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Tautu Sąjunga Patvirtino Tribunolo Sprendimą
Vilniaus klausimu Japonai rengiasi
Lietuvai pripažino žut-but pasiimti 

pretenzijų teises Shanghai miestą
Tarybos pcsėdyje viešai prip.i 

žinta, kad negalima priversti 
Lietuvą atidaryti lenkams su- 
sLsiekimą

Klaipėda, vasario 2. — Spau
dos pranešimais iš Genevos per
eitą ketvirtadieni Tautų Sąjun
gos Tiryboje buvo svarstomas 
Lietuvos Lenkijos susisiekimo 
ginčo klausimas. Tautų Sąjun
ga, išklausiusi Vyriausio Tarp
tautinio Teismo Haagoje nuo
sprendį. pripažino ,kad nėra ga
lima Lietuvos priversti atidary
ti Kaišedorio-Landvaravo gelž- 
kelio lenkams važinėtis, kaip 
tai pirmiau yra pripažinta Ma
ngos Teismo nutarimu.

Lietuvos užsienių reikalų mi- 
nisteris Dr. Zaunius išreiškė 
padėkos Haagos Vyriausiajam 
Teismui už teisingą klausimo 
išrišimą. Savo kalboj ministeris 
plačiai prisiminė Lietuvos gin
čą su įlenki ja, pastebėdamas, 
kad Lietuvos I^enkijos santy
kiai negalės būti sutvarkyti, 
kol lenkai laikys jjasigrąbę Vil
nių. Tautų Sąjungos naujau
sią nutarimu Dr. Zaunius iš^ 
aiškino, kaip pičics Sąjungos 
pripažinimą, kad Vilniaus klau
simas jokiu budu nėra baigtas.

Zaunius apkaltino Lenkiją

Dr. Zaunius, dar syki trum
pai nupasakojo ,kaip lenkai vy- 
liugingu budu sulaužę Suvalkų 
sutarti, smurtif pagrobė Vilnių 
ir kaip pati Tautų Sujungi tą 
smurto aktą pradžioje pasmer
kė, gale savo kalbos pareiškė:

“Taika, kurios rūmai tegali 
būti pastatyti ant tvirtų ir tei- 
sės ir teisingumo pamatų, ku
rią įgyvendinti mes siekiame, 
ir visi esama pasiryžę, tol pa
siliks tuščias žodis, kol valsty
bė. T ui u Sąjungos narys, pa
dariusi tarptautinį nusikaltimą, 
nebus priversta atitaisyt skriau
dą valstybei, kuri buvo to jos 
smurto auka”.

Lenkijos užsienių reikalų mi
nisteris Dr. Zaleskis atsisakė 
atmušti Dr. Zauniaus kalboje 
nurodytus faktus. Jis tik ap
gailestavo, kad Lietuva pasi
stengusi vien tik teisių ginčą 
perkelti Į politišką pusę. Gale 
savo kalbos net ir Zaleskis su
tiko, kad Haagos Tribunolo 
sprendimas buvo teisingas tei
sės atžvilgiu.

Columbus, O., vas. 11.—Lcs- 
ter Person, 28, automobiliu į- 
važiavo į stovintį traukinį, bet 
traukinio nesudaužė. Už tai 
nubaustas 30 dienų kalėti.

Keturių valandų tyla prieš nu- 
lemenčią audrą tarp japonų ir 
kiniečiu fe

Shanghai, vasario 12. — Ke
turių valandų tyla prieš audrą 
prasidėjo visame Shanghai fron
te, padarius trumpas paliaubas 
tarp japonų ir kiniečių, kad bu
tų galima išgabenti iš karo zo
nos visus civylius vyrus, mote
ris ir vaikus. Paliauboms tar
pininkavo Anglijos generalis 
konsulas. /

Su didžiausiu atsidėjimu ir 
slapta abi šalys ruošiasi smar
kiausiam karui, kokio dar Ki
nijoj ligi šiol nebuvo ir kaip 
japonai sako, kad nebuvo nuo 
19(15 metų, po Rusijos-Japoni- 
jos karo.

Mėtys 500 svarų bombas
Penkių šimtu svaru bombos 

su neapsakoma sprogimo pajė
ga’ bus mėtomos iš orlaivių i į 
Woosung fortus laike genera- 
lės ofenzyvos, kurioj japonai 
vartos jurininkus, infanteriją, 
artileriją, karo laivus ir orlai
vius. Japonai rengasi padėti 
visas pajėgas, kad kuo greičiau 
išvarius kiniečius iš Shanghai.

Vakar dieną buvo veik ramu 
visame fronte, kadangi japonai 
šventė * Japonijos imperijos j- 
steigimo sukaktuves. Dar 660 
metais prieš krikščionišką erą 
esą saulės dievaitė pagimdė 
pirmąjį Japonijos imperatorių. 
Jo atminčiai vakar net kaiku- 
rie kiniečiai papuose savo vie
šuosius namus japonų vėliavo- | 
mis.

Į
Japonai žudo moteris, vaikus Į
Shanghai, vas. 11. —Penkios 

moterys užmuštos ir 16 sužeis
ta japonų orlaiviams numotus 
bombas į dirbtuvę tarptautinėj 
kolonijoj, kur be to buvo apgy
vendinti 19 Amerikos kareivių. 
—Be to japonų orlaiviai užmu
šė 51 kiniečių civylius žmones, 
tame tarpe daugelį moterų, 
vaikų ir ligonių, mėtydami 
bombas į nukentėjusių nuo po
tvynių liogerį. Du protestai 
ruošiami japonams, vienas nuo 
Sir John Simpson, nukentėju
sių nuo potvynio gelbėjimo ko
miteto vardu, kitas nuo , Ame
rikos gėneral konsulo Edwin 
Cuningham. Japonų admirolas 
Shimada’ apsilankęs pas Ame
rikos Admirolą Taylor atsipra
šė ir prižadėjo nebebombar- 
duoti nekaltų žmonių.

Šimtai raudonųjų su
imta Pragoję

Praga, Čekoslovakija, vas. 11. 
—Keli šimtai raudonųjų, įimant 
komunistų delegatus, atstovus 
ir senatorius, suimti didelėj de
monstracijoj, kurioj net 16 po- 
licistų buvo sužeista1.

Japonija įsteigė submarinų 
bazes Pacifike

Geneva, vas. 11. — Kaltina
ma Japonija, kad ji dar vieną 
pasižadėjimą sulaužė. Ji' įstei
gusi submarinų bazes Carolinc, 
Ladrones ir Maršalo salose, ku
riom valdyti ji buvo gavusi 
mandatą iŠ Vokietiją nugalėju
sių valstybių.

- -

L. Mills (dabartinis iždo sekretorius); Harvey ('. Couch; Jesse H. Jonės; gen. Charles G. Daivos
ir Eugene„ Meyer.

Litvinovas siūlo 
visoms valstybėms 

naikinti ginklus
Rusija sutinkanti* nusiginkluoti 

kiek tik bus susitarta

Geneva, vasario 11. — So
vietų unijos delegacijos pirmi
ninkas, užsienių reikalų komi
saras Maxim Litvinovas nusi
ginklavimo konferencijai pa
tiekė planą visuotino nusigink-
lavimo, kaip vienintelės priemo-' 
nes išsigelbti kito karo, kurs, į 
anot jo, butų nepalyginamai 
pražutingesnis.

Tikėdamas, kad daugelis i 
stambesnių valstybių bus prie
šingos pamatiniam nusiginkla-; 
vimui, Litvinovas pasiūlė laips-į 
niuotą ir proporcionali misi- ! 
ginklavimą ir, nustebindamas i 
konferencijos dalyvius, užtikri- i 
no, kad Sovietų Busi j a yra pa
siryžusi nusiginkluoti tiek, kiek 
tik bus susitarta.

Nežiūrint, kad buvo uždraus
ta ploti kalbėtojams, delegatai 
nesusilaikė ' nenuploję Litvino- 
vui.

Kinija vis tebetiki Tau
tų Sąjungai

Geneva, vas. 11.— Matyda
ma, kad Tautų Sąjungos s tam* 
bieji nariai vengia ką nors da
ryti Kinijai nuo japonų invazi
jos apginti, Kinija rengiasi 
veikti per mažąsias valstybes, 
kad tos priverstų T. S. Tarybą 
kad ir ką nors daryt. Sąjun
gos impotencija padarė sunkaus 
įspūdžio į nusiginklavimo kon
ferenciją. .

Darbas prieš Wilkerso- 
no paaukštinimą

Washington,. vas. 11. — Be
sirengiant pakelti į Circuit 
Court of Appeals Chicagostei- 
sją James WiH<ersoną, kurs pu
tei se 11 metų kalėti Al Capone, 
Chicagos darbininkų unijų ad
vokatai užprotestavo, pareikš- 
dami, kad Wilkerson buvęs vi
są laiką darbdavių užtarėjas.

London, vas. 11. — Europoj 
šaltis pasiekė 33 laipsnių že
miau zero.

! Gilus sniegas ir audros 
Europoje

Londonas!* vaš. 11. —Sme
igus ir audrbs su aštriu šalčiu 
I siautė didžiojoj dalyj Europos. 
Rumunijoj Nušalo 11 žmonių 
vežimą užpusčius; Franci joj sū- 

i šulo 3 žmonės* Anglijoj pir
mą kartą storai prisnigo.

i Mussolini vizitas 1 
' papui panaikinęs 
' Italijos laimėjimą
Diktatorius oficialiai paneigė 

Garibaldi norus išlaisvinti 
Italiją

Roma, Italija, vas. 11. —Pir
mą kartą suvienytos Italijos 
istorijoj valdžios galva padare 
oficialų vizitą katalikų popui, 
kuomet Benito Mussolini vakar, 
lydimas viso būrio aukštų fa
šistų Valdininkų, atvyko pas Pi
jų XI, jau 261 Romos katali
kų bažnyčios popą.

Po ilgų ceermonijų ir svei
kini mosi su įvairiausiais popo 
dignitarais, Mussolini ,pasipuo
šęs visais trimis popo jani su
teiktais medaliais, nuvyko su 
vizitu ir per valandą ir 5 mi
nutes kalbėjosi su popu priva
čiai. Kuo vizitas baigėsi, spė
jama tik iš plačios šypsenos 
per visą Mussolinio veidą, kai 
jis išėjo .nuo popo.

“Popas yra laimingas^ tai ga
lite suprasti kaip mes džiaugia
mės jūsų ekscelencijos vizitu” 
dėkojo Mussoliniui kardinolai. 
Virš 3000 kareivių, žvalgybos 
ir juodmarškinių saugojo ke
lius, Mussoliniiii važiuojant j 
Vatikaną.

Greensburg, Ga., vas. 11. — 
Jack Kuli, 15, nušovė rudos 
spalvos pelėdą, didžiausią, ko
kia kada nočs buvo matyta.

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

Bendrai giedra ir šalčiau; 
mažėjantis šiaurvakarių vėjas.

Vakar temperatūra .pasiekė 
vasarinio laipsnio, 62-63.

Senatas balsuoja 
$750,000,000 bilių 
bedarbiams padėti

Pusė sumos eis pagalbai, o pusė 
kelių konstrukcijai

VVa'shington, vas. 11. -r-Se- 
natas dar pridėjo $350,000,000 
prie senatoriaus La Follette bi- 
liaus bedarbės pagalbai. Senato 
nusistatymu $350,000,000 turi 
būti priimta bedarbių pašalpos 
reikalams ir daT $350,000,000 
viešųjų kelių statybai, kad duo
tų bedarbiams ilgesnį uždarbį.

Bilius jau ruošiamas galuti
nam balsavimui ir greit taps 
įstatymu.

Smith gadina demo
kratų reikalą

Washington, vas. 11. — De
mokratų partijos gražias viltis 
nugalėti Hooverį žymiai pri- 
temdė Al Smith išėjimas su pa
reiškimu, kad ir jis kandida
tuoja tuo 'budu pęrskeldamas 
balsus tarp savęs ir Roosevelto.

Baus ukrainiečius už 
neatidavimą pyliavos
Maskva, U.S.R., vas. 11. — 

Pravda’ rašo, kad Ukrainos vals
tiečiai ir kaikurie distriktų ko
misarai parodo oportunizmą 
pristatant valdžiai grudų pylia 
vą. žadama pradėti naują kam
paniją prieš “kulokus”.

Turkija ir Persija mo- 
' bilizuoja
'London, va's. 11. — Patirta, 

kad Turkijos 'diktatorius Kernai 
Paša paskelbė mobilizaciją dėl 
galimų įvykių Indijoj. Tą patį 
daro Persija. Abidvi tačiau 
valstybės pareiškę, simpatijų 
Anglijai. .

“Garneris prezidentu! ”
Washington, vas. 11. —De- 

rriokrabai, susidūrę su keliais 
kandidatais į prezidentus mano 
pasirinkti “juodą arklį”, ku
riuo turėtų būti Garneris, da
bartinis demokratų prezidentas 
kongrese. z

Prūsu lietuviams fe
įsteigt mokyklas 
derybos nepavyko

*------ »—
Vokiečiui pasiūlė steigti mo

kyklas Prusnose mainais

Kaunas, saus. 28. — Teko 
patirti, kad paskutinių laiku 
buvo vedamos derybos tarp Lie
tuvos ir Vokietijos dėl mokyk
lų konvencijos sudarymo. Pa
gal šią konvenciją turėjo būti 
užfiksuotos lygios teisės vokie
čiams Lietuvoje, ir lietuviam 
Rytų Prūsijoj mokyklų srityj. 
šių derybų iniciatyva priklauso 
vokiečiams, kurie pašiulė leisti 
atidaryti pradžios mokyklas lie
tuvių vaikams Rytų Prūsijoj, 
jei busią garantuotos vokiečių 
mokyklų egzistencija ir vysti- 
masis Lietuvoje.

Kalbama, kad su šiuo pasiū
lymu nesutinka Rytų Prūsijos 
lietuvių vadas rašytojas Vydū
nas. Jis neva reikalavęs, kad 
lietuviams Rytų Prūsijoj ne
tektų steigti atskiras lietuviš
kas mokyklas, kuriose randasi 
bent 10 mokinių lietuvių tau
tybės, tiem mokiniam butų 
skirtas tam tikras lietuvių kal
bos dėstymo valandų skaičius. 
Kol kas derybos jokių vaisių 
nedavė. Manoma,. kad; jos bus 
atnaujintos.

Darbo Federacijos 
planas senate dėl 

bedarbes baigimo
Penkių dienų savaitė, pastovios 

irJgcs, daugiau darbininkų

Washington, vas. 11. — Se
nato komisijose Amerikos Dar. 
bo Federacijos prezidentas Wil- 
liam Green patiekė planą bedar-! 
bei panaikinti, būtent: 1, Tuo
jau įvesti penkių dienų darbo 
savaitę viešose ir privatiškose 
įmonėse; 2, Liautis kapoti al
gas, kaip tai daryta per ištisus 
1931 metus, atimant darbo žmo
nėms pirkimo pajėgas; 3, Suda
ryti daugiau darbe/ galimybės, 
samdant visur po daugiau dar
bo rankų, ir 4, Leisti jaunuo
menei kiek galima ilgiau pasi
likti mokyklose, kad pasiruoš
tų amatui, neatimdami uždar
bių suaugusiems šiuo depresijos 
laiku. ' \

Kūdikis nepabūgo bom
bardavimo

Shanghai, vas. 11. — Nežiū
rint į pragarišką bombardavi
mą iš japonų pusės, tūla ki
nieti aristokratė pagimdė kū
dikį apkasuose tuo momentu, 
kada japonų bombos sproginė
jo virš galvų.

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

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

LIETUVOS ŽINIOS
Persekioja pažan
giąją jaunuomenę
Baisogalos valsčiuje yra ga

na daug pažangaus jaunimo, 
kurs nori spiestis po L. J. fi
gos vėliava.

Skiemų kaime buvo įsteigtas 
skyrius, kuris turėjo apie 70 
narių ir gerai veikė: dažnai 
rengdavo vakarus, gegužynes; 
iš gauto pelno pirkdavo knygų; 
jau turėjo gana didelį knygy
ną, įrengtą sceną ir k. Bet kaž 
kodėl buvo uždarytas. Nors jau
nimas nerimsta, dažnai duoda 
prašymus, bet vis vienodą at
sakymą gauna: nepatenkinti. 
Pavasarininkai, jaunalietuviai 
gail laisvai dirbti, o jaunimie 
čiai—ne.

Taipgi buvo paduoti bent ke
li prašymai! ‘ leisti Baisogalos 
miestely įsteigti skyrių ir či.i 
tas pats atsakymas.

Ir nežinome ar ilgai reiks 
veltui leisti tą brangų jaunys
tės laika, fc.

Lietuva galės vežti Vo
kietijon 5000 toną 

sviesto!
Kontigentį^etuyog sviestai |

Kaunas. Iš autoritetingų šal
tinių teko patirti, kad sąryšy 
su muitų pakėlimu sviestui Vo
kietijoj nuo 50 iki 100 markių 
dvigubam centneriui, Lietuva 
didžiausio palankumo principu, 
gauna tokį pat kontigentą, kai Į) 
ir Suomija, būtent: 5,000 tonų 
sviesto galės įvežti į Vokietiją 
po 50 markių muito nuo dvigu
bo centnerio.

Teismas nubaudė poli
cininkus už piliečių 

mušimą
1930 m. nuovados virš. pad. 

J. Piontka, eilinis polic. Griške
vičius ir pasienio polic. Vekte- 
ris, nuvykę į Jovaišų kaimą 
(Liepalangio vai., Seinų ap.) 
padaryti kratą pas K. Navicką 
(medžioklinio šautuvo paimti), 
rado laukuose ganantį arklius 
P. Mįliavičių, kurį apspardė ko
jomis ir K. Navicką; abu su
areštavo ir palaikę apie 2 die
nas,^paleido.

Nukentėję piliečiai padavė 
'skundą valstybes gynėjui, ku
ris iškėlė bylą.

Marijampolės apygardos teis
mas išvažiuojamoje sesijoje 
Alytuje sausio 14 d., išnagri
nėjęs bylą, pripažino policinin
kus kaltais ir nubaudė: virš, 
pad. J. Piontką dviem savaitėm 
arešto, Griškevičių—7 paromis 
ir Vekterį—3 paromis.
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Kenosha, Wis.
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Visko po biskį

Vasario 7 d. German-Ameri
can Home svetainėj įvyko SLA. 
212 kuopos susirinkimas. Tarp 
svarbesnių tarimų tenka pažy
mėti sekaipi: nutarta kreiptis 
j centro raštininkę ir pareika
lauti, '■ kad “Tėvynėj“ butų pa
talpinta kuopų valdybų apdrau- 
dos polisai. Tada kuopos žinos, 
nuo kokių nelaimių yra apsau
gotos valdybos. Mat, laikraš
čiuose teko pastebėti, kad Mel- 
rose Parke, III., užsidarė ban
kas ir dcliai to kuopa turi daug 
nesmagumų su pinigais, pasiųs
tais į centrą. Kiek žinoma, ry
tinėse valstijose turėjo nešina-, 
gumų, viena kuopa, kai mirė 
jos finansų raštininkas. Tokiu 
budu nariai nori tikrai žinoti, 
kokią apsaugą turi kuopos iš 
tos ‘apdraudos, kurią išima 
SLA. Centras.

\•

Susirinkime buvo gana daug 
diskusijų dėl vieno nario, ku
ris mėgsta daug pliaukšti ir 
rašyti visokių niekų į “Sanda
rą”. Ypač daug buvo prime
luota 1 “Sandaros” No. 3. Vie
nas narių davė įnešimą, kad 
tam didvyriui butų atimtas bal
sas net šešiems mėnesiams. Ka
dangi kaltininko J. Kasparo su
sirinkime nebuvo, tai nariai ne- 
norėjo jį bausti, neduodant 
jam progos nei pasiteisinti, 
įnešimas tapo atmestas, — už 
balsavo 9, o prieš 12. Tačiau 
tapo priimtas tarimas, jog atei
tyj jokie šmeižtai nebebus to- 
loruųjami. šmeižikus kuopa pa
sistengs atatinkamai nubausti, 
nežiūrint kas jie nebus. Tai 
Įspėjimas Kasparui, kad jis 
daugiau nebeniekintų kuopos 
narii): ir, nebekeltų tarp jų be
reikalingų nesusipratimų./ Fra*-' 
ternąlėj organizacijoj tokie da
lykai nėra ’eistini.

Musų kuopa daug darbuojasi, 
kad pagelbėjus tiems nariams, 
kurie dėl nedarbo nebepajėgia 
užsimokėti duoklių. Susirinki
mas išrinko komisiją, kuri rū
pinsis surengimu spektaklio. 
|?elnas eis padengimui duoklių. 
Komisijon išrinkta ponios R. 
/lilkienė, S. Butkus ir* O. Kas- 
parienė, — visos veiklios mote
rys. Tad reikia manytė, kad 
kuopa turės pasekmingą paren
gimą.

—o —
Kiek teko patirti, Kenoshos 

namų savininkai šaukia masinį 
susirinkimą, kuris įvyks vasa
rio 12 d. Polonia svetainėj. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Mi
tinge bus svarstomas taksų 
mokėjimo klausimas. Tai bus' 
tarptautiškas susirinkimas, tad 
patartina visiems dalyvauti, o 
ypač namų savininkams.

—o—*
“Sandaros” No. 3 p. M.MCas- 

parartis sako, jog įvykusiame^ 
SLA. 10 Apskričio metiniame 
? u važiavime grupė delegatų pa
sisakė už tai, kad Pildomosios 
Tarybos rinkimuose remsią Ge
gužį, Tareilą, Klimą, Januške
vičių ir Rąginską.

P-as Kasparaitis butų daug 
geriau padaręs, sakydamas, jog 
jis tuos kandidatus remia. Kiek 
aš žinau, Wisconsino valstijos 
SLA. kuopos nori pakeisti se
nąją valdybą, išėmus iždininką 
K. Gugį. Tatai aiškiai parodė 
kandidatų* nominavimas.

—o—-

Tame pat “Sandaros” nume
ry] J. Kasparas kad drožia tai 
drožia iš peties korespondenci
ją, kuri susideda iš Marcinkaus 
bei IPovilanskio šmeižimo ir ki
tokių nesąmonių. Kasparas, tur 
būt, sapnuodamas rašė tą ko
respondenciją. Jis sako, kad 
Marcinkus su Povilanskiu norė
ję nuversti SLA. 212 kuopos 
valdybą. Kiek man žinoma, pats 
Kasparas taip darė, duodamas 
jnešimą atsukti kuopos vldybą.

Dėliai to jo brolis įsižeidė ir re
zignavo iš valdybos. Tada ponia 
O. Kasparienė, J. Kasparo žmo
na, perstatė'^ iždininkus J. 
MarcMėVičių, kūr| nariai ir 
išrinko. Patariu Juozui paklau
sti savo žmonos, kaip iš tiesų 
dalykai buvo, tąsyk nerei
kės kaltinti kitus.

Kai *dėl tos balsios rezoliuci
jos, tai reikia pasakyti, jog tai 
p. Marcinkaus pasidarbavimas. 
Ariu jam, kad SLA. 212 kuo
pa priėmė rezoliuciją, idant 
butų ( teikiama pagalba tiems 
nariams, kurie nebegali užsi
mokėti duoklių. Panašią rezo
liuciją A. Labanauskas pasiūlė 
SLA, 10 Apskričio metiniam 
suvažiavimui.k Rezoliucija buvo 
priimta. Jeigu ne Marcinkus, 
tai to nebūtų buvę padaryta. 
Tad kas daugiau padarė gero 
tiems nariams, kurie dėl nedar
bo nebegali užsimokėti duoklių,
— Marcinkus’ ar Kasparaitis? 
Dviejų atsakymų, žinoma, ne
gali būti. Apie Kasparą galima 
tik tiek pasakyti, jog jis nieko 
naudingo kuopoj neveikia, kaip 
tik straksi.

Tiesa, jis giriasi, jog kuopai 
uždirbęs $500. Norėčiau žinoti,
— kokiai kuopai? Kiek aš ži
nau, 212 kuopa dar niekuomet 
tiek pinigų neturėjo. Tad kam 
be reikalo pasakoti išsapnuo- 
tus^dalykus.

■ Pagalios, keikia pasakyti ir 
tai, kad kuopos nariai visgi 
moka įvertinti Marcinkų: jis ir 
dabar yra valdybos narys. Tuo 
tarpu Kasparas, nors ir labai 
trokšta, negauna nei durininko 
vietos.

Kasparas sako, kad buk Mar
cinkus apvaginęs Tareilą ir Ge
gužį. Aš labai abejoju, kad 
Marcinkus butų padaręs krimi- 
nališką įtarimą. Kiek man ži
noma, Marclnkds' luo atžvilgiu 
yra gana atsargus, nes jis pats 
yra biznyj. Visai kitoks reika
las yra su J. Kasparu* kuris su 
savo žodžiais nesiskaito. Saky
sime, priešmetiniame SLA. 212 
kuopos susirinkime jis tvirtino, 
kad /Pildomoji Taryba kartu su 
Gugi u paskolino $7,000 ant to
kios nuosavybės, kuri tėra ver
ta $3,000. Tą pareiškimą jis 
padarė kuopos susirinkime. K. 
Braze rado reikalingu kreiptis 
į iždininką Gugį, kad paaiškin
tų, kaip iš ti^sų dalykai yra su 
ta paskola. Kai kuopa gavo pa
aiškinimą, tai J. Kasparas tapo 
pastatytas prie gėdos stulpo. 
Aš manau, kad butų visai pra
vartu tokį poną suvaldyti. 
Skelbdamas melagingus daly
kus apie organizaciją, jis daro 
jai daug bledies. Jeigu žmogus 
yra tiek išgveręs, kad nemoka 

'suvaldyti sayo liežuvį, tai rei
kia stvertis kokių nors prie
monių.

štai jums kitas pavyzdys, ko
kias teisingas korespondencijas 
rašo J. K. Toj pat “Sandaroj” 
jis rašo, jog Dailės Ratelio 
Naujų Metų vakare J. Marcin
kevičius neva pasakęs prakal
bą ir prijuokinęs susirinkusius. 
Perskaitęs tą korespondenciją, 
aš tiesiog nusistebėjau: pats 
tame vakare buvau ir tikrai 
žinau, kad J. Marcinkevičius ne 
tik nekalbėjo, bet visai nebuvo 
nei tame vakare. Na, kaip jums 
patinka tokie “teisingi” apra
šymai? Ot, drožia žmogus, kas 
tik jam ant seilės užeina.

Kiek tenka patirti, musų ko
lonijos lietuviai daug kalba apie 
Vanagaitį, kuris - patraukė 
“Naujienas” j teismą, reikalam 
damas iš jų $25,000. Dauguma 
sako, kad ^Naujienos” užaugi
no Vanagui šnąpą, su kuriuo 
jis dabar bando joms įkirsti.'

Ir tai tiesa. Apie Vanagaičio 
gastroles “Naujienoje” visuo
met buvo rašoma • daugiau ne| 
reikia. Tokiu budu jam ir pa
sisekė išsigarsinti. Tiek kitur, 
tiek > • musų kolonijoj ‘'Naujie
nos” turi daug pritarėjų. Spren-

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

džiant iš žmonių simpatijų, 
Vanagas atkirs savo * snapų. Aš 
manau, kad jis laimės tiek, 
kaip Zablockis ant muilo.

■—»

Smetonos valdžia nebenori 
įsileisti 'j Lietuvą SLA., organo 
“Tėvynės”. Kiek teko patirti iš 
patikimų šaltinių, vienas Ke- 
noshos Voldemaro garbintojas 
kalba, kad reikėtų paskelbti 
boikotą kai kuriems į Kenoshą 
ateinantiems laikraščiams. Ki
niečiai taip kariauja su japo
nais. Gal tai ir geras būdas. 
Tik gaila, kad 'čia n'e Lietuva 
ir ne Kinija.

Tas pats žmogiukas nusi
skundžia, kad kai kurie lai k r ąso
čiai atisako dėti jo korespon
dencijas, — reikalauja, kad jis 
po savo raštais padėtų savo 
vardą-pavąrdę. Ar tai ne bai
sus dalykas! Jei aš bučiau jo 
vietoj, tai tuoj kreipčiaus su 
skundu j “tautos vadą”...

Keroshietis.

NUOŠIRDI PADĖ
KA VON Ė

(Laiškas iš Lietuvos)
- - - - — - - . f

šiandien, kai aš šį laišką ra
šau iš Marijampolės Lietuvo
je, yra sausio 29 d, 1932 m. Ra
šyt man dabar nelengvai ra
šosi, bet kai gavau “Naujie
nų’’ No, 1L sausio 14 dieną iš
ėjusį Chicagoje, tai taip ir 
pasidilginau parašyti. Pasi
rodo, kad laikraščio iš Chi- 
goš ligi Marijampolės eita 
apie 15 dienų. Pasižiurėjau į 
dedamą komplektą, tai nebe
radau 1-mo ir 8-to Nu m. Kas 
su jais atsitiko, kur jie dingo
— kas gal bežinoti. Vieninte
lis užmetimas lietuviškai cen
zūrai. Ak ta cenzūra, cenzū
ra! Pernai iš 307 Num. ne
gavau 93-jų numerių. Tai bus 
beveik trečia dalis. Supras
kite, skaitytojai, kdUslai $nu- 
gis^ koks nuostolis! ^Poks di
delis dienraštis, toks rimtas, 
toks bešalis — kas gera — pa
giria, kas bloga — papeikia ir 
beveik trečios dalies jo nepra
leisti, tai tokia nesąmonė, kad 
aš nė žodžio nerandu jai pa
vadinti.

Kai amerikiečiai, Lietuvai 
atsigcivcliuojant, sukišo į ją 
milijonus dolerių, kai su ame
rikiečių pagclba Lietuva tapo 
visame pasaulyje išreklamuo
ta, tai buvo gerai. Reiškia — 
doleriai gerai, aukos gerai. O 
su savo nuomonėmis, su savo 
patarimais, su spauda — pasi
karkite! Kitaip aš šių dienų 
taktiką neįsivaįzdinu! Lietu
vos laikraščiai tankiai ,rašo 
apie draugiškus santykius 
Amerikos lietuvių su Lietuvos 
lietuviais. Koki čia gali būti 
geri santykiai, kai Amerikos 
lietuvių spauda persekiojama
— laikraščiai konfiskuojami — 
neįleidžiami .

“Naujienų” Redakcijai ir 
Administracijai esu labai dė
kingas, už siuntimą ir šiemet 
“Naujienų”. Nuoširdžiai dė
koju, visuomet jų laukiu ir 
sulaukęs — džiaugdamasis 
skaitau; perskaitęs kaimy
nams pasiulinėju ir jie pasi
skaito, sužino, ką musu bro- 
liai lietuviai “aukso Šalyje” 
Amerikoje veikia.

Prie progos čia noriu pažy
mėti, kad “Naujienos” dien
raštis, nors matyt kasdien 
siunčiamas, Lietuvoje ne kas
dien gaunamas. Ateina į sa
vaitę sykį po 6 No., kaikada 
dusyk, o esti atsitikimų, kad į 
mėnesį vieną sykį gauname. 
Kas per priežastis? Teira
vausi pašte. Gavau x atsaky
mą: “Nežinom, kai* mes gau
nam, tada ir jums pasiun- 
čiam”..< Pasirodo, kad kitomis 
kalbomis dienraščiai kasdien 
gaunami. KodeT lietuviškiem8 
toks “manifestas!’*

Jūsų Bemdradiiįbįs.
' - ------- i---- —
Skelbimai Naujienose • 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
■yra naudingos.

Penktadienis, vas. 12, 1932
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TRUMPA LIETUVOS PREKYBOS AP
ŽVALGA IR KAS APSIMOKĖTŲ 

Iš LIETUVOS IMPORTUOTI 
AMERIKON

1. Metinis prekių išvežimas 
(esport) į užsienį iš vienos 
puses ir užsieninių pfekių par- 
sigabenimas’ (import) iŠ kitos 
puses, lai yra šalies metinė už
sienio prekybos apyvarta, yra. 
tos šalies ekonominio ir kultū
rinio stovio patikėtina rodyk
lė. Ištikiu, prekių judėjimo 
šaltos skaitlinės, arčiau pa
žvelgus, darosi gana iškalbin
gos: jos parodo kuomi krašto 
gyventojai užsiima, ką dau
giausiai gamina, ko kraštui 
trūksta, kurion Jinkmėn gy
ventojų ir valstybės būklė 
vystosi. Prekybos dalykai, 
kaip ir visos kitos studijos, 
darosi tuo įdomesni, kud 
daugiau juos pažįstame. Eko-

• I, 1 /

2. Lietuvos užsienio prekyba 

1931 (I-VIII) 377.571

Metinė prekybos
Metai apyvarta
15)20 127,570
1921 152,016
1922 151,777
1923 303,421
1021 473,117
1925 105,417
1926 45M.060

. 1927 51L623
1928 547,972 «
1929 036,261 ' '

646,154
. -j ; .

1920-1930 4,540,327

181.924

Eksportas Importas
55,199 72,317
57,614 95,332
76,892 . 73,884

146,5)71 156,627
266,583 206,533
242,714 252,702

. 253,25)0 240,760
245,929 265,694
256,881 2fil,001 1
329,841 306,422
333,738 312,415

2,265,664 2,273,777
192.647

5. Lietuvos su L. S. A. prekybos santykių turinys:
a) Lietuva U. S. A. prekyba metais:

LIETUVOS EKSPORTAS—1000 DOL. IMPORTAS—1000 dul.

Čia tenka padaryti šias pa
stabas:

a) Lietuvos 'bendras ekspor
tas 1920-1,931 (I-VIII) melų 
laikotarpy išėjo veik lygus 
Lietuvos bendram importui. 
Importo nežy^^įšWttštis: vos 
8 mil. litų, paein^ iš Lietuvos 
atstatymo programos, kuri te
besitęsia pavidale ’Kauno mie
sto statybos, naujtj fabrikų į- 
rengimo, gelžkelio tiesimo, ke
lių ir tiltų taisymo bei staty
mo. Taigi, nors ir negalima 
dėl nlusų prekybbs pirmojo 
dešimtmečio balansu “didžiuo
tis,” bet anaip toli negalima 
nesulikti su tup, kad didžiu
moje, Lietuvos importas buvo
3. Lietuvos užsienio prekyba su pasauliu 1930 melais

/

Eksportas, 1000 lt. % Importas, 1000 lt. %
1. Vokietija: 199,925 59.9 151,427 48.4
2. Did. Britaniją: 65,042 19.9 24,066 7.7
3. Latvija: 22,524 ■6.8 . 13,456 4.3
4., Belgija: 6,821 2.0 7,361 2.3
5. Olandija: 6,814 2.0 ' S),979 3.1
6. Sovietų Rusija: 5,154 1.5 13,838 4.4
7. Danija: 4,35)4 1.3 5,452 1.7
8. Švedija: h 3,966 1.1 7,523 2.4
9. Amerika (U. S. A. ) : 2,643 0.8 . 14,703 4.7

10. Kiti kraštai: -. ■ ... .
•f

4. Lietuvos užsienio prekybos susiūtas 1930 metais:
a) Lietuva pardavė užsieniui:

gyvų gyvulių, yprtč kiaulių, arklių ir žąsų už 70.0 mil. lt. 
maisto produktų, ypač sviesto, mėsos ir kiau

šinių už .../.... ...........       131.4 ” ”
žalių ir pusiau pagamintų/produktų, ypač ce-

liulozos, lipinių sėmenų, linų ir lentų \už 119.5 ” ” 
gatavų dirbiidų, ypač faneros, kartono,

gelžšriubų, gintaro ir kitų už . ............  12.5 ” ”
aukso— sidabro tiž ..............................   0;0 ” ”

PASTABA: Lietuvos eksporto sąstatas liudija, kad Lietuva 
jau yra gana aukštos Žentės ųkio kultūros kraštas, kuris pre
kiauja aukšto^ rųšies produktais, x

b) Lietuva pirko Svėtiiir:
gyvų gyvulių, ypač vedlinių galvijų už.......... 0.2 mil. lt.
maisto produktų, ypač citkraus, silkių,

druskos už,į.............  38.8 ” ”
.žaliavos ir pusiau gamintų produktų, ypač

fosforinių trąšų, ąkm. anglies,>geležies už 84.2 ” ” 
gatavų dirbinių (maimfaklura), ypač, audinių

< (medv. ir vilnų), mašinų ir aparatų už 188.9 ” ” 
aukso—sidabro už .....  . ..u.. ...,,.........   0.0 ” ”

- r f i i ... ■ ---------- ----------- 1. • . ... . .
‘ • j. ■ «• • \

/

naminės studijos yra nema
žiau reikalingos kaip medici
nos, teisės ir kiti mokslai. Kai 
Šiais laikais ekonomika domi
nuoja politikos ir kultūros 
srityse, — apgailėtinas daly
kas, kad lietuviai, net čia A- 
merikoje, permažaį tesidomi 
komercijos dalykais ir eko
nominiais mokslais. Amerikos 
Lietuviai-vai^biečlai Šiuo at
veju galėtų ir turėtų sulošti 
svarbią rolę.

Gryžtant prie aukščiau iš
vardyto klausimo — ką apsi
mokėtų Amerikon iš Lietuvos 
importuoti — pirma pažvelg- 
kime koks yra Lietuvos preky
bos tempas, turinys ir jos kry
ptis. i

I

su pasauliu metais,-—1000 litų 

[Acme-P. d A. Photo]

Shanghai. — Paštas internacionalėj miesto dalyj, kuris nuken- 
> tėjo nuo japonų kanuolių.

sveikas ir konstruklyvis.
b) Lietuvos užsienio preky

ba per pirmąjį savo dešimt
metį/nuolatos auga: prekybos 
metinė apyvarta 1920 metais 
tik 127,516,00(F.r li|ų, / gi 1930 
metais 646,153,000. litų.

c) Užsienio prekybos paly
ginamas sumažėjimas 1931 
metais, kaip kiekio, taip ir 
vertės atžvilgiu, yra jau pa
saulinio ekonominio krizio iš
dava. Lietuvos produktų kai
nos šiais 1931 melais dar že
miau slinko sulyginant su 
1930 metais: jei kaimų bend
rasis indeksas 1924-1926 melų 
butų 100, tai 1931/metų pusė-, 
jo indeksas buvo lik 68.

PASTABA: 1) Beabejo, Lietuvos eksportas Amerikon (U. S. 
A.) yra šiek tiek didesnis negu statistika, paimta iš, mui

L. statistika Am. statistika % L. statistika %
1920 ? 9 9 9

1921 0.5 0.68 9 4.
1922 39.5 9 149.8 r 9 —
1923 268.8 1.83 227.3 335 . 2.27
1924 811.6 3.04 672.4 988 4.78'
1925 359.4 1.48 1066.3 1831 7.25
1926 208.3 0.82 870.4 1065 4.42
1927 437.9 1.78 810.3 1403 5.46
1928 241.1 1.07 517.8 2047.5 ' 6.33
1929 442.0 1.34 656.0 1672.3 5.40
1930 264.3 0.79 328.8 1470.3 4.7

1931 (I-VIII) 165.0 0.89 * 77511 4.02
. į į t « , Į f \ ; J) -fb y.*<»

tinių užrašų, rodo: Amerikos lietuviai, jei yra Amerikos 
piliečiai, galėdami be muito Amerikon įsivežti pirkinių iki 
100 dol., Lietuvoje prisipęrka daug gražių ir brangių lauk- 
tuvėlių, kaip gintarų, audinių ir nerimų, medžio dirbimų. 
2) Skaitlinės aiškiai rodo, kad Lietuvos eksportas Ameri
kon žymiai mažesnis negu Lietuvos importas iš Amerikos, 
Čia lietuviams tenka aiškus ir rimtas uždavinys: ^pakelti 
Lietuvos eksportą iki importo vertybes.

6. Kuomi Lietuva prekiauja su Amerika?
a) Lietuva eksportavo Amerikon (sekant U. S. A. ofic. slat. )3

1928 melais ' kiekis, svar. vertybė, dol.
Žarnos 6218 11801
Raguočių odos 31164 6165
Veršių odos 491065 221706
Arklių odos 6687 17011 s
Avių kailiai 1731 1292
Lapių neišdirbti kailiai—štukų 577 9860
Įyaihis neišdirbti kailiai — 1855
Rūšiuoti šeriai 1541 2555 ,
Vikių sėklos 110230 7294
Įvairių augalų produktai, novaig. — 641
Audiniai — — ——— 302
Negamintas medis ——— 302
Apdirbtas medis ——— 7719
Celiuloza, tonų 2369 115315

, Skudurai — 1441
Nemetaliniai mineralai (gintaras) —- 213
Įvairus dalykai 425

♦ M•
410154.00

1929 melais
Mėsos (kumpiai, bekonas) 3408 706
Žarnos ....... 6792 10177
Raguočių odos 147644 18222

' Veršių odos • 453101 167816
Avių ir kiškių kailiai 1)93 619
Rųšinofi šeriai 992 1649
Džiovinti grybui 224 343
Saldainiai \ 16957 2883
Medys 866 (?) 118

< Medžįo — 20046
Celiuloza tonų 5463 288962
Skarmalai 680814 10038

- (Bus dutigiaii)
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LietuvosUniversiteto
• s • t

10 metų sukaktuvės
Vasario 16, 1922 — Vasario

16, 1932

Vasario 16 dieną, sale Lietu
vos nepriklausomybės 14 metų 
sukaktuvių įvyksta dar kitos' 
gana svarbios sukaktuvės, tai 
yra pirmojo Lietuvos Univer
siteto 10 meti? sukaktuvės.

Tauta be universiteto butų 
panaši galvai be smagenų, nes 
ypatingai mažose tautose uni
versitetas yra viso intelektua
linio gyvenimo centras ir aksti
nas.

Šiuo pasakymu nėra norima 
numažinti reikšmė kitokių švie
timo ir kultūros organizacijų, 
kokių nepriklausomose, laisvose 
tautose lyg žiedų sveikame ro
žių krūme išsilapoja. Bet uni
versitetas yra visų tų atskirų 
kultūros žiedų bendras maitini
mo šaltinis, čia. koncentruoja
mi geriausi šalies auklėtojai, 
čia tyrinėjamos visos krašto 
sritys, ieškomi keliai pirmyn 
proto, socialio ir ekonominio 
gyvenimo plėtojimui; čia su
kraunami geriausi mokslo dar
bų archyvai, patirties dokumen
tai, iš kurių jaunoji karta’ se
miasi pajėgų ir nurodymų bu
simam veikimui savo šalies la- x 
bu i.

Pradžioje buvo niekas
Kaip daug rimties tam rei

kalui lietuviai pridavė, gana jau 
to, kad vos tik ketvirtus metus 
nepriklausoma, dar po karo 
griuvėsiuose gulėdama Lietuva 
jau įsisteigė Universitetą, ir ap
vaikščiodama dar tik ketvirtus 
nepriklausomybės metus, Vasa
rio 16 d. 1922 m. jau iškilmin
gai atidarė pirmąjį Lietuvos 
Universitetą.

Nebuvo nė tinkamų rūmų, nė 
fondų, kuriais didžiuojasi di
džiųjų šalių universitetai. Vos 
buvusios Kauno realinės gimna
zijos name tapo sutalpinti pir
mieji fakultetai, kur profeso
riai prie paprastų stalų, studen
tai daugumoje stovėdami pradė
jo pirmąsias lekcijas.

Nieko nebuvo. Patys profeso
riai daugumoje buvo sukviesti 
iš maigiausio mišinio žmonių: 
ualis lietuvių, auklėtų tai Rusi
jos, tai Vokietijos, tai Šveica
rijos aukštosiose mokyklose, 
dalis grynų svetimtaučių iš at
atinkamų šalių. Pirmais metais 
pamokos buvo dėstomos taip 
jau tikra Babelio kalba,— kas 
lietuviškai, kas rusiškai, kas vo
kiškai, o kas jau bandė ir lau
žytu lietuviškai— lenkiškai— 
rusiškai —vokišku žargonu 
aiškinti savo srities žinias.

Bet dar svarbiau buvo tai, 
kad ir lėšų skaudžiai stokavo. 
Šia proga reikia priminti Ame
rikiečius, kurie vargu kuriame 
svarbiame Lietuvai darbe yra 
užmiršę savo dolerinių pasiųsti, nį tikrojoj sostinėj, Vilniuj. De- 
Vienas tokių akstinų, daug pri
sidėjęs Lietuvos Universiteto 
steigėjų upui palaikyti, buvo 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos auka $550, sudėta jų 
susirinkime Chicagoj. ir pasiųs
ta per Dr. Joną ,šliupą Kaunan, 
su intencija prisidėti Lietuvos 
Alma Matei* sutverti. Tais lai
kais pusšešto šimto dolerių bu- 
Vo gera suma.

Pirmieji autoritetai
Universitetui išaugti ir pasi

žymėti reikalinga mažų mažiau
sia keliolika metų. Garsusis

kraštą, gili tautos žaizda per
daug tebebuvo skaudi, vos tik 
du motai, kaip amputuota treč
dalis viso kūno... Likusioji da
lis fiziškai ir dvasiniai jautėsi 
suspausta: didžiųjų^ kaimynų 
simpatijos galingesniam priešui, 
Lenkijai, • slėgė , ir paraližavo 
psychikų kaip jaunuomenės, 
taip žilagalvių idealistų.

Galbūt, kad ta skaudžiai sun
ki pradžia padėjo pirmajam Lie
tuvos Universitetui tą kiečiausį 
pamatą,— atkaklų pasiryžimą,

“Šviesiausio kunigaikščio” maloningiau
A 4 ' A

sias laiškas
V

Senų gadynių išnykusių gymi 
sutvėrimų ,muziejui medžiaga.

“Dienos Naujienos” įdėjo to
kį štai laišką,:
S' ui e s i a usi a s (Kun iga i kš t i s An

tanas G ėdi m incis-Beržanskis- 
K lauš u lis sveikina d r. V.

darbą dir- 
ir jaunuo-

kiek auto-
tapo pas-

Vilniaus Universitetas veikė per 
15 metų pasaulio veik nežino
mas, kol įsigijA didelio vardo, 
pasireiškus Lelevelio kalibro is
torikams. Amerikoj, kur ir 
mokslo pajėgų ir milijoninių 
fondų yra daugiau negu reika
linga ligi universitetą dar steig- kuriuo visuomet pasižyibi tie, 
ti nepradėjus, tačiau kiek daug 
jų neiškilo aukščiau savo atski
ros valstijos ribų.

Lietuvoje viskas prasidėjo 
stačiai iš nieko. Nei knygynų, 
nei laboratorijų, nei klinikų, 
a’rofęsoriai turėjo mokintis kaip 
lekcijas skaityti, studentai— 
kaip lietuviškai lekcijų klausy
tis, nes visi buvo tik svetimų 
mokslo dalykų girdėję. Patys 
studentai, daugumoje arba ka
rininkai, eiliniai kareiviai, ar 
valdininkai, ar šiaip 
bantieji, pusamžiai 
liai.

Kad Universitetas 
ritetingiau atrodytų,
kirti garbės profesoriais Dr. 
Jonas Basanavičius (miręs taip 
jau nepriklausomybės 9 metų 
ir Universiteto 5 jnetų sukak
tuvių išvakarėse, vasario 15 d., 
1927 metų) ir Dr. Adalbertas 
Bezzenbergeris, garsus Kara
liaučiaus universiteto profeso
rius, archeologas, istorikas ir 
filologas, nenuilstantis Prūsų 
lietuvių liekanų tyrinėtojas, 
kurs ta proga paaukavo Lietu
vos Universitetui savo garsią 
biblioteką su daug svarbių isto
riškų knygų ir rinkiniais. Be 
šių dar Petras Vileišis, savo lai
ku dėjęs daug pastangų atsteig
ti Lietuvos Universitetą Vil
niuj, Dr. Kazys Būga ir kt.

Kelias j žmonijos šeimyną

Neilgai trukus Universitetas 
jau turėjo virš 3,000 studentų 
virš 100,000 tomų knygyną; 
fakultetai pradėjo gaminti ir 
leisti savo srities literatūrą ir 
periodinius mokslo studijų žur
nalus; po metų kitų Universi
tetas jau pradėjo pasimainyti 
knygomis ir leidiniais*su dau
giau kaip 100 įvairių šalių 
mokslo įstaigomis ir su žymiu 
skaičium mokslo darbininkų. 
Profesoriai pradėjo dalyvauti 
tarptautiniuose mokslininkų su
važiavimuose, studentai pradė
jo artinti ryšius su kaimyni
nių Pabaltijos valstybių moks
lo jaunuomene; prasidėjo moks
linės ekskursijos, bendri tyri
nėjimai, senų piliakalnių kasi
nėjimai, bendros senovės ieško
jimas, naujų pažangos ir švie
sos kelių svarstymas ir kitokį 
santykiai su pasauline žmoni
jos šeimyna.

Per skausmus į garUę.
Kaip Lietuvos, taip.Amerikos 

Lietuvių svajonė buvo turėti sa
vo tautos pirmąjį mokslo židi-

(Atviras laiškas)
Lietuvos Bajorui

MONGIR-Daktarui VLADUI 
DUL 

Aukštai Gerbiamas
Sužinojau apie

Jubiliate! 
Tamstos 

Darbo Tautos gerovei Aukšta
dvary ir jo apylinkėse 25 me
tų sukaktuves, ir iš viso, 
Tamstos visuomenės 
liktu kitose vietose, 
kaktuves.

Todėl išmušė ir 
binga valanda, kad galių Tam
stų šiandien sveikinti iš visos 
mano širdies ir sielos. Tams- 
ta, savo veiksmais ir darbais

su 
darbu al- 
35 m. su-

man gar

kad buvo tais laikais 
viams* priešingi. Tanu 
rėjai drąsos skleisti k 
ir žadinti šį apsnudintą musų 
Tėvynės kraštą. Tamsios jų 
žadinimas buvo pritraukiantis, 
visų jų gerbiamas ir mylimas.

Važiuojant bpvo girdėti pa
trankų šūviai —- kaip pragare 
virė, Tamsta man sakei; kad 
ugnis nešvarumą nuvalys ir 
Lietuva bus... Taip Tamsios 
žodžiai ir išsipildė*

Aš Tamstai linkiu dar daug 
daug metų sveikai gyvuoti ir 
dirbti toliau Tėvynės labui.

šia proga prašau 
Pone Jubiliate, priimti i 
pagarbos ir prielankumo 
tikrinimą.

Kaunas, 1932 m.
Sausio mėn. 14 d.

Šviesiausias Kunigaikštis 
Antanas Gediminas 

» •' Beęžanskis Klausutis

lictu- 
i in
gutes

Tamstą, 
mano 

už-

taip profe- 
tik ordina- 
ar amati- 
nėra? Lie-

laikais, likai mano širdyje ne
išdildomas taškas. 1915 m. ge
gužės mėnesį, kaįp važiavome 
į Trakus, buvo mano pirma 
pažintis su Tamsia, bet jau bu
vai man seniau pažįstamas iš 
Tamstos darbo- ir iš Tamstos 
Aukštadvario apylinkes, ku
rioje gyvena žmonės, taip bai
siai įkalbėti prieš lietuvybę,

NAUJIENOSE 
GARSINKITĖS:

Peršalimas Kratinėje
Dažnai veda j pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite j] ūmai

4 su linimentU

i

vaisius. liet, jei 
turėtume žinias apie 
stipendijas, specialių 

keliones j garsiausius 
universitetus, pamaty-

kurie turi pradėti nuo sunkiau
sios kovos. Tad jei šiandien 
toks Pro f. Ivanauskas jau net 
į Brazilijos džiungles važiuoja 
gyvačių kailių lupti tas reiškia, 
kad toli jau pradėjo siekti Lie
tuvos Universitetas per sienas. 
Jau nebe šimtai, bet. keliolika 
šimtų diplomuotų jaunų veikė
jų pasiskleidė po Lietuvos dir
vonus, auklėtų “namie”, savo
mis priemonėmis.
Per šviesą teatgausime Vilnių

Tiesa, gana didelis nuošimtis 
ir Lietuvos Universitete dar 
yra kaip studentų, 
šorių, kurie pasiliks 
riniais akademikais 
ninkais. Bet kur to

‘tuvos Universitetas turi dar tą 
svarbią savybę, kad jis tebėra 
gana tampriai surištas su pa
čiomis tautos gilumomis, su 
kaimu, iš kurio ateina studen
tai ‘ir į kurį vis labiau neša sa
vo patirties 
šiandien 
įvairias 
studijų 
pasaulio
tume stebinantį vaizdą.

Per 10 metų daug padaryta. 
Girdėti nuomonių, kad kaiku- 
riais dalykais Lietuvos Univer
sitetas jau toli pralenkęs ir sa
vo kaimynų Latvių ir Estų. Jau 
Upsala, Sorbonna, Cambridge, 
Harvardas, Viena, Yale Lietu
voj nebėra tik svetimi vardai.

Savas Universitetą^ yrą svar
biausias laidas tautai ne tik iš
likti savistoviai savo kultūroje, 
bet ir ją ekspansuoti. Niekuo 
kitu mažos tautos negali susi
lyginti su didžiosiomis. Tai yra 
proto laukas, kuriame mažieji 
gali konkuruoti su milžinais; ir 
kultūros, apšvietos, o per ją pa
žangos priemonės, kuriomis ir 
•atplėštos šalys ima artėti.

Tegul tik Lietuvos Universi
tetas turi ateityje laisvas są
lygas plėtotis, galime būti tikri 
jo nešamais vaisiais.

! —J. Pr-kus.

ILGAS MIEGAS PADARĖ 
VAIKĄ VĖL LINKSMĄ

T“

3 Dideli Skalbėjai
viena kaina- jūsų pasirinkimui

t. ..

I, $5 Į M O

flllfrn;,

Visi Nauji 
Pilnai,

Septynių Dienu Dykai 
Bandymas Jūsų Namuose

(žemiau) Fedelco 
Special elektri*k i n i s 
s k a IbėjaS. Apskrita, 
parceliuota plovykla su 
plačiu viršum. Paslėp
tas mechanizmas su 
sunkiam darbui moto
ru. Pasukamas gręžė
jas su didelėmis ball- 
oon rolėmis. Buvo 
$109.50

BUEHLER BROTHERS. Ine
1400 W'est 46th Street

Telefonas YARDS 1145 
Tiktai Trys Blokai j Rytus nuo Ashland Avė., ant 46tos Gatvėf

Atsilankykite į musų markelę ir jus nusistebėsite pama
tę ką mes turime pasiūlyti iš parinktinįausių mėsų už 
žemas kainas. Čia yra jūsų proga pirkti tiesiai iš Jungi. 
Valstijų valdžios prižiūrimų skerdyklų. Nesirūpinkite 
apie violą parkinirnui- įneš jos turime užtektinai.

SPECIALIAI DĖL
Petnyčios ir Subatos Vasario 1Ž ir 13

PORK LOIN-ROAST PUSĖS 
AR 

ČIELOS

PORK CHOPS IŠ VIDURIO
Šviežiai Maltas 
Hamburger .

ŠVIEŽIOS KEPENŲ DEŠROS

SMETONOS SURIS

LIESI PORK STEAK

6csv.
12c »v.

3-v 20c
6c

12 sv.

8 csv-
Ne keli dalykėliai nupiginti patraukimo tikslams, bet 
pilnas .pasirinkimas geriausių mėsų už teisingas kainas.

JAUTIENA
RINKTINIS ROUND STEAK ................ 1.....
CHUCK ROAST GERIAUSI ŠMOTAI ..........
VIRIMUI JAUTIENA .....................................
SIRLOIN STEAK ........... ........... ......................
ROLLED RIB ROAST ................. . .................

RŪKYTOS MĘSOS
B-B LAŠINIAI ..................................................
RŪKYTI PICNIC KUMPIAI *...........................
RŪKYTI BUTTS ............................... .... ...... .
COUNTRY STYLE BUTTS ................ 2..........

VERŠIENA
VE AL SHOULDER ROAST ........ . ...............
VEAL CHOPS .......... ....... ...................... .........
VEAL BREAST ............................... c..............
LEG of VEAL •........... ......................................
VEAL SHOULDER STEAK .............. ...... .

DEŠROS
DIDELI FRANKFURTS .............  ’.........
POLISH SAUSAGE ........................................
RING BOLOGNA '............................... ............
MINCED JHAM ..................... ... ................... .

KIAULIENA
PORK ROAST (Picnics) ..... ii.......2.............. .
LIESUS SPAREfclĘS
PORK BUTTS ... . .... 9ę sv^-PORK L1VER . ... 
KIAULIENOS DEŠROS   ........ :..................:.....

... 15c 
12«/2c 
.. 8c 
.. 17c 
. 15c

12c 
. 9c 
18c
10c

12V:C 
.. Į4c 
.... .8c 
...16c 
.. 15c

...: joc 
.. 12c 
.... 10c 
.... 15c

LAMB SHOULDER ROAST .v........
LEG of MUTTON ..............................
ŠVIEŽI KIAUŠINIAI ...... r..................
ŠVIEŽIAS SMETONOS SVIESTAS

sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv.

SV.
SV.
SV.
sv.

sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv.

sv.
sv.
sv.
sv.

... 6c
.; 7c
.. 5c
... 7c

SV.
SV.

SV.

... 12Vtc sv. 
... 12!/2 c sv. 
. .... 15c tuz.

24c sy.
DĖL JŪSŲ APSAUGOS MES PARDUODAM TIKTAI

v VALDŽIOS PERŽIŪRĖTĄ MĖSĄ

Būtinai Pamatykite Musų Pasirinkimų Marinuotų 
ir Prirengtų Žuvų ir Įvairiausių įiviežių Sūrių

Buvo $129.50

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS 

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

x Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
* ' swimming pool/ < 

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
. seredomis iki 7 v

Vidurmiesty 
AI’IEMNKIŲ SANKROVOS ATDAROS 

. * 
Broadway——1562 Broadway ‘ 
Irvlng I’ark—4833 Irving Park Blvd. 
Logan Squure—2618 Milvvaukee Avo. 
MadiHon*Cruwford—4231 ’VV.Madleon St. 

Roselund—‘11116 South
Prie visų pirkinių ant iSinokfjhntj yru pridedamas carrylng chhrge

FE DERA L KUPONAI DUODAMI

(viršuj) F e d e r a 1 
Triumph elektrikinis 
skalbėjas. Išimti n a s 
naujas įbudavotas van
dens šildimo prietaisas 
palaiko vandenį kars
te. Visur pasukihėja- 
mas gręžęjas su ball- 
oon rolėmis. Taipgi 
turi prijungiamą prie
taisą.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kai

\WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, uinųodijimą 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 tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS? Kasdie nUo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėlidmis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

(viršuj) Fėdelco Speedwasher. Ketvirtai
nė porcelinuota plovykla. P'asukamas 
gręžėjas su balloon rolėmis. Išskalbia 60 
svarų skalbinių (sausų svorio) i va
landą. Kainuoja tiktai 1c į valandą ope
ruoti; Buvo $140.

Telefonuokit RANdolph 1200, Local 66 dėl demonstracijos

COMMONWEALTH EDISON

ELECTRIC SKOPS
72 IV. Adams St.

“Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą kartų per naktį, iki 
mes pradėjoni duoti jam po 
biskutį Castorįa po jo paskuti
nio maitinimo”, sako Iowa mo-i 
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
ch-er’s Castoria; ir milionai mo- 
tinų žino kaip šis grynai auga
lų nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuo dieglių, konstipacijos, šal
čių, viduriavimo ir t. t. Fletcher 
parašas visuomet yra ant pa
kelio tikros Castoria. šalinkis 
imitacijų.

IN OUR OFFICE

BAGDONAS BROS 
FURNITURE B PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fomišių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, ^patarnavimas geras ir pigus.
817 West 34th St.
_ Tel. Boulevard 9336

13 2 S. Dearborn ftt.
SUBATOS VAKARAIS Iki 0:30 V AL.

Ashlaml—4834 South Ashland Avo. 
South Stato—3460 South State St. 
Eiiglewood—852 W. 63r<l St.
South Chicago—2050 E. 02nd St. 
Michigan Avenuo

ja, tam tikslui pradėti Kaune, 
laikini Aukštieji Kursai,—r 
branduolys, užmegstas su tikslu 
perkelti sostinėn, turėjo užleis
ti savo vietą pirmajam Univer
sitetui laikinojoj sostinėj. Len
kams atplėšus trečdalį Lietuvos 
teritorijos,— Vilniaus ir Seinų
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Metams*
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. .75

3c 
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STUDENTŲ RIAUŠĖS JAPONIJOJE
---------------------------- i

Vakar “Naujienose” buvo įdėta reikšminga žinia 
iš Tokio, kad tenai įvyko imperatoriško universiteto 
studentų protesto demonstracijos prieš karų. Detalių 
apie tų įvykį' paduota nedaug. Pranešama, kad univer
siteto troboje susirinko apie 1,000 studentų, kuriems 
laikė kalbas keturi kalbėtojai, smerkdami militaristų 
avantiūrų Mandžurijoje ir Šanchajuje. Paskui didelis 
būrys studentų išėjo į gatvę demonstruoti prieš “impe
rializmų”. Policija suėmė 25 demonstrantų vadus. Uni
versiteto sienos aplipintos proklamacijomis, kuriose 
šaukiama prieš “imperializmų” ir prieš “patriotinę stu
dentų organizacijų”.

ši žinia šiek-tiek praskiria uždangalų'politinėje Ja
ponijos .scenoje, kuri iki šiol buvo beveik paslėpta nuo 
pasaulio akių. Nuo to laiko, kai prasidėjo japonų'karo 
žygiai Kinijoje, daugeliui ąalėjo rodytis, kad visa Ja
ponija susideda iš militaristų ir ^kyplėšų, kurie laiko 
didžiausia “tautine dorybe” teriętF silpnesnę šalį. Bet 
dabar matome, kad tokia nuomonė yra klaidinga. Be
simokinančioji Japonijos jaunuomenė ne tik nesigėri 
“didvyriškais” savo generolų ir admirolų darbais kinų 
žemėse, bet kelia prieš juos griežtų protestų, rizikuo
dama net savo kailiu.

Kaip plačiai yra pasklidęs šitas pasipiktinimas sa
vais militaristais Japonijos visuomenėje, kolkas dar^yra 
sunku pasakyti. Bet jaunuomenės sentimentas papras
tai atspindi plačiųjų • žmonių masių nusistatymų, — 
ypač tenai, kur tos,.masės, kaip kad dabar Japonijoje,, 
neturi teisės viešai pareikšti savo balsų. Atsiminkime, 
kad senojoje cariškoje Rusijoje universitetų studentai 
buvo kaip ir barometras, rodąs “politiškų orų” krašte.

Prisiminus Rusijos carizmo laikus, tenka pažymė
ti, kad ir žmonių opozicija karui Tolimuose Rytuose 
1904-5 m. pirmiausia griežtai pasireiškė studentų judė
jime. Pradžioje “patriotiškų” studentų grupės Peter
burge kėlė demonstracijas “už carų ir tėvynę”, bet to
lyn vis daugiau įtakos ėmė įgyti karo priešai, ir apie 
karo pabaigų jau ,beveik visa studentija dalyvaudavo 
protesto eisenose gatvėmis, ir įvykdavo jos susirėmi
mai su raita policija. Visai, kaip dabai’ Tokio mieste!

Tos demonstracijos Japonijos sostinėje gal yra 
pradžia didelio revoliucinio judėjimo, kuris nušluos 
despotiškų Japonijos monarchijų?

Nėra abejonės, kad japonų mikado sostas atsidurs 
dideliame pavojuje, jeigu militaristų avantiūra Kinijo
je nepasiseks.

DEL PARTINĖS STRATEGIJOS

Iš Scottsboro negrų jaunuolių bylos pasitraukė du 
garsus advokatai: Clarence Darrow ir Arthur Garfield 
Hays.

Tų bylų, kaip žinoma, labai plačiai savo spaudoje 
reklamavo komunistai, girdamiesi, kad jie vieni esu 
“tikri” pasmerktųjų negrų gelbėtojai. Nuolatiniai ko
munistų užsipuldinėjimai ant kitų žmonių, kurie taip 
pat stengėsi kuo galėdami padėti nuteistiemsiems, pri
vertė aukščiaus paminėtuosius du' advokatu pareįka- 
lauti, kad komunistai kartu su jais išleistų viešų pareiš
kimų, jogei išgelbėjimas nuo mirties pasmerktųjų jau
nuolių yra svarbiausias reikalas (ir dėlto grupės, kurios 
ta byla interesuojasi, neprivalo tarp savęs rietis. Komu
nistai po tokiu pareiškimu nesutiko pasirašyti, ir Cla
rence Darrow su A, G. Hays*u atsisakė toliaus byloje 
dalyvauti.

Dabar, vadinasi, Scottsboro byla pasidarė" grynai 
partinis komunistų dalykas. Aišku, kad tai neljus nau
dinga nuteistiemsiems. Bylos paėmimas j visiškų ko
munistų kontrolę gali reikšti nuteistiemsiems pražūtį, 
kadangi Pietuose yra labai stiprus sentimentas .prieš 
komunistus.

Bet komunistai to nepaiso. ’ Jų partinė strategija 
neleidžia jiems veikti sutartinai su jokia kita grupe 
žmonių. Jiems duok arba viskų, arba nieko. Jeigu už 
šitokį komunistų užsispyrimų tiems negrams tektų už* 
mokėti savo gyvybėmis, tai komunistai butų vistiek pa
tenkinti, nes jie tuomet turėtų naujų įrodymų, jogęi 
“kapitalistų teismuose nėra teisybės!”

NNMASKUOTI SĄMOKS
LININKAI

“Vienybė” rašo:
“Kuomet ‘Naujienos’ suda

rė savo sąrašą su niekuom 
nepasitarusios ir siuntinėjo 
savo ‘vierniesiems’, niekas 
jotos neužmetė, nei SLA. ge
rovei kenkimo, nei Markso 
teoriją niekas neprikaišiojo, 
nei, pagalios, to joms mei
laus arkliuko socializmo. Bet 
kuomet SLA. Sargybos Ko
mitetas, prie kurio ir pats 
p. Grigaitis priklauso (! •— 
“N.” Red.), pasistengė susi
rinkimą Sušaukti, tai ne tik
tai pačios ‘Naujienos’7 visa 
gerkle pradėjo rėkti; bet ir 
p. Vitaitis per ‘Tėvynę* savo 
editorialuose prašneko, kad, 
girdi, toki susivažiavimai, 
esą kenksmingi SLA. gero
vei...”
Viena, jokio sąrašo “Naujie

nos” nėra sudariusios. Tam tik
rą kandidatą sąrašą rekomen
davo SLA. nariams susirinki
mas, kurį sušaukė ŠLA. Vaka
rą Veikėją Komitetas. Nei tas 
susirinkimas, nei tas Komite
tas neturėjo jokios teises kal
bėti “Naujienų” vardu.

Antra, yra netiesa, kad tau
tininką konferenciją New Yor- 
ko hotelyje šaukė SLA. Sargy
bos Komitetas, prie^ kurio pri
klausąs net ir Grigaitis. Tą 
konferenciją, kaip pati “Vie
nybe” atkartotinai rašė, šaukė 
tautininkai, ir jos tikslas buvo 
suorganizuoti “tautiškai nusi
teikusius” SLA. narius prieš 
socialistus. Vienas asmuo, ku
ris buvo gavęs nominacijose 
tam tikrą skaičią balsų ir todėl 
buvo kviestas į tautininką kon
ferenciją, kaipo “tautiškas kan
didatas”, mums praneša, kad 
net pačiuose kvietimuose į kon
ferenciją buvo pasakyta/ jogei 
esą .kviečiami visi kandidatai 
“išimant socialistus”.

Taigi ta konferencija buvo 
aiškiai partyviška, ir jau vien 
dėl šitos priežasties pasakoti, 
kad ją šaukiąs koks ten nepar
tinis “Sargybos Koimitetas’V 
yra grynas humbugas.

Lyginti tą. politišką konfe
renciją ir «jos išrinktą “tauti
ninką atstovybę” su Vakarų 
Komitetu tai

į bė” didžiavosi tuo, kad ttoiti- 
, cinkams pavykę sudaryti Nevv 

Yorko konferencijoje “bendrą 
I frontą” prieš tam tikras par

tines sroves Susivienijime, b 
dabar ji bando to užsiginti. Tai 
dar kartą parodo, kad jų pozi
cija yra nepateisinama. /

Bet gerai, kad tie sąmoksli
ninkai sav*o fašistiškas iltis pa
rodė. SLA. Įtariai dabar žinos, 
kad nuo to gaivalo reikia taip 
pat ginti savo organizaciją, 
kaip ir nuo bimbininkų.

BRAM STOKER , i
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Raudoni Trupiniai

Anga- 
komu- 
rekor- 
dienai

Z, A. (Zygmantas Angarie- 
tis-Aleksa) “Vilnyje” duodą per 
kailį “Vilnies” komisarams už 
jų “supuvusį liberalizmą” ir 
begėdišką dolerių gaudymą. 
Lietuviškų kpm-davatkų kardi
nolas klausia, Ar Bridgeporto 
“ježednievna” gerai atlieka sa
vo pareigą kovoje prieš religi
nius ir tautinius prietarus, ir 
atsako: “Mano nuomone, labai 
blogai.”

Toliaus Z. A. straipsnyje nu
rodoma, kad “Vilnis” garsina 
Sudriko “kapitalistinės agen
tūros” radio^ programus, kur 
klausytojas gąįi išgirsti “viso
kias patriotines ir tikybines 
dainas lietuvių kalboj.” 
rietis ypač pyksta, kad 
nistą organas garsino 
dus, pritaikytus Kalėdų
ir “Dievo gerbimui”. Jisai rei
kalauja, kad takioms “kontr
revoliucinėms” reklamoms tik
rųjų komunistų gazietoje butų 
padarytas galas, ir sako: “Juk 
negalima per skelbimus keist 
musų • spaudos į musų klesinių 
priešų propagandos ir agitaci
jos įrankius.”

Vadinasi, net ir apvalius “Vil
nį” nuo pruseikinių oportunis
tų, ji vistiek -pasiliko kontr-re- 
voliucinės agitacijos įrankis. 
Biednam' Angdriečiui nesuprah- 
tama, kodėl taip; yra. Bet i jei
gu jisai nebūtą toks žlibas, 
koks jisai yra; tai jisai jau se
niai butų pastebėjęs, kad Ame
rikos lietuviai komunistai yra 
ne kovotojai-už, kokią ten idė
ją, o tik snuilkųs > biznierėliai, 
kurių širdys linksta ten, kur 
bliaga doleris (jei ne'doleris, 
tai bent nikelis). Jie pedleVo- 
ja” bolševizmą lygiai taip, kaip 
kiti agentai “pedlevoją*’ stebuk
lingas mostis ir kitas prekes.

Komitetu tai — dumti publi
kai akis. Vakarų Komitetas jo
kių partinių arba politinių tiks
lų neturi, išimant tik vieną: 
ginti demokratinius SLA, prin
cipus ir tradicijas^ kurie yra 
paremti Susivienijimo konstitu
cija ir seimų nutarimais. Tarp 
tų, kurie tuos principas ir tas 
tradicijas Susivienijime pripa
žįsta, Vakarų Komitetas jokią 
skirtumų nedaro, visviena, ar 
tai butą socialistai, komunistai, 
katalikai, sandariečiai, tautinin
kai, bepartiniai ar kas kita. 
Todėl ir tarp tą kandidatą, ku
riuos Vakarų Komitetas reko- 
mendavo^ £LA. nariams, yra 
įvairiausių nuomonių žmonių. 
Jie buvo rekomenduoti dėlto, 
kad jie yra giabųs, kompetentiš- 
ki ir pasižymėję savo darbu Su
sivienijime, Nominacijų rezul
tatai liudija, kad taip į tuos 
kandidatus žiuri ir tūkstančiai 
SLA. narių, išsimėčiusių po vi
są Ameriką, nes už juos buvo 
paduota daugiausia balsų.

Tuo gi tarpu tautininkai su- 
šaukė savo vienpusišką, parti
nę konferenciją tikslu įniršti 
Susivienijimui, su politiškų 
obalsių pagelba, tokius kandi
datus, kurie praliišo nominaci- • ■ 
jose. Vietoje to, kad SLA. na
riai /ššiririktą savo viršininkais 
asmenis, kuriuos jie laiko kom- 
petentiškais ir vertais, organi
zacijos pasitikėjimo, tautinin
kai ryžosi priversti SLA. na
rius balsuoti už ją politiškus 
dmugus, nors pastarieji butą 
ir dar taip netinkami užimti 
vietas Tildomoje Taryboje!y

Ištisoje eilėje pranešimą, 
straipsnių ir editorialą “Vieny-

Ne tik kapitalistiškas biznis 
pergyvena krizį. štai “Laisvė” 
praneša, kad Amerikos komu
nistų vyriausias organas “Dai
ly Worker” “dar neišgelbėtas 
iš finansinio krizio padėties.” 
Atsišaukime, ktiris įdėtas 1-am 
puslapyje, skaitome:

' “Komunistų (Partijos orga
nas ‘Daily Worke,rio’ admi- 

\ nistracija praneša darbinin
kams, kad dienraščio padėtis 
tebėra kritiška. Vajus už su-' 
kėlimų $50,000 fondo eina 
sunkiai, nes bedarbė labai, 
skaudžiai atsiliepia.” 
Reiškia, vėl vajus, vėl gelbė

jimas nuo finansinio krizio. 
Kiek jau tų vają “Daily Wor- 
kerio” gelbėjimui buvo daro
ma! Vidutiniškai po du kasmet, 
ir kiekvieną kartą stengiamasi 
sukelti ne mažiau, kaip po 50 
tūkstančių dolerių. Matyt, ko
misarų bizniui yrą i 
dugnas, ir jame todėl niekuo-' 
met nepasiliauja krizis.

Brooklyno bimbininkų orga
nas skelbia, kad vasario 11 d. 
(reiškia, kaip vakar) turėjo 
įvykti Grand Assembly svetai
nėje viešas “teismąs” Prusei- 
kai ir jo vienminčiams. To 
“teisino” tikslą jisai išdėsto ši
taip: “Nurodymas, numiask«avi- 
mąs iV apnuoginimas Ihuseikos 
ir jo pagelbininką^’

Nurodyt ir apnuoginti žmo
nes viešame, mitinge, tai jau 
tik yra nepadorus darbas. Bet 
bimbihinkat, ( žinoma, rengėsi 
.tą.“apnuoginimo” procedūrą at
lieti ne rankomis, tik liežu-

kvapas atrodo tikrai malonus! 
Jqs teikia man ramumą; jau
čiu, kad miegas jau. ateina. 
Labanakt visiems!”

Dr. Sevardo dienynas
Rugsėjo 13 d.— Nuvykau į 

Berkelfey, ir Van Helsingą, 
kaip paprastai, radau jau at- 
sikelusį. Viešbutyje užsakytas 
diližanas jau laukė prie du
rų. Išeidamas profesorius pa
siėmė instrumentą 
kurio dabar 
lieka.

Surašysiu 
kiai, taip, 
tikrųjų j vj

j singas ir aš į Hillinghamą at
važiavome lygiai aštuntą. Ry
las buvo labai gražus; skais
tus saulės spindėjimas ir švie
žias, dar žaliai prasidėjusio 

(rudens atmosfera darė gamtos 
visų metų darbo užbaigimo 

elgesys tikrai lsPudl- Lapai dažėsi įvairio
mis gražiomis spalvomis, bet 
dar nepradėjo nuo medžių 
kristi. Jčję į namus, sutiko
me Vestenrienę išeinant iš 
savo kambario. Ji visuomet 
keldavosi gana anksti, širdin
gai mus pasitiko ir tarė:

“Jums bus linksma žinoti, 
kad Lucija jaučiasi gerai. Ne
laimingas vaikelis dar dabar 
lovoje 
kambarį ir pamačiau ją tebe
miegant, bet nedrįsau įeiti, 
nenorėdama jos pažadinti”. 
Profesorius nusišypsojo ir at
rodė gerokai pradžiugintai 
žiniomis. Patrynęs rankas ta
rė:

“Aha! Maniau, kad tiksliai 
padariau jos ligos dijagnozę. 
Mano vaistai dirba”. Į tai po
nia Vesternieriė atsakė: —

“Daktare, neturi sau imti už 
tai visą nuopelną, Lucijus svei
katos geras stovis šįryt iš da
lies priklauso ir man”.

“Ką tuomi nori pasakyti, po* 
nig?” paklausė profesorius.

“Matai, nakties laiku, pra
dėjau labai rūpintis savo kū
dikiu ir nučjąu į. jos kambarį. 
Ji miegojo • labai kietai, tiek 
kietai, kad ir aš ateidama jos 
nepažadinau. Bet kambarys 
buvo labai tvankus. Visur bu
vo pilna tų biaurių, smarkiai 
kvepiančių gelių, ji net turėjo 
iš jų nupinta vainiką apie sa
vo kaklą. Pagalvojusi, kad 
sunkus ir tvankus kambarys, 
gali pakenkti brangiai mergai
tei, jai tebesant tokiame silp
name stovyje, jas visas iš ten 
išėmiau ir truputį pradariau 
langą įleisti kiek tyro oro. 
Tikrai žinau, kad jus busite 
patenkinti jos stoviu”.

Užbaigusi, vėl nuėjo į savo 
buduarą, kuriame paprastai 

I pusryčiavo. Jai bekalbant, 
akimis sekiau Van Helsingą ir 
pamačiau, kad jo veidas laips
niškai balo. Prie sienos mo
teriškes jis dar galėjo susival
dyti, nes gerai suprato apie 
išsišokimo pavojų jos sveika
tai; jis netgi sugebėjo nusišyp
soti, atidarydamas jai duris į 
buduarą. . Bet vos spėjo ji pra
nykti, tempte įtempė mane į 
valgomąjį ir smarkiai užtren
kė duris.

(Bus daugiau)

’ A. ^aioada

’draiMa
Pcrmission Doubleday, Doran & Co,

Zl-

Hel-

tau,

(Tęsinyg)
Rugsėjo H d. — šiandien po 

pietą nuvykau į Hillinghamų. 
Van Helsingą radau gerame 
upe. Ir Lucija jautėsi daug ge
riau. Netrukus po mano atva
žiavimo, profesoriui atėjo dide
lis siuntinys iš užsienių. Atri
šo j j lyg ir per prievartą
noma, tik apsimetė — ir ištrau
kė didelį ryšulį baltą gelių.

“Jie yra įums, panelė Luci
ja”, tarė Van Helsingas.

“Man? O, daktare Van 
singe!”

“Taip mano, brangioji,
bet ne džiaugtis ar žaisti. Jos 
yra vaistai.” , Luci j a suraukė 
veidą. “Ne, ne, jums nereikės 
gerti ją viralų ar kokių dvo
kiančią sunką, todėl nereikia,” 
tęsė juokais, “suraukti taip 
gražią nosikę, nes galiu apie 
tai pranešti ir Artūrui ir j iš 
turės labai kentėti žinodamas, 
kad jo taip mylimoji gražuolė, 
taip negražiai moka suraukti 
savo veidą. Aha, taip reikia 
savo nosikę ištiesti, kad ji vi
suomet butą graži. Tos . gėlės 
yra vaistai, bet jus, panele, ne
žinote, kaip juos vartoti. Aš 
jas pakabinsiu lange ir Supy
nęs grąžą vainiką / uždėsiu jį 
jums ant kaklo, kad galėtum 
gerai miegoti, O, taip, jie-yra 
kaip loto gėlės, padeda užmirš
ti visus susirupinimus. Jos kve
pia kaip Lėto vandenys (Lėto 
upė — graiką mitologija. -Upė 
tekanti aname pasaulyje, ku
rios'vandenis vėlės gėrė norė
damos užmiršti praeitį), kaip 
vandenys tos gyvybės fdntanos, 
kurios iKonkvistadoriai ieškojo 
Floridoje,-įbet ..rado per Vėlai.”

'■ f W’. ■ ■ '

Jam bekalbant Lucija apžiū
rinėjo ir uostė gėles, 
pasipiktinusi,

Pusiau 
pusiau juokais 

numetė jas ant grindų ir tarė: 
“Profesoriau, manau, kad jus 

mane, tik norite apgauti. Šitos 
gėlės yra paprastos vilkžolės.”

Mano didžiausiam nustebi
mui, Van Helsingas atsistojo,' 
suraukė savo tvirtą veidą, su
traukė antakius ir tarė piktu, 
šiurkščiu balsu: — 

<3

“Aš niekuomet nekrečiu juo
kų, niekam nekertu šposų! 
Kiekvienam mano darbui yra 
griežtas tikslas; iš anksto pa
tariu, panele, man nekliudyti. 
•Buk atsargi, jei ne savo, tai 
kitų labui.” Matydamas, kad 
Lucija išsigando, ir visai ne, be 
reikalo, tęsė toliau daug švel
nesniu tonu: “Nebijok, mano 
mažoji mergaite, manęs nėra 
ko bijoti. Aš tai darau tik ta
vo gerui; tose paprastose gėlė
se yrfy daug gerų ypatybių. 
Matai, aš pats išsklcisiti jas po 
kambarį. Pats padarau tau vai
niką. Bet žiūrėkite, nei puię 
žodžio tiems, kurie bus labai 
dnalsųs.? Mes ttirime. klausyti 
įsakymų ir tylėjimas yra vienas 
tij įsakymų. O paklusnumas 
laikui atėjus, grąžins tave į 
rankas, kurios taip nekantriai 
jūsų laukia. Dabar sėdėk ra
miai valandėlę. Eik čia; Jonai, 

iškritęs ^>adėk man išskleisti vilkžoles 
! 1 - ' po visąv kambarį. Jos yra pri

siųstos iš Haarlemo, Holaniii- 
jos, kur mano draugas Van- 
derpool’is augina visokius žo
lynus savo oranžerijose. Va
kar turėjau telegrafuoti. Ki
taip jų visai nebūčiau gavęs.” 

. Profesoriaus elgesys tikrai 
buvo keistas. Nei vienoje far- 
makopijoje nebuvau skaitęs 
apie jo savotiškus vaistus. (Pir
miausiai jis uždarė langus ir

viais. Kam tačiau tuomet tą 
visą dalyką vadinti “teismu”? 
Reikėjo jį išvadinti “Bimhtš- 
kųliežuvių galybės demonstra
vimus” arba “Skįpkos gražuo
lių kontestas.” .—Trupinėlis.

stipriai juos ąžklingiavo; vė
liau, paimdamas saują gelių, į 
jomis ištrynė langų kraštus, | 
lyg norėdamas būti tikras, .kad 
kiekvienas vėjo pusterčjimas 
butų persisunkęs vilkžolių kva
pu. Su kitu pluoštu patrynė 
duris ir pakraščius, viršuj, apa
čioj, šonuose ir taip pat apie 
židinį. Man viskas atrodė labai 
juokinga ir negalėdamas susi
valdyti, paklausiau:

“Profesoriau, žinau, kad jus 
visuomet ką nors darydami 
turite tikslą omenyje, bet da-l 
bartinis tavo < 
mane suįdomino. Gerai, kad 
čia neturime kokį skeptiką. 
Jis tikrai tvirtintų, kad darai 
burtus, prašalinti kokį tai už
keikimą, nusikratyti piktos 
dvasios.”

“Gal taip ir yra,” atsakė ty
liai ir pradėjo pinti vainiką,! 
kurį žadėjo uždėti Lucijai ant 
kaklo.” z

Palaukėme, kol Lucija nepa
baigė savo nakties ruošą. Jai 
atsigulus į lovą, Van Helsin
gas priėjo ir uždėjo vainiką. 
Jo paskutiniai žodžiai jai bu
vo: • '

“Žiūrėk, panele* kad jo ne
nuimtam; šiąnakt, nors kam
barys gal ir bus tvankus, jo
kiu budu neatidaryk langų ir 
durų.”

“Prižadu,” atsakė Lucija, 
“ačiū jums tūkstantį kartų už 
jūsų gerumą! Dieve, ką aš pa
dariau užsitarnauti tokius ge
rus draugus?”

Bevažiuojant namo mano 
karietoje, kuri musų jau lau
kė prie namo durų, Van Hel
singas tarė: /

“Šiąnakt galėsiu rainiai mie
goti, o ųniego aš noriu — dvi 
naktis kelionėje, daug skaity
mo dienos metu, susirūpini
mas apie rytojų ir viena nak
tis prie jos lovos — viskas 
be trumpiausio akių sumerki
me. Rytoj, anksti rytą- pašauk 
mane ir kartu atvažiuosime 
pamatyti musų gražiąją ligo- 

’ nę, daug stipresnę ir linksmes
nę po mano burtų, iš kurių 
taip juoko krėtei. Ha! ha!”

Jis atrodė labai tikras, pa
sitikintis savo darbu, ir atsi
minęs savo didelį pasitikėji
mą dvi naktis atgal, kuris bu- 

jvo taip skaudžiai apviltas, jau
čiau ką tai blogo, neaiškią 
baimę. Vien mano silpnumas 
sulaikė mane nuo priminimo 
apie tai profesoriĮiii, bet už 
lai tąją baimę tuo labiau jau
čiau, lyg akyse pritvinusias, 
bet neišlietas ašaras.

Skyrius XI
Lueijos V Pleuros dienynas.
Rugsėjo 12 d- — Kaip jie vi

si yra man geri. Tas 'daktaras 
Van Helsingas .man labai pa
tinka. {domu, kodėl jis taip 
buvo susirūpinęs tomis gėlė

mis. Jis išlikro piane išgąsdi
no, buvo tiek piktas. Bet jo 
tikriausiai yra tiesa, nes jau ir 
dabar jaučiu jų man teikimą 
suraminimą. Nežinau kodėl, 
bet šiąnakt drįstu užmigti bū
dama pati viena ir miegoti be 
jokios baimės. Nekreipsiu 
daugiau domės į plasnojĮmą 
mano palangėje. O, kaip sun
kiai ir tankiai man reikėjo 
kovoti paskutiniu laiku su 
miegu; nemiegojimo skausmas 
ar miego baimes skausmas, 
miego, kuriame gludi tokia 
daugybė man nežinomų baise
nybių! Kąip laimingi yra jie 
žmonės, kurie neturi jokios 
baimės,, kurie .nieko nešibai-1Klausdami informaci-

krepšį, 
niekuomet nepa-

įvykius smul- 
kaip jie iš 

). Van Hei-

Žvilgterėjau j jos

Naujas No. 22 “Kovos"’ 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose. * z

ATĖJO “Kultūros” No. 1 
1932 metų. Kaina 45c. Ga
lima gauti “Naujienose”.

li»* l .............

ĮGALIOJIMUS
(Cotk rautu)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.

do; kuriems miegas yra tikras 
palaiminimas kiekvienam at
nešęs- ramumą , ir vien sald
žius Sapnys. Štai, aš, tikiuosi

Ofilija, tragedijoje, gėlių ap
suptu. Niekuomet nemėgau 
vilkžolių, bet šį vakarą jų

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Hateted St.

CHICAGO >LL.



Nauja “Naujienų” 
Stotis

Gali gauti dabar “N.” ant 
kampo No. Crawford ir W< 
Wėllirigton avė., 3000 North.

z * "N.” Adm.

N.A.UJIENVJ IkONTEST^lS
LAIPSNIS 2-RAS

DVI KNYGOS

LAIPSNIS 1-MAS

NON GRADUS

Urnežis

Kontestantams
Kaso Senas Petras

DEGUTIS MATULIOKAS
FrinkfortCHICAGO

Turi 507 baisus
Turi 640 balsų

ST. ŽUKAUSKAS

Wii kės

Turi

CHICAGO, ILL.

Turi 700 balsų

EVANAUSKAS
CHICAGO, ILL 

Turi 260 balsų

Kontestantų 
Veikimas

M r s. KEMĖŠIS
CHICAGO,. ILL.

Turi 3377 balsus

Barte,. P 

180 balsų

D. ŽUKAS
CHICAGO *'

Turi 907 balsus

J. RIMKUS
CHICAGO

Turi 2017 balsus

J. AUKONIS 
Jobnston City, III. 

Turi 340 balsų

JOE WAŠKE 
CHICAGO 

Turi 497 balsus

. J. URNEŽIS
CHICAGO 

Turi 264 7 balsus -

MIKE STOŠKUS
KANKAKEE, ILL.

1 •'*>. ' •*

Turi 360 balsų

A, FRENZELIS 
'Toronto C.nada 

Turi 160 balsų

IRMON 
TAS . 

HARVEY. ILL. 
Turi 380 balsų

seną kostumicrę A.
8446 Vincennes 
laiko grosetnę. 

kad ji įminęs Jau 
nes norinti užsimo-

Eini, eini 
nė nu- 

vie-

J. MITCHĖLL 
WAUKEGAN, ILL 

Turi 520 balsų

P. MARTINKAITIS
Senas Petras 
CHICAGO

Turi 2120 balsų

ne
pradėjus viešpa- 

žmogus netenka energi- 
Taip šiau

šti duageliu musų

P. SAVICKAS 
ROCKFORD, ILL.

Turi 800 balsų

F. LAV1NSKAS 
DETROIT, MICH.

Turi 910 balsų

K. DEVEIKIS 
CICERO, ILL.

Turi 1 778 ba'sus

nors
Z—i — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Viebu žodžiu:'Sapnininkas 
padės jums gyventi. >

Knygos kaina 75c
MĮSLIŲ KNYGA

Išguldymai ir palyginimai 
tukatančių mįslių

Jei nori bųt mėgiamas drau
gijoje ♦— svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visi sa
vo domės}' ir1 pamėgs. Mįslių 
kflyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS . ‘
1739 S. Halsted Št 

Chicago, L!.

Jau yra toli pažengusi, 
U , phti mokina kitus 

smuiĮib ir piano. Iš čia važiuo
ji! į Ciearingų.

Clearinge pirmiausia užeinu 
pas J. šaputį, 5707 W. 64 pi 
Nusiskundžia, kirti jau kuris 
laikini nedirbu, bet vistiek

.šios dvi knygos reikalinga tu
rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose, namuose, idąnt užpil
džius gyvenimo spragąs.

SAPNININKAS

Knyga išguldymui sapnų 
reikšmės

* r ■ r - ♦ * ... , ‘ 4» . ' * .... » ■.

Kiekvienas žmogus sapnuoja. 
Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas, 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, taš tik ge
rų ^itnoš; prisisapnavai ką 
gera

Z. A. JUCAITJS
CUOAHY, WIS. < ji ■

Turi. 80 balsų

Mrs; ROVAITIENĖ
HBRRIN, ILL. 

Tyri 80 balsų

Listerine beveik momentalia n 
užmuša turinčias bendrumo! 
su paprastais šalčiais bakttri-l 
jasl Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su 
skaudina. ' IryListerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
p r įleidime šalčio. - Atsargu: 
studijavimas 102 žmonių lai 
ke' 2 žiemoj mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
ttsirgo < šalčiais. turėjo % 
trumpesniu? ir J/l lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

Konteslanląs A. Smigelskis, 
1401 Giddibgs Rd., Clevcland, 
()., rašo: ”

Sunkus Šiuose laikuose kon- 
testantų veikifnas 
per visų dienų ir kur 
eini, tai visur dejavimą 
nas 2 melus nedirba, kitas, 3 
metus, o dar kitas 1 melus. 
Ir tai]) visur kur ne eini., Pa
siguodžiau! ir vėl eini nieko

P. ATKOČIŪNAS
: y '

CHICAGO
Turi 740 balsų

liyykevicia, 
Kohleslo Vedoj

nas. Jis pakrapštė galvų, pasi
krapštė po kišenių ir sako: Aš 
ešu demokratiškas žmogus ir 
myliu tokį laikraštį; tad iš •pas
kutinių rašyk nors ant puses 
metų; gavęs pėdę gal sukrap- 
štysiu kitų pusę, tai biis vi
siems ųiętams.

Vas. 8 d.’ susitikęs p. Amb- 
roz prisiminiau apie Naujie
nas. Tuoj išsiėmė septynkę ir 
atsinaujino metams. P-nas 
Ambroz turi gražių bučernę ir 
groSernę adresu 5444 Liver- 
iiOis Avė., netoli Lincoln dirb
tuvių. Sankrova nuo lubų iki 
žemės pilna prekių, bet pirkėr 
jų esu nebaugiausia. Kam pa
ranku, verta užeit pas savo 
tautietį, kur ir geresnes prekes 
gaus ir mandagesnį patarna
vimų ras.

Daugelis kilų pasižadėjo at
sinaujinti vėliau ir dar pagel
bėti surasti naujų skaitytojų. 
Ačiū už paramų. ?

— P. Lapinskas.

ĮGALIOJIMAI 
t » •

Padarome {galiojimus se
kamuose reikaluose:

dinamo turto ar 
tuvoje kitam,

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto*

4. Paskyrimui globėjo tur-

KontestaTitai po biskutį žen
gia pirmyn. Antrame ir pir
mūnėj laipsnyje konteslantai 
padarė gana gerų progresų. 
Netikėtai drg. Deveikis iš Non 
Gradus persikėlė į pirmų laip
snį, taipgi ir visi kiti pd biskį 
pasistūmė pirmyn.
' Dabar kada artinasi pavasa
ris, oras atšyla, tad ir kon&s- 
lanlų .veikimas pasidarys leng
vesnis, o prie to ątrodo, kad 
ir ši depresija eina prie pabai
gos, nes įš daugelio vietų yra 
pranešimai, kad dirbtuvės pra
deda priimti po keletu darbi-

Konteslantė M. Ravaitienė 
iš llerrin, Iii, rašO:

Nesenai teko lankytis Ben- 
ton, Iii, ir pirmiausia užsu
kau' i vakarinę miesto dalį, 
pas j). Antanų Povilavičių, ku
ris turi didelę bučernę ir gro- 
sernę, o viršuj turi gerai įren
gtų svetainę, tinkamų vaidini
mams ir visokioms pramo
goms^ Kitoj pusėj kelio turi 
gražų mūrinį namų, visų gra
žiai medžiais ir žolynais apso
dintų. Bet pavėlavau užvažiuo
ti, nes prieš kelias dienas pats 
tiesiai užsisakė'Naujienas vi
siems melams.

Nuvažiavusi į Bakner, III, 
aplankiau pažystamus p. p. 
Stalioraičius. Ten pardaviau 
kiek* knygų ir gavau prižadų, 
kad prie pirmos progos užsi
rašys ir Naujienas. Tai labai 
malonus žmonės.

—M. Ravaitienė.

Laikas daug reiškia 
prie patentu. NcrlzK 
kuokh vilkindami su 
»psauiro|iinu savo 
numanymu. I*rlsiŲ> 
klft braižini ar mo
deli- dėl Instrukcijų, 
arba rašykite deP 
NEMOKAMOS kny
gutes “How to Ob' 
tuin a, I’atent” Ir •' 
venttoa'* ? i 

r ‘ _ 
•alhi^Jlmal 
(•veltas. l‘. 
turnuvluMMk

I DYKAI 
KNYGEL&

■
R.'cord ot In-

. . , Nieko ' nelinam J
Informacllas k>i daryti. 8iikI- I 

laikomi paslapty ie.
•teartus,' rupestluKūs j>a-

Konlesiantas Fi Luvinskas iš 
Detroito, tašų:

Vasario 6 d. atsilankęs į 
SLA. kp. patėnglų vakarų su
sitikau d. J, Klenierauskų ir 
prisimiriiait Jam apie Natijie-

Reduces COLDS

66%

Bet štai vasario 4 d. užeinu 
pas p. BlaškeviČių, kuris turi 
lietuviams patogioj vietoj šva
rių ir tvarkių bučernę ir gro- 
sernę kertėj Donald ir E. 77 
St., kurioj tarp kitko užlaiko 
ir iš Lietuvos importuotų gry
bų.Jis tuoj atsinaujino pre
numeratų pusei metų.

Kitų dienų, užeinu pas den- 
tistų l)n S. T^Tliomas-Tąmo- 
šaitį. Tai ląb^malonus žmo
gus. ; Jis irgiuituoj ; užsirašė 
Naujienas *vi$ibmsx metams, 
nes be Naujienų nė jis, nė jo 
žmdna negalį būti. <

Užeinu .pas SLA. 14 kp. fin. 
sekr. Jonų G. Polterį. Ten nie
ko nepelnęs einu pas V. P. 
Ranionį. Jis dirba tik po 4 die
nas į savaitę, bet Naujienas 
užsirašė ant visų melų. Tų pa
tį padarė ir-Pranas Kojackas, 
nors jis irgi mažai dirba.

Nueinu pas SLĄ. 14/kp. pir- 
hiininkų Jonų Brazauskų, ku
ris jau pirmiau buvo žadėjęs 
užsirašyti Naujienas. Tečiaus 
jis dabar atsisako, o tai dėlto, 
kad Jaras pabaręs Naujienose 
kam jis vadino tuos narius 
gyvuliais, kurie baubė susirin
kime. “Kūdvilš galiu vadinti 
tuos, kurie baubia?” klausia 
jis manęs, bet;aš atsisakiau 
•svarstyti tokius dalykus, nes 
mbn dabai/ “business before 
pleasure.” Tečiąus susitaikėm: 
jis pasižadėjo užsirašyti tuoj 
-kaip persikels į naujų vietų 
ant 183 gatvės.

Taigi nors ir sunkiai, bet 
visgi kontestų darbas pamaži 
slenka pii’inyą. Turiu dar ke
lis prospektus ,11’ jubs tikiuosi 
prisiųsti netolimoj ateity.

> . ... Ą. Sniiyelskis.\ ,

Naujienas atsinaujina. Užeinu 
pas J. šeštokų, 5654 W. 64 PI., 
kuris turi- soft drink parlorų 
ir šalimais bučernę ir groser- 
nę. Nors prenumerata nepasi
baigusi, bet vistiek atsinaujino 
metų laikui. Užsukau ir pas 
p. p. Martinkus, kurie adresu 
5758 W. 65 St., turi labai šva
rių valgyklų. Jie tuoj paklojo 
$8 ir Clearingų apleidau daug 
turtingesnis prenumeratoriais 
ir balsais. ’ 1

Vas. 1 d. aplankiau Englę- 
wood apielinkę ir pirmiausia 
sustojau pas Stanley Dayokas, 
5443 So. Shields Avė., kuris 
įuri soft drink parlor ir val
gyklų. Iš čia išsivežiau pre
numeratų ir nuvykau pas St. 
Mark, 5256 S. Princeton Avė., 
turis turi bučernę. čia irgi 
atnaujinau preffumeratų. Ap
lankiau ir p. KrecairSkų, 238 
W. 51 St. .lis turi patogių bar- 
bernę tarp svetimtaučių, ir 
džiaugiasi, kad gerai biznis 
eina. Nors jo prenumerata ne
greit baigsis, bet vistiek atsi
naujino dar vieniems metams. 
Neaplenkiau ir p. J. Z. Zin- 
kaui, 5059 So. Wells St., kuris 
turi soft drink parlorį. Jis 
tuoj atnešė $8. Sako, skaitau 
Naujienas nuo pat pradžios ir 
jei kurių 'dienų negaunu, tai 
visų dienų būna neramu. Už
sukau ir pas Peler Rozgus, 
5925 So. Emerald Avė. Nedir
ba, nes yra dalinai paraližuo- 
las. Dabar jaučiasi kiek ge
riau, nes jau gali kojų valdyti, 
nors rankos valdyti dar nega
li. Nors ir vargas spaudžia, bet 
vistiek Naujienas užsirašė. Ne
galėjau aplenkti janitoriaus 
Petro šimičio, 5608 So. Green 
St. Dar nespėjau ir prisiminti 
kokiu,reikalu atėjau, jis atne
šė pinigus įsakydamas užra
šyti jam Naujienas. Jau vė
lus vakaras, bet dar užėjau 
pas Kaz. Galkų, 5649 So. Aber- 
deen St. čia irgi pelniau 'pre
numeratų. '

Nuoširdžiai dėkuoju už su
teiktų man ir Naujienoms pa
ramų

LISTERINE 
refieves

SORE THROAT

Ęontestantaš K 
iš Chięagos, rašo:

Jau devynios savaitės pra- 
slinko kaip eina Naujienų 
kontestas ir kiekvienas iš mus 
kontestantų iki šio laiko jau 
galėjome parodyti savo suge
bėjimų ir pasiryžimų ' dirbti. 
Nors šiemet ir yra sunkiau 
dirbti, bet dirbant visgi yra ga
lima šio to pasiekti; ypač 
kad kontestantus noriai remia 
visuomenė /ir kiekvienas, kur 
gali, mums padeda.

Štai anų dienų užėjau pas 
gerai žinomų graborių S. M. 
Sklido 718 W. 18111 St. (lel. 
Roosevelt 7532). Jis yra geras 
Naujienų rėmėjas ir' kiekvie
nam reikalingam yra 
pasiryžęs suteikti simpatiškų 
ir sąžiningų patarnavimų. Už
ėjęs, žinoma, tuščias neišėjau.

P-lė Anna Petraukis, 3139 
So. Emerald Avc., nusiskundė, 
kad mažai dirbanti, bet Nau
jienas vistiek užsirašė.

Dabar važiuoju į South Side 
pas savo 
Pečeliūnienę, 
Ąve., kuri i 
Pasirodo, 
laukianti 
keti už Naujienas ir būti rami 
per ilgų laikų. P-ia K. Klomtis, 
8428 Vincennes Avė., taipgi at
sinaujino ant metų. Girdi, 
nors algos niekas neparneša 
jau du metai, bet ir be Naujie
nų būti negalima. Jos yra jau 
du metai kaip mirė. Užsuku 
ir pas Janulį, 8470 Vincennes 
Avc. P-ia Janulis tuoj atnešė 
$8. Užrašiau jai ir dar su 3 
mėn. magaryčiomis, kurias 
gali gauti visi kas tik užsirašo 
Naujienas ir užsimoką iš kaL 
no. Bronė Mustreikįenė, 8430 
So. Kerfoot Avė., taipgi užsi
sakė Naujienas pusmečiui. 
Būdamas čia pat užėjau ir pas 
senų pažyšlamų A. Pinkų, 
8363 S? Kęrfoot Avė, Nusi- 
skiindžią, kad daug išlaidų tu
ri, nes duktėmokinasi muzi
kos ir 
nes ji

Žmogaus gyvenimas 
gemblerystė, jeigu žmogus esi 
pilnai sveikas, tai ir pas žmo
gų yra geresnis ūpas dirbti, 
veikti kų nors nąudingo dėl sa
vęs ir žmonijos.

Užėjus sveikatos paįriiriui ar 
kokiam žmogaus gyvenime 
smagumui 
tauti 
jos dėl veikimo 
dien yra 
draugų kontestantų, kurie iš 
karto pasišventė darbuotis dėl 
dienraščio “Naujienų” gero
vės, bet desčtkąi jų šiandien 
yra pagavę šaltį į kojas ir 
snaudžia kietu miegu užsnūdę.

Draugai, sukruskite, kath 
nors pasiekus pirmų laipsnį, 
nes tai jau butų sarmata, ypač 
Chicagiečiams stovėti ant vie
tos žemajame laipsnyje.

Žinau ir esu patyręs, kad 
šiais re])iibl|k()nų prosperytės 
Taikais yra sunku biznis pada
ryti, bet žmogaus pasišventi
mas ir kantryliė nugali visas 
silpnybes. Visgi dirbant ir 
šiandien galima gauti naujų 
skaitytojų “Naujienoms”, nes 
“Naujienos” yra pirmas Ame
rikoje Jietuvių progresyvis 
dienraštis,' kiu’is didžiumos 
Amerikos lietuvių yra gerbia
mas ir mylimas.......... ...... .

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chieago, UI.

i* ; -.'ji;

•K. G. Vrnežis

i CLARENCE A- O’BRIEN
Rėglatered Patent Attorney 

43-A Secvrlly SrvIms A Co^imerci*i 
Bank Bullding

(Dliėątly ocron« ttrect fręm Palcnl OtDce) 
WAM»NOTON, ». C.

PATENTS
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NAUJIENOS, Chicago, m.
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Sį 
jau

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Agurkai” ir Chica 
gos Lietuvių Cho

ras Pirmyn
sczoną Pirmyn Choras 

turėjo vieną parengimą, 
buvo koncertas. Be to. 

Choras pildė programas įvai
rioms draugijoms.

Kaip man atrodo, Choras at
liko sdvo užduotį labai gra
žiai ir publika nebuvo suvilta. 
Už tai, žinoma, kreditas prik
lauso Choro mokytojui p. K: 
Steponavičiui ir visiems choro 
nariams-ėms.

Dabar Choras rengiasi prie 
savo vakaro, kuriame bus šu- 
vaidinta 
Chicagos

operetė “Agurkai

Halsted st., vasario

Taigi atsiminkite tą dieną.
Operetė “Agurkai” labai 

gražus veikalas, verstas iš an
glų kalbos. Veikalas vaizduo
ja ekskursiją į Lietuvą. „ Vis
kas. darosi Kaune. Tad įdo
mu bus pamatyti kaip ameri
kiečius lietuvius vaišina 
kas paskui iš to išeina, 
įdomu bus pamatyti 
kurie viešėjusi Lietuvoj
mano vykti dar Lietuvon.

O juokų ir ašarų tai vaidi
nime iki yalios.

Kas nematys “Agurkų”, tas 
paskui gailėsis. Antanėlis.

ten ir

tiems, 
arba

Cicero
Dvidešimto amžiaus išminties 

perlai

Vyrai ir moters, seni, jauni 
ir pusamžiai! Ypač tie, kurių
gerkles užkimusios, kuriems 
tenka bananos, obuoliai, bul
vės ar kopūstai pedliavotį;. ku
riems priseina ledas gatvėmis 
vežioti ir dėvėti drabužiai su
pirkinėti; Padaužų ir kitokie 
chorai ir solistai, o labiausia 
turintys ambicijų visokiais 
arijas prie baro arba estradoj 
dainuoti — štai jums būtiniau
sia pagelba teikiama:

“.S'rrrt/ojr Švento Bložiejaus 
Šventė. Šventas Bložiejus yra 
patronas gerklės. Per jo užta
rimą Dievas saugoja gerklės 
skausmus ir ligas.

“Seredoje prieš paskutines 
Sv. Mišias ir 7:30 vakare bust 
kaklai laiminami >su Sv. Blo
žiejaus žvakėmis”.

Matote, kokia džiausiu i nga 
naujiena! Paimta ji iš “Pra
nešėjo” (kurį leidžia gerbia
mas klebonas Vaičiūnas) sau
sio 31 d. šių metų.

Kam jums eiti pas daktarus. 
Kam jums gydytis. Kam ger
klės operacijas kęsti. Geriau 
pasimelsti šventam Bložiejui, 
palaiminti savo kaklą šv. Blo-

■:W
• ■
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Santjago, Kuba, kur nesenai Įvyko žemes drebėjimas. Nuostolių padaryta už milionus dolerių.

žiejaus žvake, ir atliktas kriti- šiame baliuje buvo 12 išlai- 
mėjimų — vištų, kralikų, kum- 

Gal jau laimino- pių, dešrų ir rankų darbelių.
Aukavo bazarui šie. asmens:

Netikite?
te, bet laiminimas nieko ne
gelbėjo? Paaiškinsiu: nėgei-1 
bėjo todėl, kad netikėjote. O kutlĮ ir 2 kra]iku; ]). Globia — 
kad butumet tikėję, taip, kaip ,inaįsto įr i teterviną; B. Wa- 
prabaščius liepia, tai butų šiur ]ftn-tįnas —: 2 vištas, vadinamas 

tutarkas; A.,Mikšas — 1 keik- 
są, alaus ir 1 keisą sodos; A. 
Lukošienė — 10 svarų mėsos, 1 
svarą sviesto ir 1 duoną; A. 
Duobienė — 2 suriu; kuopos 
gražuolė, Eva Gaudiešius — 1 
sūrį; Globienė rankomis išsiu
vinėtą pianui uždangą; Over- 
lingienė — gražiai išsiuvinėtą 
abrusą; Piežienė — lininį iš 
Lietuvos atvežtą rankšluostį;
A. Mažrimas salę baliui davė 
veltui ir dar magaryčių penki
nę pridėjo. Muzikantai — Stan
ley Mažrimas, Anthony John- 
house, ir jų padėjėjai grojo ba-

pats 
tame

Kaip

Kuni

žemes.

Bijau, kad kai kurie jūsų 
net pasijuoksite iš prabaščiaus 
patarimų. Bet skaitykite ką 
apie, tokius farmazonus 
prabaščius kitoj vietoj 
pačiame lapely kalba:

“Nekurie žmonės vis nori ki
tus žmones pasmerkti. Jie yra 
pilni didelio pavydo.
kada norėtų net ir kunigus 
mokyti, alė bijo savo kailį pa
rodyti, savo pavardes slepia”...

Todėl užsičiaupkite! 
go jus nepamokinsite, 
yra Dievo paslas ant 
Dievo lupomis maldas
Pasakysiu net daugiau: šešių 
metų bernaitis, vos spėjęs iš
mokti “Tėve musų”, yra jau 
išmintingesnis už pražilusį 
mokslininką, kuris abejoja kai 
kurių kunigų protingumu.

Tokių tai išminties perlų pa
tiekia savo avelėms bažnyčios 
tėtušiai šiandien, 20-me am
žiuje. Atrodo net, kad šios 
išminties gilumas gali lygintis 
“inžinieriaus” Simokaičio pra
kalbų per radio gilumui.

Cicerietis.
P. S. Tur būt tik todėl, kad 

jų kaklai palaiminti šv. Blo- 
žiejaus žvakėmis, kai kurios 
giesmininkes taip gražiai gie
da. C.

Mt Greenwood
Trys baliai vieną vakarą

Trys baliai viena vakarą —- 
vestuvės, p. Budrienės vardu
vės ir SLA. kuopos bazaras.

Susivienijimo kuopos balius, 
šokis ir bazaras. Svečių susi
rinko gan daug. Kuopai liko ir 
pelno iš parengimo.

DIDELIS MĖSOS

LIETUVIŲ BUČERNĖSE
FEDERAL MEAT MARKET

NEŠILDYTI TAUKAI

ŠVIEŽI LAŠINIAI ........
ŠVIEŽIOS PORK LOIN
Nedideles ...................... C

"iri

PORK BUTTS

RŲKYTI LAŠINIAI 10“
RŪKYTI ŠOLDERUKAI .....
ŠVIEŽI ŠOLDERUKAI DEL
KEPIMO .................................

RŪKYTOS ŠINKOS (KUMPIAI)

ROUND STRIKAS

FRANKFURTAI

6%c 
12 c 
14 c 
10 c

Ii ui už pęnkis dolerius.
Visiems, * kurie prisidėjo su 

dovanomis ir kurie su munįiis 
kartu viešėjosi, ačiū.

Komitetas.

Roseland
Antano NakraŠo automobilio 

tajerus kirviu sukapojo

T................ ..  ‘' ' ' ' ————————■ 

rašo mašiną, kurią policininkai 
gerai pažino. Policija apvažia
vo vieną bloką aplink7 ir sugrį
žo iš priešingos pusės, ‘iŠ kur 
ne taip aiškiai buvo matomas 
artinimasi.

Privažiavę arčiau? policinin
kai pamatė žmogų besidarbuo
jantį prie automobilio. Polici
ninkas priėjo prie besidarbuo
jančio žmogaus ir užtiko jį be- 
kapojantj tajerus kirviu ir 
skrudraiveriu. Vienos pusės ta- 
jerai jau buvę sukapoti.

Tas vyrukas- esąs lietuvis ir 
dar neseniai iš kalėjimo išėjęs.

« 8
Golden stariečiai rengia ban- 

kietą beisbolininkams, kuris 
įvyks kovo 17 dieną (Saint 
Patrick Day) Strumilo Svetai
nėj. šis parengimas kaip ban- 
kietas bus puikus ir jame da
lyvaus didelė stariečių busterių 
armija.

Kitas parengimas sekmadie
nį, balandžio 10 dieną, bus 
Baseball Dance, kaipo paskuti
nis parengimas šiame sezone ir 
prisirengimas prie -besbolo se
zono. Sporto mylėtojai, tikima
si, parems abudu šiuos paren
gimus. —Busteris.

Sekmadienį, vasario 7 • dieną, 
Golden Star Kliubas turėjo pa
rengęs balių Strumilo svetainė
je. Antanas Nakra’šas tame ba
liuje buvo gaspadorius. Sako
ma, kad vienas vyrukas už ne
padorų elgesį buvęs pašalintas 
iš svetainės. Tada vyrukas, ma
tyt, sumanė atkeršyti A> Nak- 
rašai.

Polioįjos skvadas, važiuoda
mas 107 gatve, patėmijo žmo
gų vaikščiojanti apie A. Nak-

MIDWEST STORES

Kokybės Prekių
UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS!

Išpardavimas Pėtnyčioj ir Subatoj, Vasario 12 ir 13

CUKRUS GRANULIUOTAS 10 » 45c
r PUIKUS QITPIQ BRICK

AVISCONSIN dUilld CREAM
j r a v A “THOMASKAVA J. WEBB”

!Zet bulves
LIMA BEANS
SPINĄ CH

Penktadienis, vas. 12, 1932
~T
Kasparas, gyvenęs 5540 W. 65tli 
St. Nelaimingąjam tapo su
laužytos abi kojos.

Tapo pašauktas p. Eudeikio 
ambulance, kuris taip greitai 
pribuvo į nelaimės vietą ir taip 
greitai sužeistąjį nuvežė į Ger- 
V..... ........... " ...... . ■ 1 iu ■ ...........

man Deaconess ligoninę* 51 P], 
Morgan St., kad nespėjo per
daug kraujo nubėgti ir sužeis
tojo gyvastis tapo išgelbėta. 
•Kompanija už tokį greitą ir ge
rą patarnavimą p. Eudeikį la
bai pagyrė.

APOLLO Teatre Pradeda šiandien nuo 

kalbantis paveikslas

gt. 
piet

TO>
LIFE*

(Pridėti angliški užrašai)
Širdį verianti drama apie Rusijos Benamius Vaikius. Internacionalinį 
prizą laimėjęs kalbantis paveikslas, užkariavęs Londoną, Varšavą. Maskvą 
ir New Yorką. Sujudinantys Rusiiki Chorai. Šokiai, Dainos.

CIearing %

Sunkiai sužeistas Stanislovas 
Kasparas

Vasario 10 d., apie 9 vai. ry
to, Chicago Transfer Co. dirb
tuvėj, Clearinge, tapo sunkiai 
sužeistas lietuvis Stanislovas

Musu Valgykloje
Už valgius beveik nereikia mokėti, vien tik už patarnavi
mą. Primokėjęs 25c* arba 30c. gali sočiai ir gardžiai pri
sivalgyti. Užtikrinam, kad musų kopūstai yra gardesnį, 
negu kitur. Iš mėsos ir ŽUVIES valgiai kasdien.

UNIVERSAL RESTAURANT
A. A. NORKUS, Savininkas.’

750 W. 31st St. Phone Victory 5371

i I

Pirmas Didelis Išpardavimas i 18 metu.— Mes turime turėti cash.— 
Bilos turi būti užmokėtos. —Kreditoriai reikalauja savo pinigu.—Pa
geidauja pilno išsipardavimo Bridgeport Clothing Company.

Priverstinas Išpardavimas
\isas Šlakas Yra Rankose ir Išparduodamas H. IV. Rouse, Likvidatoriaus.

$25,000 STAKO LIKVIDACIJA

Sv.

LSVT° 1Riršmotas |
1 svąro

i kenas

5“vnr11 ORp 
pekas

Pu^os p -j- 
(Aililornijos sv. I

"SNIDER’S” Dideli No. 2%j 271*
kenai “už “ ■ V

UBUDWEISER,? MALT SYRUP SETAS 41c
“PET” MILKAS Evaporuptas 

Agušti kenai

CATSUP. Ts°XAr$1.Ų
A “Midwest” PLYNA 

17IA ĮJ OJA A ar IODIZUOTA

Didelė 1 C f* Maža 4 
bonka ■ w V bonka I W

2 2 svarų Km 
pakelis ■

PV^f'Q > Armour’s “Veri- 0 did. No.21^
1 JL ULiJ best” Californijos kenai vOC ——————.  II— ■!■———

Didelis No. 2% O C m 
kenasVYŠNIOS Royal Ann

CHOCOLATE COOKIES Schulze

VAŠKUOTA POPIERA' ;sXl
n i r n/ir/vuT “MidweslSALMON Raudonieji

gi c 
2 r 9c

Augštip 
kenai Cu iizhivv

POP CORN “Little Buster” 2 liai 13c
MARASCHINO VYŠNIOS 2 15C

1 J ................................... ........................................................ ■■■ ■ ■■>■■■■ I ■»■■■ I

ŠOKOLADO SALDAINIAI
OBUOLIAI “Rome Beauty”
KOPŪSTAI siSA1 .
GRAPEFRUIT Puikus 4 BŽ 15c
“DICAITiriP’ Parengti Biskvitų MiltaiDidmJILll PADARO 80 BISKVITŲ C
DYKAI Kepimo indas. Pasiuskit pakelio viršų adresu: 

BETTY CROCKER, GOLD MEDAU GOODS, INC. 
MINNEAPOLIS, MINN.

- “BUY^AT THE Ij^OVVESTj FOR*tES$f

j Švara. 22C
5 19c

III !■ ■■■■■■ I IĮ» IIMII —

3 - 11c
Puikus

MIDWESTQ3 STORES
U2 INDEPENVBNT ftoNESf wB| NBlGHHURHOOn STONUS

■

Parsidavinėjo po 
$10.00 ir augščiau

Vaikų 4 šmo
tų Vilnoniai

Siutai
Kautas, Bruslotas ir 
2 poros ilgų kelinių, 
arba vienos ilgos ir 
vienos Golf kelinės. 
Naujų modelių, spal
vų ir audekhj. Pa
siaukoja už

Vyrų ir Jaunu Vyrų augščiausios rųšies Kuppenhei- 
mer—GGG—Kart Schaffner Marx DRAPANOS, Wil- 
son Bros. Skalbiniai, Portis Bros. Skrybėlės. Naujas, 

šviežias stakas. Prisirengkite prie Velykų.
KAINOS SUDAUŽYTOS. NORIMA IŠSIPARDUOTI i 10 DIENŲ 

VYRŲ NAUJAUSI SIUTAI IR OVERKAUTAI
už kainas, kokių niekad pirmiau nebuvo. Daugiausia Kuppenheimer, 
GGG ir Hari SehaffneV and Marx. Jie yra pagaminti geriausių pa
sauly išdirbėjų ir yra rankomis siutu Lyginasi 5 kartus daugiau kaš
tuojantiems siutams. Visokių modelių, spalvų ir audeklų. Nauji pa
vasariniai siutai. Overkautai parsidavinėja po $16.50 ir $11. Siutai gi 
greitam išpardavimui yra išdalinti į tris rūšis.

Vyrų Grynv| 
Vilny Siutai

Vertės iki $35.00

7 0 0!

Vyrų Grynų Vilnų Siutai
Overkautai

Atsilankykite j Šį Didėli Išpar 
davimą ŠIANDIE - Nelaukite

VERTĖS

iki $40.00

Vyrų Grynų Vilnų Siutai 
ir Over
kautai

VERTĖS

iki $50.00
Tūkstančių Dolerių Vertės turi būti išparduota už apie 47c ant Dolerio

BRIDGEPORT CLOTHING COMPANY
3312 SOUTH HALSTED ST. 3312 SOUTH HALSTED ST.

ik’5'

ŠVIEŽIOS KIAULIŲ KOJOS ............   C c
1949 So. Halsted St. 3631 So. Halsted St.

MES DUODAME FEDERAL KUPONUS



Graboriai
♦

Penktadienis, vas, 12, 1932

CHICAGOS 
ŽINIOS

DALYVAUS LIET. AUDITORI
JOS KONCERTE ši 

SEKMADIENI

>

šešiolikiųe negali 
sitikėti

Dominick Cross, 44 
valgyklos savininkas, 
su mergina 16 metų. Pagyve
nusi 16 dienų jauna moteris 
pareikalavo skirybų. Skunde 
teismui ji sako, kad Cross ap
sivedęs su ja, idant ji dirbtų 
jo valgykloj kaip veiterka už 
dykų. Ne, 44 metų vyrai nega
li pasitikėti šešiolikinėmis!

metų, 
apsivedė

Parpuolė negyva; $1,- 
147 drabužiuose

pa

Chicagos Draugijų, 
kliubų Valdybos

1932 Metams

globėjai: M. Narbutas. 4803 So. 
Throop *St.' ir E. Bliumas, 3233 
Lime St.. ligonių globėjas A. Simio- 
nas, 3127 S. towc Avė. \

--------------- „ , ------ s----------------------
Lachavich ir Simus

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1932 
metų: Pirmininkas Antanas Stukas, 
848 W. 33 St. Pagelbininkas Juoz. 
Rūta, 3141 S. Haltsed St. Rašt. nut. 
Stan. Kunevičia, 3220 S. Union Avė. 

'Fin. rašt. Feliksas Kasparas, 3534 S.
Lowe Avė. Kontr. rašt. P. Petraitis, 
3228 S. Union Avė. Kasierius JuOz. 
Račiūnas, 3133 S. Halsted St. Apie- 
kunai kasos, B. Ycnkauskas ir E, 
Bliumas. Sudžia K. Valaitis.
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmą

penktadienį 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Haltsed St.

................  .—i._______

A. ZABL’KIENe 
mėgiama lietuvių dainininkė, 
kurios garžiu dainavimu per 
radi o užpereitą sekmadienį taip 
labai visi pasigerėjo. Ateinantį 
sekmadienį, vašario 14 d., ji 
dainuos viena ir su savo trio, 

užtikta 8-me metiniame Lietuvių Au- 
dar 10 popierinių kiekviena po ditorijos 
$100. Reiškia, esama žmonių Lietuvių 
dar, kurie nešiojasi su savim 
tukstahčius.

Ant laiptų į šv. Trejybes 
akademiją, 1443 West Division 
st., perpuolė moteris negyva. 
Ji matomai norėjo įeiti įstaigon 
pamaldoms. Jos ridikiuly rasta 
$147, o drabužiuose

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
193 2 metų valdyba: pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St.. vice-pirm. 
K. Demereckis, 3 33 1 So. Wallacc 
St., n«t, rašt. Peter Killis, 3144 
z\ubiirn Avė., fin. rast. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., kasierius A. 
Zalatorius, 827 W. 33rd St., kontr. 
rašt. Jonas Stanaitis, iždo globėjai 
J. Kriksciunas ir Iz. Masaitis, maršal
ka A. Vilkis, ligonių prižiūrėtojas K. 
Valaitis. \
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sio pirmą sekmadienį, 12 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.

Del Gavėnios
Atėjus gavėniai Šeimininkės susiduria 

su pirkimu ir prirertgimu tam laikui 
pritaikinto maisto. Turi būti prireng
ti nauji valgiai, kad netik išlaikyti įvai
rius pasninkus, b«Cl taipjau prirengti 
sveiką ir maistingi valjj'į.

Paprašytai Šeimininkes pasitiki, kad 
groserninkaš ne tik turės reikalingą mais
tą, bet ir duos sumanymus kokius val
gius Kiošti. Labai svarbu, kad groscr- 
ninkas galėtų duoti tuos sumanymus, 
kadangi pačioms šeimininkėms darosi 
kartais labai sunku patenkinti savo šei
myną pavčnios laiku.

Midwcst Storey savininkai 
moteris ateiti į jų sankrovas, 
prisirengę . aptarnauti jas geru gavėnios 
maistu. Prekės naujos ir šviežios, Jie 
perka prekes didelėmis kokybėmis -per 
savo urmo sandelį, todėl perka už ne
paprastai žemas kainas, todėl ir gali par
davinėti už žemiausiąs kainas. Be to 
jie yra patyrę grosesninkai, gyvena ant 
vietos ir todėl žino- savo kostumerių 
skonį ir pareikalavimą. Jie todėl žino 
kokių prekių reikalinga ir kaip geriau
sia savo kosttimeriams patarnauti.

LIETUVIS GRABORIUS 
’atarnaujame laidotuvėse kųogeriausia 
Reikale meldžiame atsišaukti o musų 

darbu busite u: 
TclJ Roosevelt 251 

2314

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

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

3421 So. Halsted Ši
Phone Boulevard 8483

kviečia
Jie yra

56 metų rekordas 
cagoj

Ohi-

Charles A. Donnel, oro biuro 
užveizda, praneša, kad 5(> metų 
rekordai rodo, jogei šiemet 
yra šilčiausia žiema Chicagoje 
per 56 metų laikų.

Traukinys užmušė du
Trečiadienio vakare važiavo 

namo iš bažnyčios Eldrup 
Schulz, 25 m., ir mergina p-lė 
Madeline Kammerer, 20 metų. 
Kai juodu važiavo per gelžke- 
iio bėgius, jų automobilį 
vo Pennsylvania gelžkelio 
kinys Lansing miestely, 
užmušti.

1400 jaunikių

uzga- 
trau-
Abu

aplai-Mrs. Franees Taucher 
kė 1.400 laiškų su pasiūlymais

arba 2516

W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

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

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
JDidclč ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Lietuvės ' es'

------.-O------

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

TeJ Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio įr ketvirtadienio

Bendroves koncerte 
Auditorijoje. Tame 

koncerte dalyvaus ir daug kitų 
žymių dainininkų ir šokėjų, k. 
a. Birutės choras, Birutės kvar
tetas, p-iiia O. Biežienė, rusų 

i šokėjų ir dainininkų grupe ir 
Idaug’ kitų.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJ No. 1 valdyba 1932 
m., pirm. Jonąs Motuz, 2430 W. 
46 PI., pag. Kaz. Kačinskas, 7204 
S. Rockwell St.. nut. rašt. Joe Da- 
bulski, 1703 S. Union Avė., iždo rašt. 
A. Ambutas. 16000 S. Lincoln St,, 
Harvcy, III., kasierius Az. Čėsna, 4501 
S. Paulina St., kasos globėjai — S. 
Skridulicnė ir Jadv. Kačinskiene, du
rų sargas P. Tiškcvičia.
Laiko susirinkimus kas mėnesį po 

pirmos kas antrą nedčldienį, J vai. po 
pietų, Antano Ččsnos svetainėj, 4501 
S. Paulina St.

Graboriai

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

730 W. 62 St
Tel. , Englewood 5840

... ~

Mrs. A. K
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Pbone
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

ant kiekvienu penktų centų kai
nos pakeliui; už saldainius po 
1 centų ant kiekvienų 10 cen
tų ; už kazyras po 10c ant pa
ko; ant automobilių po 5 nuo
šimčius kainos; ant kvepalų ir 
kitokių dalykų.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE
RŲ, Valdyba 193 2 meams, Chicago, 
III.: pirm. Em. Milerienė, 
Central Avė., Evanston, III., 
pagelb. P. Grigonienč, 3322 S. Union 
Avc., nut. sekr. A. Dudonicne, 7917 
S. Harvard Avc., fin. sekr. Ant. 
Valančunienč. 5929 S. Throop St., 
kontr. Ona Daraškienė, kasos globėja 
Marta Kizicnč. iždininkė Pct. Sjnu- 
lienė, maršalka Kaz. Astrauskienė, 
trustisės A. Grigonienč, O. Mažeikie
nė ir Ver. Bakutis.
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią 

subatą, kiekvieno mėnesio, Mark Whitc 
Parko knygyne.

1030 
pirm.

Phorte Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 
' Musų Patarriaviriias lai

dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Chicago Motor Club

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

’ Nedėldicniais pagal sutartį

Ofiso*ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St. . 

fCor. of 35th H Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9

Nedėldieniais pagal sutartį

Lietuviai Gyjiytojai 

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 IV. Marųuette Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828
Pagedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -i« 

1821 So. Halsted Street

DR. A. J. GUSŠEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

♦

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas

- 4180 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai

Dr. P. M. ŽILVITIS

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

9 v.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan Slt 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yardsi 0994

Dr. MAURICE KAHN
463 J South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tek Drcxel 9191

DR.rA.R0TH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St.

arti 3 Ist Street 
CHICAGO, ILL.

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

i

Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
' Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

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

Phonc Boulevard 7589

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 ncdčliomis pagal susitarimą 

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

/

’bi
Telefonas Yards 1138

Stanley P,1 Mažeika 
Graboriuš ir 
Balzaimiotojas

■ Moderniška Koplyčia Dovanai 
įTuriu automobiliai visokiems .ręika- 

lamt. * KirtoJ prieinama ”

331& Auburn į Avenue
CHICAGO, ILL.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLIUBO AMERIKOJ valdyba: pir
mininkas K. Laucius, 3317 Sąutb 
Auburn Avė., vice-pirm. J. Gelgau
das, 1900 S. Union Avė., nut. »rašt. 
A. Zalagčnas, 71)2 S. Ratine Avė., 
turto rast. W. Didžiulis, 3336 So. 
Parnell Avc,, kontrolės rast. B. Žoli
nas. 2931 S. Eųiefakl Avė., iždininkas 
J. Žymančiuš, 702 W. 31st St., iždo,

Chicago Motor Club praneša, 
jogei rūpestingi tyrinėjimai pa
rodė štai kų apie važiavimų au
tomobiliais greitai ir povaliau:

Aliejaus suvartojimas važiuo
jant 50 mylių valandoj greitu
mu yra septynius kartus didės* 
n»s, nei važiuojant . oO mylių 
greitumu valandoj.

Ta irų dėvėjimas važiuojant 
50 mylių valandoj greitumu yra 

, nei važiiio-apsivesti po to, kai iaikraščiuo- dvigubai didesnis, 
kad ji pa- jfHt gp mylių greitumu.se prsiredė. žinia, 

vehlėjusi savo dėdės turto 
$1,000,000. Šimtai telefono pa- jant 
šaukimų. Pasiūlymų moteris tumu 
susilaukė tiek, kad turėjo išsi- didesnis 
kraustyti iš savo namų, idant lias per 
rusti ramybės.

Gazolino vartojimas važiuo- 
55 mylių valandoj grei- 
yra visus ketvirtadaliu 

nei važiuojant 30 my

Tclefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

-------- O--------

Pritaikyme akinių dėl visų akių

Johsi Smetona, 0. D.
OPTOMETRISTAS

/

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną. •
Tclephonai dieną ir naktį Virginia 0036

IGN. .J, ZOLP
Pigiausias Lietuvis

■ Graboriuš Chicagoj,
1646 W. 46th St

X /

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 84|3

2 iki
10 'LEONORA MILAŠIENĖ, 

po tėvais Vaitkalė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu Va

sario 10 dieną. 6^00 valandą vak. ' 
1 932 m., : 
gimus Gundingių kaime 
no Norvaišių kaime. Plungės pa
rapijoj, Telšių a.pskr.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Juozapą, 2 dukteris ,— Bronis- 
lavą Domarkienę ir Leonarą Dilgi- 
nienę, 3 sūnūs — Vladislovą, 
Povilą ir Zenoną, žentus Mykolą 
Domarkį ir Domininką Dilginį ir 
gimines, Lietuvoj 2 sūnūs «— Je
ronimą ir Juozai ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 1816 
So. Peoria $t.

Laidotuvės įvyks panedėly, va
sario 15 dįeną, 8:00 .„vai. ryte 
iš namų į’ Dievo Apvcizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ton bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a, Leonoros Milašienės 
giminės, draugai ir pąžįstami esat 
nuoširdžiai , kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę lįekame, / 
Vyras, Dukterys, Sunai, 
Žentai ir 'Giminės,

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. F. Radžius. tel. Canal 6174

V|<VV Yrtl<HiyA»£ TU4V 
sulaukus pusės amžiaus, 

’ ! — gyve-

Chroniškos ir ilgos ligos
Skilvio, Širdies, Plaučių, Plėvės, Inkstų, 

bėgantys Hemorbidai. Kraujo ir Nervu Pa
krikimai Astma. Visokios Moterų Ligos.
Kainos nupigintos. t

DR. ALEX W. MARMOR
GYDYTOJAS, ennniRGAS IR 

OMTEOPATA8
4407-0 Nnrth Ke<lzle Avenue 

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

0 iki O v. vak.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tcl. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo., NcdėHomis nuo 10 iki 12 
Room 8. Phonc Canal 0523

-------- O——

Prie to, kad išlaidos padidėja 
važiuojant automobiliu greitai, 
daug didesnis dėvėjimas pašte 
beta įvairiose automobilio da
lyse', kaip pavyzdžiui, pistonų 
žieduose, vadinamuose wrist 
pins, eonneeting rod, trsnsmis- 
sion, rear axel 
tose dalyse.

Turini galvoj 
apie dėvėjimų 
grietu važiavimu
kyti, kad minutė-mylia 
greitesnis važiavimas yra 
trijų iki keturių kartu, 
gesnis. nei važiavimas 40 iki 
45 mylių valandoj greitumų.

1327 So. 49th Ce.

Telefonas 

icero 3724Taksos ant luksų
T

beari ngs ir ki-

Lietuviai Gydytojai

-------o-----L
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ.. SPECIALISTAS

j*. '•
■ra i

Miesto taryba praėjusį tre
čiadienį priėmė rezoliucijų, ku
rioj korporacijos advokatas 
Sexton yra įsakomas paruošti 
legislaturai bilių taksoms ant 
luksų (prašmatnumų) uždėti.

Kadangi taksos ant nekilno
jamos savasties Cook kauntėje 
pasiekusios tokios aukštumos, 
jogei reikia jas numušti, tai 
pajamų vyriausybei tpnka ieš
koti pajamų iš kitokių šaltinių. 
Ir ot rezoliucija pataria: uždė
ti 10 nuošimčių taksas ant bi- 
letų teatrams, išimant parengi
mus labdarybės tikslams; ant 
minkštų gėrimų užeigų, ant 
kramtamosios gumos po centų

A. MONTVID, M. D.
Wcst Towh State Bank Bldg. 

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

Tcl. West 2860 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Advokatai
t

visus faktus 
automobiliaus 
galima prtsa-

arba
nuo

brau-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujieno 
yra naudingos. *

Elzbieta Jankantienė
po tėvais Teišcrskaitė

Persiskyrė -.u šiuo pasauliu vasario 9 dieną, 4:16. valandą (To pietų 
>93 2 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Lietuvoj. Raseinių apskf., Šid- 

,|avos p.itap ir mieste. Amerikoj išgyveno 37 m. Priklausė prie Šv. 
Onos ir ftožančavos Draugijų.

Paliko dideliame nubudime dukterį Eleną, žentą Adomą ir anūkę 
* Phvllis Wonogus. brolio dukterį Hariet Robinsolrr sesers dukteris — Fe

liciją ir Margaretą Nausėdienės. Vladislovą Jasevičienę ir Juzefą Lenckus, 
sesers sumj Kazimierą Sokaitį ir gimines Amerikoj. Lietuvoj seserį Kostan- 
ciją Vaišvilienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 63J7 S. California Avė.
Laidotuvės įvyks šdtadieny. vasario 13 diehą. 7:30 vai. iš ryto iš 

namų y šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingas pamal
dos »ž velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kazimiero' kapines.

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

Nubudę liekame.
Duktė, Žentas. Anūkė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graboritts A. Masalskis. Tel. Boulevard 4139.

... ............ .. tt'

J. F. RADZ1US
x .* ■ ............. \

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS ^CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
nęgii kiti todėl, kac 
priklausau prie, gra

bų išdirbystčs
OFISAS:

1668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: •
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35tn St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Ncdčliomis nuo 10 iki .12 
-------- O--------

.. • t •

8

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nn
4645 So. Ashland’Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411
127

Valandos: nuo 9 ryto iki14 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto 
m i ,i..... i i.. — i.i. —

1

'A

/S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
“ DYKAI DEL ŠERMENŲ

• "Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 6487

Nedėlioj pagal sutartį
Tcl. Boulevard 7820 '

Namai:
6641 So. Albany Avė

. Tef. Prospect 1930

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ
visuomet teikiame širdingą, gimpatingą ir ramų 

patarnaymą, kuomet ji# yra labiauiiai reikaUnga* 

J. F. EUDEIKIS & C0
JŪSŲ GRABORIAI

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai) YARDS 1741 ir 1742

DuokiteIsavo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Opjomettistui 
Akių Specialistas. z virš 15 metu 

patyrimas
Valandos 9 rytp iki 9 vak. kasdien

DR. J. GROŲPE
4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Phonc Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—r-3 ir 7—8
Seredomis ir ncdčliomis pagal sutartį.
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

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

Tel.

VALANDOS:
nuo
nud

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

s Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

DR. J. J,KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St„ Suite 3 
Tet. Prospect 1028

Rez. 2359 So. Leavitt S t. Canal 
Ofisų valandos: 2,iki 4, 7 iki 

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
. ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 IV. Washington St.
Room 1502 Tel.1 Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn.. Ketv. ir S ubą tos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

-i

į

i,!a

2330 
9 Namų Tcl. Hyde Park 3395

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marguctte Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avc. 
Tclefonąs Grovchill 1595 

Valandos nuo 9 iki H ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedalioms pagal susitarimą 
"■» i—,qii  iwj»*WNw4 i

JOHN B. BORDEN
i (John Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS J
105 3V. Adams St., Room 21 į 7

Telępbone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 2^nd St. nuo 4-9

Telephųne Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte Tcl. Republic 9600

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(NaryJiuckas)' 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marquėtte Road

Valandos: 9—?12, 7—9, Antradienį
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

it

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland A Ve. 
Tcl. Boulevard. 2800

Rez. 6515 So. Rocktvell St.
Tcl. Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Atsiprašo skaitytoju.

“Naujienų” skaitytojams jau 
yra žinoma iš pranešimo, kad 
Bridgeporto “Naujienų” išne
šiotojo drg. Jono Sinkaus uoš
vė mirė Bentone, III., ir jis iš
važiavo į laidotuves. Jo vietoj 
dienraštį išnešioti apsiėmė Se
nas Petras.

Senas Petras atsiprašo skai
tytojų, jeigu jisai suvėlavo at
nešti jiems “Naujienas” ar ko
kią nors klaidą padarė, nes nau
jai pradėjus darbą sunku yra 
laiku atpešti dienraštis, o ret
karčiais gal pasitaikė padėti jis 
ne ten, kur reikėjo. Mat, išne- 
šiojant tenka žiūrėti i antra
šus knygoje, nesimato anksčiau 
ryte namų numerių, tai gali 
Įvykti klaidų.

Greitoj ateity sugrįš drg. 
Sinkus ir tuomet vėl visi skai
tytojai gaus dienraštį laiku, 
kaip gaudavo iki šiol. , 

Senas Petras.

DALYVAUS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
APVA1KŠČIO.IIME

P-lė VALERIJA čEPUKIUTe 
žinoma smuikininkė, daug kartų pasižymėjusi žavingu

Roseland

plačiai
smuiko griežimu musų parengimuose, tiek pat žavingai gros 
smuiku didžiajame Lietuvos Nepriklausomybės apvaikščiojime 
ateinantį antradienį, vasario 1 6d., 7:30 v. vak 
torijoje. Bukite visi kartu su visa lietuviškąja Chicaga apvai
kščioti 14-tos metų sukaktuves Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo.

Lietuvių Audi-

Kirsdamas dirbtuvei ledų 
gėrė Andriejus Grinius

pri-

Andriejus Grinius, apie 45 
m. amžiaus, nevedęs, gyvenę^ 
10755 Edbrooke Avė., cįirbo 
Swift & Co. skerdykloms. Ne
senai jis buvo tos kompanijos 
išvežtas j Eagle Lake, Wis., 
ten kirsti ledą. Užvakar betgi 
įvyko nelaimė: bekertant ledą 
Andriejus Grinius paslydo, į- 
krito j vandeni ir ežere prigė
rė. Velionio kuną parvežti iš
važiavo graborius Eudeikis ir 
kūnas kaip šiandie jau bus par
vežtas j Roselandą. *

Velionis buvo kįlęs iš Dulkiš- 
kių kaimo, Bazalimo parap., Pa
nevėžio apskr. Paliko čia brolį 
Kazimierą, o Lietuvoj motinėlę 
Karoliną. Laidotuvės bus šeš
tadieny, vas. 13 d., 8 v. ryto, 
iŠ namų į vietos bažnyčią ir į 
šv. Kazimiero kapines.

kiekvieną ateiti vasario i21 d. į 
Lietuvių Auditoriją ir pamaty
ti, ir pasigardžiuoti, ir pasige
rėti šia naująja, “Pirmyn” 
Choro darželyje išauginta agur
kų rūšimi.—M. B.

Pavasaris jau čia
Naujienos gavo šitokį laišką: 
“Gerb. Naujienos,— 
“Pavasaris jau čia pat Chi- 

cagoj. Aš mačiau pas musro- 
jiną (dagilį) ir kalbėjaus su 
juo prie namų adresu 2345 N. 
Kedzie avė,

-^-Naujienų skaitytojas.
Prierašas: O. K. ir man!

—Rep.

Melrose Park
Bolševikų prakalbos

Biskis apie agurkus
Dar viena rūšis agurkų

Kai daug tūkstančių metų to
limoj Azijos'šaly, šiaurinėj In
dijoj, žmonės pradėjo auginti 
agurkus, tai jie augino galbūt 
tiktai vieną agurkų rūšį ir ne
mokėjo jų prirengti, vien ža
lius agurkus tevalgė. Bet žmo
nės niekad nebūna patenkinti 
tuo ką turi, ir tame pasireiš
kia visas jų progresas. Jie nuo
latos ieško būdų kaip turimą 
dalyką pagerinti ir kaip pri
taikinti platesnį jo vartojimą. 
To ieškojimo dėka, jie išvystė 
įvairias agurkų rūšis, išmoko 
juos visaip gaminti valgimui— 

• ir rauginti, ir saldinti, ir prie 
kitų valgių pridėti, kad tuos 
valgius paskaninti. Dabar tu 
rime kelias dešimt visokiausių 
agurkų rūšių, pritaikintų viso- 
kiausiems reikalams: ir anks
tyvų, ir vėlyvų, ir didelių, ir 
mažų, ir vien saldinimui skirtų, 
ir vien rauginimui, ar žalius 
valgyti.

. Bet štai atsirado dar viena’,1 
visai nauja ir ypatinga agurkų 
rūšis. Ją pirmiausia sukuro 
Allen Benedict, o pas lietuvius 
tą agurkų rųšį atnešė p. P. 
BukŠnaitįs. Juos gi savo dar
želyje užaugino Cbica’gos/Lie
tuvių Choras “Pirmyn” ir rū
pestingai užauginęs, juos pa
tieks visiems Chicagos lietu
viams kitą sekmadienj, vasario 
21 d. Lietuvių Auditorijoj. Tai 
yra visai nauja agurkų rūšis,’ 
visai nepanaši tai, kurią mes 
valgome. “Pirmyn” choro už
auginti agurkai yra ^.supinti į 
gražiausių dainų vainikėlį, kai 
kur išmargintą Šokiais ir links
mu vaidinimu, šie agurkai yra 

ypatingi f

koks ten dide- 
Massachusetts 
kur kitur. Jo 
Jo prakalbos

Vyrai kalbasi 
ten tas kal-

nepažįstamas

buvę 
mažai

dirbą 
atsakymą,

dėjome šnekėtis. Tiktai 
nogut, kad jis, Mizara, 
rusų kalbą žinąs.

Klausęs kiek valandų 
per dieną. Gavęs
kad astuonias. O kiek dienų? 
Esą, penkias.

Mizara pasisakė buvęs Kau
kaze ir ten viską matęs, viską 
apžiūrėjęs. Ir supraskite: Mi
zara apžiurėjo visą Rusiją per 
porą mėnesių! Aš gi pama
niau, kad truputį meluoja drau
gas komisaras: per porą mėne
sių jisai negalėjo tinkamai ap
žiūrėti vieno Leningrado. Man 
taip atrodo, kad komisaras Mi
zara greičiau sapnavo apie vi
są Rusiją, o apžiūrėti jos ne- 
apžiurėjo.

Vienas dalykas reikia dar pa
žymėti. Mizara šios šalies val
džios savo kalboj kaip ir ne
lietė. Matote, šiame miestely 
vyriausybėje yra’ ir lietuvių, ku
rie gali suprasti jo kalbą, tai 
gal, kad išvengti nesusipratimų 
su miestelio vyriausybe, Miza
ra ir matė reikalą būti atsar
giu.—Bolševikų maršalką.

Bridgeportas
Iš Bridgeporto Lietuvių Pašal

pos ir Politikos Kliubo dar
buotes

NAUJIENOS, Chlcflgc, UI.
—į-.-'i--------------------

jas savo jaunamečiams su
ltims; žinoma, jos pavyzdingai, 
už savo Simus mokės kliubo

jas savo 
Utims; 
už savp 
duokles.

Vertos pakyrimo tokios mo
ters, kad iš anksto rūpinasi sa
vo vaikais, ir jeigu ištiktų šei
myną kokia nelaimė, jos turės 
paramos iš kliubo.

Gerbiami kliubiečiai pagirti
nai darbuojamės, kad pamai
nėme savo senoviškas mintis— 
moters niekinimą, nes moters 
yra lygios vyrams ir turi ^pil
nos teisės dalyvauti kliubuose 
ir politikoj.

Trumpoj ateity mes padvigu
binsime kliubo narių skaičių ir 
kožnas vienas iš musų bus už
ganėdintas šio tarimo pasek
mėmis, nors jisai ir butų buvęs 
priešingas šia/n progresui. Nors 
dauguma musų esame suaugę, 
senosios gadynės žmonės, bet 
žengkime pirmyn su naująją 
gadyne ir daug ką nuveiksime.

. ... —Kliubo narys.

suma Iki $25,000, bet tuomi va
jus dar nesibaigs. Pardavėjai 
eis per namuš, kad sukelti dar 
didesnę sumą ir apmokėti mo
kytojams kiek nors algų ir pa
laikyti visas mokyklas atida 
TO ?

Bedarbiai vis raminasi
Sako: Nauji melai, kiti lapai 

—darbų bus visiems užtektinai. 
Jau antras šių metų mėnuo ei
na, o darbų pagerėjimo nesi
mato. Kurie dar ir dirba, tai 
ir tie nepilną laiką. Kai kurios 
dirbtuves beveik stovi uždary
tos, kitos kad ir dirba kiek, 
tai visai mažą skaičių darbinin
kų laiko. Niekas tikrai nega
li pasakyti kada darbai page
rės ir bedarbių eilės sumažės.

i —B. S.

Chicago Hėights, III.
Užmušė ir pabėgo

Maggie Cavąręlla, 42 m., vie
tos ukininkas, tapo ant vietos 
užmuštas nežinomo automobi- 
liaus prie 400 E'a’st State Str. 
Automobįlius nė,,nesustojęs pa
bėgo. Su Cav.a^ella nelaimės 
laiku buvo joįdiį’augas Andrea 
Santoni, 36 m., gyvenantis 150b 
Wentworth avė. Jis tapo sun
kiai sužeistas to paties pabė
gusio 'automobilisto. Pagal Cook 
Counly pranešimą šiais metais 
nuo 1, dienos SAusio automobi
listų , užmušta jau 116 ypatų.

r
Mokyklos atsidarys

Mokyklų superintendentas F. 
Goodier praneša, kad pradines 
mokyklos bus atidarytos, ir 3,- 
300 vaikučių pradės tuoj aus 
mokytis. Mokyklos buvo už
darytos, kadangi neturėjo pi
nigų ir mokytojai algų negau
davo. Pradėta >vajus pardavi
nėti taksų v^įijąpfus. Sukelta

Vidurių Pakrikimai 
GALI Būti Pataisyti!

Vidurių pakrikimai tokie, kaip kon- 
stipacija, prastas apetitas, nerviškumas, 
dvokiąs kvapas, galvos skaudėjimai ar 
nepoilsingas miegas, GALI būti patai
syti, bet jus turite pasirinkti tinkamą 
gyduolę. Skaitykite, pavyzdžiui:

Chicago, spalio 30. — Kada aš at
vykau į Chicago, aš buvau išblyškusi 
ir nervuota, bę apetito. Mano 
mynai patarė man imti

TRINERIO 
KARTŲJĮ VYNĄ

ir į kelias savaites mano apetitas buvo 
kuopuikiausias, mano skruostai raudoni, 
ąš buvau pilna gyvumo ir nuo to lai
ko aš visuomet turiu Trinerio Kartaus 
Vyno savo namuose. Jums dėkinga, 
Mrs. Anna Kohout". Pasekit šį pavyzT 
dį Pas visus aptiekininkus, didelės ar 
mažos bdnkos, vertingas kuponas kiek
viename pakelyje. Jos. Triner Co. 
1333 S. Ashland Avė., Chicago, 1111,

kai-

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos .
mmm komfortų 

skutimos 
namie.

( PROBAK BLADE)

MADOS MADOS MADOS
7 »
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Penktadienis, vas. 12, 1932
A ■■ .........  Į. ....u. W . ................  M—

PRANEŠIMAI

Naujienų spulka
Naujienų skolinimo ir buda- 

vojimo bendrovės nauja serija 
sausio 1932 
bile kuriuo 
atdara 

vakaro kas

prasideda su 1 d.
m. Galimą įstoti 
laiku, nes raštinė
8 ryto iki 8 vai.
die. '

ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl investmentų ir palankiau
sia dcl darbininkų žmonių.

Del platesnių imormacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St

T. RypkeviČia, sekr.

nuo

3ą po pietų, 31 Place ir Auburn Avė. 
Kviečia

Klebonas ir Komitetas.

13ta Kolonija. — Dr-me Meilės Lie- 
tuiiį Am. laikys savo mėnesinį susirin
kimą vasario 13 d., 7:30 vai. vak. An
tano Bagdono svet., 1750 Union Avė. 
Malonėkite visi nariai susirinkti, nes bus 
daug svarbių reikalų aptarti. Susirin
kimai visados yra laikomi kas antrą 
subatą kiekvieną mėnesį.

Prot. rast. J. B. J airius.
■ ■■■■ >

Dr-tės Lietuvos Vėliava Amerikoj No. 
1, mėnesinis susirinkimas įvyks vasario 
14 d., 1 v. po piet, Ant. Čėsnos svet., 
4501 ,S. Paulina St. Draugai ir Drau
gės, meldžiu atsilankyti į susirinkimą, 
nes bus daug svarbių dalykų apsvars
tyti. • Sekr. Joe. Dabultki.

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

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

F. Prusis, sekr.

tautiška 
Kviečiami 
bažnyčiai 

Susrin-

$1.00 Radio $1.00 
Aptarnavimas

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

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. 55th and State Sts 
Pbone: Atlantic 4290-1

Atidaroma Nauja Lietuvių 
bažnyčia, Švento Kryžiaus, 
visi, kurie prijaučia tautiškai 
atsilankyti kuoskaitlingiausa. 
kimas atsibus vasario 14 dieną, 3 valan-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

HALSTED ELECTRIC SHOE 
REPAIRING SHOP 

Vyrų puspadžiai ir kulnys ................. $1
Moterų puspadžiai ir kulnys .......... 75c
Vyrų veltinės skrybėlės išvalomos 

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

Mes pildome 1931 
metų

Income Tai

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas
Mm telktame/ eksperto instruk
cijas Aluose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, dema kaina. Šie 
amatai yra patraukiantys Ir 
gerai apmokami. Raikykite dėl 

knyruUs apie kurso, kuriuo 
jtjs Įdomaujate.

Skrybėlės
Mm lAmokluslme kaip desai 
ninti ir padaryti graiias skry
bėles. kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutės.

MASTE R COLLEGE 
JOS. F. KASNICRA. Principal 
100 N. STATE RAN. 0718

blankas

Kam reikalingas toks pa
tarnavimas užeikite į .

Naujienas
1739 So. Halsted St
Ofiso valandos kasdie 

nuo 8 iki 8 vakare.
Šventadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. po piet.

RAMDVA
I 1THEATREBB

35 8 Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į stadiją arba palaukit j namui 

3315 So. Halsted St

Educational

MOKYKIS BARBERYSTfeS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial
Finansat-Paskolos

Bolševikai turėjo prakalbas.
Buvo atvažiavęs 
is komisaras iš 

valstijos ar iš 
vardas Mizara.
:vyko sekmadienį vasario 7 d. 

Buvo išnešioti ir plakatai.
Pamačiau plakatus, tai nusita
riau ir aš eiti pasiklausyti kal
bų.

Kai atėjau į salę, tai radau 
jau keletą vyrų, 
tarp savęs, koks 
bėtojas busiąs. 

O štai įeina
man žmogus didele pypke dan
tyse. Nutarėme,^kąd jis bus 
Mizara.

Kas ten išreiškia mintį, kad 
šalta. Tai vienas tavorščių sa
ko : žinai ką, einame į • daining 
ruimį, ten šilta. Sakau, tas sa
vininkas dėl tokio svečio nė 
salės nepašilde! . *

Na, pradėjo imti kėdės kiek
vienas sau. Suėjome į daining 
ruimį. Susėdome. Tuojau ta- 
vorščiai pradėjo pardavinėti 
knygas ir kitokį savo tavorą.

Po to vienas tavorščių atida
rė mitingą ir perstatė kalbėti 
komisarą Mizarą. Tasai ilgai 
nelaukdamas pradėjo savo mi
sijas., Pasisakė buvęs Rusijoj, 
bolševikų rojuj, du menesiu ir 
mątęs viską kas ten dedasi. 
Darbininkai, galima buvo su
prasti iš jo kalbos, Rusijoj gy
veną lyg danguj.

Na, o vėliau pradėjo kolioti 
Naujienas ir kitus lietuvių laik
raščius ir laikraštininkus. Sa
kė, kad Grigaitis ir Naujienos 
šaukę, jogei bolševikai busią 
sutriuškinti, o girdi, žiūrėk kas 
dėdasi bolševikų ^Rusijoj: žmo
nės gyveną ten kaip danguj. 
Jis, Mizara., girdi, įėjęs į vieną 

_____ __ __ fabriką. „.... Darbininkai tuojau 
kad kviečiame I sustabdę savo mašinas ir pra-

. i

Bridgeporto Lietuvių Politi
kos ir Pašalpos Kliubas turėjo 
metinį balių vasario 6 d. Lie
tuvių Auditorijoj.

Programą išpildė p. Dundu
lienės aktorių grupė suvaidin
dama trijų veiksmų komediją 
“Netikėtas sbgrįžųnas”. Vaidi
nimas pavyko, aktoriai gerai iš
lavinti sugebėjo publiką sočiai 
prijuokinti ir kliubas taria 
jiems širdingą ačiū. Reikia iš
reikšti viltis, kad p-nia Dundu
lienė veiks ir toliau musų vi
suomenėje.

Publikos į parengimą atsi
lankė ne perdaugiausia, ųors 
nariams biletai buvo iš^iuntipe- 
ti iš apksto. Supraiįtaitia, -kad' 
žmonės mėgia pasilinksminti, 
bet nedarbo šmėkla priverčia 
daugelį \namie laiką prždęisti. 
Aš tečiau manau, kad kliubas 
nuostolių neturėjo, o gal dar 
liko jam ir pelno iš parengi
mo. \

Kliubas praėjusiame prieš- 
metaniame susirinkime pertaisė 
įstatus ir nutarė priimti į savo 
tarpą moteris visai žema įsto
jimo kaina per šešiūs mėne
sius.

Pasekmės šio tarimo pasiro
dė labai reikšmingos jau ba
liuje. , Keletas desėtkų moterų 
išpildė įstojimo 4 kliubą apli
kacijas ir tris išpildė aplikaci-

2
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Dvigubas programas

“Peach O’Reno”
su

BERT V/HEELER, ROBERT
WOOLSEY, DOROTHY LEE

“The Cheat”
su

TALLULAH BANKHEAD, 
IRVING PICHEL

■» s
cr> i • 6.

Komedija, Žinios, Pasakėčios, 
Margumynai.

2587 — Naujoviškos ‘‘Pajamas” — rūbas kurį galima dėvėti namie.......... „ .v,.r, _ ___ ___ ... dienosi.
laiku. Jisai labai gražus, jeigu pasiutas iš šviesios, gražios materijos. Sukirp7 
tos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

^Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašytį savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ną prisiųsti pinigus arba . paš
to" ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti ; 
Naujienos, Pattern Dept.. 1739

Yf---------- ------------ ■. ■ --------- ------- =

NAUJIENOS Pattren kept.
1739 S. Halsted St„ Chicago, III.

čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No 

Mieros per krutinę

So. Halsted SU Chicago. 1U.
... - -j c-

MILDA
Theatre

3142 S. Halsted St.

Šiandie
, Dvigubas programas

“Chinatown after 
Dark”

& su
BARBARA KENT, REX LEASE, 

CARMEL MYERS 
ir

“Mark of the Spur
su

BOB CUSTER

Taipgi,
Komedijos/ Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai

.55

SAUGUS INVEST- 
MENTAS

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

Personai
Asmenį) Ieško

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.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir groserne, 
su namu ar be namo. 264 So. 13th 
Avė., Maywood, III.

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

6001 S. Carpenter St.

PARSIDUODA štoras, arba išmu- 
fuoti galima kitur. — cigarų, cigaretų, 
lunchroomis, dirbtuvių distrikte, už 
$150. Kreipkitės į Savininką, nedelioj, 

3817 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

DIDELIS BARGENAS. 5 kambarių 
namas, priimtas į mainus. Parduosiu 
labai pigiai. Atsišaukite pas savininką. 
1021 W. 60th St. Tel. Englewood 
2116.

5 KAMBARIŲ mūrinė bungalow 
parsiduoda labai pigiai, furnaso šiluma 
puikiausia vieta. 7114 S. Rockwdl St. 
Prospcct 0557.

M M




