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Japonijos militaristai susirūpino 
kaip sausiems beišsiklampinti iš 4

Kinijos; gresia finansinis krizis
Bevelytų greičiau 
užbaigti pavojingą

Kinijos kiršinimą
Kinijos boikotas jau atnešė 

Japonijai didelę žalą

Tokyo, Japonija, vas. 5. Ja- 
jonija pradeda nujausti, kad 
jos pavartojimas karo prieš 
japonų prekių boikotą Kinijoj 
ne tik nepagelbėjo, bet dalykus 
dar labiau pablogino.

Japonijos užsienių prekyba, 
nuo kurios ji visiškai priklauso, 
nepaprastai sumažėjo, šių mė
ty sausio mėnesio prekybos ba
lansas išėjo su $23,000,000 ne
palankumo, kuomet 1931 metų 
sausio balansas buvo su $800,- 
000,000 palankumo. Militaris
tai, kurie mažai tepaiso atei
ties, paėmę valdžią, griežtai sle
pia nuo visuomenės tas žinias. 
Spauda irgi nedrįsta jų kelti, 
bijodama įtarimo esant “nepa- 
triotais”.
Japonijai gręsia paspringimas

“Japonijai grešfa •* netolimas 
krizis’*, atvirai pasakė-«buvęs Ja
ponijos užsienių ministeris, ba
ronas Shidehara”.. Japonijos 
žygiai Mandžurijoj jai kainuos 
milžiniškas išlaidas, gi invazija 
į pačią Kiniją pačią Japoniją 
gresia praryti ir privesti prie 
finansinio bankroto.

Vadovaujantieji japonų as
menys ekonomistai jaučia, kad 
dabar yra aukščiausias laikas 
sustoti, bet visi bijo garsiai pa
sakyki. Numatantieji sako, 
kad kaip dabar Japonija įsivė
lė, tai ji subankrutuos ir be 
svetimų šalių intervencijos.

Japonija vis labiau pradeda 
nustoti draugų Jau ir Pary
žiaus spauda ima rašyti su pa
sipiktinimu.
Patys nori baigti kuogreičiausia

Tokyo, ,vas. 5. — Japonija 
skubiai ruošia naujas pajėgas 
j Shanghai, ir tik bijo, kad ki
niečiai tai pajutę neišnaikintų 
ten esamųjų Japonijos karo pa
jėgų.

. Japonijos laivyno ministeris, 
admirolas Mineo Osumi pareiš
kė Amerikos organams, kad 
Shanghai esąs tik laikinas at
sitikimas, japonai ten neeisią 
toliau kaip kokias 30 mylių ir 
tikrai norį užbaigti tą “nesu
sipratimą” skubiau kaip tik ga
lima.

San Francisco, vas. 5. —Dar 
900 Amerikos kareivių trans
portas siunčiamas j Shanghai.
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Smarkiausią karą 
kiniečiai atlaikė - 

100 mylių fronte
Pirmą sykį ir kiniečių orlaiviai 

dalyvavo oro mūšyje su ja
ponais

Sh’anghai, vas. 5. — Suvie
nytų Valstijų armijos 31 pul
kas su septyniais karo laivais 
atplaukė į Shanghai ir užėmė 
pozicijas Yangtze upėje. Dabar 
Amerika turės Shangh'ajuj apie 
6,000 kariuomenės ir visą flo- 
tiliją karo laivų.

Numušė 3 japonų orlaivius
Shanghai, vas. 5. — Nuo pat 

ankstybo ryto tęsiasi smarkiau
sias mušis kokio dar Shangha- 
juj nebuvo, iš abiejų pusių var
tojant visų kalibrų armotas ir 
karo orlaivius. Japonai mėto į 
Chapei miesto dalyje apsikasu
sius kiniečius 200 svarų sunku
mo bombas. Viena tokių pa
taikė į kiniečių šarvuotą trau
kinį, ištaškydama vagonus ir 
žmones į skeveldros. Kiniečių 
orlaiviai pirmą sykį atskridę iŠ 
Nanking susirėmė su jąponų 
orlaiviais ir vieną japonišką,--nu
mušė žemėn, kitus du privertė 
netvarkoj nusileisti.
Kiniečiai atlaikė smarkiausią 

ugnį
Shanghai, vasariu 6. —šeš

tadienis-^Sutraukus daiktan vi
sos dienos smarkių kovų davi
nius, padaryta išvada, kad ki
niečiai ne tik atlaikė pozicijas, 
bet įstengė japonus kiek atgal 
nuvyti. Patiriama, kad kinie
čiai susjlaukė stiprios pagal
bos. Taip pat Japonija oficia
liai praneša, kad iš Japonijos 
siunčiama visa divizija kariuo
menes su 10,000 žmonių ir daug 
amunicijos.

Japonų karo laivai iš trjių 
pusių bombarduoja kiniečių pa
kraščių fortus, vartodami 8 co
lių armotas. Mūšių arena jau 
išsiplėtė per kokią 100 ketvir
tainių mylių. Japonai slaptai 
kelia į sausumą vis daugiau ka
reivių ir taikosi ' upėmis pa
siųsti laivus, kad galėtų kinie
čius šaudyti iš šonų ir užpa
kalio.

Kriminalistai tik 
ligoniai

New York, vas. 5. — Naujoj 
Clarence Darrowo knygoj “Ma
no Gyvenimo Istorija” autorius 
ragina pasaulį panaikinti kalė
jimus ir atleisti teisėjus, o jų 
vietoj steigti dvasinės sveika
tos ligonines kriminalistams.

Banditai pavogė 750,000 
'skustuvų!

Watertown, Mass., vas. 5.— 
Vežikas. Cotter veždamas v750,- 
000 senų, surinktų ir nebetin
kamų skustuvų kiškučių tapo 
užpultas banditų, kurie skustu
vus nusivežė. Dąbar vagys ga
lės skustis mažų mažiausia 1,- 
500,000 kartų!.

lAunetP Photo

Japonų kariški laivai Whąngpoo upėj prie Shanghai miesto.
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u $20,00OMJ)ilius 
i’00“’00Xdarb>ii Chicago.bedarbiam

Washington, vas. 5. — Vieno ! rtnUiirii nriimf 
mėnesio krmpaniją-gauti mili-I gvlUCįl pllllllldi 
joną darbų bedarbiams rengia-1
si Amerikos Legijonas ir patie
kė prezidentui Hooveriui tos 
kampanijos planą.

“Karas prieš depresiją” bus 
skelbiamas vasario 15 d., ly
giai 8 Vai. vakaro. Bus rei
kalaujama, kad kiekvienas ma- 
nufakturistas priimtų po vie
ną darbininką daugiau.

Washington, vas. 5. — Du 
demokratų nariai į kongrese,
Rutherford iš Georgia ir Quin 
iŠ Mississippi staiga pasimirė.\ ■

Nusiginklavimo . konfe
rencija girdės karą 

Shanghajuj
_____ > "I

Kinijos delegacija perduos ka
ro garsus per radio

Genėva, vas. 5. — Taikos ir 
nusiginklavimo konferencijos 
delegatai, susirinkę iš apie 64 
valstybių, sėdėdami Šveicarijoj 
ir besikalbėdami apie taiką ga
lės klausytis karo triukšmo, ar- 
motų ir bombų sproginėjimų ir 
Mirštančių klyksmo Shanghajuj. 
Kinijos delegacija parūpino, kad 
karo arenos radio stotis įtai
siusi mikrofonus apkasuose, 
transliuotų į pasaulį.

Geltonieji kariauja, 
baltieji pelnosi

London, vas. 5. — Anglija 
pardavė Kinijai ir Japonijai 
kartu ginklų ir amunicijos už 
$1,241,320, didžiausią dalį ja
ponams. žada ir toliau par
duoti.

Vienas bučkis 30 dienų; 
du bučkiai—60 dienų!
Columbus, O., vas. 5. Teisė

jas Kime nuteisė šoferį Donald 
Mills, 26, kalėti 60 dienų už 
tai, kad jis pavogė du bučkiu 
iš taxi važiuojančios Miss Sa'l- 
ly Moore, 16.

—.....i.—— ■! i.. ....... I i.

Žmona išspyrė iš lovos 
—divorsas!

■ \________________ ■

-■ - .

Lon Angeles, vas. 5.—“Ma
ne žmona išspyrė iš lovos, fię 
to taį buvo žiemos laikas’*, 
skundė pilietis Edmund Coney 
savo žmoną teisėjui, prašyda,- 
ma's divorso. “Divorsas duo
tas”, nusprendė teisėjas, vyrAs.

• ' t '■ - ■

New York, vas. 5. — Septy
niolika kiniečių studentų, besi
mokinančių Kolumbia universi? 
tete, paprašė vizų atgal į Kinid 
jų, visi vyksta mušti japonų.

Senatui priėmus įstatymą pa
siųstas gubernatoriui pasirašyt

Springfield, , III., vas. 5. —• 
Chicagos neturtingiems ir be
darbiams pagalbos įstatymas se- 
nate priimtas/ 33 balsais prieš 8 
susilaikiusius.•• įstatymas, ku
riuo Chicago^ bedarbių šelpi
mui bus skiriama $20,000,000 
tuojau tapo pasiųstas guberna
toriui pasirašyti./ 

Francija; pasiūlė tarp- 
> • •tautiiię’kiHro policiją, -

' Penkiolikja moterų atveži© 
6,000;000 parašų prieš karą

. *

•i ' '

Geneva, vas. 5. — Nusigink
lavimo konferenciją nėtikėtAi 
užklupo Frahėijos užsienių rei
kalų ministeri^ Tardieti,-. pasiū
lydamas įstėigti tarptautinę po
liciją, kuri saugotų talką ir 
reikale nubaustų, karą pradėju
sią tautą. Tardieų taip pat pa
siūlė sumažinti, > tankus, prla’i- 
vius, didžiąsias armotas ir ki
tokius puolimo ginklus.

šiandienai konferenciją atva
žiavo didelis Sunkvežimis, trau-, 
kiamas traktoriaus ir vežinas 
6,000,000 .^parašų, surinktų iš 
viso pasaulio. Parašus atvežė 
15 moterų, narių Tarptautinės 
Męterų Lygos už įįaiką ir lais-
vę.

Kinija nepasiduos Japonijai
, - y

Shanghai, vas. 5. — Wang 
Ghiang Way, valdančios parti
jos pirmininkas, pareiškė, kad 
Kinija neužleis japonams jokių 
teritorialių nei administratyvių 
teisių, kū^os suvaržytų Kini
jos suverenumų*

...... . . I|II*W '

^Telefonai Baltuosiuose Rūmuose

Washington, vas. 5. — Per
eitais metais White House re
korduose užregistruota 317,127 
telefonų skambinimai ir 99,^94 
atsakymai iŠ prezidento ofiso. 
Kas dieną skambinama' maž
daug po l;140 kartų.

Chicagąį ir apielinkei federą- 
lis oro niūras šiai dienai pra
našauja: ; J

Giedra ir šilčiau; vidutinis, 
daugiausia Vakarinis všjas.

Vakar temperatūra ajiie 32.

Sostine stiprinasi 
p r i e š komunistus 

—------------- - į

0 Washington, vas, .5. — Paty
rus, kad komunistai vėl rengia 
maršų į, sostinę, apie kapitelių 
pastatyta nuolatinė sustiprinta 
sargyba. 1 !

Pittsburghe areštuota 28 ko
munistai laike triukšmingo mi
tingo.

New Yorke išvaikytas 3,000 
komunistų maršas į miesto sa
lę.

. . ------- ----------- -------------------- C----------------
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Moterys reikalauja mir
ties bausmės gėdin- 

tojams ’
. . ..n,

Honolulu, Ha.AVaii, vas, 4. —- 
Ameirikd^ kilmės piliečių tarpo, 
jypačHnęterų-" k-įla- didesnis nepa- 
sltenkĮnimas Hawaii kongresu, 
kam neišleido įstatymo bau
džiant mirtieš bausmę arba am
žinu kalėjimu moterų gėdinto- 
jus. Dideliame susirinkime pa
reikalavo, kad j Hawajus butų 
įvesti Amerikos moterų apsalk 
gos įstatymai* - . ,

Ką sako gyvi likę apie 
japonus

Shanghai, vas. 5. — Trys 
vokiečių šeimynos po penkių 
dienų šiurpų, užkluptos japonų 
atakų, sugrįžo į tarptautinę ko
loniją ir papasakojo šiurpus, 
pergyventus karo zonoje.

“Chapei miesto gatves yra 
lavonais nukrėstos. Bėgdami 
matėme, kaip juos draskė mur
zini šunes. šovėme į ( šunis, 
norėdami nubaidyti, bet tie nė 
dėmesio nekreipė.

“Matėme juodas japonų fi
gūras, slankiojant užkampiais 
ir* degioj an t namus. Kai kinie
čiai bėgo iš savo degančių na
mų, japonai juos šaudė vieto
je. Matome, kaip keturi kinie
čiai, moterys ir kūdikiai krito 
peršauti”.

, ------------------------------------------------------------------------ '

Kunigė pati surišo savo Vyrą

Springfield, Mo., vas. 5 —- 
Kunige Mrs. Elisabeth Lawson 
persiskyrė sU savo vyru ir pa
ti jį sujungė ,su kita moterimi.

■ i  . .'

Už nnkirpimą, gavo kiaulę
' . I “ ■' ’

Orchard, Neb. vas. 5.— Pi
nigams sumažėjus farmeriai 
mokasi natūra; vienas užmokė
jo gyvu paršeliu barberiui už 
plaukų nukirpimų; kitas barbe 
ris vėliau už kiauliukę tarme- 
rį nukirpo ir nuskuto.

— r..

Kolizijoj nuskendo 21 žmonės
■----------------------------------------- ----- '■

•New York, vas. 5. — Netoli 
Halifax nuskendo Bostono žve
jų laivas, susidūręs sų kitu 
laivu; nuskendo 21 žmogus.

Sanitary distriet 
milijoninio grafto 

teismas pasibaigė
Rasti kaltais eks-prezidentas ir 

dar trys jo valdininkai

Chicago, vasario 5. .— Timd- 
thy J. Crowe,. buvęs sanitari
jos distrikto prezidentas; Frank 
J. Link, buvęs trustee; Martin 
Edelstein, buvęs real estate de- 
nartemento viršininkas, ir John 
T. Miller, buvęs nuolatinio sta
tybos ir sodybų departamento 
viršininkas rasti kalti ir nu
teisti garsiojo sanitarijos dist
rikto “linksmybių” byloje.

Teisėjas Fisher, padedant 
teisėjams Kelly ir Prystalsfcl 
pasmerkė eks-prezidentia Crowe 
ir Unk’ų nuo vienerių ligi pen- 
kerių metų kalėjimo; Joną Mil- 
lerį šešiems mėnesiams kalėji
mo pataisos namuose ir $2,000 
piniginės pabaudos; Edelsteiną 
trims mėnesiams kalėjimo taip 
pat pataisos namuose ir taip 
pat $2,000 piniginės pabaudos.

Kiti trys kaltinamieji, James 
Whalen/ trustee; John J. Tou- 
hy, trustee, ir August W. Mil
ler, buvęs trustee rasti nekalti. 
Visiems apkaltintiems teismas 
davė 120 dienų apeliacijai pa
duoti. 1

Kaltinamieji buvo apskųsti 
dėt apiplėšimo. sanitarijos dis
trikto iždo iš $6,000,000 su pa
galba netikrų lapų ir kantrak- 
tų grafto.

Apkaltintiesiems leista pasi
likti laisvėj ligi sukankant 120 
dienoms už užstatus po $10,000. 
Jie buvo laisvi taip pat laike 
teismo uz tokius pat užstatus, 
po $10,000 kiekvienas.

ši sanitarijos distrikto byla 
bųv& viena karščiausių imtynių 
taip politikierių laike visos Chi- 
cagoš istorijos, rępublikono De- 
neen šalininkams besivaržant 
su Growe demokratų grupe dėl 
teisėjų parinkimo. Byla buvo 
mėtoma kriminaliniame teisme 
per ilgifs mėnesius, teisėjams 
atsisakant kaltininkus teisti.

1 . • ♦

Didžiausia vagystė istorijoj
Prosėkutorius Northrop pa^- 

sakė, kad Crowe ir jo kompa
nijos šeimininkavimas sanita
rijos distrikte buvo viena iš 
drąsiausių ir nedoriausių vagys
čių visoj istorijoj” ir kad “at
ėjo laikas padaryti galą, kad re- 
publikonų ir demokratų parti
jos politikieriai plėštų visuo
menės turtą savo naudai”.

Teisme , buvo iškelti trys kal
tinimai: pirmas dėl konspira
cijos pasisavinti iš sanitarijos 
distrikto iždo $5,060,000 mela
gingomis pretenzijpmis; antras,

Biznierius užsidėjęs kokį nors 
biznį pirmučiausiai garsinasi. 
Juo tankiau garsinasi, tuo dau

giau turi naudos. Bet klausimas, kur 
garsintis? Geriausia ir patogiausia lie
tuviams biznieriams garsintis NAUJIE-

' NOSE. Kas NAUJIENOSE garsinasi,
, ■ " ' • < • ■ I

tas visuomet turi naudos!

konspiracija pasisavinti $3,000,- 
000 algų pinigų, neva išmokė
tų tarnautojams, kurių visai 
distrikte netarnavo, ir trečias, 
—konspiracija apiplėšti iždą 
prisidtengiant įvairių darbų 
kontraktais.

-- - į ...

Nuolat daugiau išge
riama degtinės

Lietuvoj.
—.1 ■ II 1

Vien lapkričio mėnesį buvo 
parduota visoj Lietuvoj valsty
bines degtinės: 1930 m.—380,- 
901 litras 40° ir 16.549 litrai 
95°, skaitant dar 57.530 litrų 
medicinos iy technikos reika
lams,1 bendrai už 3.109.811 litų, 
o 1931 m.—391.632 litrų 40° ir 
16.894 litrus 95°, skaitant dar 
42.379 litrus medicinos ir tech
nikos reikalams, bendrai už 
8.164.678 litrus, atseit, už 58.- 
867 litus per vieną mėnesį dau
giau. Charakteringa, be to, kad 
per mėnesį paskutinį laiką par
duota 15.151 litras spirito ma
žiau medicinos ir technikos rei
kalams, o net 10.731 litras 40° 
degtinės daugiau išgėrimui. Tai
gi, pasirodo, girtavimas pašku- 
tinį ląiką dar daugiau yra pa
didėjęs!..

Per 11 mėnesių buvo parduo
ta: 1930 m.—-4.524.830 litrų 
40° ir 201.563 litrai 95 išgėri- 
iguiJrftik 606,827 litrai medici
nos ir technikos reikalams, viso

. ■*«>!!■ oi. ■ i» . ■

Streikas Kučinsko 
audimo fabrike

350 darbininkų apgulė ameri
kiečio fabriką ir reikalauja 
piikelti atlyginimą

Plungėje sausio 1 8d. sustrei
kavo Kučinsko ir Pabedinsko 
linų verpimo ir audimo fabriko 
apie 350 darbininkų* kurių dau
guma moterys. Streikuojantie
ji pra. didesnio atlyginimo, 
nes paskutiniu laiku jis buvo 
numažintas. Seniau už 12 v. 
darbo dienos darbininkas gau
davo nuo 4—6 lt. o dabar už 
tą patį darbo, laiką 3—5 lt.

Streikuojantieji stovi apgulę 
fabriką ir neleidžia niekam 
dirbti. Policijai išsklaidžius jie 
vėl susirenka*. Jie reikalauja 
iš Kauno vyr. darbo inspekto
rių, kad sureguliuotų darbo 
klausimą.

Daugelis darbininkų už dar
bą nėra gavę po 200—150 lt. 
atlyginimo.

Meksika susitarė dėl kunigų

Meksikos .Miestas, vas. 5.— 
Prezidentas Rubio ir papos 
nuncijus Diaz susitarė dėl ka
talikiškų pamaldų laikymo ir 
kunigų skaičiaus procedūros.



2 ’ , ” ' . NAUJIENOS, Chicago, IJ1/  šeštadienis, vasario 6, 1932
. - ■ .. - ...

„! -J! J- ......

KORESPONDENCIJOS
' " f' . K ‘ : ■> K

ih,

Grand Rapids, Mieli.
Reporterio išsisukinėjimai

Reporteris “Naujienų” No. 
297 sako, kad esu A. J. Berno
tas nepatenkintas jo aprašy
mu, kad kalbama apie SLA.

••■r V'-‘

jog nąrįąi yra tiek naivus, kad 
nesupras tiksĮp, dėl kųri° tas 
susirinkimas buvo šąukiamas. 
Nariai tai gerai supranta. Su
prato ir tie valdybos viršinin
kai, kurie buvo ignoruojami. 
Tąd jie spš.ąukę sąyo sųsįrįn- 
giliuj, įUjarus kai kuriuos 
ręikalus.

^eport^s ruš^:

I BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINALU SKYRIUS | į
| ---r. AUGUSTUI, KUŠIN0KUI -------fe ]

'irs." ■»:•* "f ; AT ■($>$' <«-~A jĄ- yy- .•**'1'' n
....

PAŠTO INDĖLIAI

kilUi. fcad SLĄ. <>J» ku^pojį ię- 
kių fašistų nėra. .Jeigu, ešų 
taip, tai kodėl yra varomas 
fašistiškas darbas?

Tai labiau, negu juokinga. 
Aš nesuprantu, apie kokį fa-

no- 
va- 
na- 
Re- 
da-

nei

tie nariai yra fašistai, kurie 
neveikia taip, kaip jis kad 
retų? Kaip sau norite, bet 
dinli fašistais visus tuos 
rius, kurie nesutinka su 
porteriu, nėra labai gražus 
lykas.

Reporteris sako, kad
Bernotas nebandųs užginčyti, 
jog pas D. Greičaitį buvo šau
kiamas susirinkimas. Visai tei
singai. Aš ne tik nebandžiau 
užginčyti, kad toks susirinki
mas buvo šaukiamas ir įvyko, 
liet dar aprašiau ^r to susirin
kimo tikslą. Kad į ta susirin
kimą butų atvykę kokios tai 
f Asistuojančios žvaigždės, tai 
to nei Reporteris neįstengia į- 
rodyli. Jisai pasitenkina tik 
tokia išvada: girdi, jeigu tas 
susirinkimas, iš tiesų, buvo 
šaukiamas dėl kuopos istori
jos, tai kodėl jame dalyvavęs 
P. Vaitkevičius, kuris prie 
kuopos prisirašė palyginamai 
nesenai?

Ką Reporteris tuo “palygi
namai nesenai” nori pasakyti? 
P. Vaitkevičius kuopai pri
klauso jau nuo 1916 m. Vadi
nasi, jis tris kartus yra senes
nis kuopos narys, negu pats 
Reporteris, kuris visų “grie
bus” mato ir užrašo.

Reikalauja Reporteris pasa
kyti, kodėl buvo Vaitkevičius 
pakviestas, o Gaubas tokio pa
kvietimo negavo. Į tai aš galiu 
pasakyti tik tiek: kam manęs 
be reikalo apie tai klausti? 
Patirkite iš Greičaičio, nes jis 
kvietė tą susirinkimą. O kai 
dėl manęs, tai aš ne tik niel^o 
nekviečiau, ale ir pats nedaly
vavau susirinkime, nors kvie
timą ir buvau gavęs. Ką aš 
žinojau apie kuopos istorijų, 
tai papasakojau Greičaičiui ir 
todėl nemačiau jokio reikalo 
dalyvauti susirinkime. Kiek 
man teko patirti iš paties 
Greičaičio, tai pas jį buvo at- 
vvkę keturi seni kuopos vei-

Taigi, kaip matote, tame 
sirinkime nieko striošno 
buvo. O vienok Reporteris 
kėši jį pavadinti kokusiniu fa
šistų mitingu. Ar tai gražu? 
Reikia bent šiek tiek turėti 
padorumo ir nerašyti visokių 
niekų, nežinant tikrosios da
lykų padėties.

Primeta man Reporteris, 
kad aš savo rašinyje paminė
jęs susirinkimų, kuris įvyko 
pas Akamavicius. Girdi, aš tai 
padaręs tuo tikslu, kad patei
sinti fašistų kokusinį mitingų, 
Pas Akamavicius esą susirin
kimų sušaukusi \aldyba, ir be
veik visi valdybos naęiai, išė
mus viena kitų, dalyvavę.

Labai puiku. Bet kodėl Re
porteris nieko apie susirinki
mų • neminėjo pirmesnėj savo 
korespondencijoj? Tik kai ta
po prie sienos prispirtas, tai 
turėjo prisipažinti, kad įvyko 
valdybos susirįnkiipas. fuga.- 
iios, kodėl jis nepasako, kokie 
valdybos nariai nebuvo pa
kviesti? O .pąjkvietinio, nęgatyo 
vice-pirmininkas? nutarimų 
raštininkas, orgąnizatųrius ir 
du m,aišalkęs.' Vaduosi, Rėt 
penki. Aš tabai noręčiųų 
t i, kodėl tie“' nariai' nebuvo 
kviečiami, jei lai buvo, kujįP 
Reporteris sako, valdybos su
sirinkimas?

Tegul nemano Reporteris,-

su- 
ne- 
tei-

ir sako, jog jie nieko neduoda 
SLA., o tik baigia išsklaidyti 
jaunimų ir verčia senesnius 
narius pąąięstį orgaųizącijų.? 
Tuoj po to Reporteris stato 
klųusimų: ginty aš įiprėčiau 
žinoti, kas dėl to yra kaltas? 
Kęs esu gynė F. Zūsaičio vei
kimą 60 kuopos jaunuolių 
skyriuj?

—dauguma kuopos narių. Juo
kinga, kad Reporteris ręika- 
jauja iš manęs sprąsti kajĮi-

pasakyti, kad visieiųs tįeųis 
kaltinimams nėra nei mažiau
sio pagrindo. Ne mano veika
las Žukaitį gįn|i, neš tas jau
nuolis yra pakankamai gabus 
ir, jei lųątys reikalų, pats tatai 
padųrys. Tačiau negalima vi
sai nutylėti to incidento, ku
ris įvyko su Žukaičih ir 
nuoliąis, ne jis yra labai 
priai suristas su musų 
pos veikimu.

Norint viskų surašyti
Jaunuolius, reikėtų užimti la
bai daug vietos. To aš nedary
siu. Pasistengsiu kiek galimų 
suglaustoj formoj atpasakoti 
kai kuriuos faktus. Reporte
ris mini kokius tai kokosinius 
mitingus, kurie neva buvo lai
komi tuo tikslu, kad apginlį

Tai grynas prasima? 
Aš tiesiog negaliu su- 
kodėl jis rašo tokius

j a li
tu in
kilo-

apie

nvmas.

nebutus dalykus, dėl kurių 
tarp narių kyla daug nesusi
pratimų. . ,

Reporteris labai greitąs kal-r 
tinti Žukaitį, bet kodėl jis nie
ko neprisimena apie S. Nau
džių? O prisiminti visgi rei
kėtų. Kas gi, jei ne Naudžius 
siuntė Pildomų j ai Tarybai 
nepamatuotus skundus prieš 
Žukaitį? Dalykas buvo štai 
koks. Kai 1930 m. jaunuoliai 
užbaigė beisbolo sezonų, tai 

"SLA. 60 kuopoj buvo pareika
lauta, kad jie išduotų raportų. 
Mat, nors jaunuoliai ir laiky
davo šavo susirinkimus atski
rai, bet visvien jie buvo kuo
pos globoj. Jų raportas buvo 
reikalingas tam, kad patirti, 
kiek jie turėjo įplaukų bei iš
laidų. F. Žukaitis tuo laikų 
buvo beisbolo jaukto mana? 
džeris. I tų vietų išrinko jį pa
tys jaunuoliai. Tad jis ir tvar
kė visus veikalus, Iprję buvo 
su tuo sportu surišti: pirkų 
boles, lazdas, — žodžiu, viską, 
kas tik buvo reikalinga jauk
ini. Kadangi jaugtas kartas 
nuo karto važiuodavo į kitus 
miestus lošti, tai Žukaičiui* ' ♦ * • I
tekdavo apmokėti ir kelionės 
lėšas. Jis turėjo surinkęs visas 
biląs, kokias tik jam teko iš
mokėti.

išdavi savo raportų, nurody
damas visas išlaidas ir įplau
kas. Pasirodė, kad jaunuoliai, 
turi deficito: krautuvei nesu
mokėta $22.75, Šv. Jurgio sve
tainės ręnda $10 ir kelionės 
lOityg. e^KToki.ų būdų defiį- 
cito pasidarė $82.75. Tiesa,, 

kadangi jis važiųudąvą į kitus 
etatus Mt
cągų pasiekęs), tyl ^ęŲmiesjis- 
laidbs* pasidarydavo' didesnęs 
ne* i

Kai kuopas susirinkime 4$ 
Žukaičio' raporto nariai pal^P 
ųmę deficitų, tai jię nųsistębb-

Per paskutinius inętus la
bai padidėjo pašto indėliai, 
į930 m/Amerikos žmonės tu- 
c|jo pasidėję pašte $175,000,- 
(F- i>er$‘lJ 'vytų teteįp. 
ftpsyjc Mšk> depozitu pąfyte 
ligi $3 lV,y(ią,$fy.’ Tuljs/ą^or. 
kus indelių padidėjimas, ži
noma, buvo vyriausiai suriš
tas su daugelio bankų ųžsida- 
ryiųų.

Dąbar eina judėjimus, kad 
puštas praplėstų savo veikimą 
toj srityje. Pirmiausiai pagęį- 
dąųjąma* kąd butų leista ąt- 
sl^irant žmogui, laikytį pąštę 
iki $10,000. Antrą, norimą į- 
vcsli Čckįų suskaitą. Vadinusi, 
norįpia, kąty butų priiiąįį .Wi 
tvarkymai, ^ųrię lėistų žmo
nėms, turintįęiųs pipiąįnes sų- 
ska^ąs D.ąM^ rašyki čekius.

Jeį prįę viso, to pųšĮo SĮt|aą- 
poips Imlų mokama 3 nuošim
čiai per metus, tai manoma, 
jog daugelis žmonių, kurįe 
dabar laiko pinigus namie ar
ba bankų dėžutėse, pradės 
savo sutaupąs nešti į paštų. 
ISą, o taį\)ą<iidįns pinįgty apy
vartų, kas biznio pagerinimui 
vra būtinai reikalinga.

Nejudinamos nuosa 
vybes vertę

Jesse II. Jonės, lĮouston 
Properlies Corporation prezi- 
deųtas, yra tos nuomonės, kad 
nejudinamos nuosavybės vertė 
jau pasiekė dugno. Nuosavy
bių vertė vargu begalės že
miau nusmukti, kaip dabar, O 
tai dėl tos priežasties, kad, 
sakysime, namų pastatymas 
pirmiausiai yra surištas su, 
darbininkų ajgomis ir materi- 
jolo kaina. Todėl namų kaina 
tegali nukristi tik' tiek,v kiek 
^sumažėja darbininkų valgos ir 
medžiagos vertė. Nejudinama 
nuosavybė niekuomet negali 
pergyventi tokios katastrofos, 
kaip įvairių korporacijų Šerai 
biržoje. To neatsitiko pei da
bar, nežiūrint į tai, kad depre
sija jap tęsiasi trečius įimtus.

Praeityje, sako Jonės, su ne
judinama nuosavybe buvo 
perdaug spekuliacijos. Vienok 
spekuliavimas toj srityj visgi 
nepasiekė tokio laipsnio, kaip 
su Šerais. Tiesa, visokios bo- 
nų pardavinėjimo kompanijos 
elgėsi labai neatsargiai su 
žmonių pinigais. Ačiū tam, 
daugelio borių kainos labai 
nukrito. Bet kur pinigai į ne
judinamų nuosavybę buvo in
vestuojamivestuojami atsargiai, tai tie 
investmenlai ir šiandien tebė
ra gėrį.

paremti pinigai žyjniąi pųg^ 
rintų ekonomijų pasaulio padė
tį. Pirmiausiai, jjįę atkręipja do
mesį į tų faktų, jog sįdabrp 
vertė yra nukritusi -visai ne- 
natiiralifckaL Ii* štąį dėlko:

iyra |gį||tf to 
tyKia jįįų M da^‘
gelį metų. I^starboįu laiku 
sidabro produkcija santykyj sii 
auksu tikrumoj šiek tiek su
mažėjo, o ne pmlidejo. Nežiū
rint j tai, ■.yeytjč yr^ 70 
kartų mažesnė, negu aukso. 
, Kodėl tų|p ? Įj^įing 
ko, jog tai nuo tb, kad 
žmones perdaug garbiną ų.ukąų 
ir paneigia sidabrų. Žmonių at- 

■siljętefliįĮ i tei persi
mainytų, jei tarę tnetaliii. taip 
aąlttint, OmO lygios 
pilietikęs teisią ęų Va
dinami, jeigu sklaido vertę 
tų.puslatyta ^ykyį sų auk- 
so verte.

Jau padaryta pirmi žingsniai. 
Anglijos bankas sutiko pripa
žinti Indijos sidabru paremtus 
pinigus. Bet to. dar negana. 
Anglija t^irętM ty namie įvesti 
sidabrinę valiutų. Darling siūlo 
Anglijai įvesti' liąujų pinigų 
vienetų, kuris butų žinomas 
ka.įpo, “rex”. “Ręx” turėtų būti 
paremtas tąm tįkįru kiekiu auk
so, ir sidabro.

Prįėipus ta planų, tiek sidab
ro tiek aukso, vertė žymiai pa
kiltų. Pakaktų vįęn tik Angli
jai įvesti nųuių vųliųtų, Rad 

. tuoj. visame pasaulyj ekonomi
niai reikalai imtų taisyti^. Ręį- 
kia neužmiršti, kąd Indijoj ‘gy- 
vęna 300 su viršum milionų 
įmonių, kurių perkamoji jėga 
dėl aukso stokos yra visai men
ka. Jei sidabro Vertė pakiltų, 
tai Indija galėtų bent tris kar
tus daugiau pirkti visokių pre
kių, negu dabar. '.f Panašiai bu
tų su Kiniją, Meksika ir kitais 
kraštais. 1 Sf

Pagalios, sako Darling, kitos 
valstybės irgi neatsiliktų, — 
jos, nėra abejones, taip pat pri-j 
imtų dvimetalinę valiutų, t. y. 

: valiutų, paremtų auksu ir si
dabru. Juk iki 1873 m., kuo
met Vokietija įvedė aukso va
liutų, sidabras vaidino beveik 
tokių' pat rolę, kaip ir auksas. 
Kitais žodžiais sakant, sidabri
niai pinigai buvo tiek jau geri, 
kaip irs* auksiniai. Tad kodėl to 
nepadaryti dabar? Darling ma- 

1 no, jog tai gana ferigva pada
ryti. Ir tai padaryti ėšą yra bų- 

; tinas reikalas, jei1 pasaulis no
ri kaip galima f greičiau

’ liuosuoti nuo dabartinės depre- 
! cij.Oč- —K-

SIDABRAS
; John Vord DiavUng, vįe^ 
žymiausių' Anglijos baųkinuikų, 
pasuke- kalbų, kuri sU'ailaukį 
spaudoj labai daug kopienfarų. 
Depresija dabar įsigalėjo, visa
me, pasaulyj. Visur žmonės de
juoja blogais laikais. Tuo tar
pu nieko konstruktyvaus neda
loma, kad jų pašalinti.

’Darling mano, jog šidabri|

Pietą Afrikos 
paradoksas

syvęątęjąi, — biznieriai, 
■pramonininkai ir t. t. Tuo tar
pu JJe.ttaęgas vyriausiai remia
si farmeyiais.

• Kai - Anglijoj prasidėjo finan
sinis krizis ir ji atsisakė nuo 
auksu paremtas, taį

• t- - iafe^^ Pietų ĄSikoį yyyiąijsyte ’Per 
septynias savaites spaudoj dėl 
to pasiūlymo ėjo karšti-ginčai. 
Angliški Įųik^^ai r$nA i>a- 
stylymį 9*ol.aW^i, kurie pa
laiko dab^rtiiifes valdžios pozi
cijų, smerkė jj.

Fipansų mipįstęvis ^ąyenga 
griežtai pareiškę, jog ap|ę pa- 
nų^immų flįB® ne- 

įiflil n,ęj kalbos. Pie. 
įij.Ąfyika rięprivąlo Wįįį$ d®- 
mėšlo. Į |ąį kas. dedųs| Ąngli- 
joj. Vienok vėliau tų savo i>a- 
reįškim.ų tyjvo Pri-
verstas sušvelpytį. Sųšyęlnyti 
ta prasme, jog panaikinimas 
auksu paremtas valiutos pada
rytų daug blėdies visam kraš
tui, ir todėl jos • bus bandoma 
laikytis tol, kol tai bus prak
tiška?'

Lojalistai įrodinėja, jog tie
siog nėra prasmės laikytis auk
so standardo, kuomet pagrindi
nis pinigų vienetas yra sva
ras sterlingų. Kuoihet svaras 
ėmė pulti, tai tas puolimas pa
liete ir Pietų Afrikos pinigų 
vertę. Svetimoms šalims išaiš
kinti skirtumų tarp Pietų Af
rikos ir Anglijos svaro yra la
bai sunku. Keblumai dar labiau 
padidėjo, kuomet kaimynine 
Rodezija atsilakė nuo aukso, 
standardo, kur pinigų vienetas 
taip pat yra svaras sterlingų, 
Mat, tarp Pietų Afrikos ir Ror 
dezijos yra labai artimas eko
nominis ryšys. Rodezijos gele
žinkelius kontroliuoja Pietų Af
rika. Kai ten pinigai ėmę kris
ti, tari tas skaudžiai atsiliepė 
ir į Pietų Afriką.

Afrikęs 
lauti, į

Lojaųstąi tad ir sąko, jog 
prie tokių sąlygų nėra jokios 
prasmės laikytis aukso Stan
dard^. Esą kraštui busią daug 
sveikiau pasekti Angliją.
* Kql kas Hertzogąs parlamen
te turi daugumų, tad permai
nų bent šiuo laiku nenumato
ma. Tačiau dalykų padėtis ga
li labai greit pasikeisti, ir tada 
Pietų Afrika, kurį gamina auk
są visam pasauliui, neturės 
iutysu p^r^mtQs valiutos. —K.

Z  ——   r 

A^tMoyGyležinkeliąi
ĮJęr p.ęrcjtųs metus Anglijos 

geležinkeliai turėjo $80,000,- 
000, niąžiau įplaukų* negu 1930 
m. Įplaukų sumažėjimas 
riausiai įvyko dėl to, kad 
glijoj vis labjau ir labiau 
naudojami automobiliai 
trokai.

Keliams Anglija peę metąs 
išleidžia $300,000,000. ' Dabar 
eina judėjimas, kad tas išlai
das pądęngtų tie žmonės, ku
rie daiigląiisiai keliais nau
dojasi. YMinasi, automobilių 
ir trokų savininkai.

vy-
An- 
yra 
bei

!

Švedijoj surado aukso 
laukus.

f

RADIOS
■MM

švedų inžinieriai surado 
naujų elektros prietaisų, kuris 
duoda galimybės pasakyti, 
kur raudąsi auksų. Su to prie
taiso pagalba šiomis dieno
mis pasisekė surasti naujus 
aukso laukus. Tuoj bus pra
dėtus darbas kasti auksų. Ap
skaičiuojama, kad kas metai 
Švedija galės pagaminti apie 
10 tonų gryno aukso.

Kaip vieną moteris į sa
vaitę prarado 10 svarų

Mrs. Betty Luedekc iš Dayton rašo: “Aš 
Vartoju KrUHcheu. kad sumažinti svarumą— 
aš nutekau 10 svarų t vieną savaitę ir ne
žinau kaip jį ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebumą lemrvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — Įnikite pusę šaukšte; 
lio Kruschen stikle karšto Vandens ryte prieš 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir vidna bonkai, kurios 
užtenka 4 savaitėms ' visai mažai kainuoja. 
Gaukite ji pas biio aptiekinjnką Amerikoje. 
Jeigu ši pirma bonka neįtikins juMT kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo 
—pinigai gtąžinainir'

žiurčldte, kad gautumėt Krusęhcn Salts
— yra "daug imitacijų ir jus" turite saugoti 
savo sveikatą.
— " '■■■■ ■ ,e mr 'r •

Gar ginkitės “N- nose”

Nauji Modeliai, ištobu
linti, kad pasiekia toli

mas stotis ir išduoda 
gražų tobulą balsą.

Radio yra parankiausias ir 
pigiausias būdas pasilinksmin
ti. Pamislykite sau, savo na
muose būdamas pasieki visur. 
Gali gėrėtis muzika, dainomis, 
opera, girdėti simfonijos or
kestrų—ką tiktai nori ir tik 
tekainuoja koletų centų į va
landų.

Rudriko krautuvėje eina da
bar išpardavimas ant gerų ra
dio—
ATWATER KENT 1932 mode
lis vertės $110.00

MAJESTIC 1932 metų vertes

$49.00
MIDGET RADIOS vertės

“M““r $19.0041 S |
Didelis pasirinkimas. 
Lengvus išmokėjimai.

Jos.F.BudrikJnc.
3417-21 So. Hąlsted St
Tel. BOULEVARD 4705-8167

Dienos į
įlETUVĄ

: l Gręįčiaąsį
Garlaiviai Pasauly

BREMEN- EUROPA
Puikus geležinkelį susisiekimas iš 
BREMERHAVęN Į LIETUVĄ

Taipgi nuolatiniai kas’ savaitė išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabininiais Laivais. 
Užsisakykit " Vietas pas vietinius agentus, 
reikalaudami Lloyd laivakorčių, suteikiant 

greičiausią patarnavimą

HORTHGEąMAN LLOYD
130 W. Randolph St. Chiciago

Vasario 6 <1. Lietuvių progra
mas Subatos vakare iš stoties 
WCFL 970 kil. 11 vai. vak. 
ir Nedėlioję nuo 1:15 iki 2 vai. 
po pietų. Programai finansuo
jami Budrike krautuvės.

iš cę.ntro, kndąpgi po. ttyį 
yo paząd.ėla tyma 
kuopoms, kurios turi suorga- 
nįz^YUsięft i><)iS.į>y.i(o j»^us, 
žukaitis pąręiĮĮįiiĮ, jog jis nc-į 
bęręikuUuęvis iš-į

,ęinų skte^ž^i. t^ėt aįtfi- 
AĮm v“’

. ‘^s1! ,w; ^s' Wsakęs, jų$ p^t ^U^aty
jię nysistėbf- dasi $L< VcĮprasideda karš

io. Prasi <UJo tysojai- tys ,
jos. Katn^iric nariai pareiškė m a nartų ^tAkA^L kad ta^ 
t^ ’nuiųnjęnę, kąd. palys jąū-įpęielfaišlaą RetuHii[ 
nubiiai privalo padengti defį- įidarį^, pareį^ąųįy iš oęntįijo

ųiįonįęnę, kąd palys j.a 
hubliai privalo padengti tlcfy 
eitų. Jaunuoliai sutinka, ttyt

karš- 
lū

Pietų Afriką yra aukso šalis. 
; Ten yra iškasama 50 nuoširn^ 
čių viso aukso. Ir nežiūrint į 
tai, pastaruoju laiku einą smarS 
;kūs judėjimas, tkad pąnąikiiH| 
i aukso standardą pinigams. Va-1 
dinasi, nonma pakeisti aukšti 
paremtų valiutą. > -’■ KiiimyniHA 
anglų koloniją, Rųdęziją, jad 
tai padare.”

Pietų Afrika turi donityjjos 
teises, kaip Rą.ųądį’, Australiją

B M®’dų. RolflniHiy- aflsfe ,^ęW- 

tai yra vadinami ąinkonais. 
' Vyriausybe dabai ti m u ’ laiku 
vąąduąi afrįkonų i^ bą^ų (<x|^n- 
dų kojopistų) rankose, pįje-! J 
šakjrj st^yį generolas Heęt%ogį 
kurfe prieš keletą ?gątų Įvyliu^ 
šiuose rinkimuose sumušė geli, 
Smųts. ;-r , ’iy.o— ., -

Aūgiai sudaro taip vadinamą 
lojalistų grupę, kuri stengiasi

' M^Hyti sų Ang-, 
'lija ^ąritykius,. W,

MBi. t.
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Pirmi Morgičiai
PARKAI IMU PAS

JUSTIN MACKIEWICH
1 M,506 iiiorgičius ant naujo mūrinio namo ir žemės
■ 42x125, adresas, 2919 Pershing hoad, 6% kas pusė metų, 

baigsis už 4 melų. f
$3,000 niorgičįųs ant kampinio naujo muro namo, ver- 

^ t$s Ityightan Parką.
$2,5įl(^mųęgięiųs ant naujo muro 6 kambarių bųngalow, 
vertęs W,000.

■;-I...'tyteie k dmigįuu firmų Morgięjų. purdavimui, visi 
ąRl Oityjų 1.HUUŲ H* onša 6%. Ateik į musų ofisą ir persi-

JUSTIN M ACKIEWICH
f M r , t \ i .. . v

, “ MORTGAGĘ bąnęęr
2342 So. Leavitt Street 
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Žvalgybos praneši- 
šimai

Tautiškai nusiteikę vadukai 
neteko “vytiško ūpo”. Jau ke
linta savaitė kaip vadukai lan
džioja po spykizes. laiko mi
tingus už rakto, barasi, kolio- 
jasi, o “vytiško ūpo” nebeat
gauna. 'Pasirodę, “vytiškas 
ūpas” yra labai geistas ir tra
pus daiktas: genda ir nyksta 
dėl menkiausių niekniekių.

Dar, vot, visai nesenai, tau
tiškai nusiteikę vadai ir vadu
kai suęjo, suvažiavo j Pennsyl- 
vania Kotelį gelbėti SLA. nuo 
socialistų. Tame hotelyje po il
gų diskusijų priėjo išvados, jog 
socialistai yra išnykę, bet dėl 
atsargos, kad “išnyKę gyvi su-, 
tvėrimai” neužkariautų SLA^ 
nutarė sudaryti bendrų frontą. 
Sudarymui bendro fronto rei
kėjo vieną-kitą kandidatą pa
aukoti “lietuvybei”. Kas norės 
būti auka bendro fronto? Nie
kas! “Lietuvybė” ar ne, bet 
kas tau norės pasiaukoti, dar
gi bendram frontui! Po karš
tų kolionių, jaudinančių kalbų 
ir barnių vadukų tarpe gimė 
“vytiškas ūpas”. Po to tęsėsi 
keletas dienų džiaugsmo.

Vadukai, turėdami naujai gi
musį “vytišką ūpą”, jautėsi la-^ 
bai laimingi ir galingi. Sužibė
jo jiems mintys tikrųjų vadų 
ir viešpačių, o prieš akis išsi
skleidė vaizdas^ aiškių aiškiau
sias vaizdas, kad štai visi lie
tuviai, suklaupę prieš juos ant 
kelių, galvas lenkia ir malonių 
prašo; tik “išnykę” socialistai 
stovi, nelyginant stulpai. Bet 
taip neilgai buvo: greitai pra
nyko “vytiškas ūpas” ir gra
žus vaizdas.

Padaužos dėl to iš dalies ir 
susikrimto ir, kad išgelbėti si
tuaciją, planuoja šaukti eks
pertų konferenciją. Konferenci
jai bus patiekta klausimas: ar 
negalima surasti būdų, medžia
gų ir įrankių pagaminimui to
kio “vytiško ūpo”, kuri^ butų 
tvirtas ir pastovus.

įSem gaus jų kas savaitę po 
I maišą.

Iš tikrų šaltinių sužinota, 
kad Sim-Sem pastangos suorga
nizuoti jaunimą duoda geras 
pasekmes: po pusmečio darbo 
jau suorganizuotus vienas jau
nuolis. —Jurgis Sir§3.

Tikėtas ir netikėtas 
susibėgimas

O visgi paprastam ;piliečiui 
nesuprantama, kodėl pereitą 
nedėldienį į Lietuvių Audito
riją subėgo dideli ir maži vy
rai iš visų Amerikos kraštų ir 
pakraščių. Žiūriu sėdėdamas: 
prez. Gegužis, farmerys Ba
čiūnus, tribunskas Simas ir Še
rnas, lietuvių kalbos specialis
tas Karpų Vyčius ir dar keli 
didesni ar mažesni. Kai sude
gino tris šimtus papirosų, tai 
prasidėjo manevrai ir viskas 
beveik paaiškėjo.

Kilo vaina, ale sužeistų ne
buvo, nors svetainėje sėdėjo 
pora daktarų dėl visa ko. La
bai gaila, kąd tautos vado se
kėjai visus mūšius praliuzino 
arba pralaimėjo. Dabar jie už
sibarikadavo Cicero mieste ir 
rytoj iš ten paleis nuodingų 
gazų, kurių tribunskiniai už
tektinai turi. Reiškia, Vaidy- 
los pastangos konfliktą paša
linti ir pasiūlymas' paliaubų 
neišdegė.

Padaužos bandys įsitvirtinti 
neutralėje zonoje, bet mes tu
rime savo laivyną prirengę ir 
kanuoles pastatę kur reikia: 
savo prapertę ir savus pilie
čius mes prisirengę apginti 
visais galais. *

Nors, anot Šermano, karas 
yra pragaras, bet padaužos ir 
pragaro nebijo. Padaužų di
džiulis choras jau mokosi dai
nuoti “Prie ginklo, ei, tėvynės 
sūnus, mums savo būvį reik 
apgint.”

Padaužų ministerija jau pa
siuntė ultimatumus abiem pu
sėm. Laukiama pasiaiškinimų.

— Padaužų atstovybe.

[Acme-P b A. Photo i

Penkiolikto šimtmečio iškasenos, kurios buvo ras-Meksika.
tos indi jonų karžygių kapuose netoli nuo Oaxaca.

prasti telegramos turinio. Ma
tomai, tam “garsiam inžinie
riui”, kaip yra sakoma, buvo 
“protas už razumo užėjęs”, kai 
jis tą telegramą rašė. —P. P.

Keli coliai daug 
. reiškia

se-

au-

Šiomis dienomis musų Tuš
čių jų Reikalų Biuras patenki
no prašymą tautiškai nusitei
kusių vadukų. Kitais žodžiais 
sakant, išdavė leidimą steigti 
Valstybinę Partiją. Šita parti
ja bus iš dalies kaip ir prieg
lauda visiems vadukams, ku
rie nesutelpa musų kasdieninia
me gyvenime.

Padaužoms pasirodė, kad 
dėl valstybines partijos jau bu
vo gana tuščių ginčų; ir nėra 
ko daugiau ginčytis: partija 
jau įsteigta. Po šito didelio dar
bo, gal būt, nusispakajis ir 
kiaušinio redaktorius, kuris 
tiek daug krimtosi dėl politi
nių partijų; nudžius ašaros ne 
vienam tautiškai nusiteikusiam 
vadukui ir neapykantos inžinie
riui. Vadinasi, nuo šios dienos, 
draugužiai, galit nusiraminti: 
visi turėsit savo vietas.

Verkit aniuolai, ver
kit dvasios šventos...

Chicagos “inžinieris” matutei 
“Vienybei” pasiuntė telegramą, 
kuri štai kaip skamba:

“Socialistai skaldo SLA. Sek
madieni, 6 Apskričio konferen
cijoj socialistai panaudojo bjau
riausias priemones išnešdami 
pasmerkimo rezoliucijas prieš 
adv. Olj, Simokaitį, Semašką ir 
kitus. Pasmerktiems nedavė net 
pasiaiškinti: puolė, pasmerkė 
ir ne narius. Socialistai pasiel
gė bjauriau už bolševikus smur
tiškas pasikėsinimas prieš visus 
tautinio nusistatymo nariu- 
Kaip Grinius į pirmininkus, so
cialistų sleitas subiro! Liko du 
Bagočius, Gugis.”

(Pasirašo) Simons-Simokaitis.
Nors Padaužos ir gana smart 

vyrai, bet ir jie negalėjo su-

Prie ilgo dalyko vienas^ki- 
tas colis mažai ką reiškia, bet 
prie trumpo labai daug. Sa
kysime, jeigu virvė per ilgą 
vieną colį, lai galima ją nu
plauti, bet jeigu ji pertrumpa, 
ką tada galima daryti, ypač 
jei pridurti nėra iš ko.

Su virvėmis lai dar pusė be? 
dos, bet daleiskime, jeigu ku
riam žmogui trūksta kelių co
lių, tai be galo svdrbus daly
kas. Kad aiškiau butų, duo
siu pavyzdį. Sakysime, jeigu 
vyras užauga į savo, geriau sa
kant, į vyro inierą, tai'jį va
dina suaugusio vyro pravarde: 
Makala, Barštis, Karpa, etc. 
Bet jeigu kuris vyras neūžau
ga į vyro mietą, tai jis vadina
mas jauno ' vaiko' pdvarde: 
Makaliukas, B'atŠČėlukas, Kąr- 
pavičiukas. Bet dar blogiau, 
kad juos netik vadijia vaikų 
pavardėmis, bet dažnai juojs 
žmonės visai negali pastebėti 
per kitų galvas, štai pavyz
dys iš lietuviško gyvenimo:

Pereitą sekmadienį Chicagoj 
SLAJ 6 Apskritys laike konfe
renciją. Ton kpnferencijon 
net iš Clevelando atvažiavo, 
kaip jį vadina, Karpavičiukas. 
O jį vadina Karpavičiuku tik 
todėl, kad jis mažiukas. Nors 
jis mažiukas, bet jis vistik daž
nai nori lošti didelio vyro ro
lę. Buvo tas pats ir šiame at- 
vejyj. Kaip sakiau jis atva
žiavo net iš Clevelando Chi- 
cagon, kad pasakyti spyčių 
konferencijoj. Bet nelaimė 
— dėl jo mažo ūgio niekas jo 
negalėjo pastebėti konferenci
joj, nors jis ten buvo, ir todėl 
negalėjo būti perstatytas kal
bėti, ir nekalbėjo'. Taip ir iš
važiavo namo nekalbėjęs. / t

Taigi matote, kad keli coliai 
kartais daug reiškia. Jeigu 
Karpavičiukas butu buvęs ke
liais coliais didesnis, be abejo, 
jis butų buvęs pastebėtas ir 
butų vadinamas ne Karpavi
čiukas, bet Karpa.

— Padaužų Pilozopas.

Sim-Sem pritruko popieros 
ar ko bieso, kad nutarė atiduo
ti savo tribūną Karpavičiukui, 
kuris, iškratęs tribūną ant dir
vos, cibulius bandys sėti. Jei 
cibuliai gerai užderės, tai Sim-

BAGDONAS BROS. 
FURN1TURE 8 PIANO MOVING 

Loca! B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St. 

Office Tel. Calamet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai

ForniŠių ir pianų muveriai vietoje ir 
toli, patarnavimai geras ir pigus.

817 West 34th St.
Tel. Boolevard 93^6 
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Dabar, mieli broliai ir sese
rys, aš turiu baisiai linksmą 
nayyną, tai yra aš noriu jums 
apreikšti,-kad Narodo Sąjungos 
organas susivienijo su pūdymu, 
pūdymui truko trąšų, todėl iki 
šiol jokių vaisių nedavė — bu
vo, duokim, sau, tiktai papras
ta ganykla. Gi pas mus, kaip 
tik atbulai: trąšų perdaug, o 
žemės pęrmažai. Mes gerai ži
nodami, kad pūdymas be trą
šų, o trąšos be, pūdymo dide-i 
lių vaisių neduoda, tad suvie- 
nijom tuos du, vienas kitam 
labai reikalingus, daiktus į vie
ną. Kitaip porijant, mes ge
riausios rųšies zuperiu apibars
tėme pūdymą ir tikimės turėti 
daug- geresnį ražojų ateinan
čiais metais.

Šitie baisiai gražus ir pamo
kinantys radio programai jums 
teikiami iš Padaužų Valstybi
nes radio stoties. •

Sudiev, pasilikite, sveiki ir 
linksmi iki kitai musų radio 
adynai. ' , ■ V-

Anaunceris Nachalaitis.Narodo Sąjungos 
radio ądyna 

r“----- ■’Sveiki gyvi mieli broliai, 
serys' ir .visi kiti išgamos!

čia ir dabąr putralakę
šau aš, jūsų visų baisiai šlovi
namas, didelis, net ir už jos 
Ekselenciją Smetonienę dides
nis tėvynainis,“ Narodo Sąjun
gos prezidentas Nachalaitis. 
Mes kožną diejią aplaikome mi- 
lionus grpmatų jtei reikalavimų 
daugiau muzikos, ir dainų. Jū
sų tie žiopli reikalavimai yra 
visai bereikalingi, nes Narodo 
Sąjungos radio adynos vedėjai 
dąr nėra ant tiek dumi, .kad 
tatai nežinotų. Mes su akvata 
išpildytume jūsų reikalavimus, 
bet atsiminkite, mieli broliai ir 
seserys, kad šiandien yra daug 
svarbesnių reikalų, negu dai
nos bei muzika. Dar roza sa-‘ J* 
kau, broliai ir sęseryp, kad nc- 
čėsas dainuoti ir linksmintis, 
kuomet tie niekiai, bjaurybės, 
išgamos taikosi ., praryti SLA. 
Mieli broliai ir, .seserys, laikinai 
užmiršę Tla;iną^xįp,fmuziką, pri- 
leiskim sau, kaip Lietuvos vai
kai, merginos įr moterys su 
šluotomis ir ‘ grėbliais išvijo. ) I
bermontininkus, taip ir mes 
turim išvyti laukan iš SLA. vi
sus Narodo Sąjungos ir fašistų 
priešus. ;

Be to, musų artistai irgi yra 
užimti daug kilnesniais"reiką- 
lais, negu menas: vieni provo- 
jasi, kiti iki ausų paskendę po
litikoj ir Susi vieni j įmo načalst- 
vos rinkimo reikaluose, treti 
“bridžių” lošia, ketvirti rūpi
nasi savo arba kitų pačių rei
kalais. Vadinąsi,,. mes negalime 
susigaudyti vięni Jcitų. Bet taip 
greit, kaip greit pasibaigs pro- 
vos ir SLA., pąęąlstvos rinki
mai, jeigu nepanaikinsime ra
dio adynos, tai mes pilnas jūsų 
ausis prikimšime dainomis ir 
muzika.

Dabar, gerbiamieji, bus spau
dos apžvalga, kurią padarys po
nas žvalgolis.

Jus, visi žinote,,'o jeigu neži
note, tai aš šiuo jums apznai- 
minu, kad tie biaurybės socia
listai nori suėsti vanagą, tiktai 
dar tikrai nesužinojau kokį va
nagą tie išgamos taikosi suės
ti, -— lietuvišką, ar ameriko
nišką? Dėkui. .

Ir karas ir ne

aš pasa- 
tiesą jis 
faituoja- 
faituotis.

žų respublikos piliečiai įvairiais 
reikalais — valstybės ir asme
niškais — yra išsiskirstę po 
yisą svietą, tai kilus neramu
mams yra rimtas reikalas juos 
apginti.

Jus žinote, kad net tokios 
valstybės, kaip Vatikanas turi 
armiją. Juk Vatikano miestą 
ir šventą tėvą visuomet gelbsti 
aniuolai sargai ir- visos dangiš
kos galybes. O jis vistiek mato 
reikalo turėti armiją ir net di
dinti . 
korespondentas, 
kalbėti apie Padaužų Respub
liką, kuri, kaip paaiškėjo iš 
Padaužų Respublikos Karo mi- 
nisterio kalbos, beveik visiškai 
buvo nusiginklavus. Tiesa, tu
rėjo mažą armiją, bet kaip ar
mijos feldšeris praneša, pasta
ruoju laiku visa armija staiga, 
dėl nežinomų priežasčių, apšlu- 
bo. Faktinai, musų respublika 
liko be armijos. .

Kaip girdėti ir Padaužų mi-

8i , iar.1*. <■.—<g,i ■■■p.','" ii<*M i. i'iiį. ,i I - 
nisterių kabinetas susirūpino 
armijos reikalu ir mano imtis 
žygių pradėti organizavo t i ar
miją; šlubus kareivius pakeis
ti jaunesniais ir sveikesniais.

Padaužų Respublika negali 
laukti nieko gero iš Tautų Ly-
• * 'y* ■ • gj*
nieko pagelbėti Kitąjui, tai 
dar mažiau ji galėtų pagelbė
ti Padaužų Respublikai, jeigu 
ją kas užpultų. Taigi atsižvel
giant į šio momento svarbu-

ją, kaip praneša vienas jnieko nelaukiant, Padau- 
Tai ką jru tur* būtis savo armijos 

organizavojimo, nes musų ne
priklausomai iki šiol Respub
likai gręšia pavojus.

—Pad. Resp. Vojaunas 
Stabas.

ST. PAUL’S HOSPITAL
vra Jubij apielinkfi* LlgonlnS, kur nerei
kia mokėti karteri, kad aplankyti saw 
draumis. Ateikite. Palaraa ir priežiūra 
nėr 10 dienų už $60.

828 W. 35th Place
Tel. Boulevard 6060k,..... .... ... ..... 7, .................... /

JŪSŲ SĄSKAITĄ 
KVIEČIA

šis konservatyvis, dvidešimt aštuonius 
metus gyvuojąs bankas 

Peoplcs Jfytional “Bank 
and ^rust Company 

of Chicaijo

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE
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Ar šiaip ar taip kalbant, žmo
nija progresuoja. Visoki pesi
mistai turėtų į užpečkį lysti 
su savo pilosopijoms. Pavyz
džiui, paimkime karus. Karai 
jau panaikinti. Tautų Lyga* pa
sako, kad nekariautų ir valsty
bės nekariauja. Kai kas tuoj 
man primes, kad vot, štai čai- 
nai su Japonais faituojasi ir 
viskas. Tokiam popui 
kyčiau, kad nevisai 
kalba. Faituojasi, 'tai 
si. Juk visiems leista
Bet tai nėra karas! Karas pra
sideda tik tada, kada viena 
šalis paskelbia karą kitai. Ka
da vienos šalies ambasadorius 
ir kitos šalies gauna pasportą 
ir važiuoja namo. Su Kinija ir 
Japonija tokių žiaurių, saky
čiau, nemandagių dalykų neįvy
ko. Tiesa, jie pasišaudo Man- 
džurijoj ne tik iš šautuvų, bet 
ir iš armotų. Kartais užmuša 
vyrų-ikareivių šihitą kitą. Bet 
tai nėrap karas!.-' Reikia žinoti, 
kad Japonijos ambasadorius dar 
vis randasi Nankinge, o Kini
jos ambasadorius sėdi Tokyo.

Aną metą Kinija vajavojosi 
su bolševikais, bet tai nebuvo 
karap. Jie sau tik taip maniev- 
rus darė, žiurėjo, kurie z.‘gali' 
geriau pataikinti į cielių. O jei
gu pasitaikė tuo tarpu ten ka
reivių, tai valdžios arba gene- 
Tolai jUk nekalti.
v Dar sykį turiu pasakyti, kad 
karas prasideda nę thda, kada 
mūšiai prasideda, bet tada, ka
da jis. paskelbiama. Ir šie Ki
nijos ir Japonijos įvykiai paro
do, kad žmonija, progresuoja ir 
kad galima iki Valiai pasimušr 
ti neskelbiant karo, kurio., taip 
visi bijosi ir šlykštisi. į

Pad. Apiceris.

Padaužų armijos 
reikalu

Padaužų Respublikos pilie
čiai vis garsiau pradeda šne
kėti apie reikalingumą turėti 
stiprią ir pastovią ąrmiją. Kad 
valstybei ar respublikai armi
ja yra reikalinga, tą įrodo pa
skutinių laikų įvykiai Japono 
su Kitajum. O kadangi |Padau-

$1,000,000 Nenupirks 
Pražudyto Regėjimo

NOMARlfr 
ONBRIDGE 
OF NOSE

vėliausios mados ŠLI- 
akidiai sustiprins akis, 

prašalins jų nuovargį ir galvos 
skaudėjimą, taipgi stebėtinai pa

gerins regėjimą. Pagražina išvaizda. Patenkinimas garantuotas.
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GYDO VISAS LIGAS VYKŲ ik MOTERŲ PER 26 METUS 
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Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.
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džia tam tyčia jos įsteigtose krautuvėse priima 
svetimą valiutą (dolerius, markes, frankus ir t. t.), o 
^červonėu,, ir rublių neima.

^Ramybės sala” — _
žmonių troškimas yra ramybė apolitiška), Tai reikia 
pasakyti, kąd, pav. Chicagos lietuvių Tautiškose kapi
nėse ramybės yra dar daugiau, Degu Stalino karalys
tėje!

taip. Bet jeigu aukščiausias

uolą gale, mes vi^gi turime 
deguonies (oksįgeno) ir hidro- 
geno. Be šitų elementų nėra 
gyvų daiktų. *

Visgi mes pridaryti iš pa
prastų elementų, iš tų pačių

daiktų, kurie sudaro musų že
mę. Tiktai mes mėgstame savo 
protu didžiuotis; mėgstame sa
vo _ gabumais girtis ir savo 
žmogiškumu norime reklamuo
tis. —-Dr. Karalius.

Poleiailia ir KritiKa
•' * i •.

VALSTIJINĖ AR FEDERALINĖ PAGELBA?

tai ateis eilė federalinei valdžiai

Jungtinių Valstijų senatas svarsto sumanymą pa
skirti iš federalinio iždo $375,000,000 bedarbių pagelbai. 
Vyriausias to biliaus autorius yra Wisconsino senato-, 
rius La Follette,. , ’ 3

Demokratų kandidatas į Jungtinių Valstijų prezi
dentus, Marylando gubernatorius Albert C. Ritchie, ma
no, kad šelpti bedarbius federalinio iždo lėšomis nerei
kią. Tas. dalykas turįs būti pavestas miestams, kaus
tėms ir stekams. Tik kuomet šios vietinės valdžios iš- 
sems visus šaltini 
sukrusti. . /

Gubernatorius Ritchie sako ir visi žino, kad valsti
jos ir municipalitetai iki šiol veikė labai nedaug bedar
bių šelpimo reikale. Kai kurios valstijos tik dabar ėmė. 
svarstyti klapsimą apie pinigų paskyrimą bedarbių rei
kalams; ’o didelė dauguma valstijų dar nė svarstyti ne
pradėjo. Todėl išeina, sulig Ritchie, kad federalinė val
džia dar turi laukti.

Bet kaip lauks tos bedarbių šeimos, kurios neturi 
ką valgyti?

Ta demokratų kandidato mintis yra aiškus’ bandy
mas išsisukti nuo nemalonios jam pareigos viešai pa-' 
sisąkyti, kaip -jisai žiuri į bedarbių rėmimo klausimą. 
Klausimas be galo tapus, nes bedarbių yra milionai. At
virai 'pasakysi; kad tau jie Uerupi, tai užsitrauksi labrii 
didelio balsuotojų skaičiaus rūstybę. Pasakysi, kad be-., 
darbiai turi teisę reikalauti pagelbos iš valdžios, tai 
supyks visi tie ponai, kurie apie bedarbių šelpimą kal
ba su panieka (kaip apie ^doles”). Tie ponai paskui, 
kad kokios, gali neduoti pinigų (udoles”4) į rinkimų 
kampanijos fondą. .-Taigi ■ giibernatorius Ritchie sugal
vojo receptą ^ąte^finti abi į>uses. Jisai ‘‘stoja” Už /be-' 
darbių šelpimą, bet tik ne iš federalinės valdžios iždo.

Amerikos demokratų partijos vadai bendrai yra 
linkę ieškoti išganymo šteituose (valstijose). Jie tokiu 
budu siūlo išspręsti (tfkriaus sakant, palikti neišspręs
tą) ir prohibicijos klausimą. Tegu, esą, valstijos daro 
kaip jos nori su alkoholio prekyba, o federalihė valdžia 
tenesikišie j šį dalyką.

Bet nedarbas yra viso krašto nelaimė. Su juo sėk
mingai kovoti galima tik veikiant nacionaliu maštabų. 
Vienose valstijose yra labai daug pramonės įmonių — 
dirbtuvių, kasyklų ir t. t. Tose valstijose yra daug be
darbių. Kaip jos galėtų vienomis savo jėgomis tuos 
bedarbius aprūpinti? Reikia, be to, turėti galvoje da ir 
tai, kad didžiųjų pramonių pelnai paprastai ne pasilie
ka tose valstijose, kur yra jų įmonės, bet plaukia į toli
mus finansinius centrus (daugiausia į Wallstryti), ku
rie yra kitose valstijose.
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NETIESA
'„M.,.

Ilgam kolioriių bei riksmo pil
nam editoriale Brooklyno “Vie
nybė” sako:

“ ‘Vienybė’ paskelbė, kad 
Vinikas nepilietis. ‘Naujie
nos’ už tai ‘Vienybę’ išvadino 
melage, išfašistavo ir t. t.” 
Tai yra netiesa/ “Naujienos” 

niekuomet nesiginčijo su “Vie
nybe” dėl klausimo, ar p. Vi
nikas esąs pilietis. Ginčas ėjo 
tik dėl to, ar p. Vinikas rūpino
si gauti pilietybės teises prieš 
gruodžio mėnesio pabaigą, ar 
ne. Bropklyno tautininkų orga
nas tvirtina, kad ne, ir bandė 
šitą savo tvirtinimą paremti 
dokiimčntu. Bet mes įrodėme, 
kad ji tą dokumentą iškraipė. 
Ir ji tai užginčyti negali.

NEĮSILEIDŽIA “TĖVYNES” 
LIETUVON

Vypėj pilnos Žodžio, spaudos 
ir susirinkimų laisvės. Ame
rikos lietuviai jau sUsigyve- 
nę (su tokia krašto santvar
ka, kurioje* galima naudotis 
plačiausia žodžio, spaudos ir 
sūsirinkimų laisve. Mums tie
siog sunku ar \ įsivaizduoti/ 
kaip gali progresuoti bent 
kurips valstybės visas gyve-; 
nimas be šitų pamatinių vi-j 
šokiam /Žmonijos progresui 
sąlygų. Todėl mes trokšta
me, kad ir musų senOjoj te-: 
vynėj musų broliai galėtų; 
nevaržomai naudotis savo gy
venimo gerinimui šia pama
tine sąlyga: žodžio, spaudos 
ir susirinkimų laisve.” 
Prie to dar reikia štai , kas 

pridurti. “/Tėvyne” yra organi
zacijos laikraštis. Tas krypsnys, 
kurio ji laikosi srivo nusistaty
me lirik Lietuvos, buvo pakar
totinai UŽgirtas SLA, seimuose. 
Taigi LiOttiyos valdžia, nėjsi- 
leisdrima “Tėyyrtės”, įžeidžia vi- 
są SušiVi^iiijimiį.

Nepamatuoti užihe- 
timai 

... . .— 
i (Tęsinys) 

II. 
Toliaus, noriu atitaisyti

“RAMYBĖS SALA”

Komunistų opozicijos organas pataria mums per
skaityti šias* eilutes iš Anglijos liberalų “Manchester 
Guardian”) Maskvos korespondento pranešimo:

“1931 metais Sovietų Sąjunga buvo ‘ramybės 
' sala jsivilnijusioj ■ (įsibangavusioj;? — “N;” Ited.) 

neramybėmis Europoj. SSRS atsiskyrusi nuo ręstoj 
(likusio?) pasaulio ekonomine ir finansine sistema.. 
Sovietinis penkmetinis planas pasirodė geriausiais* 
vaistais nuo bedarbės. Tuo bud u SSRS nieko neži
no nei apie bedarbę, nei apie kredito krizj, nei apie’ 
pinigų kurso smukimą. z

iii1'' ‘

ęialistiries (! —
ja, o ne didėja
Reikia stebėtis tiktai, kad tas liberalų laikr.ašČio< 

korespondentas dar iki šiol nemetė į šalį Savo/libera
lizmo ir neįstojo į “stalincų” eiles! Apie bolševikų “sos 
cialištinės kūryboj0 stebuklus, pasirodo, yra lengviau 
kitieips pasakoti, n^gu pačiam jais tikėti.

Buržuaziniai liberalai dažnai btma labai haiVųs' 
žmonės, bet dar naivesniais jie laiko kitus. Tas Mlan- 
chester Guardian” korespondentas nori įtikinti publiką, 
kad sovietų Rusija neturinti jokių bėdų nei su kreditu, 
nei su "červoncų” kurstą o tuo tarpu visas pasaulis ži
no, kad dėl kreditų Stokos (Rusiją yra -priversta savo 
duoną “dumpuoti” užsienių rinkose, kuomet Rusijos

Tiesa, ir SSRS turi savo bėdų, vykinant ao- 
•/‘N.” fted.) užduotis, bet jos iriažė-i 

„ _ i

duoną “dumpuoti” užsierrtų rinkose, 
miestų gyventojams dažnai tenka gyventi pusbadžiais-;

išiOs savaites numeryje SLA. 
organas priariesa, kad Lietuvos 
cehzura neįsileidžia jo Lietu
von. Iki šiol buvę žinoma, kad 
Smetonos valdžia daugelį “Tė
vynės” numerių sukonfiskuoda- 
vo ir sunaikindavo, bet dabrir 
jau ji pradėjusi grąžinti “Tė-> 
yyrię” maišais, lyg norėdama 
demonstratyviai parodyti, kad 
toki laikraščiai," kaip SLA. or
ganas, yra neprikęnčiami “tau
tos vadams”.

“Tėvynėje” skaitome:
/‘Ligi šiol p. Smetonos cen

zoriai konfiskuotus, ‘Tėvynės’ 
numerius šundįkįn^ayo ir jų 
negrąžindavo. I)et Štai sau-- 
šio 27 ,d. paštas sugrąžino 
visą maišą siunčiamų Lietu
von ‘Tėvynės’ num., su pa
žymėjimu ant 'kiekvięno jų 
suvyniojimo viršelio: ‘Retou’r, 
non admis’ r (grąžinama — 
neįleidžiama). Kas šiuose 
‘Tėvynės’ ‘numeriuose p. Sme
tonos cenzoriams pasirodė 
tokiu baisiu, kąd juos net 
demonstratyviai grąžinti pri
sėjo, sunku pasakyti. Grei
čiausiai dėlto šįe ‘Tėvynes’ 
num. Lietuvos valdonams pa
sirodė tokie baisus, kaęl juo
se negrirbinama pereito gruo
džio mėnesio pradžioje įvy
kinta Lietuvos prezidento' 
rinkimų komędija.”
Tai, vadinasi, amerikiečiai 

susilaukė ‘‘tautiškos eros” Lie
tuvoje! Darbavosi Amerikoj 
fi^Žuvirii, Wek gulėdami, 'kad jįy 
gimtasis kraštas nusikratytų 
svetimo jungo; dėjo pinigub 
nepriklausomo^ Liettivbs reika
lams; rengė demonstracijas ir 
mitingus, -protestavo rprieš 'Žc-’ 
ligovskiUB u r kitokius Lietuvos 
nevidonus, dr vuž Viša tai jiems 
padėka: jų latkrUščiai nėįsilei-' 
džiaihi Ijietuvųn!

Kas tenai dridaši — ar jau 
carizmo laikai Lietuvon sugrį
žo?

“Naujienos” yra vienas 'tų1 
AmeAkoš lietuvių spįki'ihos or-;

kįuriuos tabtiiiihjkų ‘dik- 
tattira triilęo savo !sm<rgįus, tb- 
del jos piilftai solidhriztįdjusi šti! 
šiuo “Tėvyį&s” r^dakdijos Jpą- 
■reiški'mu: / ' ,

‘Tįpt tb^jSc Li^tui^s yąldo-, 
bų dygiai Shps' - nril^Jųgibą-1 
Lįetti^bs diktoriai Iri-: 
bai klysta, jei jie tikisi re- 
pr<$įfdnriis prieš Aiįjerifo^ 

• lietuvių demo^V^b ki^ps*; 
nio laikraščius priversti A- 
iperikos ^tuvius 
srivo n'usištatyipą subg įrei-į 
krilingunio dėmbliB'ftnes ąan* 
tarkos Liėtuvojp ir ėiŽIig

f V • * ’

PADARYTI?
g ‘ ;

Mete, žinoma, sudaryti 'iš 
pačių daiktų, kaip ir visi kiti 
"gyvi daiktai; mes padaryti iš 
fii pačių daiktų, kuriuos turi 
Į(musų žeme — iš dangaus męs 
teturime tiktai vadinamą dū
šią, kurios dar niekas nesura
do ir apie kurios sudėtį kalbėti: 
negalima, nes nežinome. Anglų 
žymusis. Chemikas prof. 'Law- 
son šiame dalyke daug dirbo ir: 
surado, kad Vidutinis žmogus 
(jo kūnas') turi tiek riebalų, 

•kad butų galima iš jų padary
tį septynis šmotus muilo, ,tiek! 
anglies (karbono), kad pada
ryti butų galima ’9 tūkstan
tius paišelių; Cturi tiek fėsfčro, 
kad butų galima padaryti virš 
dviejų tukštančių dėgtdkų; 
tiek geležies, , kad išeitų gčra 
vinis; tiek kalkių, kad• butų ga-: 

‘įima nubaltint Vištiniriką; tiek 
Sieros, kad šunies blusas gali
ma buitų užmušti ir drir trupu 
t i magnezijos. O tie visi daik
tai ištarpiiiti 15 galionuose van
dens. Tiabai paprastai, ar ne?

Pasiteiravęs Lbndono aptie- 
kOsė prof. ’bawsoh durado, kac. 
tuos visūs daiktus butų guli
ma., nUsipirliti už vieną doletj, 
Reiškia . tik Aiek mes esame, 
verti.' “Gaila, -žinoma, dar mu
sų kūne yra kitų įniktų —j 
truputis ctikriuiš, iodo ’fr kt.
bot tie daiktai stflygihhmrii la
bai pigus.

Jeigu mes 'galėtume žmones 
dirbti fribrike, tai Iš svaro va
rio ' pasidarytų virš tttkštančib 
■žmbriių —paprastų 'piliečių ar
ba genijų, ačtistų, arba šiaip 
jau 'protingų ’^Utvėrimų.

'0 kas lab'iatišia judkih^a, tai 
kad iš tų pačių paprastų daiktų 
padalyti barsukai ir žmonės,' 
kvaili dirba išnlih^ftgi. Gamta 
užtenka tiktai •Šėšle’likds ele
mentų... /

Vieną daiktą musų profeso-
this ‘užmiršo: tai virtuvės 
drueka. Bevpik visi (gyvi daik
tais be ciniškosbneapseina;. au-) 
^alftrilš ’jos beveik nereikia. Be 
dfetskėk meš gyventi negalė* 
tifme. : (

* U }- -Musų kraujas turi sodo; apie, 
.pusė šaukšto' užtepkk vienam 
%'mogui. Tąip pat be kriti jaus 
Strms butų suriku g’yventi. 
Vienok už kokį centą galėtumo 
Višį kriįijų pųi^pįrktįz ■•;(ktyk- 
Jmim/s jo1, reikia), fJ.

Paskui be azoto (ilitrogėno) 
tikrai gyventi negalėtume, O; 
Jmusų ftliiie jo yra ripie penki 
^VriThi. 'fc rizpto galėtume pa-^ 
aitryti uzbo'ną naminės amoni-

4tUj
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šitam Komisijos pareiškime, 
kaip matėme, nėra pasakyta 
(kaip tvirtina gerb. p. Gegu
žis), kad skundėjas esąs Visai 
pašalinis ašmuo, net nepriklau
sąs prie *SLA. Jei skundas bu
vo “skymas”, tai jisai turėtų 
būt išaiškintas. Mes galime už
tikrinti gerb. Prezidentą, kad 
‘Naujienos” niekuomet nepri
tars tiems, kurie daro “sky- 
mus”. Antra vcrtUs, tačiau, Su
sivienijimas yra labai suintere
suotas tuo, kad balsavimai kuo
pose, butų atliekami teisingai, 
— kas, pasirodo, nevisuomet 
būna. Štai, viehos kuopos val
dyba -pati prisipažino, kad ji, 
ne mitingo nešaukusi, “atliko 
nominacijas”. Kovoje su tais 
nereguliarumais gali daug -pa
gelbėti kėlimas jų viešumon 
per spriiidą. —Redakcija.

guliarumus balsavimuose buvę 
ir daugiau, bet “Naujienos” pa
skelbė tiktai tą vieną atsitiki
mų, kuriame yra skundas oft- 
cialei SLA. .įstaigai. Kad skun
das yra, pažymi savo prieraše 
ir Balsų Skaitymo Komisija 
(žiur. “Tėvynes” 4 num.), ku
ri sako:

“Skundas buvo prisiųstas 
prieš 211-tą kuopą. Skundas 
buvo atmestas dėl skundėjo 
nenarys'teš toje kuopoje.”

....  . ' ■ ------

Toliaus, noriu atitaisyti kitą 
tilpusį “Naujienų” gruodžio 31 
d., 1931 m., laidoje nėtikslu- 
mą, kuriuomi įtariama SLA. 
211 kuopa SLA. gildomosios 
Tarybos nominacijų balsavimų 
klastavime. Tenai pasakyta, kad 
kuopos susirinkime “nominaci-. 
joms dalyvavo 67 kuopos na-; 
rihi, gi po nomifiacijų paskel
bus, gavo: Gegužis į preziden
tus 21.2 balsus ir Dr. Klimas į 
daktarus kvotėjus gavo 198 
balsus”, šitokia irgi “Naujienų”. 
Redakcijos vardu skelbiama žl-, 
nia meta labai negražų jtari-i 
mą ir SLĄ. 211 kuopai. Kiek; 
ištikro narių susirinkime daly-! 
vąvb, aš tikrai pasakyti nega-> 
liu, nes neskaičiau, bet galiu į 
pasakyti tiek, kad' narių susi
rinkime dalyvavo daugiau, nei 
tris kartus !tiėk, kiek “Naujie
nos” skelbia. Turiu 'pasakyti, 
kad SLA. 211 kuopbs. papras-' 
ČiausiJme suširinkifhe višuomet 
dalyvauja ’dau^iriu šiftito marių, 
jriu nekalbant apie sVątbėsnius 
susirinkimas, kuofn^t sūsiren- 
ka netoli Viši nariai. *-

I

Ant įgalo, :miin prišiųtas pa
ties p. Bagočiatis nuorašas "pra
nešimo, pasiųsto SLA. Sekreto
riui su patarimu ištirti SLA. 
211 kuopos 'balsavimus, sako,i 
kad pranešimą pritašęs ašmuo 
nenorįs savo vardo sakyti ar 
nenorįs 'kad jo vafdas butų iš
duotas. 'Prie to noniinridijų ‘bal
savimo skaitymo 'komišija sa
ko, kad to rpraneŠitho autorium' 
esąs Ly^ajjž'Dri^ąliniš',: fiiet fj’Vie; 

rSUsivienijiriio nėp^iguTintis ’as- 
’ftįub. Todėl čia gali kiek-' 
Vienam aiŠliu, khU tbkiš aštthb5 
kpie Jtuos 'brilšaviniuš riieko'lie- 
Žirio, bes juk jiš suvirinkime 
nebuvo ir negalėjo biiti. Jei jis 
s dširinkime riėbūyo. tai iš kur 
jis gulėjo žinoti kiek kas balsų 
gavo? Juk tuomet Centre bal
sai bar nebuvo suskaityti. Pa
sakysiu atvirai, kad čia buvO 
keno nors jskymas diskredituo
ti $LA, 211-tą kuopą, bet vis- 
kas atliktą taip /;granąezdiškai, 
kad ir mužiaūsis vaikas gali' 
'suprasti, prie ko čia buvo sier 
kiama. Aš pasižadu tą dalykį“ 
pilnai ištirti ir sužinoti, kriš 
tas per “pašaliins” ąr vidujinis^ 
ąsmuo, kurs neva tokį praneši-! 
mą parąšč ir nenorėjo, krid j6' 
vardas butų 'išduotas.

^Pasitikiu, ^kifd “^airjię-l 
bų” &ectac'i;pi šiiteikš ’vle(ps> 
^iam biano .^ąaįskįhųhuj, kurį, 
rašau viep dėlto, kąd daugelis; 
SLA. narių pradėjo jnan^s 
klausincti? ar rišulcrųjų aš ęsu 
pasiryžus ' 
įasiliiikyti orgąnizapijos yirši- 
įuriku ir neįsileisti j -Pildomą. 
Tarybą sau pępatinkamų asme
nų? Visi reikąjaųją, kad viešai 
per pačias “Naujienas” paaiš- 

! Jkiričiau dėl man padarytų
W jk.edąkcįjos. „ px*e-. 

kalsiu, i/aaiškinu visą padėtį 
nupširdžiaji, kaip ištikrųjų or- 
gapįzftriijoįj reikalus suprantu ir 
kaip esu husistiatęs tuos reika
lus tvarkyti iki bus leis-! 
ta ir teks garbes tų reiįkaių) 
priešaky stovėti. v ''

S. Gegtf$š, 
SLA. įPrezįdėntris. (

Bris labįai jeigu gėrb.^ 
/Prįžidontąs iš tiesų,;
.žada, tą balsavimo dalyką 211 
kuopoje ištirs. Tik tyrinėjimas,; 
žinomą, neturėtų būti daromas 
vien su tikslu ‘ip^gauti” tą ar 
tuos, kurie rašinėja nemalonios 
*kąi 9<am pranešimas. Tenka čia' 
inašfebėti. kad žinių anie nere-

A
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'(Tęsiny.) i arti ’prie ‘Lucijos ir apie jos Ii-
“TU, Jonai visuomet •«uval‘®» **-

Ukylus, setus mokinys ir tavo t,Ml relk,a‘ J1 «rcltal s0 tUo 
Ilgų Užrašai buvo ’pilhesni už 
kitų mokinių. Tubmdt tebuvai 
tiJk ’StucĮentriš; dabar jau esi 
pilnas daktaras. Ir įmanau, 
kad visi .tavo geri įpročiai ne- 
^rrinyko. Atsimink, drauge, 
kad ’žinOjimh's yra tvirtesnis 
Už htmintį, ir ničkuoiiiet netu
ri .pasitikėti sllpnesnili tų dvie
jų. :Jeigir.’to dkišiol ir im 
laikei, leisk pasakyti, ’Jcad mu
sų jaitnosioš panelės liga gali 
būti — 
būti — tiek »įdoini mums ir ki-

sutiko, taip greitai, kad ir Vėl 
pamačiau gamtos ranką, ko
vojant iiž egzistcąciją. Van. 
Helsingas ir aš 'buvome nuvesti 
•į Lucrjos kambarį. Vakar ją 
pamatęs nustebau, susirupina'u, 
bet šiandien turėjau išsigąsti, 
pasibaisėti. Ji buvo mirtingai, 
kaip kreida, balta, raudonumas 

ąpriši-|3,ranyko nc tik nuo jos veido,, 
bet ir nuo lupų ir dantų sme
genų, o veido kaulai įžymiai

- suprask, stfkau, gali kyšojo iš įdubusiu skruostų; 
..... . - tiek »įdoini mums ir ki- skaudu buvo matyti ją kva
ilėms, kad žinioms 'pasklidus, puojant. Van Helsingo veidas
daugiau su ija turėsime sun
kumų, negu reikia. Todėl ge
rai viską įsitėmyk. Kiekviena, 
smulkmena nėra perniažai 

’svambi. Patariu, į rekordus į- 
rašyk Vistts savo abejojimus 
ir spėjimus. Vėliau pačia'm ga- 
įb būti įdomu pasižiūrėti, kaip, 
teisingi -tie spėjimai buvo. Mes 
išmokstame iš nepasisekimų, 
o ne iš ’pasiHdkimų.”

Kuotd^t 'išaiškinau Lučijos Il
gės riiniytomųs? 'kiiih’e buvo tie 
jja’tys, kaip Tr pirmiau, bet kur! 
kas ryškesni — Van Helsingas 
labai ausirųpirio, bet hiėko ne

šu savimi pasiėmė 
'kuriarrie buvo instru- 
ir vaistai', “šmėkliški 

musų naudingos profesijos1 
ąfh'ilkiaĮ”, 'kaip jis vieną kartą 
paskaitoj paViiįirio įmonių svėi- 
fcttos shiikdtojo-gydytbjo prie-* 
faj^tiš. įėjiię ) pamuš, niUs su- 
*tfk6 ’lSdtfia Vestėririėne. Ji bu- 
Vb *H(/iltėbiiita ir neramumo ap- 
įifrfta, ’bėt 'fpli gražb ne tiek, 
kiek ‘tįkėjbiriės. Gamta, vi- 
šįdihdt ’ruįĮeštiiiga ir akyli> pa- 
^Oijb,s kiiį ir Ąiirtis Turėtų 
IŠbVOTisktis 'pyiešnūodžiu^ i ją 

’tilbgbfns įtakoms, 
įtiii, liaVyždžitii, Šiame įvykyje, 
’Viėhhs, ‘kitaš srtirirkesriis šmu
lis, grili /btiti ‘pragk’ištingas, bet 
yis'kris ytk/taip šiftvar- 
kyta, kad dėl /kokios trii neži- 
P6mbS ‘priežaritiės, įšpitd^iki ne- 
^ekibgffdrii itečią :jbš rismenj — 
^ct^i idkiri 'rinitu stambi per-, 
-maina dukters, prie kurios ji 
yra taip labai prisirišusi, svei
katoje-— fojė ^nerado jokios 
reakcijos. Tą apsireiškimą ne
galima tikrai apibudinti, bet at- 
jįp^o, kad Motįia Gamta, apie 
kiekvieną kūną (apvynioja kokią^ 
W nejautrią riiedžiagą, ginan-! 

?‘(ėią- kubą nuo pavojaus, kuris* 
’ kitaip labai d^ug nukentėtų.' 

Tris gali išrodyyi, kaip ir ego-į 
f'Žniąs, todėl niės turime pagal
voti prieš pąsplerkdąini žmogų; 
UŽ įp ėgbizMb ydą, nes tam' 
ffrifi btfti daiig Igilesnė priežas- 
¥ik, 3/Urią ines nieko grei- 
.Čikuriirii :n$ųior|ie ir negalime

kas ryškesni

atsakė, 
krdpšį, 
mentai K

ū ta protinės pa
la ze 
butf

’tologijos Vigų ‘mokslas) 
ir nutariau, kad ji neturi

suakmenėjo, kaip marmuras, o 
antakiai susiraukė, beveik su
sitikdami kaktoje. Lucija gu
lėjo lovoje nejudėdama ir ne
turėjo jėgų netgi ir kalbėti. 
Valandėlę stovėjome tylėdami. 
Vėliau Van Helsįngas 'pamojo 
man ranką ir tyliai išėjome, dš 
kambario. Vos spėjau uždaryti 
duris, jis bėgte nubėgo prie ki- 

?tų durų, 'koridoriuje, kuYibs 
buvo kiek pravertos. įtraukęs 
mane vidun, jas tuojau Uždare 
ir ąušuko: “Dieve, tai ‘baisu, 
biauru! Mos negalime gaišinti 
nei vienos valandėlės. Ji mirs 
vien ' nuo kraujo stokos, jos 
šjrdis vos vos gali dirbti. TUo- 
'jąu turi įvykti kraujo trąnsfu- 
ziją, Kas musų

“Aš esu jaunesnis ir stipres
nis, profesoriau. Aš turėsiu pžv- 
siąąkoti.’* t

“Tuojau prisįruošk- Aš atsi
nešiu savo krepšį. Mano visi 
instrumentai jau tvankoje.”

Mums beeinant žemyn laip
tais, kas tai subeldė į duris, 
iki spėjome pasiekti prieškam
barį, tarnaitė jas jau buvo ąti- 
(lariusi. Tarpduryje stovėjo Ar
turas. Nięjco nelaukdamas pri
šoko prie manęs ir išbalęs, dre
bėdamas iš nekantrumo, uždu
sęs, pradėjo man šnibždėti;—

“Jonąi, aš buvau taip susirū
pinęs. Iš laiško supratau, 'kad' 
tu norėjai ką tai nuslėpti ir 
visą laiką išbuvau agonijoje. 
Tėvas jaučiasi kjek geriau, to
dėl atskubėjau savo akimis pa
matyti kame dalykas. Tas po
nas yra pro^esopius Van 'Hel
sįngas, ar ne? Aš tamstai esu 
įąbai dėkingas už atvažlayimą”. 
Pirmą kartą į naujį atėjūną 
'žvilgterėjęs, profesorius atrodė 
kiek supykęs už trukdymą to
kių rimtų momentų; bet, da- 
'brir paštėbcįęš Artūro tvirtą, 
gražią kūno proporciją, pama
tęs tą ’jaunumą, kuris iš jo 

‘meste metėsi j akis, nušvito. 
Negaišindamas nei minutes, iš
tiesę jam įlanką ir tarę balsu, 
kuris aiškiai parode kaip svar
bus yra dalykas:

(’Bus dirtigiaii)

tu ar aš?”;
“Aš esu jaunesnis ir stiprės

Naujas Wtu 22 *5C6Vosw 
> naSfia 10c. 

Klauskite NjuuJieaose.
įgautas jTia)idic.
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Lietuvos Valstiečių Ekzekucija $ 
Paprašymą Seimo ir Demokratijos

Karo komendantas nubatodė pinigais ir ka
lėjimu ukininkus-už dalyvavimą pačios 

Valdžios šaukto j sueigoj, *
Baisiogala, Lietuva. — Skė

mių seniūnija Vos vos “nenu
vertė valdžią” ir tiek ją pri- 
gązdino, kad karo komendan
tas veik visus seniūnijos ūki
ninkus nubaudė tiek, kiek tik 
jo kariška galybe riekia.

Buvęs seimo narys Jonas 
Stukonis nubaustas 1,500 litų 
arba 3 menesius kalėjimo, Mi
kas Stančikas 1,000 litų arba 
2 menesiu kalėjimo ir Jonas 

’Pupkus 500 litų arba 1 mėne
sį kalėjimo; ir visą eilę kitų 
valstiečių mažesnėmis pabau
domis. Kame gi priežastis?

Dalykas buvo toks: Valdiš-

pageidauja, 
nuo VIII, 

sumažinto^

žemės butų ir toliau išieškoti 
policija, o ne auštolių, nes ant
stoliui išieškant ir taip var
gingiems ūkininkams sudary
tų palyginamai daug didesnę 
naštą.

2. "Ūkininkai 
kad valdininkams 
"kategorijos butij
algos, nes dabartmiui krizidi 
esant jiems algos yru per au
kštos. Kaimyninėse valstybėse 
šis dalykas jau pravedamas.. 
Be to, pageidaujam, kad val-; 
dininkai buty sąžiningesni ir. 
švelniau elgtųsi su prasthiš 
ūkininkais. Taipogi pageiddti-

technikos f. 557 stlid. ir 20 L 
kl. Nuo mokesčio buvo atleis
ti 984 studentai, jų tarpe: 127 
stipendininkai, 28 vyties kry
žiaus kavalieriai, 31 savanoris, 
kūrėjas. Mokesčio už moksjį 
sumokėjo 3,541 studentas 354,- 
100 lt.

Mokesčio už moksįį pražuvęs

Pasikeitimai “Liet. Ai 
do” rekadcijoj ,

kai tvarkomi Žemės Ūkio Ru-^jama galiniai sumažinti valdi 
mai, kuriu rezidencija randa- ninku skaičius, taipogi auks 
si pačiame Lietuvos kapitoliu- 
je, Kaune, norėdami žinoti, 
kaip einasi Lietuvos ūkinin
kams provincijos gelmėse, 
karts nuo karto sušaukia u- 
kininku sueigas (amžinaatil- mokesčiais.
salį caro laikais vadinamus • * y
“skodus”) apskričiuose, o kar- kad ir arti geležinkelių ūki 
1* a IV* « a • 1 a 1 • S • • V1

tus valdininkus 
tos profesijos 
tcnt: daktarus, 
tam panašius. Taipogi, hukŠ- 
tus dvasininkus apdėti peilio

tais net valsčiuose arba net se
niūnijose.

čio 21 dieną, 1931 metais, toks 
“skodas” buvo iš Kauno įsaky
mu sušauktas Skėmių seniū
nijoje, Baisiogalos valsčiuje. 

.Bet kaip paprastai su Kauno 
dideliais ponais atsitinka, tarp 
ir čia: ūkininkai susirinko, o 
Kauno ponų kaip nėra taip 
nėra.

Nesulaukus Kauno ponų, 
Skėmių seniūnas pasiūlė susi
rinkimą daryti ir sayo ukinin- 
kiškus reikalus svarstyti, kad 
ir be Kauno ponų. Seniūnas 
pastatė ūkininkams tik vieną 
išlygą, būtent, kad, dieve ser
gėk, kalbose ne butų reikalau
jama sumažinti aįgas vietos 
policistui ir jam, seniūnui!

Taigi, ūkininkai, vadovau
damiesi savo geriausiu supra
timu ir norais, apkalbėjo savo

prastai būdavo, .išreiškė tą, 
ką jaučia ir tiki.

Čia pridedu to susirinkimo 
protokolo nuorašą, už kurį ka
riška valdžia susirinkimo da
lyvius taip skaudžiai išpliekė.

Kaip matote, susirinkimas 
buvo legalus, net pačių Kauno 
ponų šauktas. Dienotvarkė ir 
nutarimai jau tiek mandagus, 
kad net pačiam carui Lietuvos 
valstiečiai daug griežtesniu to
nu “proseni jas” parašydavo. 
Bet mat savi cariukai kad ir 
mažiukai, bet ir už didelius 
carus piktesni.

pačiam krašto apsaugos mi- 
nisteriui malonės prašymus ir 
laukia sUsimylėjimo. Kol kas 
tebelaukia. Kad pas valstie
čius dažnai po to pradėjo lap-: 
kytis žvalgybos ponaičiai ir 
kratinėti pastoges, apie ‘tai 
intflbnės prašyme valstiečiai 
nė nebemini.

.W()RAŠAS.
U931 in. lapkričio nien. 24 die

nos Skčmitį Seniūnijos Bai
siogalos valse. 75 ūkininku 
susirinkimas.
P R O T O K
D i c n o t v

1. Žemėš mokesčiai; ’
2. Valdininkai, jų alga ir jų; 

*pelno mokestis;
3. ' Miško lųedžiaga 

gavimas;
4. Sindikatai;
5. Kiaulių supirkimas;
6. Eksportas ir infportas;
7. Muitai.
8. Vy^iiiusybė;

Vėtomai.
tOdniiikai pageidauja, 

kad butų sumažintas žemės 
mokestis, kadangi didelis eko- 
’nominis krizis, tai ūkininkams 
'labai sunku apmokėti, kad li
kusieji neišmokėti mokesčiai

a r k c :

ir šiaip aukš- 
žmones, hti- 
advokatus ir

3. Ūkininkai pageidauįjh

ninkams teikiama miško me
džiaga butų papiginta, t. y., 
kad butų sutaikyta su kainh, 
kurią moka ūkininkai toliau; 
nuo geležinkelio linijos gyve
nantieji. Nes ūkininkas tai ’iic 
biznierius, perka mišką tik bti-‘ 
tiniems savo reikalams, taigi 
pirkdami mišką tik savo m-i 
kalams visai nesinaudoja ge
ležinkelio artumu.

Taigi Ūkininkai pageidauja, 
kad butų aprūpinami statybi
ne miško medžiaga pakanka
mai, nes dabartiniais laikais 
jos dideliš trukumas. Taipogi, 
kad ir ūkininkai gautų ne pa
skutinę rųšį, o kiek galint tin
kamą statybai. Nes iki šiol Vi
sa geroji medžiaga buvo par-i 
duodama pirkliams, o ūkinin
kams prasčiausia ir statybai; 
netinkama.

4. • Ūkininkai pageidauja, 
kad sindikatai butų panaikin
ti, nes jie .labai išnaudoja 
vartotojus.

5. Kad kiaulių supirkimo, 
punktuose supirkinėtojai švel
niai elgtųsi su kiaulių prista-: 
ty toj ars, nes dabar kai kur
su ūkininkais kiaulių supir
kėjai labai šiurkščiai elgiasi.

6. Ūkininkai pagedauja,; 
ypač dabartiniam krizįui: 
esant, kad importas ilępcrvir- 
šylų eksporto. 9

7. Ūkininkai pageidauja, į 
kad ūkininkams reikalingų,į 
importuojamų prekių muitus 
butų sumažintas.

8. Ūkininkai pageidauja, 
kad butų sušauktas parla
mentas, seimas ir atstatyta de-; 
mokratija, tai tada liūtų ge
riau aprūpinami ūkininkų r^eir 
kalai.

9. Ūkininkai pageidauji^ 
kad butų pertvarkyti teismai 
ir kad į teismą butų reifkami 
prisiekusieji, t. y. prie valdžios 
atstovų, kad hutų ir ukiniidcų 
litštbvai.

(Ntidrastis tikras)

i 
ir jos

' 9.

![Acmc-P. ® A. ’Pho'to’J

Seattlė, fyhsh. Jhck Mę- 
’Gilvfey, universiteto instrukto
rius. Nežiūrint į tai, kad jis 
yra japonietis, bet turi škotiš-

* * « I »

ką pavardę. Mat, jis užaugo 
škotų šeimynoj.

Tek6 sužinoti, kad išėjus iš 
Liet. Aido” redaktoriui A. Gri- 
ciui-Pivošai, jo vieton j redak
ciją įeis žinomas poet.,, pųblic. 
ir kritikas Faustas Kirša, kuris 
vesiąs meno skyrių ir Alfr. Dė- 
dėlė, kuris vesiąs kronikos sky
rių. F. Kirša dar Vilniuj buvo 
“L. A.” ir vėliau “Lietuvos re
dakcijoje, o Alfr. Dčdelė buvo 
“Ąyto” ir vėliau “Liet. Aido” 
redakcijos narys.

MIRe PAILININKAS šKLe 
RIUS-šKLERYS

Sudaryta komisija poli 
cijos uniformai pa

ruošti
Vidaus reikalų ministerijoje 

sudaryt?, komisija pil. ap. d-to 
dir. pirmininkaujant, policijos 
uniformai išdirbti. Komisiją 
savo darbą turinti baigti ligi 
gegužės mėn.

Nubaudė. .“Aušros” at- 
sakomaji redaktorių

Kaunas. Sausio 14 d. po pie
tų mirė, dailininkas Kajetonas 
Skleriu-Šklerys. -

K. Sk.-šklerys gimęs 1876 m. 
liepos, 27 d. Kunigiškiuose, Ro
kiškio apskrity. Mokėsi Mįn-

Kauno karo komendantas 
“Aušros”, atsakomąjį redaktorių 
Valatka už išspausdinimą Gab- 
rio‘ laiško vakar nubaudė 3 
tiiks. litų arba 3 mėn.' ‘kalėji
mo. Pinigų nesumokėjus, p. 
Valatka vakar buvo suimtas ir- 
pasodintas į Kauno šunk^. (įar- 
bų kalėjimą.

kiek, buvo studentų ru-i 
■ defis *semestre

m. įstojo į Stiglico meno mok. 
Petrapily, /eurją pabaigė 1903 
m. Studijavo ornamentiką ir 
pas prof. čižovą skulptūrą'.

kaip dailininkas, 
šklorys pasižymėjo 
kriptyse—skulptūros 
rdlės. ' < r

Skulptūros da’Vbus 
minėti šiuos: 1902 m. jis dirbb 
Vilniaus t i’etro ir ^Povilo rėsJ 
tauravimo darbus; tais pat met. 
daro Petrapily Troic.ko titului 
obeliskus ir Nevskio Lavrai bi- 
zantijos stiliaus ikonoslasą iš 
balto marmuro; plačiai žinomas 
jo darbo Strazdelio bareljefas, 
prof. Čepinskio biustas ir k. 
Paskutinių darbų tarpe—gru- 
ipe puošianti Lietuvos banko 
frojitasą. ’ •

Kaip ak varei ist a s yra sukū
ręs labai vykusių, koloritingų 
vaizdų, portretų, kuriuos visuo
menė turėjo pirogos prieš porą 
jmetų matyti ;paskutiriėj jo dar-

‘Šklėrius-;
dviejose 

ir akva-

verta su

Universitete 1931 m. rUddlis 
semestre btivb 4;225 'studentai 
ir 250 laisvųjų klausytojų: teo
logijos f. *338 studentai ir 34 
laisvieji klausytojai, evangelikų 
teologijos f. 13 stud. ir 8 1. kl., 
humanitarinių m. f. 023 stud. 
ir 69 1. <kl„ teisių f. 1,316 stud. 
ir 101 1. kl., matematikos gam
tos f. 364 stųd. ir 11 1. kl., me
dicinos f. 914 stud.. ii* 7 l. kl. ir

“Dabar organai yra 
stiprus ir sveiki”

"AA keiiėiaii per- (laukeli metų " nuo Hllp- 
jių orgauų.” j’aįo p. ,U. Janusaa, Rcading., 
Pa. "Afr turi/au praHtų skilvį. Mano inkstai 
buvo silpni. Aš buvau hervuotuH, -turojau 
galvos skaudėjimus ir nemiegodavau ' gerai 
naktimis. Aš šųiiau daugeli visokių vaistų, 
bet jio man negelbėjo. Pagalios aš gavau 
bonkii Nuga-Tone. Į mažiau kaip savaitę 
laiko afi jnrtiijuufiiau . daug geriau’. .Dabar, 
mano . organai „.yra stlpriis .ir -svoiRl. >JNuga- 
Tonc yra. pastebėtini vaistai dėl • silpnų, li
guistų žmonių.” . <'

Visose ptasaulio” dalyse yni ;nuIlonai žnio- 
liltl, kurių sveikata <?ir stįprųniaH tapo ut- 
steigtl Nuga-Tono ir jeigu . Jūsų, sveikata iiė-į. 
ra geriausia, arba jeigu jus Jaučiatės ■ R»HP- 
5«0 prieš Idikų, būtinai imkite Nuga-Tone. 
(eigų aptiekįninkas neturi Jo, paprašykite jį 

Užsakyti iš *5avo urmininko, žiūrėki te, kad 
gautumėt Nuga-Tone. Silbstitlital yru'J&e 
vertės. ..... . >

Hemoroidai Išgydo* 
irii teMto J

, kl’ •
Nelaukite .aklųjų, nicž tunui U jų, kraųjųo- 

jauėių, išMlkišančlujų lumioroidų. . bemiegių 
nuktij, vočių. FiJtuhm. ’ulėerių, y&.
žio ir kitų pavojų. Be l’elllo—.Be Operacijos.' 
TukslanėUU patenkiulų.. Nereikli* JĄlikti 14 
darbo, Nelaukiu n.epakenęiuiųų skausmų,! 
neišgydomų ligų, ar operacijos. Hpeelulla 
mokamas Pasiuįyinus: JdgjjamlnaciJu ir vįenas 
ireatnmntaa DYKAI, jeigu jus atsineši te R)' 
apgarsinimą. N«ru .jokių pareigų. Ateikite 
šiandie, arba tuojau* rašykite dėl nenk|ų 
dienų Žolių Gydymo ;jr Patarimo —r 35c per 
paštų. B-M-S Health Institine.f Df. 1’. B. Hh 
jųunskis. Hcmoroidų Specialistas, 186P N, 
Danien 'Avc., Chicugo. III.

to*—
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6504 $(?. Aot,
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Pirkite savo apielinkčs 
krautuvėse

Motina Helena Ttiks- 
tančiuš Išgydo su

Žolėmis
Sfteciališ 5 Dienų Namų 

i Treatiiientks su žolėmis
Duodamas^ Dykai

šios piisteliėtinos Žolių Gyduolės yru moks- 
liškir kotnbinueiju ' gerinusių Europoj,. Ame
rikoj ir Rytų ImUJoJ surinktų žolių, .T,ukH- 
tmiėiui, kurie suuktol stogo, mpo Isg^lytl 
per. pereitus 33 mųtus. Motinu Helena, Į«(M1 
N. Jhunen Avė., C'|ilc|igo, III., pasiūlo Jums 
B (lietui Namų Treįitm«nU« Nueikite pas j» 

‘dėl Rlo bantloimijo treatmeiito, taipjau rtel 
nemokamos egzaiuhiacljos, kad surasti kokia 
ištlkrųjų • yni jūsų Ilgu ir k<>Kįu specialių 
Žolių Gyduolių Jnsn ligai reikalinga. AtnĮ’ 
neškite M ųpKarsliiimų. Atdųra iki « Wl. 
vak.. Nedaliomis Iki 3 vai. po įplšių. Jeigu 
Jus Wgrtllte ateiti asmeniškai, rašykite Mo
tinai Helenai aprašydami savo Ilgu ir JI 
prisklH' J"im< gyduoles dykai. Pridėkite 10c, 
apnioMjhmii persiuntjmo.

Skyrius: 1731 West 47th Street.

Nupiginta Kainos
x kelionės į ,

S. S. S. R.

F 
į

f

Pasitarki t su I)r. Ross, dykai, 
> apie bile

/IBM 1 Sovietų 
R u si j.]

į. Sovietų 

sugryžti

ligą ar silpnumą. J
Vėliausi ir geriausi 
treatmentai .išgydyk 

Įįfc ;inuį kraujo i ligų,’ 
ag reumatizmo, inkš-.

yušks, iirinja- 
OI rių ir vįsų užkre-t

'Isliditaiil 5 dieiias ‘Itusijoj 
AĮiĮt greitą Ir /patogių

Itfivij 
(Amerikos paliečiai moĮca be> 
to $10.00 už Sovietų/Vizą), 

llašytife į ;
ČHlCAQds, t)ARFININKŲ 

BANKĄ

Amalgamated Trust
»m w

ČrilCAGO ' ' 1

mentai su^ąžtni- 
V- mui energijos ■ ir

stiprumo be lailip 
nustipusiems ir tyr 
tjniai silpniems Vy- 

Sergarltys : žinonŠs^kvie^tami, atdti 

dėl nenicikanių itifdrmacij^, kurios 
bus suu|kt°s be jokių pareigų. .

> Dr. Rbss 'kainos yra žetnos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti bd 
.letigy^ jhuok^jihųj. kiekviena^ 
įduoti progos išsigydyti.

: DR, B. M. ROSS
• , UŽTIKIMAS. SPECIALISTAS 
[ 35 South Dedrboin Street 
’kanipas Monroe Street, Chicago, UI 
•Imkite elevatorių, iki. penkto augs 
[ Pftomim'o kAiiib, 506 oėl vy/ų ir 5 
(dėl moterų. Valandos: 10 a. m. 

J 5 R. m. Nėddlotnis 10 a. ih. iki ’1 
V,p. ių.'APijned31ii(is, Seredomis ir Su$ą- 
čtomis nuo t l'U a..m. iki 8 p, 
J-3'0 Mchį TAME PAČIAME N7

< i | f w i J. *• r •

Jus Esate Kviečiami Prisidėti
prie (lidelės Cdntral Mahufact’Urihg District Banko, i 
1110 West 35th Street, DepOžito^ų §elmyh6š. triftrtfl’ 
ManufactUring District•Baifke 1931 metais tapo atidąry- į 
(los 7,042 naujos sąskaitos. ‘Dar 518 niiujų sąskaitų tapo < 
atidaryta sausio mėn., 1932 fh. J
Cehtriil Mahufhcturing District Bankas yra ankštai su
sirišęs su Central ManufactUring Di^trfktu per beVe/k 
dvidešimt metų. Jums patiks batikibihkauti šiailie 
stipriame banke, kuris turi štdbą iš įįerai žinomų direk
torių, dvylikos viršininkų ir astuonios dešimt vieno 
darbininko, ir visi jie yra i&silav'inę ir pašlryžę patbr- 
nauti įjusų bankiniuose reikaluose tižtikimai ir nian- 
dagiai. - Bankiniijkaviihč valandos yra 

nuo 9 vai. ryto iki 3 vai, po piet.
Subatoinis nuo 9 vai. ryto iki 8 Vai. vakare. ' 

Neužmirškite vietos:
i 1110 WES>T O^th ŠTREET.

CENTRAL ma^5Tmct'ng BANK
I. f' Js

A STATE -BANK.... A C L E A Bl N G -H O U S E -BANK 

IIIO VVL5T 35™ S T B 11T 

CHICAGO

'Ii U............ -I .......I-'-
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DIDELIS ATIDARYMAS

National Meat Markei
4928 W; m Wt '

' ■ , Tol., 'Cicero 2275

Didelis išpardavimas įvyks Subatbjė, 
Vašatio-Fiebniary 6 d. ;

Po buvusio gaisro šis marketas buvo uždarytas vi
sa savaitę. Dabar jis yra naujai visas ‘pertaisytas ir. 
išnaujo atidaromas. Mes stengsimės teikti tokį pat ge-, 
ią patarnavimą, kokį išsigalėjome teikti ikišiol. Todėl. 
kviečiame visus senuosius kostumerius ir naujus atsi-> 
lankyli \į šį marketą ir pasinaudoti žemomis kainomis.. 
Musų kainos gi yra dagi žemesnės, negu kad buvo pir- i 
minu. Męs visuomet stengsimos kiekvięną patenkinti

< ir parduviiiesinie tiktai geriausią šviežią ir rūkytą mėsaą <; 
j ir paukštieną. •. v . *

..... .............................................H I I ......................... ...... ........................................... N.................................................. Į Į , ,

Padarome

.................................... »....... . ~

Visiems Greitai
• . j f

BIZNIERIAMS

dažnai esti sugadinama ko
kiu nbh inMzu iš jbažiuros 
daiktu.
TĄI yr,a piujcujpigu gąli taip 

■"tiadaryt/jc^ kitierh patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas -gali nekeisti jums ^iti

Tavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nęšvąrus, «tai iii? no
toms ar penoroins, turite ta 
kaipo uzmetimk tam žmogui. O 
tuo .tarpu gal-but toks pat uŽ- 
rRetlmas yrą daromas ir jums.

Lhterine, dantų 'valo
dantis budu. Musu che
mikai pagalios surado .Uitata 
kurs litiUro šveiėt* nadra.ky-

Didclč tūba Literine ^daątu 
tepalo kainuoja tik 
gausite por gavo 
Lsgnbert Thiųrmacal 
Louii, IL S. A.

’ V ’t ■ f.**.—:

> jcentąi; 
pfičkoriu. 
rO.> Saint

• ' / A nv; . a . a ...

•uy gtoves with what
'■ - 'It'sūVte.'- -
Ii ėra reikšto -BiesAtt jkto *r

LISTERINE

w ■■ ••

Don’t 
oeglect

Šalčiai/hAillnCjo ar 
pMidarniryimtaB. 
JuėTi »n

jis 
pa^elbą. Malonų vartojamas per 

>20 , mėtų. Kekomeiiduojamaa 'dak
taru Ir šiauriu.'

arbus
* ■ • h

Bilas
Biznio Kortėlėš 
Ęaisicuš it ‘feonvettus

A

■■■Y

■klBjft, cąll

DRAUGIJOMS:
•f

Atsišaukimus
Laipelivis
Kortelės
Ppogramus
Tikietus

B A VIENI A && T

Sužieduotuvėms 
Korteles , .

HM

įyr.,. .. ...... ...įfcl

Draugijoms Konstitucijos ir
■AifU^'-u .i I *•* to- I - 4

■ kais afttgaiviafe.
9

& Z'

1739 South Halsted Street,
.. • '1 ’ ■ ’ •• -.i’ 'J . '
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
BIRUTE

Bešvenčiant 25 metų jubiliejų

25 metai tam atgal, Chicagos 
lietuvių tarpe pirmą kartą prt> 
skambėjo “Birutės” choro dai
nos ir jis nesiliovė kėlęs ir auk
lėjęs dainos ir muzikos meną 
per šiuos paskutinius 25 me
tus. Ką “Birutė” yra nuveiku
si per tuos metus, galėtų ir 
mano manymu, turėjo aprašyti 
ypatos, stovinčios arčiau to 
darbo ir žinančios Birutės cho
ro veikimą per ilgesnį laiką. 
Man pirmą kartą teko matyti 
ir girdėti “Birutės” chorą dai
nuojant rodosi pradžioj 1927 
mėtų. Tai bus apie 5 metai 
lam atagl.

Nuo to laiko jokia kliūtis ne
galėjo manęs sulaikyti nuo at
silankymo jos koncertuose.

Per 25 metus “Birutė” links
mino ir žavėjo Chicagos ir ąpie- 
lenkių lietuvius savo dainomis 
ir lošimais, keldama ir auklėda
ma jų kulturinius jausmus. 
“Birutė” netik, kad per tuos 
metus linksmino ir gaivino sa- '"X 
vo dainomis ir lošimais išsiilgu
sius savo krašto lietuvius at
eivius, bet drauge ir sulaikė čia 
gimusį ir augusį jaunimą nuo 
ištautėjimo, ko taip labai bijo
si “tautos tėveliai”.

Šiandien, netik apie trys ket
virtadaliai “Birutės” choro na
rių yra čia gimusios ir augu- 
sios jaunuomenės, bet ir pats 
jos vedėjas-mokytojas, Mikas 
.lozavitas, yra čia gimęs, au
gęs ir pačios “Birutės” chore 
išauklėtas, šį kartą, kaip jau 
yra žinoma, iš prieš koncertą 
Naujienose tilpusių raštų “Bi
rutė” švęsdama savo 25 metų 
jubiliejų, po Miko Jozavito va
dovyste statė scenoj Miko Pet
rausko operetę “Birutę”. Kiek 
yra žinoma, tai ši operetė jau 
buvo statyta apie porą., kartų 
pirmiau ir nors tas veikalas la
biausiai tiko “Birutės” choro 

, jubiliejui, bet man teko nu
girsti dėl sunkių, laikų ypatos, 
jau kartą kitą tą veikalą ma
tę, susilaikė nuo ėjimo į kon
certą. Kaip nekurie išsitarė, 
šiandie doleris yra gana bran
gus ir reikia pasitaupyti, kaip 
bus statoma kas naujo.

Apie patį perstatymą daug ir 
nerašysiu. Nebeliesdamas ypatų, 
dalyvavusių lošime, pasakysiu 
kelis žodžius apie abelną loši
mo efektą ir defektą. Koncer
tinė lošimo dalis, kaip ir visuo
met, matomai p. M. Jozavito 
buvo gerai ir rūpestingai pri
rengta ir išėjo puikiai, bet dra
matinėje dalyje buvo trukumų. 
Kame čia priežastis, tai tik pa
tys vedėjai galėtų pasakyti. 
Bet abelnai imant geresnės pu
sės padengė blogesnes ir pati 
operetė išėjo vidutiniai gerai, 
šviesos, dekoracijos ir artistų 
drabužiai kartais gana prastą 
veikalą padaro žavėtinu, o jų 
trūkstant ir geriausias veikalas 
atrodo daug prasčiau, 
jeigu trūksta tinkamų 
tikroms rolėms artistų. Kiek 
laiko atgal, man teko dalyvau
ti apie dvi savaites (grupėse) 
Chicago Civic Operos scenoj. 
Tai kaip pažvelgi į tuos gar
sius artistus, kuomet jie vaikš
čioja paprastuose drabužiuose, 
tai neduotum nei išrūkytą 
pypkę tabako, bet kuomet tie 
patys žmonės apsirėdo tam 
tikrais artistiniais drabužiais, 
prie gerų veikalų pritaikytų 
dekoracijų ir tas viskas pa-| 
skęsta galingose iluminacijų 
šviesose, tai tie patys žmonės 
pasidaro lyg ir nežemiškais 
dievaičiais: taip rodosi ir pul
tum prieš juos ant kelių. Kuo
met tokios meno galybės susi
jungia į vieną vietą, žmogaus 
siela yra suvis bejėgė su jo
mis kovoti ir kartais ganą di- j 

, deli trukumai nuskęsta ir 
prapuola iluminacijų ir deko
racijų bangose. Bet mums apie

✓
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tai nėra ko ir svajoti. Mes tų 
akis ir jausmus apgaunančių 
iluminacijų ir dekoracijų ne
turime ir dėlto mes daug aiš
kiau prieš save matome gyvą 
artisto veikimą ir patemijam 
jo nors ir mažas ydas. Ant ga
lo, reikia atsiminti ir tai, kad 
tie artistai, kurie lošia pasken
dę iluminacijų šviesose yra 
profesionalai ir kartais ima 
šimtais ir tūkstančiais dolerių 
už vieną vakarą, o musų ar- 
tistai-daiiiininkai netik, kad 
nieko už savo lošimus bei dai
nas negauna, bet dar kiek turi 
išleisti savo sutaupytu pinigų 
ir energijos, kad hk kiek už- 
ganėdiirus visuomenę. Dėl to 
ir visuomene turi ir privalo 
juos remti savo atsilankymu į 
jų rengiamus koncertus. Ypač 
“Birute” yra to pilnai nuo 
musų užsitarnavusi ir ją vi
suomenė myli, bet šiais blo
gais laikais ir geriausi norai 
gana lankiai reikia atidėti į

Yra vilties, kad musų dai
liojo meno jėgos atlaikys šiuos 
sunkius laikus ir visuomene

su jais atsilygins. J. A-la.

Brighton Park
Kas buvo, yra ir bus

prašomi 
apsvars- 
reikalus 

už šiuos

Lietuvių Keistučio Pašalpinio 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 7 d., 
Liberty Grove svetainėj, 4615 
S. Mozart St. Pradžia lygiai 12 
vai. dienos. Nariai 
skailingai susirinkti ir 
čius Kliube esančius 
užsimokėti mokesčius
1932 metus. Padarykite tai 
Kliubui ir savo naudai, kad iš
tikus kokiai nelaimei, ligai ar 
mirčiai Kliubas galėtų jumis ap
rūpinti.

Kad jums parankiau butų mo
kesčius užsimokėti ir kad iš
vengti susigrūdimo prie finan
sų stalo, finansų raštininkas W. 
Sharka su savo pagelbininkais 
bus pilnai prisirengęs ir pra
dės priimti narių mokesčius dar 
prieš ' susirinkimo atidarymą. 
Taigi šia gera proga galės pa
sinaudoti visi tie, kurie turi 
svarbių reikalų ir negali ilgai 
būti susirinkime.

Visiems kliubo nariams tu
ri būti žinoma, kad su šių 1932 
metų sausių mėnesio pirma die
na įėjo galion pataisyta konsti
tucija, ir dabar per metus na
rio mokestis bus ne $5.50, kaip 
kad pirma buvo, bet $6.00. Va
dinasi 50c daugiau. Bet už tai 
pomirtinės išmokama $300 vie
toj $250.

Pataisymas konstitucijos pa
liečia ir jaunimo į kliubą įsto
jimo mokestį, ir dabar asme
nims nuo 15 iki 20 metų am
žiaus reikės mokėti tik vieną 
dolerį įstojimo. Ligoj pašalpa 
ir kiti konstitucijoj esantys da
lykai pasilieka kaip kad buvo. 
Kam jau kam, bet jaunimui tai 
tikrai paliktos durys atviros į 
Kliubą, nes ne vienas iš jau
nuolių dabar nebegalės pasaky
ti, kad vienas doleris įstojimo 
butų perdaug, ir deliai tokios 
numažinos mokesties bus puiki 
proga jaunimui stoti kliubanjr 
susipažinti su jau esančiais na
riais jaunuoliais, kurių kliube 
šiuo laiku nemažai randasi. O 
kuomet kliube rasis dar dau
giau jaunimo, tai, *be abejonės, 
Kliubas turės jiems parūpinti 
šokių, lavinimosi ar šiaip suei
goms vakarėlių, kuriuose butų

—.........  r1.1

galima gražiai ir linksmai lai
kas praleisti, pasak toą dairie- 
lėės--Jaunos dienos tegul žydi, 
imk už rankos kurį myli.

Kliubo išvažiavimui ateinan
čią vasarą vieta jau paimtą bir
želio 19 d., J. Spaičio darže, prie 
Willow Springs, III.

Kitos draugijos-kliubai pra
šomi tą dieną praleisti, nes ki
taip vieni antriems užkenksime. 
Išvažiavimo komisija jati dar
buojasi ir turi padarytus tikie- 
tus su dovanomis išlaimėjimui. 
Be tų dovanų, kurios randasi 
ant tikietų, yra ir daugiau su
rinkta dovanų, kurios bus duo
damos vietoj, išvažiavime, už 
tam tikrus atsižymėjimus. Ku
rie iš biznierių aukavo dovanas, 
bus pranešta vėliau.

Kliubo daktaras T. Dundulis 
darbuojasi. Jis atlanko sergan 
čius narius ir rūpestingai sten
giasi jiems pagelbėti. Dar bu
tų geriau, kad nariai, kaip tik 
pavojingai suserga ir mato rei
kalo užsimalduoti, visųpirma 
pašauktų kliubo daktarą. Vivna, 
butų tvirčiau nustatytas užsi- 
maldavimo laikas, o antra, tai 
daktaras turi skaitytis su kliu
bu, kad sergančiam nariui pa- 
gclba butų greita ir naudinga.

Daktaro adresas: 4142 Archer 
Avė. Tel. Virginia 0036.

Radio programai su
katoje ir nedėlioję
Pastangomis Jos. F. Budriko 

korporacijos, kuri užlaiko didžiu
lę lietuvių radio krautuvę adre
su 3417 S. Halsted st., Chicagos 
ir kitų miestų •lietuviai turės 
progą pasiklausyti per radio 
gražių lietuvių dainų ir muzi
kos. • '

Subatos vakare musų progra
mas bus duodamas iš Ashland 
Boulevard Auditorjos npo 11 
iki 11:30 vakare ant trumpųjų 
ir ilgųjų bangų stoties WCFL 
ir W9XAA. Dainuos musų žy
miausi dainininkai: p-ia Elena 
Rakauskienė, Stasys Rimkus ir 
kiti. Ponia Vaitkus išpildys 
keletą numerių * armonika? , Ki
tas gi gražūs ir įvaihis progra
mas bus“nedėlioje nuo 1:15 iki 
2 vai. po pietų iš tos pačios 
WCFL stoties.

Kurie negalėkite klausytis su
batos vakare, tai pasiklausyki
te nedėlios programo. Tikrai 
busite patenkinti.—J.

Roseland
United Lithuanian Building and 

Loan Association (lietuvių 
spulkos) narių, dėmesiui

NAUJIENOS ‘ I1L 'T •.

susirinkimą, kuris įvyks pirma* 
dienio vakarą, • vasario 8 d., 
spulkos raštinėje.MfDirektorius.

..u,

Cicero
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 301 kuopos susirinki
mas bus pirmadienio vakarą, 
prasidės 8 valandą. Susirinki
mas įvyks p. Lukštienks svetai
nėje. /

Kuopos nariai, bukite laiku 
ir užsimokėkite duoklęs, nes jau 
antras mėnuo eina šiemet. Tė- 
myki^e visi, kad netaptume! 
suspenduoti. Suspendavimas 
yra blogas ženklas ir skriauda 
patiems suspęndUptięms.

šiame susirinkime išgirsite 
raportą iš 6 Apskričio suvažia
vimo ir padarysime tinkamą 
prisirengimą ateičiai, o kas 
svarbiausia, tai stengkimės gau
ti nauju narių. Tuo padarysi
me gero kitiemes ir sau. Tad 
visi darban.—Organizatorius.

TheEnglishColumn
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the desirable croasc that 
vvould be seen later extending 
in straįght finos , from bis 
leathcr shoes to the edge of 
lys vest. Our next view of 
him shall be ai the Chicago 
Woinan’s Club, the cvening of 
February sixth, immaculately 
ąnd correctly clothęd, assųred, 
handsome, slighly bored, to 
inaugurate the .pleasures of 
the/evfening.

Less than txvo blocks away, 
Mario, sewing ’under the hem 
that insisted upon coming 
down during a stratcgic mo- 
ment of a waltz, was visualiz- 
ing herself in the bhie taffeta, 
^lancing to the strąins of a 
favorite foxtrot.

Are you going to be a John 
or Marie preparing for the 
incomparabie, one and only, 
elc. annual K. R. dance, sug- 
gcstively called the Leap-Year 
Hop, to be held v Saturday 
cvening, Fcb. šixth, at the 
'Chicago Woman’s Club, llth 
and

If 
will

............. .... .... !----- -----------------  
orchestra, iningling with - a 
happy crowd, in a bąli vvhere 
only merriment and eongen- 
iality prevail.
y So, don’t forget the d n te, 
Saturday, Feb. sixth; the 
place, the Chicago Woman’s 
Club; the location, llth and 
Michigan Avės.

Until then,
• Genevievei

Lithunian University 
Club

šėštflcHehfe, vasario 6, 1032

submission beforo the assembly.
The hour — 2 P. M. Ali are 

urged to attend! —Magdei.

K R Leap-Year Hop
John was pressing his suit. 

The iron was pUshed vigor- 
ously back and forth to make

■ ......................   ..M,-. ...................... ................ -

Michigan avės?
you are, tlien you, loo, 
enjoy dancing to a good

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

Bridgeport Linksmas BALIUS
* Rengia

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS KLIUBAS AMERIKOJ

Nedėlioj, Vasario-February 7,1932
Pradžia 4 Vai. vakare. r

Garbužo Svetainėje, 3749 S. Halsted St.
Bus puiki muzika, gries lietuviškus ir amerikoniškus šokius. Pri

sirašymas į Kliubą veltui. »
Įžanga 35c. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

MT. GREENW00D
BALIUS, ŠOKIAI IR LAIMĖJIMAI 

RENGIA §LA. 178 KP. SUBATVAKARY, 

Vasario 6 d., 5 vai. vakare
A. MAŽRIMO SALĖJ, 3926 111 St.

% Kviečiame visus narius, draugus ir rėmėjais linksmai taiką praleisti 
Bus gera muzikL šokiai, užkandžiai ir tt. j

f V , Kviečia SLA. 178 KUOPA.

The next regular monthly 
meeting will be held February 
7th at the Great Northern 
Hotel in the Collegiate Room. 
Ali committecs are reųuested 
to. prepare their reports for

Brighton Park 
Mergaičių Council No. 3G 

loš

BASKET BALL 
Su su. Elzbietos Juodakių 

Mergaičių Kliubu 
Sekmadieny, 

Vasario-Febr. 7, 1932 
Sacred Hefart Bažnyčios 

GYM SVETAINĖJ, 
19lh ir Peoria St.

vai. po piet. Įžanga 1 5 centų 
Lošimas bus labai įdomus. 
Loš baltos ir juodos nier-

3

Kviečiame visus atsilankyti.
Rengimo Komisija.

Peoples Furniture Co
Nupirko Keletą Šimtų RADIOS už Apie Pusę- Kainos 

VISOKIŲ GERŲJŲ STANDARD IŠDIRBYSČIŲ

IR VĖL PIRMUTINES SIŪLO
<Dar Niekuomet Negirdėtas Žmogaus 

Atmintyje

RADIO VERTYBES

'' 'v

ŠIŲ KRAUTUVIŲ PIRKĖJAMS

i i

i!

Kada Wiersema State Bank, 
11108 So. "Michigan avenue, ta
po uždarytas, tai daugelis šios 
spulkos narių pradėjo teirautis, 
kaip busią su spulkos pinigais 
ir ar daug jų buvo tame banke. 
Mat, nariai žinojo, kad spulka 
turėjo pinigų padėjusi Wierse- 
ma banke.

šiuo pranešu, kad spulka, 
kaip skolinimo organizacija, pi
nigų bankuose nelaiko daug, o 
investuoja juos i pįrmus morgi- 
čius. Spulkos pinigų Wiersema 
State banke tuo laiku, kai jis 
užsidarė, buvo tiktai $100 če
kiams išrašyti? Kiti gi jos pi
nigai yra investuoti į nekilno
jamos savasties pirmus morgi- 
čius ir jiems negręsia joks pa
vojus.

Spulkos dijrektoriai yra pra
šomi atsilankyti į nepaprastą

Teatras ir Balius su Dovanomis
i ' • ■' .Z f ’ ’ , t

Bus perstatyta “NETIKĖTAS SUGRĮŽIMAS”, Trijų aktų komedija

Rengia Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubas

Subatoj, Vasario-February 6,1932
Chicagos Lietuvių Auditorijoj,

3133 SO. HALSTEO STREET
■4 "F;

Pradžia 6 vali vakare. . ,, Įžanga 50 centų ypatai,
Laike'*'Baliaus nauji nariai bus priimami už dyką.

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

ŠTAI KELETAS PAVYZDŽIŲ!
$125.00 vertės, naujos mados Stand- f* f" fk 
ar d padarymo, kombinacijos radio MT t) ry 
su gramafonu, dabar išsiparduoda J J U U

$220.00 vertės, labai gražiame kabi- fK
net e, naujos mados, 9 tūbų koinbi- V (I U Į 11 
nacijos radios su gramafonu, kol m J M M I 
teksime po ....................................... ■

UWIIt»<llll«lll IWH*——

$325.00 vertės nujos mados auto- A j 4 A ft 
matiški radio su grainafonu, ku- | I I 11 Į I
rie groja 10 rekordų patys per- A I | Ų M Ų 
mainydami, dabar yra proga 
pirkti tik už .......... .......................
Virš minėti RADIOS yra visi Standard gerųjų išdirbysčių, 

išdirbėjai nori kad skelbime vardu neminėtume.
KITI RADIOS

Visokių Standard padarymų, nauji 
1932 metų mados, verti, nuo $95.00 
iki $125.00, dabar tik po .............. $48.00

tam

GERA PROGA!’!

4177-83 Archer Avė
Cor. Richmond St.

Tel. Lafayette 3171

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

ir užsiganėdijimą.

Pereitų metų mados radios, kaipo sempeliai, demons- 
tratoriai ir gauti į mainus, visi pilnai gvarantuoti pasi
rinkimas Atwater Kent, R. C. A. 4 F" rt
Radiola ir kitokių, kurie buvo ver- V | |% I /
ti nuo $150.00 iki $200.00, dabar | J Ų U

Midget radios, 1932 metų mados; A 4 A 
gerųjų išdirbysčių, verti nuo $40.06 V 1 M 
iki $50.00, I JiUU

2536-40 W. 63 St.
Cor. Maplewood Avė.

Hemiock 840G

fra?”

Kepurinis Šokis!
DRAUGIJOS* “LIETUVOS ŪKININKAS”

— įvyks -—

Nedėlioj, Vasario-Feb. 7,1932
Meldažio svetainėje

2242 West 23rd Place

Prasidės 6:30 vai. vakarė. >
Visi kviečiami dalyvauti su gražiomis kepurėmis šiuose KEPURINIUOSE 
ŠOKIUOSE. Piniginis ir daug geros vertės prizif bus apdovanoti turintieji 
gražiausias kepures. $okis bus prie geros muzikos KING COLE'S HAR- 
MONY BOYS. Kviečia Dt>ja ”Lietuvos Ūkininkas.

........... , . Į............. /i
. ■■,L-,4JWIIMIĮ1JI_IJ-------ir--------- 1---------------------------UI . 1 I-. H._.|..............

■ ■

■> 4

Lietuviams turintiems kiek pinigų, idant užtikrinus jų 
saugumą, dabar yra gera proga nusipirkti mažus, bet 
atsakančius pirmus’ morgičius, nešančius šeštą (6%) 
nuošimtį. . ' (

Su visais reikalais esate kviečiami kreiptis į

UNIVERSAL STATE BANK
3252 SO. HALSTĘD STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Teatras “PIRŠLYBOS”
DVIEJŲ VEIKSMŲ KOMEDIJA

. ; • ų (■' ; . ...■ . . . ■ ' . ■ ; ■ . J

' Rengia Lielųvių Vakarinės žvaigždės PaŠ. Kliubas

Nedėlioj, VASARIO-FEB. 7. d., 1932
Lietuvių Liuęsybės Svetainėje 

z ir 49ęb Court, Cicero, III.

Svetainė atši^ąrya 6 v. vr Programas prasidės 7 v. vak.
Tikietas tiktai 50c. Po Perstatymo ŠOKIAI iki 12 nakt. 

PUS ŲABAI GERA ORKESTRĄ
Kviečia visus senus ir jaunus KOMITETAS^

< SOUTM |AR(fTFST STO^g——



LIETUVIS GRABORIUSarmijos

Lietuves Akušeres

JARUSH įvairus Gydytoja

Grabonai

laidų

OPTOMETRISTAS

0036

Nuliūdę liekame,

Advokatai

TAS 127

3516 S. Halsted St; Tek Boulevard 7314

usrasn

A. A. SUKIS
Karolis Jurėnas

4631 Ashland Avė. Tei. Yards 6780

Liętu^i^ Gydytojai

Gydytojas ir Čhirurę

Republic 9600

4ieną Kavalių

Vūi Telefonais YARDS 1741 ir 1742

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Valandos 
Nedėliomis ir šventad

P. Liepa ir duktė 
Virginija.

25 METŲ PATYRIMO « ’ . • •
JM'itaikymc akinių dęl visų akių

,iepa. duktė Vir 
musų giminė si 
nukrisim

Tautiškų šaltu
musų

1327 $ę>. 49(b Cfo
• ' . ’ < ‘.Ji * , »

Telefonas

Cįcero 3724

f'ashington St. 
Central 2976

JŪSŲ GRABORLM 
Didyčia Ofisas'

kai kurie 
paimti

PETRONĖLĖS hepję^ės 
ATMINČIAI

Yąs.arįo 6 d., 19J1 m,.

m*
pagyrimas

9 rytp iki 9 yąk. kąsdieų

I S«Uth ĄshĮaud Ąyęnue 
afl Bk., kąųjp. 18 St. 2 ąulp.tas 

' Pastebėkite mano iškabas

M

giai, ^iHkeliąi, 
rasi galvažudžiai 
traiškai pagarsėjusios Busįj 
pabastų vaik

įfs rusų kalbantis paveikslas, 
sątyjjna, turėjęs dt<Įelio pasise- 
kimo Varsuvoj, dragoj, Perli
nę, New Wke ir kifųosę stam 
biuose miestuose. jis dabar pa
sirodys ęhi^ęję.

Profesorius pęwey įvadoj 
k^ba anglUkai. .^obau perdėm 
vaidinama rusų, kalba.

CHICAGOS
ŽINIOS

Lietuvoj 
sūnų An- 

dukterį Oną, 
sūnų 

tris

Scrcdomis it nędėliomis pagal sutaręį. 
f^it^pcija 6628 Su. Richtnond Street

A. MONTVID, M. U 
yZest Town State Bank Bldg.

2400 IV. Mądispn S t.
fai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Wcst 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

J. Leonard Kolp, Walnųt, IUb 
nois, farmeris atvežę j st-ok- 
j ardus vežimų galvijų. Gavo 
$500 čekį. Atsirado pora vyru
kų, kurię pareiškė, kad jis, tai
meris, negalėsiąs išmainyti čę-

, Visur prašoma aukų, pagel
bės. štai meras Gęrmakas krei
pėsi j Chicagos geraširdžius pi
liečius prašymu suteikti drabu
žių paleistiems iš B.ri<Jwell ka
lėjimo asmenims. Praėjusį šeš- 
adienį iš Brjčhvellio buvo pa
leista 120 asmenų. Daugelis jų

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Valandos: nuo 6 iki 8 vaŲ kiekvieną 
vakarą, išskyrus kęęvcrgą 

Nedalioj nuo 9 iki lž iyto

4,031 So. Ashland Ąve.
, Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockuietl St 
Tel. Republic 9723

A. K. Rutkauskus, M. D.
4442 South VVestern Avenue

Tel. Lafayettc 4146 

VALANDOS;
“'lįūo 9 iki 11 valandai ryto 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo* ofise patinusias, Išsipūtusias 
' blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Nepripažino reikalavi 
mo skiepyti >

Palaidotas sausio 
kapinėse. .

N u lindę

\Valteris ir Amilija Jurėnai

561 W. 14 St

Prašo drabužių kai 
niams

Nubudę liekame, 
Brolis, Pusseserės, ^Vegeriai, 
Pusbrolis, Švogerkos 
ir Čirpinės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Masalskis, ’ Tėti Boulevard 
4139. ; ',v'’ 1

Leoną, 
Sofiją, klieriką Pranciškų,’ Vladislovą ir Valerijpną, augin
tinę Bronislavą ir žentą Benediktą Jurgaičius, dę.dę Vrąą- 
ciškų. ir dėdyną Barborą Šmitus, dėdę Izidorių Šmitą ir gi- 
mtnes, o Lietuvoj tėvą Joną ir seserį Marijoną Pudžiavie- 
nę- Kūnas pąšąrvctas randasi 1928 Canalpdrt Avė., tel. 
Canal 1)862.

Laidotuvės įvyks panedėly, vasario 8 d., 8 vai. ryte iš 
namų $ Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a- ‘Onos Anglickienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame «. -
Vyras, Se&uo, -Anūkai, Augintinė^žentas^ Dėdės ir Giminės 

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis Yards 1741

2403 W. fĮ3rd St., Suite 3 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 233Q 
Ofiso valandą?: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal 'sutartį

Pykite $ąvo akis išęgzaųjinuoti

A. R. BLUMENTHAL
' ------ - ' OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
• 4649 S. Ąshland Avė.

Tel. Boulevard 6487

4910 So. Michigan Ąvenue
Tel Kenwood 5107 

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakarę 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Dr- P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR' CHIRURGAS 

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

LOVEJH-IS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
PristatoiBie j Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, pagrabams

Miesto Ofisas
Room 1502

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utam., Ketv. ir Subatos 
6 iki 9

4145 Ąrcher Ąve. , Čafa^ette 7}37

T4 Hįrde Parfc 3395

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL
Lietuvys Gydytojas 

ir Chirurgas
Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7$20 

Namai:
6041 So. Albany Avė.

Tel. 'Prospect 19i0 .

Oąa Angliekiene
Po pirmu vyru Juknienė, po antru vyru Jpgmimenė, 

po tėvais $mitaitė. Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 4 
d., 6:17 vai. vakare 1932 m., sulaukus pusė§ amžiaus; gi
mus Tauragės apskr., Šilalės parap., šilų kaime- Ameri
koj išgyvenu 32 metus. Paliko, dideliame nuliųtįįme vyrą 
Franciškų, seserį Veroniką Lukošienę, 5 anūkus — Leoną,

Duokite savo akis išegzaminuųli 
UYlšAi 

Risis
MsW sp«iWs

i M'
IV, vyto ikt 8:30 ya 
A nM' IV & U. 
ę^pnę

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
dykai DEL Šermenų

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
7^ Węst 35th St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 i
Nekėliomis nuo 10 iki 1

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) ’ *" 

»05^TMyP^U7 
Telephone Randolph 6727 

7^^2151 2Znd St.^ nuo 4-9

Namie

Richard J. Zavertnik
ADVOKATAS

160 N. La Seile St., $uite 1100 
TeE State 2223-4^5

WEST S1DE OFISAS
2552 5o. ęentral P ar k Ąve.

(prie 26th St.) 
Tek £raw(6rd 8.2O0

Gross pradinėje mokykloje, 
Brookfielde,. buvo du vaikai — 
Marįon Lavac 9 metų ir Arthur 
Lavac 6 metų.

Mokyklos perdėtini.ai reika
lavo, kad vaikai butų įskiepyti. 
Tėvas nesutiko skiepyti juos. 
Mokyklos perdėtiniai kuriam 
laikui paleido vaikučius iš mo
kyklos.

Lavac pareikalavo iš teismo 
indžionkšeno, okuris uždraustų 
mokyklos perdėtiniams būtinai 
reikalauti vaikus įskiępytį.

Superior teismo teisėjas Lin- 
dsey išdavė laikiną indžionk- 
seną, kaip kad jo reikalavo vai
kų tėvas. Kadangi šiuo laiku 
negrumojanti , epidemija, tai 
teisėjas ir daVęs prašomą in- 
džionkšeną.

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

* Hemlock 8151 ‘
DR. V. S. NARES

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

Ofiso Tel- Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 33.91

imiibsė arba studijoj

730 W. 62 St.
Tęl. , Englevvood 584.0

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALĄTORIS 
GYDYTOJAS I& CHIRURGAS 

.1821 So. Halsted Street 
CHĮCAGp, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel- Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 0 Halsted Su) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9

Nedėldieniais pagal sutarti

Persiskyrė su šiuo pasaulio sausio 13 
dieną. 9 valandą/ ryto 193^ m., sulau
kęs apie 80 metų amžiaus* g’mfs Uic- 
tuvoj. Rokiškio apskeityj, Panemunėlio 
valsčiuj;.

Paliko dideliame nuliūdom 
moterį Anastaziją Jurėnienę. 
taną, marčią ir anukus, 
žemą Vinkauskį. Cbicagoj - 
WaUeri Jurėną, marčią Aftiilijų 
anūkes.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
'2420 KTarųuette Road-

> •

Valandos: 9—-12, 7—9, Antradieni ii 
Kotvirtaęlieni vakarais pagal susitarimą.

Telefonąs Yąrds 1,138 ’■ . I’ ? ■ \ ♦ l . .

Stanley P. Mažeika
Giaborių^ ij 
Balząųįųętojas

Męderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius 'visokiems reika- 

lapis. Kaina prieinama

33Į1> Ąubgm Aveiiųe
4 ciįpįya ILL.

Patarnaujame laidotuvėse kuogeriausia 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba ^516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, I1L 
Tel. Cketo 5927

DR. VAITUSH, OPT. 
-LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugtylo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemipio, 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
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Oąugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

' TeĮ. ęalumet 3294 
Nuų 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 Iki 9 valandos vakate

ruyig" lĮiLiiiiiiiiiMįi
Phone ęanal 6222

Aš, Povilas 
ginija. bei visa 
liūdna minčia nukrisim vakarų 
link, kur Tautiškų šaltu kapų 
prieglobsty j ilsis musų mylima 
ypata^ Metai jau praslinko, bet 
liūdną musų įspūdžio jąusmas re
gis tik šiandie sužaditnas. ’ Ir gal 
būt gražus, vasaros metų žaliai 
pasipuošę Tautiškų kapinių me
deliai savo gražumu mus niekuo
met nežavės, ‘nes visuomet myli
mos veliones kapąs atgaivins liū
desio jausmą.

i 
vėlipnės. vyras Povilas su 

dukra Virginija nusilenkę į tavo, 
Petronėle, atsilsi.o vietą su giliu 
atdusiu tariame: ilsėkis ramiai 
šaltų kapų glėby j!

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia Chroniškos ir ilgos ligos

Skilvio. Širdies. Plaučių. PISvfia. Inkstų 
bėgantys Hemoroidai. Kraujo ir Nervų Pa
krikimai Astma. Visokios Moterų Ligos. 
Kainos nupigintos.

DR. ALEX W. MARMOR 
gydytoms, chihurOas ir 

O8TEOPATAS
4407-0 Nortb Kedsle Avenue 

Tel. Independence 0033
Valandos: iki 1 v. p. p. ir nuo
' < 6 iki 9 v. vak. T

S. M. SKUDAS 
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532 «.

DR. A. J. dUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos:' nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West 14th Street, 

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

Juodu subetijo ąų farmęriu 
ant 8 dolęrių. Farmeris nuėjo, 
i banką ir išuiainė čekį. Vyru
kai gi sumokėjo jam $8.

Po to vyrukai pasiūlijo fer
meriui sulošti biliardo loši. 
Paskui buvo kitokie betai. Pa
seka gi tokia, kad farmeris ne
teko savo $500.

K. GUŲ1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
Z. Dearbotn St., Room 1113
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų
Gyveninio vie^ *

RAPOLAS GROBIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 4 dieną. 9:10, valąųdą ry
te 1932 m., sųląųkf5 45* r“el'Į an&' 
žiaus, gimęs Raseinių ajp., Viduk
lės parap.. ArbiŠkiij kaimie.

Paliko dideliame nuhudime bro
lį Izidorių, 2 pusseseres ir 2 švo- 
gerius — Oną ir Gilbert Mila- 
szius. Moniką ir Petrą Stankus, 
pusbrolį Povilą ir švogerką Oną 
pilkius ir gimines.

Kūnas pąšąrvotas. randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avenue. '

Laidotuvės įVyks pirmadįįepy. 
vasario 8 dieną, 1 vai. po pietų 
iŠ koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines. '' i

Visi ą. a. Rapolo Globio gi
minės draugai ir pažįstanti esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

Telcfonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

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

Phone Boulevard 4139 
’ A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir k°l<*anie rei
kale visųdihėt’ 'ėsti sąži- 

, ningas ir .^nebrangus to- 
ąd neturime iš- 
užlaikymui sky-

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 3 5tb H Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutartį

vasftriniaią tortąi jame yra folini LiUenyn-
utimis skrybėlėmis. Tai ir jiems 
reikia pagelbės nors drabu
žiais. ' .

' DR. A. L. YUSKA
2422 IV. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir .Artesian Ąve.
Telefonas Grbvehill 1595

Valandos nu? 9 iki 1( ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredotpš po pietų ir 

nedėlįoms pągąl susitarimą

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir^ vaikų pagal naujausius 
metodus X-Rfcy įr kitokius elektros 
prietaisus. \

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 IV. 13th St:, netoli Morgan Sū 

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 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avę., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

* Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS i •

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

Phone Mįidway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICR KAHN
4 631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

> Ofisas:
3102 So. Halsted St - 

arti 3 Ist Street 
CHICAGO. ILL.

3 po pietų, 7—8 vak.
12 dieną

John Kuchiąskąs 
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt Sę. 
Tęlefęnąf Cąnal 2552 

Valandos 9 ryth iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyfioj Tftuo 9 iki 6

Lietuviaii lydytę jai 

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais. Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Masųuette Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828
Panedčliais, Seredomis ir Pętnyčio lis 

1821 So. Halsted Street

<»♦ «r-« , vi?*.-**

Lietuviai Gydytojai

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

nuo 6*^0 iki 8:30 vakare. Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

JUOZAPAS KONEVICIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 3 dieną. 1 1 :20 valandą vakare 

1932 m., sulaukęs 46 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje. Kėdainių apskr., 
Krakių parap.. Šulaičių kaime. Amerikoj išgyveno 27 metus.

Priklausė prie Jaunų Liet. Taut. Kliubo' ir Keistučio Kliubo.
Paliko dideliame nubudime moterį Oną (po tėvais Kči.biųt$) 2 

dukteris — Stefaniją ir Kotriną. sūnų Antaną, seserį Aleksandrą ir ąyo- 
gerj Juozapą, sesers vaikus — Eleną. Bronislavą ir Jokūbą Sadaųskįus, 4 
švogerius Joną Preilą. Juozapą Garucką. Boleslavą ir Oną SeE^eckiųs, 
ir Antaną Maciką. švogerką Karoliną Macikienę ir giminės Amerikčj, 
Lietuvoj, brolį Vladislovą'’-ir seserį Uršulę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 2819 W. 38th St.
Laidotuvės įvyks pirmadieny, vasario 8 dieną, 9 vai. iš ryto iš namų 

į Šv. Onos parapijos bažnyčią. 3 3 ir California Avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šy. I^aaęi- 
micro kapines.

Visi a. a. Juozapo Konevičiaus giminės, draugai ir pažįstami č$at 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris. Dukterys, Sūnūs, Sesuo, Švogeriai, Švogerkos ir Giminės, 

Laidotuvėse patarnauja graborius A. M. Phillips, Tel. Boulevard 4139. 
EawainnMMiiMWM^^ .' n WMErMMiBimwiWMfM«nnwiriNrTT ■ rrinMMNMM—i

1646 W. 46tb 
* ■

52,93//
Boulevard 8413
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Šeštadienis vasario 6, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

' -..U*... ..*—**....................................

galios abu pp. Slavinsku prata
rė po žodį kitą dėkodami sve
čiam už linkėjimus, o dukterei 
ir Žentui už surengimą pui
kios vakarienės.—Reiben ietis.

CHICAGOS ŽINIOS
Pasiklausykite geros 

muzikos

“Naujienų” radio 
programas

DALYVAUS LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBES AP- 

VAIKSCIOJIME

Rytoj (sekmadienį), vasario 
7 d., iš stoties WGES, 1360 ki 
locycles, nuo 6 iki 6:30 valan
dos vakaro ir vėl bus trans
liuojamas Naujienų radio pro
gramas.

J šį programą įeis kalbos, dai
nos ir klausytojų mėgiamas 
Makalų šeimynos pasikalbėji
mas.

Naujienų programai yni taip 
įdomus ir pamokinantys, kad 
daug agituoti už juos nereikia. 
Taigi tik dar kartą priminsiu: 
programas prasidės 6 valandą 
ir bus transliuojamas iš sto
ties WGES, 1360 kilocycles.

—XX.

Ką sako klausytojai 
apie “Naujienų” ra- 

dio' programus
Naujienoms,—
P-nia Zabukienė tikrai užsi

tarnauja komplimentų už gra
žų dainavimą ir gražias dainas. 
Komplimentų užsitarnauja taip
jau pasaka, kuri yra transliuo
jama kiekvieną sekmadienį — 
ji yra labai įdomi.—Skaitytoja.

P. S. Tikrai verta duoti 
kius programus.

to-

Roseland
mė-SLA. 139 kuopa laikys 

nesinį susirinkimą sekmadienį, 
vasario 7 dieną, Palmer Park 
svetainėje 2 v. po pietų.

Visi nariai prašomi dalyvau
ti susirinkime, taipgi pakviesti 
ir savo draugus ,kad ir jie at
ėję prisirašytų prie SLA-

—Valdyba.

Kas radote “pocket 
booką?” "

P-lė SOFIJA PAŠKEVIČIŪTE 
yra jau ne kartą lietuvių pa
rengimuose pasižymėjusi daini
ninkė. Tik ji labai retai tepa
sirodo lietuvių parengimuose ir 
todėl retai tenka girdėti jos 
malonų balsą, šią retą musų 
koncertuose viešnią betgi gir
dėsime didžioje lietuvių šven
tėje—Lietuvos Neprikalusomy- 
bės apvaikščiojome antradieny, 
vasario 16 d., Lietuvių Audito
rijoje. Visi rengkitės į šią di
džiąją visų lietuvių šventę-ap- 
vaikščiojimą, kur bus turtingas 
muzikalis programas ir geriausi 
kalbėtojai.

Praeitą sekmadienį “Birutės” 
parengime p-lė Vera Stradoms- 
kaitė pametė “paketbuką”. Jei 
kas radote, malonėkite sugrą
žinti.

Rytoj įvyksta 208 
SLA. Moterų Kuo

pos šokiai

Staiga mirė Marti 
nas Saluba

S. M. Skudas mums praneša, 
jog vakar pasimirė Martinas 
Šaluba ir nėra' kam rūpintis jo 
laidotuvėmis. Jo kūnas randa
si 7(8 W. 18 St.

A. a. Saluba paeina iš Bai
sogalos parapijos, Kėdainių ap. 
Kiek žinoma, jo žmona esanti 
Lietuvoj. ,

Martinas Saluba gyveno 1700 
S. Jefferson st.—o staiga pa
simirė 1734 S. String St., kur 
užėjo pas pažįstamus. Prašomi 
jo giminės ar draugai tuojaus 
atsišaukti pas graborių p 
dą. Tel. Roosevelt 7532.

. Sku-

Englewood
šaunios sukaktuvės

Vasario 3 d. Jonas, ir Mari
jona Slavinskai šventė savo 28 
metų ženybinio gyvenimo su
kaktuves. Trečiadienio vakare 
jų duktė, p-nia Railienė, tėve
lių pagerbimui savo aparta
mente pagamino puikią vakarie
nę. Buvo susirinkęs gražus bū
relis jų artimų draugų ir visi 
juokaudami puikiai vakarą pra
leido.

Laike vakarienės žentas, K. 
Baltas, padarė įžanginę prakal- 
bėlę, paaiškindamas svečiams 
vakarienes tikslą ir palinkėda
mas savo uošviams linksmo ir 
laimingo ženybinio gyvenimo. 
Paskui kalbėjo chicagiečiams 
gerai žinomas Joniškiečių Kliu
bo veiklus narys, p. R. šniu- 
kas, toliau pp. Bardauskai, Po- 
dinai, p. Povilas Jukonis irpa-

Ryt, Steuben Kliube, 188 W. 
Randolph St., vienoje gražiųjų 
Chicagos šokių salių, 208 SLA. 
Moterų kuopa rengia savo šc- 
šioHktus metinius šokius. Per 
šešiolika metų kuopa rengusi šo
kius, visuomet stengėsi juos pa
daryti viso šokių sezono pažiba 
ir visiems praeityje atsilankiu
siems nei karto neteko apsivilti. 
Šeimininkių draugiškumas, ar
timumas, atmosferos jaukumas, 
visuomet į atsilankiusius labai 
paveikdavo, ir iš jų išsinešdavo 
įspūdžius, kurie labai retai šo
kiuose teįgijami.

Gera muzika, margas paįvai
rinimų programas, kuriame da
lyvaus pagarsėjusios musų šoki
kės ir šokikai T. ir Sofija Zy 
montai, Vanda Misęvičiute, Ire
na Juozaity te ir kt. užtikrina 
visiems ką tai naujo, įdomaus. 
T. ir S. Zymontai šoks “tango”, 
kitos šokėjos baleto ir tapdance 
numerius ir kitokius figūrinius 
šokius.

šokiams griež Bigelio orchest
ra. Pradžia 7 valandą vakare.

Ypatingai tikimasi, \kad šo
kiuose dalyvaus daug jaunimo, 
nuo studentų kliubo, nuo chorų 
ir kitų jaunuolių draugijų. Visi 
yra pasirengę kuo linksmiausiai 
praleisti lail$ą ir galima tikėtis, 
kad jiems tai padaryti pilnai pa
siseks.—-X.

Lithuanian Universi- 
ty Club

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

Chicagos Dailės Institute 
duodami yra kas sekmadienis 
du koncertai. Vienas tų kon
certų prasideda 3:15 vai. po
piet, o kitas—4 :15 vai. popiet, 
įžanga į tuos koncertus tik 25 

•centai asmeniui. Tai visai pi- 
'gu. O kadangi už įėjimą į in
stitutą sekmadieniais mokėti 

[nereikia, tai susidaro gera pro
ga atlankyti Dailės Institutą 
ir pasiklausyti puikaus koncer
to tik už 25 centus.

Norėtųsi patarti atlankyti 
Dailės Institutą ypač šiuo laiku,* 
kadangi dabar jame išstatyta 
turtinga piešinių ir skulptūros 
kurinių, paroda. Joje tarp kit
ko lietuviai ras ir dailininko 
M. šileikio piešinį—The House- 
keeper.

tai miesto kolektoriaus onse, 
kambary No. 107, miesto salėj.

Miesto laisnių departamentas 
yra gavęs daugelį nusiskundi
mų iš krautuvninką kai kuriose 
apielinkėso, kad jie, sumokėję 
už laisnius asmenims reikalavu
siems mokėjimo; tie asmens net 
grūmoję areštu už neipokėjimą.

Laisnių departamento super
intendentas pataria n© tik ne
mokėti pinigų už laisnius atsi
lankiusiems pas biznierius as
menims, bot dar pašaukti po
liciją, kad ši suimtų tokius “ko
lektorius”, pirm negu jie spės 
pasislėpti. Nes vieta pinigams 
už laisnius yra miesto 
ofise No. 107.

Bridgeportas. — Simano Daukanto 
Draugija laikys extra mėnesinį susirin
kimą nekėlioje vasario 7 dieną, 12 vai. 
dieną, Ch. Liet. Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Visi nariai, būtinai priva
lote dalyvauti, nes yra labai svarbus 
klausimas apsvarstyti, reikale pomirtinės 
mokesties ir taipgi kitokių svarbių rei
kalų. Kurie negavote atvirutės, tai pri- 
duokite savo tikrą adresą.

P. K., nut, rašt.

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

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

Furnished Rooms

No. 107
--------------- i----------

Sportas

salėje,

Universal Atletikos Kliubas -

?•

“Sargas” sužeidė dabo 
jamą

Robert Cremiere, 
ghtwood avė., .išėjo 
kurioj pardavinėja 
daržoves.

Namie paliko savo tetą, 80 
metų senutę, o kad į namus 
vagiliai neįsiveržtų, tai namams 
ir senutei prižiūrėti paliko dar 
didelį šunį.

Kada Cremiere sugrįžo na
mo, tai rado šunį begulintį 
priešakiniame buto kambary. 
Bęt kitame kambary jis užti
ko savp tetą, apdraskyta galva, 
perkąstu veidu ir ranka. Tai 
šuva užpuolė ją. Moteris tur 
būt mirs.

1242 Wri- 
krautuvėų, 
vaisius ir

Įspėjimas biznieriams 
laisnių reikalu

Laisnių departamento super
intendentas, Fred Fishman, į- 
speja bibznierius, kurie perka 
laisnius savo "įstaigoms iš mies
to. Jo įspėjimas yra nemokėti 
pinigų už lAisnius nė jokiam 
asmeniui, kuris Htšiltlhicytų pas 
juos kolektuodamas pinigus. 
Vienintelė vieta, kur pinigai 
turi būti už laisnius sumokėti,

Universal Atletikos1 Kliubas 
(814 W. 33rd St.). yra' Chicagos 
lietuvių atletų centras, čia su
sirenka treniruotis r ištikai, bok
sininkai ir supkiųjų vogų kil
notojai. Gj sekmadieniais pa
prastai dalyvauja didelis būrys 
atletų, kurie tai ritasi, tai sun
kias vogas kilnoja, tai boksuo- 
jasi.

Rytoj, 2 vai. po pietų, kliube 
taip pat susirinki ristikai ir 
kitos rųšies atletai. Treniravi- 
masi žada 1)1111 labai įdomus. 
Publika visuomet yra “wel- 
come”.—M. "" , .

Bridgepoit. — Linksmą balių rengia 
Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubas Ąme- 
fikoj, nedėlioj, vasario 7 d„ 4 vai. vak. 
Garbuz svetainėje, 3749 Š. Ijalsted St. 
Bus puiki muzika, atsilankę? linksmai 
praleisite laiką. Naujiems nariams įsto
jimas j Kliul>a veltui. Įžanga tik 3 5c.

Kviečia visus atsilankyti Valdyba.

South West American Lithuanian Po- 
litical Club laikys savo mėnesinį susi
rinkimą vasario 6 d„ 7:30 vai. vak. 
pas Joną Mežlaiškį, 2453 W. 71 St. 
Malonėkite visi kliubiečiai susirinkti, nes 
bus daug svarbių reikalų. Susirinkimai 
visados bus laikomi kas pirmą subatą 
kiekvieną mėnesį, — Valdyba.

M t. Greemvood. — SLA. 178 kp. 
rengia balių su dovanomis ir užkan
džiais, subatoj, vasario 6 d., A. Maž
rimo svetainėj, 3926 W. 111 St. Bus 
gera muzika ir proga linksmai laiką pra4 
leisti. . Pradžia 5 v. vak. Kviečia

Komitetas.

HALSTED ELECTRIC SHOE 
REPAIRING SHOP 

Vyrų puspadžiai ir kulnys .............
Moterų puspadžiai ir kulnys .........

Vyrų veltinės skrybėlė? išvalomos 
ir sublokuojamos ........................

ESTELLE LITOS
1823 S. Halsted St.

PASIRENDUOJA šviesu^ apšildomas 
kambarys vaikinui, prie mažos šeimynos, 
be valgio. Pirmos lubos. 4024 So. 
Maplevvood Avė. Tel. Lafayette 4189.

RENDAI kambarys, prie mažos šei
mynos, apšildomas, pigiai. Antros lu
bos. 3427 So. Emerald Avė.

RENDON šviesus, apšildomas kam
barys vedusiai porai ar vaikinui, su ar 
be valgio. 2 lubos 

2511 W.
iš užpakalio.
69 St.

— Valdyba.

SLA. 178 kp.

_ Orėsiu Oezaininimti^ 
Dresiy Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas 
3m teikiame ekapertų inatrnh 

Jm Šiuose km-RUoee Dienomis
H ar vakarais 2>ema kaina ftie 

amatai yra patraukiant/* ir 
reraf anmokaml Rašykite de) 

knyrutAa apie kuraa. kutino 
Iqs. įdomaujate

k Skrybėlės
.> Mes nunokinsime kaip riešai 
f ninti Ir padaryti aražfae «kry 

bfllea kol mokinatės Diplomo* 
r duodamo*. Ateikite ar raAvkit 

de) nemokamos knyrutfis
« M AKTE R rOI.I.EOK

JOS F KASNTCKA. Principal 
IOO N HTATF RAN

FORN1ŠIUOTAS kambarys apšildo
mas su visais parankumais, vienam ar 
dviem, pigiai. 3243 Emerald Avė. Ant
ros lubos.

Bus.ness Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI už pusę kainos bar
benus 2 krėslų fikčeriai.

3256 W. 111 St.

Nathan T. Landy
CICERO ATSTOVAS

t

Mertopolitan Life
Insurance Co.

Gyvasties Apdrauda
225 N. Crawford Avė.

Tel. Van Buren 9370
Namų telefonas Nevada 5 785

STANKŪNAS
Kas norit geni paveikslų atvažiuok 

i midija arba palaukit { namo1 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yard. 1546

BRIGHTON PARK 
BŪCERIAMS

PRANEŠIMAI
--------------------------

DRAUGIJA ŠV. PETRONĖLĖS

, Rengia

CONFETTI DANCE 
su dovanomis 

UŽGAVĖNIŲ. UTARNINKO 
VAKARE r

• VASARIO 9 D. , 
Pradžia 7 vai. vakare, 

f LIETUVIŲ AUDITORIJOJ/ 
3133 So. Halsted St.

Įžanga' 5 0c.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti 
į musų minėtą parengimą. Grieš 8 mu
zikantai. bus gėrimų ir valgių. Taipgi 
bus priėmimas naujtį narių. Nuo 16 
iki 20 metų veltui, nuo 20 iki 40 me
tų įstojimas Vienas doleris. Nepamirš
kite atsilankyti Užgavėnių vakarą.

Nuoširdžiai kviečiame visus Chicagos 
ir apielinkės lietuvius smagiai laiką pra
leisti su narėms Draugijos Šv. Petro
nėlės.

PKviečia Komisija.

GRAND RAPIDS? MICH. Rev. A. J. 
Gillies, Lietuvis Evafigllistas iš Chicagos, 
kuris čionai kalbėjo' praeitą vasarą ant 
Hamilton ir Crosby ię Leonard ir Tinner 
gat., ateinantį pirmadienį vasario 8 d. 
pradės susirinkimus per visą Savaitę, nuo 
vasario 8 iki 14, Lietuvių Sūnų ir Dūk-, 
terų svet., 1057 Hamilton St.» Grand 
Rapids. Pradžia susirinkimų bus koiną 
vakarą nuo 7:30, vasario 7 d. kaip 3 v. 
po pietų Rev. A. J. Gilliės kalbės čionai 
per radio WASH. stotį. Visi lietuviai 
iŠ Grand Rapids ir priemiesčių užkviesti 
ateit ant susirinkimų. Įžanga veltui.

UNIVERSAL SHOE 
REBUILDERS

ANTANAS F. STANEVICH
3451 Wallace Str.

Augštos rųšies darbas.—Žemos 
—25 metai patyrimo.

Mes pasiimam čeverykus 
ir greitai pristatom. 
Tiktai patelefo- 
nuokit YARDS 
5810. Kas at' /
neš ir 
gaus 10 nuoš. 
nuolaidos.

CLASSIFIEG ADS

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 bučemės ar gro- 
semės biznį nepraleiskite šios progos. 
Kaina nebrangi, $8750.00. Užtikrino, 
kad pamatę pirksite.

Norėdami pirkti, parduoti ar mainyti 
kreipkitės pas mus.

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

LAFAYETTE 0455

Kainos

pasiims.

ANGLŲ KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioj šaly. Kurie kaily 
gerai angliškai visur turi pasisekimu 
ir pirmenybę. Anglų kalbos, aritme 
tikos, knygvedystės. stenografijos, pi
lietybės, ir daug kitų dalykų galite 
lengvai ir greitai išmokti pagal nauja 
būdą mokinimo Amerikos Lietuviu 

*-->t čia yra mokinama to 
kiais budAis, jogei pradinį tnoksh 
užbaigiania į a t Vertis menesius; auk
štesnį mokslą | vienus metus.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.,
CHICAGO. ILL.

Mokykloie 
kiais buaA

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
Šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER • 
COLLEGE

672 Wcst Madison Street

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
daro gerą cash biznį. Geroj apielin- 
kėj. Nebrangiai.

5405 So. Maj>lewood Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
išdirbta vieta, parduosiu pigiai.

183 5 So. Halsted St.

PARDAVMUI bučernė ir grosernė su 
mažu namu.

Tel. Lafayette 8780

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST 
MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmi* 
morgičiaus. Geras užtikrinta*' 
investmentas. Kreipkitės j 
Naujienas, 1739 S? Halsted St 
Box ,1382.

, IEŠKAU $3000.00 ar mažiau pas
kolos ant vienų metų laiko išpirkimui 
$12,000.00 pirmųjų morgičių, mokėsiu 
gerus nuošimčius ir komišiną. 535 W. 
120 St. Tel. Pullman 7659.

REIKALINGA paskola nuo $2,000 
iki $3,000, ant pirmo morgičiaus. Tel. 
Canal 7055.

Pianos

BARGENAS, turiu du bizniu, pri
verstas parduoti grosernę už cash, pigiai. 
Mainysiu į bile ką.

837 W. 34th PI.

PARDAVIMUI valgykla — Lnncb 
Room su 4 pagyvenimui kambariais, 
viskas gerame stovyje, pigi renda. 903 
W. 35 St. Boulcvard 0383.

PARDAVIMUI restoranas ir rooming 
house, yra ir garadŽius. Parduosiu vi
sa, ar pusę, vienai perjunku. 2113 So. 
Halsted St, Tel. Canal 7055.

Farmg For Sale
__________

DELEI ligos išsimaino ant bizniavo 
namo 140 akrų farma, 185 m. nuo 
Chicagos, 25 akrai rugiu, 8 kamb. stu- 
ba, geri budinkai, 10 karvių, kiti gal
vijai, mašinos ir tt. $2.000 morgi
čiaus. Rašvkite Anton Mecbenes, R. 2, 
Box 87, Lyndon, Wis.

Nupiginta kelionė į 
Rusiją

W. S. Knudsen 
President and General Manager 

Chevrolet Motor Company
Aš pranašauju 1932 metams, kad au

tomobilių biznis lyginsis 1931 m., arba 
bus geresnis. Konservatyviai žiūrint, 
vienas pernaujiniino marketas yra už
tektinas užtikrinimui lygios 1931 m. 
produkcijos. ,■

Su pagerėjimu abelno biznio. kuris 
turįs įvykti, atsiradęs priedinis pareikala
vimas ras automobilių industriją prisi
rengusią patenkinti ir patarnauti. Au
tomobilių gamyboje yra padarytas di
desnis ne kitais metais progresas ir vi
suose automobiliuose, nežiūrint jų kai
nos, didelės domės atkreipta į išvaizdą. 
ir veikimą.

Aišku, kad inžinieriai galvojo apie 
greitumą ir komfortą. Ir pasekųiės yra 
patenkinančios, kiek galima matyti iš 
pasiūlomų vertybių. Autompbilių indus- i 
trija yra laimėjusi publikos prielankumą,' 
nes ji > rūpinosi patenkinti kišenių ir 
skonį. Todėl mes galime su pasitikę-į 
jimu žiūrėti į ateitį ir nors gal ir nega-! 
Įima tikėtis 4,000,000 automobilių me
tų, industrija gali jaustis patenkinta, 
kad publika gali gauti ką tik nori, už 
teisingą kainą ir su atsakančiu komfortu 
ir veikimu. Į

Pažvalga į automobilių nuolat mai-
•• W * ♦ V L Y • 1 _ » -inesi. r ------ --------

luksusą ir dabar 
bai mažai teatsiras, kurie drįstų tvir
tinti, kad mes galime apsieti be automo
bilių ar su mažiau automobilių.

Mes matome, kad tokiais sunkiais 
metais, kaip pereiti, gasolino suvartoji
mas buvo virš normalio. Yra aišku; 
kad automobilis pasidarė reikalinga kas-1 
dieniniame gyvenime dalykas. Ateityje, 
jo vartojimas dar labiau plėsis, kol in
dustrija įstengs patenkinti tai, ko va
žiuojanti p>ublika pageidauja.

Amalgamated Trust $4 Savings Bank 
iš Chicagos paskelbia naujas nepaprastas 
žemas kainas važ^avjįmui paviešėti į 
Rusiją: $126 vien nevažiavimui į Ru
siją ir $188. į1 abu galus — nuvažiavi
mui ir sugrįžimui. Čia įeina ir penkių 
dienų, viešėjimas sovietų Rusijoj — bo
seliai, valgis, palydovai ir tt. Norin- 

1 tiems ilgiau pasilikti Rusijoj (iki 6 sa- 
vačių), pragyvenimas, palydovai ir tt., 
kainuos nuo $5' iki. $20 į dieną.

Šis darbininkų bąpkas pernai išsiun
tė į Rusiją du syk tiek turistų, kiek 
1930 m. ir šiemet tikisi išsiųsti du syk 
tiek kiek pernai.

’ f

Mes pildome 1931 
metų

Income Tai
> . ’ i ' "A

blankas

Kam reikalingas toks pa
tarnavimas užeikite į

Jis iš pašaipos daikto pavirto į 
: — j būtina reikalą. La-

Naujienas
1739 So. Halsted St.

’ ! I Sf

Ofiso valandos kasdie 
nuo 8 iki 8 vakare.

šventadieniąis nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po piet.

Garsinkitčs “N-nose’' i' . *. L '-;>

RAMOVA
| ItheatreCT

35 8 Halsted Sts. 
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie
Dvigubas, programas

“The Guardsman
su

' ALFRED LUNT, LYNN 
FONTANNE ir k,

ir x

“The Fighting 
Marshall

\ su
TIM McCOY 

DOROTHY GULLIVER, 
MARY CARR

Taipgi
Komedija, Žinios, PasakUios, 

Margumynu.

>5

MILDA
’ Theatre
3142 S. Halsted St.

Šiandie
Dvigubas programas

“The Tip Off ”
su

EDDIE QUILLAN. ROBERT 
ARMSTRONG ir k.

. ir
“The Devil PIays

su 
JAMESON THOMAS

Taipgi , 
Komedijos, Žinioj, Pasakėčios, 

Margumynai , 
_ ..... jie. V. ... . .

99

PARSIDUODA $1,000 vertės pianas, 
gryno walnut, labai pigiai gerame pa
dėjime. Atsiliepkite vakarais.

239 W. 112 PI.

i uimune & Mxuir»*

PARDAVIMUI laikrodininko įran
kiai ir taisymo stalelis, pigiai. 57X)2 W. 
65 St. Prospect <.1363.

Personai
Asmenų lęSko

PAIEŠKAU apsivedimui doro, pasi
turinčio vyro, vidutinio amžiaus. Aš 
esu dora ir nebiedna, tik nuobodu 
vienai. 4

Box 1390
Naujienos

1739 S. Halsted St.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos, at
važiavusios iš Lietuvos, nesenesnės 35 
metų. Esu 41 metų, gerai atrodau, 
Amerikos pilietis. Paveikslus grąžįsiu

Rašykit
Box 1393 
Naujienos^ 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Help Wąnted—Female
REIKALINGA moteris apie 40 

dėl abelno namų darbo; kambarys, 
gis ir $5 savaitėj. North Sidėj. 
šykit Box 1392, Naujienos, 1739 
Halsted St.

val- 
Ra- 
So.

REIKALINGA mergina ant farmos 
prie namų darbo . Atsišaukite. D. 
Naman, 2443 W. 47 St.

For Rent
PASIRENDUOJA 3 kambarių flatas 

su visais naujais įtaisymais su rakan
dais ar be. Jei kas 'apsiimtų prižiūrėti 
namą pigiaus atiduočia. 6420 So. 
California Avė. Tel. Republic 8581.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA 2 Šviesus mo- 

derniški kambariai dėl merginos ar 
vaikinui, pritf šeimynos be vaikų. 6522 
So. Rockwell St. Republic 8305.

RENDON kambarys, švarus, apšildo
mas, arti karų lihijos, galit valgį ga
mintis ant vietos. Atskiras įėjimas.

1507 Ni. Irving Avė*

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimui

BRIGHTON P ARK
2 augštų mūrinis namas, geroj apie- 

linkėj; mainysiu ant medinio 
Town of Lake apielinkėj.

Mes turime visokios rūšies 
Didžiausi bargenai Cbicagoje.

ATEIKITE IR PAMATYKITE

Mes duodame Antrus Morgičius už 
6% palūkanų. <

B. R. Pietkiewicz & Co.
2608 W. 47tb St.

namo

namų.-

MUS

GERI LAIKAI JAU ATEINA

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

8809-1 1 So. Racine Avė., 4 flatai po
5 kambarius; lotas 60x125; rendos 
$230 į mėnesį; $7000 įmokėti. 3748 
So. Emerald Avė., 2 flatų medinis, po 
4 kambarius namas kaip naujas: nau
jas 2 karų garažas, $1,200 įmokėti. 
4311 So. Halsted St. mūrinis namas, 
štoras 4 kambariai užpakaly štoro, vir
šuj 7 kamb. flatas, 2 karų garažas. 
Auksinės mainos dėl restorano ar soft 
drink parlor, įmokėti $3,500 ar mažiau. 
4321 S. Rockwell St., 2 po 6 kambarius 
7 metų senumo, parsiduoda už $10,000, 
su mažu įmokėjimu. 929 W. 35 pi.
6 flatai po 4 kamb., $5,500, įmokėti 
$1500. 3612 So. Parncll Avė.. 4 fla
tų muro namas, parsiduoda už $3,500, 
reikta biskį pataisyti. 8 flatų muro 
namas parsiduoda už morgičius. $7,000 
įmokėti, rendos neša 426 dolerius į mė
nesį. 7043 So. Justine St. medinis na
mas. 5 ir 6 kambariai ant cementinio 
fondamento, 2 lotai, 2 karų garažas. 
$7,000, įmokėti $3,000.

Del informacijų kreipkitės

STANLEY SHIMKUS 
1110 W. 35th St. 

Telepbone Boulevard 4600 
Vakarais Hemlock 7112

i

EXTRA. Turime 2 namus Cbica
goje. Norime mainyti ant ūkės Lietu
voje. Vienas bizniavas namas geroj
vietoj. JKrripkitės 1858 We$t 39 St. 
Lafayette 6598.

PARSIDUODA bizniavas namas ir 
5 kambarių flatas, apšildomas, gera vie
ta bile kokiam bizniui. Šią prapertę 
parduoda bankas. Veikite greitai, su
taupysite sau pinigus. Proga bučeriams. 
Pasirenduoja ir namas, randasi

4426 So. We$tern Avė.




