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Visos karo jėgos 
sutraukiamos ties
Hawaii arkipelagu

EXTRA
Ir Francija jungiasi su Amerika 

ir Anglija protestuoti prieš 
Nanking bombardavimą

Washington, vas. I. — Pra
nešimu iš Nanking, Kinijoj, 
Amerikos karo laivas ties Nan- 
kingu turėjo skubiai pasitrauk
ti nuo pavojaus,.atsidūręs ug
nyje, kai japonų karo laivai pra
dėjo bombarduoti Nankingo 
miestą. Jokio ženklo prieš bom
barduodami japonai nedavė.

VVashington, vas. 2. — Fran
cija formaliai pranešė, kad ir ji 
prisideda prie Amerikos ir An
glijos bendram veiksmui Shan- 
ghajuj ir taip pat pareiškia 
protestą dėl Nankingo bombar
davimo. *

VVashington, vas. 1. — Ame
rika išsiunčia žymiausį karo lai
vą Huston su dar 9 naikinto
jais, jurininkais ir 31 infante- 
rijos pulkų į Shanghai. Tai bus 
pirmi Amerikos sausžemio ka- 

• reiviai Kinjoj nuo 1900 metų 
Bokserių sukilimo.

Milžiniški jūrių manevrai
Los Angeles, vbjs. L -ę- še

šios dešimts ir penki karo lai
vai išplaukė iš San Frnncisco k 
kitų Pacifiko uostų į Hawaii sa
las, arti prie Kinijos pasienių, 
laikyti vienus iš didžiausių, ko
kių dar Amerika neturėjo jūrių 
pajėgų manevrus.

Manevruose dalyvaus apie 
150 paviršio laivų, 300 orlaivių 
su 42,000 žmonių, tame tarpe 9 
superdrcdnoutai, 2 milžiniški 
orlaivių nešėjai, 6 submarinai, 
30 nakintojų, daug skautų, krei
serių, ligoninės ir kt. Visi laivai 
bus netoli Shanghai reikalui ki
lus.

Shanghai. vas. 1. — Japonų 
laivai vakar bombardavo Swa- 
tow miestą, už tai, kad neišpil- 
dę jų ultimatumo, liautis boi
kotavus japonų prekes.

Nanking, vas. 1. — 
narsiausių ir geriausiai 
kintų Kinijos kareivių
bėjo ginti sostinės Nankingo. 
Kareiviai, apginkluoti vokiškais 
automatiškais šautuvais, pasta
tyti pozicijose vyti japonus, jei 
tie išlips į krantą.

Shanghai, vas. 2.—Rytų ■ lai
ku. Amerikos vėliavą nuplėšė ir 
sumynė kojomis japonų jūrei
viai tarptautinėj neutraliu ė j ko
lonijoj. Vėliava buvo iškelta 
virš metodistų mokyklos, kurią 
japonų kareiviai jau pirmiau 
buvo išlaužę.

Washihgton, vas. 1. —Baimė 
dėl Amerikos piliečių įvairiuose 
Kinijos miestuose didėja, kai 
japonų kiniečių santykiai vis la
biau įsitempia. Amerikos lai
vams j&akyta ruoštis savo pi
liečius gabenti lauk.

Roma. vas. 1. — Italija pri
sijungė prie Amerikos, Angli
jos formalio protesto Japonijai 
dėl invazijos Kinijon.

Londonas, vas. 1. — Anglijoj 
ūpas keičiasi link japonų ir jau 
oficialiai kalbama, kad jei Ja
ponija nesiims proto, tai Ang
lija skelbs boikotą Japonijai; 
patardama Tautų Sąjungai tą 
boikotą vykdyti.

a;

New York, vaš. 1.— Prane
šama, kad Shanghai miestą iš
deginus dabar daugiau kaip mi
lijonas žmonių liko be maisto 
ir be pastogės.

VVashington, vas. 1. — Japo
nai rengiasi pradėti naują kam
paniją prieš Shanghai, kurį ki
niečiai atlaikė prieš jų invazi
ją. Kadangi dabar Shanghajuj 
yna 5,000 Amerikos ir 10,000 
Anglijos kariuomenės ir pilnas 
uostas tų dviejų valstybių ka
ro laivų, spėjama, kad japonams 
pradėjus laivų akciją, sunku 
bus išvengti susirėmimo, kas 
reikštų tikrą karo pradžią tarp 
Japonijos ir Amerikos su Ang
lija.

30,000 
pamo- 
atsku-

Nauja Geležinio: 
Fronto partija 

Vokietijoj
Gins konstituciją prieš ekstre

mistus

Hitleristų “karas” su komu
nistais

Dortmund, Vokietija, vas. 1. 
—Du užmušti įr 1 sužeistas 
karštame mušyj taip hitleristų 
ir komunistų pereitą sekmadie
nį.

Berlyans, vas. 1. — čia įvy
ko viešas susirinkimas įsteigi
mui naujos politinės, partijos, 
pavadintos “Geležinis Frontas”. 
Partijos svarbiausias tikslas bus 
palaikyti demokratinę respubli
ką. Susirinkime dalyvavo tū
kstantinės minios.

Senis išgelbėjo 3 
nuolius

jau

Pa pa protestuoja dėl jėzuitų

Madridas, vasario L — Vati
kanas atsiuntė per savo nunci
jų protesto notą Ispanijos vy
riausybei, dėl jėzuitų ordeno pa? 
leidimo.

ORRSite

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

Kiek Šilčiau. Vidutinis, švie
žias pietų vėjas.

Temperatūra vakar
28 laipsniai.

buvo 28

i. —Green Bay, Wis., vas.
Petras Bins, 68 metų, pama
tęs, kad upėj Fox plaukdami 
valtelėj keturi jaunuoliai pra
dėjo skęsti, nors buvo šaltis 5 
laipsnių žemiau zero, įšokęs 
upėn priplaukė per ledus ir tris 
išgelbėjo. Ketvirtas palindo po 
ledu ir žuvo. <

Spinduliai gydo plika 
galvius

New York, vas. 1. — Nauji 
spinduliai, pavadinti Grenz spin 
duliais, išgydo ' galvos plaukų 
nusmukimą. Tokių pasekmių 
pasiekė dr. Gustaw Bučky, nau
jųjų spnidulių išradėjas, kuriam 
pavyko . apželdinti nuplikusį

Komunistų partijos konferenci
ja susirupinusi

f Acme-P. « Ą. Photo]

Japonų jūreiviai Shanghai miesto gatvėse. Japonai .grūmoja tą miestą .paimti savo kontrolėn, 
jeigu kiniečiai neišpildys jų reikalavimų.

Kinija reikalauja, 
Japonija draudžia 

kitų intervenciją
'i ' 'Amerikos, Angluos, Francijos 

protestai dar ‘kibiau kursto 
japonus

Loyang, ^Kinija; vas. 1.—Ki-

Aras numetė veršį me 
džiotojams

Colorado Springs, Colo., vas. 
1.-— Raymond Iląrvey vos iš
vengė giltinės, kai per jo au
tomobilio stogą prasilatižęs •- 
krito iš dapgauą 75 svarų ver
šis, kuomet jjs važiavo medžio
ti kiški’ų. Veršį numetė arelis,' 
kurį medžiotojai vpaskui nušo
vė. Arelis turėjo 7 pėdas nuo 
vieno sparno galo ligi kito. Har-

Į nusiginklavimo 
konferenciją 64 

šalys susirinko
Ūpas prislėgtas dėl karo debesų 

irytuose

Dvidešimtas konsti
tucijos amend- 

mentas .
Turės panaikinti aštuonioliktąjį

Washington, vas. .1. —r Jei 
kitaip nepavyks prašalinti pro- 
hibicijos, senatorius Wagner iš 
New Yorko ruošia' konstituci
jai dvidešimtą amendmėntą, 
kurs turėsiąs panaikinti aštuo
nioliktąjį.

Baltgvardiėčiai ku 
ria naują Rusiją?

Maskva, vasario 1. — Sovie
tų Rusija turi akylai sekti į- 
vykius tolimuose rytuose su di
džiausiu atsidėjimu, pareiškė 
Rusijos premjeras Molotovas 
septynioliktai visos Rusijos so
vietų konferencijai Maskvoje. 
“Baltieji rusai Mandžurijoje 
suokalbiai!  j a įsteigti valstybėlę 
ir nutraukti santykius su So
vietų Rusija rytuose”, jis pa
reiškė.

Naująusi įvykiai Shanghajuj 
yra iškalbingas įrodymas, ko 
siekia imperialistai. Sovietų 
valdžia butų atsilikusi nuo savo 
pareigų, jei ji leistįų užmigdyti \ ‘ ’ i. . , J

Bedarbių pašalpos 
klausimas kongrese 
dar tebesvarstomas

Bankieriams davė $2,000,000,- 
000 “doles”, bedarbius už
miršo

Washington, vasario 1.—Al
kstančių bedarbių šelpimo rei
kalas, kuriam taip labai prie
šinasi administracija, vistiek 
atsidūrė abiejų, senato ir atsto
vų rūmų komisijose, kuomet 
Alabama atstovas, Huddleton, 
demokratas, įnešė į kongreso 
komisiją pasiūlymą priimti jo 
paruoštą bilių dėl $100,000,000 
lėšų bedarbiams šelpti, kurias 
turėtų vartoti prezidento be
darbių šelpimo komisija.

Kiti atstovai kėlė $350,000,- 
000 sumos reikalą, iškeltą se
natoriaus LaFollette ir Costi* 
gan, jąu priimtą vienoje senato 
komisijoj.

Darbo Federacijos atstovas 
McGrady pareiškė, kad be fe- 
deralės pagalbos nebebus gali
ma bedarbiams pagelbėti.

Bankieriai gavo riebią dolę
“Kuomet senato lyderiai sa

ko, jog jie neturi aiškių faktų 
kiek ir kas yra reikalinga be
daliams, jie yra arba pade-

save, dabartiniais tarptautiniair ignorantai arba jie manof

nij<». karo vadaš Chiiing Kai | vey- tapo kiek pritrenktas ver 
Shek pareiškė, kgd ' Svetimos įkritus 'iį jo automobilį, 
valstybės turi įsikišti, kad Ki
nija liktų išgelbėta nuo japonų 
invazijos. Kinija' priešinsis ja
ponų atakoms, bet jai gręsia 
katastrofa, jei svetimos valsty
bes neįsimaišys”. •
Kiek Amerikos pajėgų Rytuose

VVashington, vas. 1, —Ame
rika turi Kinijos vandenyse, ar
ba arti Kinijos, Maniloje ir pa- 
keliuj į Shanghai karo pajėgų 
su 10,166 žmonėmis. Iš laivų, 
kreiceris Huston yra pakeliu j;' 
naikintojai 6 ties Shanghai, 7 
apleidžia Manilą, 1 ties Nan
king, 3 pietų Kinijoj, dar 2 
Maniloj; 7 armotlaiviai Yangt- 
ze upėj, 2 ties Gan ton ir dar 
Maniloj 24 įvairus lAivai pa
ruošti kelionei, be to submari- 
nai ir orlaiviai. '

Lpndonas, vas. 1. — Anglija, 
kooperuodama su Amerika, į- 

‘sakė siųsti daugiau i laivų ir ka
riuomenės j Shanghai; laukia
ma dar dviejų drednoutų, Kent 
ir Suffolk.
Japonai siunčia didelę armiją 

‘ ,i ..
Amerikos,

Charbino mūšiuose 
šimtai užmuštųjų

Sovietų Rusija žada protestuoti 
Japonijai

I z -

Tokyo, vas. 1, — šimtai už
mušta karštame mūšyje tarp ki
niečių ir japonu, kokias 10 my
lių nuo Cha'rbino miesto. Vie
nas japonų traukinys pilnas ka
reivių apvirto, vėžes kiniečiams 
nugriovus. Kiniečiai durtuvais 
puolė-japonų traukinį pridary
dami daug žalos. Japonų or
laiviai smarkiai bombarduoja 
Charbiną. •

L. M. Karachan, Sovietų Ru
sijos užsienių komisaras, pra
nešė japonams, kad Rusija ren
giasi protestuoti dėl japonų 
kariuomenės siuntimo į Charbi- 
na.

Geneva, vas. 1. — Labai pri
slėgtu upu susirinko 64 valsty
bių atstovai čia į nusiginklavi
mo konferenciją, kuri turi ry- 

jtoj prasidėti karo debesims ry
tuose kįlant. • •

Delegatams tebesirenkant, Ki
nijos atstovas Tautų Sąjungos 
griežtai reikalavo imtis efek
tingų priemonių prieš japonus 
ir už taikos apsaugojimą. Nuo 
Amerikos konferencijon atvyko 
ambasadoriai Gibson ir Wilson. 
Sovietų delegatas, pats Maksim 
Litvinova's atvyko su didele de
legacija. 1 :

Lewis iškurnėjo 
mainerių unijose

Illinois maineriai negali pravest 
“home rule’*

įvykiais. Mes turime būti pri 
sirengę ginti savo interesus”.

Lietuvos dvasininkai 
nepasiduoda valdžiai
Piliečių Apsaugos Departamen

tas skelbia:

..r**--n*r**^**^-^-**-*-R

Amūras \ir j kalėjimų 
užsuka

Tokyo, vas. 1.
Anglijos ir dabar Francijos ben
dras protestas dėl pagrobimo 
iip vartojimo neutralės tarptau
tines kolonijos savo karo Ope
racijoms dar labiau įsiutina ja
ponus prieš kinus. Aukšto Ja
ponijos valdininko pareiškimu, 
Japonija' “parodys Kinijai, kad 
ji nesivaduoja nonsensais”. Pa
tikimai patirta, kad Japonija 
ruošia Kinijoj tokią pat krucia- 
dą, kokią ji surengė Mandžuri- 
joj. Japonijos myusterių ka
binetas nutarė siųsti j Kiniją 
reguliarę kariuomėnę. Nankih- 
gą japonų karo laivai pradėjo 
bombarduoti be perspėjimo pu
siau dvyliktos pereitą naktį. 
Shanghai japonų karo IhiVas 
bombardavo Amerikoš aliejaus 
kompanijos namus.

r . -T—.

Lansing, Kansas, vas. 1. —- 
ieškoma dviejų kalinių, A. Wil- 
liams it Miss Bobbie Phillips, 
kurie pavogę administracijos 
automobilį jąu pabėgo. Patirta, 
kad VViUiams kažkokiu . budu 
nuvykdavo į gretimą moterų 
kalėjimą pas sąvo n^eilužę ir 
abudu įsimylėję, pabėgo ir ap
sivedė.

7 ■ ‘ H
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Maskvoj pabrango pra
gyvenimas

Maskva, vas. 1. -—Netikėtai, 
be'jokio pranešimo Maskvoj pa
kilo maisto ir apdarų kainos 
nuo 25 ligi 100 nuošimčių. 
Darbininkams toks staigus pa
kitėjimas sudarė didelį apsun
kinimą biudžete.

Indianapolis, vasario 1. — 
Dvimetinė angliakasių unijos, 
the United Mine Workers, of 
America konvencija praleidusi 
beveik dvi dienas vieną rezoliu
ciją besvarstant, galop priėjo 
prie algų klausimoj konstituci
jos pakeitimų ir naujų rezoliu
cijų. Manoma, kad darbo ir 
algų klausimu bus priimta dar
bo dienų sąvaitės ir 6 darbo va
landų dienos pamatas.

Ilgus debatus dėl vartojimo 
injunetions darbo disputuose 
pereitą šeštadienį laimėjo John 
Lewis administracija. Illinois 
mainerių pasiūlytas “home 
rule” atmesta priė/nipni Lewis 
rezoliucijos. Lewis pranešė, 
kad konvencija’ baigsis apie sa
vaitės vidurį. .

y ■ ■ 1 " -

Kinija nežada karo 
skelbti

“Katalikų veikimo 
vyriausioji valdyba' buvo pada
vusi Vidaus Reikalų Ministeri
jai skundą, kuriuo prašė at
šaukti Kauno miesto . ir apsk
rities , viršininko reikalavimą 
išpildyti organizacijų surašy
mui nustatytos formos lapą 
anketą. Vidaus Reikalų Minis
terija, turėdama galvoj įstaty
mo apie draugijas, kur pasaky
ta, kad draugijų darbo priežiū
ra priklauso Vidaus Reikalų 
Ministerijai,-— skundą atmetė. 
Manoma, kad jei kuri draugija 
atsisakys suteikti organizacijų 
surašymui reikalingų žinių, tai 
jos atsakingi asmenys bus 
traukiami .teismo atsakomybėn, 
pagal Baudž. St. 139 str.”

centro

Klaipėdoje įsikūrė mui 
lo sindikaas

Teko sužinoti, kad neseniai 
Klaipėdoje įsikūrė muilo sindi
katas. Tas sindikatas turėsiąs 
vieną kontorą ir nustatysiąs 
muilo kainas.

T-

Lo VenGeneva, vas. 1>
Kan, Kinijos užsienių ministe- 
ris pranešė Tautų Sąjungai, 
kadi žinios apie Kinijos nutari
mą skelbti formai j karą Japoni
jai yra neteisingos. . . I

kad jau viskas yra padaryta, 
kuomet jie paskyrė bankie- 
riams ' $2,000,000,000,000 “do- 
lę”, iš kurios sumos nebus mai
tinami nei aprengiami alkani 
kūdikiai”, pasakė McGrady.

Gari Borders, Chicago Work- 
ęr’s Committee on Unemploy- 
mėnt pirmininkas pareiškė, kad 
jaii 600,000 vyrų, moterų ir 
vaikų Chicagoj vis neturi pra
gyvenimo priemonių ir nuo se
nai yra visuomenės našta ne dėl 
savo kaitės.

Lietuvos banko aukso 
fondas

Kaunas.—Gautomis žiniomis, 
sausio 1 dienai, siekia 50.135.- 
000 litų. Banknotų .apyvarta 
sudaro 108 mil. 940.000 litų. 
Tokiu budu banknotų padengi
mas auksu pakilo nuo 44% iki 
46%.

Ir Portugalija plaukia į 
Kiniją

Lisbona, Portugalija, vasario 
1.—Valdžia įšaldė savo dviem 
laivams, Adamaster ir Repub- 
lica plaukti j Shanghai ir ginti 
savo piliečius. >

Chicago, vas. 1. —žydų lab
daringos organizacijos turi $2,- 
869,198 fondą 1932 mėlių šelpi 
mo reikalams.

ĮgEgi AVASAĖIS jau nebetoli. Gamta 
vėl atgys, ir kartu su ja musų 

I^W1 viltis ir jiegos.
Rengkimės prie to atgijimo, sutvarkyki
me savo finansus, pradėkime statybų.
Musų Bankai ir Paskolos įstaigos yra 
tvirti ir prisirengę jums patarnauti, tik 
parodykite jiems savo pasitikėjimų. At- 

> siminkite, jie gyvuoja ne vien dėl savo 
labo, bet ir dėl jūsų gerovės.

amam U" XE
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Į KORESPONDENCIJOS

Indiana Harbor, Ind,
Nabožcnstvcs prie šv. tėvo Le

nino ir— Parcir.kulis.

‘ Sausio 21 d. pas mus tam 
tikra sekta, kuri šventablyvai 
tik i savo “šventąjį” Leliną, bu
vo surengusi naboženstvas už 
savo šventojo tėvo dūšią-— Le
nino mirties sukaktuvių minėji
mą. Turėdamas laiko ir aš nu
ėjau tų atlaidų pasiklausyti..

Buvo kviečiamos visokios 
tautos ir rasės, nes buvo viso
kių “kunigų” ir “popų”, tik iiė- 

4u viską- apaštalų tai nebuvo. 
Buvo ir jų artimiausių viengen
čių— “juodųjų brolių”.

Atlaidus pradėjo su giesme. 
Vieni sustojo, kiti sėdėjo,— 
taip kaip laike SLA. seimo Lie
tuvos himną giedant. Visi bolše
vikų pamokslininkai girė ma- 
tuškų Kasėją ir jų garbino kaip 
kuris tik išmanė, kad ji išaugi
no tokį šventą vyrą kaip Leni
nas. Vienas misionierius nušne
kėjo net, kad buk Leninas nu
vertęs caro valdžią, pats vado
vavęs sukilimui ir kovęsis su 
(aro žandarais. Tam kunigužui, 
matyt, iš karščio galvoj susi
maišė visi potieriai.

Bet garomūam.i ..emną neuž
miršo jie ir stipriai keiktis. 
Keikė gi jin visą svietą, o la
biausi: i ai socialdemokratus, 
ypač gi Vokietijos socialdemok
ratus. Keiktis gi jie buvo geriau 
susimokinę, negu potierius už 
Lenino dusią. Ir visi kaip vie
nas atmintinai mokėjo keikti 
. ocialdemokratus.

žinoma, svarbiausias dalykas 
tai buvo kaulijamas aukų. Kau
lijo aukų komunistų partijai, 
kaulija Kentucky streikieriams, 
k-d siųstų per jų rankas į jų 
kišenius, kaulijo ir politiškam 
komitetui, bet mažai pelnė. 
Prašė aukų visiems, bet apie 

ietes bedarbius, kad jiems yra 
■o kalinga pagalba, tai visai už- 
miršo ir nė žodeliu neprisimi-

Man kartų teko būti “sup- 
: 'ėine”. Klaikus reginys. Kokie 

nitai išbadėjusių žmonių sre
bia visai liesų sriuvų ir tuo tu- 
• i pasitenkinti palaikymui savo 
; . vasties. Daugiausia buvo j uo
rę ją, bet yra ir keli lietuviai, 

■ ri turi gyventi iš “supkičinų” 
.’ilonės. Jiems tai komunistai 

mokų nerinko. w
O o O

Už kelių dienų po šių nabo- 
.. rstvų. būtent sausio 24 d., 

Dr iski komunistai iš East 
< hieago (nes pas mus jų nėra) 
.m engė savo Bareinkulį. Turė
jau ir tą vakarą liuoso laike, 
tad nuėjau ir i jų parcinkulj. 
šūiėjau paskirtu laiku; žmonių 
m daugiausia, bet vėliau prisi
rinko daugiau, kai dėl jų, tai 
ir perdaug. Andriulio net sei
lės pradėjo varvėti— manė ge
rokai pasipelnyti.

Išeina pirmininkas, gana 
: kysta ir nedrąsus vyrukas, ir 
' įstato Mizarioka, kuris išbu
vęs Rusi.; »j kelias savaites ir 
jau viską apie didžiąją Rusiją 
;sužinojęs ir čia iš toli atvažia- 
*ęs mums papasakoti. Ir visą 

'navo kalbą Mtžara pašventė
garbinimui Rusijos, kaip ten
esą gerai (bet pats ilgiau ke
lių savaičių ten nenorėjo pasi
likti). Esą mes čia skurstame, 
darbo neturime, esame nevalgę, 
o, girdi, Rusijoj tai visi dirba— 
vyrai, moterys ir vaikai. Dirbti 
turi net ir nėščios moterys, nes 
kitaip badu turėtų mirti. Ame
rikos komisarų nėščios moterys 
tai ne indų neplauna, o matuš- 
koj Rusijoj jos turi visą dieną 

' minkyti molį, ar sunkiai dirbti 
dirbtuvėj. Ar ne gera gyventi 
Rusijoj ?

Paskui Mizarokas atsisuko. į 
Chicogo ir ėmė “garbinti” Gri
gaitį, kam jis nėra tokia kvai
to® ir netiki į Lenino stebuklus.

Kol dar vienas .Mizura.kalbč? 
jo, tat dar. bttvo pusė bėdos, bet

kaip jam pradėjo klausimus 
statyti, tai visai susimaišė. 
Pav., jis pasakė, kad-visos dirb
tuvės priklauso darbininkams, 
bet kai paklausė, ar darbinin
kai ir jų pelnu dalinasi, tai.tu
rėjo pripažinti, kad darbininkai 
nieko negauna ir visą pelną pa
siima valdžia. Reiškia^ taip kaip 
Amerikoje, darbininkai' dBrbU, 
bet kapitalistai semiasi pelną*! į 
klausimų, ar gali žmogus būti 
turtingas Rusijoj, atsakė, kad 
gauna tik valgyti, butų ir dar
bų, pinigų gi niekas neturi.

Vienas paklausė, kodėl komu
nistai uždėjo diktatūrą ant savo 
sojuzo iy neleidžia kitiems kan
didatuoti i sojuzo Piki. Tarybą. 
Mizara bandė atsisakyti nuo to
kių klausimų, kad jis čia kal
bąs ne apie sojuzą, o matušką 
Rosejų, bet tapo prisipirtas prie 
sienos ir turėjo pripažinti, kad 
Bacevičiui neleidžia kandidatuo
ti todėl, kad jis bimbiniams ko
misarams ne košer. Po to tuoj 
pasiskubino užbaigti klausimus, 
nes pamatė, kad čia yra. vyrų 
su galvomis, kurie jį gali surai
tyti ir privesti prie to, kad Jis 
nebeturės ir ką sakyti.

Kaulijo ir aukų, bet visai 
mažai gavo, vis apie $3— neap
simokėjo nė komisarams suva
žiuoti. o jų čia buvo susirinkęs 
visas stalius iš Chięagos.

—Žilas genelis ..

Eagie River, Wis.
Apie viską po biskj»<

Jau Nauji Metai praėjo, bet 
žmonės dar su valtelėmis tebe
sivažinėja upėmis. Tai didelė re
tenybė šioj apylinkėj. Tiesa, ant 
ežerų pasirodė ledas, bet jis la
bai plonas. Atrodo, kad šiais 
metais nebus ledaunėms pakan
kamai ledaus.

Jau ir mes tikri unijistai: 
dirbame tik po astuonias valan
das ir tris dienas per savaitę. 
Mokesniai visiems tapo sulygin
ti, Uždirbame tik ant cigaretų, 
o su kitomis gyvenimo reikme
nimis,— tai kaip Dievas davė. 
Mat, gerieji darbdaviai užmir
šo, kad žmogus vien tik ciga- 
retais negali gyventi.

» Q
Vietos katalikų dusių ganyto

jas paskirstė savo aveles j dvi 
grupi ir padarė 2 sąrašu. Į baltą
jį listą pateko visi geri katali
kai, kurie ištikimai tarnauja 
kunigužiui ir nesigaili savo cen
tų. Į juodas knygas tapo užra
šyti visi tie, kurie visai neduo
da pinigų arba visai mažai jų 
teduoda. Dūšių ganytojas suma
nė juos sugėdinti,— surašė vi
sų neištikimų avelių pavardes ir 
prisegė prie bažnyčios durų. 
Vadinasi, prikalė prie, gėdos, 
stulpo.

Bet “sukietėję griešninkai”' 
visai į tai neatkreipė dėmesio.! 
Tąsyk kunigužis sukvietė balto
jo surašo aveles ir paprašė pa
ramos. Tapo išrinkti 30 vyrų, 
kurie stengsis .surasti geresniu 
būdų, kaip paklydusius sugrą
žinti ant gero kelio, Kuo visa ta 
komedija baigsis^ — sunku pasa
kyti.

šventas raštas sako, jog Kris
tus, turėdamas 99 ištikimas 
aveles, ėjo ieškoti vienos pakly
dusios. Atrodo, kad prieš musų 
kunigužį stovi kur kas rimtesnė 
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Los Angelės, Gal. — Taip miestas atrodė 
y-rmii ' ..i’ i!'pyt!".'.'.i!i ■ .u-c*?--—--r-n:

problema: jis turi apie 50 ar 60 vasario mėn. 
ištikimų avelių ir arti dviejų 
šimtų paklydusių. Suvaryti tas 
paklydusias aveles į avinyčią 
bus tikrai sunkus dąrbas. 

» » p
Man teko aplankyti kaimy

nystėj esanti Phelps miestelį. 
Kaip tik tuo laiku vietos mo
kykla turėjo surengusi Kalėdų 
vakarą, kurio programas susi
dėjo iš deklamacijų, dainų ir 
vaidinimų. Programų daugumoj 
išpildė lietuvių vaikai. Ir turiu 
pasakyti, kad jie pasirodė tik
rai gerai, kaip tikri seniai. Ma
lonu, kad lietuvių vaikai taip 
gražiai pasižymi. -

štai ką vietiniai—laikraščiai Q- | j»1111 e. > >
praięeša apie Phelps miestelio 
apylinkę. “Jeigu tu iš bado esi 
priverstas šaudyti stirnas, tuos 
gražiausius šiaurinio Wisconsi- 
iio gyvulėlius, tai ateik į taksų 
mokėjimo fondų ir gausi $10 
mėsai nusipirkti,— bet stirnas 
palik gyvas”.

—Jonas P. Sh.

Rockford, III.
Vakaras
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sausio 14 d., kada ten siautė sniego audra.

(šeštadienį) 7 
vai. vak. Golunibus Svetainėj, 
320 Kent-SU SLA< 77los kuo
pos jaunuolių skyriaus rengia* 
inanr vakare. Programoj: 
“Amžinoji. Meile.” • komedija, 
muzikos numeriai, dainos ir 
šokiai kuriems gros naujai su
sitverusioji SA. 77tos kuopos 
jaunuolių skyriaus, 8 asmenų 
orkestrą. Bilietai, perkant iš 
anksto, parsiduoda tik už 30c.

Pasiskubinkite įsigyti bilie
tus, nes vėliau negausite.

• — Re p.

šiais moderniškais laikais, 
kada visi serga divorsų. mani
ja, išgyventi 25 metus susiluo-4 
kus yra didelis daiktas.

Gi pp. Babuškinai išgyveno.' 
Vadinasi sulaukė “Sidabrinės 
Vėselijos”.

Kad tokį didelį įvykį tinka-r 
mai paminėjus, jie iškėlė ptio-. 
tų, kurion • sukvietė, savo arti
miausius draugus prietelius. 
Jie puotavo, valgeč gėrė, dai
navo, IjjLiksminos, iia, ii‘ dėl 
kokio tai menkniekio ■ pp. Ba-^ 
bliškinai ėmė- bartis^ pyktis- ir 
pagaliau priėjo prie- to, kad 
svečiai turėjo, nešdintis^ gi pp. 
Babuškinai; nutarė skirtis 
im t i divorsą. Alį. jie- gaus
voršų? Tų pamatysime 6 d.
■ III Hį.uniMi ' i.iuan ii»ii'iiu m i 11 ^1 "*n^wi I w

Pinigų Siuntimo Skyrius at- 
.dgras kasdie, nuo 8 v. ryto, 
'iki 8 vai. vak. Nedčldieniaiš 
nuo-9 v. ryto* iki U v. pA p<>

*
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TAS STRfiNV SKAUDĖJIMAS
Galbūt įspėja pakrikusius ink-

GREITAI' susidomėkite aštrią strėnų 
diegimu, su pūslės nercgiiliarUmais 

I ir jautimu nuvargusiu, nervuotuj Bt.upo.
Tai galbūt įspėja kokį inkstų* arj pus- 
lės pakrikimu. * ’ f .

Vartotojai visur atsidėta an^ Doan’a ||g
Pilta. Pardavimai milionų dėžučių kas* JB1 
met parodo Doan’s populiarumą. Jiisų vO

l ' aptikiainkas ture- Doan’h «■

! Doan’s Pilis ADiiiretla
Idncy^

1 '•/ /'..L/

Lietuvos darbininkai, no mė"."
žemės ūkioministerijos sąma
tos Onai Naryškinajtei (stam- 

Naryškino 
, kuri gyvena Angli

joj) išmokėta 200,(XX) lt. gry
nais pinigais, ir dar išmokės 
100,000, ir duota iškirstinai 
100 ha miško”.

ir ūkininkai
Darbininkai ir ūkininkai skur- baus dvarininko 

sta, o dvarininkai patenkinti Įpėdinei, 
džiaugiasi. ■■ ’v

I pačia norma, ką ir keletą me
lų tam atgal. Jie taipgi ap
krauti aukštais muitais. O 
visi tie pinigai plaukia į dva
rininkų ir kunigų kišenius! 
(Kunigams “algoms” išmoka 
1,(XX),000’ lt. į metus).

Kas per “paukštis” NaryŠ-
♦ kinas ?

Naryškinas yra stambiausias 
dvarininkas Šiaulių apskrity 
ir buvusio Rusijos despoto ca
ro šulas. Jis visuomet stojo 
už: priespaudą ir buvo vienas 
tų, kuriam baudžiavos laikais 
Lietuvos kaimiečiai varu buvo 
varomi apdirbti visus Jaukų 
įlarbus dvaruose, ir dirbo 3 
dienas savaitėj. Šiandien dar 

z man yra žinomi senyvi žmo
nės, kurie buvo Naryškino 
baudžiauninkais.

Jeigu šiandien Liet, valsty
bės iždo pinigais atlygina 
dvar. Naryškino net įpėdinei 
Anglijoj, tai kodėl Liet, “gera
širdė” vyriausybė neatsižvel
gia Į tuos Naryškino buvusius 
vergus, kurie dabar dar tebe
gyvena? Ir todėl Naryškino 
vergams neskiriama atlygini
mo iš Naryškino tūrio?

Jeigu šiandien skurdo metų 
Lietuvos gj’vcntojai verčiami 
atlyginti dvarininkams už nu
savintus dvarus, tai kaip tat 
pavadinti, jei ne antra bau
džiava? Kazį]s Trinka.

lĮUNE^
“Lietuvos Ūkininko” 52 nu- 

meryj 1931 m. štai ką rašo::
“..dvarininkams neparceliuo

jamos žemės normą padidinus 
nuo 80 ha iki 150, tą skirtumą 
tenka išlyginti valstybės iždo 
pinigais”. (Prie Steig. Seimo1 mokėti mokesčius už žemę tą

Tai neginčijamas laktas kad 
tautininkų grupė valdžioje, 
yra tikra dvarininkų tarnaitė! v 

I Lietuvos kaimiečiai verčiami |

YoukHtS 
Night and Moming to keep 
thcmCleanįClearandHealthy 

WHte for Free “Eye Care’' 
or “Eye Beauty” Book 

Mariae Ck, Dera B. S,9 B. OkioSt^Ckk»f.

Minimi ii h n n imu tiriu imu iiiiiiiiininiiiii

Co0r., 193?. . 
jlTbo American Tobacco Co<

Visada duokit man Lucky Strike
“Manot gerkle. man visa svarba. Aštraus knitėjimo tavajai Ipip pat nėra. 
Visada duoki! man LUCKY STRIKE. Ir pasipilk sau per pečius dėl naujojo 
Celofaninio įvyniojimo su skvelu, kuris taip palengvina pakelį atidaryti.”

.; UŽSi/K. Ą4DIp<lVCKY STIUKE PROGRAMAI 

C pasakojimai apie, ^iaildieii<i Jainpti rytojaus žinias, 
-■Į' n,V...'. ' ■ ■■-..- ..' 

It’s toasted
JGsįi Gerklei Apsauga—prieš knhšįimus—prieš kosulį 

. eywa»wh»ėu<<1ii*«iMii. ■'» ■■■■■■a^Miiuy R II i i ■» — i ■■  u  iii ■ ■■ i i i i ■riii C

NeperPampamas Cel/ophano Užlaiko tq "Spraglnlmo" SkonĮ 'Visuomet jtvležiu

60 ^nOifirmlkų niiniic ių su geriausiais pasaulio lokių oi kęst tais ir Wal/er WincMI, kurio
Pro^iaiifM kiekvieną An/iailicnl, Kchir/ailiiiil, ir ŠelluJieiil, vakarais per JV B.C. tiulio linkių.
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Justinas L. Balčiūnas

Ką Patinau Sovietą Rusijoj?
a (Atsakymas mano šmeižikams)

T?W:

NAUJIENOS,:Chicago, III. .............. ............................. I'—«» -T.». awuu jtsia*.;*

Nauji Radios
IPereitų metų gruodžio 9 d. 

“Vilnyj” tilpo laiškas, kurio 
vyriausias tikslas yra apipur
vinti mane. Laišką esą parašęs 
Povilas Kacilevičius; kažkokiam 
Karsokui į Detroitą. Pastarasis 
tą laišką pasiuntė “Vilnies” ko
misarams, kurie su didžiausiu 
džiaugsmu įdėjo jį į laikraštį. 
Komisarai tikėjosi tuo budu 
diskredituoti mane.

Manau, kad '“Naujienų” skai
tytojams bus ‘ įdomu patirti, 
kaip iš tiesų dalykai buvo. Tad 
pradėsiu nuo pat pradžios. Lie
pos 16 d. 1931 m. aš kartu su 
P. Kacilevičiu apleidau šią šalį 
ir išvažiavau į Sovietų Rusiją. 
“Rojuj” mudu kartu dirbova ir 
gyvenova. Kai galų gale keli 
musų nutarėme grįžti atgal į 
Ameriką, tai Kacilevičius buvo 
priverstas pasilikti, nes netu
rėjo iš Amerikos pasiėmęs jo
kių dokumentų. Iš pirktumo jis 
tad pradėjo mane šmeižti.

Bet kodėl “Vilnis” su savo 
nedaperėtais korespondentais 
įsikando mane? Kodėl ji nieko 
neprisimena apie kitus. 1 
kartu su . manimi 
bolševikijos? Apie tai aš čia 
nors trumpai ir pakalbėsiu. Da
lykas toks, i kad aše nesutinku 
su “Vilnies”! purvina politika ir 
nesu jos klapčiukas, kaip Kaci
levičius ir Karsokas. O kadangi 
chicagiškiai komisarai skaito 
savo pareiga šmeižti ir kolioti 
visus tuos, kurie kitaip mano, 
tai, žinoma, jie nesidrovi pilti 
pamazgas ir ant mano galvos.

P. Kacilevičius rašo, kad aš 
važiuodamas j Sovietų Rusiją 

» dainavau revoliucioniškas dai
nas. Bet esą vos tik aš spėjęs

nuvažiuoti į Sibiro Leninską ir 
pradėjęs dirbti, kai tuoj apsi
metęs ligoniu. O tai aš, girdi, 
padaręs/todėl, kad norėjęs gau
ti algą nedirbdamas.

Tai šlykščiausius -rūšies me
las. Atrodo, kad -Kacilevičius 
buvo girtas kada jis tą laišką 
rašė. Mat, Sovietų Rusijoj mais
to visuomet trūksta ir reikia 
po kelias valandas stovėti eilėj, 
kol gauni nusipirkti duonos 
Arnotą. Bet vis^i kitaip yra su 
“vodka”, — jos tai yra pakan
kamai ir galima visuomet nu
sipirkti. Pažibdamas gana geJ 
rai dalykų padėtį, aš ir manau A 
kad ’P. K. buvo ragavęs “vod- 
kos”, kada jis tą laišką rašė.

Kactievičius gerai žino, kad 
nuo blogo maisto ir netinkamo 
vandens beveik visi amerikie
čiai suserga ir priversti yra 
kreiptis į gydytoją. Nuo ligos 
neapsisaugojau ir aš. Gydyto
jas surado, kad aš turiu vidu
rių uždegimą ir išdavė raštą, 
kur buvo pasakyta, jog aš scr- 

klvus kurie *r ncMa^u dirbti. Tuo bu-
; ;& du aš buvau kelioms dienoms
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Van Hornesville, N. Y. — Mme. Curie fizikos ir chemijos laboratorija, kurią įsteigė Owen D. Young. Kaip žinia, Curie 
viena žymiausių pasaulio mokslininkų. Laboratorija tapo pavadinta jos vardu, kad ją, pagerbti.
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Kombinacija Radio
Trumpųjų Bangų
Kur Pasiekia

• Tolimas Stotis
$87.75

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTAS, 

kurios pasaulis per šimtus metų lan
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtingu 
elementų, iš visų kraštų svieto girių vi- 
šokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko
jų. Nugaros skaudėjimą, Rankų, Kojų 
tirpimą ir atšalusi kraują, nikstelėjiraą 
ir šiaip visokias skaudėjimas. Tūkstan
čiai žmonių yra pagijf. o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranutojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

f

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

Vėliausi ir geriausi 
& treatmentai išgydy

mui kraujo ligų, 
reumatizmo, inks
tų, pūslės, urina- 
rių ir visų užkre
čiamųjų ligų. Tai
pgi speciali treat
mentai sugrąžini
mui energijos ir 
stiprumo be laiko 
nustipusiems ir ly
tiniai silpniems vy
rams.

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

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitartume! 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
duoti progos išsigydyti. 4

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. Panedėliais, Seredomis ir Suba- 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
30 Metų TAME PAČIAME NAME

paliuosuotas nuo darbo. Tą, 
oficiališRą raštą aš dar ir 
šiandien tebeturiu ir galiu pa
rodyti jį visiems “Vilnies” ko
misarams. Nežiūrint į tai, Ka
cilevičius visgi drįsta apie ma
ne tokius begėdiškus melus 
skleisti.

Aš visą savo gyvenimą tei
singu darbu sau pragyvenimą 
užsidirbau. Aš niekuomet ne
bandžiau savo sąžines balsą 
nustelbti ir būti maklioriu, 
kaip tai daro “Vilnies” štabo 
komisarai. Jie prisidengę gra
žiomis komunizmo frazėmis 
stengiasi iš darbininkų kaip 
galima daugiau dolerių iškau
lyti.

Toliau P. K. rašo, kad aš 
kėlęs riaušes. Ne, aš , jokių 
riaušių nekėliau. Tiesa, mane 
200 iš Amerikos atvyku
sių darbininkų išrinko į ko
misiją, kurios tikslas buvo pri
žiūrėti virtuvėj maistą, -— kad 
jis butų švaresnis ir tinkamai 
išvirtas. Į komisiją buvo pa
skirti 5 amerikiečiai. Kodėl 
tas begėdis nepasako, jog mes 
penki kėlėme riaušes,? Dėl la
bai paprastos priežasties. T. 
Mikasųiovičius ir aš išvykome 
į Ameriką, o kiti trys komisi
jos nariai dar ir šiandien te
bėra Leninske. Melagingai į- 
tarti juos riaušių kėlimu jam 
gal neišeitų į sveikatą. Čia bus 
vietoj pasakyti, jog P. JK. ne
supranta rusų kalbos ir nesu
geba orientuotis, kas dedasi 

hiplirrkui. Kai dėl tos komisi
jos, tai ji tik pildė amerikie
čių darbininkų uždėtas jai pa
reigas.

P. K. rašo, kad aš atisivežęs 
dvi skrynias drabužių ir tuoj 
pradėjęs yaryti 'spekuliaciją: 
pardavęs ne tik savo drabu
žius, bet ir dovanas, kurias 
mano žmona siuntusi savo se
seriai. Ir vėl P. K. nerausda
mas meluoja. Mano žmona 
gąvo iš savo sesers R. Žuko- 
vos laišką, kur aiškiai pasaky
ta, jog siunčiamas dovanas ji 
iš manęs gavusi. Žukovą te

r BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING

Local 8 Long Distance Removal

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399

Res. Tel. Yards 3408

Didelis pasirinkimas visų 
gerųjų išdirbysčių R. C. A. 
Victor, Philco, Boseli, Spar- 
ton ir kitų, ąiž kuriuos da
bar negirdėtai pigiau, pra
dedant nuo $19.00 iki $350.

Jos.F.Budrik
INCORPORATED 

3417 So. Halsted St 
Telefonas BOULEVARD 8167 

W C F L 970 kyl. radio5 programai 
Lietuvių daini| ir muzikos kas ne 
dėldienį, pradžia 1:15 vai. po pietų. 
Duodami Jos. F. Budriko krautuvės.

žai ir jis permito negavo. Ta- ji pasiryžo Sibirą apleisti ir 
permitą grįžti atgal į Ameriką. Tokie 

prisiųsti į Maskvą. iyra skaitomi “darbininkų tė-
Leninske gyvenimo aplinky- vynės” priešais ir išdavikais. 

Tačiau jis bolševikijoj vos ko* bės ir darbo sąlygos buvo tie- Na, o priešus negi glostysi, 
jas apšildė ir vėl spruko į ka- siog nepakenčiamos. Toks gy- Mušk juos, tai dar gausi udar- . 
,pi,talistinę Ameriką. Apie jį venimas nepatiko Kacilevičiui, ninko vardą, o vėliau gal ir 
“Vilnis” nei per pusę lupti ne- ir jis vėl pradėjo rūpintis iš- didesnę porciją duos, 
prisimena. Tai butų' labai ne- gavimu grįžimo permito. Krei- 
patogu, nes Rivicko žentas peši į Maskvą. Kadangi pats 
dirba “Vilnyj” 
kaip oisteris, ir “Vilnies” klap Onos 
čiukas B. Karsokas. Mat, apie šytų 
komisarų gimines neprielan- lioms 
kiai rašyti neišpuola^. Julei

Pats P. Kacilevičius butu siųstas grįžimo permitas. Pats

paraše ir savo detroitietis Rivickas su savo
Bruzgiui į Eli- žmona. Rivickas su New Yor- čiau jam pažadėjo 
Laiške ji dčko- ko Amtorgu buvo padaręs 
dovanas, kurias kontraktą visiems metams, 
jai nuvežti. Ne- 

dova-

kį pat laišką 
broliui Jonui 
zabeth, N. J. 
ja broliui už 
jis įdavė man
galėdamas asmeniškai 
nas įteikti, aš iš Leninsko pa
siunčiau jas per paštą. Taigi 
aš turiu dokumentalių įrody
mų, jog pristačiau dovanas 
tam, kam jos buvo skirtos. ?

P. Kacilevičius užmiršta pa
rašyti, kad ne vienas aš aplei
dau Leninsko Kuzbą. Apleido 
tą “rojiį” visy tie, kurie buvo 
Amerikos piliečiai arba turė
jo grįžimo permitą ir, žinoma, 
pinigų kelionei. Musų grupėj, 
kuri grįžo atgal į Ameriką, 
buvo gerų Amerikos Komunis
tų Partijos narių. Kai kurie jų 
pereitą pavasarį organizavo 
Amerikoj angliakasius, kad jie 
važiuotų į Sovietų Rusiją ir

metų planą.
Tais organizatoriais buvo F. 

ir A. Zavackiai iš Shenandoah, 
Pa.; A. And^taon su Šeima iš 
Zeigler, III.; Actam G.uzevich 
su šeima iš Zeigler, .111.; Košt 
Laziuk su šeima iš Shenan
doah, Pa.; John Manich; John 
Mayzer iš New Yorko; Anton 
Dekterik iš Shenandoah, Pa.; 
P. Navičenko iš Dctroit, Mieli.; 
Joe. Swirsky iš Detroito; Tony 
Marinovich iš Detroito; Povi
las Kleiza iš Detroito; Pranas 
Griunas iš Detroito. ; f y/

Su visais aukščiau išvardy
tais žmonėmis aš važiavau 
kartu į Sovietų Rusiją. Tai tik 
mažas skaičius važiavusiųjų, 
kurių vardus ir adresus aš at
simenu. Nemažai grįžo atgal į 
Ameriką ir tokių, kurių adre
sai man nėra žinomi. Kyla 
klausimas, kodėl jie apleido 
Sovietų Rusiją ir grįžo atgal į 
Ameriką? Ypač kodėl grįžo 
tokie karšti komunistai, kaip 
A. Anderspn, dų broliai Za
vackiai ir Wasil Hrebelnik? 
Tie žmonės n'e tik patys va
žiavo, bet prikalbinėjo kitus 
ir organizavo grupės. Tačiau 
patys organizatoriai pirmieji 
pasiskubino išdumt iš bolše
vikiško rojaus, kuomet ant 
savo kailio patyrė visas saldy
bes. Jie grįžo atgal į Ameriką 
todėl, kad gyvenimo aplinky
bes bolŠevikijoj buvo nepa
kenčiamos.

(Bus daugiau)
. i

žinoma, tyli, negalėjo rašyti, tai paprašė 
Preikšienės, kad para- 
prašymą. Praėjus ke- 

savaitems jo žmonai 
Kacilevičienei buvo pri-

pirmutinis grįžęs atgal į Ame
riką, jei biitų galėjęs. Tačiau 
jis užsidarė sau duris. Mat, 
dalykas toks, kad jis nėra A- 
mcrikDs pilietis. Važiuodamas1 
į Sovietų Rusiją jis nepasi
stengė gauti grįžimo permitą, 
Girdi, kam jis man reikalin
gas, juk aš važiuoju į darbi
ninkų tėvynę. Kada musų gru
pe suvažiavo į New Yorką, 
tai p. K. pamatė, jog dauguma 
turi reikalinguš grįžimui do
kumentus. Tada ir jis pradėjo 
rūpintis. Beį Vaiko buvo ma- r< • i '

Kacilevičius gavo atsakymų; 
jog jam permito Amerikos 
valdžia negalinti išduoti, nes 
nesurandanti jo įvažiavimo 
rekordų. Žmona pareiškė, jog 
ji važiuosianti į Ameriką vie
na. Tai labai Kacilevičiui ne
patiko, ir jis puolė žmoną, kad 
atėmus dokumentus. Pastaroji 
nepasidavė*. Tada smarkusis 
Povilas ją gerokai apstumdė. 
Ir kodėl ne! Jis gerai žinojo, 
kad niekas jį nebaus už žmo- 
ilos mušimąV Juo labiau, kad

GERB. Naujienų 
jos ir skaitytojai 
pirkinių reikalais 
krautuves, kurios 
Naujienose.

skaityto- 
prašomi 

eiti į tas 
skelbiasi GARSINKITĖS 

NAUJIENOSE

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą Įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumęro žurnalą 

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių sąstato: A. Varbaa.
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas. A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litu, trims mėnesiams 2 lt 

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

Pašalinkit 
tą skausmą 

saugiai

Varicose Gyslos Iš 
gydomos $15

Ir $2 už treatmentų. Aš sura-- 
dau {čirškimo treatmentą 1918 me
tais ir nuo to laiko jį visados ir su 
pasisekimu vartojau. Gyduoles, ku
rias aš {čirškiau, aš pats pagaminu 
savo lųbo^oratorijoj. <Aš .tada steye- 
lizuoju vieną valandą garo kamba
ryje. j Nėra jokios galimybės -užsikrė
sti; nęra jbkio-blogo jautimosi po to; 
gydymo jr visąi neatsiliepia ’ j visą 
kūną. Kita priežastis mano pasise
kimo yra ta, kad, aš varfoju. specia
li, mano paties išradimo 'stalą, kokio 
jus nerasite kito visame 'pasaulyje. 
Treatmenfas yra be skausmo.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEt 
MOTERŲ <

1932 M. VISI

SKAITO
L , , btoi nuo 1805 rį

ETUVOSjskl 
ŪKININKAS 

UELTUVOS VALSTIEČIU 
niHKU SĄJUHGOS LAIKRAŠTIS

2 doleriai
5 litai

U.S.A. prenumerata metams
Lietuvoje

KAUNAS, GEDIMINO G-V£ 38 Nr.

Jus V'isuomeę galite pašalinti t? gėli
mų ar skausmų be.žalos su Bayer Aspirin. 
Net ir ,tuos, giliai įsisėdusius skausmus, 
kurie padaro kiekvienų žmogaus? kaulų 
skaudantį. Net sistematinius skausmus.' 
kuriuos kenčia tiek daugelis moterų. Jos 
pasiduos šioms tabletėms! Tikras As
pirin turi daug svarbių vartojimų. Per
skaitykit ištirtus nurodymus kiekviena
me pakelyje tikro Bayer Aspirin ir 
bekėskite bereikalingus skausmus nuo 
uralgijos, neuritis, reumatizmo. 

/' z ...
Laikykite bonkutg šių tabletėlių

muose; nešiokitės blekinukę kišeniųje. 
jeigu jums užeina umųs galvos skaudė
jimai, netikėti šalčiai. Greita pagelba, 
be* jokios žalos; Bayer Aspirin neveikia 
širdį. Tik kiekvienų kartų žiūrėkite var- 
do Bayer ~ ir žodžio ‘,genuine’, išspau
sdinto raudonomis raidėmis ant kiekvie
nos dėžutės. • .7

Kiekvienas aptlekininkas turi tikrų 
Nesenai iŠ Rusiins ąiiarižn B:W.Asp?rin ^8° Sausite tikra?r\Cbeirai MUSIJO^ sugrjzo tąbleteles, jus tikrųi gausite pagelbų. >

Ruptura Išgydoma

nc- 
ne-

na-

OU!’ CLEOtt!- 
ME AND THE BOSS 
WA5 PINCHED

Aš Taipgi išgydau" rup t u r.) bė pei
lio. skausmo ar išlikimo 
Šimtai liudijimų raštinėje.

PASITARIMAI DYKAI 
f LIGOSE

iš darbo.

VISOSE

Dr.E.N.FLINT
32 No. State St.

Pietvakarinis State it Washington gt. 
Room 1105

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00, po 
pietų. Panedėly ir Ketverge, iki 
8:00 v. v., Nedeliomis 9 iki 12 v. d.

NEP!; ONoun' 
5NAV TO THE 
TRAIN IN W 
BflSS’S CATV

HOW DID 
(T HAPPEN

WISSIG,
Pa«4Uhnum< Kate

Sęno Krajau*
i PER 26 METUS # 

SbŽIURlNT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ii NEIŠGYDOMOS JOS Yš* 
Sprciahikai gydo ligas pilvo plaucit) inkstą ir pūslės ažnuodijima k»a»- 
io! odos, ligas žaizdas, reumatizmu galvos skausmu* rkausnfu* oug« 
oje kosėjimu gerklės skaudėjimu ir paslaptingas ligas Jeigu kiti 6« 

galėjo jua išgydyti., ateikit* čia ir persitikrinkite ką jis jum» gali padarvr 
Praktikooja per daugelį metą u išgydė 'ūksiančius ligonią Patartina, 
lygai OFISO VALANDOS -Kasdi* nuo l(* valandos /▼<© ik> 
valandai it ano 5-8 valandai vakare Nedėhomia nuo 10 ryto iki I vai 
4200 Wes' 26 St. kampas Kreivi A>* Tel CraevMrd 44’’

Specialistaš iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IK MOTERŲ 

TURINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEI*

Rusiška ir Turkiška 
DOUGLAS BATHS' 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool.

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

THE BOSS WA.b
j2>nun SEVEN
MINUTES T'MAKE 
THE TRAlN y 

sJM AM t) —•5l

-o HE T RAGO TMAKE
5EVEN MINUTES

IH THR.EC y

BRIPGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai

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

817 West 34th St
Te!. Boulevard 9336

Vv .1....... .. ........................................... I I r,—
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SdtoeriptioB Ržtoat 
$8.00)per: yw»»in (Maždž- . • 
$7.oo ;p«r • ywt čatside of Cbcago 
$8.o<bp<H!*yew Jn cWtogQ-

Uiilcakymo kainas
Chicagęje---- paštu:

Metams .................  ......
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam .............
Vienam; mėnesiui

Chicagęj per iSnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei 
^lėnesiui. *

$8.00
4.00
2.00

, 1.50
.75

3c 
18c 
75c 

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj,
DAŠtu:

Metama t.
Pusei metu .........
Trims mėnesiamsEntened < aai CUmv Matter.

March 7th 1M4 ai U«' Post Office 
of Chloagth Iii: under? thė act of 
March 8fd .l879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniu*. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 "S. Halsted St/ Chicago, 
111. Telefonas Roosevelt 8500.

$7.00 
... 3.50 

...... 1.75
Dviem m5nesiams .............  1.25
Vienam, mėnesiui ......    .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginto)

Metams $8.00
Pusei metų .............. ............. ... 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia: siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

SUOMIJA’ PANAIKINO PROHIBICIJĄ

Suomijos (Finlandijos)»seimas 120 balsais prieš 45 
atšaukė prohibiėijos įstatymų, kuris tenai veikė per 12 
metų ifr pasirodė” nepraktiškas ir neįyykinamas, kaip ir 
Ainerikos 18-as konstitucijos amendmentas.

Seimas taip padarė, atsižvelgdamas į piliečių pa
reikštų norų referendume. Iš skaičiaus balsų, paduotų 
seime prieš * prohibicijos atšaukimų, galima numanyt, 
kad už prohibicijų stojo socialdemokratai, nors ne visi. 
Suomijos seiine yra 66 socialdemokratų atstovai, o pro- 
hibiėijos atŠaukiniui pasipriešino 45 seirbo narįąi.

Viename laikraštyje buvo išreikšta tokia nuomonė, 
kad daugumos socialdemokratų atstovų, nusistatymas 
priešintis prohibicijos atšaukimui po to, kai referendu
mas prohibicijų pasmerkė, rodąs, jogei Suomijos socia
listai negerbiu demokratijos principų. Bet tai, be abe
jonės, yra nesąmonė. Balsuoti sulig savo įsitikinimu 
nėra demokratijos paniekinimas, nežiūrint kad tas įsi
tikinimas butų ir priešingas daugumos norui;

Mažuma nusideda prieš demokratiją tiktai tuomet, 
kuomet.Ji (mažuma) bando užkarti savo valią daugu
mai jėga. Teisėtu .'budu (balsavimu, agitacija spaudoje 
ir t. t.) pareikšti savo norą demokratija mažumai ne
draudžia. Priešingai, vienas iš svarbiausiųjų demokra
tijos privalumų- tai — duoti mažumai išsireikšti. Toli- 
gražu ne visuomet tiesa būna daugumos pusėje.

Suomijos prohibicijos klausime, mums rodosi, so
cialdemokratai klydo. Bet yra svarbių priežasčių, dėl 
kurių jie stojo už prohibicijų. Jie žino, kad girtuoklia
vimas yra baisi beturčių rykštė. Suomijos darbininkų 
organizacijos deda didęlių pastangų paskleisti masėse 
blaivybę. Prie to dar svaiginančių gėrimų prekyba jun
giasi 1 daugelio suomių atmintyje su carizmo valdžia, ka> 
dangi Suomijos-pavergimo laikais* Rūsija buvo įvedusi 
degtinės monopolį; irt valdžia jų pardavinėdavo.

4

“Laisvė” kalba apie Rusijos nigavo. Vienok jis bimbiniartis 
santykius su Lietuva ir su pa- yra geras. Jie išleido net jo 
sididžiavimu priduria, kad parašytą brošiūrą. Taip pat 
bolševikai visuomet stoja už 
tautų laisvę.
' Visas pasaulis gerai žino, 
kaip Sovietų Sąjunga stoja 
už tautų laisvę, Kaip yra su 
Ukraina?, Ar ji duoda teisės, 
ukrainiečiams spręsti savo li
kimą? . Kas užgriebė Azarbei- 
džaną, totorių kraštą, jeigu ne 
bolševikai? Kas sunaikino 
Gruzijos respubliką, jeigu ne 
Maskvos dėdės? Kas, paga
lios, kėsinosi užgriebti Lietu
vą? Vis tie patys ,bolševikai. 
Jeigu Lietuvos liaudis nebūtų 
buvusi pakankamai stipri, kad 
išvyti puolikus, tai šiandien 
Lietuva butų buvusi tokioj

jie pasielgė ir su vyskupu 
Brownu, kurio raštus stengia
si išplatinti tarp saVo sekėjų. 
į Bet jeigu jau kalbėti apie 
dvasiškus stonui tai negalima 
aplenkti nei bolševikų popiet 
žiaus Stalino, kuris irgi mokė
si dvasiškoj steminarijoj. Bim
ba tai nusidėjimu nelaiko. z

Komunistas — Bimba rašo: 
“Dabar belieka laukti dar 
niekšo atsivertimo pi’ie opozi
cijos, būtent, Kuprcišio!”

Tikrenybėj niekšas, yra pats 
Bimba, jeigu jis drįsta tokią 
šlykštybę rašyti; Ką* blogo 
Kupreišis padare, kad jį taip* 
nešvariai plūsti? Visas jo nu
sidėjimas yra tas, kad jis nu 
peikė soyietų valdžios l^varką. 
Vadinasi, pasakė tai, ką, pats 
savo akimis matė ir ant' sąvo
ką ii i o patyrė.

Visiems yra žinoma, kad į- 
sikarščiavęs žmogus dažnai 
priplepa didžiausių nesąmo
nių. Su Bimba tatai nuolat 
pasitaiko. Jis paprastai plepa, 
nei pats nežino kiį. Pavyzd
žiui,’ jis- rašo, kad socialistai 
blogiau elgiasi nei Amerikos 
legionininkai. Na, o kiek pa
laukus jis kviečia socialistus 
darbininkus stoti į bendrą 
frontą su komunistais!

/ ' i

Kam svietą juokinti. Jeigu 
Amerikos legionininkai' yru 
geresni,? tai Bimba su jais ir 
privalo kuo greičiausiai suda
ryti bendrą- frontą ir sustip
rinti i savo “raudonąją arini* 
ją”

Prieš: klek laiko “Laisvė” 
garsino prakalbas lemoj: Ko
dėl 1 ir kaip susidarė Jiendras 
frontas tarp, Pruseikos,. BuL 
kaus, Grigaičio, Michelsono, 
Vitaičio, Valaičio ir klerikalo 
KrušinskO'?

Kažin ar daug lietuvių tar
pe randasi; tokių liurbių, kurie 
tą .kvailą pasakų imtų už gryną 
pinigą?

Pi‘useika, kurį Bimba pavijo 
nuo ėdalo lovio, apie Susivie
nijimą ' pliauškia' visokius nie*- 
ktis; Girdi, Gugiš ir Bagočius 
esą susitepę, nes jie nebuvę 
Ii uos i nuo istorijos prieš rau
donuosius. Atrodo,’ kad prusei- 
kinių komunistų galvose vieš
patauja tikras Babelio bokš
tas.1 Prieš bimbinc diktatūrą 
jiė dabar rpatys rėkia gvoltą,o 
betgi mano, kad prieš ją ne
privalėjo. kovoti Susivienijimo 
nariai. "

kulkų. Kupiškio parapijos ka
pinėse yra palaidota 60 lietu
vių, kurie krito ' begindami 
Lietuvos nepriklausomybę nuo 
bolševikų. Jų atminčiai yra 
pastatytas didelis cementinis 
paminklas.

Tai taip rusų bolševikai su 
įčapsuku priešakyj liuosavo 
Lietuvos liaudį. Jie sulošė to
kią pat rolę, kaip tie lunati
kai kurie padėjo/ Neronui 
Rėmą deginti. — Mrkbistas.

-----:------------- ------------------------
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Pcnnittion

Verti A. Vaivada

MASKVOJE PAKELTOS MAISTO j KAINOS
7

Telegrama iš sovietų sostinės praneša, kad tenai 
staiga ir be jokio įspėjimo tapo žymiai pakeltos kainos? 
maistui^ avalynei ir kitoms gyvenimo reikmenoms. Kal
kiniuose. atsitikimuose tas kainų • pakėlimas siekia- 75 
iki 100 nuošimčių.

Šituo dalyku nei Maskva^.nei jos garbintojai nesi- 
girs pasauliui. Kada prieš kiek laiko sovietų Rusijoje 
buvo truputį pakeltos darbininkų algos (prisitaikant 
prie nusmukusio červonco kurso-), tai bolševikai tatai 
triukšmingai išreklamavo • viso pasaulio spaudoje.

Staigus kainų pakėlimas Rusijoje liudija, kad tos 
šalies ekonominė padėtis yra sunki. Gyvenimas sovie
tuose jau ir taip yra be galo brangus. Dabar jisai pasp 
darė dar brangesnis. Pažymėtina yra tai, kad šis kainų 
pakėlimas Rusijoje įvyko tuo laiku, kada visame pasau
lyje kainos puola.

- Mižara dar Rustjoj būda* 
mas “Laisvėj’? rašė/ sekamai 
apie vienų moterį: “JI žino, 
kad jai ’ ten teks gyventi duo
na, vandeni u ir- kopūstais.” 

štai jums, darbininkai, ir 
bolševikiškas rojus.. Ąš. nore-? 
Čiau matyli, Amerikos komisa-i 
rus mintant duona; vandeniui 
ir kopūstais. Jei kas-mūsiškius 
karštagalvius padėtų ant to-* 
bios “dietos,” tai kaip beina* 
tani Bimba.' liktų generolu. be> 
armijos.

Bimbos vikaras šolOmskas 
rašo,- jogt Amerikoj badauja 
nfet 30,000,000 darbininkų. Nu,- 
tai bent skaičiavimas I Sako
ma, kad žmogui, kuris yra tam 
tikrame stovyje, iš vieno rodo- 
M du ar net daugiau.- Wcll,' aš 
nežinau, kokiame stovyje bin 
vo šolomskasįv, kuomet jis tą; 
nesąmonę parašė. šiaip ar 
taip, bet visgi reikia * žinoti 
mierą.

EKONOMIŠTAI Už SKOLŲ PANAIKINIMĄ,

“Laisvė” riečia, kad tarp 
buržuazinių . šnipų ir. socialfa- 
šlštinių “Naujienų” nėra skir
tumo, Tikrenybėje gi yra taip, 
kad. kartais yra.;1 labai sunku 
pasakyti, kur. baigiasi komu
nistai ir kur prasideda šnipai; 
Štai r jums ir faktai, paimli iš 
paties Kapsuko knygos “Garo 
kalejimuosbj” Te4| 102 pusla- 
pyj štai kas rašoma apie tūlą 
Brazulcvičių: “ĮŠpradžių jį 
vieną tesuėinė. Norėdamas 
pats išsisukti, jis kitus nuro
dė: Klygcrį, Batūrą, kurpių 
Juozą ir Aleknavičių?’ Kiek 
toliau: “Brazulcvičius buvo 
LSDP, kovos ; kuopos vadas. 
Jis kartų su Bieliniu^ V. Požė
lai ; vadovaujant, dalyvąvo 
1906* in. mano poliuosevime iš 
Suvalkų kalėjimo, Riešos vals- 
sčiūj. j js: partijos nutarimu tu
rėjo •paimti;pųsportų blankas, 
bet pasikėsino ir ant valsčiaus 
pinigų, dėlto ir išėjo tokia ne
graži-istorija.. 1917 m.i jis išėjo 
iš katorgos ir tarnauja sovietų 
valdžiai.?’

i •. '•

Iš Kapsuko aprašymo aiš
kiai .matyti, kad Brazulevičiūs 
buvoi šnipas, kuris ųesidrovėjo 
caro valdžiai išduoti keturis 
savo draugus; Daugiau -to-J jis 
pavogė, iš valsčiaus.: pinigust

Muilu vadiname mišinį įvai
rių riebalų su šarmais (alka- 
ijaia) — sodu arba kaliju. 
jabai šenai žmonės muilą var
toja. Biblijoj kalbama apie 
muilą, kuris vienok,. sakoma, 
juvęs mišinys pelenų, molio 
ir gal būt riebalų. Germanai 
atvežė muilą į Rėmą, kaip 
c'ad 'jie karo metu musų kal
niečius išmokino iš pastipu

sių kiaulių muilą pasidaryti,. 
Ne be reikalo vokiečius vadi
na.; švaria tauta - (švaros žvilg
sniu). ,

Tryliktam šimtmety MarseL 
lės- pagarsėjo muilo gamyba,. 
<iiri iki musų laikoj i dar tebe*- 
žydi,* nors* dabar jau kiekvie
nas kraštas savo muilą pasL 
gaminai Aplamai imant, viso
kis muilas geras ir savo , už
duotį gerai «allįeka.t Veido 
puilas geresnės rųšies papras
tai* turi mažiaus šarmo, daur 
glaus riebalų,, kad • odą, nekie- 
tintip Visokį kvepalai neturi 
jokios reikšmės, apart tos, kad 
uvepįa.

Nėra * reikalo kalbėti i apie- 
muilo dirbimą ■ modemiškose’ 
dirbtuvėse* čįonais noriu bent 
celinis žodžiais . išgarbinti 
(reikėtų garbinti)1 muilą’ kaip- 
geriausią ddiktą,* kuris naikL 
na ligas; Tdip', be muilo mes 
greitu laiku susilauktume tų 
)ačių • epidemijų marų, kurie 
viduramžiuose inilionus žmo*

bet Lucija to dar neži-

Ekonomistų, suvažiavimai Ohicagoję- pasiuntė te
legramų prezidentui - Hooveriui, patardamas sumažinti 
arba visai panaikinti tarpvalstybines skolas. Po telegran 
ma pasirašė daugiau kaip dešimtis universitetų profeė 
šorių.

Tie mokslininkai sako, kad tarptautinės skolos 
trukdo pramonės ir prekybos atsigavimų pasaulyje ir 
nfetiesioginiu budu palaiko depresijų šioje • šalyje. Su
mažinus arba panaikinus tas skolas, ekonominė pasau
lio padėtis imtų taisytis.

Šitai nuomonei ^yra priešingi tie Ąrųcdkose politikai, 
Kurie sako, kad, Amerika neprivaje’paišyti, kas-bWsu 
kitoms dalims, bet žiūrėti' “savo biznio? ir reikalauti, 

v kad skolininkai^su ja atsiteistų. ' .
Faktas^ tačiau yra tas, kad daugelis ĄhieHkoš sko- 

liniukų. neturi • pinigų mokėti savo skolas • Amerikai, J ei
gų bus. reikalaujama skolų .-grąžinimo, tai tos šalys/bus 
priverstos paskelbti bankrotų. -

Antra, vertus, Amerika daro biznį ir su užsieniais,’ 
ir jai negali. būti nesvarbu, kas tenai , dedasi. . Jeigu 

’ Jungtinės V&Wjos. norėtų j sustabdyti < savo prekių < eks
portu J, svetimas ššljs,- tai'čia. reikėtų uždaryti ' ddug 
dirbtuvių, ir. pąleistL šimtus, tūkstančiui darbininkų^

Mizaru rašo, jųg Rusijoj iš 
kaimų milionai valstiečių ir 
darbininkų' pldukia į • miestus 
ir neturi kur pasidėti. Butų 
įdomu iš bimbininkų išgirsti 
štai kasi av ir komisarai netu
ri kur pasidėti ir priversti yran 
vaikščioti gatvėmis?
į Kaip, sau..noritė,,.bet Rusijos 
darbininkai yra prasti savo 
krašto valdovai, jei jie neturi 
bei kur galvos puiglaušti..
i  •

' Reikia * tiesiog • stebėtis,* kaip 
Bimbai liežuvis nenuplyšta be
pliauškiant apie ..Norman Tlio- 
masO kunigystę. Visi gerai ži
no, kad Tljomas jau senai nie
ko bendro nebetiiri su Kimu 
gaviinuu Suprantama, .žino tai 
ir Biinba)v. vienok Jis nuolat 
(cartojųir Jcaętojėvtą durną pa
saką apįę Thomaso kunigys- 
tę, i r rtiėkl Tikslūs viso to, aiš
kus :. dibkkedįtuoti socialistus. 
Bimbup lygg sakyte salįoo ko 
gero jgalhuaa tikėtis įŠ. socialis
tų pąrtijbsdčigu jų .lyderis yra 
kunigas?? \ 

, Bet pažiūrėkim^. * kaip yp 
su komuniateis.* Biinbbsippmp-’ 
čn įkas Vidikūs ppjj. kulis Aic tu s 
hmkct dvasiškį semiųuriją. 
Lietuvos z kbmunistų lyderis 
Viliitnas4 per -daugelį’mietų- ku- vp gy vastį ’ nuo . “tavprščiškų”

Stalinui, pakalikams1 ir, guli* 
mas- daiktas, išdavine ja dUrbi-* 
ninkiis čekai, šcyrasiš revoliiir 
cionierius Kapsukas nei per 
pusę lupų nepasmerkia t tą 
niekšą.

Ant V. Požėlos ir Grigaičio 
Kapsukas tūi Jiesidfovi lieti 
pamazgas, išvadindamas jūos 
Visokiais vardais.;

■ ■’' ', Bčt kokk darbininkų “atpir- 
kėj'ds”' yra pats Kapsukas? 
1929 »m. šių, pastabų rašytojui 
teko aplankyti Kupiškio • apy
linkę' ir daug išsikalbėti si 
žmonėmis apie' kapsuko veL 
kimą. Bolševikams įsigalėjus 
Rusijoj, (Kapsukaa:< sib raudini 
ąiuniečiūis fpątraųkįe į Liėtuyą 
kad jų užimti ir > pavergti. Juo 
zas Rukenas, 5 hektarų savL 
ninkas ir senas revoliucionie
riuj, pasakojo, kaip laike bol
ševikų užplūdimo turėjo lįst 
pd^pečlaus, kad išgelbėjus sa-

;vienas tikras’ atsitikimas Kau
ne karo1 > ligoninėj karo* j nietu.. 
Ligonių prigrūsta 'ligoninė pa* 
sidūre tikrais graboviaus*nw 
maiši visų- žaizdos pūliavo, 
gangrenos kvapas perfumuotų 
ponių nosis rieste- riesdavo,.. 
O ineldiiningi * sužeistieji kan
čiose prašydavo- > pribaigti*. 
Musų elegantiški caro* laikų; 
daktarai žiurėjo ir* aimanavo, 
o /gailesįingosioH ' seselės * vos^ 
kunigą/ atvesti i tepajėgdavo; 

-Rėiliėjo kas* nors daryti. Galų 
galė' Amerikos RaudOnasi-Kry* 
žilis atsiuntė1 kelis jaunus 
daktarus, -dar: vos* tik > iš; iiiow 
kyklūs> pateistUs* šie vyrukui, 
apžiurėjo * mirties1 nuims,; aL 
siraitojo rankoves,. pasiėmė 
inuiil^ ir šilto ^vandens ir*, prau 
dėjo išganymo, ‘darbą: nuinaa* 
gojo* sienas,*; lubas; grindis>* ir 
lovas/ Ntimazgdjooligonis: ir jų 
žaizdas. Ligoninė prašvito; 
Žaizdos * pradėjo< gyti,k gang^e* 
na; iŠsiktaustėr Ibi sužeistųjų 
veidai* pasikeitė. Dabar r jau ir 
lipnios • pradėjoo ateidinėti i su 
dovanomis.* T$i viską;: padarė 
paprastas * muilam- f ■’

Visose iigpse ir sužeidimuo- 
►se muilas j)Uvo in pasilieka 
svarbiausių įlaikht^ n^s be jų 
neįmanoma jokis' gy.dy.nias. 
yielon be jokios atodiįįros py
lus ant žaizdos kokių nors 
paistų, namuose pįrmių pir
miausia reikėtų panaudoti 
muilų; ir. šiltą vandenį/ V^si- 
nuodiftufe! galinta /duoti* išgerti 
muilb su. vandeniu (kad'iš* 
vemtų). Nikątelęjiis arba- su** 
inušiis naiiį gaMma apjtĮČti ay 
aptepji opodoldckiu (muilo 
liniipentasį “LiiuPientupi sa- 
ponis1’), Viduriams staiga su- 
kietčjhs galiina plauti šiltu 
vandėnitii su muilu. Ojos ligų 
specialistai vartoja** muiįą^ su

, vaitais/ gydyįme . įvaijjųH odos 
ligų. Muilų gįiliiua/plauū dan
tis ir biųną. žodžiu sakant, 
sveikatos? žvilgsnių muilas n!e-

(Tęsinys)^
Artūro Holmvudo laiškas 

Dr. Sevardui

“Albemarle Viešbutis: Whitby 
Rugpiučio 31 d.

Brangus Jonai, —
Turiu; labai didelį prašymą. 

Lucija serga; tai yra, ji nėra 
užsikrėtusi kokia ypatinga liga/ 
bet labai blogai atrodo ir kiek
vieną dieną eina menkyn. Mė
ginau iš jos išklausti kas gali 
būti to priežastis, bet ji nieko 
negalėjo pasakyti; motinos ne
drįstu klausti, nes' susirūpini-, 
mas dukters sveikata ghli būti 
jai tiesiog* pragaištingas. Ji pa
tu toli- gražu nėra sveika. Ponia 
Veštenriene man- pasipasakojo, 
khd; jos gyvenimo diėnos jau 
suskaitytos — ji turi* širdies 
H'gą.
no. Kaip' ten nebūtų; esu tiktas, 
khd’Lucija yra apie ką tai 
bai'susirūpinusi ir ją kas tai 
kankina. Tiesiog iš proto einu1 
apie ją pagaliojęs; skaudu į 
ją ir pažiūrėti. Kiek anksčiau 
prinlįniau Lticijai, kad tave, 
šauksiu pagalbon, ir nors iš 
pradžių Jį tam buvo priešinga 
~ žinau kodėl, brangus • drau? 
ge — vėliau*-ji sutiko..Tau.bus 
labai skaudi užduotis, tai ge
rai < suprantu,, brolau, bet vis
kas * j ai,- jos. Jabui, todėl: nesvy* 
ruodamas šaukiuos tavo > pagąk 
bos ir tikiu,- kad> neatsisakysi. 
Kad. išvengti: nemalonumų, ir 
nesukelti kokią-nors baimę po
nioje Vestenrienė j; atvažiuok * į 
HilUughamąti apie* antrą valan
dą* po pietų, užkąsime, .o *Luci
jau kaip; nors:, suras., būdą:* pasi
likti su tavimi vienui viena. 
Vakare* ateisiu* arbatai, ir kar
atu galėsimo kur nors išeiti; 
esu labai susirūpinęs ir po pa'- 
simatymo su* LUcija? noriu su 
,tavimi atvirai apie *ją pakalbė
ti.1 Būtinai • tai-5 padaryk !

“Arturas.”’""

Artūro. Halmvudoj telegrama >. 
Dr,. Sevardui 

v Rugsėjo !. d.i
“Tūriu bUtina! grįžti pas tė

vą, ktoris jaučiasi Idbhi’blogai. 
Vįiiair pranešiu IdiškU, Parašyk 
man viskį’ smulkmeniškai apie 
Lucijų ir. išsiųsk,, šio vakaro 
^aštir.; Rėikalūi- prisiėjus,, tele
grafuok.’” /

• Dr Sevarddo laiškas* Artūrui 
\ Hšlmvuddi’

I d<
Brangus dfauge,-r~
Skūblti pranešti,, kad,' mano 

nuomone, panelės Vėstėnraįtūs 
sveikata blogsta Jie nuo .fižijo- 
Idginių priėžasčliį ar i man. žino- 
mųvligų.; Bėt tuo pačiu laiku, 
Uniilapąstebčti, kad jos išvaiz- 
dėi nepranašauja yniekb gero; 
joje,,nuo paskutinio musų, pa- 
^imatymoi įvyk® tikrai apgai- 
|etinaa permaina... žinoma,... su* 
praski, kad’ neturėjau i progos 
padaryti t nuodugnią egzaminą* 
cijąį .musųbdraugiškumas suda* 
rot savotišką barjerą, tatofrenei 
medicinos - mokslas, nei papro
tys negali apeiti. Visą inciden
tą-* aprašysiu* • kuo smulkiausiai 
ir . paliksiu tauį kiek sugebėsi 
4š mano paduotų faktų padaryti 
ąavo, išvadą. Tuomet tik pasa
kysiu, ką pats padariau ir kąi 
planuoju padaryti.

> “Užtikau panelę Luciją gana; 
gerame , upe. Jos motina irgi 
buvo 'kambaryje, todėl netru-. 
kus supratau, kad ji visokiau
siais budais mėgino motiną su-i 
klaidinti ir neduoti progos susi-t 
rupįnti mano atvykimu. Ma-i 
hau; kad ir ji pradeda spėti 
kame^iš tikrųjų dalykas, jeigu-

pamainomas daiktas. Muilo Jan* nežino..ir nesupranta kame 
nereikia bijoti bet kokia liga pavojus. Valgėme vieni, ir sten-i 
susirgus, , \ gėmės atrodyti kuo linksmiau-

-~Ur. A. J: Kuralius.-sH-ir ttesą pasakius, musų pa-^
gėmės atrodyti' kuo linksmiau-:

■-i

a y, Dopn & Co.

stangos nebuvo veltui, nes vė
liau dr ji ir aš pats tikrai pra^ ' 
Unksmėjome. Vėliau ponia Ves- 
tenrienė- nuėjo atsigulti ir aš 
palikau vienas su Lucija. Nu
ėjome į jos buduarą. Kol ėjo*- 
me j j vis tebebuvo • linksma,i. 
nes vienur kitur maišėsi tar* 
nai. Bet vos spėjo duris už
daryti, jos kaukė nekrito ir jj 
puolė į ’ gilią. kėdę, užsidengusi 
akis, rankomis. Permainą paste
bėjęs, .pasinaudojau proga diag
nozei padarytieji, kaip papras
tai, savo saldžiu balsu paste^ 
bčjo:-r-

✓

“Negaliu pasakyti, kaip’* ne
mėgstu ■ apie save kalbėti.” ’ Su- 
prasdamas*- ką ji norėjo tuo 
duoti man suprasti, priminiau, 
kad daktaru i ji visuomet'gali 
pasitikėti ir jo šventa pareiga 
neišduoti jokių •paslapčių * ir, be 
to,* kad tu buvai labai • susirū
pinęs jos*- sveikatos stoviu. Ji 
suprato ir prašalino visus keb
lumus pastebėdama: “Pasakyk 
Artumui i viskąv Apie- save visai 
nesirūpinu, jis man svarbu!” 
Todėl, tau viską rašydamas, 
AHure, neąįjauėiu* vaisai suvaro 
žytas.

“Lengvai • galėjau pamatyti, 
kad ji buvo mažakraujėr bet,. 
keista, jokių paprastų anemi
jos ženklų negalėjau įžiūrėti. 
Visai netikėtai pasitaikė proga, 
ir padaryti jos kraujo analizę, 
nes atidarydama langą, kuris 
labai sunkiai ėjo viršun, ji per- 
sipiovė sau ranką į.sudaužytą 
stiklą. Neatsitiko niekę svar
baus, vienok tai davė, man pro
gą gauti kelius jos kraujo la
šus, iip juos ištirti. Kokybinė 
analize parodo gąn^ normalų 
jos. stovį,. ir neabejodamas ga
liu 1 padaryti išvadą, kad tai 
reiškia*’ stiprų, energišką jos 
sveikatos padėjimą. Kas link 
kitų, fizinių apsireiškimų, vis
ką radau tvarkoje ir nematau*’ 
jokio reikalo susirūpinti; bet< 
kur nors turi būti ■ priežastis; 
todėl priėjau išvados, kad vis
kas, greičiausiai, priklauso nuo 
jos protinio stovio. Ji skundžia
si,’ kad kurtais sunku jai kvė
puoti, trūksta oro; apima gilus, 
letargiškas miegas, ir jame už
eina baisus, labhi ją gąsdiną 
sapnai, kurių.. tačiau% negali at
siminti. Ji, be to, prisipažino,; 
kad buddma maža mergaitė, 
nakties laiku vaikščiodavo mie
godama, iiv begyvenant Whitt 
by miestelyje su Mina, įprotis 
pradėjo atsikhrtoti. * Kartą;* jįi 
tęsė* toliau,* nakties laiku nuėjo 
į kapinyną, kur Mina; ją vėliau 
surado; bet ji’ tikrina^, kad pa
skutinių Idiku, įprotis daugiau 
nepasikartojo; Labai*: abejoju, 
todėl,' mano supratimu; pada^ 
įiauu geriausiai parašydamas 
įaiškį savo senam, geram* drau-» 
$uin ir* buvusiam mokytojui) 
profesoriui Van Helsingui, Am? 
$terdame,-. Holąndijoje; kuris 
bbnt vienintelife žmogus pasau
se taip plačiai susipažinęs su 
f etomis,. mažai; žinomomis ligo- 
tiik,4* Pd^rašiau* jo tuojau'aD

yk'tf; nes khip, minėjai, pasiža* 
įėjai visas-, išlaidas apmokėtk 
parašiau-*jam ii* apie, tavu; AD 
ture, trumpai suminėdamas 
santykius-su: LUoijū; Viską; pa
dariau pildydamas, tavo norus 
iių didžiuojuosb džiaugiuosi *gu- 
vęs progą Jai kaip, nors patar- 
nautiv Van Balsingas, esu‘tik
ras, .niekuomet neatsisakytų, iš
pildyti mano asmenišką- norą; 
ir, nežiūrinti kokiais • sumeti
mais 'jiš' čia atvyks, turėsimo 
pilnai..sutikti < su**visai# jo no
rais. Jis yra kiek arbltrariškas, 
bėt .taii dėlto, kad jis žino apie 
ką. kalba, ir; yra. garinu už bet 
kuių gydytojų > susipažinę* su 
savo sritimi*.

(Bus dguguiu)
•f ■ " ■
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Antradienis, vas. 2 d., 1932

CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

BbOoks telis us that-jhfck iš 
some basketbali plAyer. It is 
rumored that hė is organizing; 
the bass 
tenors.

Užsidegė drabužiai 
degė pats

Leo Ozright tarnavo 
pečkuris Nachman 
Eilioti. korporacijai, 
Halsted Street. Janvpeeių be
kūrenant užsidegė jo drabu
žiai Deliai to ir pats mirė ap 
degęs..

kaip 
Spring

ti! So.

Adv. Vaičiu-s stato kandidatūrą 
municipalio teisėjo vietai.

Lietuvių Geresnes Valdžios 
Kliubas, veikiąs šioje, apielinkū- 
je, turėjo susirinkimą praėjusį 
ketvirtadienį Stumilo svetainė-

499,000' mokinių moky 
klose

Šią savaitę Cbicagos moky
klos pradės antrą semestrą 
Visų mokinių skaičius Chica 
goj šį semestrą sieksiąs 499. 
000. * .

Tarp kitų tarimų susirinki*) 
mas indorsavo kandidatūrą lie
tuvio, adv, Juliaus Waitches, 
municipalio teisėjo vietai atei
nančiose nuominacijose (prima* 
ries) demokratų partijos sąra

turi jau dau 
kad jam rei

Išvažiavo į Springfieldą
Vakar išvyko Springfieldan 

delegacija chicagiečių kartu 
su Edward L. Leyerson. Dele
gacija išvyko į valstijos sosti
nę tikslu išdėstyti legislaturos 
nariams būtiną reikalą paskir
ti apie $20,(MX),000 bedarbiams 
šęlpti.

Emcrgency Relief Fund of 
Cook County, kuris buvo su
kėlęs $10,500,000, jau tuščias.

Pabėgo iš kalėjimo
Kauntės dželūj buvo patup

dytas Alfred Russell. Jisai 
kaltinta priklausymu kidnape- 
rių gengei. Russell persirė- 
dė savo brolio drabužiais ir 
niekeno nekliudomas išėjo iš 
džėlos.v Pasimainymas galima 
buvo padaryti todėl, kad Alf
red ir jo brolis labai panašus 
vienus kitam.

P-as Waitches 
giau parašų, ne 
kalinga kandidatūrai padėti.1 Jis 
jų gauna dar daugiau. Be kitų, 
jį remia gal Įtekmirigiausias 9 
wardoj asmuo, kaip politikeris, 
'būtent dabartinis aldermanas 
Gdvier. O Govier, kiek teko nu
girsti, ketina kandiddtuoti į 
wr.rdos komitimaną.

Ady. Waitches buvo 38 mėtų 
pernai rugsėjo mėnesį. Jis yra 
baigęs De Paul ir Northwest- 
ern universitetus. Prileistas 
prie baro 1919 m., Ekzaminuo- 
tojas titulų prie Chicago Title 
and Trust Co. nuo 1919 iki 1920 
m. Praktikuoja kaip advokatas 
visuose teismuose nuo 1920 m. 
Narys Chicagos ir Illinois ad
vokatų asociacijos. Ofisą laiko 
adresu 160 N. La Šalie st., tel- 
Franklin 2306.

Neteks .^24,000,000 
tams

Geresnės Valdžios Ifliubo val
dybei! šiemet įeina: Petras Si- 
maška— pirmininkas; A. Jocius 

■—vice- pirm.; Viktoras /Petkus 
—sekretorius; P. Vardauskas— 
sekretoriaus padėjėjas.

—Vietinis.

Agurkai
rėhearsal for 

Thursday ' and
“Agur- 
Friday

Chorus 
kai0 
this week. Oilr dtamatic coach, 
Mr. Jurgeloids; intetitte to be 
present both evenihgs to make 
up for the missed acting re- 
hearsal lašt Friday.

Mrs. Gugis is back from hėr 
trip Edst, and ndw our cRst is 
complėte. Judgihg f tom 
Sunday’s rehęarsal
members of the cast hhd better 
snap into it . or Mrs. Gugis 
will pass them by> handicapped 
as she wus oy being unablė to 
atUrd so many rehearsals.

A Pirmynite

, • , * * J, •

quiėt smilė. Ih thiš< parągfaph 
The 01d Maestro sings his 
swan song, and abandons his 
chair to a far more worthy 
successor.

Thanking The> Pimynitė and 
The Gripe for supplying all of 
the material for this issue; he 
gathers ūp his tent and with 
tfye last stroke of the pen, bids 
you s a hearty farewelll x

The Old Maestro*.

L ’ _ ■ ! _____ .

hohavicH ir Simus
Lietuvis GRABORIŪS

PatarhiNujaftie. laidotuvėse kuogeriauiia 
Reikale meldžiame atsišaukti, d musų

- darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 Wi 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 fe. Court, Cicero, III.
' Tbh Cicero 5927

Lietuviai Gydytojai

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

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

3421 So. Halsted St,
Phone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 IV. Marguette Rd. arti Western Ab. 

Phone Hemlock 7828
Panedėliaisr Seredomis ir Pėtny&omis 

1821 So. Halsted Street

lašt 
our other

011! Dear Maestro:
\Vhy are you so incohsider- 

ate? Why do you bring gloom 
and mystery into our little 
home at Meldažis? It ig you 
that is causing us to go about 
with a furrowed brow and a 
droopinž mouth. It is you vwho 
is causing us to flit about and 
ask ohe another who is the 
“Old Maestro” and then to 

somebody yell out “Ben 
Oh! Why, dear Maest-

have 
Bernie 
ro, do you make us stiffer so? 
We are growing. pale and our 
hearts are becoming weak. And 
then you will šit back and 
laugh at our sorrows. Do hąve 
pity on us. Tell us who you 
are and then \ve will lead a 
nibre happier lifė. ~ThB Gripe,

Well! Well! Can you bent 
that! .Times are- evepr changing 
i n -Pirmyn. A t one time, it was 
Tenors,- don't do this and’don’t 
do that. And HO\V; it' is the 
Iowly, growling basses that are 
being put under the thumb. 
Mr. Stephens! Better be ca-rė- 
ful or < elše these1 bears will: got 
you softie.day.

Gelžkclių darbininkų algos 
bus nukapotos 10 nuošimčių. 
Tokią sutartį priėmė darbinin
kai ir kompanijos. Deliai to 

darbininkai vien 
apskrity neteksią

gelžkclių
Ghicagos
$2I,000,(MX> per metus

Nukapotos algos
Sekmadienio vakare pasirašė 

sutartį galžkelių ddrbininkų uni
jų viršininkai ir kompanijų at
stovai. Nauja sutartimi darbi
ninkų ąlgos nukapotos dešimčiai 
nuošimčių vieniems metams. Su
tartis įėjo galion pirmadieni. 
Kapojimas paliečia 1,250,000 
da'rbininkų.

We noticed many of > our 
members at the Auditorium, 

!

Sunday. If other organizations 
patronized our Lithuanidn af- 
fais as faithfully, we’d sūrely 
have larger and more apprecL 
ative audiences. 1

Lašt Saturday many journėy- 
cd to Cicero where Georgie 
Stephens and his Revelers held 
svvay.

Thfe O1U Maestro fėels pro- 
fotiiul regret. Hė did < not in* 
tend to cnu^e Thę Či‘ipb and 
others such angtiish,' fttrrotved’ 
btows ,and; drobping’ moųtfiš. 
AU was unintentional.

What more; there- will be no< 
fūrth'er cause for suffėring ohi 
the1 purt of good friend GHpė: 
His- furrowed brow may againi 
lightup joy and hiš drooping1 
mouth Jbrighten up the littlė 
home at Meldažis with pleasaiit,

Sužeisti 25 gatvekario 
nelaimėje

you know that — 
symphony orchestra

to the oboe for that in-<

avėnue 
trokU; 
gatve-

Prie 27 gatvės Kedzie 
gatvekaris susikūlė su 
25 asmens važiavusieji 
kariu tapo sunkiai- sužeisti, ki
ta tiek gsrokai sukrėsti. Priva
čiai automobiliai, policijos ka
rai ir ambulansai sužeistuosius 
nugabeno i St. Anthony ligoni-

Užsimušė
Bijodama, kad ji netenka re

gėjimo, Miss Laura Ullrich, 31 
savo gyvenimą 
štunto aukšto 
viešbučio, 4605 
t kiliko notų; ir 
viešbuty laido- 
padengti.

m., nutraukė 
iššokdama iš : 
Sheridan Plaza 
Sheridan road. 
$222 ant sta^o 
tuvių išlaidoms

Dėt čiužinejiitio* mirė
Itobert A. Ilarmon, 46* m., su

grįžo, j savo namus, 5129 Hąr- 
ppt. avė;,, pasivažinėjęs pačiūžo
mis. Atsisėdo ir už kelių minu
čių mirė. Daktanp pareiškimu, 
Harjnou miręs deliai to, kad 
perdaug pailsęs bėsičiužinėda- 
rhas/

Peter Conrad*
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose -arbk studijoj

730 W. 62 St;
TU. Etiglewdod 5840

Graboriai
Phone BbtilfeVard 4139

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graboriiis ir 
Balzamuoto jas *

Modethiška Koplyčia Dovanai 
Turiuautomobilius visokiems - reika

lams. Kaina prieinama 
: - t

3313 Auburn Avenue 
CHICAGD, ILL;

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graboriūs Chicagoj

1646 W. 46tK St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard- 8413 i

1327 So. 49th, Cf

Telefonas į

Cicero 3724 '

Si M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIŪS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W.18St. .
Tel. Roosevelt 7532

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Hfmlock 8151
DR: v. s. NARES

(Naryauckas)
GYDYTOJAS»IR CHIRURGAS 

2420 Marguette Road

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

lietuves Akušeres
Mrs; A, K.
JARŪSH
PHYSICAL 
THERAPY 

tS MIDWIFfi

6M9 South
Albany A v.

Phone ' 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo/ 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliFegystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas.su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliotais 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ' LAIKĄ - SU NAUJU IŠRADIMU. 
DaUgely atsitikimų akys: atitaisomos be 

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

Pfibhe Boulevard 7589

Ofiso- ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH'
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th B Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6130-8:30

Ncdėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rcz. Tel.’ Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35lh St. ~

(Cor. of 3 5tb U Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

5 Ncdėldieniais pagal sutartį

Daktafras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Phone Boulevard 7J)42

DR. C. Z. VEZEEIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rėz. Tėl. Hemlock 2615

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

Ofiso Tėlt Lafayette 7337 
Rez. Tel; Hyde Park 3395

25 METŲ PATYRIMO
» 11 ■ ‘ y

, Pritaikyme akįpįų dėl visų akių

JohnSmetana, 0.D.
OPTOMETRISTAS

, Telefonas Boulevard 1939

DR: S: A. BRENZ A
Ofiso valandos:

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

Nefoli 46th St. Chicago, III. x

PIGIĄUSJAS LIETUVIS 
GRABORIŪS' CHfCAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
jb1 gėriati> ir pigiah 
nc?^ kitiUtodeh kad 

■ priklausau prie gra- 
‘ Bdilbyštėš1

OįMi.- OFISAS:
668 W. 18th Street 

gF TU. Cahal 6174 
SKYRIUS:

BkV 3238 s.' Halsted St.
Tel, Victory 4088

I I II I į I t '^1 ■ , ■ - ■—

Ekšpėrtaš tyrimo. akių v ir pritaikyme > 
' akinių

1861 South Ashland Avenue
Platt Blg., kamp. 18 St. 2 aukštas * 

Pastebėkite mano iškabas

karo; Nedaliomis nuo-' 10 iki 12 
Room 8. Pbone Canal 0523

DR T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną. ,
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Did
The 

tunes 
strument rarely varios in piteh.’

P: derewski statės the muši- 
cians are just Corning-into their 
own.

Kreislėr; the kjng of all vio- 
linists, admits that he does not 
play over 90% of his notes in 
tune.

He ha s the degree of Doctor 
of Philcšophy.

Beethoven became totally 
deaf i n his lute, years. Despite 
this disadvantage he-lived ■ to 
write some of his most- beauti- 
ful music.

Probably in W. Virginia thh 
weather t is so mild that onfe- 
can ride without dišcomfort 
in a Chrysler minus a pane of 
glass. Būt 
the \Vindy

— this is Chicago, 
city.

KYIETKINMAS
NUSKINTOS KVIBTKOS-' 
PjčistRtbme į „ Visas Miesto Daliai 

Pagrab!am«Vestuvėms? Bankiethftis
Vainikai

3316 S.: Halsted S t. Tei Boulevard 7314

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI HEL ŠERMENŲ

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENA ir NAKT| 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramu 
patarnavimą, kuomet jis yra- IdbHusHi rėikalingrtM 

-M. — i.

4605-07 Stattt lermitage Avenue
ARDS 1741 lt 1743

Tel. Yirdš 1829

DR, G, SERNERi
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Nedėliotais nuo 10 iki- 12

, Duokite savo akis išegzaminuoti'

Dr. A. R. ĖLCMENTHAL 
OPTOMETRIST

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

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotam Optometristui 
Akių .'Specialistas. Virš ' 15 metų 

patyrimas-
Valandos 9 ry0 iki 9 vak. kasdien

DH. J- GROUPE
4631 Š.1 Ashtaml'Abe. Tek Yetd, 6780 
.. ■-■II        ■■■U..'—u;.*...' l'i -fili I Vi Iii 1 į - l

Lietuviai Gydytojai

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294 
Nuo' 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo i6l.iki, 9 valandos vakare1

i GYDYTOJAS'IR CHIRURGAS;
2201'West 22nd ) Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 

^Rezidencija. 6b- So. Richmond Street 
Telefonas Republic 7868

{vaitus Gydytojai’

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS — •

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaip<o patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: • 
1025 IV. I8tb St., netoli Morgan Sts 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

Rėz. 66.00 South Ajtesian Avenue 
Phone Prbspect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Sd. Halsted Strėet 
CHICAGO, ILL.

A. M0NTVID, M. D.
WestxTown State Bank Bldg. 

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

Tel. Wcst 2860 
Namų telefonas Btunswick 0597

SVARBI ŽINUTE 
DR. M, T. STRIKOL 

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu j naują vietą po nr;
4645 So. Ashland-Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 
Nedėlioj patai sutartį 
Tel. BduleVatd 78'20

Namai: •
6641 So. Albany Avė.
, Tcl. Prospcct 1930

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos' 

CHICAGO, ILL.
SPECIAUSTAS DŽIOVOS‘ 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vt!.’ ryte, nuo 2 iki 4 
vllJi po pietų- ir nod 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dien$. 

Phone Midway 2880

Telefonas Yirds 09941

Dr. MAVRIfE K UIN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

* t

A. K. Rutkauskas, M. D 
' 4442 South Westėm Avenue 

Tel. Lafaycttez 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai 
niiot-6 ikr 9 valandai vakaro

DR; J; LKOWARSKAS
GYDYTOJAS IR* CHIRURGAS ' 

2403 -Wi 63rd Stį Suite 3 
T«l; Prospcct 1028

Rez. 2359 Sd. Lt avit t St. Canal 2330 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

i 1)11. A';,E. YUSRA.
2422 W, Margudtė R<l. ' 

kampas 67tb ir Artesian Ate. 
Telefonas Grovehill 1595

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

ncdčlioma. pagal susitarimą

Dr. Vinčent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Ofiso TM. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR.A. A. ROTH 
tęjlTDYTOjAS IR CHIRURGAS 

, Ofisas:
3102 So. Halsted ; St’ 

arti 3 Ist Street 
CHICAGO. ILL.

Valandos: 1—3 po pietų 
Nedėliotais ir šventad. 10

-8 vak.
12'dieną

Chroniškos ‘ ir ilgos* ligos'
Skilvio. Širdies. Plahčiu. PlbvM; Inkštų- 

b&rantya Hemoroidal,. Kraujo ir Nervų Pa
krikimai Astma, Visbkms Moterų LUOS; 
Kainoe ■ nupigintos.

DR. ALEX W. MARMOR
GYDYTOJAS, rniHtIRGAS IR 

OSTEOPATAS
4407-0 NorttJ Kėdtle AveOaC 

Tel. Independenee 0033
Valandos: iki 1 v. 

<J iki O v
ir'nud

______ J^vokątai^^^ 

k ; g c gis- 
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N.\ Dearbdm Srt; Rboth 1113 

Tėlefottas Central 44111 
Valandos: nuo 9 ryto ikb 4 ipo.pietų-

Gyveninio vieta
3323 South Halšted StreM( 

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

vakarą, išskyrus ke t vergą - 
Nedėlioj nuo 9' iki 12'ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221. West 22nd Street 

Arti LeaVitt St.
Telefoną Canal 2552 

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

M A. ŠLAKIO
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington Stp 
jtoom 1502 Tik'- Central 2978- 
į Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subatos 
' — S‘ikL9'TaL

4145 Arctoit^A&t' TeL'Lafagętte'733^

Namų .Tel. Hyde Park 3395

JOHNt Bi BORDEN' 
(John Bagdžiuhas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 IV. AOams SI., Rbom 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W-, 22nd St. nuo 4-9
Tėlebhorie RBosevelį 9090 

Namie 859’rytč'T Tel. RepnbMc 9600

JOSEPH J* C RIŠU
Lietuvis Advokatas

. 4631 So. Ashland Ane.
/ Tcl. Boulevard 2800

Rez. 6515 So: Rockivrtt St.
, Tek Republic 9723

daromas.su
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Buvo daug konferen 
cijų sekmadienį

didatiioti, tai Vakarų Komite
tas gal nerekomenduos nė vie
no kandidato į sekretorius. Kon
ferencijoje buvo išreikšta nu
sivylimas p. Griniaus taktika; 
tą pat pažymėjo keletas laiškų, 
atėjusių iš kitų miestų. Bet ki
tų kandidatų j vice-prezidcntus 
niekas nesiūlė remti, todėl pa
likta pirmasis.—Delegatas.

p. Gegužiu, pavesdamas jam 
savo “vaiskų” ir — progų pa
tekti j SLA. prezidentus (“dar 
vienam terminui’’). Nieko kį-^ 
to jam, žinoma, ir nebeliko 
daryti po to, kai nominacijose 
jisai gavo mažiausia balsų.

Užvakar buvo* Chicagoje ke
letas konferencijų SLA. reika
lais. Iš vakaro buvo atvykęs 
prezidentas S. Gegužis pasima
tyti su savo vienminčiais.. Tar
pe jo ir Bridgeporto sandarie- 
čių įvyko eilė pasikalbėjimų. 
Sekmadeinio vakare, prieš ap
eisiant Chicagą, p. Gegužis ta
rėsi su Bačiuno “partija”. Chi
cagoje, mat, lankėsi ne tik tau
tininkų kandidatas į preziden
tus, liet jisai buvo atsivežęs ir 
Karpavičiuką iš Clevelando.

Be šitų slaptų pasikalbėjimų, 
buvo Chicagoje SLA. Vakarų 
Veikėjų Komiteto sušaukta 
konferencija prieš piet ir 6-to 
Apskričio konferencija po piet. 
Apskričio suvažiavimo apra
šymas telpa kitoje vietoje šia
me “Naujienų” numeryje.

Vakarų Komiteto sušauktoje 
konferencijoje dalyvavo netoli 
trijų dešimčių narių iš Chicagos 
ir apielinkės kuopų. Atėjo taip 
pat daug laiškų su linkėjimais 
ir pasižadėjimais remti Vakarų 
Komiteto darbą iš tolimesnių 
kolonijų: Springfieldo, * III., 
Grand Rapids, Mich., Pitts- 
burgho, Pa., Waterbury, Conn.. 
New Yorko ii*\kįtų vietų.

Konferencijoje buvo labai ge
ras ūpas. Kaip vienu balsu bu
vo priimtas atsišaukimas Į 
SLA. narius .dėl tautininkų pa
sikėsinimų suskaldyti Susivie
nijimą į partijas. Tas atsišau
kimas bus paskelbtas spaudoje. 
Antras svarbus konferencijos 
darbas buvo aptarimas kandi
datų galutiniems balsavimams.

SLA. viršininkų nominacijose 
daugiausia balsų gavo tie kan
didatai, kuriuos rekomendavo 
nariams Vakarų Komitetas. Su
sivienijimo nariai, matyt, įver
tino tą faktą, kad Vakarų Ko
mitetas elgiasi bepartyviškai, 
remdamas kandidatus be atsi
žvelgimo i jų politines pažvaL 
gas. Taip pat, žinoma, daug 
svėrė narių akyse rekomenduo
jamų kandidatų gabumai. Kitų 
grupių siūlomi kandidatai nė iš 
tolo negali lygintis savo kom- 
petentiškumu su dauguma tų 
asmenų, kurių vardus buvo į- 
dėjęs j savo sąrašą Vakarų Ko
mitetas.

Apsvarsčius susidėjusią po 
nominacijų padėtį, sekmadienio 
konferencija nutarė indorsuoti 
šiuos kandidatus SbA. Pildo
mos Tarybos rinkimams: į pre
zidentus F. J. Bagočių, į vice
prezidentus J. V. Griniuj i sek
retorius Dr. M J Viniką (jei
gu jisai bus įdėtas j oficialį 
baliotą), į daktarus kvotėjus 
Dr. Bronušą, Į iždo globėjus 
S. Bakaną ir Geo. Stungį.

Jeigu p. Vinikas negalės kan-

Rezoliucija prieš S. 
LA. kenkėjų darbus

šią rezoliuciją ; pasiūlė Ap
skričio konferencijai K. P. De
veikis — 301 kp. delegatas, A. 
Kondrotas — 109 x kp. delega
tes, K. Aleksinas — 109 kp. 
delegatas ir 
260 kp. 
imta 42

Kaz. Liutkus — 
delegatas. Ji buvo pri- 
balsais prieš 19.

6 Apskričio Konfe- 
į vykusi sausio 31 d. 
kreipia savo narių de-

Antanas 
negražių 
publikai 

jos dar- 
formoj

Mes pildome 1931 
metų'

Income Tax
blankas

Kam reikalingas toks 
tarnavimas užeikite

pa

Naujienas
1739 So. Halsted St
Ofiso valandos kasdie 

nuo 8 iki *8 vakare., 
šventadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. po piet.

*

Iš SLA. 6-to Apskri 
čio konferencijos

rencija, 
1932 m., 
mesį į sekamus kenksmingus 
Susivienijimo gerovei apsireiš
kimus:

“1) SLA. nariai, p. Bruno 
Simokaitis ir Antanas .Olis, per 
WHFC Radio stotį, spalio 18 
d. 1931 m., paskleidė gandus 
prieš 6 Apskričio Valdybą, įtar
dami ją ‘neteisėtai ir apgaulin
gu bildu’ išaikvojus Apskričio 
iždo tam tikrą sumą pinigų;

“2) Tie patys SLA. nariai, 
dėl tam tikrų politiškų sume
timų, sužiniai ir pakartodami 
per tą pačią Radio stotį kuris 
jau laikas skleidžia prieš kai 
kuriuos SLA. viršininkus ii’ 
veikėjus įvairius gandus, šmeiž
tus ir įtarinėjimus, o taipgi 
skleidžia visuomenėje nepasiti
kėjimą ir abejones Susivieniji
mu keliančius spėliojimus;

“3) Tūlas asmuo, 
Vanagaitis, visoj eilėj 
komedijų perstatinėjo 
SLA. organizaciją ir 
buotojus įžeidžiančioj
ir pačią organizaciją žemihan- 
čioj šviesoj.

“Kadangi tuose destrukty
viuose, darbuose dalyvauja ar
ba jiems padeda aukščiau pa
minėti du ir dar kai kurie kiti 
čia nejvardinti . SLA. nariai; 
kadangi visa šita Susivienijimui 
žalinga darbuotė yra varoma 
ne vien tik pačių SLA. narių, 
su pašalinių žmonių pagelba, 
bet dagi tarpe Susivienijimui 
nepriklausančių žmonių, ir ka
dangi* tuo yra daroma Susivie
nijimui moralė ir materiale ža- 
la^yiduj, o dar labiau iš lauko, 
nes yra ardomas pasitikėjimas 
Susivienijimu visuomenėje, ir 
atbaidomi toki žmonės, kurie 
galėtų būt prirašyti prie 
SLA.,—

“Todėl SLA. 6 Apskričio kon
ferencija pareiškia:

“1) (Pasiremdama patikrin
tais dokumentais bei atskaito
mis, Konferencija randa, kad 
aukščiaus paminėti kaltinimai 
6 Apskričio Valdybai yra ne
teisingi, neturi jokio pamato ir 
yra griežtai smerktini, kaip 
blogos valios padiktuoti šmeiž
tai ;

“2) Turėdama galvoje, kad 
SLA. ir jo viršininkų bei vei
kėjų žeminimas per Radio ir 
viešuose parengimuose, kpme- 
dijOse bei piknikuose atgrasina 
visuomenę nuo Susivienijimo ir 
labai kenkia naujų narių gavi
mui, Konferencija protestuoja 
prieš to^cį musų organizaeijoš 
diskreditavimą ir tokį nekultū
ringą biznio • daryjną ’ iš publi
kos ir persergsti SLA. narius 
nuo dalyvavimo arba pagelbos 
teikimo tokiems darbams;

“3) Konferencija kviečia vi
sas SLA. kuopas, Įeinančias į 
6 Apskritį, tokius savo narius, 
kurie yra nusidėję Susivieniji
mui ąukščiaus nurodytais dar
bais, 
SLA, 
SLA

• Praeitą sekmadieni Lietuvių 
Auditorijoj įvyko SLA. 6-to 
Apskričio konferencija, šį kar
tą delegatų suvažiavo pusėtinas 
skaičius, —ir ne tik delegatų, 
bet ir visokių svečių. Iš kur jie 
ir kas juos sunešė? Well, apie 
tai daroma visokie spėliojimai. 
Neužilgo prasidės Pildomosios 
Tarybos rinkimai, tad kandida
tai pasidarė * labai “veiklus”. 
Vienas jų pribuvo net su visu 
štabu. Kalbu čia apie p. Ra
čiūną. Bet tiek to.

Konferencija prasidėjo su pa- 
sivėlinimu. Apskričio pirmi 
ninkas p. Stungis atidarė kon
ferenciją ir pirmiausiai paskyrė 
mandatų komisiją. Pakviečiu1 
ma kalbėti p. Zalatorius, SLA. 
prezidentas St. Gegužis ir SLA, 
iždininkas, K. Gugis. Pirmasis 
kalbėjo trumpai. P-as Gegužis 
pasakė gana ilgoką kalbą, ku
rios pagrindinė mintis buvo ta, 
jog Susivienijime yra reikalin
ga vienybė ir broliškumasi Pri
lygino jis Susivienijimą prie 
žmogaus kūno. Esą jeigu ant 
kūno afsiranda vočių, tai ir vi 
sas organizmas apserga. Girdi, 
panašiai yra ir musų Susivie
nijime, kur dabartiniu laiku ei
na nepageidaujami kivirčiai ir 
kur nariai pradėjo vieni antrus 
niekinti ir šmeižti.

P-as Gugis pareiškė, jog vo
tys ir skauduliai kartais yra 
labai pavojingi visam organiz 
mui. Daktarams dažnai tenka 
daryti operacijas, kad pašalinti 
tas votis. Operacija reikalinga 
ir Susivienijirtiui, kad jis gale- 
tų sveikai tvarkytis. Dalykai 
priėjo prie to, kad daugiau ne
begalima tylėti ir kęsti tų nie
kinimų ir šmeižtų; kurie siste- 
matiškai yra skleidžiami per 
radio.

P-no Gųgio kalba- buvo tai
koma tai grupei žmonių, kurie 
kas sekmadienį savo radio pus
valandžiais teršia Chicagos orą 
skleidimu visokių t šmeižtų ir 
šlykščiausių niekinimų nepatin
kamų žmonių. Kas lai grupei 
priklauso,—hera reikalo aiškin
ti. Tai Simokaičio ir Olio kom
panija.

Matomai, tas oro gadinimas 
ir erzinimas Susivienijimo na
rių pusėtinai jau visiems įgri
so, nes vėliau konferencija pri
ėmė rezoliuciją, kuria" pasmer
kiama 'Susivienijimo kenkėja;. 
Į kenkėjų skaičių Įtraukta1 Si- 
mokaitis, Olis ir Vanagaitis.

Apie kitus konferencijos įta
rimus bus pranešta vėliau, čia 
paminėsiu tik. riek, kad tapo 
priimta Apskričio konstitucija 
ir išrinkta nauja valdyba.

—Dalyvavęs.

NAUJIENOS, Chleago, UI.
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.Makalienė, kaip gavo Juozo 
telegramą, kad jis apsivedė su 
ifalė, Iš to , didelio susigraude
nimo, apalpo^ Koks nusimini- 
mąs ir nusivylimas Makalų Sek 
mynoje!

O jau Makalienė savo rolę 
sulošė tikrai šauniai. Tokia lo
šėja Makalų šeimynoje, tai tik
ra pažiba. < v

Taigi, pasiklausyti Naujienų 
Radio programo , yra tikras 
smagumas.

. Susitikau vakar keletą asme
nų, ir pirmiausią jie paklausią 
manęs:. “Kas atsitiko .su Juo
zu?”

“Su kokiu Juozu??
Mat, iš sykio nesupratau, 

apie kokį Juozą kalba.
“Nagi, Makalų šeimynos Juo

zu!” ' !
“A! tJugi pąbėgo su Malė ir 

apsivedė.”
“Kad jį kur bala! Aš ma

niau, kad jis tokį šposą savo 
tėvams iškirs.” ' .

Matysime, kas dabar atsitiks 
Makalų šeimynoje. Ką moti
na, tėvas ir sesuo Juozui pa
sakys, kaip Juozas grįš su savo 
žmona namo?

—Radio Klausytojas.

v r Antradienis, vas. 2 <1, 1932

BIRUTE
Iš Birutės vakaro 

1 •. i ’ .~T-*—!' 
Sekmadienyje, sausio 31 d., 

Chicagos Lietuvių^ Auditorijo
je, “Birutė”, švęsdama 25 me
tų jubiliejų, scenoje pastatė 
Miko* Petrausko operetę “Biru
tę”. Kadangi ji buvo-viena pir
mųjų choro pastatytų operečių, 
ji buvo tinkamiausia atžymėti 
įvykį, taip svarbų “Birutei” ir 
visai lietuvių visuomenei. .

Operetės pastatymas buvo 
kiek męnkesnis už praeities pa
statymus, bet matyt susidėju- 
sios sąlygos, šalčiai, laiko stoka, 
nenuodugnus artistų susipažini
mas ^u veikald Ariniu, ypatin
gai dvdsia, visus, trukumus kiek 
pateisina. Kai ’ kurie artistai 
savo roles atliko gana gerai, 
bet abelnai viską paėmus, susi
rinkusiai publikai teko kiekrinkusiai publikai teko 
apsivilti.—Ek^ !

P »;* •

Lietuvių radio pro 
gramas

noti su jo giminėmis. Ligonis !S. L. A. 208 Moterų'

šiandie iš stoties W. G. E. 
S., 1360 kilocycles, nuo 7 iki 
8 vai. vakaro bus leidžiamos lie
tuvių dainos ir muzika pastan
gomis ir lėšomis Peoples Fur- 
niture krautuvių, 2536-40 W. 
63rd Street ir 4177-85 Archer 
Avenue, Chicago, III.

Programą išpildys daininin
kai Jonas Romanas, p-nia Ška- 
marakienė, Antanas čiapas, pia
nistas Rikardas Romanas, bus i’’
garsusis Poeples radio duetas ir 
trio. Taipgi moksliškos kal
bos, graži muzika ir kiti įvai
rumai. Nepamirškite 
syti šį programą.

išklau-
*

Sudegė lietuvių 
namas

randasi ^ittle Company of 
Mary Hošpital, prie 95 ir Ca- 

Evergreenlifdrnia gatvių, 
Plirk, ’—T. RypkeviČia.

Brighton Bark
Pp. Karanauskų 25 metų ves

tuvių sidabrinis jubilejus tapo 
iškilmingai paminėtas. Graži 
puota surengta jų pačių na
muose, 2901 West 38 Place, 
sausio 24 d. •

Svečių puotoj dalyvavo 150 
asmenų žymių biznierių, 
profęsionalų, lietuvių ir anglų. 
Visi gražiai buvo priimti.

Pietus įprasidėjo 1 valandą ir 
baigėsi 5. Laike pietų išreikš
tą sveikinimai, ' linkėjimai ir 
pasakyta prakalbos! Kalbėtojų 
buvo 25 — ‘lietuviai ir ameri- 
konak

Pirmą kalbą pasakė pp. Kar 
ranauskų dukrelė, dėkodama 
svečiams už atsilankymą ir 
sveikindama mylimus tėvelius^ 
Paskui kalbėjo iš lietuvių pp. 
Petraitis, Vamys, Laudanskis, 
Atkočiūnas, Andrieliuhas, Mis- 
cevičius, Aleksiunas ir ameri
konai. Dar kalbėjo p-ios Pct- 
raitienė, Atkočiunienė, Varnie
nė, Miscevičienė, KuČinskiene, 
Trusčirtskienė.

Gi pp. Karanauskai (lekavo 
svečiams už užuojautą ir do
vanas. Pp. Karanauskiai yra 
žymus biznieriai, linksmi ir 
simpatingi žmonės. Taip pat jų 
dukraitė yra pavyzdys jaunuo
menei. —Viešnia.

Kuopos špkiai
SLA. 208 Moterų Kuopa ren

gia šokius vasario men. 7 d., 
t, y. ateinanti sekmadienį, Steik 
bčii Kliube, 188 West Randolph 
street. Pradžia 8 valandą va
karo. ■ , f

Paprastai lietuviai rengia pra
mogas savo kolonijose, kitaip 
sakant, apielinkėse, kuriose gy 
vena. Bet kartas nuo karto 
yra smagu turėti paįvairinimų 
bei permainų.

Tat atrodo, kad 208 kuopa 
gerai padarė paėmusi vietą šiai 
pramogai vidurmiesty. Be abe
jonės, į 208 kuopos šokius su
sirinks vis gražioji lietuvių 
jaunuomenė ir senesnėj! visuo
mene, kuri mėgia šaunesnius 
parengimus lankyti.—X. •

laiku. Kuriij mokesty* yra* užvilktos 
malonėkite užsimokėti, kad vėliau ne
įvyktų nesusipratimų.

Prot. Sekretorius.

Draugystė Saldžiausios Širdies V. Jė
zaus laikys savo mėnesini susirinkimą 
2 d. vasario, 7:30 vai. vak., Auditorijos 
svet., 3133 So. Halsted st. Kviečiame 
visus narius susirinkti, nes bus daug 
svarbių reikalų. , — Valdyba.

Brighton Pat k — Lietuvių Republi- 
ko'niško JCIinbo 12tos Wardos susirin
kimas bus laikomas 4 d. vasario, 8 v.v., 
bažnytinėj salėj, 44 St. ir Fairfield Avė. 
Kviečia visus kliubo draugus atsilankyti 
4 šj susirinkimą ir atsivesti savo pažys
tamus. Komitetas.

18 Apielinkė. — 20to Wardo Lietu
vių Politikos ir Pašelpos Kliubo mėne
sinis susirinkimas atsibus vasario 3 d., 
8 vai. vak. A. Bagdono svet., 1750 
So. Union Avė. Visi nariai malonė
kite dalyvauti susirinkime ir atsiveskite 
naujų narių. ' Valdyba.

PRANEŠIMAI

JEI JUMS REIKIA 
Plumbingo arba apšildymo reikmenų, 
pašaukite mua. Mes garantuojame di
deli jums sntaapymą.
SOUTH CENTER PLUMBING and 
HEATING SUPPLY COMPANY, Ine.

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

sudrausti kaip reikalauja 
konstitucija.”
6 Apskričio konferencijos 

Spaudos Komisija.

Susitarė?

Naujienų Radio Pro 
gramai gerai pasi

žymi
Kiekvieną sekmadienį aš lau

kiu Šeštos valandos vakaro, nes 
šeštą valandą prasideda Naujie
nų Radio Programas. Iš pat 
pirmo sykio rtian Naujienų ra
dio programai patiko; O svar
biausia ■ patiko tbdėl, kad; t,ie 
pro^rąmąi yra originalus. į Ori
ginalus todėl, kad Čia atvaiz 
duojama Amerikos lietuvių šei
mynos dramą, pavydale “Maka
lų šeimynos”.

Ypač Makalų šeimynos nuo
tykiai labai gerai pasižymėjo 
pereitą- sekmadienį. Juozas, 
Makalų sūnūs, ėmė ir pabėgo 
su Malė, airišiuke; nuvažiavo 
j Crovvn Point, Indiana', ir ap
sivedė. Motina, Makalienė jo
kiu budu netikėjo, kad * jos 
mylimas sūnūs Juozukas taip- 
galėti! padaryti. Tėvas, Maka
las irgi nemanė, kad Juozas to-, 
k j šposą iškirs. Bet Malė jį 

' taip 'pažabojo, kad Juozas su

Sekmadienio .rytmetį sudegė 
lietuvių namas So* Lafayette 
avenue, tarp 60 ir 61 gatvių. 
Tai, buvo dviflatis ir priklau
sė, jei neklystu, pp. Gausams.

Savininkai nespėjo nieko iš
sinešti ir pasilikę be nieko, o 
jau pagyvenę žmęnės. Net ir 
namas bpvęs mažai apdraus
tas ar visai neapdraustas.1

Viename ’ fliate gyveno ren- 
daupinkai,! j kurie ^^kmadįęnio 
rytą'kur ten anksčiau buvo iš
vykę, Kai sugrįžę namo, tai 
buto vietoj radę tik pelenus.

Tai tokių žipių teko nugir
sti apie nelaimę. Chįcagietis.

........ ................i ..

Serga Andrius Nai
vėlis

' <, • ■ . . • '

Girdėt, kad p. Bačiunas nu
tarė eiti į “bendrą frontą” su1 ja pabėgo nuo tėvų, apsivedė.

Andrius Nąikelis, kuris dir
bo militarinėj ąkadęmijoj Be- 
verly Hills, vakar staiga sun
kiai susirgo appendicitis. Buvo 
padaryta, skubi operacija, bet 
kad appendix buvo jau trukęs, 
tai mažai yra vilties išlikti gy
vam. Ikišiol nepąsisėkB susiži-

KAS TAI NEPA-
/ . . ■ . . J

PRASTO-VERTA

Naujienų spulka
Naujienų skolinimo b buda- 

vojimo bendroves nauja serija 
prasideda siL 1 d. sausio 1932> 
m. Galima Įstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro kas 
die. /

Ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl investmentų ir palankiau
sia dėl darbininkų žiemių.

Del platesnių informacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St

T. RypkeyiČia, sekr.

Marąuette l*ark apielinkėj 
lietuviai, kurie pageidaūjat 
Naujienas į namus, anksti iš 
ryto kreipkitės pas vietinį 
nešiotoją.

Ed. Šmotelis,
7114 Sjo. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3676

iš-

PERSKAITYTI

Laikuose' inusų protėvių Europoj ne
buvo dabartinių |a|kų ijradymų gydy
mo, operacijų Ir tt., o Vienok žmonės 
ilgiau gyveno irtdžiaugesi gera sveika
ta — žinojo paslaptį gydymos gamtiš
komis priemonėmis —* gyduolėmis, pa
gamintomis iš šaknų, kvietkų, aliejų, 
mineralų ir tt. Pastangomis žymiausių 
aptiekininkų, chemikų, daktarų ir pro
fesorių Europoje tapd ištobulintas re
ceptas, sulig kurio pradėta gaminti 
HERBOLEK formoj geležies—žolių 
'vyno, visur, per amžius vartojamo nuo 
visokių ligų. Herbolek dabar yra pri
pažintas augšČiausių Amerikos vyriausy
bių už vieną iŠ geriausių abelnų gy
duolių, kurią pastangomis lietuviškos la
boratorijos dabas galima gauti kiekvie
noj aptiekoj arba tiesiai iŠ W. Pas 
Medicine Laboratories, Ine., 8480 
Commercial Avė.. Chicago, III., telefo
nas Saginavv 3065.

i ' . '

Herbolek pilnoj prasmėj galima va
dinti stebuklinga gyduole, nes ji sustip
rina ir išvalo kraują — o tas išvalytas 
gi kraujas pašalina visokias 'negales ir 
ligas. Padidina apetitą, nuramina ner- 
v.us, išnyksta gasai ir išpūtimai, išbėri
mai, reguliuoja skilvį, išvalo visus gy
vastinguosius kanalus nuo nešvarumų— 
užkietėjimas amžinai dingsta. Riebus 
suliesėją, liesus, pariebėję delei pašalinimo 
nereikalingų ir nuodijančių gasų,* taipgi 
kenksmingų . atmatų, pasiliekančių nuo 
kasdieninio maisto. Reumatizmas, kru
tinės ligos, šalčiai,- slogos, tulžies ar 
kepenų akmenys, sutinusios kojos, rau
kos ir tt., kaip kumparas išnyks po 
vartojimo Hęrboįek.

. . ’l ■ •

Moterys pasidaro gražios, pilnos link
smumo, o nusilpnėję vyrii išnaujo at
gauna yyrijiką jėgą, syeikatą ir laimę.

Neeikvokite' sav4 sunkiai uždirbtu 
centų, ant įvairių abejotinos vertės gy
duolių, arba brangių “treatmentų”, jū
sų sveikatos' stovis gali pablogėti, arba, 
kas dar blogiau', gali atsirasti pavojin- 
koš komplikacijos. Nusipi^įte bonka 
Herboleko už dolerį, arba dvigubo didu
mo bonką už pusantro dolerio,\ o links
mumas ir laimė užviešpataus jūsų na
muose,— -prisidėkite prie, tūkstančių 
pasveikusių ir laimingų šeimynų,A ty
rios poi vartojimo Herbolek pnpažysĮa, 
kad nera-. tiftkamų žodžių apibudinimui 
Hėrboleko J '"VeęcėS. • > ‘ Herbolek , kaipo 
SIMBOLIS sveikatos stovi ’ ant sargy
bos nuo amžių r-*- vartokite jį/ ne tik 
išgydo liguistus, bet ir kartas nuo kar
to vartojimas šių gyduolių palaiko 
Vyrus, Moteris ir Vaikus geriausiame fi
ziniame, ir davsiniame stovyje sveikumo 
ir Išvaizdos,

gyduolėmis, pa-

vartokite jį; ne tik

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos 
■mm' komfortą

' \ skutimos. 
namie

■>.-< • M . . \ ‘-V , ,

Dresių • Dezaininimas 
. Dresių Siuvimas 
Skrybėlių Dirbimas

Mm telkiame ekspertu instnik 
sijas Muoee Irarraoae. Dienomis 
ar vakarais kaina Me
amatai /ra patraukiant/. Ir 
rm-ai apmokami RaAyklte dėl 

kn/irut5e apie kursą, kutino 
lU* įdomaujate

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dezai 
ninti ir padaryti gražias skry- 

. bfiles. kol mokinatės Diplomo. 
Ą duodamos. Ateikite ar raiyklt 
\ de) nemokamos knygų tA*.

MA8TER rOLI.BOK
JOS F KASNICKA'. Principal 
I0O N HTATK RAN 271®

STANKŪNAS
Kas norit 'gerų paveikslų arvažiuok" 

j įrūdiją /rba palaukit j namu* 

3315 So. Halsted St 
Ttl. Y.rd. .546

Lietuvių Moterų Draugijos "Aphfieta" 
mėnesinis susirinkimas įvyks 2 d. va
sario 1932 m.. 7:30 vai. vakare, San
daros sveti, 3236 So. Halsted St., Visos 
narės susirinkite laiku, nes 'turime, daug 
reikalų aptarti. — Sekretorė.

f ■ - .......... ..........................

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susiripkifflas įvyks, antrądieny, 
vasario 2 d., 8 vai. vakare, Mark White 
Sųuare Parko svet., ant 29 ir South 
Halsted St. Malonėkite visi atsilankyti, 
nes turim išrinkti darbininkus dėl ba- 
liaus ir užvilktas duokles užsimokėkite.

A.' Zalagėnas, prot. rast.

North Side, — SLA. 226 kuopa lai
kys savo susirinkimą ateinantį antradie
nį, ' vasario 2 d., z Association House, 
2150 W. North Avė., kai 7:30 v. v. 
Visi kuopos nariai malonėkite susirinkti

> ' I

j.. Su............ . .i . ........u.................... . .... ................................... linu....

A. F. CZESNA’S 
BATHS 

rrRKrflKOM nri.FTRrvfcs fano- 
ELEKTKIKINIAI TREATMENTĄ1 

Naujo* Nužeminto* Kalno* 
Garo Ir lažų pirtis 
Garo, maudynė Ir la&al 
Garo tr elektros maudyne 
Turkiška Ir Elektros 

pirtie Ir kambary* 
Sųiphurlo maudyne 
Pilnas olektriklni*

m
Dabar 

85c 
50c 
75c

1.50 
1.50
2.50
8.50 .
-1.00

50c

Buvo 
50c 
75c 

1.00

- 2 00 
Pilna* nlektrikinl* treatmen- 

tas Ir SinuBoidal ma&ina 3.00 
Pilnas treatmentas 4.50

Elektrlklnle Masažas 1.50
Vaistų ar alkoholio (trinlmas 75c 
Moterim* antradieniai*—diena ir vakarai*

u 1657 W. 45th St.
Kamp. S. Paulina. TeL Baulevard 4A5*

. - • — W • —1——!!■ ii I   ■

CLASSIFIED ADS. I
Educational

Mokyklos

RAMOVA
I iTHEATREri 

35 & Halsted Sts. « 
DIENOMIS IR VAKARAIS

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 ų/est Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos'

Šiandie
• Dvigubas programas

“Frankenstein”
SU \ 

COLIN CLIVE. MAE CLARKE, 
. JOHN BOLES X

“Hiisband’s
Holyday”

■ ■ *' ' m* k '

CLIVE BROOK

SAUGUS INVEST- 
’ MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo 
morgičidus. Geras užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės - į 
Naujienas, 1739 S. Halsted St. 
Box 1382.

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

Komedija, Žtntos, Pasakėčios, 
Margumynai.

MILDA
Theatre

3142 S. Halsted St.

Šiandie
Dvigubas programas

“Consolation 
Marriage” 

su
PAT O’BRIEN,- MYRNA LOY, 

LESTER VAIL ir k. < 
'r- ir

“Palmy Days”
su

EDDIE CANTOR

... IaiPg» •
Komedijos, Žinios, Pasakei tos, 

Margumynai
mmmmmmMimmmmmmmm

*■>

r Help VVauted—Malė 
Darbininkų tteikia

ĘEIKALINBAS bučeris. turi mokėti 
keletą kalbų. Turi būti blaivas. ‘ 

730 W. 18 St.

For Reni
PĄSIRENDUOJA 4 kambarių flatas, 

štymu apšildomas, kas apsiimtų prižiu- 
rėti boilerius, o su renda susitaikysime. 
Atsišaukite tuojaus. 6842 S. Rockwell 
St. Tel. Hcmlock 4994.

Furnished Rootns
IEŠKAU šviesaus ir apšildomo kam

bario prie mažos šeimynos už pagelbą 
prie namų dąrbo. saukite Lafayttte 
9832.

I Real Estate For Sale

, BRIGHTON P ARK
2 augštų mūrinis namas, geroj apie

linkėj; mainysiu ant medinio
■ Tpwn of Lake apielinkėj, 
i Mes turime visokios rūšies
Didžiausi bargenai Chicagoje.

ATEIKITE IR PAMATYKITE

.Mes duodame Antrus Morgičius už 
6% palūkanų.

,B. R. Pietkiewicz & Co.
2608 W. 47th S«.

namo

namų.

MUS




