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Žada nubalsuoti $750 
000,000 keliu vedimui

karų!
—Kinijos

šalčiai 
audrų, 
didelis 

visa

Lenkija Genevoje 
remia Francuzijos 

įneštą pasiūlymą

Policija areštavo 
riaušininkų vadus;

pavojus imperijai

Kiniečiai sutraukė , 
100,000 kariuomenę

Shanghajui ginti Pasiryžę priverst 
Amerikos kongresą 

legalizuoti 3% alų

Shanghai, vasario 10. —Ga
lutinų ofenzyvą, su visomis pa
jėgomis ruošia japonai visu 20 
mylių frontu' Shanghajuj rytoj, 
paminėjimui Japonijos impera
toriškos giminės sukaktuvių. 
Rytoj diena yra pasakingo su
kaktuvės pirmojo Japonijos im
peratoriaus, kurs neva yra gi-

Bedarbiams vyriausybė 
, paskyrė 150,000 lt.

Klaipėdos ginčas 
Sąjungos Taryboj 

laikinai nutilęs

Stebisi, kaip kabinetai 
išsilaiko nerezignavę

Sovietų
daugiausia vartoja sa-

biznieriai susirūpinę
10.— Japonijos 

komersantai:, pra- 
spaudimą į savo

Didžiosios valstybės žada pa- 
s 1.aikti, kuo pasibaigs didžioji 

ofensyva ■;

Rusai - bombarduoja 
kenksmingus vabalus

Peiping, Kinija, vas. 10? — 
Penktadienyj mirė buvusi Ki 
nijos imperatorė Yi, kurios su 
nūs Pu-Yi, buvo manęs su Ja 
ponų pagalba pasigriebti Kini 
jos sostų.

lietus po piet; 
vidutiniai pietų

studentai suimti ir įmesti 
kalėjiman

Kaunas.—Ministerių kabine
tas nutarė vidaus reikalų mi
nisterijai išduoti 150,000 liti> 
avanso 1932 m. išlaidų sąmatos 
saskaiton kovai su nedarbu rei
kalams, viešiems darbams ap
mokėti.

Amerikos-Anglijos ali
< anšas Rytuose

EEMIZNIERIUS Užsidėjęs koki nors 
biznį pirmučiausiai garsinasi. 

"EtKiFi juo tankiau garsinasi, tuo dau
giau turi naudos. Bet klausimas, kur 
garsintis? Geriausia ir patogiausia lie- 
tuviams biznieriams garsintis NAUJIE
NOSE. Kas NAUJIENOSE garsinasi, 
tas visuomet turi naudos!

Vokietijoj virš 6 nulijo 
nų bedarbių

New York, vas. 10. Kolumbi
jos universiteto studenčių tar
pe buvo paleista ankieta, koks 
jų nuomone, yra ideališkas vy-r 
ras. Pasirodė, jog dabartinės 
moteriškes reikalauja, kad vy
ras turėtų gerokai pinigų, bu
tų protingas, turėtų jumoro pu
sę, mėgtų knygas ir galėtų su
maniai pakalbėti apie svarbes
nius gyvenimo klausimus ir mo
kslo sritis.

Suomija švenčia prohi 
bicijos galų

Maskva, vas
Rusij
vo orlaivius kovai su žemdirbys
tes /priešai^, įvairiais kenksmin
gais vabalais. Pernai su dide
liu pasisekimu išnaikinta gy
viai 250 akruose žemės, atei
nantį metų žada naikintu 1,500,. 
000 akruose. Tokiu bildu ti
kimasi greitu laiku visai išnai
kinti augalų kenkėjus.

Vokietijos kancleris užimtas 
nusiginklavimo konferencijos 
reikalais

Kitais šaltiniais, kiniečiai 
Oficialiai praneša, kad japonai 
buvo pasiuntę 1,000 raitosios 
kavalerijos prieš kiniečius, bet 
kiniečiai suskubę nuritinti dau
gybę tuščių cemento bačkų pa
kalniui, ir japonų arkliai tiek 
sumišę, kad iš visų japonų rai
telių vos trečdalis beišlikę svei-

Ispanija išsiuntė politi 
nius imtinius \

Shanghai, vas. 10. — Laike 
pikčiausios kanonados ameriko
nas reporteris pastebėjo, kad 
keli kiniečiai kuli (darbininkai) 
dirba' grabus, matyt, užmuš
tiems ar užmuštiniems karei
viams.

Kiniečiai liuoslaikiu dir 
basi grabus

Visur ant univesiteto rūmų 
išklijuotos afišos, * šaukiančios 
“šalin su patrijotiška studentų 
organizacija”, “šalin imperializ
mas”.

Londonas, vas. 10. •— Daily 
Express tvirtina, kad tari) Ame
rikos ir Anglijos susidarė pats 
siavaimi susitarimas dėl Tolimų
jų Rytų, kas pasireiškė abiejų 
šalių vienodu nusistatymu ir 
susipratimu. J -

Helsinkis, vas. 10. — BAlan* 
džio 5 d. prOhibicija galutinai 
pasibaigia ir WUja& įstatymas 
įeina galiom Suomiai ruošiasi 
tą dienų prideramai paūžti^

Mirė buvusi Kinijos ipi 
peratorė

Nežiūrint į nepaliaujamų ka
nonadų iš japonų karo laivų ir 
orlaivių batarejų, kiniečiai at
laiko visas pozicijas. Japonai 
patys prisipažįsta negalį nieko 
padaryti, bet aiškinasi, kad dėl
to jog nenorį turėti sau didė
lių nuostolių.

Japonai pasiūlė “taikų”
Washington, vas. 10. —-Suv. 

Valstijos ruošia naujų pasiūly
mų karui Kinijoj sustabdyti po 
to, kai Japonai padarė tokį pa
siūlymų, kad kiniečiai pasi
trauktų per 20 mylių už Shan
ghai miesto. Nors čia niekas 
netiki, kad kiniečiai tokį, pa
siūlymų priimtų, kadangi kinie
čiai turi sutraukę ties Shanghai 
apie 100,000/ kariuomenės.

Šios dienos kova 
turėsianti nulemt

Japonijos likimą
Japonija nori “taikintis” su są

lyga, jei pirma kiniečiai pa 
sitrauks iš miesto

Madrid, Ispanija, ygs. 10. — 
Prisibijoma naujų riaušių ir 
generalio streiko, kurstomo iš 
sindikųlistų pusės, valdžia šian
dien rytų išsiuntė laivu į jū
res 110 politinių kalinių, suim
tų laike paskutinių riaušių. Ma
noma, juos pasiųs į tolimas

Prašo sustabdyti
Shanghai, Vas. 10.

vadovaujantieji asmenys, ban- 
kieriai ir komersantai atsiuntė 
Amerikai, Anglijai, Italijai ir 
Francijai atsišaukimų, prašyda
mi sustabdyti karų, pasiremiant 
Kellogo, Tautų Sąjungos ir de
vynių valstybių sutartimis, nes 
jei dabar karas nebus sulai
kytas, atsišaukime sakoma, tu
rės įvykti pasaulinė katastro-

metais prieš i Kristų įsteigęs Ja
ponijos imperijų.

Amerikos jurininkai ir 31 
pėstininkų pulkas, stovi apka
suose tiesiai prieš kiniečių ap
kasus, reikaluLkilus ginti tarp
tautinės kolonijos interesus.
Japonijos

• Tokyo, 
biznieriai 
deda daryti 
militaris.lus btiti atsargiems su 
ofenzyvų Kinijoj dėl neumato- 
mų pasekmių, į kurias Japonija 
esanti įvelta.

Amerikos nusistatymas Ja
ponijoj skaitomas labiausiai pa
vojingas japonų interesams.

Naujausias Washingtone nu
sistatymas palaukti, kuo baig
sis paskelbtoji nauja japonų 
ofenzyva.

Chicagai ir apiellnkei Tedera- 
lis oro biuras 
našauja:

Debesuota, 
naktį šalčiau; 
vėjai.

Saulė teka 6:53; leidžiasi 5

Washington, vas. 10, 
rikos senatas, dėdamas didžiau
sias pastangas, mano pravesti 
įstatymą, skiriantį $750,000,000 
naujų kelių - vedimui ir senųjų 
taisymui, kad tuo parūpinus 
darbo bedarbiams. Tas bilius 
balsuojanias vietoje pirmiau 
pasiūlyto įnešimo ‘paskirti tie
sioginiai $375,000,000 bedarbių 
pašalpai. / .

i Berlynas, vas. 10 
bių skaičius Vokietijoj sausio 
mėnesį jau pasiekė 
Per vieną mėnesį 

'75,000 žmonių.

Ideališkas vyras turįs 
pinigų, proto ir sme

genų

Philadelphia, vas. 10. — Čia 
jau dingo trys jaunos mergai
tės, Dorothy Lutz, 7, rasta nu
žudyta ir išniekinta; dar dvi 
nesurastos, tai Sophie, 12, ir 
Alice, 7 metų, Horeckis. x

Geneva, vas. 10.— Genevos 
nusiginklavimo konf erenci j oj e, 
po Italijos užsienių ministerio 
D. Graudi ir Japonijos atstovo 
ambasadoriaus Tsunco Matsn- 
daira kalbų, kuriose jie išdėstė 
savo nusiginklavimo projektus, 
Lenkijos ■ atstovas užsienių mi- 
nisteris A. Zaleskis išėjo su 
planu, siūlydamas “moralį nu
siginklavimą”, kims reiškia pa
gerinimų santykių tarp Valsty
bių ir pagelbėjimą viena kitai. 
Pasinaudodamas 
stovo 
Gibson 
riausia 
rantija 
noruose 
apie 
planų, bet apie 
nimų užsiminti 
“Mano šalis”,

atsto- 
modifi- 

išdalino vi- 
kongreso at-

Madrid. Ispanija., vas. 10.— 
Ispanija, pripratusi prie tankių 
kabineto krizių, kurie mainyda 
vosi vienas paskui kitą, negali 
suprasti, kaip tai yra, kad da
bartiniai kabinetai ne tik kri- 
zius pergyvena, bet stipriai už
silaiko. Per ilgus metus Ispa
nijos kabinetai puldavo dėl ma
žiausių priežasčių.

Tokio, Japonija, vas. 10. — 
Dvidešimts penki Imperialio 
universitteto studentai policijos 
areštuoti už dalyvavimų de
monstracijoje, kurioje žmonėms 
buvo dalinami plakatai, šau
kianti gyventojus “sustabdyti 
tą imperialistinį karų”. Demon
stracija buvo viena pirmųjų 
prieš militarines operacijas Ki
nijoje, nuo okupacijos prasidC- 
jimo Mandžurijos teritorijoje.

Prieš pietus, universitete stu
dentams buvo dalinami plaka
tai ir 1000 mokinių minią su
sirinku prie didžiaKžibsf įskai
tų salės m klausest*ket«rfų; ir
gi studentų anti-militaristinių 
kalbų. Vėliau kitas studentų 
būrys išėjo į artimas universi
tetui gatves, paraduodamas su 
vėliavomis ir plakatais, bet po
licija juos išvaikė ir suarešta
vo visus vadus.

Chicago, III., Ketvirtadienis, ;yasaris-Fehiuary 11 d., 1932

Amerikos at- 
ambasadoriaus Hugh 

išsireiškimu, kad ge- 
valstybei saugumo gą- 
yra kaimynų 

darė 
moralio

[Acme-P. U A. Photo]

Amerikos laivyno admirolas 
Yancey Williams, kuris randa
si Kinijoj. Jis kreipėsi į val
džių, prašydamas prisiųsti dau
giau kareivių-
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Girtavimas didėja 
X ■ •

Žagarė. Miestelis gyventojų 
turi apie 4,000 (prieš did. karą 
buvę net 12,000), bet girtavi
mu neatsilieka net nuo žymiai 
gausiau apgyventų • * miestelių. 
Taip pavyz.: 1930 metais vien 
tik degtinės Čia buvo išgerta už 
178,736.50 lit., o praeitais 1931 
metais už 188,130.15 lt. Iš čia 
palieku skaitmenų matyti, kad 
girtavimas didėja.

Beverly Hills, Cal., vas. 10. 
—Plaučių uždegimu mirė vie
nas produktingiausių ir geriau
siai apmokamų pasaulio rašy
tojų Edgar Wallace. Atvykęs 
į Kaliforniją dirbti vienai fil
mų kompanijai, susirgo influen- 
za, kuri išsivystė į plaučių už
degimų. Edgar Wallace pasižy
mėjo misteri nėmis noyelėmis. 
Rašė nepaprastai greitai. Kar
tais į mėnesį parašydavo po 
dvi apysakas. ‘ ‘
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Geneva, vas. 10.—!- Vokietijos 
kanclerio Brueningo 1 skubus 
reikalavimas Tautų Sąjungos 
Tarybos šaukti specialų posė
dį Klaipėdos krašto incidentui 
svarstyti, dėl skubių ir svar
besnių reikalų tapo nudėtas j 
šalį, kai Taryba užsiėmė Kini
jos-Japonijos karo reikalus 
gvildenti.

Tarybos pirmininkas Paul 
Boncour atmetė Kinijos pasiū
lymą pritaikinti Japonijai Są
jungos statuto 15 punktų, ka
dangi, girdi, Tautų Sąjunga vis 
tik greitu laiku likviduos Kini
jos-Japonijos konfliktą.
Vokietijos “taikumas” padaręs 

įspūdžio w

Nusiginklavimo konferenci
joj, kuri eina paraleliai su Tau
tų Sąjungos Tarybos posėdžiu, 
Amerikos atstovui Gibsonui pa
tiekus savo devynis nusiginkla
vimo punktus ,išėjo Vokietijos 
kancleris Bruening kalbėti.

J$ors. visi laukė smarkios, 
griausmingos kalbos ir nusi- 
škundimų, bęt Brueningas pasa
kė' labai ramią, nuolaidžią kal
bų, sakydamas, kad Vokietija 
sutinka padėti visomis priemo
nėmis nusiginklavimo pastan
goms, tik nori, kad ir kitos 
Valstybės nusiginkluotų ligi 
tiek, kiek yra nuginkluota Vo
kietija. ’ '

Brueningo kalba tiek paveikė 
j franeuzus, kad jų delegacija 
telegrafavo į Paryžių, kad fran
ci ižų spauda sušvelnintų tonų 
prieš Vokietijų.

geruose 
išvedžiojimus 

nusiginklavimo 
ginklų sumaži- 
nedrįso, 

išsitarė 
kis”, noriai remia visus 
lymus, taikomus blogų 
valtsybes atbaidyti nuo agresi
jos”, tuo • pripažindamas, kad 
pavojus lenkams tebegręsia iš 
ąoyietų . pusės ir netiesioginiai, 
priminė; kad ginklų mažinimo. 
klai^fiSfis^S^ rfėbutų labai geis
tinas. , j /

Tolimesniuose savo išvadžio
jimuose apie “moralį nusigink
lavimų”, į kurį kitų valstybių 
atstovai žiurėjo tik kaip į skam
bių frazę,- bet nieko tikro, Za
leskis galutinai prisipažino, kad 
jis remia Francijos kiek laiko 
atgal padaryta pasiūlymų ap
ginkluoti Tautų Sąjungų.

Darbininkų atstovai įteikė 
1 ■ siems kongresmonams 

peticijas

Mirė rašytoj’as Edgar 
Wallacę

[Acme-P. 0 A. Photo]

Karo laivynų palyginimas. Anglija, Amerika ir Francija turi 
' 859 karo laivus, o Japonija 207.

Šalčiai surakino Europa
London, Anglija, vas. 

Po visų ,Europą užėjo
lydimi didelių sniego 
Vietomis sušalo labai 
skaičius žmonių. Ko ne 
Anglija ir du trečdaliai Fran
cijos nukloti sniegu ir susisie
kimas beveik visai nutrauktas 
Vien Rumunijoje sušalo vienuo
lika žmonių.

Tokyo, Japonija, vasario 10. 
—Dvidešimts penki studentai iš 
Imperijos. universiteto suimti 
už dalyvavimą demonstracijoj, 
laike kurios buvo platinamos 
proklamacijos su obalsiais “Su
stabdykite tų imperialistinį ka
rą!” Demonstracija, kurioj da
lyvavo 800 studentų ir minia 
pašaliečių buvo pirmoji nuo ką
ra pradžios.

Kiniečiai neužmiršę senovės 
v narsi^no

Shanghai, vas. 10. — Kinie
čių kavalerija' sU sency^š'-iais 
kardais,- vartodami dar Chen- 
gis Khano laikų puolimo n ero
dą ui atakavo japonų eiles ir 
padare jiems skaudžių nuosto
lių. Prolimas buvo tini*, grei
tas, ka'-J raiteliai skriste pri
skridę japonų linijas per kul-’ 
kosvaidžių ugnį. Japor 
bia, kad užpuolimas 
buvo a-remtas.

' JAPAN
2O73NIPS -- ----- — 719,823 TONS

■ || 1 I || ■! II I į ■■■ ■ ■ II.    

Washington, vas. 11. 
ganizuoti darbininkai, 
vaujami Volsteado akto 
kacijos komiteto, 
siems Amerikos 
stovams ir senatoriams petici
jas, reikalaudami tuojau legali 
zuoti 2.75% alaus išdirbimų ir 
pardavinėjimą. Peticijoje nuro
dytos keturios priežastys jų 
reikalavimams. ^7/^

Visų pirma, greita modifi
kacija. suteiktų darbo šimtams 
tūkstančių darbininkų, kurie 
dabar neturi darbo ir vėl pa
statytų ant kojų įndustriją, ku
ri pripažinta kaipo legalė viso
se pasaulio šalyse. Antra, mo
difikacijos tuojau suteiktų fe- 
dęralei, valstijų ir miestų val
džiai didž/ausias įplaukas. To
liau, kad tai suteiks mirtinų 
smūgį gengsteriams, rakietie- 
irams ir kitiems elementams ir 
ketvirta, kad grąžins atgal to
lerancija žmogaus teiems.

■ *

Komitetui aptariant peticiją, 
senatorius Hiram Bingham, ku
ris jau senatui padarė eilę- pa
siūlymų alaus klausimu, kalbė
damas, pareiškė, kad prohibici- 
jos akto modifikavimas yra' la
bai galimas ir atkakliai kovo
jant su fanatikais, pasiūlymas 
bus galima įvykdinti.

0* ‘ ■; ,y.'-
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The English Column

Boston, Mass
Musų giriai'nesutinka

SLA. 43 kp. veik vienų san- 
dariecių valdoma. Bet mes 
žinome kad saudarieeiai dali
nasi į du liogeriu: vieni prita
ria cūugiau fašistinei “Vieny
bei*’, kiti — “Sandarai”.

Po buvusiai fašistų . “konfe
rencijai”, dabar ir musų kuo
pos sandariečiai niaujasi; ne 
tik niaujasi, bet p. K. J. Pau
lauskas “filosofuoja” “Sanda
roje, o p. J. Kerdiejus himnus 
rašo “Vienybei”.

Atrodo, kad s u giedojimo ne
bus ir SLA. vadovybėn įeis to
kie žmonės, kuriems tik SLA. 
reikalai rupi.

tolimos apylinkės, čia susi
rinko net 1,600 bedarbių. Bet 
administracija labai pabūgus, 
visiems darbus atsakius ir la^ 
bai slepianti ar ji statys nau* 
jtis karo laivus ar ne.

Be to, iš priežasties bedar
bės, daug jaiu»u 'vyrų stoja 
kariuomenėn.

J. K, GudoiUįi.

Milwaukee, Wis
Mizaros misijos

Kenosha, Wis.
Announcemenl

Bedarbių armija kasdien 
\ didėja

Gatvių kampuose ir tuščių 
Storų duryse per dienų dienas 
stovinėjo būriai bedarbių, šei
myniniai žmonės, vargo spau
džiami eina į miestų, bet - ir 
ten gauna vos po $8-9 į savai
tę. Už tai jie privalo eiti 2-3 
dienas miestui baudžiavų.

Dabar, kad pasirodžius ge
rais ir kad užslopinus darbi
ninkų judėjimų, miesto ponai 
nori surinkti bedarbių šelpi
mui apie $3,000,000. Sako, 
jau surinkę suvirs $1,000,000.

Būtina įstaiga
Lietuvių bedarbių padėčiai 

tirti ir jiems padėti, čia susi
darė Bedarbių gelbėjimo ko
mitetas. Jį suorganizavo visų 
draugijų atstovai, išėmus ka
talikus ir bolševikus. Komi
tetų sudaro Rev. B. F*. Kubi
lius, V. Ambroza, K. J. Pau
lauskas, Remeikis ir k. Spau
dos komisija: — J. Krukonis, 
K. J. Paulauskas ir Kvietkus.

Sausio 31 d. šis komijtetas 
surengė masinį bedarbių mP 
tingų. Kalbėjo apie 10 kalbė
tojų. Mitingas reikia laikyti 
visais budais pasisekusiu, nes 
jis išjudino darbininkų judė
jimų.

Katalikai šito darbo neremia 
ir pajuokia tuos, kas jį dirba.

Vasario 2 d. J. Banks užpa
kalyj saliuno skiepe draugutis 
Mizara savo pasekėjams drožė 
raudonai nudažytų spyČių apie, 
Rusija bolševikų tėvynę. Su
lig draugučio Mizaros spy- 
čiaus, tai Rusijoj viskas butų 
kuo geriausiai, bet tik paukš
čio pieno da ten stokuoja. Jis 
pasakojo, kad Rusijos dirbtu
vėse komisarai yni mandagus 
ir prielankiai kalba; kad prie 
dirbtuvių yra įrengtos skaityk
los, mokyklos ir poilsio kam
bariai. O aplinkui dirbtuves, 
girdi, yra išbudavotos didžiau
sios valgyklos, kuriose, reikia 
pastebėti, Rusijos darbininkai 
sriuba srebia, pusryčiams ko
pusius su vandeniu, o pietums 
vandenį su kopūstais, nes 
draugužiui Mizarai bekalbant 
apie Rusijos darbininkų 'ger
būvį, tur būt, netyčia pro dan
tis išslydo, kad Rusijoj duo
nos ir kopūstų yra pakanka
mai, o šiaip tai visko stokuoja.

Toliau 
tesi su 
Stalinu, 
ir batai 
smukę. 
Stalinas
tais batais turi pamynęs ša-

A big Leap Year Valentine 
Dance is to be given ir Keno- 
sha, Wis., Feb. 13, 1932 in the 
G eritt a n - A m e r i c a n Home,

Doorą wi|l be opened ' a t 
8:00 P. M.

Jų.4 lide^ to tbis. Therc 
are going to be two orchestras. 
One consists of females — 
EtheFs Co* Eds, and the other 
of malęs — Jack and His 
Four Ilorscmen.

0h, boy, it sounds likę eom-i 
petition. Admiseion is wįthin 
yotir pnrse boundry. Ladies 
— 25c., and Gcnts — 35c.' 
Pri c e per coupie 50c.

people in uear vicinity of 
Kenosha 
invited.

are also cordially

seeing you. — Me.
W F'*1 » R y-"-"".......—■

Alchimikas su dvide 
šims astuoniais 

diplomais
nevie-

K oieUa boikol uoli
Vasario 3 d. viename 

tono restorane susirinko 
72 asmenys, kuriems 
dirbti Kinijoje 
misionieriai, 
nui, daktarai,

Bos- 
apic 
teko 

(daugiausia 
žinoma protesto- 

profesoriai ir

prezidentui,

Jonis valstybėms.

kvicčiaiuas paskelbti Japoni
jai visuotinų ekonominį boiko-

mes žinome ir tų, kad rezoliu
cijomis kovos nelaimėsi.

Gamtos prajauni
Vasario 1 d. iki pietų čia 

buvo pašalę. Po pietų lijo, 
o apie 9 vai. vak. ėmė smar
kiai snigti. Ir apie 12 nakties, 
“hobip kąsniais” beverčiai)! 
sniegų, pas mus ėmė smarkiai 
graudėti perkūnas. Tikras

bet kad šį kartų peranktyvas
svečias! <|

Ir taip, mes Bostone dar žie
mos neturėjom.

- £Acme-P, 8 A. Photo]

arcus Hook, Pa,Sinclair aliejaus kompanijos gazolino laivo ekspliozija. Nelaimėj žuvo 
v.. žmonių.
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jis pasakojo, kad ma- 
Rusijos diktatorium 
kurio, girdi, švarkas 
jau apdėvėti ir ap- 

Bct kad diktatorius 
po savo tais apdėvė-

litiškus kalinius grūda į Solo- 
vecko salas ir ten juos nežmo
niškomis priemonėmis batP 
džia, tai apie tai draugutis Mi- 
zara buvo užsičiaupęs i 
žodžio neprasitarė. .

Tarp kitko draugutis Miza- 
ra papasakojo ir šitokį atsiti
kimų. Girdi, jis bevažiuoda
mas traukiniu susipažino su 
Rusijos aukštu komisaru, ant 
kurio krutinės kabojo didelis 
medalis. Jiems besikalbant, 
žiuri draugutis Mizara, kad 
kokis ten buržujus, susigrūdęs 
sau po šonu net 2 šienikus, 
tam aukštam komisarui nepa
tikdamas nė vieno. Girdi, net

ir nė

žujus guli ant dviejų šienikų 
o komisarui reikės gulėti am 
pliko suolo.

Taigi čia reikia pastebėti 
kad nors sykį ir draugutis Mi
zara paraudo iš gėdos. Kitai} 
tai jis slankioja po lietuviškas 
kolonijas, landžioja kad ir pc 
saliunų beismentus ir visai ne 
rausdamas iš gėdos renka au 
kas iš savo pasekėjų dėl I 
juodųjų brolių išvadavimo.

Prie užbaigos reikia pri 
durti, kad draugutis 
pastaruoju laiku jau
kartu drožė čia savo spyčiu

Mizar

aukų. —Laisvės Žiedas.

Kenosha, Wis.
SLA. 338 jaunuolių kuopos 

šokiai

Daugelis bedarbių laukia karo
Kasdien man tenka susidur

ti su bedarbiais. Ir dažnai iš 
jų išgirstu kalbant, kad, girdi,

SLA. 338 jaunuolių kuopi 
rengia šokius, kurie įvyks Ger 
man-Ąmerican Home svotai 
nej vasario 13 d. Prudžig I 
va!, vakaro.
’6okjanjt> gros net du orkeą 

Irai, — vienus mergaičių, o ki 
tas vyrų. Įžanga mergaitėm 
25 centą i, o vyramą 35c.

Visi jaunuoliai yra širdinga 
kviečiami atvykti į šokius. 
; ‘ — 4. Bagdono?.

darbo.
Ir nejuokais kaip kalbu. štai 

Amerikos karo laivynas atsi
dūrė Smiliajuj. Pasklydo kal
bos, kad Bostono laivų dirbtu
vės tuč tuojau griebsis statyti
naujus laivus, ir tų gpndų su- Skelbimai Naujienose 
vilioti, į tas vietas. pradėjo duoda naudą dėlto, ,

•^r

amžiaus, nepai-

oną frankų, dingo. Ir kai bu- 
iimieji “orinio cukraus*’ fabri
kantai atėjo pas notarą ir ati
tarė pakietą, tai jie ten rado 
;ik ketvirtį kilogramo papras
to cukraus, padaryto ne iš oro, 
> iš runkelių, iš tokių pat run
kelių, iš kurių daromas ir nau
jų lietuviškas cukrus Marijam
polėje.

Sitį nedidelę įvadą aš darau 
lėl to, kad galėčiau jums pa
pasakoti apię naujų alchimiką, 
jasirodžiusį IPrancuzijos h'ori- 
jente ir atkreipusį visų akį.

Porysiu iš eilės.
Prieš dvejetą metų Monte 

Sarlo pasirodė kažin koks 
enkas, vadinamas Dunikows- 
<i. Jis pradėjo lankyti kazino, 
lošti rulete. Lėšų jis perdaug 
icturėjo. O kai jis, kaip ir tu
pėjo būti, nusilošė, tai būklė pa-

' 1,11 ” l!,"M ............. . ........ .............. ... "J,, i,|Pll. .«r,| . ......... ...... ........ nu ........ .....

sidare nepavydėtina. Jis, bad- landomis jis važinėdavo pui- 
galčiaudamas, gyveno viename 
mažame viešbutyje.

Kartų jis susipažino su vie
nu turtingu olandu, kuriam 
papasakojo esąs inžinierius, 
turįs dvidešimts aštuonis di
plomus, kad jis radęs būdų 
daryti auksų iš paprastos že
mės ir kad šiam išradimui re
alizuoti neturįs lėšų. Olandas 
tuojau susidomėjo šiuo aukso 
išradėju. Be to, jis dar sudo
mino kai kuriuos savo drau
gus. Netrukus Dunikovvskis 
iš kuklaus viešbučio persikėlė 
į puikių vilų, papuoštų gra
žiais baldais. Ten pat, viloje, 
įsitaisė specialią laboratoriją

žiu kokius, specialias, apara
tus, prisivežė žemės ir pradė
jo daryti, auksų. Poilsio va-

kia motorine valtimi, kurių jis 
taip pat tuojau nusipirko. Vi
sa tai—namų, laboratorijų val
tį jis nusipirko už tuos pini
gus, kuriuos jam davė pasi
kliovęs olandas ir keletas ki
tų, sužavėtų šio dirbtinio au
kso idėja.

£jo mėnesiai. Dunikovvskis 
savo laboratorijoje dirbo. Pa
sikliovę žmonės tebedavė jam 
pinigus. O pinigų reikėjo ne
maža. Nes Dunikowskis buvo 
ne vienas, su šeima. Ypač 
daug lėšų reikėjo laboratori
jai*

Finansuotojai kantriai lau
kė. Dunikovvskis juos įtikinė
jo, kųd bandymai baigiami ir 
rezultatai busią neapsakomi. 
Vienas iš šių finansuotojų, ka
žin koks turtingas baronas,

dėt šios priežasties susiban- 
krutijo ir mirė. Kiti finansuo
tojai, matyti, buvo šaltesnio 
budo, nemirė iš rūpesčio, bet 
pinigų sukišo neapsakomai 
daug.

Pagaliau dvejetas jų, neiš
keli tę, įskundė Dunikowskį 
teismui, kaltindami jį apgavi
mu. Alchiinikų suėmė ir atga
beno į Paryžių. Puikių vilą pa
keitė kalėjimo vienute.

Rodos, visam tam turėjo 
būti galas. Bet ne. Dunikows- 
kis nepasiduoda. Jis atkakliai 
visus įtikinėja, tikrai suradęs 
būdų auksui gaminti, ir kad 
tai busiu įrodyta. Ir štai dve
jetas jo gynėjų, kurių vienas 

garsus Paryžiaus advokatas 
Totrės—-pasirūpino, kad Du- 
nikowskiųi butų leidžiama 
dirbti Paryžiaus inžinierijos 
mokykloje. Čia pergabeno jo 
aparatus. Kiekvienų rytų, ly
dimas dviejų seklių, Duni- 
kowskis atvyksta į Šią labora
torijų, kur, dalyvaujant jo gy
nėjams ir ekspertų komisijai, 
jis daro toliau savo bandy
mus. Jis įtikinėja, per dešimtį 
dienų įrodysiąs, jog jokios ap
gavystės jo įmonėje nesą ir 
kad jis, iš tikrųjų, pradėsiąs 
daryti auksų.

Ir šio išradėjo įsitikinimo 
jėga tokia didelė, kad noroniš 
nenoroms, visi priversti laukti 
rezultatų. O kų gali žinoti?

auksų.
šiems skeptikams, kurie da

bar laukia nesunku, bet kų sa
ko tie, kuriems Dunikowskis 
kaštavo milijonus? "

Na, bet tuo tarpu reikia lau
kti. Dvidešimt aštuoni diplo
mai gal iš tikrųjų kų nors pa

..... II. ,. III

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

kad dvide- 
pro-

Pastaruoju metu jau 
nas yra pasakęs — alchimikų 
neberas Mes, dvidešimtojo am
žiaus žmonės, išdidžiai sakome, 
kad musų garo, elektros, radio 
ir aeroplano amžiuje burtams 
vietos negali būti, kad net pen
kių metų vaikas gali juoktis iš 
įvairios rųšies alchimikų ir bur
tininkų.

Bet tai tik žodžiai- Tikreny
bėje — visai kitaip. Nepaisant 
dvidešimtojo
sant šių išdidžių žodžių, žmo
nės lieka žmonėmis, kurie lei
džiasi žavinami paslaptingų al
chimikų. Ypač, jeigu šie alchi- 
mikai apsišarvuoja ne vidur
amžių mistikos atributais, o 
šių dienų tobulomis mašinomis, 
aparatais. Ir ypačjjeigu šių die
nų alchimikai kalbk ne apie ko
kius nors abstraktiškus reiški
nius, o apie konkrečius — auk
są ir kitus viliojančius daiktus, 
šiam žaviniui pasiduoda ne pen
kių metų vaikai, o suaugę, rim
ti žmonės. Rodos, prieš treje
tą metų Vokietijoje- pasirodė 
toks alchimikas, kuris gyrėsi 
išradęs dirbtinį aukšlį. Ir jis 
taip gabiai kalbėjo apie savo 
slėpinį, kad jam pasisekė su- 
gundinti net tokį “sausą” žmo
gų, kaip Ludendorfas, kuriam 
ši pagunda kaštavusi 300 tųks- 
tančių markių.

Įprasta manyti,
šimtojo amžiaus žmones 
tingi, skeptiški, kad jų jau nie
ku negalima dabai' suvilioti, 
sugundyti. Bet jeigu gerai įsi
žiūrėtume, tai pasirodytų, kad 
šie išdidus musų amžiaus vai
kai netoli bėgę nuo savo toli
mųjų viduramžio protėvių. Jie 
labai ir labai lengvai pasiduo
da gundomi, ypač, jeigu ši pa
gunda jiems žada greitą pratur
tėjimą, Leiskite man čia pa
gauti vieną, iš daugelio pavyz
džių. Pereitais metais Paryžiu
je pasirodė kažių koks alchimi- 
kas su gana kukliomis preten
zijomis. Jis darė ne auksą, o 
cukrų- Ir jis tą savo cukrų 
“darė” tiesiog iš. oro. Juokinga,' 
ar ne? čįą tikrai yrą ko juok
tis penkių metų vaikui. Bet 
pasirodo, kad suaugę žmonės 
nesijuokė. Atsirado tokių vy
rukų, kurie nepasigailėjo šiam 
išradėjui milijono šveicariškų 
frankų. Ir kaip neduosi, kai 
šis “išradėjas” juos įtikino, jog 
vienas jb cukraus kilogramas 

zteknšUioMiąs tik vieną šou, $io 
’ milijono frankų įkaitui jis pa

liko pas notarą pakietą su vir 
semi# išradimo paslaptimi*. Air 
chimikas, žinoma, gavęs miiL
.1 ĮR.i,„inu' , i.i,«ii».mwiiiin,.—11^1,1

f NAUJIENŲ •
Pinigų Siuptimo Skyriuj ai-

The American Tobacco Co«

Aš rūkiau LUCKIES ištisus tris metus
“Aš rūkiau LUCKIES ištisus tris metus. Aš išmėginau beveik visas cįgarėtų 
rūšis, tačiau patyriau, kad LUCKIESiš tikrųjų yra tik vięuhitčliai cigarctai, 
kurie nekenkia piano gerklei. Kalbamieji paveikslai verčia artistę užlaikyti 
savo gerklę sveikai ir gerame stovyje. Aš mapan, kad naujas Celofaninis 
skvetelis labai gudrus sugalvojimas.”
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EKSKURSIJOSAmerikos

LIETUVON

baigė

Prašome tuoj atsiimti

MADOS Bridgeportas

VISI VALGIAI ATPIGO!

jau

irtis moterims

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

■

atlaso 
labai

SOS 
jau

nesie- 
kaip

aš eksperimentą 
treatmentais, ik 
Diapepsln. A

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.
‘ Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

Rusiška ir turkiška 
seredomis iki
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Adomaitis, John 
Balčiūnas, P. 
Floras, J. 
GJambauskas, G. 
Jankus, Fr. 
Kaitis, Peter, M 
Kemėšis, F. 2 
Kasper, A. 
Liutkus, K.

Latvis, John
Lukšis, Chas.
Meksras, J.
Makutonas, K.
Pucetas, P.
Palulis, Chas.
Sarpuolis, Wm.
Stikliute, P.
Valinskas, J. K

RED H Viouut> vou bo 
*SOW5TVAUG- 'FOVK.

.______ IAE

Tarp Ohicagos
Lietuvių

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago.
čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No. ___ .L.
Mieros ................  per krutinę

Už gautus pa 
rankdarbius ačiū na
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L OU NOU VAE.H

Pora žodžių Senam 
Petrui

še kiekvienas keliems dalykams 
imti.

Mokyklos perdėtinis Z. A. 
Chandler iššaukė pavardėmis 
mokinius. Kiekvienas jų turėjo 
nueiti ir pasiimti diplomų, kur
pią jam įteikė pardėtinis.

Diplomas gavo 30 mokinių, 
jų tarpe keletas lietuvių. Lie
tuviai, rodosi, bus Helen Stoc- 
kus, John Urban, Polly Urban; 
dar vieno kito pavardė atrodo 
lietuviška.

Dviejų metų komercijos mo
kyklos kursą baigė Tatania E. 
Hermari.

Mokytojams, kurie tuos mo
kinius mokino, įteikta gėlių bu
kietas. Po to vėl užgrojo or
kestras maršą. Mokiniai susto
jo dviemis eilėmis ir išmarša- 
vo iš auditorijos į savo mokyk
los kambarį No. 1G. Kaip atei
viams, kai kuriems tų mokinių 
neteko niekur kitur būti priim
tais taip iškilmingai, kaip kad 
čia’ juos pijėmė.

Mokytoja, Marion Castle, mo
kytojavo septintame ir aštun
tame skyriuje. Ji gerai apsipa- 
žinusi su savo užduotimi. Buvo 
ir išdykusių mokinių. Teko jai 
keletą kartų pagrąsinti, kad ji 
išvarysianti tuos, kurie neužsi^, 
laikysią ramiai klesoje. Išvaryti 
tečiau neišvarė nė vieno. Iš 50 
prirengė kvotimams 30.

Pereitą pirmadienį prasidėjo 
vidurinės mokyklos (high 
school) kursas. Kuriems laikas 
pavelija, tai lankykite ją. Mo
kėti nereikia. Mokyklos vardas 
yra Fenger High School

[Acme-P. » A. Photo] . .

Francijos, Anglijos ir Japonijos kariški laivai Whangpoo upėj

(Pridėti angliški užrašai) 
verianti drama apie Rusijos Benamius

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

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

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

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į Naujienas arba 
pas bile Laivakorčių Agentų Sąjungos narį.

Busi sveikas, jei valgysi musų valgykloje 
gardžius ir sveikus lietuvių valgius: Varškė

čius, Lašiniečius, Dešras ir tt.

Phone Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS 
, NAMŲ STATYMO > 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Washtenau> Ava. 

< CHICAGO. ILL.

raportą komisija vi- 
knygoms 'patikrinti, 
priimtas su pagiri- 

Pašalpos ir kitokiems 
kalams išmokėta apie $600. 

Paaukauta Kupiškio laisvoms 
kapinėms penlęi doleriai. Pi
nigai paduoti Dr. A, L. Grai- 
čunui.

Nutarta surengti bankietas 
paminėjimui draugijos 25 su
kaktuvių. Bankietas nutarta 
surengti kovo 6 dieną Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj. Ban- 
kietui rengti išrinkta kųjnisija 
iš šių narių: pp. A. Zabukienė, 
Z. Puniškiene, M. Ivanauskie
nė, Shulc ir M. Andrulienė.

Išdavė raportą Lietuvių Au
ditorijos Bendrovės atstovė. 
Raporte ji tarp kito ko nuro
dė, kad Auditorija rengia di
delį koncertą vasario 14 die
ną. Draugija “Apšvieta” re
mia šį koncertą ir pardavinėja 
tikietus. ' /

Išrinkta komisija paskaitos 
surengimui. Komisijon įeina: 
pirm. A. Miščikaitienė, kasie-

re A. Zabukienė ir A. VahM|- 
čienė, Paskaitą duos draugi
jos daktaras S. Naikelis. Pas
kaita bus su paveikslais.

Susirinkimas buvo gan gy
vas, smagus, narių dalyvavo 
daug. Sekantis susirinkimas 
įvyks kovo 1 dieną. A. M-nė.

sJLMĄ A

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos,

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta
rė rengti šiais metais sekančias 

EKSKURSIJAS:
Balandžio 20 d., Laivu “EUROPA” 
per 51/, dienas j BREMENĄ, iš ten gclžkeliu į 

KLAIPĖDĄ arba KAUNĄ

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

Gegužės 21 d., Laivu “STATENDAM” 
į Rotterdam, iš ten gelžekliu į KLAIPĖDĄ

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “LANCASTRIA”

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

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

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

j Scandinaviją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ 
&’ Ekskursija patogi tiems, kurie nori vežtis automobilį

Skaitydamas “Naujienas” 
tankiai pastebėdavau Seno 
Petro visokias pastabas ir ko
respondencijas iš įvairių vietų 
ir įvairaus biznio.

Sau vienas galvojau: argi 
Senas Petras nieko nepastebės 
apie kupiškėnų veikimą Ame
rikoj kultūrinėj dirvoj?

Paimu “Naujienų” No. 29, iš 
vasario 4 dienos, žiuriu - 
Senas Petras rašo keletą 
džių apie kupiškėnus ir jų 
steigiamas laisvas kapines Ku
piškyje.

Aš būdamas kupiškėnas ir 
prisidėjęs prie to kilnaus dar
bo, visų kupiškėnų vardu ta-

Lie tuvių Moterų Draugija 
Apšvieta laikė mėnesinį susi
rinkimą vasario 2 d. Sandaros 
svetainėje.

Nutarimų raštininkė Ručins
kienė perskaitė nutarimus pra
ėjusio susirinkimo. Tarimai 
priimti vienu balsu.

Valdyba išdavė raportus iš 
pareitų metų darbuotės labai 
tvarkiai surašytus. Tai paro
do, kad valdyba savo užduotį 
gerai žino... .

. a?^1O^V Ibinco Fprty 
komisijos ' * A. Kačcraus-
kiene. Raportas, taipgi buvo 
priimtas su pagirtinų. Iš pa
rengimo liko pelno keli dešėt- 
kai -dolerių 
rengimui 
rems.

Išdavė 
sų metų- 
Raportas 
m u 
rei

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISĘNĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite -čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
(Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nV o 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

BRIDGEPOrT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornišių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

naujoviška 
madoj. Su- 
J, 20, taipgi

riu padėkos žodį Senam Pet
rui už paskatinimą Amerikos 
lietuvių, kupiškėnų ir kitų, 
remti sumanymą steigti laisvas 
kapines -- ir prie jų prisidėti 
nors keliais centais, kaip kas 
išgali. ‘ ‘ ‘ , ’

Manau, kad ir, ateityje Senas 
Petras nepamirš kupiškėnų 
paliudyt ir paragint prie tie- 

ir apšvietos kelio, kurio 
senai žmonija trokšta.

A. 5. Kovoliilnasr 
Toronto, Canada,

SERGANTIEJI!
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai, 
apie bile ligą Ar silpnumą.

Vėliausi ir geriausi 
| treatmentai išgydy

si, • ‘ mu* kraujo
I :;V ■; reumatizmo, inks-
» ”1*1^ Utį tų’ Pus^s» lirina-. 

r*ų *c užkre- 
^*ajnųjq ligų. Tai
pgi speciali treat
mentai/ sugrąžini
mui energijos ir 
stiprumo be laiko 
nustipusiems ir ly
tiniai silpniems vy
rams.

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

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
lengvų išmokėjinių, kad kiekvienam 
duoti progos išsigydyti.

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIAL/STAS 

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe Street, Chičago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 cpl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliais, Seredomis ir Suba- 
tomis nuo ,10 a. m. iki 8 p. m. 
30 Metų TAME PAČIAME NAME

virškinimo” ,ar rdgstinės dispepsijos, gali 
būti išvengti, jei kiekvienas galėtų žinoti 
tą ką tūkstančiai to- g 
kių kaip p-lč Liįlian g 
Ralston patyrė. --4>i | 
Nevv York Cąvįįc- I 
nio moteris, kuri gy- | 
vena 1160 P a r k i 
Avenuc, sako: - g

”Aš kentėjau nuo | 
galvos skaudėjimų it g 
širdies deginimų po g 
valgio; negalėjau g 
miegoti kaip bučiau r 
turėjus; niekad nesi-vg 
jaučiau • gerai'. <• 'B

“Per penkis metus
vau su gyduolėmis ir 
aš patyriau apie Pape’ 
dabar esu suvartojusi tris pakelius; lai
mėjau penkis svarus ir jaučiuos puikiai.“

Jeigu jus irgi kenčiate nuo r'ugštumų, 
gasų, išpūtimo, vėmimo, galvos skaudė
jimų, kvaitulių, ar skaudėjimų po val
gio—ar reguliariai ar tik protarpiais, 
gaukite dežutį Pape’s Diapepsin nuo sa
vo aptiekininko'. Tada jums niekad ne
bereikės rūpintis apie taį ką jus valgote,

Praėjusį ketvirtadienį Fen
ger Everyng School auditorijoj 
buvo surengtas koncertas, kad 
atžymėti, jogei tam tikras 
skaičius mokinių užbaigė gra
matikos skyrių.

Programas prasidėjo pusę 
septintos vakaro. Jisai susida
rė iš šių numerių: 1. įeinant 
mokiniams jie pasitikta mar
šu; kuomet mokiniai pasiekė 
estradą, jiems buvo užgrotas 
kitas maršas; grojo orkėstra 
vadovaujama p. William Burn- 
ham. 2. Mokiniams susėdus, ki
tą programų numerį išpildė 
Brenan Moterų choras, kuris 
sudainavo Your Land and My 
Land ir ištrauką iš Carmen. 3. 
Trečiame numery smuikas so
lo, o po to kalbėjo Roselando 
Y. M. C. A. direktorius S. L. 
Harger. Jisai pasveikino stu
dentus pareikšdamas, kad pirm 
keleto metų darbininkai 
mė taip uoliai mokintis, 
pastaruoju laiku.

Ir šie mokiniai, kurie 
pradinę mokyklą, pasižadėjo to 
iiau tęsti mokslą. Jie ir užsira

1 > ,

2528 — Bako 
bliuzka. ^Dabar j 
kirptos mieros 14 
36. 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų Davyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį» pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Laiškai Naujienų 
Ofise

UNIVERSAL RESTAURANT 
r A. A. NORKUS? Savininkas.

750 W. 31st St. , Phone Victory 5371

Vaikius. Internacionalinį 
prizą laimėjęs kalbantis paveikslas, užkariavęs Londoną, Varšavą, Maskvą 
ir New Yorką. Sujudinantys Rusiški Chorai, šokiai, Dainos.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG, |
Specialistas iš 

Rusijos

MĖGO VALGYTI, IR 
DABAR VALGYTI 

JI JAU GALI!
.......... ’ ■ Į I - ■

AT>OT I O Randolph ir Clark gt.
■Zjk. Jt V-J ■-* C Pradedant rytoj nuo piec

Rusijos pirmas kalbantis paveikslas, 

’ /IRO3D

5EuF-MM>£ ’• 
Gee, vou said

Oiili



Editor P. GRIGAITIS

S.LA. REIKALAITAUTININKŲ “SLfilTAS’

TAUTYBĖS PAGRINDŲ GRIOVIKAI

JUOS

kad

Pcrft A. KaioadaBRAM STOKCR

DRAKULAGRAFAS

Tautų Sąjunga, idant
• « W • 1 • • ‘

KOMUNISTAI IR TEISMAI

kada toki tamsuoliai bando su savo nesąmone

Bet tai ir viskas

KOMUNISTAI IŠVIEN SU NACIONALISTAIS

SOS

Suhrau ir žardeninks, balsavo kartu

‘tautybės pagrindų griovikai”, 
ignorantas, kuris nesusivokia,

taiko apžiūrėti 
atsigultai!, nes

namo 
; apė- 
v įskas

kaip pirmiau 
nieko jam nesakyk.

revoliucionieriai” yra komunis

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Hahrted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
111. Telefonas Roosevelt 8500.

morfinu.* 
lavė vais

naujausiai “Tėvy- 
parašyta, kad F. J

Genb

Jie yra šeši, būtent: Ba-
- i prezidentus, čeka-
— į sekretorius, Ta- 
į iždininkus, Januške-

Raginskas — j iždo 
į daktaru s-

Konflikte, kuris kilo /Klaipėdos krašte dėl Boettdhe- 
rio ir jo sėbrų važinėjimo į Berlyną, ypatingą rolę vai
dina komunistai. Kada lietuvių frakcija seimelyje įn&- 
šė nepasitikėjimo rezoliuciją krašto direktorijai, tai 
direktoriją ginti stojo vokiečių dvarininkų ir kapitalis
tų partijos ir — abudu komunistų atstovai!

Balsuojant nepasitikėjimo rezoliuciją, tuodu komu
nistų atstovai — j

čiaus “evangeli- 
paprasčiausieins

su “vokietininkais”, ir to dėka, nepasitikėjimo rezolfu 
cija tapo atmesta vieno balso dauguma.

Tai matote, koki
tai. Klaipėdos krašte jie remia vokišką nacionalizmą 
prieš lietuvius, kurie, bendrai imant, tenai atstovauja 
biednesnę dalį gyventojų,

užvaldyti 
ąavaip ją 

Rytietis.

Musų “tautiečių bendrafren
tininkams,” kurie save ir ki
tus bando-uŽbaubinti socials- 
tais, reiktų pasižiūrėti kad ir 
į Amerikos laikraščius. Ten 
jie pamatys, kad ir labai kon- 
servatyviški laikraščiai len
kiasi prieš tokią Mihvaukee 
tvarką, kurią veda Socialistai. 
Taip lygiai, kaip šiandien 
musų lietuviškieji atžagarei
viai, lygiai keletą metų atgal 
Amerikos kohservatai didžiau- 
sį baubą putė iš Miltvaukec 
tvarkos, tik dėlto, kad Socia
listai vedė.

Socialistai ar jiems artimi 
žmones visame pasaulyje yra 
veiklesni, švaresni ir sąžinin
gesni, negu tie “Šimtaprocen
tiniai.” Dėlto, kad Socialistinė 
idėja yra tarnauti žmonių la
bui ir tikėti į žmonių 
gerąsias puses, kuomet atžaga
reiviai mato žmoguje tik juo
dą ir todėl kitus juodina ir 
patys tepasi.

Tačiau, jei dar buvo galima 
žmones klaidinti bauginimais 
ir apgaudinėti konspiracijo- 

bend- 
tai nebe

Vienas senas Amerikos lietuvių tautininkas, dabar 
gyvenąs Lietuvoje, šaukiasi į savo vienminčius Dėdės 
Šamo žemėje, kad jie stengtųsi neįsileisti į SLA. vado
vybę socialistų, 4 “nors jie butų gabiausi, nes jie yra 
tarptautinis ir tautybės pagrindus griaująs gaivalas.”

Tai yra tamsuolio ir fanatiko šauksmas. Tamsuo
lio dėlto, kad kiekvienas bent truputį apsišvietęs žmo
gus žino, jogei tarptautiškumas ne tik ne griauja tau
tybės pagrindus, bet juos geriausia palaiko. Pavyzdžiui, 
ar gali tauta apsieiti be mokslo? Ne, negali. O mokslas 
juk yra tarptautinis dalykas. Jeigu tauta bandytų už
sidaryti savo sienose ir neįsileisti mokslo iš kitų šalių, 
tai trumpu laiku ji pasidarytų tamsiausia šalis pasau-

dėl. suteikimo Deveniui 
skolos

Vakar x “Naujienose” /buvo 
įdėtas specialia (musų korespon
dento pranešimas apie paskuti
nį slaptą tautininkų “Atstovy
bės” susirinkimą, kuriame bu
vo “galutinai” nustatytas tau
tininkų /kandidatų . sąrašas į 
SLA. Pildomą Tarybą. Tą pra* 
nešimą pilnai patvirtina žinia, 
tilpusi sausio 9 d. “Vienybėje”. 
Dabar Brooklyno fašistų orgaz
mu vėl bus didelio galvosūkio, 
kokiu budu tie nutarimai^ ku
riuos savo “slaptose sueigose par 
daro tautininkų “Atstovybė”, 
tuojaus pasiekia “Naujienas”!

Tautininkai nesurado savo 
žmogaus į vice-prezidentus, nes 
jų kandidatas (Vokietaitis) ga
vo labai mažai balsų, o Mika
lauskas, nors savo nuomonėmis 
mažai tesiskiria nuo tautinin
kų, beį/ yra susipykęs su “Vie
nybe”. Taigi slaptoji tautinin
kų komisija nutarė remti” Gri
nių, kurį jie dar neseniai vadi
no “socialistu”.

Kiti kandidatai yra padarę 
sutartį su fašistais remti jų po
litiką Susivienijime ir kovoti 
prieš pažangiuosius ŠLA. na
rius 
čiunas - 
nauskas 
reiki — 
vičius ir 
globėjus, Klimas — 
tvotčjus.

Penki jų dalyvavo “garsioje” 
politiškoje tautininkų konferen
cijoje sausio 10 d., New York© 
’ennsylvanijos kotelyje. Tenai 
jie darė “bendrą frontą” ir pa
sižadėjo kovoti, kad neįeitų į 
ĮPild. Tarybą socialistai arba ki
ti demokratinio nusistatymo 
žmones. Čekanauskas toje kon
ferencijoje nedalyvavo (jisai 
dar tuomet nebuvo pilietis), 
jet telegrama pasižadėjo pasi
duoti to politiško suvažiavimo 
nutarimams.

Taigi tie kandidatai yra po
litiškos srovės kandidatai, 
panašiai,*" kaip ir bolševikų kan
didatai.

nonai jis, 
yra labai 

; — Van

sergėdamas. H“Ne' judėti,” taįė, 
“bet bijau, kad jos silpnumui 
pranykstant, Lucija gali pabū

tam tikra Speėialė Komisiją sti; o tai butų pavojinga, la- 
jį Apkaltino kartu su keliais bai pavojingai Bet aš apsisau- 
kita'is Pild. Tapybos nariais gosiu. Duosiu jai vieną bipo- 

pa- (termišką adatą 
virš Greitai ir vikri

mis' vardan kokių ten 
rų frontų” seniau, 
šiandien. Jau žmonės žiuri sa
vo akimis ir mato per visus 
rukus, nežiūrint kaip daug jų 
ir pustų šimtaprocentiniai 
reakcijos skalikai!

Gaila, kad musų amžiuj dar 
tenka laikas aik verti ir spaudo
je vietą užimti tokiomis seno
viškomis temomis, kaip jtai 
ginčais.su siauragalviais fana- 
tikėliais, apsimausčiusiais į- 
vairiomis tautinėmis cackė- 
mis. Tai tenka daryti dėl pa
ties principo, kadangi jų ma
žas būrelis nori 
SLA daugumą ir 
valdyti.

Sugrįžus man iš apačios 
Van Ilėlsingas atydžiai pažiu
rėjo į mane ir tarti:
? “Tu Ine kiek blogiau atro
dai. Nueik j savo kambarį, at 
sigulk iin't sofos 
lahdelę

ma SLA. narių tokius “provi 
ninkus” kaip bematant pa
smerktų. t

rus pusryčius ir sugrįžk atgal.” 
Išpildžiau visus jo įsaky

mus, nes žinojau kaip protin
gi ir geri jo patarimai visuo
met buvb. Aš savo padariau, 
ir dabar naujas mano darbas 
—stengtis palaikyti savo jė
gas. Jaučiausi labai silpnas ir 
tame silpnume žuvo nusiste
bėjimas paskutinių įvykių. 
Begulėdamas ant sofos ir be
sukdamas sau galvą, kaip 
Locija galėjo taip Jobai atpil
ti, užmigau. Kaip galėjo ji 
nusjpti tiek daug kraujo be 
jokio ženklo tam parodyti? 
hManau, kad ir besapnuoda- 
maš tebešokau sau gaivą, nes 
vos spedavau prabusti, mano 
mintys nuolat grįždavo prie tų 
dviejų skylučių jos kakle ir 
jų nelabai gerą, nudėvėtą iš
vaizdą, apibalčius kraštus,' 
nors jos ir buvo labai mažos.

Locija miegojo tolokai į xi- 
dudienį, ir pabudusi jautėsi 
gana gerai it stipri, bet toli 
gražu ne tiek, kiek pereitą 
dieną. Ligonę apžiūrėjęs, Van 
Hėlsingas -išėjo pasivaikščiotu 
patikdamas'ją mano globoje, 
griežtai įsakydamas neapleisti 
jus nei vienam momentui, iš
girdau jo balsą prieškambary
je. Klausinėjo, kur yra ar
čiausias telegrafo biuras.

Lucija šnekučiavo su mani
mi gana laisvai ir atrodė nie
ko nežinanti apie įvykį. Nuo
lat stengiausi ją juokinti ir 
linksminti. Locijos motina at-

• ėjusi į kambarį, ir gi nepatė-
• mijo jokios permainos ir tarė 

į mane dėkodąma: —
i

“Mes esame tamstai, dakta
re Sevatde, labai, labai dė
kingi, už jūsų pastangas, bet 
turite dabar ir apie save pasi
rūpinti, kad nepersidirbus. 
Ir tamsta išrodote kiek išba
lęs. Jimii, daktare, reikalinga 
žmona jus slaugyti ir Tupin
tis; toms t ai reikalinga žmo
na!” Jai bekalbant Lucija pa
raudonavo, bet tik labai trum
pant nes jos sumenkusios, 
apytuštes arterijos negalėjo 
pakęsti jkiek; ilgesnį ir bereiks,- 
lingą kraujo išsiliejimą į gal
vą. Reakcija, tuojau įvykusi, 
paliko jos skruostus kiek bal- 
tęsniUs. Lucija pažiurėjo į ma
ne m ai ūdijančiomis akimis. 
Nusišypsojau ir pakračiau 
galvą, įdėdamas pirštą prie 
lupų; atsidususi, ji vėl pa
skendo patalinėje.

Van Helsingas grįžo už dvie
jų valandų ir man tarė: “Da
bar, fonai, cik namo, daug 
valgyk ir daug gerk. Buk stip
rus, Šiąnakt aš čia pasilieku 
ir prfe panelės išbusiu visą 
laiką. Mes tėtitne ątydŽiai se
kti musų ligonę ir niekas apie 
ją neturi Žinoti. Turiu tam 
labai rinitas priėžastis. Ne, 
nieko manęs neklauskgalvok 
«ąu ką nori. Neabejok pagal
voti it tai, kas tavo nuomone 
nėra visai galimu. Labanakt.”

Prieškambaryje mane suti
ko dvi tarnaitės ir paklausė ar 
jus bent viena jų galėtų naktį 
praleisti su panele Lucija. 
Manęs tiesiog maldavo su tuo 
sutikti; kuomet pasakiau, jog 
Dr. Van Helsingas nori, kad 
arba aš arba jis prie ligones 
budėtų, jos paprašė gailiu 
bąlsu permaldauti “svetimša
lį”, kaip jos profesorių vadi
na. Jų gerumas mane gerokai 
sujaudino. Nežinau, ut todėl, 
kad esu silpnas, ar gal iš pasi- 
ąukavimo jų gražią j ai šeimi
ninkei, jos parodė tokį didelį 
tnorą’patarnauti; šimtus karių 
linan teko susidurti su pana
šiais moterų pasišventimo ap
sireiškimais. Grįžau 
kiek pasivelmęs'pietums 
jau savo ligonius — 
tvarkoje; visus šiuos įvykius 
užrašiau laukdamas miego. 
•Jaučiau, kad jaa a>eiha.

! t (Ęm daugiau) >
<----------------------------------j-. -»i i.

prazudydami

Del kilusių “Naujienose” 
kusi jų apie tuos garfdus, 
kai kurie Pennsylvanijos 
me,ns gali teismo keliu reika-. 
ladti, kad SLA. centras butų 
perkeltas į Pennsylvaniją, “Lai
svė” rašo:

“Taigi, kad' kaip, fašistai* 
ir soeialfašistai -(? — *‘N.” 

• Red.) nutemps SLA. organi
zaciją į teismus. O jau žino
ma, -kokią ‘naudą’ teismai 
suteikia organizacijai.” 
Ir tų žodžių rašytojas, tur 

būt, visai nukaito iš gėdos, ka
da jisai tai rašė.

Jeigu yra žinoma, kad teis
mai yra organizacijai Žalingi, 
tai kodėl komunistai bėgiojo po! 
teismus Ghicagos seimo metu’ 
ir po seim^>? Kodėl jie bandė 
išimti teisme, “indžonkšeną” 
prieš seimą ? Kodėl jie paskui- 
reikalavo teisme “ifodžonkšeno”: 
prieš Pildomą Tarybą?

Jie ne tik visa tai darė, bet 
ir savo spaudoje gyrėsi tais sa-: 
vo žygiais teismuose. O dabar 
jau jie rašo, kad teismai esą 
negeras x daiktas organizacijai!

. Kai dėl “fašistų ir socialfa- 
šištų”, tai broOklyiiiškis Stalino 
'(įaVatkų oiganas nesisie? 
loti. Jei yra pas ką nors palin
kimo remtis “įstatymą reikala- 
\imais” prieš viešai pareikštą 
SLA. narių, valią, tai tas ele
mentas yra taip neskaitlingas, 

' jogei Jisai vagiai drįs tokią, 
i. kovą pradėti. Milžiniška daugu-

tokį žmogų mus’
taip atkakiiaijĮ&a nėra kito fammjn Artūro; 
| i takią vietą, i] šį kartą turėsiu atsidėti aut

Baigdamas pa- 
idngvia!itj|:sku'ttaiiis - žodžius hltsilenke 

it pradėjo, imti iš krepšio ins
trumentus transfuzijai; aš nu- 
‘siyBkau kvarką ir u (raičiau 
rankovį. Dabartiniame jos 
^tuvyje apier/opiuųio davimą, 
negalėjo biiti nei kalbos, be 
to, jo ir nerėikčjo; todėl, be 
jokio laiko gaišinimo, pradėki 
jome operaciją. Už kiek laiko 

'-—atrodė toli gražu, ne trum
po laiko nes Išėmimas, krau
jo, nežiūrint kaip 
butų atiduodamas, 
nesmagus ^procesas 

t apie prezidentą, ^ai] Helsingas pakėlė n

A jirezMchtu. Bene vi- 
toviosios Komisijos »ir

Jokia tauta, net ir didžiausia, negali šiandie apsiei
ti be prekybos su užsieniais. Kiekviena tauta išveža per
viršį prekių, kurių ji turi perdaug, į svetimas šalis, ir 
iš tų šalių perkasi prekes, kurių ji pati nepasigamina. 
Nukirsk vienos šalies prekybos ryšius su visomis kito
mis šalimis, ir kas su ja atsitiks? Jos ekonominis pro
gresas sustos, ir jos gyventojams teks kęsti didelį 
vargą.

Kad tautos tarptų materialiniai ir progresuotų 
dvasiniai, joms reikia gyventi taikoje. Bet kas gali už
tikrinti taiką tautoms, jeigu ne tarptautiniai susitari
mai? Be tokių susitarimų tautos negali nusiginkluoti 
arba bent sumažinti savo ginklavimąsi. O armijos ir 
ginklavimąsi, kaip kiekvienas žino, uždeda sunkią naš
tą tautoms, įvaro jas į skolas, priverčia žmones mokėti 
didelius mokesčius, atveda valstybes net prie finansinio 
bankroto.

O dar baisesnis dalykas yra karas, šiandie pasaulis 
tatai jau taip gerai supranta, kad yra įsteigta net nuo
latinė tarptautinė organizacija — ’ 
tautų atstovai galėtų laiks nuo laiko suvažiuoti ir dis
kusijomis, ramiu budu išspręsti tuos ginčus, kurie tarp 
jų iškyla. Šiandie veikia Haagoje tarptautinis tribuno
las, į kurį ir pati Lietuvos valdžia eina, kai tenka ginti 
savo krašto teises, šiandie yra įsteigtas Baselyje Pa
saulio Bankas, kuris ne tik kolektuoja iš Vokietijos re
paracijas, bet ir rūpinasi suteikti kreditą finansiniai 
silpnoms šalims (kaip, pav. Austrijai).

Akivaizdoje šitų visiems žinomų faktų, smerkti tarp* 
tautiškumą ir pasakoti, kad tarptautinės idėjos šalinim 
kai esą 
skutinis 
dedasi!

- Bet 
mis lįsti į Susivienijimą Lietuvių Amerikoje ir kurstyti 
jame vieną dalį narių prieš kitus narius, tai jie darosi 
dvigubai žalingi. Jie paniekina šitos organizacijos prin
cipus, kurie aiškiai sako, kad dėl tikėjiminių ir politinių 
pažvatgų neprivalo būt daroma skirtumo tarpe narių.

SLA. nėra partija ir nėra iš viso politinė organi
zacija. Ji yra lietuvių apdraudos ir kultūros organiza
cija, kuri tvarkosi demokratiniu budu ir gerbia dbmo* 
kratijos pagrindus. Jokios kitos “srovinės” Varsos ji 
neturi ir negali turėti. Susivienijimas nėra nei draugas, 
nei priešas partijų. Su partijomis jisai susiduria tiktai 
tuomet, kai kuri nors partija bando jį “užkariauti” ir 
padaryti savo politikos įrankiu. Bet skelbti kovą Susi* 
vienijime tokiai partijai arba partijoms, kurios į jo rei
kalus nesikiša, tai — nusidėjimas! Tik partiniai fana
tikai gali tai padaryti.

Partiniu fanatizmu apakinti, bolševikai per dešimtį 
metų kėlė suirutę Susivienijime ir, galų gale, jį suskai
dė. Dabar tuo pačiu keliu bando eiti tautininkai. Bėt 
mes esame įsitikinę, kad ir šitas atžagareiviškas gaiva
las prilips liepto galą’.

MtmEims, m _ ______ ",
$30,000, ir šiandien (aš pats 
žmogus vėl nori atgal tapti 
SLA prezidentu, ir tūli musų 
tautiečiai jį atsidėję remia.

Galų gale lieka dar Račiū
nas, kurį “tikrieji lietuviai” 
taip apsukriai norėjo įkišti į 
SLA prezidentus. Galbūt, kad 
ir p. Račiūnas taip jau tvar
kingai mokas! savo mėnesines 
į SLA kuopą, bet tai dar ne
reiškia, kad bile kas tik užsi
geidė) tą būtinai reikia rinkti 
į SLA prezidentus! Nors SLA 
nariai parodė, kad jie ir be 
pastebėjimų supranta, ir “tik
rųjų lietuvių” kandidatas la
bai mažai balsų tegavo, tad 
apie jį neverta daug ir kalbėti.

Kas yra adv. Bagočius? SLA 
nariai ir be daug pasakojimo 
Žino jį iš veikimo. Kas tiek 
SLA kuopų sutvėrė, kiek Ba
gočius? lį 
ja” yra ar 
SLA nariams, ir kas jo dar nė
ra girdėjęs. Jis aktingai tebe
veikia SLA tvėrimo ir tvarky 
mo. Ana 
nes*’ No.
Rago čin s lankydamo 
re, atvežė visą pluoštą naujų 
Aplikacijų įstojantiems na- 
rtalns.

Musų “bendrafrontinkikai” 
iš “Viėnybės”-Dirvoš”-“Liaii- 
dios Tribūnos” ir, rodos, “San
daros” pastogių reiškia dide
lės baimės ypatingai prieš šį 
kandidatą, kadangi jis yra 
toks, kurį mažiausia Me kas 
galt vedžioji už nosies, už tad 
jie lipdina bitė molio motiejų 
“bugaboo”, siūlydami\savo bi
čiulius ir baugindami socialis
tais, nors jiatys perdaug gerai 
žino, kad tie “socialistai” yra 
daugiau Juos pralenkę visuose 
SLA darbuose.

Permission Doubleday. Doran “Čb.

(Tęsinys)

. Ton lovoje, lyg ir apaljiusi 
gulėjo vargše Lucija, dar .bai
siau išbalusi, sunykusi, negu 
pirmiau.- Net ir lupos buvo 
V^sai išbalusios, o dantų sme
genys susitraukę, atsitolino 
nuo dantų, kaip įkartais užtin
kama po ilgos ligos mirusių 
lavontm Van Helsingas pakėlė 
koją, norėdamas iš apmaudo 
ir piktulio spirti į grindis, bet 
gyvybes instinktas ir ilgų me
tų paprotys jo neapleido ir 
tyfttai vėl ją nuleido. “Greitai!” 

į sušuko. “Atnešk degtinės”. 
^Skriste nuskridau į valgomą
jį ir. kuo greičiausiai atskubė
jau su karafe- Jis pavilgė Lu-j 

Prijos lupas ir kartu pradėjo
me trinti, jos rankas ir širdį. 
Profesorius pradėjo klausytis 
jos širdžiai ir už kelių agoni
jos ir netikrumo momentų at
siliepė; —

j r

“*Dar n'epervčta. Ji plaka, 
rrtors taM silpnai Visas tnusų 
darbas hu  ̂j o niekais; turime 
vėl iš naujo prąd'ML Dabar

štaidfe. Kaina TBc 
Klaupkite Nirojleiim.

tus į jos kūną. ( Lucijų jie ne
padarė jokios blogos įtakos, 
nes jos - apalpimas švelniai, 
pamažu susiliejo su iiaikotiš- 
ku miegu. Pasididžiavimo 
jausmai mane apėmė, kuomet 
silpnas i'aitdonunio šešėlis 
iM'ądėjo grįžti atgal į jos išba
lintus skruostus ir lupas. Nė
ra žmogaus, kuris tai neper
gyvena, žinotų, koks jaus
mas apima vyrą, kuomet jo 
tikras kraujas yra perįieja- 
mas į jo mylimos moteriškas 
arterijas.

Profesorius sekė mane kri
tiškomis akimis. ‘“Užteks,” ta
rė. '“Taip greitai,” ndšftduiu.:

Artūro pa-ėmei kur kasi 
daugiau kraujo.” Ataakytfat' 
taus liūdnai nucyps©jo :

“Jis buvo foš myftmušis, jbsi 
sužieduotinis. Tu tflri daug? 
dartjo, labai daug dhHm, jai; 
lt kitienis padMis'; o dabar* 
užteks?* ,

Pabaigus operaciją, jis pra
dėjo niptatls Ltrcija, o pats 
pirštais su^pavrdžtau savo žai
zdą, norėdamas sulaikyti toti- 
mesrtį knatij6 tekėjimą. Lauk
damas, kol jis pabaigs su Lu- 
rija ir turės 
mano ranką, 
pradėjau jaUsltš labai Silpnas 
ir mane -apeini koks tai nege
rumas. Laikui bėgant, jis ap
žiurėjo ir maiio žaizdą ir nu
siuntė mane apačion išgerti 
stiklinę Vyno. Bet nespėjus nei 
durų pasiekti, profesorius 
mane sulaikė ir šnibždėdamas 
tarė:

“Atsimink, niekam apie tai 
nei žodį; Jeigu jaunasis vyru
kas netikėtai 
atsirastą 
Tas vienu kartu jį nugąsdintų; 
ir pavydas apimtų. To neturi;

tlfelsakymo k M na:
Chicago Je — paštu:

Metams $9.00
Pusei metų .....................    4.00
Trims mėnesiams ...........__ 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mSnesjui 

«
Chicagoj per išnešiotojus:

Viena -kopija ......................... 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui _________ ______ ... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ________   $7.00
Pusei metų ....................   8.50
Trims mėnesiams . ................. 1.75
Dviem mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui ..........   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams *------------------   $8.00
Pusei metų .... 7.--------------  4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Šimtaprocentinis 
“bugaboo”

Besi v adinanČių “tautininkų” 
bendro fronto prasmė yra per
daug skysta ir todėl nestebė
tina, kad jie iš senos medžia
gos nieko nauja nepajėgia su
lipdyti. Visas tas sutvėrimas, 
kurį jie šiaip taip nulipdino 
savo slaptingame posėdyje 
Pennsylvania viešbutyje, New 
York e, yra tik lepšiškiausins 
‘bugaboo”, kuriuo jie nori pa* 
baidyti už save protingesnius 
SLA narius.

Tą tai “bugaboo”, lyg bai
dyklę kanapėse, pasistatę mu
sų “tautiečiai” rėkia, kiek drū
ti, kad visi išsigąstų, o ka
dangi niekas neišsigąsta, tai 
dar labiau rėkia.

Tie šlukoriai turėtų žinoti, 
kad plačioji visuomenė ir 
dauguma SLA narių į 
žiuri, kaip į nepilnai dar 
vysčiusius pusvaikius.

Kur gi buvo matyta, 
suaugę žmonės patys tikėtų I 
tam, ką jie dabar daro, šauk
dami SLA narius nebalsuoti 
už jiems patinkamus kandi
datus ir liepdami balsuoti už 
jų “bugaboo!”

Sakoma, kur trumpa, ten ir 
trūksta. Taip ir čia. Pasidai
rius dėl tų priežasčių, kurios 
verčia musų “tikruosius tau
tiečius” rėkti, ‘pasirodo,* kad 
jie ištikrųjų turi priežasčių, ir 
dar kokių priežasčių, — bū
tent, kad jiems jau užtruko 
tos karvutes, kūrias jie ligi 
šiol melžė. < J

Mat, SLA iždas randasi ran* 
koše žmogaus, iš kurio jokių 
sandvirių negali gauti. Kad 
jiems lai labai 'skauda, matyt I 
iŠ, to fakto. AdV. 'Gūgis, dabar-j 
finis SLA Iždininkas, taip sn-l 
tvai’ke SLA finansus, kad ir J 
Iždo' globėjai, Raginskas su! 
Jail'uškeviČiu savo (raporte tū-j 
tėjo paskelbti, kad “bookj 
k,ėe|>ibg System iŠ perfecV” 
(Žiur. '‘Tėvynės” No. 2 šių me-| 
tų). Tie Iždo globėjai nėra so-j 
cialistai, taigi “tikrieji tauti
ninkai” galėtų nors jiems ti-i 
keti. Bet ne! Kada savo kiše
nių j Vėjai ir skolos $25,*000 ir 
dabartinis Iždininkas ne tik 
daugiau neskolina, bet dar sc-; 
nąją skolą liepia grąžinti, ta-! 
da aišku toks Iždininkas “ne-;

VI geras,” ir štai kam taip reika-; 
liūgas Jonas Tareita iš Wa< 
terinirio, būtent, kad jis su-; 
tvarkyta SLA iždą taip pat,! 
kaip kad jis tvarkė SLA 4-tto! 
''apskričio iždą, paduodamas! 
Mikalauskui $740 pinigų be j o-l 
kta liutlljbno! • ;

Kodėl
“taUtintakai*’ 
perša? Ir dar 
kaip viso SLA iždo valdyto*i| tavęs, Jonai 
jus. Mat, lokį Mnog 
pašukU savo ‘pusėm

Kalbant apie p. Tareilą, aš! 
sakau, kad jis yra geras SLA 
narys ir tą kreditą, jam reikia 
atiduoti, nors jis šiek tiek ir 
“bclš'cvikuoja” ar “fašistuoja,” 
l>ęt jis savo mėnesines duok
les į SLA kuopą tvarkingai 
užsimoka 
Musų tautininkai; nori tą žmo
gų būtinai. įkišti į tą svarbią 
SLA iždiiūnkų violą, apie ku
rią Jis mažinusio supratimo 
neturi.

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy
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Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the. Post Office 
of Chicago, 111. undef /the act of 
March 3rd 1879.
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Ketvirtadienis, vas. 11, ld3Ž

viešųjų

JARUSH Įvairus Gydytojai

I II'.HMnu Graboriai
Phone Boulevard 4139

pasirodė, kad nušau
laidų

OPTOMETRISTAS
2 ikiRūpestingas banditas
0036

Advokatai

wi»n

Laf ayette 4146
PADĘKAVONC

ryto

Namu Te!. Hyde Park 3395

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

IGN, J, ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Cbicągoj

Valandos 
Nedėliomis ir šventad

IR CHIRURGAS 
d St, Suite 3

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

1646 W. 46th St

Telefonai

• Boulevard 5203

Boulevard 8413

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Anglies stoka; teks už 
daryti mokyklas

Policija areštavo tūlų Karolį 
Landers, pabėgusi iš Joileto ka
lini ir holdaperi. Jo bute už
tiko knygutę, kurioj Landers

Vskitais: Utarn., Ketv. it Subatos 
—r 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TeL Laf ayette 7337

Unijistams grūmoja ai 
gų kapojimas

. šiuo laiku eina derybos tarp 
statybos darbininkų unijų at
stovų ir samdytojų. Samdytojai 
reikalauja, kad darbininkai pri 
siimtų algų kapojmią nors lai
kinai, ir nužiūrima, kad gal 
darbininkams teks sutikti sam
dytojų reikalavimui.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ištruko iš policininkų 
rankų

Keletas Chieagos 
mokyklų tęturi anglies tiki 
trims keturioms dienoms. Ir 
reiškia abejones, ar mokyklų 
taryba turėsianti iŠ ko jos 
daugiau parūpinti. Jei netu-j 
retų fondų, lai galį priseiti tas 
mokyklas uždaryti.

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavjtt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Nušovė banditų M a r 
ųuette Parke

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. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Paskyrė resyverj Depo 
sitors bankui

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

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

2400 AV. Madison St, ,
Vai.:-4 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. W.est 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platjt filg., kamp. 18 St. 2 aukštas^ 

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

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

Reikia pasiklausti 
siutęs

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

jBoiulevard 6487

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

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

DR.J.J.KO WARSK AS 
GYDYTOJ.

2403 W. i
Tel. Prošpect J 028

Rez. 235'9 So. Leavitt St. Canal 2330 
■Qfi$p valandos; 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutartį
> UetuvMii Gydytojai

DR. A. j. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tol. Calumet 3.294
Nuo 9 iki 12 vaį. diąųąs ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Frank L. Webb, bankininkas, 
paskirta resyveriu užsidariusio 
Depositors State Banko (4701 
So. Ashland avė.) reikalams 
likviduoti. Advokatais paskirta 
Altheimer, ■ Mayer, Woods and 
Smith firma.

Ekspliozija sužeidė po 
rų darbininkų

25 MET(Ų PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visų akių

♦ 1 » 1/1^4 a v a . 4. i */♦/.,* '

John Smetana, 0. D.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

M testo Ofisas 77 W.. Washington St. 
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Frank KisselI, 15 metų, 1918 
So. Union avė., buvo nuvežtas 
j jaunuomenei sulaikyti na
mus. Kada jis imta iš vežimo, 
tai ištruko iš policininkų ran-

A. L Davidonis, M.D. 
4919 So. Michigan Avenue 
s Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Peter Conrad 
.FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na- |j 
mu.ose arba studijoj

730 W. 62 St
Tel. Ęnglevvood 5:840.

fcų ir pasileido' bėgti. Polici-I 
įlinkai ėmė šaudyti į jį, bet 
Kisscll nepaisydamas kulkų, 
paspruko.

, Pasak policijos, Kissell ir jo 
draugas Josepli Krugel, irgi 15; 
metų, 2019 Allport avė., mė
ginę pavogti kų tai iš troko.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 1(0—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Cook pavieto reikaifavim^ai 
1932 metams numatyti $42> 
157,745. Bent tokia suma nu
matyta. Kokį biudžetų gųlų 
gale taryba priims,! parodys ar
tima ateitis.

Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

PHYSICAL 
THERAPY 

» MIDWIFE

6109 South 
Albany A v.

Phone 
Hemlock 9252

Grūmoja mirtim už pi 
gų pieną

• EDVARDAS VIRBICKAS .
Persiskyrė su šiuo pasauliu va

sario 8 dieną, 8:15 „valandą ryte 
193 2 m., sulaikęs 62 metų am
žiaus, gimęs Šiaulių apskr., Lin
kuvos miestely. Amerikoj išgyveno 
29 metus.

Priklausė ' i prie Aušros Vartų 
Vyrų ir Moterų Dr-tės, Teisybės 
Mylėtojų ir Lietuvių Piliečių Paš. 
Kliubo.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Juzefą, dukterį« Oną, žentą 
EUnertą, Sturinfclt, dvi anūkes, 
du p,ušb'roljU-u-Antaną ir Juozapą 
Virbickus ir gimines. '■

Kūnas pašarvotas, randasi 2049 
W. 23 St. tel. Roosevelt 8936.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, va
sario į 2 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos ąaamajdos už yėlionio sielą, o 
iš ten Imis nulyidetas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Edvardo Virbicko 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami 'dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, i 
Moteris, Duktė, Žentas, 
Pusbroliai ir Giminės.

, • Laidotuvėse patarnauja grabo- 
Irius S. D. Ladjavich, Telefonas 
Roosevelt 25 J 5.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas fiorde n) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 IV. Adams St., Room 2117 
Telcpbont Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 4-9 
Telepbdne Roosevelt 9090

Namit 8-9 ryte Tek Republic 9600

Lietuviai Gydytojai

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

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

MacLintock, nepri- 
pieno farmos aavi- 
Glen EUyn, aplaikė

banditas, kuris buvo 
daboti merginas, pa-

šuliny 150 pėdų gilumoj, 
prie Lake stroet ir Central 
Park avenue, kilo ekspliozija.; 
Ekspliodavo dinamitas. Du 
miesto darbininkai sunkiai su-; 
žeisti ir gal būt mirs. Kiti bu
vusieji šuliny darbininkai <a-| 
po tik prisvaiginti. Atsipei
kėję jie pasiskubino iškelti 
aukšliu sužeistuosius.

Kalbamas šulinys yr,a dalis- 
$13,0.00,000 projekto vandenį 
miestui parupiiHl.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ .SPECIALISTAS

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvinu akių įtempimą, kuris e&ti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotump, 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 l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prošpect 6659 

Ofiso Tel. Canąl 0257 ,

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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 

, Tcl« Boulevard 7820’
Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prošpect 1930

Graboriai

Lachavich ir ‘ Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaujame 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas ■ 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Ree. 65 J 5 So. Rockyvell St.
Tel. Republic 9723

Duokite javo akis išegzaminuoti 
DYKAI 1

RegbtfucitaĮm Dptometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 anetų 

patyrimas
Valandos 9 ryto iki 9 vak. kasdien

Į>R. J, GROUP®
4631 S. Ashland Ąue. Tek Yards 678.0

Stanley 
klausomas 
ninkas iš 
<njmojimų, kad jis busiųs nu
daigotas, jei nesilausiųs parda
vinėti pienų po 10 centų kvor
tai. Mirtim jam grūmoję du 
vyrukai atvykę pas jį iš Chica- 
gos.

Hemlock 8151

DR. V. S, NARES 
(Naryatvkas) . .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marguctte Rpfld

VaUndos: 12, 7«w<9, Ąnt.tadieni ii
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą

Chroniškos ir ilgos ligos
Skilvio. Širdies, Plaučių. PlėvCe, Inkstų, 

bdgantya Homoroidai. Kraujo ir Nervų Pa
krikimai Astma. Visokios Moterų Ligos. 
Kainos nupigintos.

DR. ALEX W. MARMOR
ClYDYTO.ua, OBIHIIROAS IR

‘ OSTEOI’ATAS
4407-0 N’orth Kedzle Avenue 

Tel. Independence 0033
Valandos: iki 1 v. p. p. ir nuo 

6 iki 0 ▼. vak.

siimti tų džiabų? Visųpirma; 
taksų Įiainiava susidariusi per 
pastaruosius keletu metų, daro 
asesoriaus darbų labai sunkiu. 
Antra, asesoriaus vieta turi di
delės politinės reikšmės, tad 
galima numatyti, kad asesorius 
bus nelyginant futbolė, kurių 
mėgins gaudyti įvairaus plauko, 
politikieriai. O iš to malonumo 
juk ne taip daug.

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po -pietų 
Gyvenimai vieta

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, \ išskyrus ketvergą 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

S. M. SKUBĄS
Lietutis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
x Didele ir graži koplyčia dykai 

718 W-18 St. 
Tef. Ropscvelt 7532

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

<9 iki 11 valandai
.6 iki 9 vabalai .vakaro

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West I4th Street, 

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

Policininkas Philip Igoc, gi
minietis Michael Igoe, valstijos 
atstovų buto nario ,buvo pa
skirtas daboti National Tea 
krautuvę adresu 2559 West 69 
streeL

Antradienio vakare jis dabo
jo krautuvę. Jisai buvo už per- 
tvaro. Tuo laiku krautuvėn į- 
ėjo du banditai. Vienas jų su
stojo prie krautuvės perdėtinės 
Auna Skazinski ir jos pagelbi- 
ninkės Betty iPocius, o kitas 
nuėjo į kambarėlį už pertvaro, 
kur buvo policininkas. Kadangi 
policininkas buvo misigrįžęs nuo 
įėjimo į kambarį, tai pajuto, 
kad banditas yra kambary, kai 
šis, įrėmęs revolverį, paliepė 
jam pasiduoti.

Bet policininkas pasisuko* ir 
akies mirkoj pasigriebę . savo 
revolverį šovė į banditą. Ban
ditas susmuko ant grindų.

Antras 
pasilikęs 
bėgu.

Vėliau 
tasis buvo Charles Eakins, 30 
metų, 6117 Kenmore avemie, 
jau iš seniau žinomas policijai 
ir buvęs padėtas teisėjo Borelli 
paliepimu probacijai.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cot. of 35tb 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boi^evard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St. 1 *

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Neseniai legislatura priėmė 
planų taksų mašinerijai Cęok 
paviete perorganizuoti. Sul^g 
tuo planu basius tik vienas ase
sorius ir du prižiūrėtojai. Kilo 
klausimas kam pasiūlyti tų 
svarbų džiabų. Mat, ieškota 
gabaus asmens, nes džiabas di
delis, reikalauja pa tyrusio ir 
švaraus žmogaus, kuris ne leng
vai pasiduotų politikierių spau
dimui.

Pasiūlyta džiabas vienam, pa
siūlyta kitam. Jie atsisakė pri
imti. Pagalios pasiūlyta jis 
kauntės darbo našumo eksper
tui inžinieriui Jacobsui.

Ir jis atsisakė nuo garbės. 
Kalbinamas kauntės tarybos 
prezidento Whelano, Jacobs pa-1 
galios pareiškė, kad jis duosiąs 
atsakymų trečiadienį. *MaU tu
rįs pasitarti su savo žmona. 
Pasitaręs, p. Jacobs pareiškė, 
kad nenorįs būti asesorių.

Bet kauntės tarybos prezi 
dentas Whelan atsisakymo ne
priėmė. KetiHa sukviesti dau
giau miesto tėtušių, kad vi
siems urmu paveikus į p. Ja- 
cobsų.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.

Elzbieta Jankantienė
po tėvais Teišerskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 9 dieną. 4:16 valandą po pietų 
19 32 m., sulaukus pusės a/nžiaus. gimus Lietuvoj. Raseinių apskr.. šid- 
lavos parap. ir mieste. Amerikoj išgyveno J 7 m. Priklausė prie Šv. 
Oaos «r Rožančavos Draugijų.

Paliko dideliame nuliudime dukterį Eleną, žentą Adomą ir anūkę 
PfeyH*s Wocogus. brolio dukterį Harjet Robinson. sesers dukteris — Fe
liciją ir Ma-r-garetą Nausėdienės. Vladislovą Jasevičienę ir Juzefą Lenckus, 
sesers sūnų Kazimierą Sokauį ir gimines Amerikoj. Lietuvoj seterį Kostan- 
ciją Vaišvilienę ir gimines.

Kūpąs pašarvotas, randasi 633 7 S. Califoanja Avė.
Laidotuvės įvyks šeitadieny. vasario 13 dieną, 7:30 vai. iš ryto iš 

namų į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Elzbietos Jankantienės giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuošudžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. *

Nuliūdę liekame.
Duktė. Žentas, Anūkė ir (įiminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard 4139.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborįus ir 
Balzanuiotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilįus visokiems reika

lams. Kaina prieinama
U i 1

331$ Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

laidotuvėse kuogeriausia 
-----  —o musu

Musų Patarnavimas lai 
dotuvėse ir kokiame rei 
kale visuomet esti sąži 
ningas ir nebrangus to 

ad neturime iš 
užlaikymui sky

Kauntės biudžeas $42
157,743

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2201 West 22ijd Street 

Valąmjost l-*w3 Jlr 7-*-8 
Seredomis ir nekėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6.628 Są. Richmąnd Street 

Telefonas Republic 7868

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir* ramų 
patarnavimu, kuomet jis yra labiausiai reikalingas^!

J. F. EUDEIKIS & 60.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Vui TMon.ii YARDS 1741 u 1741

ey-1" 1HIĮI "...S..ajui, 1 "i ■. ■ I. I,n ’įH 1

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS ' 
x z Prįstatoine į Visas tiesio Dalis 
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 

Vainikai ‘
3316 S. Halsted St. Tel, Boulevard 7314

Kode! gi atsisako Jacobs inJ- purašynėjo kada ir kur padaręs 
holdapų įr kiek pelnęs.

Pasirodo, kad ne tik biznie
riai veda sąskaitas, bet kai ka
da ir rūpestingi banditai tai 
daro. 1

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-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. ISth St., netoli Morgan Sb 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hį/de Park 6755 ar Randolph 6800 

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. vyto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėi. nuo 10 iki 12 v. 4ieną.

* Phone Midvvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 >
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 *

DR. A. A. ROTU 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
3102 So. Halsted St. 

arti 3 Ist Street 
CHICAGO, ILL.

3 po pietų, 7—8 vak.
12 dieną

Juozapas Kunevičius
kuris mirė vasario 3 dieną 1932 m. ir palaidotas up.o vasario 8 d., o da
bar ilsis šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nuties ir negalėdamas atsidl- 
kavot tiems, kurie suteikę jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą,

Mes atmindami ir apgailėdami jo pąjiAilifdmą iŠ mu&ų tarpo, r.ęjš- 
kiąjote ^liausią padčką dalyvavusiems laidptuvėte 'žmonėms, aukojusiems 
šv. Misiąs ir suteikusiems vainikus draugams. Dėkavojame musų dvasiš
kiem ttėyam. K*n. Dioųnę La Marr ir La Rae, šv. Onos pajap., kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sįelą ir p4ei Garnrkaitei yž godojimą 
solos bažnyčioje; dėkavojame graboriui A. M. Phillips, už simpatingą, 
mandagiį ir rūpestingą patarnavimą; dėkavpjame grabnešiam? iš Jąunų 
Liet. Am- T*uųšk.o ir Keistučio Paš. Kliubų: djtkayojame ^p. Sadauskų 
ir Garufkų šeimynoms, parodžiusioms ypač didelės užuojautos musų 
•aijudimo valandoj, visfans giminėms, draugams ir pažystamiems, ir pa
gavos dėkavojame vėsiems dalyvaviusiems laidotuvėse žmonėms; o tau musų 
mplimas vy« ir tėveli sakome: ilsėkis šaltoj -žemėje.

Nulipai KuMipifių Sfijugan-

VmSįfįSai 
111 "" ’> wr

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvcrgais ir Subatoms 
2420 W. Marquette Rd. arti Western Av.

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -ii 

1821 So. Halsted Street

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Adenas

Tel.

VALANDOS: 
, nuo 

nuo

DR. A. L. YUSKA
2422 w. Marquette Rd. 

kampas. ^7®h it Artesian Avė.
T4efojcws Grov.ehill 1595 >

Valandas nuo 9 iki .11 ryto, .nuo 2-‘ 
ix 7-9 po pietų, seretdoins po pietų it 

nedėlioms pagal' susitarimą
. i " t ■ . ir — — — »iw.

YDYTO.ua


vaš. 11, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvos Nepriklau 
somybes apvaikš- 

čiojimas
Vasario 16 d.. Lietuviu Audito- 

rijoj, apvaikščiosime 14 metą 
sukaktuves Lietuvos N’e’pri- 
klauscmybs paskelbimo

DALYVAUS -LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBES

■■■ITT n .m ...----- ,--------------------T--------- :--------------------

tai ne liek šokiai, bet kaip 
koks moterų “dress parade”. 
O vyrai, kurių tarpe buvo ga
lima išskirti visa eile musų 
inteligentų^ daktarų, advokatų 
ir kitų profesionalų, taip pat 
visas burys^ jaunuolių, ypatin
gai didele reprezentacija nuo 
Un įversi ly Chibo,
daugumoje tamsiais 
gražų, vaizdingą,

rūbais, 
paveikslą

dentų nuėjo į SLA. 208 mote
rų kuopos , šokius, kurie užsitę
sė iki vėlos nakties*

Tenka pastebėti, 'kad kliubas, 
nors nesenai susiorganizavęs, 
jau siekia didėliu tikslų ir buą 
berods viena lietuvių veikliau
sių studentų brganizaciji? Ame
rikoje. — X.

Naujienų” skaityto 
jamsBridgeporte

PRANEŠIMAI

Bridgeportas

Jau buvo minėta, kad 
apvaikščiojime dainuos 

panelė So- 
Paškevičaitė. Ji yra
viešnia musų paren- 

nes užsiėmusi mu- 
ir dainos studijavimu

Ateinantį antradieni, vasario 
16 d., sukanka 14 metų nuo Lie
tuvos Nepriklausomybs paskel
bimo. Tą didžiąją visos Lietu 
vos, visų lietuvių šventę Chi
cagos lietuviai apvaikščios di
džiuliu masiniu mitingu Lietu 
vių Auditorijoje.

Visi Chicagos lietuviai kvie
čiami dalyvauti šiame svarbia
me apvaikščiojime, kur pasi
džiaugsime Lietuvos laimėjimais 
per tuos 14 metų, prisiminsi
me Lietuvos pergyventus ir dar 
tebegyvenamus vargus, pareik
šime savo nusistatymą dėl vė
liausių vokiečių intrigų Klaipė
doje ir lenkų siautimo Vilniaus 
krašte.

Be žymiausių musų kalbėtojų 
bus ir turtingas muzikalia pro 
gramas, 
šiame
žymi dainininkė, 
f i ja 
reta 
gimuose, 
zikos
neturi daug atliekamo laiko da
lyvauti musų koncertuose ir 
vakaruose. Bet Lietuvos Ne
priklausomybs apvaikščiojimas 
yra tokis svarbus įvykis, kad 
negalėjo atsisakyti nuo dalyva 
vimo musų didžiausioj tautinėj 
šventėj.

Kitas žymus dainininkas, ku
ris dainuos šiame apvaikščioji 
mc, yra p. S. Rimkus. Ji tan
kiai girdime ir koncertuose ir 
per radio. Bet jis yra tiek ge
ras dainininkas, kad kiekvie
nas norime jį girdėti kuotah 
kiausia.

Bus ir daugiau dainininkų ir 
muzikų, apie kuriuos bus pa
skelbta vėliau.

O tuo tarpu patys ruoški
mės, ir raginkime visus kitus 
savo draugus, pažystamus ir 
kaimynus ateinančio antradie
nio, vasario 16 d., vakare būti 
Lietuvių Auditorijoje.—bn.

Atsilankė Į Naujie-, 
nas

P-lc Aida Raulinaitis jau virš 
metų lanko Chicagos Dailės 
Intsitutą. Ji yra duktė p. J. 
Raulinaičio iš Springfield, III. 
Aida, nors labai jaunutė, bet 
savo spėkomis mokinasi ir dir
ba, kas yra labai pagirtina. 
Baigus Springfielde II i g h 
School, ji gavo aukščiausį lai
psnį už dailės darbus ir jos 
mokytoja ragino ją, kad ir to
linus lavintus dailės srity. Da
bar, kuomet taip sunku gauti 
geresnį darbelį, jai prisieina 
net tankiai ir vargti. Reikia 
jai palinkėti laimės ir energi
jos jos pasiryžime. —M te.

......—,—. .....j.____

Sugrąžinkite J. P 
Waitches į Teisėjus 

! Peticijas
Visi, kurie turite peticijas, 

kad padėti adv. J. P. Waitches 
, kandidatūrą municipalio teisėjo 

vietai, malonėkite sugrąžinti jas 
asmeniškai arba per paštą kan
didatui arba į Ivan & Fryer 
Bros, raštinę, 10831 Michigan 
avė. Chicago, Illinois, .ne vė
liau kaip šeštadienį, vasario 13 
dieną.

Dėkodami už jūsų prielanku
mą musų pastangoms pasidar
buoti lietuvių kandidatui į teb 
sėjus pasiliekame su pagarba—

J. P. Waitches For Municipal 
Court Judge Boosters Club:

Ignatius Ivan, pirmininkas.

Visiems žinomas dainininkas 
Stasys Rimkus dalyvaus didžią- 
jame Lietuvos Nepriklausomy
bės apvaikščiojime 
antradienį, vasario 16 
tuvių Auditorijoj. Jis 
tai didžiąjai lietuvių 
pritaikintas dainas.

ateinantį 
d.,. He- 
dainuos 
šventei

programelis, kuriame dalyva
vo keletas žymesniųjų šokėjų. 
S. ir T. Zymontai pašoko gra
žiai, vikriai ispanų šokį tango, 
Irena Juoząite ir Vanda Mise- 
vičiutė — tap dance, kuris 
publikai labai patiko, kaip ir 
pirmasis šokis. Re to, daly
vavo ir viena viešnia, artistė, 
*kuri dainomis ir šokiais dąr 
kiek pamargino trumpą, bet 
gerą programą.

Be to, laike šokių, susirinku
siųjų tarpe ėjo žaidimai, “Va
lentine širdžių” dalinimas ir 
taip toliau, kas žymiai prisi
dėjo prie jaukaus ūpo sukė
limo. *

Vienu žodžiu, šokiai pasisc-, 
kė ir moterų kuopa gali pasi
didžiuoti juos taip vykusiai 
nnrliAL’iic i ’

A. A. Norkaus moderniška ♦ 
valgykla

Kurie gaunate /“Naujienas” 
anksti į'š ryto per išnešiotoją, 
yra maloniai prašomi nerustau- 
ti, jei šią savaitę tektų suvė
luoti su “Naujienų” pristaty
mu. Mirė artimas asmuo, ir 
todėl per kelias dienas “Nau
jienas” Bridgeporte išnešios ki
tas žmogus.

—Senas “Naujienų”
Išnešiotojas.

8tas Metinis Koncertas, rengia Chica
gos Lietuvių Auditorijos Bendrove Lie- 
uvių Auditorijoj, sekmadieny, vasario- 
3ebruary\ 14 d. Programe dalyvauja 
Jirutės Choras, choro vedėjas M. Yoza- 

vitas, garsusis Rusų-Čigonų baletas, 
Sadko Kliubo kvartetas, smuikininkas T. 

^.ossoff, kompozitorius A. Vanagaitis 
su Vanagučiais, Birutės kvartetas: A. 
. ižukas, A. Kaminskas, P. Stogis »ir S. 

limkus, pianistė Aldona Briedžiutė, A. 
Zabukienės trio, solistės: O. Biežienė, N. 
vanauskaitė-Shultz, E. Gapšienė, A.

Zabukiėnė ir kiti.
Bus šokiai prie M. Yozavito orkest

ros. Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 75c ir 
50c. Atsilankiusiems į šį vakarą Audi
torijos Bendrovė tatia širdingai ačiū.

Visus kviečia Komitetas.

Kriauiijų Lokalas 269 A, C, W. of 
A. susirinkimai įvyks pėtnyčioj. vasario 
12 d., Amalgamated Centro Name, 333 
So. Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. 
Taipgi Šiame susirinkime bus svarbus 
kalbėtojas, bus ir daugiaus svarbių rei
klų. Malonėkite dalyvauti visi.

F. Prusis, sekr.

Birutės Choro repeticija įvyks šian
dien vakare, lygiai, 8 vai. Gage Park 
svetainėje. Visi choro dainininkai-kes 
privalo laiku atsilankyti. Valdyba.

Biskis apie agurkus
Kaip agurkas iš Azijos 

keliavo į jūsų stalą

Gražus koncertas 
per radio

Kaip tik pasitaiko būti Brid- 
geporto apielinkėj ir pietų lai
ke, tuojau pradedu galvoti: 
Kur čia gardžiai ir sočiai pa- 
si valgyti? Tuojau atsimenu 
Universal Restaurants (750 W. 
31 St.). Ir kiek jau sykių maų 
teko valgyti šioje valgykloje, 
visuomet buvau pilnai paten
kintas.

čia visi valgiai gaminami 
tikrai lietuviški. Patarnavima’s 
mandagus. O, jąu kopūstų sriu
ba, varškėčiai’^ lašiniečiai tai 
tikrai gardus, ’žūvies irgi Čia 
galima gauti kasdien, nes turi 
įrengę modernišką šaldytuvą.

Kada tik busiu Bridgeporte, 
užsuksiu į Norkaus valgyklą 
Patartina ir kitiems taip 
padaryti.—Ąntan^. ,

S
ir, Agurkas yra daug matęs 

turėjęs ilgą ir įdomią kelione 
kol pasiekė musų stalus. Kilęs 
šiaurinėj Indijoj, kloniuose au
kštųjų Himalajų, iš pradžių bu
vo randamas ant stalų tik tur
tingiausiųjų Radžų ir Mahara
džų.

Biski po biskį jisai pradėjo 
tarp žmonių plėstis ir dasiga- 
vo į Kiniją. Kaip iš ten per
sikėlė į Europą tik galima spė
ti, nes tikrų davinių nėra. Gal 
būt kad misionieriai ir pirkliai, 
kurie važiavo į saulėtekių šalis 
ieškodami naujų valgių ir kve
piančių žolių papuošti savo po
nų stalus, 
agurką 
žmones 
žovės.

Arba 
s tori kai
irgi yra kilę iš Indijos, 
gali būti, kad keldamies į Eu
ropą, laike didžiojo tautų per
sikėlimo, jie atsinešė su savim 
agurką ir pamaži keliaudami po 
pietų Europą supažindino žmo
nes su agurkų ir jį ten užveisė, 
žinoma, tai 
karčių laiko, 
greit priima 
neišsimokina 
vartoti.

Kad 
agurką 
faktas,
vėj vadindavo jį “agherkin” ir 
net dabar vadina' tam tikrą rų- 
šį agurkų “gherkin”. j Taipgi 
slavai ir niekurios kitos tautos 
turi panašų į lietuvių pavadi
nimą agurkų—ogurey, ogurki 
ir t.t.—M. B.

atsivežė su savim 
į Europą ir pripratino 
prie šitos naujos dar-

galėjo būt ir šitaip. Iš
sako, kad lietuviai 

Tad

truko daug gent- 
nes žmonės 
naują dalyką 

kaip ji auginti

ne 
ir 
ir

lietuviai galėjo atnešti 
j Europą liudytų tas 
kad dagi anglai seno-

208 Moterų Kuopos 
šokiai

pat

$<.00 Radio $1.00 
Aptarnavimas

DYKAI R. C. A. ar Cunningharų Tū
bas su kiekvienu pašaukimu. Bile ko
kios išdirbystės, bile kur. šaukite Zurek 
Tel. Juniper 8892 ar Juniper 7551.

Kiekvieno antradienio vakarą 
iš stoties W. G. E. S. Peoples 
Furniture Kompanija palinksmi 
na nesuskaitomą klausytojų 
skaičių, duodama gražių ir rink
tinių lietuvių dainelių ir mu
zikos per radio.

Taip ir praeito antradienio 
vakarą koncertas leistas. oro 
bangomis darė labai malonų 
įspūdį klausytojams, nes, jis 
buvo išpildytas žymių musų 
daininnikų ir dainininkių, kurie 
šj sykį labai gražiai sudainavo 
solos, duetose, trio arba. kvar
tete. Dr. A. Yuška pasakė įdo
mią kalbą apie sveikatą, o juok
darys čalis Kepurė išreiškė 
daug juokų. Prie to viso buvo 
graži ir rinktina muzika, ętc.

Lithuanian Universi 
ty Club

Įdomus ir skaitlingas mitingas 
t

Sekmadienyje, vasario 7 d., 
Steuben Kliube, miesto centre, 
įvyko tieni gražiausių Šio se
zono lietuvių šokiai. Juos ren
gė SLA. 208 moterų kuopė. Tai 
buvo šešiolikti’ metiniai, tos 
organizacijos šokiai ir galima 
drąsiai pasakyti* kad savo gy
vumu, jaukumu, smagumu 
pralenkė visus panašius praei
ties parengimus. Tiesiog kim
šte prikimšta salė klegėjo, 
ūžė. 1 šokėjai sukdamies, vai-, 
cuodami j gyvos, geros Bigelio 
orkestros muzikos taktą, yrėsi 
po salę, kuri tokiai miniai pa
sirodė labai permaža; Bet sa
lė, nors maža, buvo patogi ir 
graži ir tos jos ypatybės žy
miai prisidėjo prie geto lipo 
sukėlimo šokėjų tarpe. Kur 
Bepasisukai, į akis metėsi ryš
kios, gražios musų lietuvių ir 
lietuvaičių sukneles, jų nepa
prastas pasipuošimas. Vienas 
kitas juokomis pastebėjo, kad

šiandien

A S
risis su Duseku

i šiandien Coliseume Jim Lon
dos risis su Rudy Dusck. Ris- 
tynes bus už pasaulio čempio
natą. Prieš kiek laiko Londos 
nugalėjo Duseką, pavartodamas 
taip vadinamą “neck lock”. šį 
kartą jis to negalės daryti, nes 
Atletikos Komisija pripažino, 
kad “neck lock” yra nelegalus.

Bd Londos ir Duseko, daly
vaus dar MeMillen, Hans Stein- 
ke, Hans KampTer,' naujas ris- 
tikas iš Vokietįjos, ir kiti.—N.

Naujas Chevrolet
Turi šiemet daugiau pagerinimų nė ki

tais metais, 20 modelių pasirinkimui

Pripažintas kaipo “Didžioji Amerikos 
Vertybė už 1932 m.”, naujas Chevrolet 
tapo visur išstatytas parodai kaipo tu
rintis didesnių peAnainų ir pagerinimų 
nė kad turėjo kitais metais nuo persimai- 
nymo iš keturių į šešių cilinderių auto
mobilių 1928 m.

Naujasis Chevrolet teikia tylų synero- 
mesh su pasirenkamu Free wheeling, 20 
nuoš. jėgos padidinimu, 65 iki 70 myl. 
į valandą greitumą, gražius bodies su 
ypatingai gražiu priekiu ir daugybe kitų 
svarbių pagerinimų. Nežiūrint visų Šių 
pagerinimų, Chevrolet kaina pasilieka 
žemiausia už kokią jis kada buvo par
davinėjamas, — nuo $475 iki $675.

Šiemet yra gaminami 12 Standard 
body rusių, 3 atdari it 9 uždaryti Fisher 
bodies. Be to dar galima gauti 8 de 
luxe modelius, taip kad pasirinkimui 
yra 20 modelių.

■ Beveik kiekvienas pripažintas pageri
nimas yra sudėtas į naująjį 1932 Chev
rolet, Taą> jų yra down-draft karbu- 
racija, pagerintas erankshaft. mažesni ra
tai, didesni tairai ir desėtkai kięų page
rinimų. Iš mechaniškų pe&fpainų svar
biausias yra tylus synco-mesh su page
rintu free-ivbęeltng, kurį važiuotojas 
gali naudoti kada ‘ tik jis nori ir kur 
būna paranku. , (

Nors ilgis pasilieka tas pats, tečiaus 
karas išrodo ilgesnis, žemesnis, greitesnis 
jr stipresnis. Svarbus išorinis pagerini
mas yra sujungimas radiatoriaus ir lem
pų su fenderiais, vjeton prikabinimo 
prie rėmų, taip kad lempos važiuojant 
prastu keliu nebedrebai, ir nesiųbuoja'. 
Tas taipgi pašalina tuoj vietoj atsiran
dančius girgždėjimus. Taipgi yra visai 
naujas, ' labai gražus priekis. -

Naujasis Chevrolet turi tiek daug 
pagerinimų, kad juos visus išskaitliuoti 
nėrą jokios galimybės. Verta nueiti pas 
artimiausį Chevrolet pardavėją ir nuo
dugniai apžiūrėti šią “Didžiąją Ameri
kos Vertybę už 1932“.

Naujienų spulka
Naujienų skolinimo ir buda- 

vojimo bendrovės nauja serija 
prasideda su 1 d. sausio 1932” 
m. Galima įstoti, bilė kuriuo 
aiku, nes raštinė atdara nuo 

8 ryto iki 8 vai. vakaro kas 
die.

ši įstaiga yra patogiausia dėl
SUtaupinimo pinigų, *»UgiaUSla Į VYų^^įn&^^krybėlėf išvalomos 

dėl investmentų ir parankiau
sia dcl darbininkų žmonių.

Del platesnių, 
kreipkitės 1739 So.

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 
Pbone: Atlantic 4290-f

HALSTED ELECTRIC SHOE 
REPAIRING SHOP 

Vyrų puspadžiai ir kulnys . 
Moterų puspadžiai ir kulnys

iniormacijų 
Halsted St 

T. Rypkevičia, sekr.

ir sublokuojamos ..............................  50c
ESTELLE LITOS
1823 S. Halsted St

Chicagos Lietuvių t Choro Pirmyn ge- 
nerališka Agurkų pamoka atsibus ket
verge ir pėtnyčioj Meldažio svetainėj. 
Visi choro nariai būtinai susirinkite lai
tu." Valdyba.

Mes pildome 1931 
metų

Income Tai
blankas

Kam reikalingas toks pa
tarnavimas užeikite į

Reikalaukite, “NAU
JIENAS” ant .bilę kam
po, kur parjuodami lai
kraščiai. l’ardavė jas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

Sekmadienyje, vas. 7 d., Great 
Northern viešbutyje įvyko mė
nesinis Lithuanian University 
Qlub mitingas. Susirinkimas 
buvo gana skaitlingas. Jame 
dalyvavo apie trisdešimts na
rių, kurių tarpe buvo ir penki 
nauji studentai, ateityje pla
nuoją prie kliubo prisirašyti.

2:30 po pietų pirmininkas 
A. Lidy atidarė susirinkimą ir 
po protokolo perskaitymo pra
sidėjo diskusijos. Naujų įneši
mų padaryta gana daug. Po 
ilgų ir nuodugnių apkalbėjimų, 
nariai nutarė surengti šokius 
gegužės 21 dieną Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje. Kadangi tai 
pirmi klubo ruošiami vieši šo
kiai, parengimų komisijos pir
mininkas stud. Svilow su ko- 
misijos nariais deda visas pa
stangas, kad šokiai butų įdo
mus, savotiški, šis tas naujo 
tos rųšies parengimuose.

Be to, iškeltas savo mėnesi
nio žurnalo leidimo klausimas, 
bet tas paliktas spaudos komi
sijos rankose, kuri ištirs žur
nalo leidimo ;galimybes ir nau
dingumą. Visų; svąfrbiatoiAi, Įno
riai nutarė dalyvauti 200i nietų 
Washingtono sukaktuvių iškil
mėse, kurios įvyks Chicago  j e. 
Pirmiausiai buvo manoma siųs
ti savo delegaciją į Washingto- 
ną ir reprezentuoti lietuvių 
studentus, nes tenka paminėti, 
kad kliubas gavo oficialų/ pa
kvietimą tose iškilmėse daly
vauti, bet dėl lėšų stokos nariai 
nubalsavę 8al^vauti tik Chica-, 
goję. '

Po ilgo, bet produktingo mi- . .
tingo, jaariai nuėjo į savo l>an- ma^pnsiųsti. Pinigus Pa^ 
kietėlį, kuris įvyko tame pa
čiame Gręat Northern viešbu
tyje. Linksmai 
praleidę laiką,

MADOS MADOS

UNIVERSAL SHOE 
REBUILDERS 

\ ANTANAS F. STANEVICH 

3451 Wallace Str.
Augštos rųšies darbas.—Žemos Kainos 

—25 metai patyrimo.
Mes pasiimam čeverykus 
ir greitai pristatom.
Tiktai patelefo- 
nuokit YARDS 

Kas at- 
pasiims 

gaus 10 nuoš. W
nuolaidos.

MADOS

Naujienas
1739 So. Halsted St.
Ofiso valandos kasdie 

nuo 8 iki 8 vakare.
Šventadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. po piet.

RAMOVfi
| iTHEATREfl

35, « Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie

3479

Dvigubas programas

“Street Scene”
su

SYLVIA SIDNEY, 
WILLIAM COLLIER, Jr. 

ir

“Safe irt Heli”
su 

DOROTHY MACKAILL

— Suknele šu

Taipgi

Komedija, Žinios; Pasakėiibs, 
Margumynu.

u. Galima su-kitokios spalvos bliuzka dėvėti' 5479
Siūdinti galima iš lengvos vilnonės materijos arba iš margos naujoviškos materi
jos. Sukirptos mieros 4. 6, 8, 10 jnetų mergaitėm.

, 3486 —/Jaunutei mergaitei mokyklon ejri suknelė. Tinka iš sunkesnės arba
lengvesnės materijos. Sukirptos mieros 6, 8/10, ir 12 metų mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Įsutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo yardą, pa
vardę jr adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. GAli-

tą ženkleliais kartu su užsaką 
mu. Laiškus reikia adresuoti:vivauu- ------ t i

draugiškai Naujienos, Pattem Dept., 1789 
So. Halsted Chicetfo. III. ,ir 

dauguma stu-

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.

Čia įdedu 15 centą ir prašau at* 

siųsti man pavyzdį No ..-------- ...___

Mieros per kratinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestai

MILDA
Theatre

3142 S. Halsted St.

Šiandie
Dvigubas programas

‘Forgoten Women’
su

MARION SCHILLING, REX
BELL, BERYL MERCER

“Shotgun Pass”
■ . SU >

TIM McCOY, VIRGINIA
< LEE CORBIN

Taipgi
Komedijos, Žinios, Pasakėčios#

Margumynai

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mes telklarpe ekspertų iMtruk- 
rijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. 0ema kaina. Me 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. Raly kito dėl 

knygų apie kursą, kuriuo 
Jus įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dėtai- 
nlnti Ir padaryti gražias skry
bėles, kol mokinatės. Diplomos 
duodataos. Ateikite ar raftyklt 
dėl nemokamos knygutės.

MAS TE R OOLLEGE
JOS. F. KA8NICKA. Principal 
1M N. STATE RAN. «71S

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į stadiją arba palaukit į namas 

3315 So. Halsted St 
Tel. Yards 1546

I '

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST- 
MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo 
morgičiaus. Geras užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės j 
Naujienas, 1739 S. Halsted St 
Box 1382.

Personai

PAIEŠKAU' savo pusbrolio Povilo 
Waškio, paeina iš Mišėnų kaimo, Plun
gės valšč., Telšių apskr. Turiu labai 
svarbų reikalą. Prašau jo paties arba 
kas apie jį žino pranešti, busiu dėkinga.

ROZALIJA WAŠKIS,
5527 W. Washington St.. Chicago, III.

' Tel. Mansfield 4581

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

REIKIA gerų salesmenų pardavinėti 
cigarus. Geras uždarbis. Atsišaukite 
tuojau. 4707 S. Halsted St.

Fiirnished Rooms
RENDOhjk didelis kambarys, karštu 

vandeniu šildomas, pavieniems ar vedu
siai porai, ne brangiai. 7148 S. Talman 
Avė. Tel. -Prospect 8921.

Business Chąnces
,ĮPaydavimuiL -Bhgdąi. , , -

PARDAVIMUI arklys ir du veži
mai, taipgi visą biznį, kurį mes išdir
bome per penkioliką metų. Biznis — 
pristatymas anglių, ledo ir kraustymas. 
Vasaros laiku padarome vidutiniai pen
kioliką dolerių į dieną. Parduodame la
bai pigiai, nes išvažiuojame į farmą.

1823 S. Union Avė.

PARSIDUODA buČemė ir grosernė, 
su namu z ar be namo. 264 So. 13th 
Avė., Maywood, III. ,

*      *1 <11111 imi II  ................—<4 ■■■ 1

BUCERNĘ ir grosernę su namu par
duosiu, arba mainysiu į nedidelį namą. 

6001 S. Carpenter St.

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

DIDELIS BARGENAS. 5 kambarių 
namas, priimtas j mainus. Parduosiu 

. labai pigiai. Atsišaukite pas savininką. 
1021 W. 60tb St. Tel. Englcvvood 
2116. '




