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Vokiečiu Karo Laivai Prie Klaipėdos Pasienio
Sumuštas Mažosios'
Lietuvos rašytojas 

veikėjas Vidunasj
Masiniuose mitinguose Lietuvoj i 

vasario 16 d. išreikštas griež
tas nusistatymas nenusilenk
ti vokiečių grasinimams

SKINNER DALYVAVO

Kaunas, Lietuva, vasario 16. 
—Lietuvos Respublika šiandien 
apvaikščiojo savo 14 mitų ne
priklausomybės sukaktuves pa
radais, priėmimo banketais ir 
masiniais mitingais, kuriuose 
kalbėtojai skatino liaudį nenu
leisti rankų reikalaujant Vil
niaus koridoriaus grąžinimo ir 
Klaipėdos distrikto išlaikymo.

Kuomet pirmesniuose apvai- 
kščiojimuose laike tautinių 
švenčių Lietuvos spauda ir po
litikos vadai kreipdavo ypatin 
go dėmesio sukėlimui visuome
nės entuziazmo de! Vilniaus, tai 
šiandien Klaipėda pasidarė vi
so susidėmėjimo centras ir nu
sistatymas prieš vokiečius pasi
darė spontaniškas.

Išvijimas lietuvių studentų iš 
Berlyno universiteto veterinari
jos fakulteto, demonstracijos 
prieš Lietuvą, įvykusios Tilžėj 
priešais Lietuvos konstliafJą, su
mušimas lietuvio rašytojo Vi- 
duno ir pasirėdymas arti Kili- ' 
pėdos rubežiaus dviejų vokiškų 
karo laivų, kreicerių— Pila u ir 
Danzig, sukėlė' karštus protes
tas šios , dienos oratorių kalbo
se.

Lietuvos spauda pareiškė Vo
kietijai, kad Lietuva nepasi
duos priversti savo pakeisti nu
sistatymą 
simo.

Naujai 
ministeris

link Klaipėdos klau-

paskirtas Amerikos 
Pabaltijos valsty

bėms, Robert Skinnėr, dalyvavo 
Lietuvos nepriklausomybės, ap- 
vaikščiojimo iškilmėse,
Latviai minėjo Lietuvos nepri

klausomybę
Ryga, Latvija, vas. 16. Lat

vijos mokytojų draugijos pe
dagogine komisija dalyvaujant 
su prakalba pačiam Latvijos 
švietimo ministeriui Keninšui, 
suruošė Lietuvos nepriklauso
mybės 14 metų sukaktuves. Bu
vo referatų apie Lietuvą ir kon
certėlis, atliktas latvių ir lietu
vių chorų. Be to rašytoja? 
Eras skaitė referatą apie Lietu
vą per radio ir taip pat per ra
dio dainavo lietuvių gimnazi. 
jos choras.

Kitas apvaikščiojimas įvykb 
Mintaujoj, suruoštas Lietuviu 
Latvių Vienybės draugijos.

3 užmušti, 200 suimti 
Ispanijoj

Madridas, vas. 17. —Zarago- 
?oj ir Sevilijoj beslopinant ra
dikalų riaušes užmušta mažiau
sia 3, sužeista apie tuzinas ir 
a*pie 200 suimta. ~

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

Giedra, kiek šilčiau pavaka
ry; stiprokas, mažėjantis Šiaur
vakarių vėjas.

Vakar temperatūra buvo' 35.

[Acme-P. 55 A. Photo]

Kiniečių moterų kareivių kuopa. .

Barbora Radvilaite J£aras ligi pasklltinios Kabineto 
nusiginklavimo ko- . kritimas ženklina
misijos pirmininkė sako Kinų ministeris militaristų smūgį

Lietuvių skyriaus prie Tautų 
Sąjungos valdininkė paskirta 
aštuntos komisijos pirminin
ke *

Vilnius. II 4 Elta. “Vilniaus 
Rytojus” rašo: “Lenkų' telegra
mų agentūra “Iskra” praneša, 
kokie asmens paskirta nusigink
lavimo konferencijos atskirų ko
misijų pirmininkais. Viso labo 
yra 8 komisijos: 1) sausumos, 
2) jūrių, 3) orlaivininkystes, 
4) karo biudžetų, 5) bendroji, 
6) teisių, 7) tarptautinių orga
nizacijų ir 8) moterų organi
zacijų, kurios rūpinas taikos 
klausimais.

Visoms šioms, komisijoms pa-1 
skirti pirmininkaj. Trijų komi
sijų pirmininkais paskirti vo- 
kečiai, kitų keturių italai, aust
rai ir kiti ir aštuntos komisijos 
pirmininke paskirta Radvilaitė, 
lietuvių skyriaus prie Taiit'ų 
Sąjungos valdininkė. *

Paduodami šią t žinią, lenkų 
laikraščiai pastebi, kad iš tokių 
pirmininkų nieko gero negalima 
laukti, kadangi nė vienr pirmi
ninko nėra lenko.

Berlynui gresia netekti 
alaus

Baugi-

Chiang Kai Sheko armija pasirengusi petys i 
petį padėti 19 armijai mušti japonus *

Pavarymas Lavai laike nusi
ginklavimo k o n f ere nei jos 
reiškiąs Francijos su taikė ji- 
ma

Shanghai, vas. 17. — Japoni- Shanghai ginti ir dabartiniai i -----------
jos susirūpinimas pasitvirtino i mūšiai esą tik vietinis dalykas. Į Paryžius/vas. 17. 
šiandien, kuomet T. V. Soong, 
Kinijos finansų ministeris ir ge

i nerolo Chiang Kai Sheko švo- 
i gėris, faktiškasis Kini jas llik- 
tatorjus parėfŠkė, “Jei Japoni
jos armija vykdys savo grasi • 
nimus ir puls devynioliktąją Ar
miją, tai Japonija pamatys, kad 
generolo Chiang Kai Sheko ka
riuomenė yrą gatava petys i 
petį stovėti ir mirti su savo 
draugais iš karžygingos devy-

I nioliktos arini jos”.
Japonų visas susirūpinimas 

buvo, kad tik gen. Chiang su 
savo smarkiais pulkais neprisi
dėtų prie Shanghai gynėjų,'ir 
tuo tikslu japonai tyčia skleis
davo gandus, kad Kinijos cent- 
ralinė ’ valdžia nepadedant:

Soong pareiškė, kad devynio
liktoji armija gaus visišką pa
gailą kaip iš visų dalių nacio- 
nalės armijos taip ir valdžios 
ir Kinijos liaudies kaip amuni
cija, taip finansavimu ir mais
tu. Shanghai gynimas yra vi
sos Kinijos valdžios parėdymas, 
Soong patvirtino.

Nors skleidžiami girdai, kad 
kur tai pradedamos slaptos de
rybos, Įjct kiniečiai visu fron
tu -skubiai tvirtina pozicijas ir 
visa teritorija yra paversta ap
kasais ir spygliuotų vėlų užtva
romis, pilnomis armotų ir kul
kosvaidžių lizdų. Matyt, kinie
čiai yra )tvirta.i pasiryžę nesi
traukti nei žinksnio.

Hooverio manifestas žy<"1
reformuoti ofisus

Daug parazitinių įstaigų suėda 
daug mokesnių

SOCIALDEMOKRATAI GAVO
DAUGUMU BALSŲ LIETUVOS 

LIGONIU KASU RINKIMUOSE
socialdemokratai pravedė G, si-1 Jonavoj 42 baldų dirb-

onistai socialistai 3, fede-I tlivės
rantai 5, tautininkai 2, ko- Į .
munistaį 2, lenkai 2.

Pasibai

Į .Jonavoj, gautomis žiniomis 
yra 42 baldų dirbtuvės, kuriose 
dirba 306 samdomi darbininkai 
ir 29 savi. Pataisant vakarykš
čią žinią, reikia pažymėti, kad 

Į šie darbininkai šiuo metu nebu-

Kaunas, vas. 4.
gus rinkimams į ligonių kasas,
balsus suskaičius, gauta tol^ie
daviniai: 4

Viso paduota balsų ^už^ sočiai-1 vo streikavę, kaip vakar buvo
me pažymėję. Darbininkai bu
vo tiktai padavę vidaus reikalų

demokratų sąrašus 2,236 bal
sai, už tautininkus—
derantus- 1,690, Lenkų darbo Į mjnistcrijai memorandumą dėl 
žmonių sąjungą 738, sionistus .atlyginirfi0 ir darbo sąlygų su- 

nOrmavimo.

715, fe-

Berlynas, vas. 17.
nanti žinia,' kad Berlyno biur
geriai gali netekti Shvo alaus, 
sujudino ne tik Berlyną, bet vi
są Vokietiją. Restoranai ir gė
rimų užeigos žada’ streikuoti ir 
nebeparduoti alaus, dėl didelių' 
taksų. Kancleris Brueningas 
ypatingai susirūpinęs, nes alaus 
gėrėjus nori patraukti savo pu
sėn ir fašistai ir komunistai. ‘ -

Teisėjas nuteisė ir pats 
nupliekė 3 vaikus

VVąshington, vas. 17. —Pre
zidentas Hooveris išleido ; atsi
šaukimą, rekomenduodamas vi
siškai perorganizuoti federalės 
valdžios ofisus ir įstaigas, su 
tikslu, kaip jis sako, suderin
ti darbą ir sutaupyti milijonus 
mokesnių gyventojams. Dauge
lis įstaigų buvę įsteigta tik lai
kinai, bet savo darbus baigę jie 
vis toliau savo, pareigas ėjo po 
priedanga įvairių t pretenzijų.

Siūlo ofisus centralizuoti ir 
pavesti vieno viršininko atsako
mybei.

Woodbury, N. Y., vas. 17.— 
Policijos rekorderis FrankJohn 
son nuteisė 3 aukštesnes mo
kyklos mokinius po $5 pabau
dos už sulaužyiytą teatro durių 
uždorio, bet kadangi vaikų mo
tinos neturėjo pinigų, Johnson 
pasisiūlė pats vaikus nuplieki? 
kiekvieną po 10 rykščių, ir mo
tinoms sutikus, pats juos 
pė.

Vaikas nušovė $11,000

Maskva', vas. 17. — Vienin
tele tos rūšies grynai žydų vals
tybė, pirmą kartą po Jeruzoli- 
mos sugriovimo, steigiama to
limame Sibire, tuojau prie Man- 
džurijOs sienos, vadinama Biro- 
Birdžan. z

Jau 8,000 žydų šeimynų nu
kelta ir jejeta 20,000,000 rublių 
ir dar sovietų valdžia žada įdė
ti 80,000,000 ir ? apgyvendinti 
70,000 žydų.

Amerikos žydai renki\ $200,- 
000i fondą traktoriams ir ūkio 
mašinoms užpirkti, Rusijoj yra 
1.7 nuošimčiai žydų. Be šios ko
lonijos žydai Rusijoj turi dar 
kolonijas Krime ir pietų Rusi
joj. Bet Biro-Birdžan busiąs 
visai nepriklausoma respublikė- 
lė, sujungta su sovietais.

Premje
ro Lavalio kabinetas vienu mo
mentu nukrito iš savo aukšty
bių ir tai dėl labai mažos prie
žasties. Lavai turėjo atsakyti 
parlamentui i interpeliaciją dėl 
bendros politikos ir pareikala
vo, kad atsakymą atidėti] trims 
dienoms, nes,’ girdi, dabar rei
kalinga parodyti vokiečiams^ 
kietą kumštį Genevoje. ./

Senatas nieko nelaukęs bal
si]' dauguma išreiškė jam ne
pasitikėjimą. Lavai* priklausė 
prie “supep-patriotų” grupės ir 
todėl turėjo stiprią paramą kon- 
servatyviškame kongrese, bet 
demokratiškas senatas buvo ne
patenkintas Lavalio karinga po
litika, dėl kurios Franci j a pra
dėjo netekti vieno draugo po 
kitam. .

Nauju premjeru, manoma, 
biis Joseph Paul Boncour, kurs 
tuo pačiu laiku butų ir Tautų 
Sąjngos Tarybos Genevoje pir
mininku ir užsienių reikalų mi-v 
nisteriu.

Taip pat žadama pakviesti į 
naują kabinetą Aristide Brian 
dą, kurį Lavai nemandagiai pri
vertė1 atsistatydinti.

socialistus—1,300, “kairiuosius 
—897.

Frakcijų sudėtis tokia:
Socialdemokratų: 1) Adomas 

Aukštikalnis, 2) Dzidas Alek
sandravičius, 3) Juozas Ned- 
zviega, 4) Vladąs Dragūnas, 5) 
Jonas Markelis, 6) Mozė Rau- 
denšteinas.

Darbo Federacijos: 1) Vladas 
Prišivalka, 2) Petras Jočys, 3) 
Juozas Medekša, 4) Juozas Ber
notas, 5) Juozas Baltrušaitis.

Sionistų socialistų: 1) Afrai- 
mas Grinbergas, 2) Gabrielius 
šulmanas, 3) Rafaelis Segalis.

Tautininkų: 1) Benediktas 
GrėbliaUskas, 2) Antanas Vai
tas.

“Kairiųjų”: 1) Stasys Sa- 
bauskis, 2) Abraomas Aronas.

Lenkų: 1) Vaclovas šilin- 
gauskas, 2) Leonardas Grince- 
vičius.

Lietuvos gandras Pietų 
Afrikoje

Lietuvos konsulatas Cape 
Towne praneša, kad kai kurie 
Pietų Afrikos laikraščiai pa

skelbė žinią, jog vienas negras, 
kelios mylios nuo Salisbury 
miesto, Rodezijj, pagavo gand
rą, kuriam ant kojos buvo už
mautas aliumininis žiedas su 
parašu: “Univcrsitė Lithuanie”.

Darbdaviai pravedė: Praną 
Gribulį, Joną Makauską ( buvu
sį Amerikoj), Portnovą, Grį- 
galauską, Dr. Kalnelį, Alpera- 
vičių ir dr. Garfunkelį.
Panevėžio ligonių kasų linkinių 

duomenys
Turimomis žiniomis. Panevė

žy išrinkta tokia ligonių kasos 
taryba: 7 socialdemokratai, 6 
federantai, 3 sionistai socialis
tai, 2 žydų tarnautojų, 2 nie
kam nepriklausą. Darbdavių — 
7 žydai ir lietuviai.

Rusija siunčia armiją 
— prie Kašmiro

Londonas, vas. 17. — Sovie
tai siunčia armijos korpusą' 
prie Kašmiro sienos, kur eina 
smarkios riaušės ir Afganista
nas skelbia mobilizaciją. Ang
lija skubiai siunčia pastiprini
mus į Kašmirą, iš Egypto, Mal
tos, Gibraltaro.

Airių respublikos rin
kimai

Dublinas, vas. 17. — Pirmą 
kartą nuo įsteigimo laisvos, 
nepriklausomos Airių valstybės 
rinkimai praėjo nepaprastai ra
miai ir skaitlingai. Tapo per
rinktas prezidentas William T. 
Cosgrowe, už kurį balsavo žy
mi dauguma, rinkimuose daly
vaujant apie 90 nuošimčių.

išlu

Los Angeles, Cals.- vas. 17.— 
Mažas vaikas, pasiėmęs mon- 
tekristo šautuvėlį pradėjo šau
dyti j tabako blėkinę dėžutę, ne
žinodamas, kad joje tėvas laikė 
paslėpęs $11,000 sutaupytų pk 
nigų. Tėvas pastebėjęs, kad 
pinigai sušaudyti, nunešė į bato-

■ ■

Per pusę valandos nu
teisė 60 hindusų

Bombay, Indija, vas. 17. — 
Virš 100 žmonių šiandien su
imta ir 60 per pusę valandos 
nuteista po 6 mėnesiui kator
gos dėl piketavimo ir anglų pre
kių boikoto*

. Voketijoj prasideda 
rinkimų karštis

Peru nuslėgė dar vieną sukilimą

Lietuva Vokietijai 
kė notą.

įtei

šeštadienį 
pranešė, kad

Kaunas, vas. 3. 
vokiečių radio 
Lietuvos atstovas Vokietijai p. 
Šaulys • Lietuvos vyriausybės 
vardu vokiėčių vyriauąybei į- 
teikęs protesto notą dėl vokie
čių Spaudos skleidžiamų gandų, 
kad Lietuva Klaipėdos krašte 
rengianti pučą. >

Berlynas, vas. 17. — Hinden- 
burgo perrinkimams besiarti
nant, prasideda pirmoji kano
nada tarp respublikoniškųjų 
grupių ir fašistinių, vedamų 
kapralo Adolfo Hitlerio. Hitle- 
ristai jau rėkia, kad “Galas 
Hindenburgui”, bet respubliko
niškos grupės sako, kad tai yra 
tik “šuns lojimas į mėnesį ir 
kad Hindenburgas laimės rin
kimus galbūt dar pirmuose ba
lotuose.

Lima, Peru, vas. 17. — Keli 
žmonės užmušti Lima, ir Calao 
valdžiai, beslopinant ‘‘revoliuci
nį suokalbį”. Sukilimo vadai 
ištremiami.

Costa Rica revoliucija

San Jose, Costa Rica, vas. 17. 
—Pralaimėjusio prezidento rin
kimus Castro Quesada sukili
mas jau kainavo 6 gyvybes. Ta
riamasi iš naujo rinkti prezi
dentą, visai naują žmogų.

VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje

Mussolini kontroliuos 
Italijos pramonę

Roma, Italija, vas. 17.—,Nuo 
šiol laisvo kapitalizmo nebeliks 
fašistų Italijoj * išleidus liauju 
dekretą, kuriuo visi pramoni
ninkai privalo sueiti j trustus 
ir gaminti tik tiek ir ta, ką 
valdŽa ras rekalinga visuome
nės labui., - - pi

v Geniausia pasinnčiant pinigus paštu arba 
telegrama per

MAUMUOS
1739 So. Halsted Si

Ofisas atdaras nuo 8 iki 8. 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 vai.
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AR YRA LIETUVOJ EKONOMINIS KRIZIS?
(Atsiųsta iš. Lietuvos Finansų 

Ministerijos)

Mums rašo iš Lietuvos:
“Naujienų” 265 Nr. (1931 

m.) tilpo straipsnis vardu 
“Ekonominis krizis pradeda 
labiau ir Lietuvę spausti,”, 
atsispausdintas iš Karaliau
čiuje leidžiamo vokiečių laik
raščio “Konigsberger Hartun- 
gschc Zcitung”. Tame straips
nyje gvildenama mintis, kad 
ekonominis krizis pradėjęs 
siausti ir Lietuvoje, toli neati
tinka tikrenvbe. •r V

Visų pirma prie ihformaci-

apie Lietuvę, tenka

dėl politinių sumetimų kai ku
rie vokiečių spaudos organai 
ne visuomet yra suinteresuoti 
skelbti apie Lietuvę teisybę. 
Kartais šiokie ar tokie politi
niai sumetimai kai kuriems 
tiems organams liepia matyti 
Lietuvoje juodų dėmę tenai, 
kur faktinai jos nėra. O antra, 
dabar iš tikrųjų vokiečių spau
dos kartas nuo karto pasklys- 
ta aliarmuojančių žinių apie 
krizį Lietuvoje. Tos žinios iš 
vokiečių spaudos pereina jr 
kitur. Bet tų žinių pagrindas 
yra labai savotiškas. Iki pa
starojo mėnesio Lietuvoje ne
buvo aiškaus įstatymo, kuris 
varžvtu vadinamuosius sava
norius bankrotus. Ir Lietuvoje 
teko pastebėti nekartų tokių 
reiškinių. Koks nors pirklys 
prisirenka iš užsienio, dau
giausia vokiškų prekių, ir nu
sprendžia, kad jam dabar la
bai geras laikas bankrutuoti. 
Eina į telegrafų ir muša jisai

boš balansas davė apie lt) ml- 
lionų litų pąsyvo. Pats savai
me normaliais laikais šis skai
čius dar liieko ypatingo ne
reikštų. 1927 metais tasai pa
syvas siekė apie 20 mil. lt., o 
1928 m. — net daugiau 34 mil. 
Ir iš viso vasaros mėnesiai' 
Lietuvoje importo metas (ma
šinos, sėklos, trąšos, statybos 
reikmens), o eksportas eina 
rudenį ir žiemą. Ir šis skai
čius šiemet jau pradeda išsily
ginti. Bet dabartiniais laikais 

___ „ 7 _ Jis vis tiktai teikia didelio su
rinku negi išleista. H šito- sinipinimo. Krieio apimtose 
kio biudžeto pertekliaus Hkii- valstybėse perkamoji galia 
čių per metų eilę yra susida
ręs vadinamas “biudžeto liku
čių fondas”, lapkričio 15 d. 
siekęs 61 inil. lit. sumos. Vals
tybė dar turi monetų fondą 
10.9 mil. litų, ir pensijų fondą 
— 19 mil. litų. Ir 1932 m. val
stybės biudžetas subalansuo
jamas sumai apie 295 mil. lit. 
be deficito. Į šią sumą įeina 
eilė dar nepaprastų stambių 
išlaidų (geležinkelių, tiltų, 
Klaipėdos uosto, rūmų staty
ba, ir pn.).

■ Valiuta Lietuvoje tvirta ir 
pastovi. Pastovumas priklauso 
nuo sveikų Lietuvos finansų 
ir gero valiutos padengimo, 
įstatymas reikalaujh, kad lito 
valiuta butų padengta auksu 
arba auksui lygia svetima va
liuta iki 33 nuoš. esamų bank
notų apyvartoje. 1931 m. sau
sio ničn. lito valiuta vienu 
auksu buvo padengia iki 35^ 
nuoš. Emisijos bankui vėliau 
nusipirkus aukso, valiutos pa
dengimas auksu lapkričio mė
nesį išaugo iki 42,0 nuoš. O 
padengimas auksu ir auksui 
lygia svetima valiuta drauge 
lapkričio mėnesį sieke net

tais per pirmuosius devynius 
ir pusę mėnesių valstybė turė
jo pajamų 241,0 mil. lit. O 
1930 metais iki IX.I pajamų 
buvo 229.9 milijonų litų. Per 
pirmuosius devynius mėnesius 
valstybe išlaidų turėjo 1931 m. 
— 227,7 mil. litų (1930—217,8 
mil. litų; 1929—178,1 mil. li
tų), Tokiu bildu iki 1931 m. 
spalio 15 d. valstybės iŽ^c bu
vo visai 6 mil. lit. dauginu sU-

įrengta krau- 
savininkas * yna .

pirklio sūnūs,

bin Bankerott — aš jau 
bankrutiju.” Ant rytojaus, to
je pačioje vietoje, kur buvo 
bankrutavusio pirklio krautu
vė, atsidaro nauja puošni mo
derniški a usia 
luvė, kurios 
bankrutavusio
žentas, švogeris ar kitas koks 
artimas giminė. O pats “ban
krutavęs” pirklys statosi čia 
pat žmonos vardu kelių aukš
tų muro namus! Tokia būdavo 
kartais Lietuvoje bankrotų 
esmė. O vokiečių fabrikantas, 
gavęs tokią telegramą bei pa
pildančių žinių apie baisius 
laikus Lietuvoje, kurie tokį 
žymų pirklį nuvarė į bankro
tų, tuojau žinią atiduoda 
spaudai, perspėja kolegas. Ir 
piktas gandas apie Lietuvą 
plaukia toliau. O čia krizio 
kaip nėr, taip nėr. Tokia bū
davo kartais vokiškų iaikraš- 
čių informacijų apie Lietuvą 
kaina.

Dabar, žinoma, negalima 
butų pasakyti, kad visame pa
saulyje siaučiantis ekonomi
nis krizis nebūtų Lietuvai pa
daręs jokių ekonominių sun
kenybių. Bet tos sunkenvbčs 
yra kitokio pobūdžio, negu ki
tur pasireiškiąs krizis. Ncžiu- 
rint pasireiškusių kaikiirių 
sunkenybių, ir dabar Lietuva 
tebėra nelyginant sala krizio 
apimtų valstybių tarpe.

Dalykas yra tasai, kad Lie
tuva jaučia kaikurias sunke
nybes kaipo pasekmę kitur 
siaučiančio krizio, bet ji ne
turi viduje naminio krizio. 
Lietuvoje nėra svarbiausiųjų 
krizio ligos simptomų. Lietu
voje nėra finansinių sunku
mų, valiutos sviraviinų, fab
rikų bankrotų, stambių ban
kų bankrotų,, nedarbo. Tiesa, 
žiemos metu miestuose atsi
randa kiek bedarbių, bet va
sarą Lietuvoj c jaučianlti .drft’ 
bo rankų stoka, ypač lau^ų 
darbininku ir visokių meiste
rių. Jaučiama' tiek Stoka, kad 
pereitą vasarą net buVb su
varžytas ėjimas svetur uždar
biauti. Ir dabar įvairiuose Že
mes ūkio suvažiavimuose rei
kalaujama, kad valdžią ir 
ateinančią vasarą tuos su^^rt^ 
žymus palaikytu. *

Finansai 7 ‘ 
tvirta baze ir jų ūkis vystosi

77,4 nuoš.
Kreditas Lietuvoje taip pat 

visiškai sveikai tebesilaiko. 
Užsienio didžiųjų bankų ka
tastrofos Lietuvos visiškai ne
paliete, nes Lietuva savo pini
gų užsienio bankuose nelaikė. 
Taip pat Lietuvos bankai ne
skolingi užsieniams. Vadinas, 
čia1 užsienis negali atšaukti 
kreditų, — negali neigiamai 
paveikti į Lietuvos bankus. O 
esamų nedidelių Lietuvos val
stybes skolų mokėjimas yra 
sureguliuotas atitinkamomis 
sutartimis, kas metai reika
laujančiomis iš biudžeto paly
ginti nedidelių sumų. Todėl 
čia jokių siurprizų būti negali. 
Lietuvos bankuose indelių su
ma 1931 metų pradžioje siekė 
227,7 mil. lt. (1930 m. —215,2 
mil. lt.). Lietuvos bankai pa
skolų iki 1931 m. spalių tnen. 
1 d. išdavė 381,1 mil. litų (1930 
m. — 222,2 mil. lt.; 1929 m. — 
184,6 mik lt.). Vadinas, nuo 
1929 m. išduotų visų Lietuvos 
bankų paskolų suma padidėjo 
veik 200 mil. litų. Tokiu budi) 
ir čia padėtis visįškąi sveika. • /

Pramonė Lietuvoje ne tik 
jokių krizio požymių nerodė, 
bet dar labiau pagyvėjo. Ypač 
gyvumo rodė pramonė, suvar
tojanti vietos, daugiau žemės 
ūkio produktus, ir gaminanti 
vietos rinkai. Pavyzdžiui, pie
no ir mėsos produktų perdir
bimo pramonė. O pramonei, 
susijusiai su statyba, pereiti 
metai Lietuvoje buvo kuoge- 
riausi. Visos dirbtuves tiek 
buvo užverstos darbais, kad 
visų pareikalavimų patenkinti 
toli neįstengdavo. Greta senų
jų fabrikų išaugo nauji, ir jie. 
visi turi darbo. Pavyzdžiui, 
šiais metais pradėjo veikti di
delis cukraus fabrikas,' gale-' 
siųs patenkinti trečdalį cuk
raus pareikalavimo Lietuvoje.

Žemės ūkis, iš linų ir javų 
ūkio labai greitai perėjęs į jilc- 
no ir tlkl»' parodė ne
paprasto gyvumo, ir gamybos 
atžvilgiu pasiekė dar negirįė- 
to LtettiVOjė aukštumo. EkS- 
portiiojamų gaminių skaičius 
labai pašoko kokybes ir kie- 
kybės atžvilgiu. Ir tai; dar Vi
sos žemės ak jo galimybes; 
Uętąvoic toli neišnaudotos, 
'' uįsiėmb prekyba —. vienęii-

nuolat mažėja, ir jos visokiais 
budais varžo savo importų. 
Be to dar tenai ir kainos bai
siai nukrito. Pavyzdžiui, kad 
Lietuvos ūkininkams, apsimo
kėtų pieno ir mėsos gamyba, 
Lietuvos valdžia už eksportuo
jamų sviestų ir mėsų ūkinin
kams primoka iŠ savo iždo, 
šiais metais šiuo tikslu bus* iš
mokėta apie 21 mil. litų.

/
Lietuvos eksporto reikalas— 

pagrindinis dabar Lietuvoje 
rūpestis, šiuo reikalų valdžia 
palaiko atitinkamų muitų po
litika savo pramonę, stengia
mos! namie pasigaminti .juo 
daugiai) daiktų, kad jų ma
žiau bereiktų importuoti. Pa
galiau, tenka varžyti ir im
portų į Lietuvę, ypač liuksu
sinių prekių bei tųjų, kurios 
Lietuvoje gaminamos.

Be to dar valdžia išleido ar 
rengiasi tuojau išleisti visų 
eilę įstatymų, kurie prisidės 
prie gamybos pakėlimo Lietu
voje. Pavyzdžiui, jau išleistas 
įstatymas, varžantis piktuo
sius bankrotus. Netrukus bus 
išleisti įstatymai apie piktųjų 
konkurencijų, apie prekybos 
registrų, apie prokurų, apie 
sindikatus, apie hipotekų, ir 
pu. Gamybos kėlimu ir savo 
eksporto skatinimu iki šiol vi
siškai sėkmingai kovojama su 
pasireiškiančiomis ekonominė
mis sunkenybėmis, .

Kaip toliau padėtis r<Lictū- 
voje išsivystys, .^žinoma, da
bar niekas negali pasakyti. 
Aišku tiktai, kad dabar Lie
tuvoje yra kur kas geriau, 
negu daugumoje kitų pasaulio 
valstybių. Jeigu pasaulio kri-

Lictu-

buvo daug rdniešnio tono, ne
gu kaikurie patys aukštieji 
Kauno ponai karts nuo karto 
išsitaria.

Čia tik keletą ištraukų iš 
pačįų Lietuvos, valdžios ofįcio7 
zų ir višunių paduosime, y ku
riuos šiuo tarpu prie rankos 
randame: •

Ana pats oficiozas “Liet. Ai
das” gritod. 28 d. numery, 
vedamajame Vardu “Našta vi
siems” kalba: v

“Gana 'ilgę laikų Lietuvos 
ūkis buvo tuo laimingesnis^ 
kad sunkioji krize su visatą 
negeistinais jos padariniais 
nebuvo jo pasiekusi.

v,.
Dažnai užsieniuose

vos vardas su pagarba buvo 
minimas, buvo., nurodinėjama, 
kad Lietuvos uitis ir finansai 
turi labai sveiką pagrindą. 
Tas buvo tiesa. Negalima pa
sakyti, kad ir dabar iš esmes 
tai butų pasikeitę. Tačiau ne
didelė Lietuvos sala milžiniš
kojo pasaulio ūkio juroje il
gainiui negalėjo/ didžiulėms 
depresijos bangoms atsispirti. 
Pasaulio ūkio sunkumus pas
kutiniu laiku ėmė gyviau justi 
ir musų kraštas”.

Ekonomistas p. Braųde Lie
tuvos Žemes ūkio rūmams pa
sakė :

“Pasaulinė ekonominė krizė 
stipriai atsiliepus musų žemes 
ūkini; musų krašto ūkininkų 
pirkimo pajėgumas sumažėjęs, 
d tas savo kuliu neigiamai 
paveikęs musų prekybą. Delio, 
daugelis firmų ,pateko į sun
kių būklę ir kai kūčios turėjo 
sustabdyti net mokėjimus”.

šaulių organas “Trimitas,” 
kuris kartais taikosi valdžios 
oficiozo rolę atlošti, ir tas ra
šė:

“...premijų mokėjimas pernai 
iždui atsiėjo 35 milijonus litų. 
Nežiūrint tokių ę didelių vy-

bptis nepagerėjo. Jų finansai nors pirklys prisirenka iš uŽ-Jto gyvumo, kurį galėjome su
yra gerokai susilpnėję! Ūki- sienio, daugiausia vokiškų' tikti prieš keletą nietų, nema- 
nįnkai susilaiko Mito pirkimo prekių, ir nusprendžia, kad tyli. /
net ir reikalingų dalykų./Tas jam dabar labai geras laikas; Kiekvienas ūkininkas skun- 

bankrutuoti. -Eina į telegrafą žiasi šiolaikine sunkia ek'ono- 
ir muša jisai Vokietijon tele-’ 
gramą: “Ich bin Bankerott!” 

Tai sulig Finansų Departa
mento direktoriaus pono Lip- 
čiaus išeina kad ir tie, kurie 
krizio nebepakeldami pasiko
rė, ir jie buvo nusprendę, knd
“dabar labai garas laikas pa-j Bckpllai;atl)ig0> mokant tik 
sik.ut. Net nesekant Kauno 7() ljt verSj geriausios rųSies 
kasdieiumų įvykių, šių metų „ irku u/13 iIhj, nrklį už 
pradžios begyje teko pastebėti _1(x) 1)( „ . ? •
tris stambius ir, kaip Kauuo v .
spauda aprašo, labai sažinin- . . ^k-ninkų ūpas pridegtas vi
gus ir turtingus pirklius', Gul-,?> Jaukla «c.r,ean,l» . a,kl<; be, 
n.... .  Uulnianų, Baltijos tran- ,<azln *r «rC,t "c lalkal atc,S-
sporto bendrovės direktorių 
Grcblingą, pasikorus dėl ne- 
beišgalėjimo kriz'io pakelti ir 
nenorėjimo užsitraukti “Ich 
bin Bankerott” gėdos...

Nebemincsiine kasdienines 
žinias apie Lietuvos ūkininkų 
lici t arijas, žydų į Birbi rdžaną 
bėgimą, gclžkelių judėjimo su
mažėjimą, pavyzdžiui Mažei
kiuose po 1-2 prekinius vieto
je 4-5 per dieną, Garbcrio 
muitinės kontoros katastrofą 
ir kt., — bet atkreipsime pono 
direktoriaus malonų dėmesį į 
vieną iš Šimtų panašių kores
pondencijų, kurių jis pats gali 
bilc miėlą dieną 
pats savo Kauno 
sc:

atsiliepia labiausiai prekyboje. 
Nemažas skaičius prekybinin
kų net subankrutavo.

Kredito ripkos būtis pasun
kėjo. Sunku gauti pinigų pa
siskolinti ir už paskolas reikia 
dideles palūkanas mokėti. 
Protestuotų vekselių skaičius 
taip pat nemažas.”

Pats Lietuvos ministeris pir- 
taininkas, jei tikėti oficięzo 
žodžiams, net pačių tautininkų 
sąjungos suvažiavimui Taura
gėje pasakė, kad “Ekonominė 
krizė, išjudinusi, iš pamatų 
didžiules valstybes, žinoma, 
tų/’ėjo paliesti ir mus.” •

Vėl oficiozas “L. A.” iš gruo-' 
džio 9 d. rašė “Lietuva... turė
dama’ santykių su tarptautiniu 
ukiu, ilgainiui negalėjo jo sun- 
kunių ir ant sato kailio nepa
tirti. Ir sterlingų svaro kriti
mas taip pat gana skaudžiai 
musų, kraštą palieti.”

Jei to negana, štai dar di
desnio autoriteto žodžiai. Pre
zidentas A. Smetona dar gruo
džio 9 d. kalboje nusiskundė, 
kad “Pasaulio negerovės palie
tė ir musų krašto ūkininkus.”

Tas kas gi čia, ar ne “kar
tais šiokie ar tokie politiniai 
sumetimai kaikuriems tiems 
organams liepia matyti Lietu
voje juodą dėmę tenai, kur 
faktinai jos nėra,” anot Kau
niškio rašytojo? Jei “Naujie
nose” įdėtas rašinėlis paėjo 
“iš vokiečių spaudos,” tai au
kščiau suminėtos ištraukos pa
eina ne tik iš lietuvių spaudos, 
bet dar iš kokios spaudos! Iš 
pačių oficiozų ir minislerių 
bei tautos galvų.

Kauniškis ponas be to dar 
savotiškai amerikiečiams “aiš
kina” Lietuvos firmų bei pirk-

mihės krizės būkle. Daug ūki
ninkų paskendę skolose, taip 
kad ir turto licitajos prisieina 
jiems nevengti.

Pav, sausio 12 d. išlicituo- 
tas p. Kasakaičio ūkis už 23,- 
(MM) lt. skolų.

Bekonai atpigo, .mokantn tik

pasiskaityti 
laikraščiuo-

“KAS GIRDĖT
POLĖJ

. MARIJAM-

“Kasmet, trijų karalių šven- 
ei paminėti, Marijampolėje es
ti kuo iškilmingiausi turgus 
(kermošiui).

Šiemet čia, toksai kermošius 
įvyko sausio 13 d. Laisvės aik
štėje. Jau iš pat ryto į šių aik
štę virtinėmis traukė ūkinin
kų padvados. Nors ūkininkų į 

riausybės pastangų, ūkininkų lių bankrotus. Girdi, “Koks turgų suvažiavo apsščiai, bet

Kodėl gi akytasis Finansų 
departamentas į tokias kores
pondencijas nereaguoja? Ar 
gi todėl, kad jos jau per visus 
cenzūros koštuvus yra prasi
jotos?

Mums, Amerikos lietuviams, 
nėra jokio malonumo imti ne
linksmas žinias apie Lietuvą 
ne tik iš svetinių, bet ir iš pa
čių lietuviškų šaltinių, ir ne 
tik apie .ekonominę būklę, bet 
ir apie politinę. • /

Jei Lietuvos valdžios į gal
voms tikrai rupi, kad mus pa
siektų malonios ' žinios, tad 
kodėl nieko nedaro, kad tos 
žinios bųtų malonios, o C kad 
jos tokios butų, žinoma, pirmų 
pirmiausia reikia atstatyti tei- 
tehimas ir piliečių žmoniško
sios teisės, o to tai kaipytik 
Kauno ponai ir ve(ngia.

,-*-“AT<iujientf* Redakcija.
I

r •
1X32

Pinigų Siuntinio Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

riBiįiia-aji..i

paliestų, vis tiktai joje nega
les būti taip bloga, kaip tose 
valstybėse, kurias ekonominis 
krizis jau dabar* perbloškė.

Ką sako oficiozine 
spauda

(Redakcijos atsųikymaš)
Nors aukščiau dedamasis 

iš Kauno “sferų” atsiųstas 
straipsnis atrodo aiškus ^šmu
gelis”—noras pasinaudoti pro
ga pasireklamuoti, — vis tik 
“Naujienų” Redakcija kaip vi
suomet taip ir šiame atvejy 
nežada pasinaudoti kauniškių 
ponų cenzūros priemone, ir 
rašinį talpina ištisai. '

Negalima tačiau nepastebė
ti, kad tas akylumas iš Kalino 
“sferų” apsireiškė tik šį kar
tą, ir tai dėl dalyko, kurs pa
lyginamai ne tii^ atrodo teisin
gas,” bet ne kiek net neperdė
tas. Jei jau Kauno ministerijų 
ponai parašė kelių špaltų 
straipsnį dėl palyginamai neil
gos ištraukos iš Karaliaučiaus 
“Hartungsche Zeitung,” kodėl 
jie hefeagavo, sakysim, į il
gesnę ištraukų “Naujienose,” 
atsiųstų Donald Day iš Rygos

Tribūnai,” kur taip 
pat buvo kalbama, kad “Da
bar Lietuva taijr jau yra įtrau
kiama į visuotinų Europos de
presijų ir ji taip jaii svarsto 
apie naujas mopopolijas pa
traukti naujų fondų, sun
kiems laikams pergyventi”? 
Ar dėlto, kad Donhld Day Vis 
gi išvedė, jog “OViėjų seserų 
diktatūra Lietuvoje, yra švięr 
susis talkas šiaurryčiij Euro-

Mus štobiųą > Kaiu/d pi^ių 
s--'ja’utfmha^ šiiliifc 5atvejy juo 

aiškiau labiau, . knddngi gintoji iš 
’ * > pa- Karuliiiitičlhiis ištrauka tik

vttfikal normalei. 1931 che- iiis mėnesius užsienio preky- kauniškis autorius •

tėte sritis, i kurioje 
Lietu toge remias, jaučiama‘pasaulinio krizio

sekines. Per pirmuosius dc

Copr., 1032,..
American Tobacco Co.

Aš apsaOgoju savo baisa su LUCKIES
<4Tas nepaprastiii gardus skonis, kurį pajunti išgėręs puodelį kavos, verčia 
mane rftkyti LŪCKiEfe. Be abejonės aš ir savo balsę apsaugojti su LUCKJES.

j Aš šalinuos aštrių gerklės knitėjimų . . . vieloj to, aš pasiimu'LU CK Y. 
; Sveikinu už palobulinimę Celofaninio pakelio. Aš dabar galiu; jį 
i lengvai praplėltk’*’ >Jt’s toasted”

Jūsų Gerklei Apsauga-—prieš kni^&Įimus-—prieš kosulį
Ncperž/ampomas Coliophane Užlaiko "Spraglnlmo” Skoni Visuomet Švlojiui

U’ŽSŪK LUęRY S'rillKE PWGRAM/\I—dO iiiodcmiskų miiitičitį sw įįtriįuiiiiii Įhisaitlio orltcthaif k VincMI, kunę
lail/pfi Pf08iW"<H Idcktieną Auh<t<licių, Kchir/adicnį, it Šiitadi^ų, ta/iaiais per N.B.C. radio tinkią.
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Studentai

dailiąją 
apysakas, 
Jie gana

XAt> THEM ŪKE ' 
Twe tkihg-s* nouiook. 
I Vp UMTVA S/OV

BAGDONAS BROS.
FURNITURE B PIANO MOVING 

Lotai B Long Distancc Removal .
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calomet 3399
■* Res. Tel. Yarda 3408

A Diuretic 
for 

the Kidneys

.CAM. THE 
5AR.GCNT

Daniel Kežas, vienas detekty
vų operetėj-“Agurkai”. Šią ope
retę suvaidins Pirmyn choras 
sekmadienį, vasario 21 d., Lie
tuvių ^uditorijoj.

GERA ŽINIA DEL 
TŲ, KURIE MĖGSTA 

KAVA

gražiosios litcratu- 
paprastai visados 
laiko ir jėgų jos 
ir* studijavimui.

naujų darbų: pc 
visapusiško apkal

• sėkmingiau siek 
kurio deliai SLA. Va 

Veikėjų Komitetas

Lietuvos
mėgsta 

eiles, 
dramas.
literatūra ir san 
tiktai daug sftai

[Acme-P. B A. Photo J

Gen. Tsai Ting-kai, kuris gina Shanghai nuo japonų

ligentiją, kam ana domisi’, in
teresuojasi, rūpinasi savo kra
što tvarka ir todėl dalyvauja 
politikoje?

:> iš tų laiškų bu- 
paaiškininuii. Vi- 
priimli ir užgirli

Protokolas SLA. Va 
karų Veikėjų Ko

miteto

NOU MEE^ OHE
MetAEkER. OF TH«,

ęsiaiM* y>o\mn . (
1 6H <*U2O s

menas ddle

dailinsi konferencij 
visiems SLA. 1 
už sekančius 
SLA. Pildomąją

I prezidentus 
GOčIUS.

Į vice-prez. — 
NIUS.

• ] sekr
bus padėtas ant baloto).

j iždininkus — KAZYS P. 
GUGIS. ;

Į iždo globėjus — S. BAKA- 
NAS ir J. STUNGIS.

J daktarus-kvotejus — DR, 
I. B. BRONUŠAS.

Susirinkimas baigta įgalio
jus esantį komitetą, jei jis ma
tys reikalą, sušaukti kitą SLA 
narių konferenciją.

K. Liutkus,
SLA. Vakarų Veikėjų Komitc 
to ir Konferencijos sekr.

Taip yra 
deniais 
siais 
tiktai Lietuvos, bet ir kitų val
stybių literatūroje visai įtiki
nančiai pasako, kad jie jau ne
bėra gražiosios literatūros rū
muose naujokai ir tinginiai, 
bet gerokai tenai pabuvę ir 
padirbėję vyrai. Net ir Ameri
kos įžymiausi literatai ir jų 
kuriniai jiems gerai žinomi. 
Mane labai nustebino plati, 
kritiška ir nuosekli jų žinuo- 
tė Amerikos literatūros, ypač 
geresnėses ir geriausios. Ir iš 
tikrųjų retai tepasitaiko suti
kti Amerikos studentą, kuris 
taip giliai ir sveikai orien- 
tuotųsi savo krašto literatū
roje, kaip joje orientuojasi 
kai kurie Lietuvos studentai. 
Tai, žinoma, keista, bet taip 
yra. * .

liaudies ir 
bei skausmų, 
tegalima tik 

gyvai at-

nir> Bov.
o v

Tue TIRIA *VO
TAKE CLEO'TO DINHSE-

Beveik kiekvienas idealiu- 
• I "

gas žmogus, kiekvienas visuo
menininkas mėgsta literatūrą, 
ypač dailiąją. Dalykas, rodos, 
ir paprastas ir aiškus. Juk 
gražioji literatūra dažniausiai 
būna pagrįsti) liaudies moty
vais. O kas turi gražių idealų, 
tas negali neigti 
jos džiaugsimi, 
kuriuos juk ir 
gražiąja literatūra 
vaizduoti.

TO &DOV4H
COMDAbVf TAKE “CLĘO" WITH 

NOV TO OUERU. j

Eita prie 
platoko ir 
bėjimo, kaip 
t į'tikslo, L... 
karų Veikėjų Komitetas yra 
suorganizuotas, prieita prie iš
vadų, kad reikia vesti nuosai
ki ir švari propaganda už vi
sus tuos kandidatus į SLA. 
Pildė Tarybą, kuriuos Komite
tas rėme laike SLA. Pild. Ta
rybos nominacijų ir kurie lai
mėjo didžiumą balsų nomina
cijose. Bet pasirodė keblumo 
su kandidatūra p. M. Viniko. 
Mat, iki šiol buvo nežinoma, 
ar jo vardas bus padėtas ant 
baloto dėl neturėjimo piliety
bės popierų. Buvo rimtų pa
sipriešinimų / p. J. Griniaus 
kandidatūrai į vice-prezidento 
vietą, kadangi jis vaidino ne
aiškią ir nesuprantamą politi
ką tarp fašistiško elemento, 
kuris taip nešvariai kovojo 
prieš pažangiuosius SLA. na
rius ir kuris siekiasi nežiūrint 
kaip, kad ir smurto keliu, įsi- 
briaųti į SLA. Pildomosios Ta
rybas vietas. ,

Kad aiškiau įrodyti SLA. Va
karų Veikėjų Komiteto tikslą 
ir jo darbuotę, P. Grigaitis pa
tiekė atsišaukimą, kuris api
budina bendrus uždavinius 
SLA. ir tuo patim nusako, ko
kiu keliu turime eiti, kad. at
siekti pageidaujamą tikslą 
SLA. Pild. Tarybos rinkimuo-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos,
swimming pool. T

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

se. Atsišaukimą susirinkimas 
priėmė vienbalsiai, pareiš
kiant, jog pageidaujama, kad 
tas atsišaukimas pasiektų kuo 
plačiau SLA. narius. (Atsišau
kimas tilpo “Nujienose” vasa
rio 8 d., o “Keleivy** vasario 
13 d. antrašte “SLA. NARIAI, 
BUDeKIT!” Kalbamą atsišau
kimą SLA. nariai prašomi aty- 
džiai perskaityti ir alydžiai 
paanalizuoti kluasimus, kurie 
ten yra paliesti. Taipat iš ši
to atsišaukimo galėsit pilnai 
spręsti ir apie tai, kokiu tiks
lu ir kokiais sumetimais SLA. 
•Vakarų Veikėjų Komitetas va
duojasi savo darbuotėj).

Musų oponentai skleidžia su- 
žiniai klaidingus gandus apie 
musų darbuotę, Įnik- mes esa
me partiniai ir sociaiistiškai 
nusistatę ir paskuoję užgrobti 
SLA. j sAavo partijos rankas ir 
patrijos tikslams jį išnaudoti, 
šitas socialistiškas baubas yra 
sužiniai nukaltas tūlų sanda- 
riečių ir fašistiškų 
kurie šiuo 
mano, kad 
suklaidinti 
siekti savo 
kartą

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
^ra naudingos.

l.,Hi j,\ ,, 4 ,Įt, r,.

bicija, mat, nustelbia ne tik
tai jų sugebėjimą, bet ir savi
garbą. Jie net ir visai rimtų 
kritikų nepaiso ir eina savo 
keliais. Ir jie ne lik prirašo vi
sokių nieAų, bet ir knygelė
mis arba not ir storomis kny
gomis juos išleidžia. O todėl 
ve ir turime tiek daug menkų 
kūrinėlių Lietuvos gražioje 
literatūroje. Bet, reikia tiesa 
sakyti, jog tai tik mažmožis 
'prieš vertingus kurinius, sa
kant, aukso grūdelius, kurie 
literatūros peluose niekad nei 
nugrimsta nei pranyksta.* To
kia jau, mat, dailiosios litera
tūros prigimtis ir tradicija: 
keletas vertingų kurinių nu
stelbia tuksiančius menkų.

Tikrieji 
ros mėgėjai 
suranda ir 
skaitvmui

As mėgstu geros 
kavos puoduką prie |||r^ 
kiekvieno valgio, bet • • Z • 
-aš pirmiau .kentėja- g 
vau, k?da ją gerda- | 
vau", sako Edvva'rd g. 
J. Owcns, gerai ii- 
nomas salesmanas, 86 Bk 
Falmouth St., Bos- 
ton, Mass. '

“Aš turėdavau gal- 
vos skaudėjimus; at- 
sirugimus, nuo ku- 
rių burnoj pasilik- 
davo rugštumas, ga- 
sus skilve ir didelį nevirškinimą.

“AŠ išbaridžiau daugelį dalykų pirm 
mano aptiekipinkas perkalbėjo mane pa
imti kiek Pape’s Diapepsin.

“Aš turiu geresnį iperitą; Dabar aš 
galiui gerti kavą pet vėlai naktį, valgyti 
vėžius^ kiaulieną ar viską ką aš noriu ir 
miegu kaip vaikas”;

Gaukite pakelį šių kaip saldainiai tab
lečių iš savo aptiekininko. Jos sustabdo 
aitrumą, gasus skilvyje, išpūtimo, 'vė
mimą, galvos skaudėjimą -ar visus kitus 
nevirškinimo simptomus tuoj kaip tik 
nesmagumai pasireiškia.

Žinomą, turiu čia pastebėti, 
kad šitie studentai yrą gabus, 
sakant, talentingi rašytojai. Jų 
raštų jau ir gražiomis knygo
mis yra išėjusių. O tai reiškia 
juk, kad jie įėjo į puošniuosius 
literatūros rūmus ne dairytis 
ir gėrėtis tik kitų kuriniais, 
kaip paprastieji literatūros 
mėgėjai daro, bet nuoširdžiai 
dirbti, kad vertingais savo 
darbo kuriniais dar labiau 
tuos r u mus išpuošus.

Bet štai kuomi visų labiau
siai nustebina amerikietį Lie-

Phone Hemlock 2323
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 
KONTR AKTORIUS 

6504 ,So. Washtenau> Avė.
CHJCAGO ILL

Sęniausią ir tvirčiausią Lietuvių' Bendrove Brighton Parke, 
šioj Bendrovėj jūsų taupomi pinigai yra saugioj vietoj ir 
prie to dar jus gaunate gerą nuošimtį. Taupymo ir paskolų 

reikalais kreipkitės į raštinę,
4425 SO. FAIRFIELD AVĖ.

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vai. vakaro.

REAL ESTATE, INSURANCE-APDRAUDA VISOKIOS 
RŲŠIES, PERKA, PARDUODA IR MAINO NAMUS, 
TAIPGI PARŪPINA PIRMUS ir ANTRUS MORGIČIUS.

PAUL M. SMITU & GO.
4425 S. Fairfield Avė. Tel. Lafayette 0455

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

elementų, 
baubu gąsdindami 
galės SLA. narius 
ir tuo patim pa- 
tikslo. Bes jau ne 

esame sakę ir dabar

Tačiau kitose 47 valstybėse, 
kur vyravo ir dar tebevvrau- 
ja savinaudiška, kreiva ir per
dėm nesąžininga politika , ir 
tokia jau tvarka, blogis nuga
lėjo ir, gabaus, visiškai nustel
bė gėrį. Pasėkos stačiai bai
siausios! Juk visame pasauly
je nėra valstybės, kur butų 
tiek žmogžudysčių, plėšimų, 
vagysčių, kidnapų, linčų, gen- 
gsterių, raketerių, Ligotų, but- 
legerių, grafterių, kalėjimų ir 
beprotnamių, kiek jų yra Jun
gtinėse Amerikos Valstybėse, 
išskiriant, žinoma, Wisconsin 
valstybę. Didžiausi Amerikos 
miestai, New York ir Cbicago, 
jau seniai merdi bankroto be
dugnėje. Chicagoje, kur yra 
virš trijų milijonų gyventojų, 
ne tiktai stinga pradžios mo
kyklų, bet ir mokytojams al
gos niekad laiku neišmoka
mos, nes nėra iš ko mokėti. 
Atrodo, kad j du nebetoli tie 
tamsieji laikai, kada Amerikos 
didmiesčių vaikai telankys 
mokyklą tik tiek, kiek ją te
lanko Afrikos bušmanu arba 
Okeanijos, ypač Melanėzijos 
salų, mažai civilizuotų ir dar 
mažiau kultūringų gyventojų 
vaikai.

Ir šitokių baisenybių aky- 
vaizdoje,, kažin kaip ilgai A- 
merikos studentai, mokytojai, 
profesoriai ir šiaipjau inteli
gentai skaitys labai garbingu 
aktu bezbolininkams arba fut
bolininkams ovacijas cirke 
kelti, o dideliai negarbingu, 
baisiai žeminančiu aktu daly
vauti politikoje ir, bendrai, 
krašto tvarkoje? Ir kažin kaip 
ilgai jie tyčiosis ir smerks ne 
tiktai VViscorisin valstybės,

nepaprastai 
literatūra: 
romanus ir 
intymiai su 
tykiauja m 
lydami, bet ir rašydami. Maž
ne kiekvienas gimnazistas ar 
gimnazistė pradeda savo lite
rai i nę karjerą eiles rašydami. 
Ir prirašo, žinoma, visokių: 
gerų, blogų ir visai nieko ne
vertų. Bet tai juk pirmieji 
bandymai, tai ieškojimas sa
vyje pasislėpusių gabumų ir, 
suprantama, kartu stengima
sis iškelti juos viešumon — 
išorinin gyvenimai!, kad ir ki
ti pamatytų, pajustų, pasvar
stytų, na, ir užgirių, pakęstų 
arba ir pasmerktų. Ir visa tai 
labai gera. Juk tik per bandy
mus žmogus suranda ir pažįs
ta save. Negera, žinoma, tik 
tai, kad daug jaunų studentų 
nenori prisipažinti esą tokiais, 
kokiais save suranda. Jų am-

GEDIMINAS VsBL'

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

su Lietuvos stu- 
literatiškai nusiteiku- 

Jų tiksli orientacija na

AR NESVEIKAS? 
Pąsitarkit su Dr. Ross, dykai, 
ąįie Savo ligą ar silptiumą.

Vėliausi ir geriausi 
išgydymui 

F ’i - ' •’MlIsjm įvairių, kraujo ligų- 
į * • reumatizmo, inks-

--HIL U1‘ Pusl«> urina- 
r*^ *r v*sų u^itrc" 
čiamųjų ligų. Tai
pgi speciali gydy
mai sugrąžinimui 
energijos ir stipru
mo be laiko- nu
stipusiems asme
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams.

Sergantys žmonės yra kviečiami 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa
cijų. kurios bus suteiktos dykai be 
jbkių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti Ael 
lengvų išmokėjimų, kad kielcvienam 
nesveikam žmogui duoti progos išsi
gydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe Street, Cbicago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m, iki 1 
p. m. Panedčliais, Scredomis ir Suba- 
tomis nuo .10 a., m. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.

Ar Jūsų Poilsis Sutrukdomas?
Veikite Greitai Del Puslėt 

Nereguliarumų.

GREITAI susidomėkite pūslės nereguliaru
mais; jei yra deginantis, mažas ir per

daug tankus šlapinimasis ir kalima
sis naktimis. Jie gal būt jspėp tulus 
inkstų ar pustės pakrikimus.

Pabandykite Doan’s Pilis. Jokis ki
tas išgarsintas diuretikas nėra taip pla
čiai vartojamas. Nė vienas nėra taip 
gerai rekomenduojamas. Gaukite 
Doan’s šiandie.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai

ForaiŠių ir pianų muveriai vietoje ir 
toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th St.
■ ' ____a./-. -U

siitienijime, , Mes priesinomes 
ir priešinsime* bent kokiom* 
partinėms utmačioms ir tuo 
Duduodamiesi mes statom į 
SLA£ Pild. Tapybą tuos asme- 
uis, kurie musą įsitikinimu, 
yra pilnai kvalifikuoti, sąži
ningi, darbštus ir demokratiš
ko nusistatymo, ko reikalauja 
SI,A. principai ir tradicijos. 
Tai ve koks musų tikslas ir 
nusistatymas ir šiuom vaduo- 

pa taria 
nariams balsuoti 

kandidatus i

Sausio 31 d. Lietuviu Audi
torijoj SLA. Vakarų Veikėjų 
Komiteto įvyko sušaukta kon
ferencija. Į konferenciją buvo 
šaukti vietos ir apielinkių visi 
numatomi pažangios minties 
SLA. kuopų veikėjai. Konfe
rencijoj dalyvavo • 28 kuopų 
darbuotojai, neoficialiai re
prezentuodami 9 SLA. kuopas. 
Iš tolimesnių kolonijų, k. t. iš 
Springfield, III., iDelroit, Mich., 
Pittsburgh, Pa., Grand Rapids, 
Mieli., Baltimore, Md., Phila- 
delphia, Pa., Brookjyn, N. Y., 
Waterbury, Conri; ir. iš dauge
lio čia nepaminėtų vietų dar
buotojai reiškė prisiųstuose 
laiškuose draugiškos simpati
jos ir pasižadėjo kooperuoti 
bendrai su SLA. Vakarų Vei
kėjų Komitetu. 

■ u, •

Susirinkimu atidar
K. J. lyjačiuk^, pareikšdamas 
kbnferėhčijpš rtikšįą ir pakvies
damas atvykushis darbuotojus 
rinitai pasitarti apie SLA. bė
gančius reikalus ir Pildonfio- 
snos Taryboj- rinkimus. To
liau jis davė raportą apie abel- 
ną< SLA. Vąjįurų Veikėjų Ko
miteto darbuotę. Baigęs savo 
kalbą, jis pakvietė skitus du

»-Tę- ---!»■ .■H'"—' 

komiteto nari,us (bųtcid 
Stungį, ižd., ir K. Liutkų, 
sekr./ išduoti raportus. Pirma
sis išdavė raportą iš iždo sto
vio, o antrasis (tave rapdrlą 
iš beinlros korespondencijos, 
kuri buvo vedama su SLA. 
darbuotojais. čia pat vietoj 
perskaityta koletas laiškų SLA. 
(larbuofbjų, 
vo padaryti 
sų raportai 
vienbalsiai.

tuvos studentai, linkusieji su 
gražiąja literatūra glaudžiai 
santykiuoti, — tai spalvinga 
ir kilnia ideologija, tendenci
jomis, nusistatymu ir tikslais. 
Jauni vyrukai, bet jau su grie
žtomis pažiūromis, troškimais 
ir siekiais. Ir kai su jais dis- 
kusuoja arba skaitai jų raštus, 
tai taip ir matai bei jauti, kad 
jų principai ir tikslas vyrau
ja meną, o ne menas jų prin
cipus ir tikslą. Vadinasi, jie 
studijuoja meną ir aktuapai 
dalyvauja meno kūryboje ne 
dėl to? kad jų įsitikinimai ir 
siekiai menui tarnautų bet 
priešingai, kad menas jų įsiti
kinimams ir siekiams tarnau
tų. Dar ryškiau tariant, jie 
naudojasi viena iš žymiausių 
meno šakų — dailiąja litera
tūra — kaipo priemone, kad 
savo ideologija visuomenę įsą
moninti (vadinasi, savo įsiti
kinimais jos sielą įskiepyti), 
o paskui gi bendrai su ja savo 
tikslą realizuoti.

Tik neręįkia manyti, jog vi
si Lietuvos studentai, linkę, 
gražiojo n*YiTOftttlir o n, šito ver
tingojo dėsnio arba krypties 
literatūroje laikosi. Vis dar 
tebėra ir. tokių, ’ kurie be jo
kios atodairos idealizuoja jau 
visai nusususį lozungą: “me
nas menui.” žinoma, tai be ry
škios spalvos, be kilnių princi
pų ir be vertingo tikslo jau
nuoliai. Tįilc.ie paprastai maža 
tepaiso kasdieninio visuome
nės gyyenirrię, nes, “ankštu” 
jų manymu, fai perdaug pro
ziškas niekniekis! Ypač jiems 
nepatinka liaudies vargai. Jie 
visur iri visados geriau velija 
rašyti apie skaisčias mergeles, 
herojiškus bernelius, žalias rū
teles, sriaunius upelius, švie
siąją saulutę ir §la))tingąjį mė
nulį, negu tikrąjį'minių gyve
nimą. Jų tdrpę atsiranda kan
didatų net ir į‘ tuos meninin
kus, kuriems geriausiai sekasi 
dirbti pagal užsakymo. Jų są
žinė, niat, nepaprastai lanksti 
ir visokiems (geriems ir blo
giems, daugiausia blogiems) 
principams lengvai pasiduo
da... Šitiems, žinoma, net ir 
tasai betikslis lozungas — 
/‘menas menui”— jau nebetin
ka, nes jie visa savo širdžia 
ir sįiela naudojasi amerikoniš
ku lozungu 
riui.”

(Bus daugiau)

Ketvirtadienis, vas. 18, ’32

Lietuvon ir Atgal
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Gymxyris
Verti Aj VaivadaBRAM STOKER

DRAKULAGRAFAS
Edftor P. GRIGAITIS

18c
P«nH°“ Doubl

March

FILIPINŲ NEPRIKLAUSOMYBES KLAUSIMU

SENATAS ATMETĖ PAGEL.BĄ* BEDARBIAMS

NAUJA KONSTITUCIJOS' PATAISA

Badanti nu

Nugalėjimus,

Mė’

$7,00
3.60 
1;75

$8,00
4;00

ATĖJO ^Kultūros” No. 1 
1932 me^ų4. Kainą* 45c* Ga^ 
Įima* gputi “Naujienoje'*.

Ętonąi — 
Elžbietą 
Eleonora 
ItaMtaafe 
GaUticdfr 
Grigalius 
Ignotas -

tarė mik
Kokią rėk

-.Nekultas.
GrA&pjį.
Izidę* deivėm dę

Nugaluojąs* •

štifcid,, skaistu 
,.-r- Tvauiti^, 
—- Gailutis,.
,, — Tvirtai Ha-

Geriji norų* 
2HI* (gintis);
- Vym.I*W«8'
Nenuveikiamas^
■ Btisikoluti*. .
— Bąngnutis.
svetima*, klta-

SkaistU Rftdętii
— Dievo, goriloj a
— VAiGjn^.

— DiftVOj fifclyfre.
— Nesnaudžiąs.

— Ugninis, kąyštuo

prieš, ir 107 užėmė vidujinę po?
Sulig šituo apskaičiavimu^ butų< 7,% laikraščių

po rinkimų, t. y. sausio , mėnesio pradžioje, o prezi
dentas butų įvesdintas i savo urėdą; sausio, 24 d; Kong
resas turi laikyt bent vieną, sesiją kasmet*.

Senoji tvarka buvo. įvesta tais laikais, kada dar ne
buvo geležinkelių ir žmonių išrinktieji, atstovai kėliau? 
davo arkliais po keletą savaičių-iš tolimų vietų, iki pa
siekdavo Washingtoną. Buvo da ir kita priežastis, dėl- 
ko naujai išrinkti kongresmanai turėdavo laukti: dau? 
giau, kaip’metus laiko savo eilės•. federalinėjęv įstatymų 
leidimo, ištaigoje,, o tuo. tarpui posėdžiaudavo seniejį

kRieip
. Na>\ in- g^dmęJhs gu 

nušoko! Juk duos Dievas.

Mėginau* atsikelti, 
kokią

- liaunąs.
Miškai Miškinio
šviesą,

— 1$. Magdalės..
^-Kareįyi^.

GąrJimg^. ponia..
- Vięą> tik Dievai
- Ąt^iskjvusu.
Kartų.
- Dievą* dovana.
- GinwL

. nu-

Reikalaukite- ‘'NAU
JIENAS*” ant; bita kam- 
bo, kur-parduodami-lai- 
kračeHH, Pardawja»4ai’ 
kraštu, hua gatavas 
Imnfr.BatawuuUU Jisai 
tenarstovi ne savo sma
gumui

Nauja žinutė.:
“Aktoriui N. padais ptipoi 

žinia, esanti hę viltie Jfe^ti 
mbftięs.”’'* .

—•(įlftų'CjM; cinui

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 173.9 S, Halsted St., Chicago, 
I1L Telefonas Roosevelt 8600.’

Valentinai:

Veronika.

45 balsais prieš 35 Jungtinių. Valstijų senatas at
metė La Follette-Costigan bilių apie paskyrimą $750,: 
000,000 bedarbių pagelbai.

Bet prieš keletą savaičių tas pats senatas priėmė 
bilių; kuriuo einant valdžia paskolins du bilionu dolerių 
bankams ir: geležinkeliam^ kad jie galėtųt praplėsti, sat 
vo biznį ir užmokėti nuošimčius už bonus.

Bedarbių yra 7 an 8 milionai, o bankininkų, ir ge
ležinkelių savininkų palyginti tik maža saujelė Bet pa
starieji sayo reikalus. supranta, ir moka ginti, o,pirmie-

Philippine-American, Chamber. of Commerce atsiun
tė mums pranešimą apie* tai,, kaip šios;šalies-, laikraščiai 
žiuri į Filipinus salų nepriklausomybės klausimą! Vienas 
laikraščių iškarpų rinkimo biuras surado, kad iš 412 
laikraščių, kurie savo redakciniuose straipsniuose iš
reiškė tuo klausimu savo nuomonę,, 30 pasisakė už ne
priklausomybę, 275 
zieiją 
palankus Filipinų nepriklausomybei, o 67% —- priešingi..

Tačiau yra sunku spręsti, kiek tiksliai tatai parodo 
Amerikos spaudos nusistatymą, nes 412 laikraščių yrat 
permažas skaičius*

Filipinai, be abejonės,, turi teisę reikalauti; neprit 
klausomybės. Jungtinių Valstijų valdžia prižadėjo jąų 
kai Filipinų salps buvo palluosuotos nuo Ispanijos junT 
go. Bet dabartinis momentas vargiai yra patogus tams 
klausimui išspręsti, kuomet Tolimuose Rytuose eina, 
ginkluota, kova tarp Japonijos -ir Kinijos.

. Inocentas-.-
; ’ 
į lįddmč — 
'vapa*

Jadvyga,-’
Jeronimai

' tJonas.— 
; Jokyiuas 
' Jokiibas; 
’ iulijus - 
: Jtirgįs -

JMtaą.—
JusUnąs—Teisingas..
Juozapas;/ — Rnkvgimw*

atmesti. Konservatyviai1 elementai bijojo,, kad žmonės: 
kartais gali išrinkti į kongresą daugumą labai > radiką? 
liškų atstovų, kurie imtų viską “versti’ aukštyn kojo
mis*’. Buvo manoma, kad nuo tokio “pavojaus” valdžia 
galės kraštą apsaugoti, jeigu ji turės tryliką mėnesių 
laiko, pirma, negu naujoji7 valdžią užims jos vietą.

Dėl* to paties nepasitikėjimo žmonėmis Jungtinių 
Valstijų, konstitucijos, autoriai/įsteigė du įstatymų lei
dimo’ butu: atstovų, butą ir. senatą, idant,, jeigu, vieną 
kongreso dalis pasirėdytų “perkalti”, tai kita? galėtų 
joą. sumanymams pasjprięšinti; o įstatymas turi gauti 
abiejų butų*daugumos pritarimą. Be to, jie*suteikė*dar 
“veto” gąlįą pre^deutUk J / . '■

Hadu* nor^K husn pataisyti ir šitie pasenę konstltųeit 
jfs patvarkymais'

Kariaujanti.. 
-. ^ymdąvardis*

Ijičvm malonę*.
- Dįęvo tvarkių
- Nuveikiąs^, 

MlnkStąpjk.uki^ 
žemdirbys 

Tęfous,.. \ z

PąąkųL bUYUi laidotuvės, akr 
lotiUS gol&jo. grabą s.u* ramią, 
ant visados nmimu^iu veidu* 
p užpakaly ėję .publiką, ir. kler 
gčiju ■
, —Ak,, kad • tUl :ptyštum. kun! 
Tai štai4 ką, sumanė... Smegęr 
nys .• ’ . • ' ’ \/ '

—Vienok, kaip sau norite, 
i*eklanu^rekia;m^ o - šitas*, ma
nę. nuomone, įžttiilimas* religi
nių^ jausmų 1 ’ Šventvagystė;
į -4.UŽ: tai i amerikoniškai, chi,

Jungtinių Valstijų: kongreso abeji rūmai' priėmė 
įstatymo sumanymą, kuriuo. turi būt panaikintos vadi* 
narnos trumposios kongreso, sesijos, šio įstatymo tiks
las yra pakeisti federalinę. konstituciją, sulig kuria 
naujai* išrinkti kongresmanai 
dentas — pradeda eiti: savo, ] 
po rinkimų.

Tas sumanymas bus paduotąs valstijų legislaturoms 
patvirtinti, ir jeigu jį patvirtins ne mažiau kaip try$ 
ketvirtadaliai valstijų (t. y. 36),. tai konstitucija bus 
pakeista. r v >

Projektuojamas konstitucijos amendmentas nustąr 
to, kad naujasis kongresas susirinktų už dviejų mėne
siu

’ Kazimieras — laikos>gądin 
lojęs..

Kaltinu.— ! 
, Karantinas. 
‘ Klem^isas, 
' Konstancija 
stoyh z

Krist ijonu8<— Kristaus %4UQ

Ęntered as Second Class Matter 
Mąjrch 7th 1914 ąt the Post. Office 

, III. under the act of 
1879.

BrbJutis,.
žemę,

‘nešim pirmą* dfcną. buvfr tuose mfasUitmi
Jų pasėkpš Kaune yrą tokios:*

Nuo. darbininkų išrinkta G/ąt&toy^i/sociąldėinoHrar 
tąį, 8, sionistai socialistui, 5 fedfenanttoii, 2?
komunistai^ 2: lenkai;

Panevėžyje darbininkų atstovai! jį llft>uiU‘ kasą) skilh 
stosi sulig partijomis taip: 7 socjaldėmokratab 6i fąda- 
rantąi,. 3 sionistai sociąliStai, 2į ^dU: tą^aųtbjjlj 
vai, 2 nepartiniai,. .

Rinkimų; agitaciją; šį kartą- ikbaii smaiftii. Mil
tinguose įvairių partijų šalininkaineb 
davo, Balsavimuose dalyvavo apifij 5fi$> timinčiųį tfcifc^ 
balsuoti.

Aukščiau paminėtų: dviejų^ mio»U|i ligpniUt kaao.są 
nė viena partija, neturės absoliučiom daugumos; dati^b- 
ninku, atstovybėje. Bet: socialdtotaakrataii paaitiodfi? 
riausia partija ir Kaune,, in Pąnes^įfy. W
oiau: yrą. pasireikęs šituose ^ibkitnuw> klfetiUaliniUĮ 
derantų sustiprėjimas. Laifcvėfc-, są|)^w SSfe atžagarei* 
viskas elementas* iį dąrbinihkųi jUdSjittMo ifeityMtilu .

Lęnkądijps- — Liaudies, gy 
liejas. / <r

Leopoldas. — Liaudies < gy

Leonas.,— Leyas.
Leonardas^ — Panašus.* į . la-'.

NAUJIENOS
The Uthuaaien. Haily News 

PuUished Dąily Except Sunday by 
The Lithuaijian News. Pub. Co.» Inę.
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pilnas 
kurių į 

kambarį yeržiąsis oras vis įne
ša daugiau. Jos strikčioja, šo
kinėja, skraido po kambarį. 
Žiburiai dega tamsiai, ir iš- 
dąodai silpną ničlyną šviesą.

Grftti,, Maloningą?
J.utiVC>

— Lola* 
llatiukunli,.

-t- NJažąs.
-r. kająUw&

.Nuožmus^ 
Liepsnojąs.

GandfiSh.

inu#m j& įį vedamąjį

gtfdMjIn amtt gertai itr s«n 
Milui karaiHjO pu
starto anlt sAfclfo Būva) putidi

Sk^Hana
ihvkfai aip

žlUriSMui: Jl1 a$$*tihv(
otyMnu,i tr i J llnly
n*, otytamoi Uu
tėM Ml|ti«d^ktftrasr. naudoją- 
bh/mmdįjft. mano motiluti - 
tykiyor tuččlas. Ras1 man dury

Kas- man daryti?' Grįžau 
j $ savo kumWrj'! prie motinos. 
Jos negaliu, apleisti Hr .esu pa
ti“ viėna, išskyrus miegančias 
tarnaites,. kurias kas nors ap- 
,UUQdija.,Bati viena su nuinirė- 
!Uis I j Laukan nedrįstu išeiti, 
seteri tebegirdžiu žemą žiau- 
hr vilko kaukimą per išdauž- 
tąUangė skylę.
4 Kambarys atrodo 
taškučių, dųjkelių, /_ w '* • fc V • •

Vilkas 
ke gtdvąi i&. skylei ir įi kamba- 
tii strikčiodami> pfadėjot plau- 
jkti( tukstančiaif mažų,,žibančių, 
piškelių. Jio vis sukosi. įi ratą, 
aplink, strikčiojo, vingiavo^ 
Jyg-stulpai tyrų, smėlio, ku
riuos. keliautojai: vadinai “sa- 
mumaisv' 
bet sąnarius-- surakino 
<tai jėįpu ir. be to,, mano varg- 
šcSi motinos* kunasę kuris da- 
barr atrodė šaltas- — hes- jos. 
silpnm širdis jau. nustojo plau- 
Įkusii— savo* sunkumu buvo 
mane* užgulus;'Kurtam laikui 
nieko >neatsiminiau; . /

H Laikas neatrodė' labai - ilgas, 
bet; labai/ labai nemalonus, 

piki vėli neatgąyau sąmones. 
Kun tai, nc^olli sfeąmbčjp varr 
pas>; apylinkėj e; kauko visi | su- 
nyvs,. hft! išimties., ir» kremuose, 
įuo'Įmd.ąu ptie langp, čiplbčr 
įpu lakštingala. Skmtsme^ bąi* 
mes> irt silpnumo dm vatu tiesiog 
apakinta, apmingi, beit lakšrt 
4ingąJos>,čiulbėjimas,atrodė lyg 
mapu\mirusios i motinos, balsas, 
šąukią^ iš** toli iš mano rami- 
nąsu, Triukšmas< iri garsai (išbu
dinu irf tarnaites, ne»( kituose 
kamhatinuse išgii-dail duslų jų 
Lasų kojųj žin^mavimąi Pra- 
’dėjąu;šaukti'irrjos; įčjo>į; ham- 

ijjfati, heli pamėčiusios ka»s at- 
I įsitiki),. ifr'jhui sustikgusL 
Jįnąj gulimii skersai lovos, jos* 
nutiko iš baimės, in-buvo ho- 
hėgmičiosv lankant, bet kaip 
,tik< tuo laikot smarkesnis* vėjo 
'jwutima*k įsiveržęs#, pro lan
gą, užtrenkė duris. Jos pakė^ 
jė motinos .kūną, padėjo man 
Msikeltii ir vėliau ją vėl pa-r 
glild^ užklojusios visą jos ku
bą bajtU: uždangalu. Tarnaitės 
bfuyp tiek perpigąndusios iri 
nervingus, kad višas nusiim- 
feiaiij į; valgomąjį; išgyti po 
Mikldj vyno- Mhiuttii dliryp. 

.Vėl- atsidarė* ir. užsitrenkė- 
pnarnaitės dar labiau išft^Am- 
įlos naująh pradėjo šaukti;, bet 
feięk .nuriųiusids, visos kariu 
nuėjt) apačion;. visas, gęlęs^. ku- 
rias,gąlejfm sugrieti.paklojau 
'antj motinos krutinės^, Tai pa
dariusi ’ atsiminiau, ką Van 
įleisingas sakė; beV kartą pa- 
dęjjtfL j jk nenurčj jUkt aJUmū.ir, 
h** teu.dldlMrsim maidtmi grikio 

IhulL tftrnaiittty.
I hmm jjų gtiž-
tfchNi jjj? šteuktbM, bet

Uą'Ugiąiviiat ųus 
rdmenųi žydų» 
vardų, ar ųaya^įių bei pra- 
jvąrd^tj?. tudčL

am> tautųvkalbų ir? tpą 
baubti vatM/ r^k&a^u 
labai dažnai. veMgįajm savo 
vaikus- krikštyti* grąžįa’isy 
mums suprantamais, tautiniais 
vardais, priskirdami dabai;

varlpjamięms varr 
jduiiB Mukiąi} Uu/nę^wsią; 
reikšmę, itr ne>atsįž;vel^dami> 
Į^ądi bleiMk; visoą., tkutoss tuvi> 
ir daUgųmojj vario jasavo tuur 
turiny vardus. , ;
J čfe paduodama -‘kai' kurių, 
'HąžĄWt vartojamų, krikščiej- 
niSkių,’vardų vertimas į lietų* 
vių. kalbą.

Ągmęjė — SrkaU.tuĮę (skai^ 
s Ii, nekalta).

AHr^da«5h-Ramutis< (Ramus) 
į AtHaMpą!

■
< Adomai - 
hianęo tėvas,
.1 -i Kumguikš.ty'te 

Albinas —"Baltas.

■ ■ 9
1

Mer/Č Ii

abejone dėl vertimo tik
rumo,..- todėl turiu pabrėžti, 
kad: č)mh suminėti Vardai yra 
iUugidib. tautų ir todėl yra 
liaugelhn kalbų išreikšti.

Nuveiktas* 
Dievo; dovana.

i Mhtiii.
Mięšpątiškisi

Lhivnnotas*
Laimingas, val-

fyyKųsiųs pernai metate darJriųinKų ligonių! Lasų 
ipkimus.valdžia, panaikino dyJęjųose miestuose:. Kaune, 
r Panevėžyje. Sausio .mėnesio paskutinę ir vasario mė-

(Tęsiny*)
natęukuAi ištrau-

į Loųgįnas - 
Lukas? — -'J 

t Lutijgt— !
MagilaJėna 

, Mprlyna^,-
Murgtuita, 

; JVjątUdč 
j Mykolai 
t Monika 
į /Mortiv — 
.. Motiejus 
, N<itąlijĮv 
į Nikudęjmus; 
{veikėjas*, 
i Qnai *~ 
; Pejągįją 
< Relrąsn - 
t Plaęydą 
; Boviluss 
i Ęegįpą, 
į SftYmUMr 
, Serafinus*—*

Sįmopąs-—- 
pimas, 
j Silyesjlras: — Miškinis)*, 
į So$ją — išmintis*.

TMas Qarhe. ; ’
i T*ckĮč — Padarymus*. Nuvoi 
kinw>*.
. TepiIbs < —• - D)cwamyHs^ lite 
įvmlraugis),.
i .Turkiu*-— Iš:;žwė& 
i riį t usa livrštuolisH.

Uršulė — Meškaitė, 
Sveikutis.

Pavyzdžiui, prafi'čš'J
—“Vakar žirafa, pakinkita* 

į aktoriaus N. vežimą, pašėlo 
ir pradėjo įlėkti. Aktorius, N;,, 
nesumįšęs, pašoko, nusitvėrė/ 
už telegrafo vielos ir tokiu 
budu* pasiekęs telegrafinį; lan-. 
gęJį. “ apie/ atsitikimą. P.r.anę- 
feėr- musty laikraščiui ”
! Kokis* nors- lengyątiki$ < paik- 
ka&.bėgą*pas draugą►
■ —Girdėjai? Akiatius N*, ži
rafa pašėlo. UrisiėjpA jąm * bėg
ti telegrafo viela)’
: —Plepalai,.— skeptiškai. su- 
įsiraukia. draugas*..— Aktorius) 
N-. ne tik žirafos* Jjętjiri vande
niui* vežti • kumelės neturi.. In 
prie jo,pUvo.tumOjne telėgralp 
Vielomis šokinėti...., ' x 
» —Kam. gi( parašyta?'
i —Reklama. s ,
I —Ką jŲS:. sakote! Q Štai* ne
senai * rašė, kad jį apkalė u?-- 
Vydus vyras?
' i—Tttįpgį reklama-

—JUK, kokia čją: reklamą, 
kad žmogui .la^datįjgalvąistuk'- 
telčjo., |
j —N<n jie jau žino,, kam to 
•reikia; Ir- vaikas* pasx jį nesę- 
riaj, sirgę dęt i reklamos, ir pati 
pabėgp .dėl ireklaiWi»..Niekė!m‘ 
betikiu I Viskas rękląma> 
į —Vienoku, suku,, jis* iš iab;ąi‘ 
darbingos' šeimynos. x 
I — -Ir, šejmy*ną, sum išslinko: 
dėl ♦ reklamos,, ir, sesuo.ištekėjo 
už inžinieriaus dėl jo rekla
mos!...
i Ūmai-, pasirodė: laikrašty 
^rimw* žinutėj.
' —“ĄktvriusK , N, pavojingai* 
susirgo,’’ 
; -~rTpi šelmis, 
Įdėjusi publika.
lamą sau sugalvojo: sergu; ąš, 
sako,
' —Bet juk gal tiktyii serga?‘ 
’ -slis? Tur būt, viskas dėl 
benefiso. Aš, girdiį, syęikutė-

, VJnę^nta^
Viktoras 

Bąim^Jks- 
i Viktorija. 
Laimejilnasu 
‘ Zigniaidas — Nugalėtojas^.

Žilina — Baltoj* iUijaT

Dabar: j&U»ga^a „ aišku, kad 
ir krikščioniški tvardai ne kito
kią turi7 reikšmė. kaip ir tau
tiški nesriScnęyė^.šventieji hu- 
ęo.ktiWy;tii savo tautinitiš 
yardaię>/kuriuos it mes^kaip 
ktik^čiopys, vartojam, iy, žino
ma*, vaijojami svotimų tautų 
‘va^lush.
i čia t skai įy lojm * i^cfe$s» ,ka4 
ne vienas vardas* turį vienodą 
reikšmę, ir, gal būt, kai kąm

j Aloksandrm^ 
žmonių, gynojąs*.
’ Alfonsas. -
j Antanai-

Anicetai-
Aws<ktijp
BnUMmiej.ps’
Barbora* — 

tauto#
Damijonui 
Daratai — 
Brnniodč: - 
Dmnininkas;
Donatas — 1
Bdpardftss — 

djUpjkSs
Edmundą* — Laimiugm

. »i 1.' n ■un|»i. .. ....................................... .....

KAUNO;IR PANEVĖŽIO MfiONIŲ KASŲ RINKIMAI

■ Gyveno šiame svieto- tUlUs* 
aktorius, Kiekvienas aktorius, 
mėgsta > reklamą* .bet' mano * ak-, 
torius tarno* dalyko* buvo. no-, 
pasotinamas* Kaip* tigrai mė
gsta- gerti* savo v aukos karštą 
kraują, kaip karštai įšimylėė- 
Įjęs, ieško lupų - savo mylimosios* 
mergaitės 
reklamos, taip * jis* mylėjo * rek
lamą ! *

Kartąja, urnai., laikr^ščiaL nė 
iš šių,,nė. ii,tą paskelbiau

—“Vagystė pas., aktorių, Nvjbįds 
pavogtą, už tris nuUonus^ bri
liantų”

Arhą;. \
—“Aktorius., N., pergyvenę 

susidaužymą( ekspreso; 145•už
mušti,. 8 sužeistu, aktorius N* 
išsigelbėjo laiku įšokdamas į 
garvežio kaminą.”

Iš-pradžių publika domėję
si, stebėjosi, baimijpsi -—pas
kui priprato: nervai surambė-

egalėjau prisi-r 
i ir liūdnai 

taXč,. nusiimdamas kq^urę:-*- 
t “Bijum. kadi jau i pervelai. 
Lai ihuim* Uievttjvalial? Bet ^l 
atgriebdamas ^sąj sjmu enęr- 
gijąs,tęsėt “Biiumv Jeigu.nėra 
kelio,»įsigauti i į t naumsti turime 
jaitU’ vienui iwidaryti4. Laikus 
Bahari reiškia; viską, minus ” 

(Bujfc daugiau))
matu ■■urj.TK^

: NtoljMk 224 
gautom šiandie^ Kairia 10ft 
Klauskite Naujieuoae.'

Kaiman daryti? Dieve apsau
gok, mane nuo pavojaus šią> 
naktį! šiuoszr užrašus , paslėpsiu 
prie savo, krutinės, kad(kiti 
gąlętip jpos: surasti,, kuomet 
pradės rengti t mano kūną lai- 
dotuvėms- Motiną, jau nukelia*- 
vo. įA amžiną gyvenimą, dabar 
atėjo ir: man i laikas- Sudiev, 
brangus Artūre,, jeigu- nesu
lauksiu šios * nakties* galo ! Dio 
ve, gįobok-; jj- ir. Dieve apgink 
manei:

. SkyriUsXU:.
Dn Seuarda, dienynas.

' Rliysej^f 18 <L— Tuojau iš- 
vąžląvau į HUlįngliamą ir ten 
jau bįfvau ganą* anksti,, Beli
kęs, kariefą, p,riu varių,, taku 
nuęjau. pats vienas. Lengvai 
pabeldžiau ir tyliai paskambi
nau skambučiu, nenorėdamas 
Lucijus ar jčs motinos paža
dinti,' tik prisišaukti vieną, tar- 
'naičlt^ atidaryti! man* duris. 
*Užv Įdėk lftiko,k negaudamas 
jčkid atsakymo* vėl’, paheldr 
Man ir paskambinau* skambu
čiu ;. jbkio atsakymo. .

Nieko ne.peš<lamas- pradėjau 
keikti i visu.% tarnus- ir tarnai
tes už jų tingumą ir miėgoji* 

1 mąi tekiui laiku — buvo * jau 
dešimta blanda* rytm — ii’ 
vėd; beldžia m ib veli skambinau, 
tik. šį kar.ią> daug smarkiau, 
heli nieko.* Iki šiol’kaltinau* tik 
tarnaites, bet staiga* baisi. bai
mė ir nujautimas pradėjo ma
ne apimti! An tas. viso namo 
apmirimas nebuvo tik- rinkė 
tos< pražūties grandinės, l^uri 
mus supo visi smarkiau? Av 
ištikro aši atėjau .į. mirties* liz- 

atėjau# Ifet ar neper*- 
vilai ?/ Gęrai* ^i hęją u,; ^fcąd, siv 
gaišintos, sekundės, minutės^ 
•reiškė' ištisas- valam! a s- pavo- 
fkus. Uncijai, jeigu ji* yra» vie
name tų baisiųjų atfcrilihui; 
apėjau aplink hamą mėginda
mas*. surasti; kuri Bilą įėjiiną.

B^t. įėjimo. jokio. Visos , du? 
rys, ir langai, buvo stipriai už? 
rąkinti ir. apviItąs,veLgrįžau,į 
priekį, Beeinanti, tolyje išgirr 
dąu. gęeitai bėgančio. arklio 
koj^t takšėjimą, Į .gatves, akme
nis,,. Vežimas aušięjo* prie, vair 
tų. it iiž kelių sekuudžlųj sųti* 
kiaut Vąp. Hel&ingąf bebėgantį 
taku. Mtmc.pąmalęsj visai nėr 
tekęs kvapo šiaip taip, išsten-* 
gp. ištatii:.
{< “Tai* tu, ir. dąban ką, tik aG 
įvažiavai, Kaip Jt? Ar mes-susi* 
yėHpome? Ar negavai mano 
teJegramos?”

Kuo.greičiausiai, ir nuosekr 
įląusiai. pasistengiau jam, pa? 
sakyti,, kad. telegramai gąvau 
tik šįrytą irr negaišuodamas 
nęi- valandėlės kuo greičiam 
šiai:čją, atvažiavau, ir. kad. nat 
muoso nieko 
jaukti*- •Ti». patylėjo

"■■ ■. 111     »r «.*rr>«     *f— iW,„ vf
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Arkadji: Averčenįco..

» —Vyrai, žihrėkitė, užkasa! 
Dėl Dievo,* gyvąš dėl’ rekja* 
mos- įržjbmę lerida. Kaipgi! j iš; 
balandėlis^ iki: Benefiso ten; 
kyepiiętU galės*?!/..
! —Kvaily tu? ne musų Diėvo! 
Kurgi jam kvėpuoti*, jei. nuo 
jo. j an • nmnirėliu’ dvokia; - r

—Bk! dėl• reklamos gali ne* 
gąlii hyepajlaišs apsipilti?'

Ir išsiskirstydami dano sut 
sitarimus:.
. —Reiškia# iki' benefiso.* Be- 
uoflšei susitiksime.

O) tuo, laiku. į, grabo, ųlyšį 
5šmui įlindę j žėmes* kirminas iri 
akyifcit apsįdąir^rtamsoj ?

kari* ėja tas*, aktorius*? 
Hmjjmss j jį valgysim^”"

knuiuMmai'iaJuiun) u0r*-

H^w^tiamu8ų?var- 
i W i^orriiaįiias įi 
; iferirt Kami

■■ ■■»rr«"r'-Mqr^rr*

Musų, ktikšČiOnių, vardai^ 
Mtt; iš; g^aikųu 
fe- kiby tautų

’ įį*. pągah^patirpdp ląikmšr 
tis su gednĮįngĮV; pąskelbimu; 
’ “Aktorius N, vakar,, neątga- 
!vęs sąpmnčš< pasliuivė.”

GuniąlUs vyrukus,.— šau
kė sujaudintu- publika,.— Tm- 
įi,. velnias/ galVąk Štai, kaip 
Nugalvoję;, “neatgaudama^* są? 
įnąnė»%-4, Rtikės. įsigyti. biHe- 
lą benefisui*. Be tarpininku • ne- 
apsęisii Iflęmu, kada h^efiaas 

prięš, rąyiĄayim%į, ar
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FILIPINŲ NEPRIKLAUSOMYBES KLAUSIMU

Philippine-American-Chąmber. of Commerce atsiun? 
tė mums pranešimą apie-tai, kaip šios;šalies, laikraščiai 
žiuri į Filipinųi salą nepriklausomybės klausimą! Vienas 
laikraščių, iškarpų rinkimo biuras surado, kad iš 412; 
laikraščių, kurie savo redakciniuose straipsniuose iš
reiškė tuo klausimu savo nuomonę,, 30 pasisakė už ne
priklausomybę, 275 — prieš, ir 107 užėmė vidurinę po
ziciją. Sulig šituo apskaičiavimu^ butų( 7% laikraščiui 
palankus Filipinų nepriklausomybei, o 67% —priešingi..

Tačiau yra sunku spręsti, kiek tiksliai tatai parodo 
Amerikos spaudos nusistatymą, nes 412 laikraščių yrat 
permažas- skaičius,

Filipinai, be abejonės,, turi teisę reikalauti; neprit 
klausomybės. Jungtinių Valstijų valdžia prižadėjo ją), 
kai Filipinų salos buvo paliuosuotos nuo Ispanijos junT 
go. Bet dabartinis momentas-vargiai yra patogus tam; 
klausimui išspręsti, kuomet Tolimuose Rytuose einą; 
ginkluota. kova, tarp Japonijos -ir Kinijos.

SENATAS ATMETĖ PAGELBĄ. BEDARBIAMS

45 balsais prieš 35 Jungtinių, Valstijų senątas at
metė La Follette-Costigan bilių; apie paskyrimą $750,7 
000,000 bedarbių pagelbai.

Bet prieš keletą savaičių tas pats senatas priėmė 
bilių; kuriuo einant valdžia paskolins du bilionu dolerių 
bankams ir- geležinkeliams> kad jie * galėtų i praplėsti , sat 
vo biznį it užmokėti nuošimčius už bonus.

Bedarbių; yra; 7 an 8 milionai, o bankininkų, iiv ge
ležinkelių savininkų palyginti tik maža saujelė Bet pa
starieji, sayo reikalus.supranta,ir moka ginti,.cr.pirmie
ji -h*, ne.

NAUJA- KONSTITUCIJOS PATAISA

besto, pirmų* UtonąBuw- ttitee nMljji
Jų pasėkos Kaune yrą tpkios

Nuo darbininkų'išrinkta 6, ątstt-yąii
tąi, 3. sionistai socialistą,,. 5 fefttmnthii, Ą, tąMtiftiDkąii, 2’ Į -
komuniatąij. 2-lenkai-

Panevėžyje darMinkų atataiąii ij llgpniU- kasą; skir
stosi sulig partijomis taip: 7 ąoflialdrinftknatąiį. 61 fftdą-- 
ranUi,. 3 sionistai soctoliStai,‘ $ .žydų; tapąąųfojljt ateta-r- 
vai, 2. nepartiniai..

Rinkimų; agitaciją; šj kartą- buvo, ląbaii amarili;. Mil
tinguose įvairių partijų šalininitoil^lUltąife tjąft surimuo
davo, Balsavimuose dalyvavo apto_> 5fiFč turiftėiųi teieęf 
balsuotij.

Aukščiaii paminėtų; dviejų; mialatųj ligonių; k«Wift 
ne vieną partija, neturės absoliltojoas daugumos, darbi
ninkų, atatovybėje. Bet' socialdtoiiolttiataii parifiodk? sto
riausia partiją^ ir Kaune,, ir Pąnąyiė^įą,'. J^m^ftnua; tar
čiau. yrą; pąsireikęs šituose: fWmuoįią> UtorikaliniUi ffe*- 
derantų. sustiprėjimas. Laisvės-, agjjjgąaee rife atžagarei* 
vjškas elementas išį darbininkų; judėjimo i išftjdtttj).. .

I.,,, K, ■ . .............. ..p,.................    , .......................................................... . ,, , —
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: Ark(idjii Alterčenįcoįi '

Vieno' MiM Istoiija
I

Gyjmyns
žmonių, gynėju
| Alfonsas*, — Gwj» norui 

Antanai Zydlš’. (Salotis);
. „ — Vyras,, Drąsus,
Atiifcatas?— Nenuveikiamas^ 
Anarikrijfiir- Bririkėluri*. „ 

zBaUMmiąjų^ — Bangutis.
Barbora* — svetima*, hjta- 

tautėr , *
Damijonas*; ■— NuynjIUas*, 
Darata. — dovana, 
lįmnioelč:-ri Mariii.
Bmnihinlmi — Viėšpatiškis^ 
Donatas ~ 
Bdtmrdks 

dytojąs.

- Nenuvokiama^ 
ir— Bririkoluub , 

'imu . a

- svetimai kita-

GRAFAS
Donbfyday,

PerU Ai Vaivada

DRAKULA
Doran & Cę<>

Dievo. dovana
(Tęainy»)

Vilkas netvukuši

! Gyveno šiame svieto* ttilhs' 
aktorius.. Kiekvienas aktorius, 
mėgsta, reklamą*, beb mano - ak-, 
torius tapio* dalyke^ buvo. ne;, 
pasotinamai Kaip, tigras^ mė^ 
gsta. gerti; savo v aukos karštą 
kraują, kaip karštai įšimylėh 
jęs. ieško lupų-savo mylimosios- 
mergaitės — taip-jis ieškoję 
reklamos, taip* jii mylėjo - rek
lamą ! v I

Karinta urnai., ląikraščtaį; nė; 
įš šta»,u&;i$.>tQ paskelbta;._ « ■ - - ‘ ' 
pavogta, už trįs milionus? bri
liantų.”
. Arba;. \

—“Aktorius., N,, pergyveno 
sivddaužymąi ekspreso; 145»užr 
mušti*. 8 sužeista. aktorius Nk. 
išsigelbėjo laiku įšokdamas įį

Aš manau, kad' po šito didelį* 
benefisą, iiąkųoųs.
’ lį». pagahosr pasirpdėlrikrA^r 
ils su i^skelbimu;
• “Ąkipriks. N, vakar,, neątgtv 
!vęs sąpun^ ųa^uitė.’*
. — Genialus vjyAkąss. — amu 
Kę sujaudinta, ųublika,. — TjU- 
)i,k velnias* gariąj. štai, kaip 
Kugalyojp; “neatgaudamas.’, są? 
įnąnęš**”1 Reikės. įsigyti < biUę- 
lą beneBsui- Be tarpininkų • ne- 
aųsęisi, Iflęmu, kada* hejn.efisas- 

. rayiĄayimą?. ar

Dovanotas^ 
Laimibgą^ yal-

Edmundas’ -- liaitmngai ra-

Ętenat — Skaistis BMmb 
Elžbieta — Die^gaHimojai. 
Etaanarai--1* Vaiš;frW* - 
BėUkaass— Baimingu 
Gabriai — Dtevflj galybė. 
Grigalius — Ncsnaudžiąs. 
Ignotas — 

liš.
5 Inocentas'.
, Izabele,—m Gražioji, 
į Iridurė — deivėm do 
įvarau

J.|idyyga(— Kariaujami.. 
Jci'puiinas,.— Syantavardis,-.
J.onas, 
Jbkymas 
Jokūbas; - 
Julijus 
JtirgiA '

Ugninis, kitfštuo-

- Nekaltas*.

Kąriuujputi

Kai man.daryti? Dieve apsau
gok, mane nuo pavojaus šią* 
naktį: šiuos , užrašus , paslėpsiu 
prie savo, krutinės, kadjhiti 
gąlėtųj jpos» surasti,, kuomet 
pradėk rengti įmano kūną lai- 
dotuvėms- Motina, jau nukelia* 
vo. L amžiną, gyvenimą, dabar 
atėjo ir mani laikas. Sudiev, 
brangus Artūre, jeigu* nesu
lauksiu šios > nakties-galo! Die- * 
ve, gĮohok ; j j *, iy Dieve apgink . 
manei: .

Skyrius; XII:.
Dn-. Seuardiii diejiifnas,

Klig^ejof 18 d>— TiiojAu iš- 
vąžlavau į Hdlįugįiamą ir ten 
jaii buvau, ganai anksti,, pali
kęs kariefą, prie vartų,, taku 
nuęjįuii patš vienas. įangyai 
pabeldžiau ir tyliai paskambi
nau skambučiu, nenorėdamas 
Lucijbs ar jds motinos paža
dinti,' tik prisišaukti vieną, tar- 
hajėlt^ atidaryti i man, duris. 
Už/ kiek Uiko,k negaudamas 
jėkiė atsakymo, vėl’, pabeldr 
ž|au ir paskambinau i skambu
čiu ;. jbkio atsakymo- •
Nieko nepešdamas- pradėjau 
įnikti t vjsu% tarnus-ir tarnai
tes už jų tingumą ir miėgojK 
4nąi tekiui laiku — buvo • jau 
dešimta valėndiu rytu* — it 
vėd! Įleidžia u < it» vėl i skambinau, 
tik. šį karią* daug smarkiau, 
Boti niekos Ikišiop kaltinau - tik 
tarnaites, bet staiga* baisi. bai
mė ir nujautimas pradėjo ma
ne -apimti! An tas* viso namo 
apmirimas nebuvo, tik* rinkė 
losi pražūties grandinės, k^uri 
mus supb visi smarkiau? Av 
ištikro ■ aš; atėjau į - mirties* Iii* 
dą??Taip, atėjai^ bet ar neper* 
vėlai Z- Gerai • ži hęją u^ .kąd .su? 
gaišintos^ sekundėj minutės* 
reiškė’ ištisas* valandas- pavo- 
jiius. Ijueijai, jeigu jii yra-lė
name tų baisiųjų atkritinuij

ištrau
kė galvą; iš< skylei ir į* kamba- 
Jrii slrikčiodami pfadėjo, plau
kti i tūkstančiai* mažų,, žibančių, 
aškolių. Jio vis sukosi, |i ratą, 
įplink, strikčiojo^ vingiavo, 

lyg* stulpai tyrų, smėlio^ ku
riuos* keliautojai! vadina* “sa
mumais/* Mėginau, atsikelti, 
bot sąnariui surakino kokia 
-tai jėga^ ir. be to^ mano varg* 
šės; motinos* kunasę kuris da
bar; atrodė* šaltas. — jos. 
silpnai širdis jau. nustojo plau
kusi' — savo* sunkumu buvo 
mane- užgulus^ kuriam laikui 
hicko> neatsiminiau; . /
I Laikas neatrodė'labai-ilgas, 
bet; labai; labai nemalonus, 
jloi vėli neatgavau sąmonės. 
Fim tai t įMoJii skambėjo varr 
pas? aBylinkejc: kaukė visi i šu
nys, . be? išimties., m kmmuoso, 
Jue llumm1 langai čiplbėr 
jai lakšlingaU, Skausme^ bai- 
mesjurr silpnumo, buyaui tiesiog 
apakinta, apminw«. bėk lakšrl 
Jtingįilosfičiuibėjima^mrede lyg. 
manovnirusios i motinus^ balsas, 
šaukiąs, iš*, toli irv mane rami- 

, ,nąsKtrĄ’iukšniasiin gąrsah išbu
dino ii'r tarnaites, nes-kituose 
kambariuose-išgirdau dusią; jų» 
basų kojųj žbwmavimąi Pm- 
įdejąu; šnukti• irrjos* įėjo >įr kam- 

, lieb^pamačiusios kas* at- 
įmiho,. ifr'j.kui sustihgnsį. lavo? 
įnąį gtdimii skersai lovos, jąs- 
įsuriko iš baimes < in* buvo be- 
bėg^nėiosA lankant, bet kaip 

A Jikc tuo,i laikm smarkesnio vėjo 
1ąwmima$»i įsiveržęs* pro lan

gą, užtrenkė duris. Jos pakė
lė motinos kūną, padėjo man 
'atšikeltil ir vėliau jąt vėl .pa* 
gpldė užklojusios visą jos ku
bą liajtti- uždangalu. Tarnaitės. 
Įfuyp tiek persig(uxdusios irt 
berVingęs, kad višas nusiup- 
ičiauj į, valgomąjį; išgyti po 
ktiklelį vyno- MhiutcL dpry^. 
.{vėl:'.atsidąrč' ir. užsitrenkė* 
Jllarnait^s dar labiau išgąsdin
tas nanjąr pradėjo šauk'UL bet 
k'ięk .nurimusias*, visos kuriu 
Vuėjė apačionvisas, gęlęs,.,ku
rias ,gąlęj,ąu sugrieJiti. paklojau- 
‘auti moMUos krutinės^. Tai pa
dariusi' atsiminiau, ką Van 
HelSingas sakė; bet* kartą pa-. 
dęj.psL j& nenorėju* ulimlij. ir, 
Ink• teo. dkbwr smi mumini i o
BhUi ritama tariMti&ty. Nue
inami nes.mknkdkma» j.u; gtfž- 
lunlt J fe šfcuMtU*. Bet
ne^ultanaii
mttfjfeu jfe i<$wmii įį vul^imąjį. 

pa^airihrii Bus 
mrililfah ItoMurfo^. IMč- 

g^lfdih > rnnlt ^ri'hdfe itr s»n- 
Bikil ulfami. ^wo hurmlėė pu- 
stmjųm mdt sitdta Um'oo pustau

3įkumitei’fyb Muro »hei - 
sM«h. kfarlms ^«kuna,

kiaitltl ihyktou ku$s up-
žhurėikni JB aAsittavė
o^mnm.i ti-piurei! jvtii į į ihdy- 
uąą .pumarimn .Mąsli opiftmo Jlu- 
tėtak; Mbrį j daktaras, naudoją— 
bh,/n-aiidįj^! mano motinai' — 
imvor tuščias. Ras 1 man dary- 
įi?'-‘Hąs- man daryti?1 Grįžau 
į s savo kajnlnarl’ prie motinos- 
Jos negaliu, atkištirir .esi! pa
ti viėna, išskyrus miegančias, 
tarnaites, kurias kas nors ap- 
lUUUdij^Jtali viena su nuinire- 
iBaislj Raukau nedrįstu išeiti, 
ju^dUritriicgirdžiu žemą žiau- 
rij: vilko kaukimą per išdauž- 
tąn. lange skylę.
t Kambarys atrodo pilnas 
taškučių, '■ dųJkclių, kurių į 
kambarį yeržiąsis oras vis įne
ša daūgįuu. Jos strikčioja, šo
kinėja, skraido po kambarį. 
Žiburiai dega tamsiai, ir iš
duoda* silpną mėlyną šviesą.

ptavo, malone,.
- Otavo tvarka.
- Nuveiki^-, 

Minkštapikukis.
žemdirbys*.

Justas. — Tefšusv \ z 
j.ustinasT-Tęisingfts., 
Juozapas;, — prikugimas/ 

bmigys.
’ Karimieras — Tgikus^ggdiu’- 
iojąSfr, • <; /

Kabina. — šviesk skaistu, 
, Itastantinas.-^- Tvarntta.

Klcpicinsas. — Gailutis#
Konstancija. — T,viriai Ra-- 

y
* KristijonuSu— Kristaus.-Žuku-’

Leonas.,;— Leyas.,
Leonardas* — Pauašns.^ į; tari

Keokadij|ia. — Liaudies* gy- 
nėjas. i

- Leopoldas. — Liaudies < gy-

ji
4

‘Vagyste pas., aktorių N< Bus;, prieš, 
rtl<» ii-z fri«. mili<»nn<a~ Bri- pU?',*.^

Paskui ; buvo i laidotuyes^, akr' 
tęrju*. gulėjo^ grabA uu- iwmu» 
’ant visados., nurimuriu veidu* 
p užpakaly ėję .publika, ir, kler

i —Ąk,, kad -, tubplyštum. kup! 
l>ai* štai i ką- sumanė... Smege
nys... > . ' "( r

—Vienok, kaip sau norite, 
i*eklaniit?rektaąią< o-šitas^ ma
no* nuomone, į Žaidimas religi- 
nių.», jausmų!' $^bntv*agyšt& 
i —Už^ tai; amerikoniškai, chi, 
dbi. t

—Vtyrai, žiūrėkite, užkasa! 
Del Dievor,* gyvąš dėl' rėktai 
mos- į fžfcmę leiida. KaipgiJ j ta 
Balamlė/ii$, iki? Benefiso ten; 
kvėpuotigalės?!?..
i —Kvaily tu? ne musų Dievo! 
Kurgi jam kvėpuoti*, jei. nuo 
jo. j am nimiirėliu- dvokia; -

—Bk! dėl'reklamos, galinėj- 
gąlii kyepalaris apsipilti?'

Ir išsiskirstydami dano sup 
sitarimus:.
* —Reiškia, iki- bęnefiso.v Be- 
herišo sAlsitihęiine.

z G) tuo> laiku ( į, grabo.; plyšį 
gįąmt įlindę i žem> kirminas iri 
nkl^taii^sįd(iir&tamsoj;

“•O) kurr eta tąs? aktorius-?' 
fIMtauss jį/ v-algjsinie,”’’
Į * iiwiWtWulwnuė.Bii>i>i'<.....--.į.....  • m>***

^nrišRiamuR-vai^
I driHŠKGrtm iuos ji 

lietam kwai

Iš pradžių 
si, stebėjosi, 
kui priprato 
jo.

publika domėję-. 
baimijOsi —pas-, 
nervai sųrambū-

Jungtiniu Valstijų^ kongreso’ abeji runmii priėmė 
įstatymo sumanymą, kuriuo * turi būt- panaikintos vadi* , 
narnos trumposios kongreso-sesijos. Šio įstatymo tiks*. | 
las yra pakeisti-f ederalinę- konstituciją, sulig kuria J 
naujai-išrinkti kongresmanai taip-pat-, kaip ir prezi? ' 
(lentas — pradeda eiti: savo, pareigas tik už-. 18 , mėnesių i! 
po rinkinių.

Tas sumanymas bus paduotąs valstijų legislatur.oms , 
patvirtinti, ir jeigu jį; patvirtins ne mažiau kaip try$.J 
ketvirtadaliai valstijų (t. y. 36),, tai konstitucija bus ; 
pakeista. , - -

Projektuojamas konstitucijos amendmentas nusta? 
to, kad naujasis kongresas susirinktų už dviejų; mėne* 
šių-po rinkimų, t. y. sausio-mėnesio-pradžioje, o prezi
dentas butų įvesdintas j savo urėdą sausio. 24 d; Kong
resas turi laikyt bent vieną, sesiją kasmet.

Senoji tvarka buvo. įvesta tais laikais, kada dar ne
buvo geležinkelių ir žmonių išrinktieji, atstovai keliaut- 
davo arkliais po keletą savaičių iš tolimų vietų, iki pa-, 
siekdavo Washingtoną. Buvo, da ir kita priežastis, dėl- 
ko naujai išrinkti kongresmanai turėdavo laukti: daut 
giau, kaip metus laiko savo eil&L federal.inėja- įstatymų: 
leidimo, įstaigoje,, o tuo. tarpui posėdžiaudavo seniejįi

- kongresmanai^ kurių* daugelis jau būdavo rinkimuose> 
atmesti Konservatyviai■ elementai bijojo,, kad žmonės; 
kartais gali išrinkti į kongresą daugumą labaii radikąv 
liškų atstovų, kurie imtų viską ^versti’ aukštyn kojo
mis”. Buvo manoma, kad nuo tokio “pavojaus” valdžia 
galės kraštą apsaugoti, jeigu ji turės tryliką menesių 
laiko, pirma, negu naujoji'valdžia užims jos vietą.

Dėl* to paties nepasitikėjimo* žmonėmis Jungtinių; 
Valstijų, konstitucijos-autoriai. įsteigė du įstatymų lėi- 
dlmo- butu: atstovų, butą, ir. senatą, itfant,. j eigų, vieną, 
kongreso’ dalis pasirodytų “perkairr, tai kita: galėtų 
joą sumanymams pasipriešinti; o įstatymas turi gąuti

* abiejų butų-daugumps pritarimą. Be to, jie■«suteikė -dąr 
“veto” gąlią prezidentui^ z

Kąda> nors< bus. pataisyti ir šitie pasenę kęnstįtueit- 
/j^s pątvarkymaL

lUUNO’IB^ANEVĖžIO IJGONię KASŲ RINKIMAI

įvykusius pernai metais- darbininku ligonių, kasu 
rėkimus.valdžia, panaikino dviejuose miestuose;. Kaune 
ir Panevėžyje. Sausio, mėnesio paskutinę ir vasario mė-

Pavyzdžiui, praneši
—“Vakar žirafa, pakinkita; 

į aktoriaus N\ vežimą, pašėlę 
ir pradėjo įlėkti. Aktorius, N;,, 
nesumįšęs, pašoko, nusitvėrė/ 
už telegrafo vielos ir tokiu 
hiidii’ pasiekęs telegrafinį* lan-< 
gfjį. — apie atsitikimą, py.apę- 
žį- musų,» laikraščiui/’
/ Kokis* nors lengvatikis; paik- 
sas, bėgą pąs draugą>
į —Girdėjai? Aktoriui N, ži
rafa pašėlo. Brisiėjp* jąm • bėg
ti (ęiegrafo vielai)
i —Plepalai, — skeptiškai su-. 
Siraukia draugas*.— Aktorius! 
N. ne. tik žirafos,, bet liti vande
niui vežti i kumelės-. neUtfh. Irt 
prie jo >pilyotumo.> ne triėgrafp 
vielomis šokinėti..., ' .
1 ’ ^* . V

i —Kaip, gi f parašyta?*
I —Reklama. z
t —Ką jus;, sakutei O štai. ne
senai * rašė, kad jį apkalą u|-. 
vydus.vyras?
i i—Taipgi; reklama*
• —Juk, kokiu čją realumą, 
kad žmogui lazdaiį jgalvą(stuk
telėjo. |
j —Na, jie jau žino,* kam to 
•reikia; Ir< vaikas- pas\ jį nėsę- 
nai.sirgįę dęiireklfunos. ir pati 
nubėgę. dėl i reklamoj.... Niekam1 
netikiu! Viskas reklamai 
| — vienoke seko, , jis. iš labai; 
barbintos* šeimynos. x 
l —ir. *§,eimy«ą. sam išsirinka 
dėl. reklamos^ ir, sesuo .ištekėjo 
už inžinieriaus dėl jo rekla
mos!...
! Ūmai: pasirodė laikrašty. 
‘trmupA* žinutę
’ --“Aktorius* , N, pavojingai 
susirgo”

-tarė mik- 
Kękri rek-įdėjusi publika, 

lamų sau sugalvojo; sergu

; —Bet juk gal tikfpi serga?*
' -Alis? Tur būt, viskas dėl 
benefiso. Aš, girdit saikute- 
ii,, j

Nauja žinutė:
“Aktorių^;.N. padais P,ripĄi 

žinia, esanti b|ę viltie Jtšv ąrtį 
mįriięs.”’1 .

—(y^ų/cką,. riud; lW<xip
įtv gų.dtM9lbh gį 

Kur nušoko! Juk duos Dievas.

Loi)gįnas —- Ilgūnas.
Lukas? —~■■ Miškas^ Miškinis.-.
L uri j a <& vi
Magįdalena. — Iš- Mągdalės* 
Martynaą. Ęareįyta.
Margarita.—- žemčiūgai. 
istatildė. ’- Garbingą, ponia,. 
MykuJąs*-— Vi^> tik Qiew; 
Monika —■ Atsiskyruriu

Į z Morhv — Karti,.
Moliejps. — Dieyo. dovana, 

j Nataliją -“ Gimusi- 
. NikodęmaSh Liaudie^- nu- 
įvelkčj ita,.
' Qnaj— Graži,, Maloninga.
( Petagįtai-'- J*uriv&

Petras*— ,Uotas -
Plaeydą* — Baiiukapli< 
Bovitasi.-r- Mažas.

, Begįuą.^ karuli 
; — Nuožmus^

SrerafiuaS” — Liępsoojąs. ( 
Simona —m z Gamtai. Atrilte-!

pimas,
, Silvesjtrnsi 
i Sofija* ~~
> TAttas ,
i T^klo ~ ItadarymaSH. Nuvei* 
kinw* >
. « DpmuviyH^; Die-
jvadraugish. v ~
i, — Iš:;žmw
į. l|ta§*i1-’rt.

Uršule —
ValenUpa»y,~
Valer/iU T~ K 
vįrtauka. ;

jga-iš-tu
, VjnęcJdas-*—

Viktoras — 
Ijąjunėtdjas-
> Viktorija*
Laimėjbnas'- > _ y
‘ Zigmantas — JfUga|&nįluL

Zuzana — Baltoji’- iriija?

Dabar’ j^u»g0a h Mšku> kad 
ir krikščioniški tvardai ne kito* 
kią turi7 reikšta^ , kaip ir tau
tišku nesnsenuy^- šventieji bu
vo . krikštyti t savo taiųintais 
yardaiSr kuriuos it UWHkajp 
krįl«ščiohy8, vartojam, iy, žjuo- 
mąį; varioj am; svetimų i tautų 
yardush.

Giajskaityiojąi ;pa^ebės» .kad 
iie viėųass vardas- turi vienodą 
reikšmę, ir, gal būt, kai kąin

.*
>•

-mas*. surastL kuri kilų įėjimą.
BeJ. įėjimu. jokio. Visos. du? 

rys. ir langąi. buvo.stipriai už
rakinti ir. apviltas .vėl, grįžau. į 
priekiv Beeinant,. tolyję išgirr 
dau. gęeitoi bėgančio - arklio' 
Rojų; takšėjimą, į .gatvės, akme
nis,,. Vežimas suktojo,.jirie varr 
tų. it už kelių sekundžių; suti
kau, Van. Hclsingą* bebėgantį 
taku. Mlme,ipuųa.lęsi visai.no & 
tekęs kvapo šiaip taip, išstena 
gČ ištarti:.
’ “Tai 4 tu, ir. daba n ką, tik at? 
Važiavai. Kaip.jį? Ar mes susi* 
yėįipome? Ar negavai mano

-.■r-r?*v ■■■iV.riV—

Musų, krikščii&nilb vardai^ 
dapgkmriOi pasįįpiti; iš; 
romėnų, žydpi Iri kitųi tautų 
vardų, ąr payai^žjų: bei pra- 
■vurdžiti?; tudėli neWiwr 
jdąpdi anų tąpttivkaįhų iyi‘ tp^ 

labai dažnai ♦ ve»gįam» savo 
vaikus- krik-šlyli- grąžįaisy 
mums suprantamais, tautiniais 
vardais, priskirdami dabai; 
krikščipmu? vari^jamięms' varr 
Hams:; kakrn &U nepaprastą; 
nrikšntę, irr nęatsįžvel^dąmį, 
kadi IJtoyoik- visos. tautos.-, tuvi, 
ir dultgppmjj varioji; savo tuu.- 
timuąk vardus. ,

Oją. paduodama kai kurių, 
įlą^ąut vartojamų, krikščįtf- 
hiŠkiĮi vardų vertimas į lietp? 
vipi kalbą.

Agm0ė —- skaistute (skap 
sti, nekalta) <

Alfriadas^Ramutis, (Ęapiuš) 
- Ąytąpipąi— Gėjė. * 
, ĄdųR’aSp — Rritįutis,.
1 Ądoniąs- — Raudoji ’ žemė 
manų^tėyaSh />
l Aririė Kimimkštyie..

Albinas — Baltas. '

išmihtta'- 
(iarMė..

Kprštucdm.
- Meškaįtė.

Sveikutis.
tipric 
PadedantiPadedanti nu-

Nugalėtoją^
'6 Į-tf • W T /■ ,i'' ' ti- ' ’M /;■'*

Negalėj imas,

Kuo.grriciausįai. ir nuosekv 
įiąusiaii pasisleng|au jam t pa7 
Įnikyti*. kad, telegramai gavau 
tik šįrylą irr negaluodamas 
nri- valandėlės kuo greičiau? 
šiai; čia. a t važiavau, ir. luid.ua? 
inuoso. nieko negalėjau išrisi*? 
patikli*. Jis -.patylėjo ir liūdnai 
tarė,, nusiimdamas kepurę:— 
. “Bijam. kadi jau; pervėlai. 
Lai Jmua Dievo.valiai? Bebvėl 
atgriebdamas visųj sm< cner- 
ftiją»Jęsėl “Bimmu Jeigu nėni 
kelio.• įsigąuti i į c namW turime 
pau vienui i^sidaryti^. Laikas 
Bąbarr reiŠkiM; viskąi mums ”

(Rusu danAgiaiOi
,■•■■■ -r^T-.-ww-i«"in»       * *   F, -1 W> U*     ;"T-:n-r* 
; Nouja** No; 221 “Movos” 
gautas-: rianilej- Keiha* 10a. 
Klauskite Naujtaioee.-

■ .... w Jm mum" <■>-**' ■■ ■ ■-— ■

ATĖJO -^Kultūros” No. 1 
1932 metų;. Kainą* 45c. Ga, 
Įima, gąuti.- “Naujienose'*..

r

kita abejonė dėl vertimo tik- 
rilmOs.’ todėl turiu pabrėžti, 
kadi čla.t suminėti vardai yra 
itaugcJita tautų ir lodei yra 
tlaugelhtf kalbų išreikšti.

t.j jl/l k-irv TTwnrrr r---- r i

Rfetkaliuikite- “NAU
JIENAS”' ant; bilfe kam- 
bo, kur- parduodanti* lai- 
kračeHHt PardevėjaoJai- 
kraštų, hua gatavas 
Juma*Dataoiauti« Jisai 
tenaijstoyi ne savo sma
gumui,, bet Jūsų pato,
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{vairus Gydytojai

Lietuves Akušeres

Graboriai

tuojau šaukite: iPolice

Teatruose

dar vieną

sei

šiuo 0036
Ir nuo

Advokatai

Room 1113

kad 
sve-

žhtoti dangun Ir ten apsigy
venti. ) R.

d

suteikti ja 
ir atsisvei-

Valandos: 
Nedėliomis'ir šventad. 10

1327 So. 49th Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dp. a. r. blumenthal
, OPTOMEJRIST

r Rūtą X Praktikuoja viri 20 m. 
4649 s/ Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 648?

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS (IRA^RIŲS

Patarnauja

Džianitoriai prisiėmė 
algų kapojimų

Rezidencija 6628 So. Richmond Street 
Telefonas Republic 7868

CHICAGOS 
ŽINIOS

Nuvažiavo nuo tilto; du 
užmušti

1646 W. 46t\ St 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

Policijos komisionierius Ja
mes P. Allman duoda tokių pa
tarimų . ehicagieči'atns:

štai keletas patarimų tiems, 
kurie nori padėti policijos de- 
paprtamentui jos kovoj su kri
minalistais. Piliečiai nukentė
jusieji deliai holdapų ar kito
kios rųšies kriminalių aktų, 
tuojau turi pašaukti policiją te
lefonu: Police 1313. Net mo
mento pavėlavimas reiškia’ pa
lengvinimą piktadariams pa
bėgti.

Svarbu yra, kad policija gau
tų geriausią galimą apibudini
mą piktadarių— jų aukštumą, 
drabužius, jų svorį,x drabužių 
spalvą ir t.p. Jei piktadariai pa
bėgo automobiliu, tai kokios 
išdirby^tės automoblis buvo, ko
ki laisni turėjo, kokia spalva 
malevotas jis buvo. Ir abelnai 
policijai pageidauja juo smul
kesnių davinių apie piktada
rius. Dėka šitokiam apipasako- 
jimui piktadarių progos pabėgti 
bus žymiai sumažintos.

Piliečiai taipjau yra prašomi 
įspėti policiją, jeigu jie paste
bės pas savo kaimynus, ypač 
kai kaimynų nėra namie, kokį 
sujudimą, baStymosi apie na
mus nepažįstamų asmenų, etc. 
Deliai to 
1313.

mulkinti bedarbius ir vylioti 
iš jų pinigus.

Ale tur bųt Rokui tinka šne
kėti a 
venti joje. Roko misija atro
do panaši kunigų' misijai: ir 
kunigai niėgia šnekėti apie 
dangų, bet patys nenori va-

kclio bėgių. Nelaimėje žuvo 
moteris ir jos kūdikis. Tur 
būt mirtinai sužeistas ir kūdi
kio tėvas ir moters vyras, 
laimė ištiko Ralpho Root 
mynų, 610 Fullerton avė.

šeši plėšimai per 
minutes

Kaip turtingesnės kompanijos 
moka surinkti darbininkų 
adresus ir savo biznį išgar
sinti.

SVARBI ŽINUTE 
DR. M. T. STRIKOL 

Lietuvys Gydytojas 
, ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu i nauja po nr<
4645 So. Ashland Avė. 

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 
sutartj

Banditas pašovė vyrą ir 
merginą

Automobilis prasimušęs per 
tvorą viadukto ties Grane! ir 
Central avės., nupuolė žemyn

Nariai organizacijos Chica- 
go Fiat Janitors Union, kaip 
praneša Herald Exąminęr,‘ su
tikę priimti algų kapojimą 5 
nuošimčių. Nuo kovo mėne
sio 1931 m. jų algos jau tapo 
nukapotos viso 13 nuošimčių.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt $t. ■ 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj> Ir PetnyČfoj nuo 9 iki 6

Nesenai ponas Rokas (mes 
visi dabar ponai, ba nedirba
me, o šiaip taip gyvename) lai
kė spyčius garaže. Jis, mat, 
sugrįžo iš Rusijos. P-nas Ro
kas, nors nežinodamas rusų 
kalbos, pabuvęs Rusijoj, trum
pą laiką girčsi ištyręs gerai 
Rusijos gyvenimo sąlygas.' Pa
sakoja, kad’ labai gerai yra 
darbininkams gyventi Rusijoj.

Bet štai Rokui klausimas: 
kodėl jus čia skurstate kapi
talistinėje šaly? Važiuokite į 
Rusiją ir gyvenkite ten!

Man atėjo mintis į galvą: 
Jeigu iš tikrųjų taip gerai Ru
sijoj gyventi, tai kodėl Rokas 
grįžo atgal i Ameriką? Ar 
jis negalėjo gyventi Rusijoj? 
Gyvenant ten nebūtų reikėję

Ekspertas tylimo akių ir pritaikymo 
akinių .

L1801 South Ashland Avenue
Platt Blg., kamp. 18 St. 2 ankštas 

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

karo. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Rcmm 8. Phone Canal 0523 >

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas HalSfed St.
Valandos nuo 10—nuo 6 >k* 

bledėiibinis trio 16 iki 12

Vyriausybė indai tino 
asmėnų kaltinamų tuo, 
jie nelegaliai įgabendavę 
timšalius į Suvienytas' Valsti
jas. Vilto Rizzi, italas, 1112 
ėst Huron st., kaltinamas kaip 
šmugelninkų kombinuotos a- 
gefttas Chicagoje.

Frank Marynowski, komi
kas, gyv. adresu 1529 Noble 
st., sėdėjo automobily su p-lc 
Estelle Georgick ties namais, 
kur mergina gyvena, 1141 No. 
Roman avė. Banditas atida
rė užpakalines duris ir įšoko 
automobiliu, grūmodamas 
merginai revolveriu. Mary- 
nowski mėgino atimti 'iš ban
dito revolverį ir buvo pašau
tas, kaip daktarai sako, mir
tinai. Mergina tuomet ban
dė sulaikyti piktadarį, bet šis 
ir ją pašovė, nors ne taip sun
kiai.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 Sbuth Mestern Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai Vakaro

Tfekas Turkey Grovers Ass’n, 
pasirašytą prežidentb Francis 
C. McCarty. Jisai aČiuoja už 
atsilankymą į jo spyčius ir pa
rodą. Pasakoja, jogei eile to
kių špyčių busianti surengta 
ateity. Girdi, jie turėsią nepa- 
pęąstai gerų naujienų ir dide
lių siurprizų atsilankiusiems. 
Esą, parodysią didžiaUsį pers
toją, • 
bator

Weil, jei'žmogus esi lengva 
tikis, tai ir baladokis. Nuva 
žiavęs vėl paduok vardą, ‘pa 
vardę ir adresą, o už kiek lai 
ko ii' vėl gausi laišką kviečiau 
tį kur kitur atvažiuoti. Elgia 
si panašiai kaip ponai komu* 
nistai. ' \

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

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

DR. J. J.KOVv ARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3
. Tel. prospęct 1028

Rez. Ž359 So. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėli6j pagal sutarti f

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to- z 
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

Rež. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

' Ofiso Tel. Canal 02^7 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. /

Pašauta susirėmimu 
bandytų su policija

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKE1.IS
756 W. 35tli SI.

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

'Nedėldieniais pagal sutarti

Du vikrus banditai begiu «13 
minučių apiplėšė 6 Standard 
Oil kompanijos stotis. Polici
jos skvadai sekė banditus, nu
rodomi nulio pranešimų, bet 
nespėjo pasivyti.

Areštuotas Ilarry Goldfine 
25 metų. Jisai kaltinamas tuo 
kad ieškodavęs pažinčių su 
našlėmis, neseniai netekusio
mis vyrų, o susipažinęs api- 
piešdavęs jas. Sakoma, šito
kiomis machinacijomis ,Gold- 
fihe pelnęs apie $30,0^0, 
negu pateko į policijos rankas

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 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. ’ieną. 

Phone Midway 2880

joseph j. Grasu 
Lietuvis Advokatas 

*4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 į 

6515 So. RocktVcll St.
Tel. Republic 9723

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THĖRAPY 

« MIDWIFĘ

6109 South
Albany A v.

Phone 
Hemlock 9252

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

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

Tel, West 2860
Namų telefonas Brun$wick 0597

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

\ Phone Canal 6222

MG DTE,»>TG • O.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: ’ 1—3 ir 7—-8

Seserys
•>

grabo
icz, Tel. Cicero 294.

Chicago teatre— pradedant 
vasario 19 diena bus rodomas 
paveikslas “Business and Plea- 
sure”, kuriame s vadovaujančią 
rolę vaidina garsusis Amerikos 
juokdaris Bill Bogersf kitokie 
numeriai.

■Rooscvclt leatre— prasidėjo 
rodymas paveikslo “Shang’hai 
Express“; kitokie numeriai.. .

t

McVickers teatre— Šiuo lai
ku rodomas paveikslai “Heli 
Dive”, kitokie numeriai.

Oriental teatre 
savaitę pasiliks Cab Calloway 
ir paskubusi jo orkestrą Cottoii 
Club Orchestra.

United Artists teatre — 
laiku* rodomas paveikslas 
rio siužetas imtas yra iš Sinc 
lair Levvis novelės “Arrow- 
smith”; kitokie numeriai.

Kaltina 17 asiHehų jve 
žimų svetimšalių j 

Ameriką

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191 

DR. A. A. ROTE 
Gydytojas ir chirurgas 

Ofisas:
3102 So. Halsted St 

arti 3 Ist Street 
CHICAGO, ILL.

■3 po pietų, 7—8 vak.
12 dieni

Hemlųck 8151
DR. V, S* NARES

\ ♦», (Naryauckas)
GYDYTOJAS JIR CHIRURGAS

/ 2420 Marqaette Rbad

Valandos: 9*—12, 7—-9, Antradienį lt
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.'

DR. VAlTUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugtyžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris ėst: 

priežastimi galvčs skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę Jr toliregystę. Prirengi;: 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
Egzaminavimas daromas sh elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandoj 
nuo 10 iki 8 v. Nedėlibmis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ laiką su Nauju išradimu. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau Mip kitar. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

MODERNIŠKOS koplyčios 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Prištatųme j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Hąlsted St. tel. Boulevard 7314

Patekusi tarp keturių de
tektyvų ir'automobilių vagių 
ugnies, kurie šaudėsi, buvo pa
šauta 11 metų mergaitė Geor- 
gia Gabalis, 1^57’* Orcgon st. 
Mergaitė ėjo namo iš moKy- 
klos. ' Šaudyniasi įvyko prie 
Oregon ir Looinis gatvių. Iš 
pavardės atrodo, kad mergai
te vra lietuvaitė.

Chroniškos ir ilgos ligos
Skilvio. Sirdlea. Plaučių, Plėv^a, lakatų 

bėgantys Hemoroldal. Kraujo Ir Nervų Pa
krikimai AaUna, Visokios Moterų LUoe. 
Kainos nupigintos.

DR. ALEX W. MARMOR
GYDYTOJAS, CHIHUltGAfi tK 

OSTKOPATAS
<407-0 Nerth Kėdelė Avenue 

Tel. Independenee 0033
Valandos

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų,
4 Ir 6 iki 8 vak. Nedėliom ni^o 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

DR. HERZMAN
- — Iš RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomas per 25 me

tas kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausias 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisas.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

s Namai:
6641 So. Albany Avė, 

Tel. Prospeft 1930

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 0 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutarti

laidotuvėse kuopigiausia. 
aę atsišaukti, o tnpšū 

te uŽganėdiftti.
Tel. Roosevelt *2515; arba 2516 /

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

1 A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room l?02 Td. Central 297® 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Uum.. Ketv. ir Subatoa 
— 6 iki 9 vai.

7337

ELZBlniA SABALIAUSKIENĖ 
j>o tėvais Danjotaitė '

Persiskyrė su šiuo pasauliu va< 
satio 16 dieną, 1:30 valandą po 
piec 1932 m., sulaukus 38 metų 
amžiaus, gimus Mažeikių apskr., 
Viekšnių miestely. Amerikoj iš
gyveno 21 metus. Paliko dideliame 
nuliūdime vyrą Vilentą, dukterį 
Kostanciją Marion, žentą Art 
Marion ir anūką, dukterį Ire
ną. 10 metų, j dvi seseris —« 
Julijoną Blaškevičienę ir Kazimie
rą Sttogidrtfc’ ’Š brolį Viktorą, dii 
švogerius — Antaną ir Edvardą, 
pusseserę Elzbietą Galkontienę ir 
gimines, o Lietuvoj brolį Juozapą. 
Kūnas pašaro v tas, randasi Syrevi- 
Čiaus koplyčioj, 1344 S. 50th 
Ave.» Cicero, IU.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj va
sario 19 dieną, 1:00 vai. po'pie: 
iš koplyčios bus nulydėti į Tau
tiškas kapines..

Visi a. a. Elzbietos .Sabaliaus
kienės gimiries, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami. da
lyvauti laidotuvėse Ir 
paskutinį patarnavimą 
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, 
Brolis ir Giminės,

Laidotuvėse patarnauja 
rius Syrcw

Neseniai čia buvo surengtos 
prakalbos ir rodomi paveikslai 
apie kalakutų ir vištų augini
mą Tcxas valstijoj, fžanga bu
vo veltui, bet įeinant į svetai
nę reikėjo suteikti j’engėjainš 
savo vardas, pavardę ir adre- 

pirni sas. Tą ir aš pa'dariau. šio
mis dienomis gaunu laišką iš

S. M. SKUDAS 
‘ Lietuvis 

tRA^ORlUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė it graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Td. Roonvdt 7532

PStsĮjkyrė so šiuo pasauliu Vasario 16 dieną. 6:40 valandą vakare, 
1932 m,. snlaukuS pusės amžiaus, gimusrTeisių apskr., Lieplaukio par., 
Vilkaičių kaime. /

Palike dideliame nubudime
^nhciąitą Žilių tr broliehf CJftą. 3 seseris
ŠvPgtrins, o Lietuvbj 2 seseris 
gimuącS.

Kasias pašarvotas, randasi 3159 So. Emęrajd Avė.
LČidotnvės įvyks šeštadieny, vasario 20 djeną. 9:30 vai. ryto iš na

mų į Šy. Pfovydo parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos painal- 
dos už veliones sielą, o iš ten bus rtulydėta į šv. Kazimiero kapipes.

• Vhi a. a. Marijonos Madalinskicnės giminės, draugai ir pažįstami 
esąt nuoširdžiai kyieČtami dalyvauti laidotuvėse ir sutekti ji paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, , ; '
Vyras, Sunut, Brolis, Seserys, ŠVpgeriai ir ‘Giminės.

Latdoiihėsc patarnauja grabo t i u s S. M. Skirias. ,Tel. Roosevelt 75 32.

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

CICERO. ILL.
X-Ray....Pbone Cicero 1260

Phone Boulevard 7042

DR. C, Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

x Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS * AKIŲ SPECIALISTAS

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St.

Telefonas Central 4411 
Valandos: nna 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halrted Stnat 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakafą, išskyras ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
' Ofiso valandos:

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

, Netoli 46th St. Chicago. III.

Telefonas Yatds 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

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

kampas 67th ir Attcsiaft Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir '7-9 po pietų it

nedėliotus pagal susitarimą

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visų akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Telefonas Yards 1138

Stanley 1\ Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai , 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. pKpina prieinama
A ' f

331$ Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

VlAllfų TEATRE, 
iPOLLIl *• R'in<Jolph* ir člarl 
ir visli v Be p,n plct

Tūkstančiai tapo sužavėti!
Šimtai atėjo iftntrą kartą 

Rusijos /Pirmas Kalbantis Paveikslas 
V,1 ’ (su angliškais užrašais)

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optoinetristui
Akių Specialistas.. Virš 15 metų 

patyrimas .
Valandos 9 ryto iki -9 vak. kasdien 

. DR. J. GROUPE
'4631 S. Ashland AVe. Tel. Varde 6780

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
314? So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294 z 
Nuo 9 iki 12 vak dienos k 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

MrE^OI
“Kelias į Gyvenimą" Sujudinanti drama 
apie Rusijos “bezprizornyje” vaikus. 
Sielą Sujudinantys Rusų Chorai, Šokiai, 
Dainos. Paveikslas, kuris Šturmu užka
riavo Londoną, Maskvą, Bėdiną, New 
Yorką ir Chicago. 50c.( iki 6 v. v.

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENA ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas!

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Visi Tslefonah YARDS 1741 k 1742

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas

< 4180 Archer Avenue

Lietuviai Gydytojai

Dr. CK. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 VV. Marąuette Rd. arti Western At>< 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pčtnyčio .is 

1821 So. Halsted Street

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

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

Graboriai

, IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

4145 Atiber Ava. TA. Lafriyett^ 

Namų Tel. Hyde Park 3^9

JOHN B. B0RDEN 
(John Baudžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W, Adams St., Room 2117 
Telepbone. Randolph 6727

VuAtfrub 3191 tP. 22nd 5t. tM» 4-9 
Tdephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

Marijona Madalinskiene
PO TĖVAIS ŽILIUKĖ 

šiuo pasauliu Vasario 16 dieną.

Amerikoj išgyveno apie 3.0 metų 
vyrą PrariHkų, stirtų Stepohą, brolį 

Leonorą, Oną ir Lįudvisę ir 
Barborą ir Domicėlę, švogerius ir



PRANEŠIMAI
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Income Tai CLASSIFIES ADS
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MOKYKIS BARBERYSJ6Smi

Operętė “Agurkai Atlantic apielinkė
Holdapas lietuvių namuose

Ir sis dirba nak

-***»'

Aiiiin

M i n ėjimo Lietuvos 
nepriklausomybes 
radio programas

neskaitlingų
muzikos sri-

Kam reikalingas toks pa 
tarnavimas užeikite į

Educational
‘Mokyklos___

liežuvis ran 
(St. Staniu 
ir ,abu juo

Programo turinis buvo tiks
liai prirengtas ir susidėjo it 
musų patrijotiškų dainų, muzi
kos ir kalbų, kas ir buvo gir
tinai atlikta musų menininkų.

Dainavo pp. Pažerskięnė, Ko 
lert, pp. K. Pažėrskis ir J. Gu

įstaigų mokytojai, ( 
— tik pasiryžimas/ pa

Jonaitis 
su mergi-

tautos
Todėl ir

Naujienų Lietuvos
Nepriklausomybės

Apvaikščiojimas

JANET GAYNOR ir
CHARLES FĄRRELL

. ■ ■ ir

“The Guilty 
Generation”

15 & Halsted Sts. 
DIENOMIS IR VAKARAIS

1X1 au j ienas
1739 So. Halsted St.
Ofiso valandos kasdie 

huo 8 iki 8 vakare. 
_ ii* ‘

Šventadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po piet.

ši įstaiga yra patogiausia/dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl investmentų 
šia dėl darbininkų žmonių.

Del platesnių inrrormacijų 
kreipkite^ 1739 So. Halsted St

■ T.' Rypkevičia, sekr.

16-tą dieną 'Vasario 14-kos 
metų Lietuvoj nepriklausomy
bės sukaktuvės” buvo minėtos 
labai įspūdingai per. radio, ku
rį šiam tikslui pašventė lietu
vių įstaiga, Peoples Furniture

no ten apsigyventi. Apleis Chi- 
cagą kovo mėnesio 23 d.

Taipgi ir visų atsilankiusių,f 
minėtą vakarą bus kelių valan
dų ekskursija Lietuvon ir Atgal 

—-F. B.

tyti p-lę Anne Kalay paskuti
niu sykiu pasirodant lietuvių 
scenoje šokėjos rolėj. P-1Ą A. 
Kalay važiuoja į Lietuvą irttia*

Iš Birutės choro 
veikimo

Tarp Chicagos 
Lietuvių

LEO CARRILLO, CONSTANCE 
x CUMMINGS, BORIS 
\ KARLOFF ir k.

I atpg> 
Komedija, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai.

statomos operetes 
repetieijos įvyks 

nuo 7 v. 
Visi daljr- 
dienas.

Valdyba.

Mes pildome 1931 
metų

Dienomis ar vakarais. Del informaciją 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE , 

672 West Madison Street

. t
t."■

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

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

Frank Raudis^ gyvena adręsu 
4617 Šb. Weįls įtreet Jisai dir
bą Pennsylvania / gelžkelio> pre
kių Stoty naktimis,; Į darbą 
Raudis einą "
^gr$ta iš darbo apie 2 valandą

Prie to, buvo pasakyta- kele
tas kalbų pritaikytų šiam įvy
kiui. >, '

Labai girtina, kad ir musų 
prekybinės įstaigos ima daly- 
yumą npnėjimui musų 
svarbesnių įvykių
Peoples Furniture Co. krautu
vės tuo' užsitarnauja pagirimą 
ir paramą nuo ąavp tautiečių 
lietuvių.—-Girdėjęs programą.

* Kartu su juo gyvena lietu
vis Pratapas. Ir sis dirba nak
timis, tik vėliau; einą j darbą ir 
grįžta namo apie 6 valandą ry

tyje. Po pan. Čepukiutės pasi
rodė irgi jaunas dainininkas 
Stasys Rimkus, kuris, kaip pa
prastai, .gražiai, vykusiai turtin
gu balsu sudainavo tris lietuvių 
liaudies dainas.

Stasys Rimkus operetėj “A- 
gurkai”, kuri taps su vaidinta 
Lietuvių Auditorijoj sekmadie
nį, vasario 21 d., bus dailinin
kas Krefontas.' kuris pavilioja 
agurkų fabrikanto Penningtono 
dukters Junos širdį.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai _____

AUKSOR1Ų ir Laikrodininką Domei. 
— Mes parduosime labai pigiai vis$ ata
ką, medžiagas, įrankius, muzikalius in
strumentus ir tt., kurie priklausė Ralpb 
Globis, 927 W. 33 St.

Turistai, savo keliu, atsiliep 
darni į sveikinimus, dainuoja': 

Mums malonu susitikt 
būt malonu pasilikt, 
kuo ilginusia šiame 

pasisvečiuoti...
Kiek vėliau, kai jau 

dėjo' painiava 
ekskursantų, detektyvai 
ša ir Rumšą JKėzas ir 
siekas) apdainuoja savo

vandens Ilona kalbasi su Delan- 
čiene ir dainiioja’: < •

Poniute, klaupkis Čionai —
ko nori "pamatyti,
tai vien tik tą tvirtai minty 

turėk... '
O Delančienė (p. Gugis), at

siliepdama į Ilęnos dailią, pati 
dainuoja':

Malonu motiną turėt!
Dukrele, kur tu, atsiliepk...
Toliau, Delančienė ir Ilona, 

pasimainydamos dainuoja, lyg 
besikalbėdamos...

čia buvo suminėta tik kele
tas dailių, kurias dainuoja at
skiri vaidintojai ir vaidintojos, 
solo, duetu, trio ir kvartetu 
ir < kartu visu choru. Jų yra 
daug daugiau operetėj, ir kai 
kurios melodijos nepaprastai 
skambios., ' *

Qperetė “Agurkai” bus su
vaidinta ateinantį sękmadienj 
Lietuvių Auditorijoj 
21 d. Vaidinimas, prasidės 
vai. vakaro. -2

Vakarą 
solistas, 
sudainavęs 
kiekvieną jo numerį lydėjo gau
sus klausytojų plojimas. e

Įgiję daug naujų minčių, įdo
mių žinių apie Lietuvą, Klaipė
dą ir nepriklausomybės Avem 
tės reikšmę Lietuvai, kaipo tik
rai demokratinei valstybei, nors, 
deja, toji demokratija dabar 
yra paminta po kojų žmonių, 
kurie stovi7 Lietuvos valdžios 
priešakyje, gausiai susirinkusi 
publika pamažu skirstėsi, po iš
kilmių vėl grįždama prie kas
dieninių gyvenimo. —Eks.

..Pranas Jakavičius. Jis vair 
dins Jonaičio rolę operetėj “A- 
gurkai”, statomoj scenoj Lie
tuvių Auditorijoj yasario 21 d.

Ateinantį šeštadienį, vasario 
20 d.‘, M. Meldažio 'svetainėje, 
2244 . West. 23 place, rengiama 
yra' pagirtina Bunco Party.

Bus daug gražių dovanų iš
dalinta laimėtojoms ir laimė
tojams

vasario 
"b 6:30 

Agurkėlis.

STANKŪNAS
Kas norit gerą paveikslą atvažiuokit 

i studija arba pašaukit į namu* 

3315 So. Halsted St.
T«1 Y.rd.,1546

Pirmyn Choras rengiasi pa
rodyti didelę naujanybę lietu
vių scenoje suvaidindamas ope
retę “Agurkai” ateinantį ^sek- 
madienį Chicagos Lietuvių Au- 
ditorį j o j;. Nau j anybė menp mė
gėjams bus išgirsti ta dinkšmą 
muzikos ir dainų kurinį, kuris 
pirmu ąykiu pasirodys lietuvių 
scenoje įspūdingai atvaizduoda
mas malorių svetingumą grįž
tančių amerikiečių į Lietuvą.

Galima tikėtis, kad šis meno 
kurinis, pasirodantis ' tikroj 
lietuvių s dvasioj, ras visuome
nės pritarimo ir malonumo pri- 
siminti tuos1 įspūdžius, kokius 
jie patyrė linkydamiesi Lietu
voje. Prie to, gal visiems , at-

užbaigė K. Pažėrskis, 
energiškai, smarkiai 

keletą dainų, ir

Pirmyn choro 
"Agurkai" generalės 
ketvirtadieny ir penktadieny, 
vak., Lietuvių Auditorijoj, 
viai prašomi būtinai būti abi

Antras vakaro kalbėtojas bu
vo Naujienų redaktorius !P. Gri
gaitis. Neilgoje, bet reikšmin
goje ir turiningoje- kalboje 
Naujienų redaktorius apibudi
no karo laikais Wilsorf6 14 
punktuose iškeltą tautų apsi
sprendimo teisę, kuri suteikia 
galimybę nors ir mažiausiai" 
tautai nuspręsti savo likimą, ir 
pritaikydamas tą tautos apsi
sprendimo teisę Lietuvai, ap
kalbėjo vasario 16 d. svarbą, 
nes tą dieną keturioliką metų 
atgal paskelbtas Lietuvos' ne
priklausomybės aktas, išimtinai 
buvo paremtas ant tos kiekvie
nos tautos teisės.

Po kalbos scenon išėjo retai 
koncertuose pasirodanti daini
ninkė S. Paškevičaitė ir gražiai, 
labai vykusiai padainavo “Vi
sur tyla” ir dar dvi melodingas 
dainas. .

Trečias vakaro kalbėtojas Dr. 
Montvidas bendrais bruožais 
apkalbėjo sukaktuvių reikšmę 
ir prie progos priminė apie di
delį Amerikos lietuvių pasidar- 
bavim 
siekti 
turės

Taigi jie pradėjo reikalauti, kad 
Raudis atidarytų seifą buvusį 
viename kambarių. -
Raudis' aiškinosi piktadariams, 

kad jis nežinąs kaip seifas 'ati
daromas, nežinąs jo kombi- 
nuotės. Piktadariai pradėjo 
kankinti jį: išpešė jo usus, de
gino kojų padus, išdegino skylę 
galvojo, apdegino nosį ię abu 
žandus. >

Kadangi- Raudis nepasakė 
jiems, 'kaip seifas atidaroma, 
tai matomai piktadariai įsitiki
no, jogei jis nežinąs seifo kom- 
binuotės. Todėl jie, išvilko sei
fą laukan ir'išsivežė su savim.

Liaudis- yra vyras kokių 50 
mėtų amžiaus, Jis, tapo išga
bentas į ligoninę ir randąsi kri
tiškoj padėty.—Girdėjęs.

Operetėj “Agurkai” yra daug 
dainų. Vytauto Parke, Kaune, 
kur pirmasis aktas veikįama, 
uždangai. pakilus girdėtis cho-' 
ras dainuojant:. \

Koį širdis jauna,
kol mintis dar nevaržoma, 

tyra,
tai geriausias laikas meilei, 

laimei ir džiaugsimi...
\ šią dainą pabaigus dainuoti, 

scenon sueina kauniškiai vy
rai, moters ir merginos, juok- 
darhiesi ir šnekėdami, ir dai
nuoja:

štai atvyksta iš Amerikos tu
ristų daug pas. mus—

Iš Chicagos, iš New Yorko ir 
iš Bostono jų bus;

pasitikim, uždainuokim, jiems 
draugingą ‘ ranką duokim,

choro: y i- F
Eik su manim, mano mie

liausia, •
tegul čigonai mudviem laimę 

k lems... /
Antrą aktą ' atidaro Džigas, 

čigonų vadas (Povilas Stogis)} 
ir ,vyrų choras:

fi! O! čia mes visi
tikrai laisvi, tikrai liuosi....
Po įvairių * pasikalbėjimų 

kvartetas iš June, Ilonos, Kre- 
fopto ir Džigo dainuoja: !

Rūpesčių tenka' savo, turėt 
ir svetimų dar gausi, 
jei tik prądėsi kitus žiūrėt... 
Bet gal visoj operetėj ‘‘Agur

kai” jautriausios dainos ir yra 
tai Ilonos ir Delančįenės. Prie

Šiandie
Dvigubas programas

‘Delicious’

nepriklausomybei at- 
kokiais keliais Lietuva 
i norėdama ją palaiky-

prasi- 
atvykusių 

Bum- 
Sven-

AGURKAI 
arba 

Ekskursija į Lietuvą

Antradienyje, vasario 16 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
įvyko didžiulis Naujienų Lietu
vos 14 metų nepriklausomybės 
su kak t u v i ų a pva i kšč i o j i mas.
Tikrai didžiulis, nes nežiūrint 
lietaus ir nuolat grūmojančio 
oro salė buvo pilnutėlė lietuvių, 
kurie susirinko paminėti svar
bių, trumpame Lietuvos — kai- 
po nepriklausomos valstybės — 
gyvenime įvykių.

^Programą neilga įžangine kal
ba atidarė adv. K. Gugis. Trum
pais žodžiais apibudinęs vakaro 
reikšmę ir svarbą perstatė 
“Pirmyn” chorą, kurį veda p. 
Ch. Steponavičius. Akompanuo
jama pačią dirigento jaunoji 
dainininkų ir dainininkių grupė 
savo programo dalį pradėjo 
Lietuvos himnu ir tęsė su “šė
riau žirgelį” ir ištrauka iš ope
retės “Agurkai”, kurią Pirmyn 
choras stato scenoje Lietuvių 
Auditorijoje vasario 21 d. Cho
ras dainavo labai .vykusiai ir 
ypatingai publikai patiko pa
skutinioji daina, kuri savo me- 
lodingnmu ir gražumu sužavė
jo visus klausytojus.

“Naujienų” pirmojo puslapio 
redaktorius, p. Juozas Pronc
kus, devynius metus atgal da
lyvavęs Klaipėdos išvadavime 
ir prijungime prie Lietuvos, sa
vo trumpoje, bet nepaprastai 
įdomioje, vaizdingoje ir turi
ningoje kalboje apkalbėjo da
bartiniu laiku Lietuvių tautai 
svarbų Klaipėdos uosto klausi
mą ir paskutinius įvykius, ku
rie atkreipė visą pasaulio spau
dos atydą. Trumpai pęrbėgęs 
per miesto ir Klaipėdos krašto 
istoriją, jo gyventojus, jų kal
bą ir papročius, kalbėtojas ryš
kiomis spalvomis nušyietė pa
čios Vokietijos ir jos agentų 
darbą Klaipėdoje, kuris ir pri
vertė Lietuvą griebtis tų žings
nių, kuriuos, taip plačiai aprašė 
visi Amerikos anglų kalbos 
laikraščiai. Reikia pastebėti, 
kad p. Pronskaus kalba buvo 
ypatingai svarbi vienu atžvil
giu. Jis pirmasis atkreipė Chi
cagos lietuvių domesį į kraštą 
ir uostą, kurio svarbos ir reikš
mės Lietuvai nei vienas iki 
šiol neįvertino. Jis artimai su
pažindino visus klausytojus su 
Klaipėdos reikalais ir perstatė 
tikrąją padėtį tarp vokiško ele
mento ir tikro, tautiško lietu
vių elemento, tarp kurių dabar 
eina žūtbūtinė kova. Vokiečių 
pusėje yra dauguma, jų pusėje 
yra ir kapitalas, netgi krašto 
mokslo 
lietuvjų 
sišventimas kovą laimėti. Anot 
kalbėtojo žodžių, 20 tikrai pa
sišventusių, išlavintų vadų ga
lėtų lengvai atsispirti prieš vi
sus vokiečių užpuldinėjimus ir 
pastangas Klaipėdą grąžinti at
gal prie Vokietijos. Tikėdamas, 
kad kiekvienas Amerikos lie
tuvis ateityje atlankys Klaipė
dą, susipažins su jos gamtos 
gražumu, jos lietuviais, kultū
ra ir ypatingai, svarba, karpo 
uosto, pačiai Lietuvai, kalbėto
jas užbaigė kalbą, palydėtas 
gausingu visų klausytojų rankų 
plojimu.

Scenoje pasirodė musų smui
kininkė Valerija čepukiute Ir 
virtuoziškai, parodydama ne
paprastą savo gabumą ir išsila
vinimą, . pagriežė du dalykėlius. 
Smuikininkė dar jauna, dar te- 
besimokina Northwestem Uni
versitete, bet reikia pripažinti, 
kad talehto, medžiagos pas ją 
dar labai labai daug yra. Atei
tyje* j$tikro, turėsime virtuozę, 
kuri taps viena 
moterų žvaigždžių

DOROTHY MACKAIL

Donald Cook 
Ralp Harolde

Mes, policija narsi, 
visoj respublikoj garsi tikrai 
naktį girtus sudorot, 
nuvest į nuovadą

ramiai... ,
Vėliau susitinka 

agurkų garsintojas, 
nomis ir, kaip geras donžuanas, 
tuoj užtraukia' dainą mergi
noms vadovaudamas, žindma, 
jis nę merginų thr|ife neužmirš-* 
ta ‘Penningtono agurkus gar
sinti. Jonaitis (Pr. JakaviČius) 
dainuoja: ,

Aš atsimenu, kai mažas 
vaikas dar buvau,

kai užaugau, tai pradėjau aš 
7 rimtai mąstyti; . ■

kartą fordą susikrovęs 
agurkus vežiau...

Neilgai trūksta’, iki Jonaitis 
pamato Iloną, kurią jis pavadi
na čigonų karalaite.. Ir,jai ki
tokią jau dainą dainuoja: -

‘ Daug panelių aš jnačiau, daug 
jų pažinau .

ir/ su jomis kuo arčiausia 
būti mėginau;

bet nebuvo ne viena taip ♦ 
miela, kaip tu...

♦ '

Jonaičio miklus 
da atbalsio Ilonos 
iutės) jausmuose, 
du dainuoja toliau

Kai vasaros skaisti. saulėta 
diena, . , ,

tai jausmai negali tylėt...
Kitoj .vietoj čigonaitė. Ilona 

prisimena, ‘kaip sakoma, savo 
biznį ir siūlosi laimę burti, dai
nuodama:

Jauni, seni, dideli, maži ir 
varguoliai ir turtingi

privalo greitai sužinot, ar bus 
jie sveiki, laimingi...

Pįrmašis aktas baigiasi dai
nomis. . Dainuoja duetas, piešė
jas Krefontas ir June (Rimkus

Ketvirtadienis, vas. 18,' ’32 —.. " ....  1 ' 1 ...... ...............—
Humbold j Patko Lietuvių Politikos 

Kliubo m?n. Susirinkimas įvyks ketvir
tadieny, vaiirio 18 dien?, 7:00 v. v. 
Almi rot šimons svet., 1640 N. Hancock 
St. Rinkimų laikas artinasi, malonėki
te dalyvauti skaitlingai, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti.

Rait. J. A. Jankus.

ši Bųnco Party /engiama 
naudai pavargėlių lietuvių 
osąnčių Oak Forcst prieglau
doje. '

Taipgi patartina lietuviams 
į parenghną atsilankyti ir pa
rodyti užuojautos prieglaudoj 
esantiems lietuviams sene
liams ir paliegėliams. f Žinąs.

Birutes Choro repeticija įvyks sian 
dien vakare, lygiai 8 val.,Gage Park 
svetainėje. Visi choro nariai-narės ir 
taipgi norinti prisirašyti nauji „ nariai 
yra kvepiami atsilankyti. — Valdyba.

. —«.i m i ,

HALSTED ELECTRIC SHOE 
t REPAIRING SHOP

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

ir. sublokuojamos .............................. 50c
ESTELLE LITOS
X823 S. Halsted St i

Taipgi 
Komedijos, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai

Birutė choras, kvartetai ir so-, 
listes išpildė programą Lietu
vių Auditorijos bendrovės me
tiniame koncerte. žmonės, nors 
buvo jų susirinkę pusėtinai, bet 
iš karto kuone.visi atrodė de
presijos prispausti ir nelengvai 
pasiduodantys bile iliuzijoms.

Pakilus uždangai ir Birutes 
chorui su p. M. Yozavitu prie
šaky pasirodžius scehoj, pasi
girdo vienas kitas ‘aplodismen- 
tas, bet ir tie aplodismentai 
greit nutilo. Susirinkusi pub
lika aiškiai jautėsi gyvenimo 
ūpo prislėgta. Išrodė, kad ne 
savu noru, bet varu suvaryta į 
koncertą. . ( 1 •

Bet po kiekvienos Birutės 
choro ir solisčių dainos vis daur 
giaU ir daugiau publikoj kilo 
koncertinis ūpas ir prieš užbai
gimą pirmoj programų dalies, 
pasirodžius scenoj Birutės vy
rų kvartetui, susidedančiam iš 
pp. Stogio, Rimkaus, Ažuko ir 
Kaminsko, publika visa atgijo 
ir pasigirdo gausus aplodismen
tai, o jiems sudainavus trejetą 
dainelių klausytojai tiesiog su
kėlė ovacijai, ii- kvartetas pri
verstas būvo sudainuoti dar 
vieną dainą. Ir atgijęs koncer
tinis ūpas paskiĄu išsilaikė per 
visą antrą dalį programo. Pasi
rodo, kad birutįečiai moka ir 
gali sujudinti savo dainomis ir 
labiausiai užkietęju^ius ir už
šalusius minios jausmus.

Antroj programo daly, be 
Birutes choro įr solisčių,' dar 
dalyvavo rusų kliubo “Sadko” 
grupė, atvaizduodama būrį - či
gonų/ir grupė vaikų suside
danti iš keturių bernaičių ir 
penkių mergaičių.

Solo pildė p-riįos Biežienė, 
Gapšienė, Zabukienė, Ivaliaus- 
kaitė ir kitos.; Visos sudaina
vo labai vykusiai. , ..,

Koncertą pradėjo ir užbai
gė visas Birutės choras. Ypač 
klausytojams/, tiko paskutinė 
choro daina “Tu- ir aš”. Ji bu
vo suadinuota tiesiog žavėtinai.

Lietuva yra dainos šalis, ir 
dėlto jos vaikai, nors ir toli 
svetur,' daugelis jų visai jo's 
nematę, myli ir dainuoja jos dai
lias. Birutės choras'yra' vie
nas gal iš pastoviausių Jietuvių 
chorų čia Suvienytose Valsti
jos^ Birutė.visuoihet, nuo 
pat pradžios, tai yra per vis’us 
25 metus, išsilaikė leuo' ge
riausiame stovy j. Reiškią, kad 
prie Birutės yra sušispietę 
^arbątųs. ir energingi žmonės. 
Birutė nuo pat pradžios ir iki 
šįoi turėjo ir tūri gabius ve- 
dėjuą ih taip pat .ądpfiinĮStraci^ 
ją, kurie stato sau už parei
gą; palaikyti šį chorą deramo) 
aukštumoj, Amerikos lietuvių 
tarpe. G&rbė už tai birutie 
čiams ir Birutės visiems rėmė 
j'ams, kurių pagalba jai. reika
linga yra.—J* A-lfu

Naujienų spulka
Naujienų skolinimo 1” būda-' 

vojimo bendrovės naujA serija 
prasideda su 1 d. sausio 1932 
m. Galima. įstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštinė atd?ra nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro ’kae

DIDELĖ PROGA. Beveik naujas 7 
flatų, arti 64 ir Mozart. Tikras bar 
genas. Turi būti parduotas. Tek 
fdnuokit St<watl 5651.

Bresiy Dezaininiman 
D regių Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas
Mea telkiamo eksportu Lnotrnk 
eUaa Muooe knrouooo. Dienom!, 
ar vakarai* dema kaina Me 
amatai yra patranklanty, !r 
rerai apmokami RaAyklte deJ 

knyrutfio apie . ursa. kuriuo 
lu» įdomaujate

Skrybėlės
Meo Išmokinai me kaip deaal 
olnti ir padaryti rražiaa okry 
bfilee. kol mokinate Diplomo* 
duodamoo. Ateikite ar rakykit 
dėl nemokamo* knyrutSo.

MA8TKR COlLLKGB
JOS F. KASNICKA. Principą! 
190 N. STATU BAN «718

MILDA
3142 S. Halsted St.

, Financial
Finansai-Paskolos___

' SAUGUS INVEST- 
MENTAS 
r

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

« Business Chances 
r _____ PaMąyiiiiųjL BimįaĮ _ _ _

PARDAVIMUI delicatessen groseris. 
tabako ir -kendžių kampinė krautuvė 
5 kambarių flatas. Renda $34.00.

1101 W. 69 St.

Vakar, trečiadienio rytą, Rau
lis parėjo namo iš darbo kaip 
paprastai. Jį pasigavo bute, kur 
jis gyvena, 6 vyrai. Tie vyrai 
buvo pasislėpę Raudžio bute. \

Gaiimodamį revolveriais jie 
pradėjo reikalauti pinigų. At
ėmė iš Raudžio f lėną dolerį, su 
centais, kurį rą^b jo kišenėse. 
Tų pinigų betgi jiem neužteko.
. ■ ■ ■ • ■ ■ • ■ '■ < • • .................

SKUBOTAI parsiduoda geras biznis 
lietuviui pigiai, kreipkitės 3908 W. 111 
St. Te|(, Cedarcrest 4465.

Real Estate For Sale
______Namai-ŽemePardavimui ,

BARGENAS. —. 2 augštų mūrinis, 
2 po 6 kambarius, visį šviesus, karštu 
vandeniu šildomi, gerame stovyje. Mor
gičiaus $6,000. Pusė bloko nuo Hum- 
boldt parko. 3239 Potomac Avė. Tel. 
Belinont 6521.

Miscellaneous 
įvairus

LEGALIS PRANEŠIMAS
Jeigu kurie daiktai palikti pas 

Ralph Globis, 927* W. 33rd St., nebus 
atsiimti per 30 dienų, jie bus parduoti 
už kaštus.

Personai
__________ Ašmeną Ieško ______

PAIEŠKAU savo brolio Charles Pu
reno. John Purenąs, 77 N. Broad- 
way, Aurora, III.

Help VVauted—Mate 
Darbininką Reikia

REIKALINGA patyrusių operatorių 
prię ihoteriškų kautų dėl dirbtuvės 60 
mylių nuo Chicagos. Atsišaukite ket
verge ir pėtnyiioj. 310 W. Jackson 
Blyd., 5tb floor. Klauskite 'Mr. Savage.

4

PARDAVIMUI ddicatcsscn, ice cream. 
saldainiu.* cigarą ir visokią smulkmeną 
krautuvė Parduosiu pigiai, nes aplei
džiame miestą. 5111 S. Union Avė.




