. L. Graičųnas, 3310 So, 
Halsted Street^ Cliicago, UI.

• * I * . k. ' • *

.• * . V'
z* ■

Ketvirtadienį; ras. 4, 1932 ■■n .. ........ '------------------ ---
ęicero 503—Bandžius Boleras

581—Krokunu Stepanu 
588—Midoriiuz G.
558—Waiciunas Misa. K.
564—Zlatarinskas T.

JEI JUMS REIKIA
Plumbingo arba apiildymo reikmenų, 
pašaukite mus. Mm garantuojame di
delį/ jums sutaupymą. < 
SOUTH CENTER PLUMBING and 
HEĄTING SUPPLY COMPANY, Ine.

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

PRANEŠIMAI

Smagus parengimas
HtU ii i ■■!■■*

Drąngijos Liętuvos Kareivių 
uniformų skyrius tvarkosi sa
vistoviai. Tat) 'turi ir išlaidų. 
Kad kaštus pakelti ,tai praėjusį 
šeštadienį buvo , suruošęs pa
rengimą /p. Lukštienės svotai- 
nt-je. /'

Gražus būrelis susirinkusių 
draugi) linksminosę iki vėlumos 
ir nS Nepajuto kaip išmušo pir
ma valanda. /

Turėjo šaunią, muziką. Prie 
tikėtų įžangai buvo dvi dova
nos. Laimėjo jas p. Lukštie- 
nę—$5 auksu, rir p. Bernotienė 
—cigaretėms dežufę. Dovanas 
aukavo draugystės narys A. 
Balčiūnas. Pačiam skyriui nuo 
praėjusio paręngimo liko pelno 
doleris kitas. z Dar turėjo dova
nų, kurias paskyrė p. Lukštie- 
ne ir p. Nazreckis.

1U ž > paramą dėkoj a 
Uniformų Skyrius.

Paskutinėmis dienomis
vieši p. Bušinas, senas cicerie- 
tis. Cicero apleido jisai jau 
apie 20 metų. Visą laikų gy
veno vakaruose.

Pernai p. Bušinas pasiėmė il
gas atostogas, atlankė Lietuvą, 
tai ta. pačia proga pasinaudoda
mas užsuko plačiojon Chica- 
gon ir garsiojon Ciceron.

Savo kelione p. Bušinas labai 
patenkintas, šią savaitę vyks
ta atgal į Washington valstiją 
ir ten tnano apsistoti prie pa
stovaus savo užsiėmimo.

Geriausio jam pasisekimo.
. < •—“N.” Rašėjas.

visiems

čia

West Side
/ ’ . i ■ ■■Stasį* ■Uiti ■!!.«■■■ i t

Draugija “Lietuvos Ūkinin
kas” rengia kepurinį šokį, ku
ris įvyks sekmadienį, vasario 7 
d., Meldužio svetainėje, 2242 
$est 23 place.

JKepurims šokis bus paįvairin
tas žaismėmis.. Be to, bus duo
ta Keletas .dovanų tiems ir 
toms, kitrie turės gražiausias 
kepures. . ,

Bus gera muzika, Kiney Co- 
les Harmony Boys, tad šokių 
mėgėjai galės smagiai pasišokti. 

Komitetas susideda iš pp. J. 
žilis; , F. \ Juknevičienės ir A. 
.yi^ląiiiškįėn^,; '

Vakare bus. galįma gauti vi* 
šokių užkandžių. ' Visi Jietmnai 
ir liotuvaitės kviečiami dalyvau
ti. Nępamirškjtįe dienojsl ;

< /*■, 6. Lenkauskienė,

• Laiškai Pašte
šie laiškai yra ateje i* Buropov 

Kam pe priklauso, < tegul nueina • 
vvrinutdji , našta (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimu. Reikia klausti nrU 
langelio, kur padėta iškaba > “Adver 
tfsed Wjnd lob€j nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad Šiame sąraše pažymėta Laiškus 
naštas laiko tam tikra laika, o pa* 
kųi sUnaikiha.

501—-Atraskcncius Jonas

UNIVERSAL SHOE 
REBUILDERS 

ANTANAS .F. STANEVICH 

3451 Wallace Str.
: KainosAugštos rųšies darbas.—Žemos 

, —25 metai patyrimo.
Mes pasiimam čeverykus 
ir greitai prostatom.
Tiktai paęelefo- ' 
nuokit YARDS 
5m Kas*ar-, 
neš ir pasi‘ 
gaus 10 m 
nuolaidos.

t-

im, 11 įjiij ■ .iu! iru. . ........

Dreųių ;/• Pezaininimas
Drešių Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas
Mm telkiama ekspertu tnatruk 
cUas Muoae4 kursuoae. Dienomis 
ar vakarais ftetna kalni Me 

I amatai yra, patraukiantys Ir 
torai apmokami. Ralyklte dėl

knyrutM apie kur»a. kuriuo 
Jų. įdomaujate.

Skrybėlės
išmokinsime kaip' deaa) 

nlntl ir padaryti rraiiaa akry- 
i bBlea, ko! mokinatM. Diplomos 

Y duodamos. Ateikite ar ralykit
Jyt dėl nemokamoa knyrutBį 

’ * MASTEB DOLLEOE
JOS. y, KA8NICKA. Principal 
1M N. STATH BAN. »HS

,tatata|iMt|taitaĮtaWi > 11, ii i,n i ntatata—n> wi ■ ■ ■ i  ■

■STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažinokn 

į studijų 'arba palaukit į namu* 

3315 So.-Halsted St.
Tel. Yards 1546

........................................................................................ I H

Naujienų spulka
......... 4

Naujienų skolinimo ir buda- 
vojimo bendroves nauja serija 
prasideda su 1 d. sausio 1982 
m. Galima įstoti bile kuriuo 
laiku,' nes raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro kas 
die. x . • 
x ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl investmentų ir palankiau
sia dėl darbininkų žmonių.

Del platesnių informacijų 
/kreipkitės 1789 So. Halsted St

T. Rypkevičia, sekr.

iš-

Marąuette Park apielinkėj 
lietuviai, kurie • pageidaujat 
Naujienas į namus, anksti iš 
ryto. kreipkitės (pas vietinį 
nešiotojų. j

Ed. šmotelis,
7114 So. Campbell Avė. 

Tel. Prospect 3676
—--r—

Brighton Park — Lietuvių Republi- 
koniško Kliubo 12tos Wardos susirin
kimas bus laikomas 4 d. vasario, 8 v.v., 
bažnytinėj sąllj, 44 St. ir Fairfield Avė. 
Kviečia visus kliubo draugus atsilankyti 
j šį susirinkimu ir atsivesti savo pažys
tamus. Komitetas.________

‘'Bitutėj” Choro repeticijos i įvyks 
šiandie Vakare, lygiai 8 va!.. Gage Park 
svetainėje. Visi choro dalyviai ir no
rintys įstoti į “Birutės” chorų nauji na
riai atsilankykite laiku. — Valdyba.

North tfest Lietuvių Moterų Kliubo 
susirinkimas įvyks penktadieny, vasario 
5 dieną; Almiro Simons svetainėje, 1640 
N. Hancock st„ 7:30 v. v. Malonėkite 
atsilankyti visos. Valdyba.

SLA. 238 kuopos susirinkimas įvyks 
vasario 5 dienų, 7:30 valandų vakare, 
K. Gramonto svetainėje, 4535 So. Rock- 
well St. Kviečiami atsilankyti, nes tu
rime daugelį reikalų aptarti ir kurie esa
te .pasilik? su duoklėmis pasirūpinkit at
silyginti, Fin. rašt. G. Povilaitis.

'Jaunų Liet. Taut. Kliubo mėn. susi
rinkimas jvykss penktadieny, vasario 5 d„ 
7:30 v., v./' Cb. Liet. Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Visi nariai malonėkite 
laiku pribūti, nes yra svarbių reikalų ap
tarti; nesugrąžinę pereito vakaro tikie- 
tus, malonėkite tai padaryti dabar. Pa
davę laike teatro aplikacijas, malonėkite 
atsilankyti galutinam i kliubų priėmi
mui. Rašt. S. Kunevičiau

. . . - - - *- -■ - ..  --------------- - . — ■- - «tata» — .-

* HALSTED ELECTRIC SHOE
REPAIRING SHOP

Vyrų puspadžiai ir kulnys ,x.........
Moterų puspadžiai 4r kulnys ........ .
Vyrų veltinės skrybėlės išvalomos 

ir sublokuojamos ..................
ESTELLE LITOS

• • 1823 S. Halsted St

RAMOVA
| iTHEATREri

35 & Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie
Dvigubas programas

“Frankenstein”
su 

COLIN CLIVE. MAE CLARKĘ, 
JOHN BOLES 
.ir ’. - 

“Husband’s
Holyday”

■\ su
CLIVE BROOK

Taipgi 
Komtdija, Žmtos. PasakUiot, 

Margumyniu.

M »D ATheatre
3142 S. Halsted St.

..............................-...............n ................................................................  —

Šiandie

“Madonna of the
• Streets”

su

EVELYN BRENT 

Robert jĄmes, Josephine Dunn

Sensacinga drama

Komedijajos, Žinios, Pasakičios, 
\Margum\fnai

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 Weit Madison Street

Financial r" 
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST- 
MENTAS

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

IEŠKAU $3000.00 ar mažiau pat* 
kolos ant vienų metų laiko išpirkimui 
$12.000.00 pirmųjų morgičių, mokėsią 
gerbs nuošimčius ir komiŠiną. 535 W. 
120 St. Tel. Pullman 7659.

Lošt and Found 
 Rasta Pameata

(KAS pamėtėti akinius su juodais rė
mais ant 45th PI. ir We«tem Avė, tegul 
atsišaukia pas Valantinavičių barbernėn, 
.4652 So, W<st<rn Avė.

- F u r m t u re & Fixluro 
Rakandai-|taiftni

BEVEIK naujas Universal kietoms 
anglims kūrenti pečius, pigiai. Apleidžiu 
miestą. 2634 Montgomery Avė.

Pianos
PARSDUODA $1.000 vertės piinM. 

gryno walnut, labai pigiai, gerame pa
dėjime. Atsiliepkite vakarais.

239 W. 112 St.

Personai
.! Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsiVedimui doro, pasi
turinčio vyro, vidutinio amžiaus. Aš 
esu dora ir nebiedna, tik nuobodu 
vienai.

Box 1390 
Naujienos 

1739 S. Haląced St.

Help VVaitted—Malė

REIKALINGAS į restaurantą patyręs 
porteris, nevedęs. Rašykite amžių, pa
tyrimą, antrašą ir telefoną. Box 1391, 
Naujienos, 1739 tSo4 Halsted St.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA didelis kambarys, 

tinkąs dviem, su valgiu, privačioj šeimy
noj. Po $9 dviem, po $9.50 vienam. 
3802* N. Ayers Avė., tel. Irving 7959.

Business Chances

PARSIDUODA ar pasirenduoja res- 
taurantas, pigiai.

701 W. 21 Place

_ PARSIDUODA valgykla su, pagyve
nimo kambariais, pigi renda. Priežastį 
patirsit ant vietos. 903 W. 35 St.

* >.3>- v v. . -«■ -= *'

PARDAVIMUI už pusę kainos bar- 
be r n ės 2 krėslų fikčeriai. 

3256 W. 111 St.

BRIGHTON PARK 
BUCĖRIAMS

Bučernė ir grosernė, 8 kamb. pagy
venimui, 5 ant pirmo ir 3 ant antro 
flato. Karštu vandeniu apšildoma. Vie
ta ir biznis geras. Nesveikata priverčia 
parduoti. Norintiems buČernės ar gra
sesnės biznį nepraleiskite šios progos. 
Kaina nebrangi, $8750.00. Užtikrinu, 
kad pamatę pirksite.

Norėdami, pirkti, parduoti ar mainyti 
kreipkitės pas mus.

PAUL M. SMITH & Co. 
4425 So. Fairfield Avė.

LAFAYETTE 0455

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemS Pardavimui

MODERNIŠKAS 5 kamb. medinis 
bungalow, fumasu šildomas, ąžuolu tri- 
muotas ir grindys, stikliniai porėtai, fruit 
cellar; geriausiame stovyje; lotas 29^x 
125; $6,000. 7529 S. Hermitage Avė., 
tel. Hemlock 1941.

BRIGHTON PARK
2 ąugštų mūrinis namas, geroj apic- 

mainysiu ant medinio namo

namų.

MUS

linkčj; mainysiu ant medinio 
Town of Lake apielinkej. 

j Mes turime visokios rūšies 
Didžiausi bargenai Chicagoje.

ATEIKITE IR PAMATYKITE

Mes duodame Antrus Morgičius už 
6% palūkanų.

,B. R. Pietkiew,icz & Co,
j«0, W, 47th St.




