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3 žmonės užmušti, 11 sužeista 
kautynėse prie Gary, Ind.

Japonijoj į metus lai
ko areštuota 7,000 

komunistų

Del sauso medžio nušovęs savo kaimyną 
farmerys užsidarė savo namuose ir 

ilgai kovojo su šimtais policistų
Gary, Ind., s. 17. —■ Trys Lantare mirtinai sužeidė. Su- 

žmonės liko užmušti, jų tarpe j krito jis laikydamas vienoj ran- 
Lakc pavieto šerifas Roy F. koj revolverį, o kitoj šauti.'yą. 
Holley ir 11 žmonių sužeista ’ Antro augšto kambary, iš ku
ka utynėse, kurios ištiko nedide-|rio jis daugiausia kovėsi su po- 
liame Ross miestelyje, apie 3:licija ir kuriame jis liko pašau- 
myiios į pietvakarius nuo Gary, į tas, kertėje stovėjo staliukas, 
farmeriui Michael Lantare, 67 į ant kurio buvo padėtos biblija, 
m., nušovus savo kaimyną dvi žvakės ir daug šventųjų 
Ix>uis Buettner, 70 m. Sakoma, abrozėlių. Visas namas net ir 
kad Lantare prieš 4 metus mi- rakandai yra suvarstyti kulkų, 
rus jo žmonai, buvęs kaip ir, 
pamišęs.

Kautynes kilo dėl visai men
ko dalyko. Vakar po piet du 
Buettner sunai ir žentas nu
kirto pakurai sausą medį ap
leistame sodne netoli Lantare 
namų. Apie 5 vai. vakare jie 
atvažiavo troku pasiimti medį. 
Prie medžio atsirado ir Lan
tare sU šautuvu rankoje ir už
draudė jiems medį vežtis. At
ėjo ir senis Buettner, kilo gin
čas kam tas medis priklauso ir 
Lantane ginčą išsprendė mirti
nai pašaudamas Buettnerį. Vai
kai tuojaus pašaukė ligonveži- 
mj ir Lake pavieto šerifą. Am- 
bulansas nusivežė sužeistą Bu
ettnerį į Gary ligoninę, kurioj 
jis už .poros valandų ^simirė. 
O šerifas su keliais deputais 
nuėjo areštuoti Lantare.

Vos šerifas atėjo į Lantare 
namus, kaip Lantare pastvėrė 
šautuvą ir irgi mirtinai pašo
vė šerifą. Sužeistas šerifas bu
vo išvilktas į kiemą ir turėjo 
ten pasilikti
nes Lantare pradėjo šaudyti į 
jo deputus 
de.

Tapo 
gelbos. 
policija,
dianos vieškelių, Crown Point 
ir Valparaiso policija ir prasi
dėjo tikras I^antare namo ap
gulimas. Dvi jo jaunos duk
terys sekė mūšį iš kaimyno na
mų.

Lantare mušis su virš šimtu 
policistų, veik viso miestelio 
gyventojais, daugelis kurių irgi 
atėjo apsiginklavę šautuvais 
pagelbėti policijai, taipgi sU 
šimtais atvykusių iš Gary žiop- 
sotojų, tęsėsi kelias valandas. 
Buvo atvežti du šarvuoti auto
mobiliai ir kulkosvadžiai, taip
jau į namą mesta apie 50 aša
rinių bombų, bet visą šią ata
ką Lantarne atlaikė. Net ir 
dujų bombos jo negalėjo iš
vyti iš namų, nes jis išdaužė 
visus langus ir vėjas dujas iš
blaškydavo. O amunicijos jis 
turėjo labai daug ir per visą 
laiką prie namo nieko neprilei- versti demokratų kontroliuoja- 
do. Tik jau po 11 vai. naktį mą kongresą subalansuoti ša- 
šarvuotas automobilius priva- lies biudžetą, 
žiavo prie namo ir jį padegė. 
Tik namui gerai įsiliepspojus 
keli policistai įsiveržė į namą 
ir keliais kulkosvaidžio šūviais

Mušis pasibaigė. Lantare liko 
nuvežtas ligoninėn, kur neužil
go ir pasimirė, gaisrą užgesino 
ugniagesiai, o dukterys liko 
priglaustos kaimynų. Minios iš
siskirstė.

Septyni persišaudyme sun
kiai sužeisti šerifo deputai ir 
Gary policistai guli Gary ligo
ninėj. Taip sužeistųjų yra Ga
ry seržantas Ralph Bogardas. 
Keturi kiti sužeisti lengvai ir 
suteiki/s pirmąją pagelba ga
lėjo gryšti namo.

Nušautasis šerifas Ilolly yra 
dentistas iš llammondo.

Koronerio tyrimai parodė, 
kad ne jiolicija nušovė Lantare, 
bet kad jis pats nusišovė ma
tydamas, kad nebepasiseks jam 
išsprukti iš' policijos: nagų.

Stalinas plaka sa 
vuosius

x

Calvin Coolidge namas Northampton, Mass., kurįame buvęs prezidentas gyveno ir mirė. Kertėj 
—velionio našlė, Mrs. Coolidge.

mo- ĮFilipinų nepriklauso-! Nuteis6jj£ai 
mybes bilius priim- M u nJ e - r Marshall, III., s. 17. — Hu-tas virs prez. veto jbėrt C. Moor, Robinson High mAlzvIniocį 11ic?_

Senatas vakar priėmė nepri-l 
klausomybės bilių vriš prezi- į 
detno veto

kelias valandas,

ir vieną jų sužei

pašaukta daugiau pa- 
Atvyko veik visa Gary 
taipjau vakarinės In-

Maskva, s. 17, — Vakar ta
po paskelbta antra diktatoriaus 
Stalino kalba komunistų parti
jos centraliniam komitetui, pa
sakyta sausio 11 d.

Savo kalboj Stalinas aštriai 
plakė savo partijos narius, kal
tindamas, kad dėl jų -nebojimo 
ir apsileidimo nepavyko pernai 
surinkti kiek reikiant grudų. 
Delei jų apsileidimo, grudų ko- 
lektavimas pernai ėjęs daug 
sunkiau, negu* užpernai, nors 
derlius buvęs geresnis. Jis liepė 
geriau sutvarkyti kolektyvius 
ukius.

Iš priežasties Stalino kalbos, 
turbut ir tapo išleistas įsaky
mas visifose kolektyvuose ir 
valtsijos ūkiuose pastatyti savo 
šnipus—partijos narius, kurie 
akyliau žiūrėtų, kad ūkininkai 
pilnumoje atidų tų valdžiai pa
skirtą kiekį grudų.

Washington, s, 17. — Fili
pinų salų nepriklausomybės bi- 
lh»s praėjo' kongrese virš pre
zidento veto.

Senatas šiandie antru4 kartu 
priėmė bilių 66 balsais prieš 26. 
Atstovų butas pereitą savaitę 
priėmė tą bilių 274 balsais prieš r 
94. Tokiu būdu biliUs tapo pri
imtas, nežiūrint, kad preziden
tas jį buvo pirmiau vetavęs.

Sulig tuo bilium, Filipinų sa
los gaife nepriklausomybę už 
10—13 metų, jeigu vienų metų 
bėgyje Filipinų legislatura pri
ims šias sąlygas. Bet kiek ži
noma, filipinai nelabai nori pri
imti biliuje nustatytų sąlygų, 
kurios taipjau suvaržo Filipi
nų eksportą į Jungt. Valstijas.

>e -virš prė

;School mokytojas, tapo nuteis-, 
i tas nužudymui elektros kėdėje 
vasaroi 24 d., už užmušimą sa
vo žmonos Marjorie.

Jis savo žmoną nužudė rugp. 
16 d. automobily už tai, kad ji 
buvusi labai prasta šeiminin
kę, .be to jis Jai pavydėjus, kad 
ji yra geresnė u*ž jį mokytoja 
ir savo mokslu ir išsilavinimu 
ji buvo už jį daug augštesnė.

Washington, s. 17. —Atsto
vas Sabath iš Chicagos įnešė 
bilių, kad valdžia išmokėtų $5,- 
000 našlei ir vaikui William 
Juškos-Hushka, kuris buvo nu
šautas policijos Washingtone 
puolus bonų armiją.

Jungt. Valstijos tebesi
laiko nusistatymo ne
pripažinti Manchukuo

Verčia subalansuoti 
biudžetą

PreziWashington, s. 17. - 
dento Hooverio administracija 
pradėjo kampaniją, kad pri-

Rado ginklų, 4 ang 
liakasiai areštuoti

. Benton, III., s. 17. — šieno 
kupetoje netoli Christoper ras
ta dau’g eksploduojančios me
džiagos ir vokiečių išdirbystės 
kulkosvaidis. Manoma, kad bu
vo rengiamąsi pulti Bell & Zol- 
ler kasyklos superintendento 
Berger namą Zeiglery. Pasire
miant tuo tapo areštuoti keturi 
įtariami Zeiglerio angliakasiai, 
kurių vienam jis atsisakė duoti 
darbą.

O galbūt tai yra tik papras
ta provokacija, nes Franklin 
pavieto šerifui kas ten prane
šęs, kad 4 žmonės bandys iš
sprogdinti Berger namą ir ku4r 
jie turi paslėpę dinamitą. Še
rifas nuėjęs prie nurodytos 
šieno kupetos ir ginklus su
radęs.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir 
galbut-bus sniego ar lietaus.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 41-

Vakar iždo sekretorius Mills 
per radio atsišaukė j. visus ša
lies gyventojos padaryti spau
dimą į kongresą subalansuoti 
biudžetą, kad nepakenkus ša
lies biudžetui, šiandie pats pre
zidentas padarys specialj pra
nešimą kongresui, arba gal pa
sitenkins tik viešu pareiškimu.

Washington, s. 17. — Vals
tybės sekretorius Stimson pa
siuntė Europos valstybėms, tau
tų są j tingai, taipjau Chinijai 
ir Japonijai notas, kuriose pa
kartojamas yra Jungt. Valsti
jų nusistatymas nepripažinti 
jokių “nepriklausomų” valsty
bių, kurios gali būti sukurtos 
dabartiniame Chinijos-Japonijos 
konflikte. Viena tokių valsty
bių jau tapo japonų sukinta — 
Manchukuo.

Pasimirė buv. prezidento 
Wilsono duktė

Atsto

biskį šilčiau;

Aį,;

Washington, s. 1^.
vų butas jau antru kartų be 
svarstymo atmetė įnešimą ap* 
kaltinti prezidentą Hooverį. 
įnešimą davė atstovas McFad- 
den, republikonas iš Pennsylva-

bIL . *' ; 11^

Boston, Mass., s. 16. — Va
kar po operacijos pasimirė Mrs. 
Jessie Wilson Sayre, 45 m. iš 
Cambridge, duktė mirusiojo 
prezidento Wilson, Ji buvo žmo
na Harvard universiteto tci0ų 
profesoriaus Francis B. Sayre 
ir sekretore demokratų valsti
jos komiteto.

a® il 
a &

Trys žmonės prigėrė 
automobily

Minneapolis, Minu., s. 17.— 
Trys žmonės prigėrė, kada j M 
automobilius nušoko nuo tilto 
ir per ledą nukrito į Mississippi 
upę. Ketvirto žmogaus, auto
mobilio valdytojo, pasigenda
ma.

Prezidentas Hoove- 
ris vėl ragina įvesti 
pardavimo taksus

Nori, kad taksiai butų uždėti 
ant visų prekių, išėmus mais
tą ir pigius drabužius

Tokio, s. 17. —, Kodėl tokie 
šalti yra santikiai tarp Japoni
jos ir Rusijos ir kodėl Japoni
ja nesiskubina daryti sutarčių 
su Rusija, paaiškėjo nuėmus 
spaudai draudimą rašyti apie 
komunistų veikimą.

Nuėmus drausmę, tapo pa
skelbta, kad pereitais metais 
Japonijoje tapo areštuota 7,000 
komunistų, kurie veikę siAig ko
munistų internacionalo <|irek- 
tyva.

Tarp areštuotųjų yra njoks- 
lininkų, gydytojų, advokatų ir 
universiteto profesorių. Tarp 
komunistų surasta ir jaunų tur
tuolių.

■4 -r t .. . * į: ■ *

Illinois gub. Horner 
užgiria pardavi

mo taksas
Užgynė legislaturos komiteto 

pieną įvesti 2 nuoš. pardavi- 
mo taksus Illinois valstijoje

Springfield, 111., s. 17. —Gu
bernatorius Horner ilgame pa
sitarime su bendru1 legislaturos 
komitetu apie pardavimo tak
sus, užgyrė įvedimą visuotinų 
2 nuoš. pardavimo taksų Uli
nis valstijoje, išėmus 
produktus. Komitetas 
Stvėrėsi darbo paruošti 
kurie bus legislaturon 
šiandie ar rytoj.

ūkio 
tuoj ai* 
bilius, 
įnešti

Washington, s. 17. — Prezi
dentas Hooveris pasiutote kon- 
grcSul' Imt^šp'ėcląlf paneši
mą apie biudžeto subalansavi
mą. Savo pranešime jis pa
kartoja, raginimą tuojaus įvesti 
visuotinus pardavimo4 taksus, 
nes tai esąs geriausias būdas 
padidinti valdžios pajamas ir 
toto subalansuoti biudžetą. Par
davimo taksus jis rekomenduo
ja uždėti ant visų prekių, iš
ėmus maistą ir pigesnės rųšies 
drabužius. Tai esą butų ge
riausia pagelba ateinančiai ad
ministracijai, kuri galėtų pra
dėti darbą su subalansuotu 
biudžetu ir gerai sutvarkytais 
finansais.

Samuel Insull prašo 
Graikijos pilietybės

Athenai, s. 17. — Samuel In- 
sull, kurio pasą Jungt. Valsti
jos atšaukė, atsikreipė j Grai
kijos valdžią prašydamas su
teikti jam Graikijos pilietybę, 
Paprastai pilietybė yra sutei
kiama išgyvenus šioje šalyje 
tris metus. Insulląs gi gyvena 
Graikijoje nuo spalio 9 4*. ka
da jis slėpdamasis nuo Ameri
kos teismo, atvyko iš Paryžiaus. 
Graikijos gi teismas nesutiko 
jį išduoti Amerikai.

24 N. Y. rinkimų vfr§į- 
ninkai apkaltinti už 

suktybes ; ~

) saužudystės į vieną 
dieną Viennoje

Yienna, Austrijoj, s. 17. — 
Policijos pranešimais vakar 
yiennoje buvo papildytos 9 sau
žudystės. Be to įvyko 14 pa
sikėsinimų nusižudyti. Tarp 
lusižydžiusių yra Kari Scho- 
W, brolis mirusiojo kanclerio 
Jphanp Schober. Vienas sau- 
žudys atvažiavo iš Coryntijos, 
kad užsilipti į augštą Stepono 
jokštą ir iš jo iššokti.

Pereitais metais Viennoje bu
vo 1,165 saukiMystės ir 2,875 
pąsikčsinimų.

Užvakar buvo pasiektas re
kordas žiemos sporto nelaimių 
Austrijos Alpuose. Trys žmo- 
hėsTllko užmuti, 30 sunkiai su-

New

Papa protestuosiąs 
prieš Bulgarijos 

krikštynas
Rymas, s. 17.— Papa Pius 

ruošiąs aštrų protestą Bulga
rijos karaliui Borisui, kam jis 
savo pirmagimę dukrelę prin- 
cesą Marie Louise, pakrikštijo 
pravoslavų bažnyčioj. Esą ka
ralienei Joannaį, Italijos kara
liaus dųkterei ir btfvę leista 
apsivesti su Bulgarijos kara
lium Borisu, pravoslavu, su są
lyga, kad jų vaikai bus krikš
tijami katalikais.

New» York, s. 17
York pavieto grand jury apkal
tino 17 vyrukų ir 7 moteris— 
inspektorius šešiuose rjnkimų 
dįsteiktuose už peržengimą yin- 
kimų įstatymų pereituose ląpkr. 
8 d. prezidentiniuose rinkjiųųp- 
sę. . i ■

Prokuipras sako, kad busią 
iy daugiau apkaltinimų, nes 
suktybių peeritais .rinkimais 
bu‘vę daug ir dabar jos yra ty- 
pinčjamo§.

į ■ ' Į '. I . ' • i . '■ < ", "
Davenport, La., s. 17.—Fe

deralinis grand jury Peorijoj 
apkaltino 31 žmogų iš Dayen- 
port ir vakarines Iowa, jų tarpe 
kelis policistus ir buv. prohi- 
bicijos agentui už peržengimą 
prohibieijos įstatymų.

Topeka ,Kas., s. 17. —Vakar 
Kansas ir Oregon valstijų legis- 
laturos ratifikavo' konstitucijos 
pataisą, kuri panaikina “šlubo
sios ąntįes” kongreso posėdžius. 
Tą konstitucijos pataisą rati
fikavo jau4 24 valstijos.
-U---- >4---------:—:-----------
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Lenkai nužudė tris tą 
riamus vokiečiu šnipus

lęngvai bešliaužiant pašliaužo- 
mis ir jvairuose kituose žie
mos sportuose.

Trys žmons sušalo
Francijoj

Paryžius, s. 17. —šalčio ban
ga skaudžiai palietė Francijąi 
Niekuriose vietose užšalo kana
lai. Net ir Riviera pamatė 
sniego. Per nepriprastus fran- 
cuząms tokius šalčius sušalo 
trys žmonės.

Fall River, Mass., s. 17. — 
Pereitą naktį Čia ir New Bed- 
ford buvo jaučiamas gana smar
kus žemės drebėjimas. Nuo
stolių nebuvo.

Rymas, s. 17. — Oficialiai 
paskelbta, kad franeuzų moks
lininkas prof. Eydoux ir jo sek
retorė tapo areštuoti už šnipi
nėjimą. Jis buk jau prisipaži
nęs prie šnipinėjimo ir bus tei
siąsias speciali© tribunalo.

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON

New York, s. 17. Vakar 
tarp New Yorko ir Philadelphi- 
jos pradėjo vaikščioti Penn- 
sylvania linijos elęktrikihiai 
traukiniai, ši liniją elektrifiT 
kuos geležinkelį ilci pat Wash- 
ingtono. Tas darbas kainuos 
$80,000,000.

„■į Į\. ""I“•? f .,. .■ t .. <

JVąshington, s^, ItL Sena- 
torius Tydipgs (įęm.) įš Mary- 
land, prigriiąiojo jpą^itratikti iš 
senato, jei senątU ir toliąti 
pakęs niekųrių ■įamo^rątų filir 
bustipimą ir senato
darbo M

Varšava, s. 17' — Karo teis
mo Gdynioj nuosprendžiu, liko 
nužudyti trys žmones, kaipo 
vokiečių šnipai 
no aviatorius Jan Kropidlowskį 
tapo sušaudytas, o Paul Pribe 
ir E^nst Koch, G^ynios 
liaį, liko pakarti.

Lenkų laivy-

pirk-

Kalnias slenkaI, ' ' ' '■
Durango, Cęlo,, s. 16. — Po 

trijų eksplozijų kalno gilumoj, 
kuri buvo jrird|ma per kelias 
mylias,visa šiaurinė pusę Cąr-

i ban kaįno paslinko 50
|< Šio kalno slinkimas pridėjo _ 
gruodžio mėn. ir pereitų savai- S 
tę šiaurine kalno dalis pąslinko f*

i -

o

■ - "-f/ > I ■ I<:'

J

Dabar laikas prądęfi tupintis tinkamai sutvarkyti įS 
išvažiavimui dokumeijt^a. ^patingai, kurie nėra Ame- tg 
rikos piliečiais ir nąrčs sugrįsti. Gautą leidimas sugrįžti, 
kaip kada užtrunka apie 0 mfpesius laiko. Todėl tuo-įg 
jaus kreipkitės į Naijjięriąų <|W informacijų.

Naujienų Laivakprčįų Skyriaus vedėjai turėdami® 
' palytimi jtoį ^akyg kokių dokumentų g 
io]^t ir ką4a pweti jų ieškoti. ®

Naujienų raštinė atdara įįųo 8 vai. ryto iki 8 vaka-|| 
ro, NedėldieniaiS, nup 9 ryto iki | vai. po pietų. S '‘i,' . *-'v

gg daugelio metų 
R reikės išvažiu
S

?k|l
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KORESPONDENCIJOS
McKees Rocks, Pa.,

Nepavyko užgriebti L. A. P. A. 
2-ros kuopos namą. — Mi
liausko ir Gasiuno “pučas” 
susmuko, — teisme pralaimė
jo bylą.

Tur būt, jau visiems yra ži
noma, kad APLA. Centras yra 
suspendavęs 2-rą kuopą dėl pa
sipriešinimo susijungimui A. P. 
L. A. su DSA. Suspendavimo 
reikalas atsidūrė valdiškame 
teisme ir Centro valdyba uždė
jo areštą ant kuopos turto. 
Teismas turės pasakyti, kam 
2-ros kuopos turtas priklauso, 
— kuopai, ar Centrui.

Pastaruoju laiku, vadovau
jant Centro sekretoriui J. Ga- 
siunui, J. Miliauskui ir kitiems, 
buvo bandoma ir namas už
griebti, pavartojant suokalbį 
ir provokaciją, bet suokalbis ir 
provokacijos nepavyko. — per 
teismą namą turėjo grąžinti 
2-rai kuopai.

Visos tos tampynes tarp 
Centro valdybos ir 2-ros kuo
pos prasidėjo maždaug seka
mai: 2-ra kuopa jau yra su
spenduota nuo rugsėjo 29 d. 
praeitų metų už pasipiiešinimą 
susijungimui su Darbininkų 
Susivienijimu. Kai Centras už
dėjo areštą ant kuopos turto, 
tai 2-ra kuopa kreipėsi į teis
mą, kad išspręstų tą reikalą.

tod i. m

Crosley
1933 Naujas Išto

bulintas Radio
Kainos 5,tūbų $19.99

10 tūbų $39.50

busite su Cros-Bile kur jus 
ley radio visur pasieksite. 
Pagausit visas stotis. Crosley 
radio ir Victrola kompilia
cijų groja rekordus gražiai. 
Tiktai

$49.00
Dudriko krautuvė parduoda 

lengvais išmokėjimais
Kiekvienas pirkėjas gaus 

gražią dovaną.

Tik dabar aplaikem 
šiuos gražius

LIETUVIŠKUS REKORDUS: 
Kriaučiukas — Aš mergelė 
Žirgelis — Daili teta 
Nelaimingos dienos — Meilingas 

bernelis
Meiles tu mums nedainuok ir 
Aukso miglos — Duetas 
Atskrend sakalėlis — Užlipsiu ant 

kalno
Ulonai — Ar aš tau sesė 
Nakties tamsoj, valcas ir 
Meilės abejonės
Liet, veselė — Visos 6 dalys. į

Duodame dykai g*ražų 
kalendorių

JOS. F. BUDRIU, 
INCORPORATED 

3417-21 S. Halsted St.
f

Del pataisymo jūsų radio 
pašaukite

Boulevard 4705-8167
"" " ,11 ■ I ..... ................................

RADIO PROGRAMAI:.
Nedėliomis WC£L. ąuo 1 iki 2 vai. į 
po pietų ir Ketvergajs WHFC. nuo

kadangi visi nariai, išskiriant 
kelis, nepritaria tam slidi jungi
mui.

Naujų Metų dieną, sausio 1, 
2-ra kuopa turėjo metinį mi-’ 
tingą, kuriame buvo renkama 
kuopos valdyba ir namo gaspa- 
doriufc. Visk Sehoji valdyba bti- 
vu išrinkta, būtent: pirm. J. 
Marifcaūska'š, pfedtokdių rašti
ninkas F. RddžeHs, finansų 
raštininkas ir iždininkas P. 
Pranckevičius, o namo gašpa- 
doriifs liko D. Sfifflda, vietoje 
Andriaus Aleikos. Visi išrinkta 
didele balsų dauguma. Nutarta, 
kad knygų komisija sUširinktų 
sausio 3 d. ir pėrimtų višą tur
tą iš senojo ghšp$tdoriaus.

Atėj usi svetainės knygas 
peržiūrėti komisija randa sve
tainės duris uždarytas ir prie 
durų pridėta nota, kad namas 
esąs uždarytas per Centro val
dybą ir niekas neturi teisės įei
tu Ne tik durys buvo uždary- 

strfs ir nota prisegta, bet sve
tainė buvo apstatyta ir “picket 
line”, kuriai vadovavo J. Ga- 
siunas ir Miliauskas. Pikieti- 
ninkai susidėjo iš “ščyrųjų”. 
2-ros kuopos naruti, p«totų, 
kad svetainės durys uždarytos 
ir stovi pikietininkai, per prie
vartą nesiveržė j vidų, tik pa- 
klaušė Gasicmo, ką tas Viekas 
reiškia? Gasiūnas atsakęs, kšd 
tai jų svetainė eš£hti ir, ėsų, 
jus neturite bi^rtio eiti čiohai; 
o jei norite svetainės^ tai nusi
pirkite ir turėsit. O šioji yra 
musų.

Kuopos valdyba, matydama, 
jog čia yra sudarytas skymas, 
kad išprovokavus muštynes ir 
kad davus progos policijai įsi
maišyti ir tokiu' bildu paleng
vinti svetainės užgriebimą, pa
tarė nariams užsilaikyti ramiai 
ir nutarė teismo keliu ieškoti 
teisybes. Ėuvo tuoj-„atsikreip
ta į kuopos advokatą* Advoka
tus kreipėsi į, teismą. Iš teismo 
buvo išakyta J. ’Gasiuritii ati
daryti svetainės duris ir pra
šalinti “picket liriė”. Reiškia, 
barikados 
apleistos 
pralėjimo.

Sausio 
f-arp priešingųjų pusių dėl namo 
nuosavybes teisių. Teisme da
lyvavo 157 2-Tos kįopos na
riai, kurie nėprrtarc Gasiuno 
užmačioms namą konfiskuoti ir 
stojo už 2 kuopą. 1 Viso 2-Vds 
kuopos narių yra apie 180. ži
noma, kiti negalėjo atvykti, 
nes toliau gyvena, o priegtam 
ir nežinojo apie namo konfis
kavimą. Teišmas pripažino 2-rai 
kuopai namo sarinhiko teises.

Sekantį mėnesį, gpl būt, 
įvyks teismas ir dėl kuopos tur- 
to-pinigų, kurių kuopa turi apie 
£9,000 bankuose it šorais bei 
paskolomis. Kuopos namas yta 
vertas apie $18,000. štai kodėl 
Bimbos parūpi jonams ir rupi 
sujungti tą kuopą, sji Darbi
ninkų Susivienijimu. Q kadan
gi negalima suvienyti, tai pri
sieina po teismus tąsytis.

Kitose APLA. kuopose JPitts 
burghe ir apielinkėje irgi yra 
didelis bruzdėjimas fr1 vaidai 
dėl tos nelaimingos vienybes. 
Nors vienybės vykinimas Ofi
cialiai yra atšauktas per A. fc. 
L. A. centro valdybą, bet tai 
tik dėl strategijos, kadangi tėh- 
ka po teismus tąsytis su 2-ra 
kuopa. ,

Kas bus, kas nebus, bet ge
ro nebus nė Centro valdybai, 
nė kuopoms iš bylinėjimosi* Pa
sipelnys tik advokatai.

—Reporterių

Po UduVos Atstatys 
m® Bendrovės Seimo

Kaip buvo plačiai skelbiama 
musų laikraščiftošė, kad. U A., 
B-yčs Vlfi’ektOriki, su pakibą 
tam tikros specialės kom sijos 
sudarymui kvorumo, pmjpusę 
metų intensyviai dirbo 
pinosi išjudinti musų šėi'infn-v 
kus, kMd šūdariuš reikilihpą, 
skaitlių balgĄ W Wė-J

paseKm. tilt ftftit-

rinintak, •kits ’kdžMfe -iitaftt čo >k 
šitai:

Setatth 'Sū'vaaavo ® iVtfiiKl 
kol ioWį SėHflitfkį 
su jg'stajtaaiš 'il-

seimd 'SfcVb
tai kbmtstjoš it
rekttaHm, # m’B&i-i 
ninkataS. Vttto SfeiftftNi s-1'--“- 
vusieji ’ifttfttaiii turėjo

Reiškia, 
ar tvirtovės buvo 

be mūšio ir kraujo

9 d. j vyko teismas

NAUJIENAS
PINIGUS UETUVON
loprajo LietiNOS žmonės* 
lap|BtariaUetiiwsbanlai

tavo ’&,W, viso 14^64, tat 
B-V6S šmitakai viso talsų W 
M ;85,59^, toli 1M btftų 
štfeirtactaks rtftalifttfa 
turėti diaėsnę pusę to balsų 
skattliaus, arba kitais žodžiais 
kalbant, retkata^ tfti^ti 17.- 
797 balsu sudaryrrthi Vvot'umo,' 
tatai buvo trtauiiiii dar '6,533 
balsų.

Tafigi šiito šbto
ir daugelyje praėjusių seiipų,į 

‘kvoritfno mfeffvu,

tak shį me 
FU ipirmi«tl

baT reikidftfjka Štrtinkti ik»r 
trūkstant; šWtlių balšų, t. y. 
sufitfkti tttos %,53fc taMta, >huo 
Ji| 'ifeilždhta. litfeie tat Mvo 
‘igaliojffių nietam nėra tai- 
sftmtę?

Dhltė Wektortų Tb^eiminia- 
¥he posėdyje buvo nutarta dar 
atsišaukti į tuos šėrininkus, 
kurte -nėra -prisiuntę savo įga- 

i^foįimų/ kUd ftlėkd nelaukdami 
J mvą, m* 1 ’bėht 

mtt»ių ir pa- 
’mankų, o 

& lįjrisiųstų

Wwrrre HCTmv. MtlvO fnwviW>,

į. Wc

Wk-į W«1 ‘oaisnotl ’
Ift M.

lĮSilk^a, kad

%. fe, jei
Wak M Vrmm tasšau-
W»tMs S per-
<WMffl»ii»hWtta totalu.

Kotriisijofe pirmininku direk
toriai paskyrė p. J. Ambrazie
jų ir pavedė jam prisikviesti 
tokį "skaitlių žmonių, kokį jis 
numatys TetyklirifcU.

Direktorių valdyba:
A. Mikalauskas, pirmininkas, 

21st S t*, Brooklyn, N.2809

BagoČius, I vice-pirm., 
Broadway, So. Boston

Komisijos nariai:
J. Ambraziejus, pirm., 168 

Grand St., Brooklyn, N. Y.
Dr. B. K. Vencius, 499 Grand 

St., Brooklyn, N. Y.
J. J. Ba&unas, Sodus, Mich.

A. B. Strimaitis,
L. A. B-vės sekretorius, G. Ė.
O. Box 127, New York, N. Y.

253 W.
Mass.

<St. kišdntfs, II yicė-ptrm., 
Barrington, N. J.

A. B* Strimaitis, sekr., G.
P. O. Box 127, NėW York, N.

A. S. Trečiokas, ižd. 197 
Adams “St., Newark, N. J.

X. Strumskis, 10256 — 102rd 
St., Iftichmond ftifi, L. I. N. Y.

P. Bukšnaitis, 10440 — 117th 
St., Ridhmond Hill, L. I. N. Y.

J. N. Varnės, 296 Central

'tai* pagelbės B. J. Schegaus, 134 Broad- 
lamais. ^way, Brooklyn, N. Y.

Nuaa-Tone
KS&WaW% imsMt. dv tojau h išradimas, jisai aiulo jums TONI
KĄ, kuria padarfi stebuklu* dAl tukstanMy. 
nudarydama* tuo* nusilpnintu* .. tvirtais Ir 
ak ty vi skala. JMo Gydytojau* brenkrlpclja da- 
bkr parfluodaftia v įsose vaUtyny«O»c. — 
triMcHinta dienų FArantdbtk* trėatMcntas uf. 
Vieną Doleri — raukite bateli. Alų tabletkų 
Aiatidien. bet persitikrinkite, kad ant lalbello 
butų paiyinfita — NUOA-TONE.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kUSdie nud 8 v. ryto 
?ki .8 va!, vak. Nedėliomis 
nito 9 V. ryto iki 1 v. f), p.
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fl| Ir vėl Chevrolet skina k$lį VkdįiOffrtifeis- į
nei trahspoHatijai! ClieVroieY '

ja didžiai pageri’iituš OfėVPdM šei??Q-čyiih- 
derių trokus^n'ėŽėVftttddrfftil Wtijį 'ftt&iiiį. 
Naują užpakalinį aišį. Nh'ttjhs beirtas. Dūli1- ’ 
gelis pagerintų pėfiiiafdų /kaip pdvydale 
taip ir konstrukcijoj. Ir p’r&dtiiddii Vlaai !hfiu- 
jus didžiai nupigintomis kainomis ką l/k 
didžiausi pasaulyje ii' įtr&fcą biidUboto- 
jai galėtų pasiekti. Hftplį^nimffes litiMa kieki 
vienų iš 28 body-types it plače dheMroiėt i 
ttokiis datigiausia VrHoJfffiliš
kailių jų iktoTijOjp* # ’

: ' ■ ■ ■ < d;

' ’ >• t’* j 1
Visi 114,-tOiio inddeliai yra v dabar daugiau i 
galingi, ifes jėgą jiems telkia naujas liephp- i

Sdšili Cyiinderių Specialis Trakams | 
. t * . a « a

raštas ‘
Ihžilttis. Pamate įai yra tas .pats užtikimos 
spėkos piabftbs, kaip ir praėjusiais ‘įlietais — 
bet ClfėVrdlet pradare jį dur švelūbšiiiu, ga- 
li'ngcshiii ir ’datigiaus ekwoimtiškų padary- 
dltfhi littiijus 1933 pagerinimus ir ištobulini
mus. •. '■ --

Chevrolet taipgi įvesdino visai naujo sty- 
liaiis užpakalinę ašį. iii yra didesnė. Yra 
dauginus grubluola. Ir gali pakelti didesnius 
sunkumus. Vis dėl !o, *kad čiicvrolet davė

dilbany Wftfr SMeb.

8,0'ėhte";r,lhU"'""
SebtaM ^U&ri)r- Motor Solw, 

g4ae-<a B. Aahjflpd Atenue, 
l&umunn^ėvrolet "’Salef, 

-8Ą10 Areher Avenue.
Chlęuko. IlUnola.

oiMgr ■ Ji Co<. 
>19.

>rę«t. / •

... . >j.. . •;>. ■ . ••
__________ . , .. ■-

v.

i

■Oięi^ay'i jhhi^iiUi m ii ■<

MMclMi Taip 
»AW KAIP

,U40
‘ 1 , •

SeiahtleliVety .. *545
. ■ .1 i ■ •

■' . ... '

Half-tonPanai .. .^630
181" Šukė ......’O&O 

187" Stata. ... ..$715

• Visos kainos f. o. b. Flirit, Michigan. 
įrengimas ejdFa.

WMs 4 lkh^i GM'ftc iMijiHAt.

- v ' , - -

t

n iim...h.... ...

pažymėtinas mekaniškus pirmenybes ketu- 
- stradle mountin- 

iš abiejų
rių-sparnų differėntial ir 
iiiš sparnus su gearing parama 
pusių.
Prie viso to, 131-inčų Chevrolet trokas dabar 
turi daug tvirtesni framą, su gilesniais ir 
sunkešniais šoniniais priedais, l1/^ tono mo
deliai turi tvirtesnį universališką sujungimą, 
taipgi didesnius brekius, pagerintus spring- 
sus ir naują 15-kos galiomį gazo tanką.
Niekas į ką Chevrolet kada nt/rs pirm ra n s yra 
padaręs galima sulygin'a su /dabar dartrinti 
pareiškimu: Tvirtesnis, yalinįješrtis, iltfitdis 
laikąs šešių-cylinderių padards. Net daugiau 
ekonomiškas negu praėjusiais metais, ir 
.parduodamas taip temai kaip $440. Tdi ko
kybė. Tai vadovystė* Tai hdujiettfe, ktirią 
joks žemų kainų trokų pirteejas negali ne
paiki.

« x< ♦
yra Cltevrbtėt Trokų Demonstracijos Są- 

vaitė. 'Speėtdtė sutartis padaryta idant duot, 
visiems trokų vartotojams denionslraciją 
pag&ėiintb ^hevėdlėt 'šešių-cylinderiif troko. 
Pa^inlltiddkftė Štli proga ir pamatykite ir iš- 
mėginkite 'tfiso pdSaūlio ekonomiškiausią 

‘ krdtilttių (jdbėdimo bietuitę.
CHEVkO'L'ĖT MOTOR COMPANY. DETROIT. MICH.

We*d«S Vki*tt

■■■MATYKWt WwŠ a<®V«0LET DYLERllTS. . .

^RŽ&tt Jtžad.

AKO %fhvaVkr? Av&.

^£!S '

K . cuięago. ||l. " i 

p»

74
. ii’

biŠeV Satoą -*1” w«h®? fe* w Iterwyni III*
Vanda* 
South

Ivrld.

TO *WS2ŠZ,į«?*- 

Oak l’ork,' Imnola.

IhhMUBt. Saleį, Ine.,

NlebU^er Chevrolet (to..
7744 įoU AvetiliO, 

C h irtojo. llUAoia.
Ndrth 8ft,ė>

Cdcneo. lUmoi*.

. .^fLjtap,e»!t Rond,

Chicago. IlHnoj*.. 
, Sheeta Chevrolet Baile* 
ua»» t’ottaae Orove Avė.

ChlcnrOrilL
Supėrlor Motor Sales. Ine.i 

U043 8. Halsted Street,

, tvitfe BM* *H1m.
X? KTtt

■ t /T-. Clilsatb,’; iii.- . ■
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Trečiadienis, saus. 1$, 1933

Fakirai štukos

20c

NAUJIENOS

ČebatuKų
VISI PASKIAUSIU

Wgs.

Nuo SAUSIO 14 iki SAUSIO 22, 1933

49c
50c SHAVING CREAMS

1 Sv. HOSPITAL COTTON

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

Cicero, III

fflllllllllllllfflllllllllllll®llllllllllllfflllllllllllllfflllllllllllllfflllllllllllll®||@

«N0WI AtCSWt»Et>

MMMa

Suėdė 
ir Kid

UIHAT TIME AM 
X TO MBE’T 
HIM FOf*. UUNCH

vieni) kibirų, supila antri), su
pila visus. Kevalų fakiras vėl

Daug daiktų parsiduoda už pusę kainos ir mažiau. Pa 
vyzdžiui: .$1.00 vertes Cod Liver Oil Ofl-

Perkame Lietuvos Laisvės Bonus,
Išpildomą Blankas,

< .. 7

Parašome Laiškus,
Išverčiame Dokumentus,
Prirengiame Įgaliojimus,
Išpildome Suv. Valstijų pilietybės
aplikacijas.

įtaigų 
žiūrovams akis

Kitas 
išsiima 
kevalų

1 Sv. ĖPSOM
SALT

$1.00 iki $2.00 HOT WATER BOTTLES

OUT* ’&E'bT 
ę.u5TOMEFž 
AK SPOOFOM

ne vienos 
s nėra tokie re- 
indai. Aklas ti- 

religinis 
išbujoję

50c P. D. TOOTH
PAŠTE

mato, kad kevalas 
vandens

75c RUSSIAN MINERAI
OIL

Visi, kas kovoja prieš juodą .fašizmą 
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

>MJau afc> 
____ darbą be 

__ . 'abar Jau neturtu 
4,mvo sąnariuos*.. 

J. d

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas, pilvo, plaučių, inkstų ir 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir £ "
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius 
dykai. OFISO VALANDOS: ” " 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 
4200 Wcst 26 St. kampas Keeler Avė.

1739 SO. HALSTED ST 
Chicago, III.

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį. 
Kaina metams 2 dol.t pilsei metų 1 dol.

Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

pradeda rinktis žmones. Kuo 
mot jau susirenka 
žįurovų, fakiras ima 
mieguistai 
m i ngni 
baigiasi garsais

nemažai 
iš lėto, 

giedoti. Gieda rit- 
o žodžiai paprastai 

om-m-m.

ga bent keli kibirai. Dabar 
fakiras ima kibirus vėl pilti į

uslės, užnuodijimą krau- 
nuga- 

Jeigu kiti ną- 
persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 

i ligonių. Patarimas 
Kasdie nuo' 10 valandos ryto iki 1 

Nedėliomiš nuo 10 ryto iki 1 vai. 
Tel. Crawford 5573

TUKT PUOHB T’M

*”TttAE TO EATT“

CerfMnbs a* Rvumatilkti 
Skausmų, m!m Buffalo Ponia

“Metų metus mane kankino rettma- 
tUmaa. Pagaliau ai išgirdau apie 
Pain-Expelleri ir nutiplrkau jo bon* 
ką. Pirmas iislteplmaa Juoml mo* 
mentaliai, sutelki palengvinimą. Ii- 

; naudojus jo

100 TABLETS STANDARD ASPIRINS
Ir daug kitų daiktų labai pigiai kol jų bus.

Seniausia ir atsakomingiausia aptieka šioj apielinkej.
Patarimus suteikiam veltui. Teisingas ir mandagus 

patarnavimas.

."V'--' . ji > -.' r...Jūsų
PATOGUMUI

MILŽINIŠKAS METINIO INVENTO 
KIAUS IR UGNIES-VANDENS

SUTEPTU DAIKTU . .

keisti yra 
šposininkai, vadina-* 

Žodis fakiras 
arabų kalbos žo- 

reiškiančio keliaujantį

Atdara kasdien nuo 8 iki 0 vai. vilk, Ketvertai h ir šofetadieniaia Iki 8:30 vak.

“stebuklas”. Fakiras 
tuščių kokoso riešuto 
ir duoda jį apžiūrėti 

žmonėms. Visi žiūrovai mato, 
kad kevalas yra tuščias. Rie
šuto kevalu vėl pasiima faki
ras. Ir štai dabar žiūrovai 
mato, kad iš kevalo smarkiai 
pradeda bėgti vanduo. Van
dens iš mažučio kevalo pribė-

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-February 26, 1933 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

lai yra pasirengimas 
‘Stebuklo.” Tokie pasirengi
mai kartais gali būti ir. kiloki, 
bet dažniausiai be cimbolų ar 
būgnų garsų. be mieguistos, 
bet ritmingos dainoj niekuo
met neapsieinama. Toks faki- 
ro prisirengimas šiandien yra 
aiškinamas tuo, kad cimbolų 
ir būgnų garsais, mieguistu, 
bet ritmingu giedojimu faki
ras žiūrovams sudaro tam tik
rų miegui?.tų nuotaiką, kurioj

i kryžmais 
užmerktos, 

rankas laiko sunertas ant kru
tinės, atrodo lyg ■ negyvas 
žmogus, lyg stabas. Šalia fa- 
kiro sėdi ar stovi jo mokiniai 
ir padėjėjai, kurie skambina 
cimbolus ir muša būgnus. 
Cimbolų ir būgnų garsai vilio
ja minių — ir štai aikštėje

Po prisirengimo pradeda ro
dyti patį “stebuklų”, štai, fa- 
kiro padėjėjai paima turimas 
dėžes ir bonkas ir iš jų palei
džia nuodingiausias Indijos 
gyvates, vadinamas kobras. 
Fakiras lengvai, iš lėto, tam 
tikru taktu griežia muzika. Ir 
štai išleistos gyvatės ima ran- 
gytis pagal muzikos taktų. Gy
vatės rangosi, rangosi — ir 
štai po biškį, po biškį prade
da didėli ir ilgėti. Pagaliau 
pasidariusios gana ilgos ir di
delės jos ima slinkti vis ar
čiau ir arčiau žiūrovų. Žiūro
vai, žinoma, nusigųsta, vienas 
kitų ima traukti, kad neįkurtu. 
Bet štai fakiras mostelėja ran
ka, pakeičia kiek muzikų il
gy valės-ima vėl mažėti, mažė
ti, kol pagaliau visiškai išnyk-

Visi
Patent Pumps

žiūrėti į indų tikybines proce
sijas, kuomet jie, užsidegę ti
kybiniu karščiu, ima raižyti 
savo ir savo kaimynų kimus, 
raižyti net mažučių vaikų kil
nus, šokti nežmoniškus šo
kius, cypti, ūžti, mušti būgnais 
ir cimbolais ir lt. Atrodo tik
ras pasiutimas. Ir nuo tokio ti
kybinio fanatizmo, tikybinio 
užsidegimo niekas negali in
dus sulaikyti.

Indai keisti ir nesuprantami 
mums, europiečiams, ir su sa
vo kastomis (luomais), kur 
aukštesnės kastos vyras ne tik 
negali vesti žemesnės kastos 
moterį arba atvirkščiai, bet 
negali su ja ir kalbėti, negali 
su ja susitikti, net dar dau
giau, ji negali ir tuo keliu eiti, 
kuriuo eina aukštesnės kastos 
vvras...

Bet ypač mums 
indai 
mieji fakirais 
yra kilęs 
džio. 
mahometonų elgetų. Tokie ke
liaujantieji elgetos, fakirai ir 
dervišai, parodydavo dažnai 
žmonėms įvairių štukų, papa
sakodavo pasakų, ir todėl 
žmonių būdavo mylimi ir j- 
vairiai apdovanojami. Vėliau 
fakiro vardu imta vadinti vien 
tik Indijos tam tikrų < elgetų

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
, seredomis iki 7 v. v.

G raut Works Pharmacy
4847 W. 14th Street, 

Phone CICERO 39
J. KESER (Kcserauskas), R, Ph. Sav

Tųšį, kurie priklausydavo ko
kiai nors indų šventyklai, da
žnai joj tarnaudavo, klausy
dami kunigų. Susirinkusiems 
žmonėms dažnai jie rodydavo 
įvairiausių štukų, “stebuklų.”

Dabar fakirus pagal jų ro
domas štukas ir “stebuklus” 
paprastai skirsto į dvi rūšis: 
į tikruosius fakirus ir netik
ruosius. Tikrieji fakirai savo 
“stebuklams” ir žygiams pap
rastai suteikia tikybinę inten
cijų, o netikrieji fakirai rodo 
savo štukas tik tam, kad už
dirbti nuo žiūrovų pinigų ir 
viskas. Tikrieji fakirai pap
rastai yra tikybiniai fanatikai, 
kurių visos štukos paprastai 
yra paremtos nepaprastu savo 
organizmo suvaldymu. Tokie 
fakirai tikybiniam įkaršty kar
tais padaro tikrai nuostabių 
dalykų. Ir jų rodomoms štu- 
koms reikia tikėti, nes pap
rastai jie savo štukoms ne
naudoja jokios įtaigos ar hip
nozės, jokio žiūrovų apgau- 
gaudinėjimo. Visai kų kita 
reikia pasakyti apie netikruo
sius fakirus: jie, rodydami 
savo štukas, beveik visada 
naudojasi įtaiga ir hipnoze, 
kaip paprastai musų žmonės 
sako, apvelka žmonėms akis 
ir tiek. Netikrieji fakirai sa
vo štukas rodo visur: ir tur
gavietėse, ir salėse, ir kinuo
se, ir turguose, parodose, sce
nose ir f t. Tokių fakirų daž
nai galima sulikti ir kituose 
kraštuose, ir net Europoje.

Fakirų rodomų “stebuklų” 
žmonės pasižiūrėti paprastai 
mielai eina, todėl biznį jie pa
daro nemenkų, 
tokie netikrieji 
fakirų rodomų 
buklų”, galima 
liose knygose nesurašytum — 
jų yra įvairių įvairiausių. Čia 
mes pažymėsim tik kai kurias 
dažniausiai pasitaikančias 
štukas.

Pavyzdžiui, kur nors aikštėj 
sėdi fakiras. Kojas yra po sa
vimi pasėdęs ar 
sudėjęs. Jo akys

Kų gi parodo 
fakirai? Visų 

štukų ar “ste- 
sakyti, nė ke-

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai ........
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium .............
32 pusi. 

Nuosavybės Išsivystymas .................................... ........
170 pusi. 

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) ...............
264 pusi.

Moralybes Išsivystymas .................................................
120 pusi. 

Pagavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi...............
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurių suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) ................ $2.00
Turime ir kitokių krtygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

Šiandien Indijoj, rašo “L. 
U.”, gyvena virš 320 milijonų 
žmonių. Nors Indija nepap
rastų turtų šalis, bet dauguma 
gyventojų gyvena nepaprastai 
skurdžiai. Virš 90 n u oš. Indi
jos gyventojų nemoka ne lik 
rašyti, bet ir skaityti. Ir štai 
tuos šimtus milijonų žmonių 
šiandien valdo saujelė anglų.

Senovės tautos apie Indi jų 
beveik nieko nežinojo. Bent 
kiek daugiau jų pažino seno
vės graikai Aleksandro Make
doniečio žygių metu. Romėnai, 
nors buvo užkariavę visa tuo
met žinomų jį pasaulį, bet In
dijos nepasiekė. Viduramžiais 
Indija buvo laikoma svajonių 
ir pasakų šalimi. Pradžioj 
Naujųjų amžių portugalų, o- 
landų ir kitų tautų jurininkai, 
pasiekę Indijų ir čia pabu
voję, pasakodavo apie jų nuo
stabiausių dalykų. Indija visus 
europiečius jūreivius sužavė
davo nepaprastais savo tur
tais, gamtos grožiu, nuostabia 
augmenija ir gyvūnija. Ir iš 
tiesų Indija yra pasakiškų tu
rtų, grožio ir stebuklų šalis: 
čia gyvena turtingiausieji pa
sauly žmonės, pasakiškieji In
dijos kunigaikščiai maharad
žos, čia miestuos, miesteliuos 
ir kaimuos stiebiasi dangun 
indų maldyklos pagodos, pa
puoštos brangiausiais akmeni
mis, čia amžinai žaliuoja ato- 
grųžų miškai, o juose knibždė
te knibžda įvairių įvairiausių 
paukščių ir gyvulių... Čia, pa
galiau, ir patys žmonės mums, 
europiečiams, atrodo keisti ir 
nesuprantami.

Nė vienos tautos 
tikybos žmonė 
ligingi, kaip 
kybinis užsidegimas, 
fanatizmas, čia yra 
iki aukščiausio laipsnio. Ti
kybiniame užsidegime indui 
yra patys niekai badyti savo 
kimų, pjaustyti peiliu ar kitu 
aštriu daiktu,' dogfrttT ugnyje, 
marinti ir tt. Nė vienas euro-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

; Suėdė 
ir Patent

STYLIAUS!VISI GERIAUSI! VISI NAUJAUSIO 
SUĖDĖ ČEBATUK.M 
KID ČEBATUKAI į- 

NAUJOVIŠKI 
PATENT — REPTILE 

PADABINTI
Oxfords, Šniuriukais ir Že
mučiai, Spikė arba Cuban 

Kulnimis
Visi gero styliaus — Visus 
galima dėvėti. Naujos tam
siai rusvos spalvos — taipgi 
padaryti kad parduoti daug 

. brangiau. 
Visų šaižų. 2% iki 8% 
NEPRALEISKITE ŠIO

IŠPARDAVIMO

TAIP!!! TIKTAI 99c PORAI 
UŽ GERUS CEBATUKUS!!!

Gaukite savo dali šiuose pašte 
bitinuose barmenuose dėl

Merginų ir Moterų
OUTLETO

IŠPARDAVIMAS

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Išpardavimas

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

VNEHAV? A* 
KG &

ON HAND*
9CK TH6
STtMOGitKPHER

Sausio-Jan. 17 iki 23

Building & Loan
TAUPUMO 
SAVAITE

Iš RADIO STOTIES WEDC 
1210 KILOCYCLES ■■

Antradieny, Ketvirtadieny, Aettadleny ir 
Sekmadieny. 7:2O vai. vakare.

Trečiadieny, Penktadieny ir Pirmadieny 
10:20 vai. vakare.

Taupumo Savaites Iškilmės ir Šokiai 
įvyks Sausio 21. 1933, 8 vai. vak. 
—SOKOL CHICAGO SALĖJ, 2339 
—47tb So. Kedzie Avė.

duoda apžiūrėti žiūrovams. Ir 
žiūrovai 
yra (visai sausutėlis — 
ton kaip nebūta.

(Rus daugiau)

FOR 6000 SHOESII!
Regularly Priced from $2.00 to $3.00 •
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Viena kopija _____ ____
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Metams .........  T - T1 $7.00
Pusei metų -----------------------8.60
Trims mėnesiams -----  1.70
Dviem mėnesiams ______  l.?5
Vienam mėnesiui ____  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams 88.00
Pusei metų ------ 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.p0 
Pinigus reikia siųsti palto Monęy

Orderiu kartu su užsakymu.

w w te
' ■ ' v •

DĄĘAR JISAI BUS GRAIKAS

TrnčiadienU, saUš.

$8Ji
. ,4.0

2.0

■ ■—Iiffi Į.iiiy _ _ iįjii, ĮJ^ gy<LlijHlll ■■!! » ■■■IJR<I ■■■?■■■■»■ I»yj ■■ ■ -■ ■ Į I.J, . II iįji IĮ" !■ — ■■!■ I |Į.« ■.»l. g.. J"Į 11,1 !-.'■! ■. ■ 1 -S

AMERIKOS VALDŽIAI PRIKLAUSO KREDITAS

Nors Hooverio administracijos rekordas daugumo
je dalykų yra labai prastas, bet viename reikale jis yra 
vertas pagyrimo. Hooveris ir jo valstybės sekretorius 
Stimsonas paėmė griežtą nusistatymą Kinų ir Man- 
džurijos klausimu. Juodu atsisakė pritarti plėšikiškiems 
japonų žygiams Mandžurįjoje, ir tai, gal būt, yra vie* 
nintėlė priežastis, dėlko japonų- padėtis užkariautoje 
kinų provincijoje dar šiandie^ nėra užtikrinta.

Kitos didžiosios valstybės arba pasyviai žiurėjo, 
kaip Mikados armija veržėsi į Mandžuriją, žudydama 
jos gyventojus ir degindama jos miestus, arba dagi už
puolikus įvairiais budais rėmė. Keletą kartų per pasku
tinius aštuonioliką mėnesių Tautų Sąjungoje buvo ke
liami reikalavimai, kad Japonija butų sudrausta, bet 
kiekvieną kartą anglų ir francuzų diplomatai sulaiky
davo Tautų Sąjungą nuo griežtų žygių.

Prieš metus laiko Jungtinių Valstijų valstybės sek
retorius Stimson paskelbė savo garsiąją doktriną, kad 
ši šalis nepripažins teritorialinių laimėjimų, kurie yra 
įgyti sulaužant Paryžiaus (“amžinos taikos”) sutartį. 
Šituo Washingtono pareiškimu visi japonų užkariavi
mai Azijos kontinente tapo pastatyti po abejone.

Tas pareiškimas, be to, paskatino ir kitų šalių val
džias pakeisti savo politiką Mandžurijos klausime. Da
bar girdėti, kad tame dalyke Roosevelto administracija 
laikysis Stimsono nustatytos linijos, žinia apie tai pa
siekė Genevą, ir sakoma, kad ji paskatino Tautų Są
jungos vadus drąsiau elgtis prieš japonus. Japonija 
galinti būt išmesta iš Tautų Sąjungos ir viešai apšauk
ta kaipo pasaulio taikos laužytoja.

Jeigu Amerika dar pripažintų Rusiją ir imtų veik
ti kartu su ja prieš Japonijos imperialistus, tai Kinija 
gautų progos nuo užpuolikų atsiginti.

TARPTAUTINĖS SKOLOS IR NUSIGINKLAVIMAS

Chicagos advokatas Salmon O. Levinson, kuris yra 
pagarsėjęs savo sumanymais tarptautinėje politikoje, 
siūlo planą sutvarkyti valstybių skolų klausimą^ sujun
giant jį su pasaulio nusiginklavimu. Tą jo planą pasi
ėmė skleisti tam tyčia susidaręs iš 17 advokatų, profe
sorių ir visuomenės darbuotojų komitetas.

Plano autorius, reikia priminti, yra tikrasis inicia
torius Kelloggo-Briand’o “amžinos taikos” sutarties, 
kurią pasirašė kuone viso pasaulio valstybės, rjeišski- 
riant ir Sovietų Sąjungos.

Ponas Levinson siūlo, kad Jungtinės Vaistuos su
tiktų priimti už visas skolas, kurias joms yra kaltos 
kitos valstybės, $1,250,000,000. Ši suma turėtų būt išmo
kėta lygiomis dalimis per ketverius metus, t. y. po $312,- 
500,000.

Dabartinė skolų vertė grynais pinigais, p. Levin* 
šono apskaičiavimu, esanti $5,050,000,000. Sutikdama 
priimti už skolas aukščiaus minėtą sumą, Amerika sa
vo skolininkams dovanotų apie tris ir tris ketvirtada
lius bijionų dolerių. Ęet skpįipinkai už tai tyr^l 
na, panaikinti savo skolas kitas kitam; antra, ji 
tų padarytį su Amerika sutartį, kad per ateinančius 
ketverius metus nebus didinamos armijos ir karo lai
vynai; jie turėtų pasirašyti kartu su Amerika sutartį, 
kad kasmet bus proporcionaliai mažinamos karo išlai
dos, taip kad per ketverius metus jos butų sumažintos 
per pusę.

$ito plano autorius mano, kad tokiomis sąlygomis 
Amerikai pilnai apsimokėtų duoti nurodytu skpjĮų ęup- 
laidą, nes kąra išlaidų mąžimmas sutaupytu Jungti
nėm^ VglstŲoma kasmet po 650 milionų dolerių. Per 
aštupnjs Wh|S sutaupymas bųtų vertas tįel$, kiek”Viąos 
užsieniųAmerikai. p

Bet įs ^įtarimas dėl skolų ir i^usięi^kl^ini^ 
atneštų dar. mi^įpiską ųaudj šįąį šaliai ir visąm 
liui. K^d^ ir kįtur^tai j$sf
darys l^gve^aę mokesipų našta žmonėms, jie gak 
pirkti daugiu pręįįų, atsigaus Jriznis ir 
laikai. ' ; ' j i :

pagalvo
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YtoĄmę “Ačyrųjų” ęrėąnę 
pranešama apie pašalinimą iš 
kopiyflistų partijos keleto jog 
*‘v0ėjų”, kuriu tarpe’ randa
me ir “pagarsėjusius” į Illinois 
vaUtįjpję bimbininkus,' Bulotą 
ir įįčiįięnę. Ten sakoįria:

“gpripgfįą(d, III., iį lietu
vių darbininkų organizacijų 
išmesti Uukąn Bulota ir Ee- 
čmskienė, Jie piiB^jĮ dar
bininkų judėjimui.
dirbąs kasykloj, kurioj eina 
streikas. Ęsčikienę J‘savo 
namuos^ ląikanti s 
Angliškas komunistų organas 

praneša apie pašalinimą i? par
tijos “už suktybes” šių ėsme- 
nu : - '

“Marta Casįro, iš Camb- 
ridge, Mass., finų tautybes, 
Užimdama fįnansų sekreto
riaus vietą prie Pionierių 
Holmes Parko pereitą vėsa* 
rą, ji pasisavino organizaci
jos pinigų, taipgi naudojusi 
^Partijos vardą savo asmeni
nėms paskoloms.
“Michąel Saskagansky, taip 

jau žinomas kaipo Sėck it* 
York, tapo susektas kaipo 
sabotažniųkės ir apgaviką* 
Seatle, Waąh. Jis yra rusų 
tautybes.

“MarshaiJ (ą|g Carey), iš 
Los Angeles, paąjĮąavino Par- 
bo Unijų Vienybės Lygos $7 
ir ‘Western Workęr’ $9. 
Taipgi pašalintą^ iš Komu
nistų Partijųs eilių kaipo ne
tikęs elementas ir žalingas 
darbininkų judėjimui,” 
šitaip sparčiai “valant” ko

munistų partiją, joje greitai 
pasiliks tik patys “valytojai”.

Pastebėtina yrą tai, kad mes
dami lauk, nąrįus komunistų 
partijos bosai daugumoje atsi
tikimų iškelia jięrps krimina- 
liškų —arba šiaip Ja] 
rųšies kaltinimų. K 
riai buvo partijoje, 
“cacos”, o paskui susyk pasiro
do, kad jię yra šioki ir toki.

čia yra viena iš dviejų: ar
ba komunistai priima visokius 
rųįįęs ęlęmęnty^ j ^yp. pjrgąni- 
zaciją, arba jię tyčia juodina 
tuo^ kurie dėl kokių nors, prie
žadų neįtiko 'komisarams.

Veikiausia, kądą norą bus iš- 
j,ota§ ir Bimba, ir tuomet pub
lika išgirs apie jį įdomių daly
tu.

Buvusiam čikągięčiui Samue
liu! inęyli’ųi Junginiu Vahtiju 
vąldžiA ą|ęmę pąsporU už tai, 
kad jisai atsisakė grįžti Ame
rikon ir §|pti j Tai jį- 
ąąi dabar, kaip pranešamu, pa
davė prašymu Graikijos vai“ 
(IŽiai dėl pilietybes,

Sąkoma, kad ims trejus mę* 
tus, iki sulig Graikijos j^ty- 
mąis Insullas galės tenai P4* 
tąpti piliečiu. Bet jam n£rą kp- 
skubintis. Iš Ąfcnu jo yistiekJ

pįękas nevarys, kądangį jisai 
turi pakankamai pinigų praleis
ti, O kai pasibaigs tas bandy
mo pęrip,das, jisai turės visąs 
Graikijos piliečio teises ir ga
lės sų graikišku pasportu ke
liauti, kur tik norės.

Kai Insullas gyveno Chicago- 
je įr buvo didelis “bosas”, tai 
jisai čia buvo “tautos” beį “tė
vynes” stulpai ir “patriotizmo” 
pavyzdys. Dabar Jisai rengiasi 
pątąpti 'Graikijos “patriotu”. 
Ir daugelis graikų, tur būt, di
džiuojasi!

i1"

t

)aj, .žemos 
oi tie, na

tai buvo

i į/uiflp <i» V?r.<fWl- Vertė K. A.
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kiekvienas šaukimas, kaip jis 
nebūtų garsus, numiršta už
smaugtas lapų tankumoj.

Ant galo, Cherardo ištraukė 
sgvo pirštus iš Ivanos. plaukų, 
giliai įtrauk^ jų aromatą ir 
tarė: ,

—Kaip mąloiyaį kvepia tavo 
plaukai, Ivanai,

Ji/iaį atšakė:
—štai pamotė? Izabelos 

plaukai* aš esu tikra, butų 
galėję palikti ant tavo; pirštų 
kur kąs įnpresnj aromatą... 
Jos visas užsiėmimas ir susi
veda prie to, kad nuo ryto ligi 
vakaro šukuoja ir kvepalais 
laipto savo plaukus...

Cherardo truktelėjo pečiais. 
Ivana tęsė toliau:

—Ji visokiais budais plau
kus sukinėja ir, rodosi,
pasirengusi juos kirpti, kaip 
tai dabar priimta daryti.

—Tegul Isau kerpa, — atsa
kė Chprarįlo, kurio bake ne
sunku buto pastebėti įkirši- 
mą.

—Su mada nesiginčijama, 
mano mielas Cherardo. Pary
žiuj vargu butų galima suras
ti moterį, kuri drįstų pasirody
ti su tokiais ilgais ir nereika
lingais plaukais. Gal ir man tu 
patartumei, Cherardo, kiek 
patrumpinti plaukus?

—Ne, ne, tai absurdas! Aš 
nenoriu, kad tu kirptumei fa- 
vo plaukus, Ivana.

Ji metė į jį žvilgsnį, kuris 
buvo tiek kupinąs noro ir dė
kingumo, kad jis pajuto bai-, 
mę pamatyti, kaip i$ jos įsi
mylėjusių lųpų gimsta karštas 
ir drėgnas bučkis.

(Bus daugiau)

Trr’—r. y
4?jM|į Jo, ked jie skiriasi iųip 
wA*»-

(Tęsiny?)
Kąįp įr visi atsilikusių kran

tų žmonės, jis su panieka žiu
rėjo į moterį; bet tas moters 
paniekinimas nęi kięk nekliu
dė jam pavydėti, Tai buvo 
šiurkštus, šaltas, apgalvotas 
pąvydas ne jjjęl meilės link 
vjępos ar kitos moters, Jis jaU” 
tėsi esąs moters sayininkąs ir 
yHpatis, kuris, gyvendamas 
dat pąmpasuosę, mdildydavo 
šyviu iš šautuvo kiekvieną, 
kuris drįsdavo pavogti jo ark
lius ir avis.

Jįs buvo toą ųuopionėš, kad 
tie senieji europiečiai praleid
žia bereikalingai perdaug 
brangaus laiko besiginčydami 
apie moters prigimtį. Iš jo 
taŠkaręgio žiųrmt, moterįs pri
klauso tam, kas ją nori, kam 
jį reikalinga, kas ją pasiima. 
Niekupmęt nęreįkia daug rei
kšmės priduoti tam, ką ji sa
ko, nę? jį niekuomet nepasa
ko tai, kas butų reikalinga 
užginčyti arba pągirti. Mote
ris — kaip gėlė lange: daiktaą 
asmeniniai, nenaudingas, h(Ct 
puošiantis namus/ Su ja gaįi- 
rna pasikalbėti ir su ja galindą 
truputį pažaisti, kuomęt nėra 
labiau svarbių reikalų. Ką ji 
nekalbėtų, į tai galopą atsa
kyti glaubstymu į arba pečjų 
truktelėjimu. Sena ar jąuna, 
graži ar darki,^— vįsas jos 
gabumas pasireiškia tame, 
kad aikvoli pinigus. Galimas 
daiktas^ kad ji visai neturi tik
ros išminties, o ieškoti pas ją 
sielos, — tai tik bereikalingą^ 
|aik9 gaišinimas. Juq kas lė
kiau ją myli, juo labiau dęl 
jos pasihukoja, tuo mažiau ji 
tai pastebi, Geriausias daiktus, 
ką niotęriį gali duęti, tai jęs 
rankų Šiltumą ir jos burnos 
aromatą; ir taip...

“Ir taip, — galvojo Miguelį^, 
-r-aš apsįvędžiąu su ja todėl, 
kad ji man patiko, ir man vi* 
saį nęįdomn žįųoti, ar aš jąi 
patinku, ar ne.”

Tpįs gąlvęjįmp būdas, ga|b
mąs daiRląs, pjlnąi yra teb 
singas pampasuosc, bet tolį 
gražu jis netinka čia, pas mus, 
kur kiekviena moteris tufi 
sielą. Mes bent taip galvojama,

' —o—
Šeimose, niekas) nekalba 

ąp|e; maĮpniųs prąejįtįes atsi
minimus, nėra tikro šiltumo. 
Tęn Yioųa? link ąptrp nejau
čią tokių pareigų ir bent ko
kio borų skaitytis su kito teisėk 
plis. Sunkiausi ? nusikaltimą* 
papildoma su kokiu tai naiviu 
berupestingumu.;Draugija, no
rėdama suvaldyti žmogaus* 
Žyęrįęs Augusi instinktu^ tam 
tikslui padaru ypatinga^ 
sljyk/es su vi^a eile vyriausy
bės puGk^mtų syermenų, kad 
atskirti, gerą pųp |j)JĮpgo, leisti-

Cherardo išėjo iš namų sų 
nedideliu tinklu. Ją dieną jis 
buvo pasiryžęs žuvauti. Ivana 
gulėjo išsitiesusi ant žolės ir 
skaitę seną knygą, vieną tų, 
kurią galima surasti kaimo 
sutrūnijusiose spintose.

—Ąr eisi sų manim? — pa
klausi Cherardo.

Ivąna užvožė knygą, atsi
kėlę ant kojų, abiem rankom 
sutaisė durnų spalvos plaukus, 
kurie krito jai aut akių, ir ta
rė:

-r-Tik neversk mane daug 
vaikščioti; šiandien -aš jau
čiuosi labai nuvargusį.

Juodu nuėjo. Miške buvo 
šilta ir troškų, tarsi galinga 
vrą$arą stengės; išbląįkyti įųo* 
dus medžių šešėlius. Nedide
lis upelis bėgo samanotu lo
viu, apibarstytu geltonomis 
gėlėmis, tarp š«Hnų įr storų 
medžių laiųrjiito.

Juodų nusiąvė kojas, kąd 
pabraidyti po tyrą vandenį. 
Ivana pakėlę savo ąejoųą auk
ščiau kelių. Ji dėvėjo tą pačią 
jakelę, kuri buvo tiek perma
toma,jog' negalėjo 'Yiiekd pa
slėpti nuo smalsaus sauįęs 
spindulio,

iirt
kųrjįo įpyyą J°W°

y .... ^<1
į tą tpikijyką
tiįc Ją žuvis, pas“ kurią buyo 
pasiryžimas baigti savo gyvn-

Jis su atsniejįnm į

vię-

ran-
savo

1;

Ivanos kclįus, į jos rožayas 
kojas, į truputį parudavusius 
gyvaplaukius, kurie matosi ant 
jos miogų rankų.
jštąi jįą išlęido tinklišką, 

kurį# nuplaukė pavandeniu ir 
įstrigo krūmų šakose. Paskui 
Cherardo dar arčiau priėjo 
prię Ivanos; bevgik stačiokiš
kai sulrido savo pirštus į jos 
plauku^, privcrsdąmas ją at- 
|nes|i galvą į užpakalį ir, rodo
si, norėjo pasakyti kažką la
bai svarbaus, bet, vietoj to, tik 
kimiu będįsu sumurmėjo:

—Kokie tavo gražus plaukai, 
Ivaną...

—Taip?... Tu manąi?,,. Jie 
man kįiudo, sunku; išpeik 
juos, jeigu tu nori, Cherardo...

Ir jį pradėjo juoktis tylių 
ųęųąįurąliu juoku, beveik juo
ku kurį norį pasiūlyti
savo aisįrą; tas karštas, pą* 
tvįrkęi^ nuodėmingas juokas 
keistai skambėjo miško tyloj, 
kup buvo persisunkusi 
natve.

Paskui ir ji pakėlė abi 
ki ir, suleisdama pirštus į
karštus plaukus, pagavo ten 
Cherardo ranką, kuris suspau
dė saujoj plaukų kuokštą, 
kad suteikus jai malonumą.

Abu stovėjo vandenyj, kuris 
siekė jų dviejų blaudas; juo
du buvo vienu du, paslėptu 
nuo smalsių žvilgsnių; upelis 
triukšmingai sroveno; tuks- 
Jančiai paukščių-dainininkų 
čiulbėjo medžių šakose.

Stovėdama taip arti prie jo, 
Ivana, ir pati nežinodama ko
dėl, visą laiką jautėsi taip, 
lyg bėgantis vanduo stūmė ją 
arčiau prie jo, versdamas ją 
pulti, neatsiduodant sau ats
kaitos, į jo tvirtas rankas. Jis 
buvo visai arti jos, be švarko, 
vienmarškinis su atraitotomis 
rankovėmis, gyvas ir kupinas 
jėgos, kaip jauno medžio ka
mienas. Jeigu jis butų padaręs 
judesį, kad apkabinti ją ir pa
versti ant minkštos žolės, tai 
ji butų buvusi neįmanomai 
laiminga. Galimas daiktas, 
kad ji butų atsldąvusi jam be 
jokio pasipriešinimo, be jokio 
susikrimtimo.

Ir jis taip galvojo, ir štai 
buvo pasirengęs ją griebti; bet 
nedrįso parijudinti.

Su išblyškusiais veidais abu 
žiurėjo į upelio bėgantį van
denį.

Juodu klausėsi nebaigiamos 
amžino miško dainos,
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jas įdomus numeris. Kaina 
4.5c. Galima gauti Naujie
nose.
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“Naujienose” galima gaa- 
tt Unuraąmp, Piety Ame- 

lietuvių laikraščius:
Nujoji Banga* (No, 5) 

“TrAbuaa” (No. 4)
kur K«i»4 5ę mvfeno.
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PAPĄ SUSIGINČIJO SU 
CARU BORISU

Didelis triukšiųąs kilo Vati
kane, kada ęąrp Boriso duktę 
buvo pakrikštyta pagal rytų 
katąįįkų (“stąriątikįą”) ritė
ją. Popiežius suko., kącį prięš 
ištekant Italijos princesei Joan- 
ąąi už Bulgarijos caro Boriso 
buvųąi padaryta sutartis, jogei 
Boriso ir Joannos vaikai busią 
krikštijami pagal Roųtos-kata- 
įikų ta^ykks.

Dėl šito ineulenio papos at- 
fiįtoya? Sęfjjvje (Bulgarijos so
stinėje), pralotas Roąęaįb, įšr 
kėlė oficiali protestą 
yąįdžiai;

Dvidešimtame šimtmetyje 
kelti ginčus dėl tokių dalykų 
yra mažų-mažiaūsia keista. Ka- 
daise, prie^ tu^tftntį Yįr^yn 
Ąpętų įvykę tataiilęu 
je skilimas dėl tam tikrų Reli
ginių apeigų: ar žegnotis trirps 
pirštais, ar*yjį^ sauja; ar 
mumją priimti dviejose fornį^ 
„se, ar vieniję; ar krikštyti ku- 
S;j, įmerkiaųj jį J vandenį, įir

• pavilgau^ VnMpniu įgalią, 
r... x x t. a nknie^ių

įU susitarti 
iė bažnyčia

a

ta dėsnių, kurie

tar^ š^vęs vi

Hanso <nuipsz 4p, ^ jo
kiu budii n^^ttĮi jĮjuli i 
Bei ar m«? csįiuc tikri

šoną papįulyjnas 
keblpmiį, įĮĮeJ’ta 
vers, yiddžjja yU

, vie 
turę

» t

i senose ręiįgi- 
ose. svąrbi^i- 

ne tikėjimu

lorpudtMRgk

tuo;
■.♦ 

ir
vdti:

O sa.

J
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Tarp Chicagos
T

Lietuvių

Nurodo du tiksiu Chi.
L D-jos Šav. Paš. 

darbuotėj
Ne vien šelpia savo narius, bet 
kelia kultlirihį susipratimą jų 

tarpe.

šių metų pirmas Chicagos 
Lietuvių Dr-jos S. P. susirinki
mas įvyko 10 d. sausio, Maso- 
nic Temple 1547 N. Leavitt 
Street.

Ši draugija turi sau už tik
slų ne tik šelpti prie jos pri
klausančius lietuvius ir laidoti 
savo mirusius narius bei tei
kti po mirtines, bet taip pat 
ir kelti Jų tarpe kuiturinį su
sipratimą, kaip tai rengiant 
prakalbas, paskaitas referatus, 
prelekcijas, dainų ir muzikos 
valandas ir t. p.
Visas darbas atliekamas savo 

jSg o mis.
Viskas yra atliekama nuo

savomis spėkomis, nes beveik 
darbštesni Chicagos lietuviai 
inteligentai yra šios draugijos 
nariais.

Kaip 7:30 vai. vak. dr-jos 
pirm. J. Mickevičius, atidarė 
susirinkimą ir po protokolų 
ąr raportų, nutarta, prisidėti 
prie Chicagos Lietuvių Audito
rijos Bonų komiteto ir depo- 
zituoti Stock Yards banke 
$1,100 vertės bonų. Kiti klau
simai pomirtinio fOndo, pas
kolų bedarbiams nariams ir 
draugijos legalizavimo Illinois 
valstijoje pavesti valdybai.

Įdomus faktai apie 
Lietuvių Keistučio 
Pašelpos Kliubą

Enriųue Dechow von Buelow, 
kuris mėgdavo prisistatyti gra
fu von Buelow ir kaipo 'tokiš 
buvo apsivedęs Chicagoje su 
turtinga našle, nesenai New’ 
Yorke tapo areštuotas kaipo 
galva internacionalinės pinigų 
dirbimo ir skleidimo šafkos.

Nuolatinio draugijos kores
pondento vieton pakviestas' 
Jonas L. Ascila.
Kalbėjo Darias ir Jurgelionis.

Po susirinkimo, į narius 
prabilo kap. L. Darius, kuris 
planuoja skristi iš New Yor- 
ko į Kauną ir adv. Kl. Jurge
lionis skaitė paskaitą, tema, 
“Lietuvių Dainos ir Meno nu
puolimas.” Paskaita, kurios 
turinys jau buvo atpasakotas 
kelias dienas atgal, susilauks 
komentarų ir kritikos, kaip ir 
Dr. Montvido kalba apie bo
nus.

Po paskaitos, daininiiilcė 
Nora Gugienė sudainavo “Miš
kas ūžia, verkia, gaudžia” ir 
su p. Steponavičiene —“Plau
kia sau laivelis.

(tąsą)
Nėra t6 sv/rirliikittio, kdd j 

klitibą ncprisirašyfų po kėlioii- 
ka narių, o kaip kada ir visas 
tuzinas su viršum, žinoma,i 
čia reikia padėkavoti Kliubo na
riams už prikalbinimą ir agi
taciją. Reikia pripažinti, kad 
gavimas naūjų narių nėra taip 
lengva, o ypač dabartiniais de
presijos laikais, bet kas dirba 
tas laitni.

Knygynas

Keistučio Kliubas užlaiko di
džiulį kn’yfcyhą. Kas mylite 
knygas, galite pasirinkti kokių 
tik pageidaujate. Draugai-ės, 
kurie turite atliekamų knygų— 
malonėkite jas paaukauti. Kliu
bas už tai jufns bus dėkingas, 
o naYiai-Čs titomi galės phsfhKh-i 
ddti, khygas skaitydami.

x- >

Mėsinis stfrirfhkifhas
■ Į

Keistučio Kliubo metinis su
sirinkimas įvyko lieėčlioj, sau
sio 1-mą dieną, Liberty Grove 
svetainėj, 4615 S. Mozart St. 
(Kliubo susirinkimai įvyksta toj

‘Salėj kas 1-mą sekiriadienj kiek
vieno mėnesio.

Išrinkta Bedarbių Komisija

Tarp kito kO susirinkimas iš- 
ifihkb Bedarbių Komisiją,, kurioš 
pamatinė užduotis bds Sukelti 
Fondą, kad Apsaugojus Klhtbo 
narius-es riuo išbfaukimo. Ant 
dietos nariai-es sūmete $5.19.

žinoma, Kliubo Komisija 
šelps narius maistu4 ir kitomis 
Mkmenilnis, jei atsiras gera
širdžių, kurife alkaus tam ti
kslui. Pavyzdžiui drg. J. Erin- 
gis, 3846 So. Kedzie Avė. ant 
vietos pareiškė, kad jis aukau
ja 2 maišys bulvių. Reiškia, tn^ 
rime pradžią. Kas dauginus?

Visi Kliubo bedarbiai bus 
registruojami. . Užsiregistruoti 
galima pas Kliubo valdybą ar 
pas Bedarbių Komisijos narius 
žemiairs paduotais antrašais: 
St. Narkis, 2859 W. 38th Place, 
J. Kundroška, 2841—W. 40th 
St., F. Mikliunas, 4917 So. Ka- 
meųsky Avė., J. Balnis, 4353 
So. Wašbtenaw Avė., M. Ėeiga, 
^41Ž So. California Avė.

Kliubas išrinko komitetą su- 
Vėngimui vakaro. Vakaro pel
nas eis sušelpimui nelaimingo 
savo nario, kuris yra nuštojęsi 
kojos ir negali įsigyti medinės, 
Vakaras įvyks subatoj, vasa- 

. . . i'

fio 25-tą dieną Liberty Grove 
svetainėj.

musų pirmininko Wm. 
Buishos .prasidarbavimui, Keis
tučio Kliubas išleido 1933 me
tams sieninius kalendorius. 
Kiekvienas-marys-ė gali gauti 
viepą yeltui.

VATENTS

sieninius

Keis- 
me- 

kalendorius. 
gali gauti

f^lkaa daug relBkto 
prie patentu. Ndrltl- 
kuoklt , vilkindami «u 
tfpaSilgojlmn • a v o 
numanymn. Prl*lQ»* 
kitę braižini ar mo*

Aek. 6600 Sttiith Arteti^i 
Pbone Prospect 6»5y 
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Prisivienijo Simam 
Jaunuomenės T< 

Kliubas

Simano Daukanto
Teatrališkas

MrbU (Jrrtylclte a*į DtfcAI

ui Informacija* daryti. 8u*l- 
rallnljlmal laikomi .. DMlaptyjc. 
ateita*, atsargu*, rūpestinga* pa- 
tatnavirtM.

i

Ofiso vTel. /Cai

Dr. p,
GYDYTOJAS Ik CHfkURGAS 

1821 So. HdHHU VfėeR 
CHICAGO, ILL.

a. ■        -    I   a....... —■

Sau
“■'vs-lį ..... J . ,

> 1-mą viršminėtas 
oficialiai įstojo į Keis- 
iubą ir veiks po musųtučio Kliubą ir veiks po musų 

konstitucine jurisdikcija. Kliu- 
bo pirmininkas J. K. Staliorai- 
tis atidundamas archyvą ir vi
sus dokumentus trumpoj kal
boj priminė, kad “nuo šios die
nos veįksiu dėl Keistučio Kliu- 
bo labo ir prašau ir mano Kliu- 
bo buvusių narių taip daryti. 
Sveikinu visus su N. Metąis ir 
vėlinu gero pasisekimo. Baig
damas prašau visų keistutieČių 
ir savo k-bo narių neužmirški
te darbininkų klesos, o labinus- 
šiai bedarbių reikalų!”

Galas.

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglstered Patent Attorney 

'43-A B«cnrlty Savin** & Commerelal 
Bank Bulldln*

<Dlrect)y aerosa tireet from PaUnt Offlc*) 
WAMlfNOTdN. t>. C.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas’ 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.
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DR.M.T. STRKO
4645 S. Ashland Avė.,

""f »!■•». U.'&A"
Ofiso TcLi Boulevard 7820 
Namų Tėti Prospect 1930

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnį ir pat6gesnį vietą

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniai* nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

Pbbhe OMU 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2ŽM. Wėst ŽŽnd Stet 
Vahnflos: 1—3 ir t—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal nutarti. 
Rezidencija 6628 So. Ricbjmond Sfreet 

Telefonas Rėpublic 7868
- - -t____ r ^-> - - -*

DR. A. L. YUSKA
2422 W. MarqaM» Rd. 

kampas 67th. ir Artesian Ave.
Telefonas GrbVeHll 1595 

Vdlindds nuo 9 Iki 11 ryto. n«6 4-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų h 

nedalioms pagal susitarimą.
__    ___________: ______________ t r---

Dr. Vintam C. Stėielė 
Defttištes 

4180 Archer Avenne
♦ — r » e s

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
Hhikttu
'Į'AI yra pinku jeigu gali taip 
1 ' padaryt, Jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dabitas gali beleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigtl žmogaus 
dantis yra neSvarus, tai jus no- 
rofcft ar nenoroms turėsite ta 
kaipo irftnėtima tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat ttž- 
trfetimas yri daromas ir jums.

Li.terine, dantų tepale, Valo 
'd*ntt* uauHi kttdu. Muku cKė- 
thikai pagaliok kurtndo kustata 
kurt iMfldrfc PhftHa ’hMriuky- 
'dkmit* dsftita 'cafaue* — rt* Sun
ku* uždavinį* pagalio* tapo ii- 
rUta*.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 tentai; 
gausite per savo aptiekdriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Lovi*, V. S. A.

Eat this fine 
cheese food

Nestebėtina, kad mlHJonaI Žmo
nių migla Kruft Velveeta... 
a pritepk duonų, suslpjaustyk *r- 
ba virk *a Juo.

ftvelnuM, skanus. 19 gero Ched- 
dar sūrio padaryta*. Suvlriklna 

. taip lengvai kaip pienas. Užkir
tas Amerikos Medlkalės Maisto 
Komisijos. Yra labai maistinga*.

Nusipirk dar vieną *ur| pa* sa
vo groserulnką liaudie.

Roseland
Serga p. Antanas Nekrašas

Antanas Nekrašas, Golden 
Star Kliubo kasierius ,sunkiai 
susirgo. Visą savaitę kaip lo
voje guli jr matyti, kad dar ne
greitai pasveii?s.—Uhienas.

Budriko krautuvė 
rengia muzikantų 
ir uain. kontestą

Teko nugirsti, kad Budriko 
krautuvė rengia dainininkų ir 
muzikantų kontestą seredoj, 
sausio 25 dieną, 7 vai. vakare, 
Mark White Sųuare svetainėj, 
prie Halsted ir 30 gatvės. Pub
likai nereikės mokėti įžangos. 
Dainininkai ir muzikantai turi 
tuoj užsiregistruoti Bridriko 
krautuvėje, 3417 S. Halsted St.

—S. O. S.

JUOZAPAS PAULAKAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu sau
sio 15 dieną 12:01 valandą po 
piet 1933 m., sulaukęs 23 metų 
amžiaus, gimęs Chicagoje, 111.

Paliko dideliame nuliudime , se
serį Margareth Romauskienę. dvi 
tetas Oną Sczukienę ir Elzbietą 
Mikalienę, du pusbroliu Vincentą 
Sczuką ir Joną Mikalieną, 3 pus
seseres Oną Kačiulis, Kastanciją 
Vasonienę ir Kostanciją Zakarienę 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
So. Hėrmitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketvėfge, sau
sio 19 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už Valionio 
sielą, o iš ten bus nblydčtas į šv, 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Paula^aitis 
gitoihės. draugai ir pažystafni esat 
nuoširdžiai kviečiami . cĮalyvautj, 
laidotuvėse ir suteikti jam^^ku- 
tinj patarnavimą ir atsimikihi- 
mą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Tetos, Pusbcqliai, 
Pussiietis ir GinjMi.

Laidotuvėse patarnauja grabe
lius Ėudeikis, Tel. Ytęds 1741.

ALEKSANDRAS PETKUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
saifsio 16, 12 vai. po jiktų 1933 
m., sulaukęs apie 40 mėtų am
žiaus, gimęs LiecnVoj, Rasėinių. 
ap<kr., Kalnujų parap., Bludžių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 2'1 ihėtus.
Pitiko 'didėliame nulitldime mo

terį Viktoriją (po teVais Brati- 
nitftę) 2 dukteris Stanislavą h 
Oną, pusseserę Oną Paulauskienę, 
pusbrolį Teodorą Lazdatftkį it 
gimines Amerikoje, Lietuvoj 3 
brolitis ir sę'lėfį ir gimines.

Kiinds pašarvotas randasi 3156 
S. Wallace St. V i

Laidotuvės .Jok*,..ketvirtadieni 
sausio 19, 9:30 vai. iš. ryto iš 
namą bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Ateksandrb Petkuno 
gimines, draugai ię pažystami esat 
nuoširdžiai kvtėčiami dalyvauti 
laidotuvėse ir sutelkti jam pasku
tinį pat’athaVimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Mbtgyis, Dukteris, Pusseserė, 
PuiOlfolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
flus A. Masalskis Tel. Boulevard 
4139.

Teleiohat Y/r& jTft

Stanley > Mažeika
Graborius ir 

Balžamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokietna reika
lams. Kaina prieinama

S319 Aubtii-n Avenue
CHICAČd, 1LL.

Lachavich ir Sūnūs
LlETUVte GRABORIUS

Patarnauja , . laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale geidžiame atsišaukti, o musą 

datbO btiSite Užganėdinti.
Tel.. Roosevdt 2515 arba 2516

2314 VV. 23rd PI, Chicago
. SKYRfUS:, ,

1439 S. 49 Ct, Cicei-O, Ui. !
Tel. Cičerto 5927

Dr. C. K. Kliauga i
DENTISTAS

Utžrnlnkah, Ketvergais ir Sulotomis 
2420 IV. Marąuette Rd. arti Wtėtėm Av 

Pbone Hemlock 7828
Panediliais. Seredomis Ir Pėtnyiiomi* 

1821 So. Halsted Street

DR." C' Ž.°'VeSlIS 
JMititita*

W45 80. Ashland AVe.
.rti H7A BMt

I. X ZOLP 
GkĄtiOkiUS , 

Vesi 46 št.
Tel. Boulevard 5203 , ir 8413

1327 S*. 49 Ut.
Tel. Cidėt6 3>24.. WVia Kykai

X 
Į

1 k radzKis 
SSliSSS .. 
iinhtt. Laidotuvėse patarnau-

. negu kiti todėl, kad 
priklausau prie . gra-

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

b , SKYRIUS: 
r 3238 S. Halsted St.

Tel. Victbry 4088

HDD A gėlininkas
J || RU Vestuvėms. BA^kietaMS 

vllUFl ir pagrabams vainikai 
PRISTATOM į VfoAs MIĖŠTO DAHS.

3324 S. Auburti AVe
................. 1

'Tel Boulevard 2035

Seniausia ir Didžiausia \
GRABORIU IŠTAIGA

ftUDĖIKIS ir vėl Stebino publiką su hvo nupi^Hte- 
mis kainomis už aukštos nį

’nėrokttbjafhe už tLtVežfthą mirusio Žmogaus Mb į <Mm| j 
Pfaift & hite ktikiob ’

Reikalui esant, musų autdfObbiliifti atvažtilb* į jūsų 
namus Ir atveš j musų įstaigą, kdr gafėsltė pamatyta Ši- 
dŽf&utiį pasirinkiriią krabų ir kitų reikmenų ir ui tą 
tarnavimą jums visai nieko liei» lieflurint 
į tai, ar Jus ką pirksite, ar nb. '

faUDEIKIS yra vienatinių lietuvių ^rabOrius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškas Koplyčios Dėl 
fiėhnahų. Pašaukite EtfDtelKĮ pihn negu kreipsitės kur 
kitur.

EUDEIKIS
DU^OH*, ■ :

4605-07 South Hėrmitage Avenue 
, Vitf Won*jĮ« YARDS *r 1T«

k<iki<»!i vam tetas.

KOPLYčiA^IR1 VARGONAI °DYK AI

J. J. BAGDONAS
Graborius

2506 West 63fd St.
Nuliudimo valandoje patarnauju simpa
tingai ir iškilmingai su muzika, daino
mis, praktilfrorhis ‘ir šu tinkama pagar
ba nulydžių į amžiną poilsio vietą.

S. M. ŠKtibAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR, BALSAMUOTOJAS 
, i £Ud43 koplyčia dykai

718 W. 18 St
Tel. Rooievclt 7532

b u..

Phone Boulevkrd 4139 
A. MASALSKIS 

Mušą Pata'rnaVimas Ui- 
dotuvese ir kokiame rei
kale Vishbmėt eiti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky- 

-38^7 Aubarn Avei 
CHICAGO. ILI).

ii 'i e u, iii n.... ................. • >m ui i. ........ .

ANEMA K. JAftUSH
Physicdl Thcdpy 

0 Midwife 
Naujoj vietoj

5’fb9 Souih Albahy 
Avenue 
Phonė

Hėmlbck 9252 
Patarnauja prie gim- 
dylho, duodu mas- 
s'age, Electric tfeat- 
meųt fr magnetic 
bjankets ir t. t. 
MotJėtihrs ir Mergi
nom patarimai do
vanai.

Akių Gydytojai

»R.
LIETUVIS 

Pakngviijs aklų jtempiih), kuris esti

VAlTUSH, OPT. 
J AKIU SPECIALISTAS 

i 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nerVuotUmo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visliose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikiftių akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pinhiau.
4712 South Ashland Avė* 

Pbone Boulevard 7585 
_aa------------:---- L*....... ----- —

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose 

lOflsM ir Akinių DirbtbvS 

756 West 35th St 
kampas Halsted St. 

landos nuo 10-2-4, nuo 6 iki 8

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grjžc ii Eurppor ir cit priktikadį* 
.. k, unojoj vietoj, 
VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P M. 
7-9 P. M. Sekmadieniai* it Icetvirtadie- 
' Pa«a‘ •o’harimą.

3Š35 So. Halsted St
Tel BOULBVAjMD 91^9

PRANEŠIMAS
Mino ofisas Vėl bus atidarytas ir paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie

nio, sitrsio 15 dienos. 1933 
DR. A. J. GUSSEN 

dėntistXs 
4847 W. 14th St 

Cicero, III.

Ofiso tel. Lafayette 7031

A. MONTVID, M. D.
Wut toWn Sut, Bahk BI3*. 

2400 V ’VuUton St.
Vai. 1 iki 3 po pietą. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswkk 0597

DENTISTAS
4143 Archer A vende

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

- Tel. Kenvood 5107 ».
VALANDOS: 

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

apart Iventadienio it ketvirtadienio

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South V/estern AVenūe 

TelJ Lafayette 4146
VALANDOS: 

nbo 9 iki 11 valandai ryto 
ribo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. BERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviam* žinomas per 25 me
tus kaipo patyaęs gydytoja* chirurgas b 
UkMni*. U- . *'

Gydo staigias ir dtfronBkhi liga

raliu1*.

Ybi, b
Vilanddl: tfuo 10—12 tfetų h 

nuo 6. iki 7:30 vai. vaitai®.
Tel. Canal 3110, 

Rezidencijds telėfonii
Hgde Pdrk 6755 dr Central 7464

Ofiso tel. Prospect 1028 
Rez. ir Ofisas 2359 So. Leavitt St. 

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, k 24Q3 W. 63rd St., Chicago 
Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vak.

Šventadieniais pagil susita'rhnb

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 Issboe

■ . CHĮCĄGO. ILL. . 
SPECIALISTAS UžlOVOfc

Moteriškų, Vyriikų ir Vaikų Ugi 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 vaL 
vakaro .Nedėl. Ifltfo 10 iki 12 dienų.

Pbone Midway 2880

Office Valandos, 2-4| 7-9 
4140 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7650

Dh F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 
Res. 2186 W. 24th St. 

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Dr. maurice’kaun
4631 Sde^h Aiklarid Aiieiffa 

Ofiso valandos: 
Nuo 40 iki W dieną. 2 iąi 5 

7 iki 8 vai. Nedel. ntfb 10
i

R¥z. -nie^Mtte TteA 3«<
’ y‘ - - ---

Ofiso Ir Rez. Td. Bdulevzrd 5913

DR. BERTAS!!
756 W. 35th St

Cor. of 35th B Hahted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedžlllieniikis pagal sutarti.

Ofiso i Tel. Vici

m. a
Runa Gydytojas it 'CUftotąH 

ISpKialittM odot ligą ir vtMriihą ligk

3M2 Halsted St
Yamįfta 3 Irt Stftėt

Ofiso ir kez. Tel. Boulevard 5914

dr. Namelis
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal shtartį.

vgUJ iv—n t. iyw. » v-
Nedėliomls ir šventadieniais 1b—i.

f niHuriin i MftįiiiMda.TiĮft.i

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusiai 
blabzdą gysfas.

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

Tfl. BouleVard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą ir Vaiką ligą Specialiai

4145 Archer Avė.
Ofl»» Tel. LAFAYETTE 7337 , k 

Ofiso VaL kiekvieną dieną nuo 9 iki 
lij" ' -----
nuoį>.-.~ 
Ktlteegab. ______________į ___

Offto TeL LAFAYETTE 7337

ryto.v (išskyrus seredomto)t Ta^gi 
4 <iki 8 vai vakare. Utarninkalsi it
.eT’Tel. HYDE PARK 3395

M T. MINDO
GYDYTOJAS IR ęHlRURČAŠ 

/' 4142 Archer Acende S
Telefonai Virginia 0036

A.A, SLAKIS
Advokatas

W(ėšto Ofisas ii tY. Washington St 
^oom 905 Tel. Dearborn 796l 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą

Vdkarfls: Utim, ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Avė. TeL UfĄette 7335

N.tf« Tit H^e Ptffc M0S
.... .. .............

JOHN B. BORDEN
Lietuvis advokatas 

105 W. Monrbe StM t>He Clark 
Teįefoniw State 7600; t Valam 

Werft 8ide: 2151
PanedftUo. Serędo* ir P6U> 

Telefonas RooW
iki D

: JB459 S. Rocksrell Street . 
ir 7 “ •Telefone* BepttoUo 9000 

■ - - ■ * ■ . ‘

JOSEPH J. GIUSH 
\ Lietuvis Advokate 

4631 South MUM Apf.
V TeL DottkHnd ftOO 

'6511 Są. RoęįąprU 9ų

Į IMPERFECT IN OrTgTnAL ]



Trečiadienis, saus. 18, 1933

ne 9to
Business Service

PRANEŠIMAI
Atsiprašome

will have nuo

KRIAUČIŲ ŠAPA

Dėt

For Rent

Furnished Rooms

MADOS MADOS

s ve

programas

Taip,beam

BIRUTE 3319

Echoes and Facts

Pasirodo
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro

(Miestas ir valstija)YES, YES, tenors great, the

ORIGINAL 1I
LruMUi-waJH._in.iiJ I ii Iirr ■ i ................................................... .................................. .. .............. ........

IMPERFECT IN
■

Star 
prie

rehearsal 
for mem-

sporto 
pašel- 
pilnai

basses i readily a< 
can ėxecute ’em.

žmogus 
Turi

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Financial 
Finansai-Paskolos

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

sens, 
siu. 
3489

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

PARDAVIMUI 
labai 
gynas

H. Fordo dirbtuvės 
šaukia atgal atleis

tus darbininkus

Nelaimė įpyko pakeliui 
iš Detroito į Chicagą

d., įvyku-
Baliaus 

pranešė, 
šeštadienį

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St

(Jansen Stud.) 
Rcs. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevvood 5840

pasakykite savo pažįsta 
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž 
mirškite, kad NAUJIENŲ

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuoj aus užrašysiu 
Tamstos kitų skelbimą. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmoksite už šį skelbimų 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletą dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidų.

—Ačiū už komplimentus

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Dviejų spalvų materijų 
Sukirptos 
46 ir 48

ir rendauninkų reikalais.

ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo
2 ' 1-

vienintelio namų savininkų

pigiai didelis apšildomas 
vedusios 

814 W.

Business Chances 
. Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir grosemė 1a 
bai pigiai, biznis yra beveik cash. At 
sišaukite greitai, gausite bargeną, tele 
fonas Canal 1712.

I10WEVER, lėt us all be 
patient . Someday we may be 
as good as the , charming so- 
pranoes, oras accomplishcd as 
the winsome altos.

nes turėjo 
rolę The 

stato* 
Madonos žem-

MĖSOS MARKETAS ir mažas gro- 
parduosiu su namu arba išrenduo- 
3047 W. 5lst St., Tel. Hemlock

suknelė, 
mieros 36 
colių per* krutinę.

Norint gauti vien* ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduota blankui 
duoti pavyzdžio nume: 
mietų ir aiškiai paraši 
dą, pavardę ir adresų. L . 
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

P. B. Drangelienč į 
rodė esanti tikra 

artistė

THE DEPRESSION does not. 
seem to have got the best of 
Birute" followpj’s at all, as was 
shown at the scasonal opening 
performance somė two weeks 
ago.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

arba pri- 
pažymšti 

[ savo var- 
ekvieno pa-

EXUBERANCE is a swell 
thing when being the life of 
a hot party, or whęp monkey- 
ing around during interipission, 
būt during rehearsals, or when 
playing pinochle it’s best to 
be very, very serioite. Try a 
“poker face” next time.

Praeitų savaitę Henry Ęnn|o 
automobilių dirbtuves Cliica- 
oje vėl pradėjo priimti į dar
bų atleistuosius darbininkus. 
Šiomis dienomis pradėjo ga
minti 1933 metų modelius.

Dirbtuvės btivo uždarytos 
apie mėnesį laiko. Kiek dar
bininkų samdys, nežinia, bet 
numatoma, kad iškarto gamy
bos darbas eis lėtu tempu.

Senas Petras.

ROOSEVELT ggQQ

P. B. Drangelienė, 7145 Wash- 
tcnaw Avė., daugiau kaip sa
vaitė laiko atgal, išryto besi
rengdama į darbų, staigiai su
sirgo. Keletą dienų pagulėjo

Kadangi dėl tani tikrų prie
žasčių L. S. Centralinės kuo
pos susirinkimas ’ pereitame 
šeštadieny neįvyko, todėl se
kantis susirinkimas įvyks ket
virtadieny sausio 19 d. Naujie
nų name 7:30 vnl, vak.

BUČERNĖ ir groserpė, kampinis Sto
ras, 4 gražus kambariai ir 2 karų ga- 
radžiui. Renda 30 dolerių į mėnesį. 
Nėra- kitos bučernės per kelis blokus, 
turi būt parduota šioj savaitei už ge
rbusį pasiulijimą, nes einu j garadžiaus 
biznį.

1025 W. 65 St.

PARDAVIMUI farmos stakos, ran
duosiu ar|>a priimsiu žmogų ant puses, 
kuris gerai supranta apie farmas. Farma 
geroj vietoj, netoli nuo Chicagos. P. 
Zur, 6626 Sq. Talmaų Avė.

Viskas dedasi Piombjnos ku- 
nįgaikščio Lauryno palociuje. 
Yra ruošiamasi prie visokių 
Lauryno dukters, Fiamėtos, su 
kunigaikščiu Fridriku. Pažai 
dainuoja. Jie turi meiliškų laiš
kų Betinai, bet Laurynas prie 
jų prisitaiko, atima iš jų laiš
ką ,ir juos išvaro... Atvyksta 
aktorių grupė, jų tarpie ir Pi
lypas, persirėdęs į šokėjų. Jis 
gauna progos pasikalbėti stfBe- 
tina ir juodu rengiasi pabėgti. 
Rokus tai pastebi ir praneša 
Laurynui. Šia paliepia sugauti 
Pilypą ir jį pakarti. Mat, jis 
hijo, kad Pilypas pabėgu su Be
tiltą ir tokiu budu atims nuo 
jd laimų. Kada Pilypai^, yra 
suimtas, Aįis sutinka Fiametų.

Fiameta j| myli

GERIAUSIAS ČASH KAINAS UŽ 
MORGIČIUS, Bondus ir Certifikatus of 
Deposit. 134 N. LaSalle, kamb. 316. 
Atdara vakarais.

rėmą ($570 
an Panel mo-

ALL MEMBERS 
the privilege of dropping nn to 
the clubroom at Uny timč (h*r- 
ing the day, weck, or month, 
or ycar, regardless of vvhether 
rehearsals are held.

THE GOOD little womanly 
men claim that thęy can beat 
the basses in the execution of 
our popular Lithuanian melo-
dies. ?

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Radio atnešė opere 
tę “Laimą” į lietu

vių namus

The shoiv mus go on”, tarė 
ir, nors sirgo, su pasisekimu 
sudainavo rolę “Madonos 
Žemčiūgų” operoj.

THAT’S WHY we’re a-mnkin 
plaus for a Birute 
haven, and chib-room 
bers only.

iii that you

šeštadienio “N.” numeryje 
žinioje apie lietuvį John Sava- 
ge—Sa rse viči ų, k a n d i d a t uo-

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musu biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunoinkais. Maža narinė mokestis. 
Ezpertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai. 
1..
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori- 
ginalio it 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

Tel. Atmitage 2951-2952 
Męs esame jau Ųiio adresu virš 40 metų

RENDAI 
kambarys; dėl vaikinų arba 
poras. 2ros lubos po dešinei 
33 St., K. Racžynskis.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

OPERATORKOS, patarusios ant 
power mašinų prie moterų drėsių. Nuo
latinis darbas, atsišaukite.

4119 Belmont Avė.

Įvyks šeštadienį, Paliulio 
tainėj; išrinko naują 
dybą.

Sekmadienyje teko visiems 
išgirsti chorą “Pirmyn” per ra
dio. Dalyvaudamas • Budirko 
valandoje, choras sūdainavo vi
są pirmą operetės “Laimos” 
aktą. Pasišnekėjus su dauge- 
iu žmonių, teko patirti, kad šis 
buvo gražiausias 
turį p. Budrikas dar, yra trans- 
iavęs savo radio valandoj. Tad 

neabejotina, kad “Laima” vi
siems patinka, ir yra verta pa
matymo Lietuvių Auditorijoje 
šio mėnesio 29-tą dieną. Buvo 
taipgi patemyta, kad daina iš
imta - iš “Laimos”, sudainuota 
Rimkaus koncerte, buvo viena 
iš tų, kurios užsipelnė didžiau
sių ovacijų. -

Praeitą savaitę jums buvo 
aprašyta pirmasis aktas, šian
dien tęsime su antruoju. Daly
vaujantieji šiame akte, — be 
tų išvardintų praeitą savaitę— 
yra: Vespenderaitė, Grybaitė, 
Rimkaitė, Blauzdaitė, Ketvir
tame, Stoniutė, Nekrošaitė, ir 
Jesiunaitė. Jos vaidins pažų 
roles. Pirmutinės trys, Vespen
deraitė, Grybaitė, ir Rimkaitė 
sudaro visiems gerai žinomą 
“Pirmyn choro Trio”.!

Antras Aktas

bučernė ir grosemė 
pigiai. Atsišaukit greitai. Kny- 

Box 8 L 3210 So. Halsted ’ St.

Northsidės Morning 
kliubas sparčiai rengiasi 
maskaradinio baliaus, kaip te 
ko patirti sausio 5 
šiame susirinkime 
komitetas raporte 
kad balius įvyks 
sausio 21 d., Paliulio svetainė
je, 2244 W. 23rd Place. Prizų 
yra labai daug todėl komite
tas mano, kad kiekvienas tu
rės gerų progą gauti po vienų.

Tarp kito ko, susirinkime 
buvo renkama valdyba. Pali
ko visi 1932 metų valdybos 
nariai, išskyrus Joe Stulgaitį, 
maršalką, kurio vietą užėmė 
Joe Petrauskas.

j ant į į ąldermanus, įsibriove 
klaida. Turėtų būti, “Kandi- 
datuoją 'į 19to wardo aldermo- 
nūs

PARDAVIMUI pelninga grosernė. 
gražioj vietoj, lietuvių apgyventa, turi 
būti šioj savaitei parduota už pirmą tei
singą pasiulimą. Savininkas yra pri
verstas važiuoti Lietuvon.

4554 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI 
biznis seniai išdirbtas, parsiduos pigiai 
randa pigi. Box 1526, Naujienos, 
1 739 S. Halsted St.

WANTEDI! More piano play- 
ers. Inąuire at Birutė rehear
sals. Will trade a lot of fun, 
a house of chords, or a garden 
of melody, for one or two re- 
liable pianistą who can play 
any kind of dance music.

specialių iš
- - . - . . ••-į-T.., -r—.-.'____ *'

kai yra aprūpinti nąųju hęlicat synero 
mesh giriomis, kuriąs veikia labai švel 
niai.
ruoja
negu pirmesni trokai. 
arklio spėka 1“! ; 
dem visą eisenos sritį

Visos trįš rūšis vaitoja didesnius f ren
tinius. brėžius ir platintus liningus, ir 
turi siyikesnias operavimui dalįs. Di
desni užpakaliniai brėkiai ant pusės to
no trokų yra aprūpinti “eut-in” syste- 
ma of brake linkage. šis įtaisymas duo
da galimybės operuoti priekinius ir už
pakalinius brėkius su pagelba pedaliaus 
arba* su rankiniu leverių.

Abu troku turi didesnio diametro už
pakalinius spring pins. I — 
sekcija frontinėj ašy yra sunkesnė, 
pakai i ne ašis yra visai perdirbta ir daug 
tvirtesnė.

Karui tankas yra didesnis— 14 ga
lionų pusei tono trakui ir 15 galionų 
kitom dviem troko rūšim. Padaryta 
žymi kurui suvartojimui ekonomija ir 
daug didesnis kurui tankas padarys šiuos 
trakus patogesnius ię padidins jų opera- 
vimo veikmę,

Kėravąjimo proporcija padidinta nuo 
12:1 iki 14:1 — tas duoda galimybę 
geresniam kėravojimyi.

Prie jau esamų 157-inčių wheelbase 
torkų prijunta dar ir šie: Farm, Farm 
Unit su racks ir Tip Top pusėm; 
Stock Rock: ir SchooT Bus. Su Tip 
Top Farm Unit frake galima sutalpinti

RENDON 4 kambarių, karštu vande
niu apšildomas flatas, maudynės. Ren- 
dos. $20. Yra garu šildomas garadžius. 
Taipgi rendon furnišiuotas kambarys. 
Su valgiu arba be valgio.

Savininkės 
Telefonas Cicero 593 

1444 So. 51 Avė.

niai mylėjęs. Laurynas užeina 
jilbdu bučiuojantis ir karš
čiuojas. Fiamęta betgi j j per
kalba ,ir Laurynas sutinka iš
leisti savo dukterį už Pilypo 
ir jį paskelbia grafu. Pagalios 
Pilypui ir Betinai vėl tenka pro
gos sueiti, ir juodu laimingai 
pabėga... čia baigiasi antrasis 
aktas...

įmurkite trečiojo ir paskuti
nio akto aprašymo kitų, savai
tę...—Jacųue Grandmesąil.

— DeliVery yra lengvas Ko- 
karas, labai smagiai išrodan

tis. Apart visokių kitų pagerinimų pu
ses tono trokai, turi tokias pat beveik 
ypatybes kaip pasažieriniąi karai, nes 
jie yra aprūpinti chock absorberiais ir 
springsais, kaip kad vartojamą sedanuo
se arba Coach pasažieriniuose Chevrolet 
automobiliuose. Body užbaigimas yra 
augštos rūšies su chromo išbaigimu, kas 
padaro jį labai gražiu ir smagiu.

Inžinas dėl visų 
dirbysčių trokų ir net puses tono tro

Einma Songailienę, 6425 S. 
WeMern Ave„ sausio 14 d., 
automobiliu grįžtant iš Det- 
roit ištiko nelaimę, kurioje 
nukentėjo vienas vyriškis ir 
automobilis.

Ji buvo išvažiavusi 
roit, Mich., atostogoms pas sa
vų pusbrolį. Paviešėjusi Det
roite ir Kanadoje apie savaite 
laiko, grįžo Chicagon.

Grįžtant, Michigan valstijose 
vyko . nelaime. Ęelias buvo 
abai slidus. Kitas autpmobi- 
is atvažiuojąsi iš priešingos pu

ses užgavo p. Songailienės au- 
omobilį. šis sudužo, išbyrėjo 

stiklai, nukentėjo motoras ir 
bendrai automobilis buvo la
jai apverktiname padėjime.

Songailiene nenukentėjo, 
iet lengvai sužeistas jos drau

gas, kuris automobilį šoferia- 
vo. Chicagietis.

IEŠKAU $1000 antro morgičiaus 
ant 6 kambarių mūrinio bungalovv. Tu
riu gerą darbą norėčiau atmokėti kas 
mėnesį. Šaukite Stewart 0745.NOT BAD, EH? Now all Bi

rutė members will have a place 
where they may do their home- 
work (not the kind yoų mean, 
būt school->vork). Ali the 
bridge-fiends can make new 
enemies, and all the pinochle 
sharks can ^lay to their hearts’ 
content.

Roselande suorgani 
zuotas Lietuvių At 

letikos kliubas

Pirmyn" choras ir solistai 
sudainavo pirmą operetės 
aktą sekmadienį per \VCKL.

Naujienų Pattern Dept, 1789 So. 
Habtęd St.J Chicago. III.

Meno Mėgėjaš.
Marning Star Kliu 
bas rengia maska

radinį balių

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

Lietuvių Atletikos Kliubo, 
kuris dabar organizuojama 
Roselande, pirmas susirinki
mas šaukiamas ketvirtadienio 
vakare siausio 19 d. Strumilos 
svetainėj.

Per keletą paskutiniųjų me
tų lietuvių jaunimas buvo pra
dėjęs rašytis prie Goldcn Star 
kliubo, kuris turi ir 
skyrių. Vienok, kaipo 
pinis kliubas, negalėjo 
patenkinti jaunimą.

Užėjus bedarbei, pablogėjus 
laikams, jaunimas pradėjo 
trauktis iš kliubo, gal dau
giausiai dėl negalėjimo užmo
kėti mėnesinių duoklių.

Naujas organizuojamas At
letikos kliubas bus jaunimui 
tinkamas, mėnesinės duokles 
bus mažos ir kliubo tikslas bus 
vien sportas, nes bus rengia
ma visokie parengimai, bus 
suorganizuota baseball ir 
ba:<ket bąli jauktai ir kitos 
jaunimui tinkamos grupės.

Untanas.

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU 
St. Louis $2,00

Kansas City _____ $5.00
Detroit $2.50
Los Angeles ............... $20.00
New York .............   $8.00
Philadelphia ..............  $8.00
Wasbington, D. C........ $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St. 

Tel. Dearborn 9765. Chicago

’OH., YEAH, thore is also a 
dramatic creation in progress. 
Purty soon you’ll hear all about 
it. Sure, Birute ir giving it.

Auf Weidersehen, A. Stelmok.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Vacek&Co.
Per 28 metu, atsakančiai patarnaujame 

VAULTS Apsaugos dėžutes 
(boxes) $2.50 į metus 
su pridėjimu taksų.

PINIGAI Mes siunčiame pi
nigus j Lietuvą. Grei
tas patarnavimas, že
mos kainos.

APDRAUDA Nuo ugnies, 
nuo tornados, automo- 

. bilių apdrauda ir tt.
LAIVAKORTĖS Parduodame 

laivakorte^ > ant visų 
linijų. ' C ' r

ČEKIAI Mes išmainysime 
jūsų čekius.

NUOŠIMČIAI Mes iškolęk- 
tuosime nuošimčius už 
jūsų mortgičius pirk* 
tus iš bankų, kurie 
dabar yra užsidarę.

1751 W. 47th St.
. 1 netoh Wood

Phone YARDS 3895

Chi. lietuvė automo 
bilio nelaimėj 

Michigane

Buy glovąs whh wha» 
it savęs

Ketvirtadienį, sausio 19 d. 
įvyksta pirmas kliubo susi 
rinkimas.

Praeitą sekmadienįj “Pir
myn” choras transliavo per 
radio stotį WCFL pirmą aktą 
Audren’o operetės “Laima”. 
Operetes transliavimas buvo 
pirmas toks įvykis Amerikos 
lietuvių radio programuose ir 
jį reikia skaityti pilnai nusi
sekusiu.

Prie pasisekimo, be solistų 
ir choro, žymiai prisidėjo p. 
Nora Gugienė, pasakotoja, ku
ri priruošė tikslią ir įdomią 
pirmo “Laimos” akto turinio 
sutrauką. Jos atpasakojimai 
davė klausytojams progą ne- 
vięn gėrėtis dainomis ir. muzi
ka, liet susjpažiriti ir“su pačiu 
operetės turiniu.

Dabar, kaip aš taip ir ma
no kaimynai esame nepapras
tai suinteresuoti operetės “Lai
mos” perstatymu, sako Meno 
mėgėjas. Nekantriai tenka 
laukti sausio 29 d. ir ruoštis 
į Lietuvių Auditoriją, kur ji 
bus suvaidinta.

Musų širdingiausiu noru yra 
tas, kad kiekvienas meno mė
gėjas pasistengtų atvykti kaL 
bama diena į Auditoriją ir pa
matyti šį puikų veikalų sce
noje.

MOKINAME
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Lotynų Kalbos 
Laiškų Rašymo 
Marinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Abelnos Istorijos

MOKSLO LAIKAS: ' 
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir

7 iki 9 Vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St., 
CHICAGO. ILL.

Situation Wanted 
________ parl>5» Įęško _ _ _ _

ESU ištikimas vaikinas, ieškau darbo 
į grosernę ar bučernę, dirbsiu už valgį ir 
guolį. Atsišaukife v28O E. 14tr St., 
Chicago Heigbts, III.

lovoje, bet praeito trečiadienio 
vakare neririiavo, 
dainuoti svarbią 
Operetic Art Theatre 
pioje operoje 
čiugai”.

>Jors šeimyna ir draudė jai 
važiuoti, p. Drangelienč, kaip 
tikra artistė, tarė, “The show 
mušt go on”.

Nežiūrint negalavimo, ji ne
paprastai gerai atliko “Maliel- 
los” rolę operoje ir susilaukė 
tikrų ovacijų nuo publikos. P. 
Orangeliene įrodė, kad yra 
artistė.

Kiek teko patirti, dainininke 
tebenegaluoja ir dabar. Ti
kiu, kad netrukus pasveiks.

CLASSIFIED AOS

yjx81Ux69.
sės tono ir ant 

stogas yra 
i ant

NAUJIENAS Pattern Dm*.
1789 S. Halsted St., Chicago.
Čia Įdedd 15 centu ir prašau■

atsiusti man pavyzdi No. _ __ _
Mieros

Farms For Sale 
Tildai Pardavimui

PARDAVIMUI ūkis Michigan vai 
stijoj su gyvuliais ir naujais budinkais 
Atsišaukite 19 No. Latrobe Avė.

Chevrolet' 1933 Komerciniai Vežimai, 
išstatatomi šiandien parodon po visą 
Ameriką pas trokų dyleriūs visur. Jų 
yra tris labai įdomus modeliai: puses 
tono su 109-incių wbeelbase; 131-inčių 
1% tono wheelbase trokai; ir 157-inčių 
1 % tono wbeelbase trokai.

Kainos yra labai nupigintos ir ant 
pusės tono tęsias nup $330 už pagrin
dinius rėmus standartiniams ir $345 
dei specialių pagrindinių rėmų iki $559 
dėl specialiaus Canopy modelio su 
scree^ šąnais.

Už 131-inčių wheelb^se troką yra 
nuo $480 už paf ’ ” 
su cab) iki $870 
delį.

Pagrindini rėmai’ Už 157-inčių wheel- 
base troką yra $510 ($600 su cab) 
ir kainos ant įvairių .modelių eina iki 
$950 už Van Panel išdirbystės, turintie- 
jie dimensiją iš 142- 

Panel išdirbystės ‘i
13 1 -inčių wheelbase?trokų, i 
“French” styliaus. Maliava ant visų 
trokų yra bizgahčioį1 rūšies. Speciali 
atyda ir pagerinimas buvo suteikta dėl 
vežėjo vietos, jo J&togtimui. Sėdynė 
yra tvirta ir apverčiama j priekį ir į 
užpakalį, ją galima pasitaisyti iki trijų 
pozicijų. Saugus stiklai vartojami dėl 
vvindshields su dvigubu seąl. Sėdynes 
panašios į vartojamas, trokų .kabuose, bet 
su “rebound snubbers’’ materijolo dėl 
paduškų.

Sedan 
inercinis

Nėra vien tik gąlingesnis bet ope- 
švelniau ir yra ekonomiškesnis, 

Kiekvieno inžino 
irgi yra padidinta per-

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

KRAUTUVIŲ FIXTURES
Mes turime keletą vartotų Dayton 

Svarstyklių, Slicerių, Grinderių, Cash 
Registerių, Šaldytuvų. Kaunterių, varto
tų Ledui Mašinų, taipgi naujų fixtures 
ir Ledui Mašinų bargeno kainomis.

X L REFRIGERATING CO. 
1834 W. 59th St.

Real Estate For Sale
Namai-ŽemS Pardavimai____

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash, ir mainymui visokios rūšies pro- 
perčių, biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai namelį ar kokį biznį ir tuomi 
apsaugosite savo pinigus. — Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokius rūšies dokumentus, kaip tai. 
pirmus ir antrus morgičius, kontraktus, 
Bills of Sale, Leases ir tt. Musų obalsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas”. Virš- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

Paul M. Smith & Co.
Real Estate—Loans—Insurance 

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

REIKALINGAS senyvas 
kaipo janitoriaus pagelbininkas 
būti unijistas.

19 N. Latrobe Avė.

33.19
Dabar tokią dėvi.

38, 40, 42, 44
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