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DIDŽIOSIOS VALSTYBES PAREIKALAVO 
BAIGTI KARA IR PRADĖTI DERYBAS

Japonija reikalauja 
iš Tautų Sąjungos 

nugalėti kiniečius

Genevos delegatai 
grasina Japonijai 
pavartot sankcijas

Prašo sulaikyti kiniečių pasi
priešinimą ir priversti juos 
pasitraukti iš pozicijų!

Jei Japonija atmes Amerikos- 
Anglijos pasiūlymą, Tautų Są- 
juga pritaikins 10 ir 15 punk
tus

Geneva. vas. 2. —Didelis ūpo 
• pakilimas Tautų Sąjungoje dėl 

Amerikos, Anglijos, Francijos, 
Italijos ir Vokietijos vienodos 
akcijos link Japonų invazijos 
Kinijoj. Japonijos atstovas 
Tautų Sąjungai, amžinai besi
šypsantis Naotake Šato, išgir
dęs minėtų didžiųjų valstybių 
reikalavimą baigti karą ir pa
siduoti deryboms, išsireiškė, kad 
tokia “svarbi deklaracija” esan
ti kaip tik Japonijos vykdoma. 
Tautų Sąjungos salėj publika 
garsiai nusikvatojo, bet japo
nas nudavė negirdįs ir toliau 
pareikalavo Tautų Sąjungos, 
kad ji padėtų sulaikyti kiniečių 
puolimą prieš japonus Sha^g- 
hajuj ir palieptų kiniečiams at
sitraukti. čia jay^ visi Tautų 
Sąjungos delegatai -'neiškentė 
nenusijuokę.
Kaip japonai supranta neutralę 

juostą
Kas link valstybių ir Sąjun- 

' gos pasiūlymo nustatyti neut- 
ra'lę juostą tarp japonų ir ki
niečių Shanghajuj, tai Japoni
jos atstovo nuomone, tokia 
juosta labai lengva nustatyti: 
reikia, kad japonai pasiliktų, 
kur jie jau yra ir kad kiniečiai 
atsitrauktų.

Roma, Italija,* vas. 2.— Ita
lija' paliepė savo karo laivams 
tolimuose 
Shanghai 
neutralių 
piliečiams

Japonų

Shanghai, vas. 3.— (Trečia
dienis rytų laiku). Staigi tyla 
užstojo sugriautojo miesto da
lyje, Chapei, kur vakar . per 
visą dieną ėjo smarkios kovos 
tarpe japomj ir kiniečių, ne vie
nai pusei nepaemus viršaus.

VVshington, vas. 2. — Japo
nija gavo pajusti pasiryžusią 
opoziciją visų vakarinių valsty
bių prieš jos žygius Kinijos te-

irAmerikos atstovai Tokyo 
Nankinge įteikė Japonijos 
Kinijos valdžios pasiūlymą tuo
jau baigti karp žygius ir susi
taikinti. Notose sakoma:
Reikalauja derėtis Tautų Są

jungos pamatais
1. Tuojau paliauti smurto žy

gius abiejose pusėse.
2. Jokių tolimesnių mobiliza- 

ei jų bei kariškų prisiruošimų 
tarpe tų dviejų valstybių.

3. Atitraukti japonų ir kinie
čių kareivius iš visų susirėmimo 
punktų Shanghajuj.

4. Apsaugoti tarptautinę 
loniją, įsteigiau I 
ną, kurią saugotų

neutralę 
neutralės

priėmus

ko- 
zo- 
ša-

Rytuose skubėti i 
ir prisidėti prie kitų 
valstybių laivų savo

ultimatumas dar 3 
miestams x

Shanghai, vas. 2. — Japonų 
karo valdžia panaikino tarptau
tinėj kolonijoj Amerikos ir ki
tų valstybių piliečių pasportus 
ir be japonių karo komendanto 
leidimo nieko neišleidžiama ne 
j gatves svetimtaučių koloni
joj. Atrodo, kad kolonijoj ja
ponai visai įvedė savo valdžią.

Nuo vakar pavakario ligi šio 
ryto japonai visų rusių ginklais 
bombardavo Shanghai. Kinie
čiai visas atakas atlaikė.

Ties Shanghai yra 15,000 ki
niečių armija. Japonijos kabi
netas nutarė siųsti j Kiniją re
guliarią armiją. Tientsien, Che- 
foo ir Tsingtao miestams ja
ponai įteikė ultimatumus, rei
kalaudami paliauti boikotą.

5. šias sąlygas
jiu pradėti derybas išrišti ne
susipratimus tarp tų dviejų ša
lių, einant Paryžiaus pakto, 
Tautų Sąjungos rezoliucijos iš 
gruodžio 9 dienos dvasia, be jo
kių iš kalno rezervacijų ir pa
dedant neutraliems dalyviams 
bei prižiūrėtojams.

Tokią pat notą įteikė Angli
ja, susitarusi su Franci ja ir 
Italija.
Japonija nesirengia pasiduoti

Amerikos ambasadorius Ja
ponijai Cameron Forbes patyrė, 
kad Japonija nerodo jokio no
ro tų sąlygų priimti. Japonijos 
valstybės departamento oficia
lus atsakęs, kad “Valdžios tokių 
svarbių dalykų taip neapgalvo
tai nesprendžia”! * , -

Tautų Sąjunga ėmėsi dalyko 
pasiremdama savo sutarties 
dviem svarbiausiais punktais, 
10 ir 15, ir rengiasi pašaukti 
prieš Japoniją sankcijas, jei 
Kinija paklausys Tautų Sąjun
gos ir Anglijos Amerikos pa
siūlymo, b Japonija nepaklau
sys.

JAPONAI ATMETfi VISOKIAS 
' DERYBAS

lORB
Chica^ai ir apylinkei federa- 

lis oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Lietus ar sniegas, kiek šal
čiau; vidutinis, nepastovus vė
jas.

Vakar temperatūra 38-40.
Saulė teka 7:01, leidžiasi 5:- 

07; mėnuo teka 5:23 ryto.

p,’- W

[Acme-P. A. Photo] ' '

Anglų jūreiviai maršūojn Nanking keliu, Shanghajuj, prisiruošę prie visko, — vadinasi, • prisi
rengę, reikalui esant, kautis. / <

Lietuvos delegacija Lietuvos protesto 
nusiginklavimo kon 

ferencijoj nota Vokietijai dėl 
Klaipėdos kurstymo

I

Bedarbių pagalbos 
bilius Washington 

dar nepravestas
Kongrese į/r legis^turoj bedar 

bių vargai nesti judino politi 
kieriu 

L

Wa'shington, vas. 2.— Liūd
nas vargo, bado ir priespaudos 
vaizdas tarpe milijonų bedar
bių Amerikoj vaizdžiai nupieš
tas senatoriaus LaFollette, Wis.- 
kalboje ir liudininkų pareiški
muose kongresui ir senatui 
šiandien. *

LaFollette reikalą udamas 
$350,000,00.0 pašalpos bedar
biams, pareiškė, kad jokie ko
mitetai, tik pati federalė val
džia’ tegali pagelbėti milijo
nams kentančių bedarbių.

Rytoj debatai dėl $350,000,- 
000 pasiūlymo bus tęsiami. Val
džios atstovai su kaikuriais kon
servatyviais demokratais yra 
pasiryžę kovoti prieš pasiūlymą. 
Numatoma karšta kova tarp 
konservatorių ir liberalų atsto
vų kongrese.

Išsisuko kartuvių, pats mirė

St. Louis, vas^ 2. — Julius 
Forney, juodukas, nuteistas pa
karti už plėšimus, prieš pat pa
kariant mirė ligoninėj savo 
mirčia.

Pilietybes popieriai nu 
piginami?

Washiilgton, vas. 2. — Sena
torius Walsh, Mass., įnešė 2 bi
lius, kuriais numažinama per 
pusę kaina pilietybės registra
cijai ir popieriams.

Roma, vaš. 2.-—Vakar 
tai šventė savo 9 metų 
jos sūkaktuves.

f ašis*4 
parti-

Lietuvos fašistiška 
sutartis su 
Vatikanu r

Klaipėda, saus. 18. “Liet, 
Kel.” rašo: “Sužinota, kad ve
damos neoficialės derybos tarp 
vyriausybės ir Vatikano. Tiki
ma susitarti. Sutvarkymui Ka
talikų Veikimo Centro ir kon
kordatui su Vatikanu vykdyti 
numatoma sudaryti statutą, pa
našų, kaip jis yra padarytas 
tarp Vatikano iy Italijos fašis
tų vyriausybės.

Japonijos birža nu
smuko

Tokyo, vas. 2. — Del Ameri
kos-Anglijos protestų nepapras
tai nusmuko Japonijos vertybės 
popieriai ir net uždaryta Tokyo 
birža. Amerika ir Anglija pra
neša, kad Japonija negaus jo
kios paskolos karo reikalams.

Maskva', vas. 2. —Visų sovie-? 
tų 17 kongrese komisaras* Liu- 
bimov pareiškė, kad sovietų val
džia nuo šiol pradės remti 
srąulkiąją pramonę viduj.

Chicagos bedarbių bi
lius Springfielde

\ ——— ■

šiaip taip pradėtas trečiu skai
< tymu senate

Pajamų mokesnio 
įstatymas Illinois 

valstijoj priimtas

Shanghai, vas. 3.— Tolimųjų 
rytų laiku) Laikinai sustabdy
tas mušis tapo vėl atnaujintas, 
kada japonai, metę visokius per
spėjimus iš Amerikos ir kitų 
valstybių pusės, vėl pradėjo 
bombarduotį Shanghai. Laukia
ma japonų generalės atakos.

•*- V1'"' +

Paryžius, vas. 2. Numatomi, 
kad ambasadorius Waltey Edge 
btfs paskirtas Anglijai vieton 
pasitraukusio Charles Dawes.

Newark, N. J., yas. 2.’ •— 
Frank Hawks per 2 valandas ir 
10 minučių pralėkė 500 mylių.

'■ ' \ " "! 1 ■ t

Viena, \ Austrija',, vas. 2. — 
Lenkija pradėjo su Austrija de^ 
rybas dėl prekybos santykių,

r -------------------- ..L

Springfield, III., vas. 2.— Ne
žiūrint į užmiesčio, senatorių 
opoziciją, $25,000,000 bonų iš
leidimo bilius Chicagos ir Cook 
apskrities bedarbiams šelpti jau 
priėjo prie trečio skaitymo se
nate.

"•"r

Užmuštas 29 vaikų tėvas

Atlanta, Ga., vas. 2. —• L. 
Gentie, 70 mėtų, “tėvų čempio* 
nąs”, turįs viso labo 29 vaikus, 
užmuštas traukinio.

London, vas. 2.— 
premjeras MacDoųąld 
eiti pareigų kokia's1 2 
dėl akių operacijos.

I ■ •

■

Anglijos 
negalės 

savaites

Kaunas, saus. 17. — Į nusi
ginklavimo. konferenciją Lietu 
vos delegacijos pirmininku nu
skirtas Petras Klimas, Lietuvos 
atstovas Francijai. Prieš de
legacijai išvažiuojant įvyko Lie
tuvos diplomatų pasitarimas su 
ministerių kabinetu, dalyvau
jant Dr. šauliui, Jurgiui Balt
rušaičiui, P. Klimui ir Sidzi
kauskui. Nustatyta’, kad Lie
tuva, atsižvelgdama į savo san
tykius su Lenkija, laikysis ne
priklausomo nusistatymo’ ir ne
prisidės prie Vokietijos ar Fran 
(rijos fronto.

Kiek yra Lietuvoje 
svetimšalių ir ką 

jie veikia

'I l

Nuo mokesnių paliuosuotos šei
mynos ąų $2,000 ir nevedę 
sų $I,Q00 pelno

Springfield, III., vas. 2. — 
Valstijos pajamų įstatymas ta
po priimtas legisląturoj 78 bal
sais prieš 59 balsus. Tuo įsta
tymu tikimasi gauti iš turtin
gesniųjų chicagiečių tarp $30,- 
000,000 ir $50,000,000 mokesnių 
metams. ’ /

Sulig naujojo įstatymo paja
mų mokesnio neturės tos šei
mynos, kurios pelno per metus 
turės ne daugiau kaip $2,000 
ligi $2,500 kur su vaikais. Ne
vedę žmonės nemokės pajamų 
mokesnių tik tie, kurie perme
tus turi vos $1,000 pajamų. Bo 
to, vedusioms kiekvienam vai
kui dar nuleidžiama mokesniai 
nuo pajamų sumos tari) $200 ir 
$300.

1932 m. sausio 1 d. Lietuvoj 
buvo 16,432 svetimšaliai. Jų 
tarpe Amerikos *- piliečių 333, 
Anglijos 113, Argentinos 9, 
Australijos 26, Belgijos 7, Če
koslovakijos 235, Danijos 80, 
Estijos 86, Itąlijos 21, Latvijos 
1371, Lenkijos 30, Mekaikps J, 
Norvegijos 9, Olandijos 11, Pa:

Vokiečių oficialus valdžios or
ganai veda slaptas derybas 
su Klaipėdos direktorija ir 
seimeliu 1

> i______________
4 .

Klaipėda, Lietuva, sausio 18. 
—Lietuvos pasiuntinys Berlyne, 
Dr. šaulys sausio 16 d. įteikė 
Vokietijos užsienių reikalų mi- 
nisteriui notą, ir joje atkreipė 
dėmesį į kaikuriuos reikšmin
gus atsitikimus, kurie atrodo 
priešingi geriem kaimyniškiems 
santykiams tarp Lietuvos ir 
Vokietijos plėtotis teisišku at
žvilgiu.

Tarp kita ko notoje nurody
ta f nesenai įvykusias slaptas 
Vokietijos valdžios organų de
legacija, kurios ėjo su pagalba 
vokiečių oficialių agentų.

Notoj atkreipiama dėmėsis į 
tai, kad toks elgesys priešta
rauja Lietuvos valstybės juri
dinei būklei ir, šalę kitų paste
bėtų Vokietijos konsulato Klai
pėdoj žalingų žygių, kenksmin
gai veikia į draugingų ir nor
malių santykių plėtojimąsi.

PnĮneu-’.

Komunistus nubaudė, 
suėmė

zjos 28, Rumunijos 26, SSSR 
102, Pietų Slavijos 3, -Suomijos 
27, Švedijos 22, Šveicarijos 103, 
Turkijos 1, Vokietijos 3153, 
Vengrijos 18, Dancigo 18, Grai
kijos 15, Vokiečių-optanų-1396, 
ir 7 kitų valstybių. Be pilie\ 
tyb'es (hausistų) yra 9127.^ Klai- 
pėdjoe svetimšalių gyvena 4917, 
Kaune 3753 svetimšaliai. Profe
sijomis svetimšaliai taip skirs
tomi: •a'mat.ninkų 2269, dvasiš
kių 95, .inžinierių 81, gydytojų 
44, juodadarbių, 4056, technikų 
120, pirklių d94, mokytojų 292, 
mokinių 521, menininkų 78, val
dininkų 112, tarnautojų įvairio
se įstaigose 573, žemdirbių 1188, 
svečių 486, vaikų 'iki 17 metų 
amž. 2085, nesveikų (negaliu 
čių darbą dirbti) 160, namų 
savininkų 2679 jr 399 kitokių 
specialybių.

Užtiktas slaptasRokiškis 
komunistų susirinkimas, suimta 
11 žmonių. Kariuomenės teis
mas Kaune nuteisė 3 komunis
tus po 10 metų, vieną nepilna
metė 3 metams kalėti.

Rotšildas aukauja žydų 
seminarijai 

■ -i-—* \

Kaunas, saus. 17. — Lietuvos 
žydų delegacįja lankėsi Pary
žiuj pas multimilijonierių Rot
šildą, prašydama Lietuvos žy
dą‘rabinų seminarijai steigti 
lėšų. Rotšildas sutiko duoti.

'A

Inž. Gratirokas Kauno 
burmistru

Kaunas, šaus. 17. •— Perren- 
kant naują burmistrą Vokietai
čiui mirus, buvo du stipriausi 
kandidatai, inž. Graurokas įr 
Jonas Vileišis, buvęs burmist
ras. Graurokas gaVą 19 balsų, 
ViĮeišis gavo 16. JUko Grauro
kas. Jis yra senas šaulių Są-

Lietuva liko be kont- 
rolės

Kaunas, saus. 17. — Valsty
bės kontrolierius , Stašys be- 
čiuoždamas ant ledo pavirto 
ir persiškėlė galvą. Kaune pa
daryta operacija ir kontrolie
rius be sąmonės išgabentas į 
Berlyną. x ’

jungos centro lyderis.
I

Nemune vietomis išėjo 
vanduo smarkiai pakilęs.

ledas;

Paršiukas dviem 
vom

; .......

' Prięš Kalėdas Merkinės v. 
Perlojos vk; ūkininko kiaulė at
vedė dvyliką Ryšelių, kurių 
vienaš buvo su dviem galvom. 
Tokio keisto gyvulio apylinkėj 
nebuvo matę ir /todėl žmonės 
ėjo jo žiūrėti, kaip kokios re
tenybės. Davatkos kalbėjo, kad 
tai esą piktos dvasios sutvėri
mas, todėl reikia jį užmušti. 
Ūkininkas paklausė tų kalbų ir 
gyvulį nugalabijo.

. : 1 ' ' ■ , .. J. t .■ . * ■ ...

Prie tos notos “Liet. Kelei
vis” dar gavo tokį valdišką pra- - 
nešimą: '

‘^Sąryšy su tilpūsiomis spau
doje žiinomis apie Kląpiėdos 
krašto direktorijos derybas su 
Vokietijos valdžios * organais, 
šiuomi paaiškinama', kad doku
mentaliai nustatyta, kad direk
torijos pirmininkas p. Boett- 
cher ir Klaipėdos seimelio na
riai pp. Gubba ir Baltramiejus 
1931 metais tarpe 17 ir 20 gruo
džio vedė slaptai ir aplenkdami 
Gęntro valdžią derybas su Vo
kietijos’valdžios organais to
kiais reikalais, kurie yra svar
bus Vokietijai. x Dokumentuose 
tarp kilo pasakyta: “Kadangi 
derybose liečiami žymus vokiš- 
įp* interesai”.

Be to, direktorijos narys 
PodŠus be Centro valdžios ži
nios sausio 4 iki 6 d. kartu su 
direktorijos sekretorių Perkuhn 
važinėjo Karaliaučiuj ir betar
piai 'tarėsi su Prūsijos val
džios įstaigomis”.

Lietuvoj rūmų rūmai
Norima praplėsti prekybos ir 

pramonės rumus

•Kilus sumanymui steigti dar- 
bd rumus, dabar esą' norima 
praplėsti prekybos ir pramonės 
rumus ta prasme, kad prek. ir 
pram. rūmai apimtų ir amatus.

IZNIERIUS užsidėjęs kokį nors 
biznį pirmučiausiai garsinasi. 

***<» Juo tankiau garsinasi, tuo dau- 
' giau turi naudos. Bet klausimas, kur 
garsintis? Geriausia ir patogiausia lie
tuviams biznieriams garsintis NAUJIE- 

' NOSE. Kas NAUJIENOSE garsinasi, 
z tas visuomet turi naudos!

įj . 'ii.-r 4jį, ; ,į.|. V
ĮjhfO-............



vienas Kauno universiteto 
knygyne, kitus pas patį A. Ba» 
Čfcną ir trečias pas L. tJrbonąk 
Pas “apšvietiečių” centro ko
misarus, tur būt, nesiranda nė

NAUJIENOS, Chicago, III.
♦eiiiil 1 lill.l i l|iW I i. IIMįMil l i lĮMIĮĮtillil.i;....... -diiMIllltltl ■ i>

Žvancų ir feikerių“ (taip pir- 
mau J. Gugas Vadindavo 
bimbfninktts) liaudhi, kad vi* 
sus “apW>ctieČius“ nuvedus 
pas. bimbininkus kovai prieš

triitf-■ ' ....TvH——* u«h«m... ......

kirtimo. -Turiu paliudijimų 
bent nuo kelių kompanijų. 
Tad sakyti, jog aš’nieko ,ne- 
suprantU^apie mašinas, yra 
daugiau nei kvaila.

Trečiadienis, vas. 3 d., 1932

Rockford, III.
Sidabrinės vesttivSs*

Sausio 24 <1. čia buvo su- 
rcnta Pini ir Marijonai Alek
synams “supraisas” ir vakarie
nė dėl jų 25-kių metų ienybi- 
nio gyvenimo arba “Sidabri
nio jubiliejaus“ sukaktuvių, ir 
įteikta jiems dovanos grindi
nė trijų žvakių lempa, bei sta
linis “silver setas’’. P-nai 
Aleksinai buvo užklupti na
muose, ir atvežti į svetainę, 
kur buvo susirinkę arti šimto 
žmonių, SLA. 77tos kuopos 
jaunuolių orkestrui grojant, 
pasitikta juos gausiais aplo
dismentais. Vakarieniaujant 
pasakyta keletas prakalbėlių 
su linkėjimais pp. Aleksy
nams, o po vakarienės, orkes
trai griežiant, susirinkusieji 
smagiai laikų praleido bešok
dami iki lOtos vai. vakaro.

P-nai Aleksynai Rockforde 
gyvena jau virš 20 metų ir yra 
draugiški žmonės. Todėl ir 
nemažai svečių susirinko į jų 
“sidabrines vestuves’’.

— Ražas.

Detroit, Mieli.
Apšvietiečių “Aido“ spaustuvė

ganą “Apsišvietimas“. Vėliau 
pradėjo leisti kas savaitę./’Ai- 
dą“, o da vėliau ir vėl sugrįžo 
prie mėnesinio “Aido“ leidimo. 
Taip “apšvietiečiai” skurdo per 
9 metus. •’

4 X

“Appvtetiečių“ “Apsišvietimo” 
ir “Aido“ redaktoriai

Pirmuoju redaktorium buvo 
senas ir patyręs laikraščių re
daktorius Jubzas Baltrušaitis. 
Jis atitinkamai išlaikydavo tos 
organizacijos principus. Bet tre
čias A.D.A. Draugijos suvažia
vimas J. Baltrušaitį išmetė iš 
“Aido“ redaktoriaus vietos kai
po buržujų inteligentą ir įsakė 
A. D. A. D. C. P. Komitetui 
surasti kitą redaktorių darbi
ninką, — ne inteligentą. Tada 
tos organizacijos centro komi
tetas pakvietė “Aido” redakto
riaus vietai bemokslį dirbtuves 
darbininką Petrą Daugėlą, ku
ris nemoka tinkamai parašyti 
nė paprastos korespondencijos. 
Kai Pf Daugėla atsisakė iš re
daktoriaus vietos, tai tada li
ko tik vienas buvęs angliaka
sys Leonas Urbonas “Aido” re
daktorium, administratorium ir 
darbininku. “Apšvietiečių” or
gano “Aido” principai pasidarė 
labai margi.

vieno.
Stovi, kaip ant vištos kojos,

•Nors mus “apšvietiečių“ tu
rime viso labo apie 10 asabų, 
bet ir tie patys stovi, kaip 
ant vištos kojos. “Ąpšvictie- 
Člų“ centro pirmininkas Juo
zas Gugas jau senokai su savo 
Benu numaršavo pas biiftbi- 
ninkus ir ten A.zL. D. L. D. 
52-roj kuopoj gavo “Laisves“ 
korespondento darbą. Jis ten 
darbuojasi “svoločių, šamo-

„i lhibrf»i»«diiiHt|ii UI Ii» ■’tiIn lidm* i« ifai

sklokininkte D. J. Kasparka 
linksta prie Proletarų Partijos 
ir prie aidobliątų. Leonas Ur
bonas, buvęs “Aido“ redakto
rius, pilnai remia aidoblistlis, 
o kiti '‘apšvietiečiai“ linksta 
prie sklokininkų. Sklokinin- 
kams irgi reikalinga didesnė 
jėga koVai prieš limbinius. 

'Tad jie Žada ’ “iipfcvieticčius“ 
I oficiališkai pakvieitl dėl suda
rymo bendro fronto. < Tai tiek 
šįz kartą.

(Bus daugiau)
— 1 r---- - -- ------- - . , ... . ------ - --- x.,..

Justinas L. Ralčitinas ’ ‘

Ką Patyriau Sovietą Rusijoj?
(Atsakymas mano šmeižikams^

-......-............. • - -ą----------- -------- ---- .

(Tąsa)
Matydamas, kad į Ameriką 

nebegalės grįžti, Kacilevi^ius 
nubėgo P41S amerikiečių ang
liakasių atstovus, Prašė jis at
stovų išgauti jam leidimą va
žiuoti į Leningradą, kur jis 
norėjo dirbti prie gumos iš- 
dirbystės. Bet ir čia jam nciš- 
dege, — tokio leidimo jis ne
gavo ir turėjo pasilikti Sibire.

Dabar tas tavorščius susi-

d. išdrožė prakalbą apie ma
ne. Ji be niekur nieko pareiš-, 
kč, kad aš buvęs pristatytas 
dirbti prie vokiškos mašinos 
ir nežinojęs ką su ja daryti. 
Todėl esą ir išdūmęs atgal į 
Ameriką.

Kada Armtorg Trading kor
poracija samdė darbininkus 
Sovietų Rusijai, tai visi gavo 
užtikrinimą, jog Leninske yra 
naudojamos Amerikos išdir-

Žinoma, kaip kas išmano, 
taip save gano. Ko geresnio 
galima tikėtis iš tavorškos Ma
žeikienės? Savo kalbomš ji 
medžiagos neturi, o užėjus ant 
estrados juk reikia ką nors 
sakyti. Kadangi ji nieko neži
no, tai notš Kitus šmeižia ir 
kolibja. O tau kaip žinote, yra 
g&nti lengvas amatas visiems 
tiems, kurie nei sąžinės, nei, 
gėdos neturi.

Tavorška Mažeikiene gal 
mano, jog amerikiečiai jau 
užmiršo, kad prieš porą me
lų ji pati pardūmė iš ^darbi
ninkų tėvynės.“ Kurių paibelių 
ji čia važiavo? Visas “sekre
tas“ tas, kad bolševikijoj jai 
buvo nelabai malonu grindis 
plauti. Ji ten ne tik neprisi
laikė bolševikiškos disciplinos, 
bet dar sukurstė kitas darbi
ninkes streikuoti. Su' tokiu 
karštu temperamentu bolševi
kiškame rojuj perdaug toli ne
galima važiuoti, — netoliau, 
kaip Solovccko salos. Nenorė
dama tų gerybių paragauti, ji 
dūme į Lietuvą atvėsti. Plauti 
grindis per visą savo gyveni
mą (kitokiam darbui vargu ji 
yra likusi) tavorška Mažeikie
nė, matomai, nenorėjo.

Štai Yra Jusp Darbas, 
Moterys!

Tvirti vyrai labai nemyli prisipažinti, kad 
jiems reikalinga bent kokia pagelba nesvei
kume. Todėl priguli nuo jus, MOTERYS, 
prižiūrėjimo, kad jūsų vyrai pasilaikytų 
sveikais.

Visuomet turėkite po ranka bonką'to gar
saus linimento

— PAIN-E^PELLER* -
Jreg. J. V. Pat. Biure. , z

Pailsę muskulai, ankstyvi peršalimai, visokiu rūšių gSlifnai ir 
skaudėjimai greitai pasiduoda šiam linimentui. PAIN-EXPEL- 
LERIS* yra pigiausia “darbo apsaugos” forma.
Kaina 35c. ir 70c. * - - - - Parsiduoda Visur

• Tikrasis turi INKARO vaisbalenklj.

EKSKURSIJOS
LIETUVON

Nors trumpai pasakysiu, kad 
lietuvių komunistų atskala, A- 
merikos Darbininkų Apšvietus 
Draugija, 1923 metais Cleve- 
land, Ohio, buvo įsisteigus sa
vo spaustuvę ir išleido savo 
organą, priešingą “Laisvės” ir 
“Vilnies” interesams. “Apšvie- 
tiečiams” tos spaustuvės įstei
gimas kainavo apie $5,000.
“Aido“ spaustuvės perkėlimas

Kai “apšvietiečiams“ Ciėve- 
Innde su “Aido” spaustuvei ne
sisekė daryti biznis, t&i1 tos 
spaustuves įsteigėjų nutarimu 
1927 metais “Aido” spaustuvė 
tapo perkelta į Detroitą su 
tikslu daryti geresnį biznį. Bet 
.ir čion biznis nesisekė. Mat, 
“apšvietiečiai” neturėjo tinka
mo žmogaus, kuris butų galė
jęs suprasti ir tinkamai vesti 
spaustuvės biznio reikalus. Be 
to, turėjo didelį pasipriešinimą 
iš bimbinių ir pruseikinių ko
munistę pusės.
‘ Aido“ spaustuvę jau pardavė

Dabar, prieš pat naujus me
tus, A.D.A. Draugijos centro 
komisarai D. J. Kasparka, A. 
J. Duneitiš, J. Gugas “Aido” 
spaustuvę pardavė senų maši
nų krautuvei už $1,150. Vadi
nasi, “apšvietiečiai“ vietoje biz
nio ir pelno turėjo apie $4,000 
nuostolių. ‘
Ką padarė su. “Aido“ spaustu

vės pinigais?
Kai “Aido” spaustuvę parda

vė, tai tuos pinigus sunaudojo 
sekamai: $500 atmokėjo pasko
los Leonui Urbonui, o $650 pa
dėjo į buržuazinį banką ir sa
ko: kai sudarys galutinas są
skaitas, tai iš tos sumos atmo
kės ir kitiems skolininkams 
proporeionališkai po keletu do
lerių.
J. Gugas bandė iš “apšvietie- 

čių“ išgauti paskolą
“Apšvietiečių” centro pirmi

ninkas Juozas Gugas vis tikė
josi, kad kai “apšvietiečiai“ 
parduos “Aido” spaustuvės ma
šinas, tai paskolins $500 va
žiavimui į Sovietų Rusiją su 
tokia sąlyga, kad jis nuvažia
vęs ten užsidirbs Červoncų ir 
tada ‘•apšvietidčiamš’’* atmokės 
paskolą. Kai kurie centro ko
misarių jam pritarė. Tik D. J. 
Kasparka jam blivo griežtai 
priešingas. Dėliai to J. Gugui 
nepavyko tfauti tą paskolą.
“Apšvietiečių” organai, “Apsi

švietimas” ir “Aidas“
Pirmiausiai aapšvięticčUi° 

kas mčnesis išleisdavo savo or-

Koliojimias “apšvietiečių”

Kuomet “apšvietiečiai“. išleis
davo “Aidą“, tai komunistų 
“Laisvės”, “Vilnies” ir Tilžėje 
išleidžiamo R. Neddermeyero 
“Balso” puslapiai nuolat būda
vo užpildyti šlykščiausiais pasi- 
koliojimais “apšvietiečių” adre
su. Daugiausiai tų pasikolioji- 
mų tekdavo “Aido” redaktoriui 
Juozui Baltrušaičiui.

“Aido“ rinkinys
t o

Pernai A. Baččnas sumanė 
Surinkti vieną “Aido” rinkinį 
ir duet prof. M. Biržiškai, kad 
jis parvežtų į Kauną Vytauto 
Didžiojo Universiteto knygynui. 
Tad jis nuėjo į “Aido” spaus
tuvę pas L. Urboną ir paklau
sė:* “Jei aš pats surinksiu vie
ną “Aido” rinkinį nuo pirmo 
numerio iki paskutinio, tai kiek 
tu iš manęs reikalausi atlygini
mo?“ Jam L. Urbonas atsakė: 
“Gali susirinkti su ta sąlyga, 
jei ir man vieną ‘Aido’ rinkinį 
surinksi.” Bet kiti “apšvietie
čių“ kamfcarai apie tai nieko 
nežinojo. Kai P. Daugėla apie 
tokį “Aido” rinkinį ir tikslą 
pranešė “apšvietiečių” komisa
rams, tai L. Urbonas gavo daug 
velnių, kad A. Bačėnfii leido 
surinkt “Aido” rinkinį ir duoti 
“fašistui” prof. M. Biržiškai. 
Ant. Bačėną vasario 17 d. 1981 
m. “Ateities” choro parengime 
komisarai D. J. Kasparkas, J. 
Gugas ir A. J. Dunaitis viešai 
visokiais šlykščiais žodžiais iš- 
koliojo, ir da kumščius sugniau
žę žadėjo jam snukį sudaužyti. 
Ir tik užtai, kad A. Bačėnhs 
kai kada parašo žinutes į laik
raščius ir surinkęs “Aido“ rin
kinį įdavė prof. M, Biržiškai 
parvežti Lietuvos Universiteto 
knygynui.

Mat, tie švento 4 Lenino te
zių “žinovai” nusigundo» kad 
Lietuvos Universiteto, knygyne 
žmonės skaitys ir Žinos, jog 
|arp Amerikos lietuvių /buvo 
A. D. A. Draugija ir jos orga
nas '“Aklas0*

Jau “Aidą" sunaikino.
Kai “Aido“ spaustuvę parda

vė, tai ir A. D. A. 1). centro 
komisarai J. Gughs, D. J. Kus- 
parka, A. J. Dunaitis visų se
nų laikraščių ir sykiu paties 
“Aido“ rinkinius atidavę j’Cgs- 
monui žydeliui už dyką. 0 tas 
juos sunaikino. Daugiau; “Ai
do“ rinkinių negalima galit nė 
už pinigus pirjkti. Tik A. B. 
pusUngoįulti tapo surinkti trys 
pilni rinkiniai ir jie randasi

riekdamas šmeižia mane ir 
giria Sibirą. Kaip l<\s šunelis, 
nori prisigerinti savo šeimi
ninkams, nes kitokios išeities 
nebemato. Jeigu Sibire viskas 
puiku, tai kokių paralių Ka-

Iwstes mašiiios — Sullivan 
Coal Cutting . Machines. Bet 
kuomet nuvažiavome į vietą, 
tai radoiiie tik keturias vokiš
kas mašinas, kurios jau šenai 
nebėra naudojamos moderniš-

cilęričius rašė prašymus ir koše kasyklose.

Kiek atvėsusi; Lietuvoj, Ma
žeikiene grįžo atgal į Ameri
ką. Prisipažinti prie klaidos ji 
nedrįso. Galima taip pat pri
leisti, jog koks nors komisaras 
jai patarė, kaip rusa“ sako,

maldavo Amerikos valdžios, 
kad jam leistų sugrįžti į kapi
talistinę šalį?

Tokį laišką, kokį parašė 
Kacilevičius, galėjo rašyti ar
ba girias arba į desperaciją 
įpuolęs žmogus. Aš jokiu bū
du negaliu prileisti, kad pilnai 
normalus žmogus butų^. galėjęs 
tiek daug visokį jjęlp ir ne
są m o ni ų prirašyt iv -t

Gyvenu ir dirbu dabar Cle- 
vėlande. Rodosi, laikaus nuo
šaliai ir niekur nesikišu. Vie
nok “garbintojų“, kurie neuž
miršta, kad Balčiūnas gyvena, 
netrūksta. Aš dar nebuvau su
grįžęs iš • Sovietų Sąjungos, o 
jau L. Mažeikienę lapkričio 8

dalykas buvo tas kad į tą vie
lą pasiuntė 200 mašinų ope
ruotųjų. Vadinasi, kiekvienai 
mašinai po 50 mašinistų! Ka
syklų prižiūrėtojas tiesiog 
mums pareiškė, kad, girdi, jei
gu jums Armtorg sakė, jog 
mes turime amerikoniškos' iš- 
dirbystės mašinas, tai jis me
lavo ir apgavo jumis.
' Kurie nori mane apšmeižti, 
tai pasakoja, jog aš nemokąs 
ant mašinų' dirbti. žmonės 
sako: meluok melą, bet išvesk 
galą. Taip ir čia. Tiesiog juo
kinga, kuomet žmones, kaip 
yra sakoma, stačiai per akis 
meluoja. Aš per daugelį metų 
dirbau ant mašinų prie anglių

Blogiausias “krivit dušoi“ ir iš to daryti
biznį. Ir biznį ji pradėjo da
ryti: mulkinti darbininkus ir 
žvejoti iš jų dolerius. Užtai ji 
užsitarnavo komisaro titulą ir 
nebereikia jai daugiau grin
dis plauti.

Na, nieko nepadarysi. Juįs 
pasaulyj daug visokių inak- 
liorių yra. Tad kodėl tavorškai 
Mažeikienei prie jų neprisidė
ti? Vienu daugiėu, ar vienu 
mažiau,—didelis čia skirtu^ 
mas! O kai dėl manęs, tai aš 
“krivit dušoi“ (kalbėti prieš 
savo sąžinę) nepratęs, todėl ir 
apie “darbininkų tėvynę“ drįs
tu pasakyti visą tiesą.

Tai bus viskas šį kartą.
1 (Galas)

Lietuviu LaivakorčiŲ Agentu Sąjunga nuta
rė rengti šiais metais sekančias

x EKSKURSIJAS:

Balandžio 20 d.. Laivu “EUROPA”
per 51/, dienas į BREMENĄ, iš ten gelžkcliu į 

KLAIPĖDĄ arba KAUNĄ

Gegužes 10/d, Laivu “KUNGSHOLM”
, į Švediją, iš ten laivu į KLAIPĖDĄ

Gegužes 21 d., Laivu “STATENDAM”
į Rottcrdam, iš ten gelžekliu į KLAIPĖDĄ

v Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija
" Laivu “LANCASTRIA”

TIESIAI J KLAIPĖDĄ

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

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

į Scandinaviją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ
S’z Ekskursija patogi tiems, kurie nori vežtis automobilį.

Liepos 16 d., Laivu “STATENDAM”
į Rotterdamą, iš ten gelžkcliu į KLAIPĖDĄ

Liejos 30 d., Laivu “GRIPSIIOLM”
į Švediją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

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

, Dėl platesnių informacijų kreipkitės į Naujienas arba
- * pps bile Laivakorčių Agentų Sąjungos narį.

........ —•— ■«.*. ■ = ' . Į

“Taika užviešpatauja, tarp mano draugių”

“Svečiai turi savo mėgiamus ci^aretus.
Aš seniau laikydavau penkioliką ar dvidešimtį

rusiu,4. ’

Kad patenkinti kiekvieną skonį...
Dabar aš jas visas pamainiau ... į vieną.

Žmonės, kurie ruko “A“ rųšį
I . .

Su pasipiktinimu atsisako rūkyti “B“ rųšį..
O “B’y rūkytojai stačiai nepakęnčįa “A”

Bet OLD GOLDS išgclbsti padėlį.

užvicšphtalija tarp mano

ir peikimas apsistoja, 
jos

Taip kad taika 
\ . draugių "

Ir skundimasis
Nė vienos nebelieka

X

rūkytojos.“

visos

Uždarytas į Drėgmę Nepraleidžiantį Cel t opiume

,^b**w*A***>;-

(C) p. Loiillard Co., Ine.

RŪKYKITE TYRO’ TABAKO OLD GOLDS
■ y. c .. J i.' \ , t :

dįrbtiiuų prieskonių ’ braižyti gerklę ar dvoktnli kvapą.. .Nėra sukosėjinio visame vežime!]



NAUJIENOS, Chicago, UI.
MdbaMaMHMMir"1--- . .im rltfrldgr ——Y*1 *“‘**'“*- --------- 1—...  - T—

Trečiadienis, vas. 3 d., 1932

KORESPONDENCIJOS
jį ........................... .. ■ ■ ■ irite—»■

Rockford, UI.
Sidabrinės vestuvės

Sausio 21 d. čia buvo su- 
renta Piui ir Marijonai Alek
synams “supraisas” ir vakarie
nė dėl jų 25-kių metų ženybi- 
nio gyvenimo arba “SidabrL 
iiio jubiliejaus” sukaktuvių, ir 
įteikta jiems dovanos grindi
nė trijų žvakių lempa, bei sta
linis “silver setas”. P-nai 
Alcksinai buvo užklupti na
muose, ir atvežti į svetainę, 
kur buvo susirinkę arti šimto 
žmonių, SLA. 77tos kuopos 
jaunuolių orkestrui grojant, 
pasitikta juos gausiais aplo
dismentais. Vakarieniaujant 
pasakyta keletas prakąlbėlių 
siis linkėjimais pp. Aleksy
nams, o po vakarienės, orkes
trai griežiant, susirinkusieji 
smagiai laikų praleido bešok
dami iki lOtos vai. vakaro.

P-nai Aleksynai Rockforde 
gyvena jau virš 20 metų ir yra 
draugiški žmonės. Todėl ir 
nemažai svečių susirinko į jų 
“sidabrines vestuves”.

— Ražas.

ganų “Apsišvietimas”. Vėliau 
pradėjo leisthkas savaitę. “Ai
dą”, o da vėliau ir vėl sugrįžo 
prie mėnesinio “Aido” leidimo. 
Taip “apšvietiečiai” skurdo per 
9 metus.
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“Apšvietiečių” “Apsišvietimo” 
ir “Aido” redaktoriai

Pirmuoju redaktorium buvo 
senas ir patyręs laikraščių re
daktorius Jubzas Baltrušaitis. 
Jis atitinkamai Išlaikydavo tos 
organizacijos principus. Bet tre
čias A.D.A. Draugijos suvažia
vimas J. Baltrušaitį išmetė iš 
“Aido” redaktoriaus vietos kai
po buržujų inteligentą ir įsakė 
A. D. A. D. C. P. Komitetui 
surasti kitą redaktorių darbi
ninką, — ne inteligentų. Tada 
tos organizacijos centro komi
tetas pakvietė “Aido” redakto
rių us vietai bemokslį dirbtuvės 
darbininką Petrą Daugėlą, ku
ris nemoka tinkamai parašyti 
nė paprastos korespondencijos. 
Kai P.' Daugėla atsisakė iš re
daktoriaus vietos, tai tada li
ko tik vienas buvęs angliaka
sys Leonas Urbonas “Aido” re-

vienas Kaimo universitetb 
knygyne, kitus pas patį A. Ba* 
ČČną ir trečias pas L. Urboną, 
Pas “apšvietiečių0 centro ko
misarus, tur būt, nesiranda nė 
vieno.
Stovi, kaip ant vištos kojos.

Nors mus “apšvietiečių” tu
rime viso labo apie 10 asabų, 
bet ir tie patys stovi, kaip 
ant vištos kojos. “Apšvietie
čių” centro pirmininkas Juo
zas Gugas jau senokai su savo 
henu numaršavo p'US biiftbi- 
ninkus ir ten A.'L. D. L. D. 
52-roj kuopoj gavo “Laisvės” 
korespondento darbą. Jis ten 
darbuojasi “svoločių, samo-

žvancų ir feikeįfių” (taip pir- 
b(au J. Gugas vadindavo 
bimbiįlinkus) haudki, kad vi* 
sus “apšvictieČins” nuvedus 
pas. bimbininkus kovai prieš 
sklokininktis, D. J. Kasparka 
linksta prjc Proletarų Partijos 
ir prie aidoblistų. Leonas Ur
bonas, buvęs “Aido” redakto
rius, pilnai remia aidoblistus, 
o kiti “apšvietiečiai” linksta 
prie sklokininkų. Sklokinin- 
kams irgi reikalinga didesnė 
jėga kovai ‘prieš Limbinius. 
Tad jie žada ’ “ttpŠVicticčius’’ 
oficiališkai pakvieiti dėl suda
rymo bendro fronto. Tai tiek* 
ši kartą.

(Bus daugiau)

Mark

j ilsimas //. įsaiciunas

Ką Patyriau Sovietų Rusijoj?
(Atsakymas mano šmeižikams).,

ąmataš visiems 
nei sąžinės, nei,

Štai Yra Jusy Darbas, 
Moterys!

Tvirti vyrai labai nemyli prisipažinto, kad 
' jiems reikalinga bent kokia pagelba nesvei

kume. Todėl priguli nuo jus, MOTERYS, 
prižiūrėjimo, kad jūsų vyrai pasilaikytų 
sveikais.

Visuomet turėkite po ranka bonkų’to gar
saus linimento

PAIN-EKPELLER*
Ireg. J. V. Pat. Biure.

Pailsę muskulai, ankstyvi peršalimai, visokiu rūšių gėlimai ir 
skaudėjimai greitai pasiduoda šiam linimentui. PAIN-EXPEL- 
LERIS* yra pigiausia “darbo apsaugos” forma.
Kaina 35c. ir 70c. • - - Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO vaisbaženklj.
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Detroit, Mich.
Apšvietiečių “Aido” spaustuvė

daktt>rium, administratorium ir 
darbininku. “Apšvietiečių” or
gano “Aido” principai pasidarė 
labai margi.

Nors trumpai pasakysiu, kad 
lietuvių komunistų atskala, A- 
merikos Darbininkų Apšvietus 
Draugija, 1923 metais Cleve- 
land, Ohio, buvo įsisteigus sa
vo spaustuvę ir išleido savo 
organą, priešingą “Laisvės” ir 
“Vilnies” interesams. “Apšvie- 
tiečiams” tos spaustuvės jstei- 
pimas kainavo apie $5,000.
“Aido” spaustuvės perkėlimas

Kai “apšvietiečiams” Ciėve- 
lande su “Aido” spaustuvei ne
sisekė daryti biznis, t#i‘ tos 
spaustuvės įsteigėjų nutarimu 
1927 metais “Aido” spaustuvė 
tapo perkelta į Detroitą su 
tikslu daryti geresnį biznį. Bet 
.ir čion biznis nesisekė. Mat, 
“apšvietiečiai” neturėjo tinka
mo žmogaus, kuris butų galė
jęs suprasti ir tinkamai vesti 
spaustuvės biznio reikalus. Be 
to, turėjo didelį pasipriešinimą 
’š bimbinių ir pruseikinių ko
munistų pusės.
‘ Aido” spaustuvę jau pardavė

Dabar, prieš pat naujus me
tus, A.D.A. Draugijos centro 
komisarai D. J. Kasparka, A. 
J. Dunaitiš, J. Gugas “Aido” 
spaustuvę pardavė senų 'maši
nų krautuvei už $1,150. Vadi
nasi, “apšvietiečiai” vietoje biz
nio ir pelno turėjo apie $4,000 
nuostolių.
Ką padarė su “Aido” spaustu

vės pinigais?
Kai “Aido” spaustuvę parda

vė, tai tuos pinigus sunaudojo 
sekamai: $500 atmokėjo pasko
los Leonui Urbonui, o $650 pa
dėjo į buržuazinį banką ir sa
ko: kai sudarys galutinas są
skaitas, tai iš tos sumos atmo
kės ir kitiems skolininkams 
proporcionališkai po keletu do
lerių.
J. Gugas bandė iš “lapsvietle- 

čių” išgauti paskolą
“Apšvietiečių” centro pirmi

ninkas Juozas Gugas vis tikė
josi, kad kai “apšvietiečiai” 
parduos “Aido” spaustuvės ma
šinas, tai paskolins $500 va
žiavimui į Sovietų Rusiją su 
tokia sąlyga, kad jis nuvažia
vęs ten užsidirbs Červoncų ir 

Tada “apšvietiečiams”' atmokės 
paskolą. Kai kurie centro ko
misarai jam pritarė. Tik D. J. 
Kasparka jam buvo griežtai 
priešingas. Dėliai to J. Gugui 
nepavyko gauti tą paskolą.
“Apšvietiečių” organai, “Apsi

švietimas” ir “Aidas”
Pirmiausiai “apšvietiečiai” 

kas menesis išleisdavo savo or-

Koliojiraias “apšvietiečių”

Kuomet “apšvietiečiai”. išleis
davo “Aidą”, tai komunistų 
“Laisvės”, “Vilnies” ir Tilžėje 
išleidžiamo R. Neddermeyero 
“Balso” puslapiai nuolat būda
vo užpildyti šlykščiausiais pasi- 
koliojimais “apšvietiečių” adre
su. Daugiausiai tų pasikolioji- 
mų tekdavo “Aido” redaktoriui 
Juozui Baltrušaičiui.

“Aido” rinkinys

(Pernai A. Bačėnas sumanė 
Surinkti vieną “Aido” rinkinį 
ir duot prof. M. Biržiškai, kad 
jis parvežtų į Kauną Vytauto 
Didžiojo Universiteto knygynui. 
Tad jis nuėjo į “Aido” spaus
tuvę pas L. Urboną ir paklau
sė:* “Jei aš pats surinksiu vie
ną “Aido” rinkinį nuo pirmo 
numerio iki paskutinio, tai kiek 
tu iš manęs reikalausi atlygini
mo?” Jam L. Urbonas atsakė: 
“Gali susirinkti su ta sąlyga, 
jei ir man vieną ‘Aido’ rinkinį 
surinksi.” Bet kiti “apšvietie
čių” kamparai apie tai nieko 
nežinojo. Kai P. Daugėla apie 
tokį “Aido” rinkinį ir tikslą 
pranešė “apšvietiečių” komisa
rams, tai L. Urbonas gavo daug 
velnių, kad A. Bačenfii 'leido 
surinkt “Aido” rinkinį ir duoti 
“fašistui” prof. M. Biržiškai. 
Ant. Bačėną vasario 17 d. 1981 
m. “Ateities” choro parengime 
komisarai D. J. Kasparkas, J. 
Gugas ir A. J. Dunaitis viešai 
visokiais šlykščiais žodžiais iš- 
koliojo, ir da kumščius sugniau
žę žadėjo jam snukį sudaužyti. 
Ir tik užtai, kad A. Bačėntis 
kai kada parašo žinutes į laik
raščius ir surinkęs “Aido” rin
kinį įdavė prof. M, Biržiškai 
parvežti Lietuvos Universiteto 
knygynui.

Mat, tie švento , Lenino te
zių “žinovai” nusigundov kad 
Lietuvos Universiteto, knygyne 
žmonės skaitys ir žinos, jog 
|arp Amerikos lietuvių /buvo 
A. D. A. Draugija ir jos 'orga
nas “Aidas'\

Jau “Aidą" sunaikino.
Kai “Aido” spaustuvę parda

vė, tai ir A. D. A. 1). centro 
komisarai J. Gugės, D. J. Kus- 
parka, A. J. Dunaitis vist) se
nų laikraščių ir sykiu paties 
“Aido” rinkinius atidavė 
monui žydeliui už dyką. P tas 
juos sunaikino. Daugiau; “Ai
do” rinkinių negalima galit hė 
už pinigus pirkti. Tik A. B. 
pastangojnls lupo surinkti trys 
pilni rinkiniai ir jie randasi

(Tąsa)
Matydamas, kad į Ameriką 

nebegalės grįžti, Kacilcvičius 
nubėgo ]ųis amerikiečių ang
liakasių atstovus. Prašė jis at
stovų išgauti jam leidimą va
žiuoti į Leningradą, kur jis 
norėjo dirbti prie gumos iš- 
dirbystės. Ėet ir čia jam neiš- 
dege, — tokio leidimo jis ne
gavo ir turėjo pasilikti Sibire.

Dabar tas tavorščius susi
riesdamas šmeižia mane ir 
giria Sibirą. Kaip tNs šunelis, 
nori prisigerinti savo šeimi
ninkams, nes kitokios išeities 
nebemato. Jeigu Sibire viskas 
puiku, tai kokių paralių Ka- 
cilO’ičius rašė prašymus ir 
maldavo Amerikos valdžios, 
kad jam leistų sugrįžti į kapi
talistinę šalį?

Tokį laišką, kokį parašė 
Kacilcvičius, galėjo rašyti ar
ba girias arba į desperaciją 
įpuolęs žmogus. Aš jokiu bū
du negaliu prileisti, kad pilnai 
normalus žmogus butiį galėjęs 
liek daug visokįį jjelįį ir ne- 
sąmonių prirašyt# ** <

Gyvenu ir dirbu dabar Cle- 
vėlandc. Rodosi, laikaus nuo
šaliai ir niekur nesikišu. Vie
nok “garbintojų”, kurie neuž
miršta, kad Balčiūnas gyvena, 
netrūksta. Aš dar nebuvau su
grįžęs iš/Sovietų Sąjungos, o 
jau L. Mažeikiene lapkričio 8

d. išdrožė prakalbą apie ma
ne. Ji be niekur nieko pareiš
kė, kad aš buvęs pristatytas 
dirbti prie vokiškos mašinos 
ir nežinojęs ką su ja daryti. 
Todėl esą ir išdūmęs atgal į 
Ameriką.

Kada Armtorg Trading kor
poracija samdė darbininkus 
Sovietų Rusijai, tai visi gavo 
užtikrinimą, jog Leninskc yra 
naudojamos Amerikos išdir- 
bystės mašinbs — Sullivan 
Coal Cutling Machines. Bet 
kuomet nuvažiavome į vietą, 
tai radome tik keturias vokiš
kas mašinas, kurios jau šenai 
nebėra naudojamos moderniš
kose kasyklose. Blogiausias 
dalykas buvo tas kad į tą vie
tą pasiuntė 200 mašinų ope
ruotųjų. Vadinasi, kiekvienai 
mašinai po 50 mašinistų! Ka
syklų prižiūrėtojas tiesiog 
mums pareiškė, kad, girdi, jei
gu jums Armtorg sakė, jog 
mes turime amerikoniškos- iš- 
dirbystes mašinas, tai jis me
lavo ir apgavo jumis.
' IČuriė nori mane apšmeižti,' 
tai pasakoja, jog aš nemokąs 
ant mašinų' dirbti. žmonės 
sako: meluok melą, bet išvesk 
galą. Taip ir čia. Tiesiog juo
kinga, kuomet žmonės, kaip 
yra sakoma, stačiai per akis 
meluoja. Aš per daugelį metų 
dirbau ant mašinų prie anglių

kirtimo. Turiu paliudijimų 
bent nuo kelių kompanijų. 
Tąd sakyti, jog aš’ nieko nc- 
sUprantti apie mašinas, yra 
daugiau nei kvaila.

Žinoma, kaip kas išmano, 
taip save gano. Ko geresnio 
galima tikėtis iš tavorškos Ma
žeikienės? Savo kalbomš ji 
medžiagos neturi, o užėjus ant 
estrados juk reikia ką nors 
sakyti. Kadangi ji nieko neži
no, tai notš kitus šmeižia ir 
kolibja. O tah kaip žinote, yra 
gana lengvas 
tiems, kurie 
gėdoš neturi.

Tavorška
mano, jog amerikiečiai 
užmiršo, kad prieš porą 
tų ji pati pardūmė iš ^darbi
ninkų tėvynės.” Kurių paibelių 
jį čia važiavo? Visas “sekre
tas” tas, kad bolševikijoj jai 
buvo nelabai malonu grindis 
plauti. Ji ten ne tik neprisi
laikė bolševikiškos disciplinos, 
bet dar sukurstė kitas darbi
ninkes streikuoti. Su' tokiu 
karštu temperamentu bolševi
kiškame rojuj perdaug toli ne
galima važiuoti, — netoliau, 
kaip Solovecko salos. Nenorė
dama tų gerybių paragauti, ji 
dūmė į Lietuvą atvėsti. Plauti 
grindis per visą savo gyveni
mą (kitokiam darbui vargu ji 
yra likusi) tavorška Mažeikie
nė, matomai, nenorėjo.

Kiek atvėsusi, Lietuvoj, Ma
žeikiene grįžo atgal į Ameri
ką. Prisipažinti prie klaidos ji 
nedrįso. Galima taip pat pri
leisti, jog koks nors komisaras 
jai patarė, kai]) rusai* sako, 
“krivit dušoi” ir iš to daryti 
biznį. Ir biznį ji pradėjo da
ryti: mulkinti darbininkus ir 
žvejoti iš jų dolerius. Užtai ji 
užsitarnavo komisaro titulą ir 
nebereikia jai daugiau grin
dis plauti.

Na, nieko nepadarysi. Jui/ 
pasaulyj daug visokių mak- 
liorių yra. Tad kodėl tavorškai 
Mažeikienei prie jų neprisidė
ti? Vienu daugidu, ar vienu 
mažiau,-—didelis čia skirtu* 
mas! O kai dėl manęs, tai aš 
“kriviU dušoi” (kalbėti prieš 
savo sąžinę) nepratęs, todėl ir 
apie “darbininkų tėvynę” drįs
tu pasakyti visą tiesą.

Tai bus viskas šį kartą.
• (Galas)

Taika užviešpatauja

EKSKURSUOS
LIETUVON

Lietuviu Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta
rė rengti šiais metais sekančias 

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

KLAIPĖDĄ arba KAUNĄ

Gegužes 10jd., Laivu “KUNGSHOLM”
į Švediją, iš ten laivu į KLAIPĖDĄ

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

v Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
' Laivu “LANCASTRIA”

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

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

_ /
> Liepos 2 d., Laikraščių Ekskursija 

Laivu “FREDEUIK VIII”
■v į Scandinaviją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ 

S’z Ekskursija patogi tiems, kurie nori vežtis automobilį.

Liepos 16 d., Laivu “STATENDAM”
į Rotterdamą, iš ten gelžkeliu į KLAIPĖDĄ

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

Rugpiučiol9 d., Laivu “MAJESTIC”,
į Angliją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

. Dėl platesnių informacijų kreipkitės į Naujienas arba 
■ ‘ pus bile Laivakorčių Agentų Sąjungos narį.

tarp mano draugių

Bet OL1.) GOLDS išgclbsti padėtį.

“Svečiai turi savo mėgiamus cigaretus.
Aš seniau laikydavau penkioliką ar dvidešimtį

ir peikimas apsistoja,
os

Taip kad laika
draugių

Ir, skundimasis
Nė vienos nebelieka nėpalenkintos;

patampa 1 •
EntuziaHtiškOB OLD G0LD"rūkytojos

rusiu,c v

Kad patenkinti kiekvieną skonį...
Dabar aš jas visas pamainiau ... į vieną.

Žmonės, kurie ruko “A” rųšį 
I

Su pasipiktinimu atsisako rūkyti “B” rųšį
O “B”* rūkytojai stačiai nepakenčia

visos

RŪKYKITE TYRO’ TABAKO OLD GOLDS
iNera "ęlįrbluiių prieskonių” braižyti gerklę ar dvokinli kvapų.. . Nėra sukosėjimo visame vežime!]

užviešpątalija tai’]) mano



Trečiadienis, va s. 3 d., 1932

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Bridgeport
Iš metinio Bridgeporto Lietuvių 

Politikos ir Pašalpos Kliuho 
susirinkimo.

Bridgeperto Lietuviu Politi
kos ir Pašalpos Kliubas laikė 
metinį susirinkimą sausio 12 d 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted st.

Narių susirinkiman atsilankė 
gan daug. Susirinkimą’ atidarė 
pirmininkas Peter Letuks ir pa- 
prrše visus draugus atsistoti 
vienai minutei, kad pagerbti mi
rusį Antaną Dauginti.

-Po to pakvietė raštininką 
perskaityti nutarimus praėju
sio susirinkimo. Iš skaitymo pa

sirodė, kad priešmetiniame su
sirinkime buvo nutarta priimti 
į Kliubą merginas ir moteris. 
Taipjau nutarta, kad draugui 
mirus pomirtinė, kuri buvo mo
kama po $1 nuo nario, ateity 
butų mokama vienu kartu iš 
kasos po pustrečio šimto dole
rių ($250), gi nario mokestis 
$7 metams, ir už tai sergąs 
narys gaus $5 savaitei pašal
pos.

Priėmęs viršminėtus pageri
nimus, Kliubas turėtų dar ge
riau bujoti, nors ir dabar yra 
turtingas nariais ir kapitalu ir 
yra gerai vedamas.

Komitetas vaidinimui ir šo
kiams surengti, kurio pirminiu-

■ — ■ HH' Si. ■ — — ——• ■ i.. ......................................

kas. yra Antuanas Stukas, dar
buojasi šiam parengimui įvy
kinti. Vaidinimas ir šokiai bus 
šeštadienį, vasario 6 d., Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted Street.’ Pradžia 6 
valandą vakaro.

Perstatymas bus linksmas. 
P-nios M. Dundulienės vadovy
bėje taps sulošta trijų veiks
nių komedija “Netikėtas Sugrį
žimas”. Po , vaidinimo šokiai 
prie geros muzikos.

Platesnių žinių apie parengi
mą tilps dar šiame pačiame 
dienrašty.

šiems metams kliubo vakly- 
bą sudaro nariai: pirmininkas 
Peter Letuks, pirmininko pa- 
gelbininkas Antanas Stukas, 
nutarimų raštininkas John Gra- 
fcauski, finansų raštininkas 
Krank Simonaitis, kasierius 
Antanas Zalatorius, kasos kon
trolės ra št i n in kas George Da
rata, kasos globėjas Kazimie
ras Juozaitis, ligonių apieku- 
nas Joe. Šokas, santaikai teisė
jas Kazimieras Žiūraitis.

Bridgeporto Lietuvių politi
kos ir Pašalpos Kliubas yra ne 
tik pašalpinis, bet. ir politikos 
viekime pagarsėjęs lietuvių ko
lonijoj. Norintieji įstoti i Kliu
bą vyrai ir moters bus priima
mi be įstojimo mokesties, kurie 
atsilankys į rengiamą teatrą, ir 
balių šubatos vakarą vasa
rio 6 d.
John Grakauski, raštininkas.

Roseland

“Dabar aš turiu stip
rumą jaunystės”

•'Per kcinrhi* melu* ai buvau menkos 
sveikai o* Ir taip Mlpins*. k:ul mažai galėjau 
dirbti." raio p. M. Preikšą. Bnffalo, N. Y. 
•‘Ai ėmiau dautreho rųAių vai*tt) be Jokio* 
pagelbo*. AS pcrakaiėiau apie Nvura-Tone ir 
nuaipirkan bonką. Aš suvartojau dvi bon- 
kas Ir dabar a* turiu Mipriimt) jaunystės. 
Nuira-Tone yra pastebėtina* dėl žmonių, ku
rie yra silpni ar liruisti.”

Jokie vaistai neturi tokio stebėtino re
kordo kaip Nnsra-Tone. Ji* suteikė sveikatų 
ir stiprumų milionams žmonių visoita pa- 

, šaulio dalyse per pastaruosiua 45 metus. 
. ^lusra-Tone yra pardavinėjama* aptiekininkų. 
• J euru aptiekinlnkas jo neturi, paprašykite jį 

Užsakyti O savo urmininko. Žiūrėkite kad 
gautumėt tikrų Nuga-Tone. Substitutai yra

Nauji Radios
19 3 2

Na uja o rg a 1i i z a ei j a

Po tnunpo pasitarimo kele
to žymesnių veikėjų nutarta 
suorganizuoti visus minkštų 
gėrimų ir restoranų savinin
kus, kurie ima leidimus, kad 
apsiginti nuo puolimų rakie- 
tieriu.

Yra žinoma, kad pavieniui 
sunku kas nuveikti, o organi
zuotiems tai kas kita. Orga
nizuotiems butų galima parei
kalauti iš aukščiau, kad su
draustų savo rakietieriškus pa
valdinius, o reikalui esant ir 
apsigynimą butų galima su
teikti.

Jau toks biznierių pasitari
mas Įvyko pas vieną biznierį 
ir po trumpo paaiškinimo ra
do daug pritarėjų. Susirinki
mas išrinko laikiną raštininką.

Tad, kurie matytumėt reika
lą tokios organizacijos ir nau
dos iš jos, malonėkite laišku 
ar asmeniškai kreiptis pas raš
tininką A. J., 135 East’114 
Place, Chicago, Ilk Raštinin
kas suteiks platesnių informa- 
ci j ų. Korespondentas.

visų

Kom binaci ja Radio 
’ Trumpųjų Bangų 

Kur Pasiekia 
Tolimas Stotis 
$87.75 

Didelis pasirinkimas 
gerųjų išdirbysčių P
Victor, Philco, Bosch, Spar- 
ton ir kitų, už kuriuos da
bar negirdėtai pigiau, pra
dedant nuo $19.00 iki $350.

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Telefonas BOULEVARD 8167 

iVCFL 970 kyl. radio programai 
Lietuvių dainų ir muzikos kas ne 
dėldienį. pradžia 1:15 vai. po pietų. 
Duodami Jos. F. Budriko krautuvės.

Roseland
Pereitą šeštadienį Palmer 

Park Auditorijoje, kuri yra 
prie 111 gatvės ir Indiana Av., 
buvo gražus koncertas. Jį davė 
The Mlecko Studio of the Men- 
delssohn Conservatory of Mu- 
sic. Programas buvo toks:

1. Mokyklos orchestra po va
dovystė T. F. Mlecko.

2. Violin, Solos, išpildė B. 
Chipas, N. Chinick, Lf Krau- 
jalis, J. Tocik.

3. Piano, Solos, išpildė S. 
Neutout, H. Woicick, M. Ko- 
lena,

4. Mokyklos orchestra Mlecko 
vadovaujama.

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Lotai 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

■z -

[Acrne-P. A. Photo]

Ruth Slenczynski, šešių metų mergaitė,San Francisco.
kuri turi nepaprastą talentą muzikoj. Ji jau ir dabar puikiai 
išpildo ant piano sunkius muzikos kurinius.

5. Violin, Solos, išpildė V.
Gornik. H. Vitt. W. Neutout,

6. Piano,*Solos, išpildė E. Pa- 
zarski, K. Budginas.

7. Violin, Duet, išpildė E. 
Liskowski, E. Liskowski.

8. Mokyklos orchestra vado
vaujama Mlecko.

9. Violin, Solos, išpildė C. 
Hoekstra, G. Pocius, L. Jendry- 
aszek.

10. Sa\ophone Band vadovau
jamu ponios R. Goyans.

11. Piano Solos, išpildė 1. 
Lukšo ir A. Woicick.

12. Violin, Solos, išpildė C. 
Hoekstra, H. Budginas, G. Woi- 
cick.

13. Mokylos orchestra vado
vaujama Mlecko.

14. Trio, Woicik seserys iš-

15. Piano Accordion, Solos, 
sugrojo keturus kavalkus S. 
Zaokopny.

16 Mokyklos orchestra; prie 
piano laike programo akompa
navo dvi merginos pasivaduo- 
damos, tai C. Miką ir A. y/oi- 
cick. Kaip matos iš pavardžių', 
programą pildė jauneliai ir 
jaunuoles čia Amerikoje gi mu
siji. Jų buvo visokių tautų, ne
mažai ir lietuvių. Programas 
buvo šaunus. Kurie jį girdėjo, 
tai buvo užganėdinti. Ir kaip 
šiokiais laikais nebusi užgane-

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtingų 
elementų, iš visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis/ kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko
jų, Nugaros skaudėjimą, Rankų, Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują, nikstelėjimą 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonių yra pagiję, 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. CQNN.

IN OUR OFFICE
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dint&s toki ilgą programą klau
syti erdvingoje, svetainėj ir be 
jokios įžangos. Tokį programą 
kitą kartą, jeigu jį kas rengtų, 
tai turėtų pasirūpinti geriau iš-

garsinti ir tarp lietuvių. Tas 
jaunuoliams nękainotų. Turint 
programą atspausdintą, reikėtų 
jį pasiųsti į “Naujienas”,' o jos 
manau patalpintų. Tokiais kon
certais nedaroma biznis, bet pa
rodoma publikai ką jaunuoliai 
išmoko. Jeigu man kas butų iš 
anksto pranešęs, aš bučiau pa
sirūpinęs tą koncertą išgarsin- 

Publikos buvo daug koncer- 
bet galėjo būti daugiau.

» —Buvęs.
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tuvą, Dusetas, iš kur pp. Sma- 
leliai ir paeina. Patarčiau ap- pildymo ir geros kloties, 
lankyti ir nesigailės, o aš lin-

kiu jients kuo greičiausio išsi-

ti.
te,

North Side
Gražus vakarėlis

buvo surengtas drau- 
vakarelis. Susirinko virš 
Smalelių draugų ir kai-

Nctrukus visi svečiai

—Buvęs:.

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotas

PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGI, GALVOS SKAUDĖJIMĄ 

IR STEBĖTINAI PAGERINS REGĖJIMĄ

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

Sausio 23 dieną pp. N. Sma
lelių namuose, 2335 W. 'Carvef 
Street, 
g iškas 
30 pp. 
mynų.
buvo pakviesti prie stalo, vadi
nasi, prie skanios vakarienės. 
Vakariene buvo puiki ir skanu
mynais gausi.

Po vakarienės moterys sulošė 
“bunco’\“gėmį” ir laimėjo gra
žias dovanas, kurias parūpino 
ponia Smalejienė ir. sūnus Al
binas. Vyrai susėdo prie, “siks- 
tiko” stalo ir intymiai ėmėsi 
kiekvienas už savo “garbę”.

Apie 2 vai. ryto, svečiai pa
dėkoję pp. Smaleliams už suren
gimą ir pavaišinimą bei apdo
vanojimą dovanomis, išsiskirs
tė.

Girdėti, kad pavasarį pp. 
Smėleliai ketiną aplankyti Lie-

Motina 7—Tebėra Jauna

MOTERIS, kuri suteikia savo 
ganams reikiamą stimuliantą, 

privalo rūpintis apie pascnėjiiną.
Jos sistema nesidaro sustingusi: 

veidas nesensta. Ji turi sveikatą 
“gynimą”, kuris, pareina nuo veiklių 
kepenų ir stiprių, veiklių vidurių.

Kada jūsų viduriai būna užsikimšę 
ir sistema reikalauja pagelbos, neimkite 
daugybės “patentuotų gyduolių”. Kaip 
tik tokiems atsitikimams yra garsaus 
daktaro receptas ir kiekvienas aptieki- 
ninkas turi Šį standardinį preparatą. 
Jis yra pagamintas iš Šviežių liuosuo- 
jančių žolių, veiklios senna ir tyro 
pepsino. Tiktai paprašykite Dr. 
Caldwell’s syrup pepsin. Imkite po 
biskutį kasdien ar rečiau, iki kiekvienas 
organas jūsų pajaus didelį pagerėjimą.

Sekamą kartą kai jus turėsite ait
rius galvos skaudėjimus, arba jausitės 
visas supančiuotas, imkite šį skanų sy-

or-
ne-

jos
ir

nąią vieton paprastų liuosuotojų. Jus 
atsikratysite visų nuodingų atmatų ir 
jūsų viduriai nebus susilpninti. Jus 
turėsite geresnį apetitą ir jausitės ge
riau kiekvienu žvilgsniu. y Nuolatinis 
vartojimas liuosuotojų tankiai iššaukia 
išblyškimą ir raukšles ant veido. Ir 
tas taip bereikalinga! 1

Ar jus norėtumėt atsikratyti liuo
suotojų įpročio? Tuo pačiu laiku su- 
budavojant sveikatą ir gyvumą, kurie 
apsaugos jus nuo tankių sirguliavimų, 
galvos skaudėjimų ir šąlčių? Gaukite 
didelę bonką Dr. Caldwcll’s syrup 
pepsin šiandie. Vartokite užtektinai 
lankiai, kad išvengti konstipacijos ata
kų. Kada jus jaučiatės silpnas ir nu
vargęs, ar kada padengtas liežuvis ar 
prastas kvapas įspėja, kad viduriai rei
kalauja stimuliavimo. Duokite tjį sa
vo vaikams vieton stiprių, liuosuotojų, 
kurie iščiulpia jų sveikatą. Jis nėra 
brangus.

Naujas Oscar Ameringer -
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian
Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 

Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.
Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.
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kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtoji kraštą Lietuvą.

Savo rheile savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikrašti^.

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintėlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas

Savo turinio rimtumu, margunąu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 6 litai, TAIGI 
TIK 60 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia Dinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų i Lietuva siusti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažjstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centu Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikrašti, įr paskui jau jie patys nemokės 

be laikr&Ščiol
Dar^priefi Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 

60 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
> Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metu prenumeratos 2 dol.. pusei metų 1 dot

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO

•' PLATINA IR
REMIA

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį. 
Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol.

Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

WISSIG,
Patauliniame Kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

I Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRųTrT MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių inkstų ir pūslės, ažnaodijimą krao 
|O, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą galvos skausmus, skausmus nuga 
roję, kosėjimą, gerklės Skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti

( Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių Patarimas
dykai. OFISO VALANDOJ Kasdtt nuo 10 valandos ryto iki i

1 valandai ir uuo 5-8 valandai vakarę Nedėliotais nuo 10 ryto iki I vai 
4200 Wert 26 St. kampas Keele. Av*. Tel Crawfnrd 5<7%

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir. druskos vanos, 
’swimming pool.

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

Mm

HE GET 
THAT VMM DEGREES• e y l

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornišių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

v ■, Tel. Boulevard S>336 ....
........ —
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SUVILTŲ ŽMONIŲ NELAIMĖ

“Naujienose” aprašo savo patyrimus sovietų Rusi
joje Justinas L. Balčiūnas (žiur. vakarykščią ir šios 
dienos numerius), kuris su grupe amerikiečių buvo nu
vykęs “proletariato tėvynėn” laimės ieškoti. Jokio “ro^ 
jaus” jisai, žinoma, tenai nerado, bet priešingai — už
tiko tokias nepakenčiamas darbo ,ir gyvenimo sąlygas, 
kad dūmė atgal, į “kapitalistišką Ameriką”.

Kartu su Balčiūnu sugrįžo atgal ir daugelis kitų 
amerikiečių — lietuvių, rusų, slavokų ir t. t. Rašytojas 
pamini tuos, kurių vardus ir gyvenimo vietas jisai at
simena, būtent: F. ir A. Zavackiai iš Shenandoah, Pa.; 
A. Anderson su šeima iš Zeiglei\ III.; Košt Laziuk' su 
šeima iš Shenandoah, Pa.; John Manich; John Mayzer 
iš New Yorko; Anton Dekterik iš Shenandoah, Pa.; P. 
Navičenko iš Detroit, Mich.; Joe Swirsky iš Detroito; 
Tony Marinovich iš Detroito; Povilas Kleiza iš Det
roito; Pranas Griunas iš Detroito.

Tie asmens, anot Balčiūno, ne tik paty^ keliavo so- 
vieti] “rojun”, bet ir kalbino kitus darbininkus važiuoti. 
Jie buvo uolus komunistai ir karšti sovietų “piatiliet- 
kos” pritarėjai. Jie manė, kad, nuvažiavę Rusijon, jie 
galės savo darbu padėti sukurti tenai pramonę, 
užtikrins gerovę sovietų darbininkų klasei.

Jų laimė buvo, kad jie galėjo parvažiuoti 
Kelionė iš Amerikos į Rusiją kaštuoja daug, ir 
žmogui suvažinėti tenai ir atgal, nieko gero neradūs, 
tai Ihbai skaudus finansinis smūgis. Nevienas jų šitai 
kelionei išleido, gal būt, paskutinius savo sutaupytus 
centus, — jau nekalbant apie uždarbio pražudymą ke
lionės laiku ir, gal būt, darbo netekimą. Rusijos yUldžia 
ir jos agentai, kurie Anyerikos darbininkus į šitokias 
keliones vilioja, atlieka biaurų šarlatanišką darbą! Taip 
įmenes suvedžioti gali tiktai tas, kuris neturi širdies ir 
sąžinės. <

Bet pagrjžusieji dą yra, palyginti, laimingi. Tikra 
tragedija yra tiems, kurie, nuvažiavę Rusijon ir radę 
tenai baisų skurdą vietoje “rojaus”, nebegali sugrįžti 
atgal. Taip atsitinka su biednais, suviltais darbininkais, 
kurie nepasirūpino reikalingų sugrįžimui dokumentų, 
apleisdami Ameriką, arba kurie neturi pinigų užmokė
ti už kelią iš Rusijos į Ameriką. Laiško autorius mini 
vieną tokį asmenį — Povilu Kacilevičių, kuris neturėjo 
pilietybės popierų Jungtinėse Valstijose ir negali gauti 
grįžimo leidimo, kadangi imigracijos vyriausybė nesu
randa rekordų apie jo įvažiavimą į Ameriką. Kacilevi- 
čiaus žmona “permitą” gavo ir norėtų grįžti atgal, bet 
jam valdžia neduoda “permito”, ir dėl 'to šeimoje eina 
vaidai. Iš piktumo tas asmuo dabar keikia buvusius sa
vo draugus, kurie kartu su juo keliavo į Rusiją, bet 
buvo atsargesni ir pasiėmė dokumentus. / *

O kiek yra sovietų Rusijoje panašių su viltų darbi? 
ninku, kurių vardų mes niekuomet neišgirsime? Ką jie 
tenai pergyvena, krimsdaAiiesi paklausę komunistiškų 
“auksaburnių” ir apleidę daug , genesnes gyvenimo są
lygas Amerikoje, Švedijoje, Vokietijoje arba Firancijo- 
je?...

Bepigu įvairiems komisarėliams,' kaip Mižarai ir 
panašus j jį partijos pasamdyti agentai. Jiems keliavi
mas į Rusiją tai tik smagi pramogėlė, nes visa kelionė 
apmokėta, ir pagrįžę jie dar pasikolektuoja dolerių iš 
lengvatikų, pasakodami savo “įspūdžius” ir dumdami 
akis neprotaujantiems žmonėms. Tačiau nėra vilties, 
kad šis nešvarus mulkinimo darbas pasiliautų. Komu
nistų agitatoriai iš to gyvena. Tuo yra paremtas visas 
jų biznis. Darbininkai privalo patys galvoti, idant ko- 
Winistai jų neskriaustų. ' *'V

kuri

atgal, 
darbo

HENDERSONAS — NUSIGINKLAVIMO 
KONFERENCIJOS PIRMININKAS

abejonės, dės visas pastangas, kad konferencijoje, laimė
tų tarptautinės taikos idėja. Geresnį, kaip jisai, pirmi
ninką konferencija vargiai galėtų turėti.

žvalga

“PRUSEIKINĖS ŽIURKĖS”

Komunistiškam “Darbininkių 
Balse” viena moterėlė rašo apie 
“pruseikines žiurkes” (t. y. 
apie opozicinius komunistus) zir 
šitaip apibudina savo buvusį 
vadą ir kalbėtoją:

‘pamenu, kuomet L. Pru
seika atvažiuodavo į koloni
jas su prakalbom, tai komi
sija būdavo susirupinus, kal
bėdavos draugai tarp savęs: 
‘Kad tik nepasisuktų ko
kis ‘munšainierius’ Pruseikos 
draugas, kad nenusivestų 
pas save ir nenugirdytų, nes 
kuomet Pruseika nusilaka, 
tai nukalba nei šį, nei tą.’ 
Aš viena* sau pamanydavau: 
mokytas žmogus, o jeigu ki
ti turi jį vaktuoti ir jis įats 
negali save sukontroliuoti, 
tai kaip jis gali vadovauti 
darbininkų klasę? Tai ir pa
sirodo kur tokie Vadai nuok 
na.” 
Bet kad ii’ Pruseika “nusi- f 1 

lakdavo” ir savo prakalbose 
nušnekėdavo “nei šį, nei tą”, ji
sai vistiek buvo geras, kol ne
sipriešino Bimbai. Kai tik jisai 
su bimbininkais persiskyrė, tai 
pirmesnieji jo garbintojai “su
prato”, kad jisai visą laiką bu
vo netikęs vadas!

Ar tai ne, davatkiškas šitoks 
protavimas?

Čia tai tikras faktas. Su si- 
mokaitiniais 'bimbininkai, iš 
tiesų, laikė slaptas konferenci-; 
jas ir, matyt, buvo sudarę tam 
tikras sutartis, nes North Si- ’j 
dės SLA1 kuopoje, prieš Chica
gos seimą, bolševikai per rin
kimus rėmė kai kurtuos simo- 
kaitinių kandidatus, o simokai- 
tiniai 
kandidatus. Be to, savo “Tri
būnoje” ta fašistubjanti grupė, 
Chicagos seimui artinantis, nei 
iš Šio, nei iš to ėmė staiga 
smerkti 36 kp. “skaldytojus” 
ir plūsti tuos, kurie sugalvojo 
“bolševikišką baubą”.

Bet “diplomatas” Andriulis 
iš to flirtavftrio su simokaiti- 
niais nieko nepešė, kadangi ši 
grupė seime neturėjo jokios 
įtakos. Andriuliui nepavyko 
tuos fašistukus net prirašyti 
prie savo “darbininkiško” susi
vienijimo, kada pastarasis po 
Chicagos seimo įsikūrė. O Si- 
mokaitis su Semaška tenai tik
tų labai gerai, nes plūstis ir 
skandalinti -jie moka ne pras
čiau už bimbininkus.

kai kuriuos bolševikų

“NAIKINA^ PARTIJŲ
POLITIKĄ

BRAM STOKER P'er/tf A. Vtiloada

KOMUNISTŲ DERYBOS SU 
FAŠISTAI^

GRAFAS DRAKULA

[Acme-P. B A. Photo]

Lytton Stachey, garsus ang- 
ų rašytojas, kuris prieš keletą 

dienų pasimirė.

Kitas dalykas yra partijų 
ydos — partinis fanatizmas, 
korupcija ir t, t. Kartais tų 
ydų susirenka partijoje tiek 
daug, kad ji atstumia nuo sa
vęs žmones, /šubankrotuoja. Bet 
juk sugenda arba -sugriuvo ir 
namai, kuriuose žmonės gyve
na; iš to betgi neišeina, kad 
reįkia gyventi po atdaru dan< 
gum.

Kibirkštys

Genevoje atsidarė tarptautinė nusiginklavimo 'kon
ferencija, kurių sušaukė Tautų Sąjunga. Jos pirminin
kas yra Anglijos socialistų vadas, Arthur Henderson.

Nors Hendersonas šiandie ne tik nėra valdžioje, 
bet ir kovoja prieš savo krašto'valdžią, tačiau jisai va
dovauja svarbiausiam nuo didžiojo karo laikų pasaulio 
^valstybių atstovų suvažiavimui.

Ar konferencija duos teigiamų rezultatų, sunku pa
sakyti. Konfliktas Azijdje ir'kitos aplinkybės nesudaro 
palankių sąlygų jos pasisekimui. Bet Hendersonas, "be 

d • ./ '

Besiginčydami tarp savęs, ko
munistai iškelia aikštėn tokius 
dalykus, kuriuos jie pirma 
slėpdavo. Neperseniai bimbinin- 
kai apkaltino jPruseiką, kad 
jisai ėjęs su yiŽittU pas kdv. 
Gugį Chicagos seimo laiku, 
kuomet seime “liejosi darbinin
kų kraujas” (kraujas policmo- 
no, kuriam viena smarki “drau
gė” krimstelėjo į pirštą!). Da
bar sklokininkų “Naujoji Ga
dynė” rašo, kad ir Andriulis 
su Mizara lankėsi pas advoka
tus — pas Jurgelionį ir Olį, 
tikslu “patirti priešo planus’.’

Išeina aikštėn, be to, kad ko
munistai per advokatus bandė 
dar Baltimorės seime susitarti 
su socialistais. “N. G.” sako, 
kad tam seime “nuolatiniai ei
davo pasitarimai su socialistų 
kokusu dėl .sudarymo tokios 
valdybos, į kurią butų įleista ii\ 
keli progresyviai”. Tuose pasi
tarimuose, girdi, “žymiai figu-^ 
ravo Andriulis ir Jeskevičiutė”. 
/Bet čia sklokininkų organas 
prasilenkia su tiesa, į kadangi 
“socialistų kokusas” jokių pa
sitarimų su bolševikais neturė
jo. Kada socialistų delegatų 
pasikalbėjimui Bailtimorėje bu
vo pranešta, kad Andriulis ir 
Jeskevičiutė savo frakcijos 
vardu norį tartis apie Piftl. Ta
rybos sąstatą, tai buvo be ilgų 
diskusijų nutarta jdkių pasiū
lymų iš bolševikų pusės nepri-. 
imti ir į jokias derybls su jais 
neiti. Ir tai dėl tos priežasties, 
kad bolševikai nepripažįsta ly
gių teisių organizacijos nariams 
ir kad jie elgiasi taip, kaip 
jiems įsako jų partijos dikta
toriai. Su elementu, kuris va
dovaujasi ne SLA. TOikulais,; 
bet pašalinės įstaigos įsaky
mais, kdoperąvbtiąs Susivieniji
me butų neįmanomas.

“N. G./’ nurodo tačiau, kad 
bimmriinkai buvo suradę arti
mesnių savo idėjoms Žmonių 
Chicago j e, būtent:

“A-ndriūlig lail< konferen
cijas su SimdkaiČiu iš ‘LičU? 
dies Tribūnos’, tai yra, 
pačia dešiniausią srovė, nes 
Simokaičio gTiipė srėmč fa
šistą Tareilą. Andriulis ta 
konferencija bet labai didžią- 
vosi. Matote, esąs diplomą-,

Rašydama apie Anglijos kon
servatorių vado Winston Chur- 
chill kalbą, kurioje jisai gyrė 
diktatūrą ir niekino politines 
partijas, Brooklyno “Vienybė” 
išreiškė šitokią minti: >

“Atrodo, .kad palaipsniai 
partijų įsigalėjimas, pradeda 
prieiti liepto galą, ne tik sa
vivaldybėse, bet ir valstybių 
valdžiose. Valstybę gali val- 
4yt ne partijos kaip tokios, 
bet Valstybines tautinės par
tijos arba grupės, kurioms, 
lygiai rūpės, f visų valstybių 
(tur-but, valstybes. — “N.” 
Red.) gyventojų būkle, inte
resai ir ateįjtis.

“Išvadoje;/ galima drąsiai 
pasakyti, kad partijų politi
ka jau eina prie banknoto. 
•Pagaliau jau ir laikas, nes 

» -tuomet žiponež' gal laisviau 
galės atsikvėpti.” ,

/ šitų išvedžiojimų nelogišku
mas ir naivumas puola į akį. 
Pavyzdžiui, tas sakinys, kad 
valstybę gali valdyti “ne parti
jos, bet valstybines partijos”! 
Arba toks “genialus” išradimas, 
kad partijoms subankrotavus 
žmonės galės laisviau atsikvėp
ei, — tartum, partijos atima 
kam nors laisvę! * "•

Politinės partijos yra pilie
čių organizacijos laisvoje val
stybėje. Despotiškose valstybė
se partijos yra draudžiamos, ir 
tai dėl to, kad despotiška vai

zdžia bijosi organizuotų žtnonių. 
Despotizmas tiktai tenai ir ga
li laikytis, kur žmonės’ neorga
nizuoti.

Despotai arba visai uždrau
džia politines partijas (kaip 

‘kad darydavo Rusijos carai 
prieškonstitucinįajs laikais), ar
ba įsteigia savo partiją ir . ver
ste verčia visus žmones j ją 
dėtis, o-kiekvieną žmonių ban
dymą kui‘ti' opozicines partijas 
žiauriai slopina (kaip dabar 
sovietų Rusijoje ’ir fašistų Ita
lijoje)'. į . ' • ‘

“Vienybe”, pritardama fašis
tams, partijas niekina. Bet ka
dangi fašistai turį savo “val
stybinę” partiją, tai “Vien.” ir
gi tokios partijos nori. /Tai yra 

tik prieštaravimas štiu, ’bet 
’ir hųmbugas, nes yra didžiau
sia nesąmonė pasakoti, kad tik- 

!tai ta partija,. kurią proteguo
ja valdžia, 'esanti “valstybinė” 
Valstybinės yra visos tikros poi- 
litiiiės partijos (netikros parti
jos ‘ yra, pav. ■> prohibicininkų 
'/‘partija” ir panašios s^ktaųtie
kos j !g!r^p5s)4 nežiūrint? Į ar ' jps 
yra ■“pozicijoje” ar ^opozicijo
je?. Nes kiekviena, politinė par- 

rtija, kuri. yra verta to vardo, 
ivdpinasi visos valstybėj^ reil??^ 
lais ir stafox sau už tikslą pa 
imti j savo rankas valstybė’

šiemet prieš įvykstant S. L. 
A. Pildomosios “Tarybos no
minacijoms, SLA. griovikas A. 
Bimba sumanė suskaityti kiek 
dar jis turi savo sekėjų tarp 
SLA. narių. Suskaitytuos bu-

Ptrmhsion Doubled►____ L___
(Tęsiny*)

Jis yra filosofas ir ma
tematikas, ir vienas toliau
siai šių laikų pažengusių 
mokslininkų; ir be to, jis turi, 
pilnai tikiu, taip pasakius, at
virą protą. Toji ypatybė, paim
ta su jo geležies nervais, šal
tu,, kaip ledas temperamentu, 
nesulaužomu pasiryžimu, susi
valdymu ir tolerancija, išaukš
tinta nuo paprastumo iki palai
mos aukštybių, ir viena jau
triausių, meiliausių pasaulyje 
plakančių širdžių — jo ypaty
bė, kvalifikacijos kilniam dar
bui, kurį jis daro žmonijai — 
dirba teorijoje ir praktikoje, 
nes jo pažiūros tiek pat plačios, 
kaip ir jo simpatija.

Išvardinau visus šiuos fak
tus, norėdamas tau parodyti, 
kodėl juo taip labai pasitikiu. 
Paprašiau prof. Van Helsingo 
atvykti kuo ^eičiausiai. Ryt 
vėl pusilhatysiu su pftnele 
Vestenraite. Ją sutiksiu mies
te, kad išvengus jos motinos 
susirūpinimo mano aritęu, 
taip greitai pasikartojusiu vi
zitu.

Paklau-

savo 
ir as-

pašau-

Komiteto nariams. Jie parašė 
neva “SLA. darbininkų opo
zicijos komiteto” atsišaukimą į 
SLA. narius ir savo veikimo 
Susivienijime programą. Taip
gi jie sudarė bimbininkų kan
didatų sąrašą į SLA. Pildo
mąją Tarybą iš aiškiai žinomų 
SLA. nuolatinių triukšmada
rių, kaip tai: J. Gatavecko, J. 
Miliausl^o^M. Maępink.cvičiaus, 
P. Mažeikos, J: Bacvinkps, K. 
Arrisono. ,

—0—
“Vilnies” No. 180, 1931 m. 

sakoma: “Jau ‘ buvo rašyta 
apie kruvinas muštynės fašis
tų lizde, SLA. organizacijos 
centre. Juo toliau, tuo labiau 
fašistiniai elementai ėdasi tarp 
savęs dėl šiltų vietų už' orga
nizacijos naudojimą 
bianriems politiniams 
meniniams tikslams.”

“Vilnis” nuolat viso
lio proletarams aiškina viso
kių nedorybių priežastis, ku
rios įvyksta tarp SLA. Pildo
mosios Tarybos narių. Bet ji 
niekada neišaiškino tų visų 
nedorybių priežastis, kurios 
nuolat įvyksta Komunistų par
tijos komisarų gūžtose. Var
dan švento Lenino garbes ji 
turėtų būtinai darbininkams 
jšaiškinti, kodėl Tauras “Lais
ves” spaustuvės mašinas dau- 
žų? Dėlko “Laisvės” ofise Je- 
va Bimbiene Elenai Ješkevi- 
čiutei nuo galvos plaukus i-oyė 
ir drėsę sudraskė? .Kąm buvo 
reikalinga “Laisvės” ir “Vil
nies” skiepuose laikyti karei
vius, kai tų įstaigų ■šėrininkai 
mitingavo, Už ką bolševikų 
‘'darbininkiškojo” susivieniji
mo centro ėfise sekretorei E. 
Ješkevičiutei A. Bimba žandas

“Visuomet Tavo
“Jųnas Sevardas.”

Abraomo Van Helsingo, M. D., 
1). Ph., D. Lil., ir lt. laiškas 
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*‘ManO getas drauge:
“Vos gavęs nuo tavęs laišką, 

jau atvažiuoju. Mano laimei, 
dalykai taip susidėjo, kad nie
ko nepakenkdamas tiems, su 
kuriais turiu šiokius tokius 
profesinius ryšius, galiu pas 
tave tuojau atvykti. Nors, 
tiesą pasakius, jeigu viskas ir 
butų buvę kitaip ir man arti
mi butų turėję paneštų kokius 
nors nuostolius, aš vis vien 
bučiau atvykęs gelbėti asme
nį, kuris yra brangus mano 
draugui. Pasakyk savo drau
gei apie tą kartą, kuomet tu 
taip greitai iščiulpia! kraują iš 
žaizdos, kurią pašidaridu lai
ke operacijos, gangrenos už
terštu peiliu. Tu man tuo kart 
tiek pagelbėja!, kad niekuo
met negalėčiau tinkamai alsi-' 
lyginti. Jei kas man siūlytų 
didžiausius turtus, neskubė
čiau taip labai, įaip tavo 
draugės pagalbon. Man tuo 
maloniau skubėti jos pagal
bon, kadangi tavęs esu kvie
čiamas atvykti. Taigi, pasam- 
dyk man kambarius Great 
Eastern Viešbutyje, nes noriu 
būti arti prie tavęs ir taip vis
ką sutvarkyti, kad galėčiau su 
ligOne ryt vakarą pasimatyti. 
Turtu skubėti, nes labai gali
mas daiktas, kad kitą dieną 
man pi'isefis bent 'trims die
noms grįžti atgal. Jeigu ateity
je busiu reikalingas, tuojau 
vėl atvyksiu ir užtruksiu kiek 
ilginti. Todėl iki pasimatymo 
ir viso gero, ■brangus drauge 
Jonai. ,

i.

P. K. nariai vieni kitiems ža
dėjo kumščicįtn'is nosis suploti 
ir akis išdaužyti? Kodėl Pat- 
drson, N. L, lietuvių komunis
tų surengtas rekolekcijas > A. 
Bimbąi lietuviai komunistai 
išardė? Kodėl Unden/N. J., 
Ą. L. D. L.? T). 2-ro Apskričio 
konferencijbj komunistai ko- 
hmuistams kumščiomis, galvas 
daužė ? Juk tarp Ą. Bimbos 
apsigynimo korpuso ir L. Prū- 
heikos, , senos ožkos baraban- 
4čiko, fašistinių elementų nėra^ 
Abeji lygiai garbina šventą Le
niną, tai už ką jie ėdasi? Al
ne dėl šiltą vietą? , Ar ne už 
darbininkų organizaciją iš
naudojimą savo bianriems po
litiniams ir ašmeniniams tiks-

<fV aki 1 ielsingas.*’
S e vardo laiškas Arianti 

Holmvudui.
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“Brangus Artūre:—
“Van Helsingas atsilankė ir 

vėl išvyko,‘ Kartu su manimi 
jis atvyko į Ilillinghamą, Lo
cija pasįstengė, kad jos moti
na tuo laiku išvyktų į svečius, 
todėl galėjome su ja pasima
tyti, be jokių liudininkų. Vair 
Helsingas - labai nuodugniai 
pacijentę išegzaminavo. Jis 
padarys liian smulkmenišką 
raportu ii’ jį gavęs, faktus tau 
pranešiu. {Suprantama, prie 
pacijentės visą laiką su juo 
nebuvau, todėl viso ir nežinau/ 
Jis atrodė labai susirūpinęs ir 
man pasisakė norįs dalyką ap
galvoti. Kuomet jam išaiški
nau kaip artimi ir draugiški 
tavo ir mano santykiai ir kaip 
labai manimi užsitiki, jis tarė:

Dr.

“Turi jam viską pasakyti. Pa
sakyk taipgi jam ką ir aš gal
voju, jeigu tai gali atspėti. Aš 
visai nejuokauju. Čia nėra 
joks njenkniekis, bet gyvybės 
ir mirties, gal ir už tai svar
besnis klausimas”.
siau ką tuo norėjo pasakyti. 
Van Helsingas buvo labai už
simąstęs ir susirūpinęs. Tai 
buvo, kuomet mes grįžome at
gal į miestą ir sustojome vieš
butyje išgerti stiklinę arbatos, 
prieš jam išvykstant į Amster
damą. Bet nieko negalėjau iš 
jo išgauti. Artūre neturi ant 
manęs už tai pykti. Jo lydėji
mas, nešnekamas reiškia, jog 
visi jo smegenys smarkiai 
dirba jos naudai. Gali būti 
tikras, kad laikui atėjus, jis 
vislią išaiškins. ^Pasakiau dak
tarui, kad viską tau aprašysiu 
smulkiai, lyg rašydamas ko
respondenciją kokiam laikraš
čiui, bet manęs jis lyg ir ne
girdėjo, tik pastebėjo, kad da
bar Londonas ndbtiv® tiek 
purvinas, suodinas, kiek jo 
studentavimd laikais. Jeigu jis 
suspės, ryt gausiu jo raportą. 
Kaip teų nebus, vis vien nuo 
jo gausiu nors laišką.

“ O kas link vizito, galiu 
tiek pasakyti, kad Locija at
rodė kur kas linksmesnė, negu 
laike mano paskutinio pasi
matymo su ja. Jos veido šmėk
liška išraiška, mane buvo ‘ 
taip labai surūpinusi, beveik 
visai pranyko ir ji kvėpavo 
gana normaliai. Kaip su visais, 
su profesorių ji elgėsi labai 
maloniai ir stengėsi kuo la
biausiai sudaryti jaukią at
mosferą; bet aiškiai mačiau, 
kaip sunku jai tas buvo pada
ryti. Tikiu, kad ir Vau Helsin
gas tai pastebėjo, nes staigiai 
pažiurėjo į ją iš po tankių 
antakių, tuo studijuojančiu 
žvilgsniu, kurį taip labai ge
rai žinau. Jis pradėjo kalbėti 
apie įvairiausius dalykus, visai 
neliečiančius mus arba jos li
gą Jr tai pasakojo taip labai 
gyvai, kad Lucijus apsimeti
mas būti'linksma virto tikru 
linksmumu. Tik vėliau, pama
žu, ir nepastebėjau, kaip jis 
pradėjo kalbėti apie Vizitą ir 
lipšniai jai tarė:

“Brangi panelė, man tenka 
šis malonus darbas, nes man 
artimi tamstą labai myli. Nors 
yra daug kas, ko dar nežinau, 
bet, pancl, jtffns toji meilė la
bai labai daug reiškia. Jie man 
papasakojo, kad jus visai nu
stojote gyvumo ir ūpo ir bu
vote' labai išbalusi. Visiems 
jiems aš sakau: “Pub!” Palei
do į mane spriktį ir tęsė to
liau: “Bet jus ir aš, abu paro
dysime jiems kaip jie klydo. 
Ką gab jis1*’ — ir iparodė į ma
ne tiro pačiu rankos pamoji
mu ir pažiūrėjęs į mane tuo 
pačiu žvilgsniu, kurį gerai at
simenu Iš studentavimo laikų, 
knomdt Jis parodė į mane 
prieš visą klaSę, tardamas <šio 
įvyko jis niekuomet nepamirš-

Ką jis ga
li žinoti apie j alinas merginas? 
Jis gali žaisti slt poniomis ir 
jas gydyti ir grąžinti jas svei
kas mylimiems. Tame yra 
daug darbo ir prakaito, bet 
yra irgi atlyginimas, bei ką 
jis. gali žinoti apie jadmis . 
moteriškes? Jis neturi nei 
dukters, nei žmonos, o jaunie
ji nieko nusako jauniems, jie 
viską išpasakoju tik seniems, 
kaip man, kuriam teko pažin
ti tiek įvairių liūdesių, susirū
pinimų ir jų priežastis. Todėl 
mes jį, papele, išsiųsime į sodą 
surūkyti cigare tą, o patys at
virki vienas su kilu pakalbė
sime”. Žinodamas ką jis norė
jo man duoti suprasti, išėjau, 
bet netrukus profesorius priė
jo jH'ie lango ir mane pašau
kė atgal. Pažiurėjo rimtai ir 
tarė: (Daugiau bus)

ta man priminti) —“
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Lietuvės Akušerės

Dailės Institute

kilo

kuris

Teatruose

Marshall Field’e
aa dailės paroda.

Svarbios prakalbos

Pasigenda aviatorio

4631 S. Ashland Avė, Tel. Yards

jiems 
banku

Baino Bankų kredito 
riai gausią $500,000

IGN.J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

r—8 yak.
11 dieną

' ’-'f

1327 So; 49th Ct 
. Telefonas 

Cicero 3724

i. OPTOMETRIST 
Praktikuoja Virš 20 
4649 S. Ashland A
Tcl. Boulevard 641

1646 W. 46th St

Tėldfohiu

Boulevard 5203

Boulevard 8413

CHICAGOS 
ŽINIOS

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marąuette Road

9, Antradienį

Prisipažino užmušęs pa 
galiu keturius

Kaltinamas de 
nelaimės

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale Visuomet esti Sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad Ketiidme iš
laidų užlaikymui sky-

Ekspertas tyrimo akių it pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Room 8. Phohe Cahal 0523

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTIL

Dr, Vincent C. Steele 
Dentistas 

41S0 Archer Avenue

Paul Harrison, 27 metų, areš
tuotas namuose kur gyveno, 
4312 VV. Madison st., prisipa
žino, kad jisai užmušęs paga
liu Eugene Daviš, kurio kūnas 
rasta garaže 3700 Sheridan 
road. Jis, be to, prisipažino 
užmušęs tokiu pat budu vienų 
moterį ir daktarą Shaeferį jo 
ofise, 3801 Broa'dway.

Ofisas ir Akinių«Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Ncdėliomis flub 10 iki 12

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

JARUSH
t .'

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIPE

6109 Soutli
Albany Av

Phone’ 
Hemlock 9252

įl. ... Į ■ I į 4

Valandos
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22iid Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
S e rėdo j ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Bankietas parodoj dalyvaujan 
.tiems dailininkams.

ta veikslas 
kitokie numeriai.

s teatre— šiuo lai- 
paveikslas “Heli 

numeriai.
- pradedant 
rodomas pa- 

“Tomorrow and To
ki tokie numeriai.

Nors, daug kartų man teko 
dalyvauti Chicagos Dailininkų 
Draugijos parodose Dailės Ins
tituto, kaipo eksponantistui, bet 
dar pirjną kartą teko bankiete 
būti. Sulig tradicija kiekvieną 
meti} Dailės Instituto direkėi-i 
ja surengia bankietą Club room 
tiertiš dailininkams, kurių pa
veikslai esti priimti į parodą. į 
bankietą neįleidžiami pašaliniai 
asmenys. Tiktai savo draugą 
kiekvienas dalyvaujantis paro
doj, gali atsivesti.

Pusė jx) šešių vakaro susėdo
me prie gražiai parengtų sta
lų. Matėsi daug senų mano pa
žįstamų mokyklos draugų, o 
dar daugiau visai nematytų, 
gražiai pasipuošusių ponų ir po
nių. Vakarienė sudarė gerą 
nuotaiką. Po Vakarienės Dailės 
Instituto KuratoVius, Robert 
Hurshe, pranešė, kad dabar p. 
Watson skaitys iliustruotą pas
kaitą apie Meksikos ispanišką 
arkitekturą ir astekų dailės lie
kanas. Paskaita buvo nepapras
tai įdomi, kuri užsitęsė apie 
pusantros valandos. Ypatingai 
buvo gražiai spalvuoti sterecip- 
tiniai paveikslai ir graži Mekk 
sikos katedrų vargonų muzika, 
kuri buvo perduota per rekor
dus, į

^TaipjĄu p. Watson parodė ne
mažai ir geografinių Meksikos 
įdomybių. Parodė žymesnių 
Meksikos indėnų piešėjų- darbų.

Po paskaitų p. Hurshe iššau
kė vardus tų dailininkų, ku
riems buvo paskirti prizai už 
jų "gerais” pripažintu^ kuri
nius*. Klausiau ir aš, ar kartais 
nciššauks mano vardo, bet ma
tyt, aplenkė šį kartą. įrauksiu 
kitą metą.

Po visų ceremonijų, pakvietė 
mus visus eiti j galerijas apžiū
rėti parodą, nors galerijos dar 
nebuvo atidarytos publikai, bet 
mums jas atidarė. \

Paroda šiais metais yra įdo
mi ir turi daug realistinės ten
dencijos. Tą pripažino paveikslų 
“džiurė”, tą pakartojo ir laik
raščiai. /
1 ‘Apžiurėjau ir aš Savo kurt

Oriental teatre — ateinantį 
penktadienį, vasario 5 d., pasi
rodys scenos numeriuose Pola 
Negri, paskilbusi k rytamųjų 
paveikslų aktorė; ji dainuos ir 
kitaip linksmins publiką; kito
kie numeriai.

1’nited Artists teatre — pra
dedant ketvirtadieniu bus ro
doma paveikslas “The Ilatchet 
Man

Mc Vicker 
k u rodoma 
Diver”; kitokie

Chicago teatre 
penktadieniu bus 
veikslas 
mortow'

Marshall Field galerijose 
sausio 23 d. atsidarė 8-ta me
tinė Hoosier Saloh (Indianos 
dailininkų draugijos) dailės pa
roda. Paroda tęsis iki vasario 
6 d. Paroda yra 2-me aukšto, 
kūr užpildyta visos ruimingos 
paveislų galerijos.

Reikia pažymėti, jog ši paro
du yra rekordu pirmiau buvu
sių Hoosier Salon parodų. Pri
zais yra išdalinta $3,275. Čia 
neminėsiu, kurie dailininkai ga
vo prizus, nes jų yra net 19.

Iš portretų yra žymiausi šie: 
A. Cameron, pieštas žy- 
dail. Adams Wayman; ir 
portretai ; piešti tylarie 
Ypatingai daug yra gerų

kalbėtojai nušvies 
anglckasių kovą, 
mokėti x nereikės. Pa-

Neseniai nagrinėta byla, iš
kelta Kentucky anglekasiams, ir 
įkalinimas kai kurių anglekasių 
vadų—tokia bus tema prakal
boms, kurios rengiama ketvir
tadienio vakarą, vasario 4 d., 
Slovak Hali, 2657 So. Lawndal<* 
Avė.

Žymus 
Kentucky 

įžangos 
tartina atsilankyti vifeictns, ka* 
įdomauja Amerikos darbininkų 
judėjimo kovomis.

Prakalbos prasidės 8 vai. va
karo.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktoell St, 
Tel, Republic 9723

Byn Mawr State Bank Ir 
Brainerd State Bank kredito* 
riai nplaikė pranešimą, kad ar
timoj ateitu jie gausią 
$500,000 Mvo pinigų, t. 
nuošimčių sumos, kuri 
priklauso. Abu minėtu 
priklausė Baino dvylikos bankų 
grandiniui.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTj

• Sugryža iš Lietuvos 
Palengvins akių įtempimą, 

priežastimi galvos skaudėjimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, 
akių kdrštį, nuima kataraktą, 
trumparegystę ir toliregystę. 
teisingai akinius. Visuose ati 
egzaminavimas daromas su elektra, pato 
daričią mažiausias klaidas. Specialė atyd; 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandom 
nuo 10 iki,8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v 
KREIVAS, AKIS ATITAISO I TRUM 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimą akys atitaisomos b 

akintą. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Sanitaris distriktas neturi 
darnas pakankamai pinigų dar
bininkų algoms mokėti paleido 
201 jų iš darbo. Dištriktas jau 
buvo skolingas tiems darbiniu 
kams $105,000.

Pasigendama Francis X, 
Bust, oro pašto piloto. Prisr- 
bljofr.a, kad jis gali būti pa
skendęs Micihganc ežere.

Anksti antradienio rytą 
gaisras name 2447 West 
Str. Tai trijų aukštų trobėsis. 
Ugnėgesiai išgelbėjo 17 asme
nų, nuleisdami juos kopėčiomis 
žemyn. Gaisras prasidėjo skle-

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

lietuvių valanda
Pereitam sekmadieny lietuvių 

radio valandoj ei š stoties WCFL 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų vėl 
teko išgirsti gražų • dainavimą 
Chicagos lietuvių vyrų cjioro 
po vadovyste p. Saųrio. ĮBuvo 
keletą naujų dainų, dar pirmą 

i. Ponia 
Vaitkus labai gerai grojo ar
moniką. Ji ‘tiesiog pavaduoją 
yisą orkestrą,

Lietuyių Valandą jau trečius 
metus leidžia savp lėšomis Jos, 
F. Budriko. radio krautuvė, 
3417 S'. Halsted St.-^V.

Mrs.
niaus
trys
Goth.
lanšaftų ir šiaip įvairaus kūry
binio darbo su gana aukštu! 
teknikos išvystymu.

įžangos j galerijas nėra.
> —Buvęs.

S. M. SKUDAS 
z Lietuvis '

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St. 
' TeL Rooscvelt 7532

ROSELAND: Dar viena banka 
užsidarė pas mus praėjusią sa
vaitę, būtent sausio 29 d. Tai 
Wiersema State Bank, 11108 
So. Michigan avė. Prie bahko 
durų randasi nota “Closed for 
Inspection”, • reiškia, uždaryta 
peržiūrėjimui.

Paprastui auditoriaus pėržiu* 
rėjimui banka nėra uždaroma. 
Bet šiais republikonų-demokra 
tų prospėrity laikais, kai pasi
rodo tokia nota, tai nežinia ka
da įstaigos durys atsidarys, jei 
kada atsidarys.

Ši VViersema' banka buvo ga
na tvirta. Fundamentališ jos 
kapitalas siekė $250,000; per
viršis daugiau kaip $200,000.

Wiersema banko j prie 111 
gatvės ir Michigan avenue daug 
lietuvių laikė savo sunkiai už
dirbtus centus. Dabar ir vėl 
juos ištiko smūgis, nes kuri? 
buvo spėję išsiimti iš Roseland 
State bankus, tai buvo pasidėję 
WĮersemos bankoj manydami, 
kad Ši tai tvirčiausia..

Bet visur apsivylimas ir 
skriauda. O nuo tokių įvykių 
apsaugoti nėra įstatymų. Nes 
Įstatymda'vysteje plačioji pub
lika neturi savo atstovų, kurie 
jos interesus apginančius įsta
tymus leistų.

-—Korespondentas,

• Domi niek La Maria
2684 North Menard avė., tapo 
užgautas troko duonai išvežioti* 
Jisai mirė. Trbko šoferis, 
Stanley ('inkus, 1444 Mihvau- 
kee, pareiškė, kild LaMarią iš
ėjęs priešais trolcą ir kad jis, 
Cinkus nebespėjęs trolio sulai*

'Duokite save^akis^ išegzaminuoti

Rcgištruotarti Optomcttistui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų

patyrintas *
Valandoj 9 ryto iki 9 vak. kasdie

PENKIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS *

Musų niylimo brolio

JONO SKAISGIRIO
kuri# persiskyrė sti Šiuo pasauliu vasafib 3 dieną, 1927 metais. Palai- 
dųias vawt»o 7 d., 1927. Chkagos Lietuvių Tautiškose Kapinėse.

Paliko dideliame nuliūdime brolį Jurgį, seserį Oną Aleksiunicnę, 
brolienę Nataliją Skaisgirienę, gimines, draugus ir pažystamus.

Pertoj metai suėjo kaip beširdė mirtis išrovė, iš musų tarpo musij 
mylimą brolį Joną, bet padaryta musų širdyse žaizda tebėra neužgijusi ir 
jo paveikslas visuomet stovi musų akyse. Mes 1 aVe, T‘ 
broli, niekuomet neužmiršime. Tu pas‘rr|us jau nebesugryši 
ankščiau? ar vėliaus pas Tave ateisime. Lauk mus atelhJnt!

Nuliūdę lieka. i
Bodis Jurgis. Sesuo Oim Ateksluiiieift, btolienė Ndtttlija

.1.——m I Ii I m ■n.nįfc

GERB. NaujlCiRi skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiami 
Naujienose.

* Telefonas Yards 1138

Stanley Pi Mažeika
Graborius ir 
Balzainuotojas 

f ' i *
Moderniška Koplyčia, Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

, 331$ Auburn Avenue 
CHICAČO, ILL.

Gaisras Marąuette Par 
ko apielinkėj

Lachavich ir Sunūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patatnaujame laidotuvėse kuogeriaush 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 1 
Tel, Rooievelt 2515 ttfba 2516

2314 W. 23r<| PI., Chicago
SKYRIUS t

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

25 METU PATYBIMC
Pritaikymu akinių dėl visų akių

John Smetana, 0. D
’ OPTOMETRISTAS

1F.RADZIUS
’t

miA^stAs lietuvis 
GRABORIUS CHICAGOJ

LaidotuVėšc patarrtaU- 
Ju gėriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
ptOclausau ’prife gra- 

išdirbystes 
OFISAS:

66 8 W. 18th Štriet 
Td. Canal 6174

SKYRIUS: > 
3238 S. Hnlsted St.
Td. Vktoty 408$

Chroniškos ir ligos ligos
Skilvio. Širdies. ' PlMiau. F18v6e. Xhk8tų. 

bSgautys Hethorhldai, Kraujo ,Įr NetVu Pa« 
kr i irimai Astmų. Vimikloi Moterų Liros. 
Kainos nupigintos.

DR. ALEX W. MARMOR

44b7-b North Kentu ArtMtUe* 
Tel. Indepeudenoe 0M3

Valandos: Iki 1 v. p. p. ir nuo 
U iki & v. vak.

. Tel. Yards 1829 «

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALIST

SLA. 36 kp. suširin- 
kimas

Šiandie vakare lietuvių Ali- 
ditttrijoj Įvyksta labai svarbiu 
SLA. 86 kp. šusirinkimas. Būfc 
raportai iš SLA. 6 apskt. kon
ferencijos, kuri uždėjo 36 kp. 
tarti tikras pareigas 'Atlikti, apie 
ką teks Šiame susirinkime 
Svarstyti. Todėl visų narių bu - ayk^per radio dainuotų 
vimas yra labai reikalingas

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ Ir NAKT| 
Mei visuomet teikiame Širdingą, nimpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas 

J. F. EUDEIKIS & C0.
JŪSŲ GRABOtLM 

Didyab OftMN 
4605-07 South Hermitage Avenue 

vu TUfau, Yards 174 i fe 1742

_____________________________________________ ¥

Akių Gydytojai

Peter Conrad 
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose ąrba Studijoj 

730 W. 62 St. 
lcwood 5840 
'fttJgfl . Wls 
. .......... *MmN ■ —

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington SL
Room 1502 > Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų *

Vakarais: Utim.. Ketv. it Bubėtos 
, 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TeL Lafayėtte 7137

Namų Tel. Hyde Park 3395
■ I — N^ Į —imi I u I III^IMU——mMU i I Iii

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS advokatas

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

Vakarais 2151 W» 22nd S t, nuo 4-9
Telephone RooseVelt 9090 

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

Advokatai

K. GUGIS
. ADVOKATAS?
MIESTO OFISAS

127 N. Dearbotn St.,- Room 1113 
Telefonas Cehtttl 4411

Valandos: nuo 9 ryto Iki .4 po pietų 
z Gyvenimo vieta 
3V23 Soiitfy HaUted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvetgą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 tyto

■nr«ag.dia> rm

Graboriai

Įiitiiiitfitf 1 iiiiJ.'kTir.tJii.dff ffnyniu'Įiir1

Taip Chicagos

Lietuviai Čydytojai

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

/ Tel. Ca'lumtt 3294
Nuo 9 iki 12 vak dienas 4r ? 
ąuo 6 iki 9 valandos vakare

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wefet 22hd Street

. Valandos: 1—<3 ir 7—8
Scrcdoinis ir nedaliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 Su. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

įvairus (Jyilytojai

D R. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
ls kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 

akušeris.
Gydo staigias ir* .chroniškas ligas Ny- 

ą, moterų it vaikų pagal naujausius 
ictodus X-Ray ir kitokius elektros 
rietaisus.

Ofisas ir Laboratorij
025 tV. !8th St., netąli

Valandos: nuo 10
nuo

Lietuviai Gydytojai / 

Dr. C. K. Kliauga
' DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvcrgais ir Subatoms 
20 W. Marąuette Rd. arti Western Av, 

Phone Hemlock 7828 
'anedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 
, 1821 So. Halsted Street

IR, A. J. GUSSEN
• LIETUVIS DENTISTAS 

balandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro.
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 tVe»f 14th Street, 

v CICERO, ILL.
X-Ray....Phone Cicero 12<0 

I I ■ »ll!■!■> ■ ll     11 ■ ■ ■ a 4 ėll III ll»

Phone Boulevard 7042
r* *7 iric^rfriT to /Iv* V* Zi« V Il<£jl'ąlilo

Dentistas
645 So. Ashland Avė.
• arti 47th Street

otįfM Sti 
2 plttų Ir 

6 iki 7:30 vai. vakaro 
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai 
Hyde Pat k 6755 ar Randolph 6800 

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikubja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
/ SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai, ryte, nuo ž tki 4 
va), po pietų ir nuo 7 iki 6:30 vai. 
vakaro, Nedėk nuo 10 iki 12 V. dieną. 

________Phone Midway 2880________  

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland A venas 

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

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

Ofiso Tek Victory 6893 
Rezidencijos Tek Drtxel 9191 

DR. A. A. ROTU 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St 

arti 3 Ist Street 
CHICAGO, ILL. 

Valandos: 1—3 po pietų 
Nedėliomis ir šverttad. 10

Paliko dideliame nuliūdime brolį Jurgį, seserį Oną Aleksiunicnę, 
rtiD.

Pėrtkj metai suėjo kaip “beširdė mirtis išrovė iš mu»ų tarpo musų 

musų brangusis 
bet mes

musų akyse

nj» . pavadintą: “Housękeeper”. 
Pavoksiąs pakabintas pirmoj 
galerijoj/ po dešinei-— prie dės- 
kos, kur katalogus ir informa
cijas teikia. l - '

Paroda tęsis visą menesį— 
iki 28 d. kovo.

—M.U. Šileikis

- jp; I, a < ’B i
11 71 t.1?
f < I.?'j

Hemlock 8151

Lietuviai Gydytojai

DR.MARGERIS■ i • * ■
Valandos: nuo 10 ryto iki. 2 po pietų 

it nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek- 2* 
madiniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St 1
Phone Boulevard 8483

.V —0—/ ■ 1

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

Tel Kehwood 5107
VALANDOS: L' '

nuo'9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakate *

apart šventadienio ir ketvirtadienio 4 J
Ofiso ir Rėk, Tek Boulevard 5913 .

DR. BERTASH 1
756' W. 35th St

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

Nedėldiehiais pagal sutartį
X --- -----------

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914 ■

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedeldieniais pagal sutartį* . • ,

Daktaras Va A. Šimkus 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS r

* Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias r 
blauzdų gyslas, į

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

Tek Boulevard 1401

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

S 3243 So. Halsted Street
Ofiso TeL Victory .7188

1 Rez. Tek Hemlock 2615
, ■
ą z

: Dr. Suzana A. Slakis 
c

Specialistė Moterų ir Vaikų Ligą 
a ' 4145 Archer Avė.
s Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų.
• (Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vak)
■ Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą
• Ofiso Tek Lafayette 7337
e Rez. Tek Hyde Park 3395

Telefonas Boulevard J 939

. DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, Ilk

DR. T. DUNDULIS
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Ncdėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Tclephonai dicn4 ir haktį Virginia 0036

Rez. 6^00.South Artesian Avenue 
Phone Prospąct 6659 

Ofiso Tek Cahal 025

DR. P. Z. ZALATORIS
B \! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

z 1 1821 So. Halsted Street ,
X CHICAGO, ILL.

< - A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bidg. 

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

tek West 2860
Namų telefonas BtUnsWitk 0597

s SVARBI ŽINUTE
DR. m. T. STRIKOL

■ Lietuvys Gydytojas
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nt.
4645 So» Ašnland Avė.

■ Valandos 2 4k,i 4 ir 6 iki 8 vakare
Nedėlioj pagal sutartį 
Tek Boulevard 7820

Namai:
, 6641 So. Albany Avė..
J Tek Prospect 1930

4- A. K. Rutkauskas, M. D.O *
4442 South Western Avenue

Tek Lafayette 4146

VALANDOMS:
nuo' 9 iki 11 valandai ryto

j nuo 6 iki 9 valandai vakaro1 .

DR. J. J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

o 2403 W. 63rd St., Suite 3 
w Tek Prospect 1028

ReZ. 2359 So. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 dki 9 

« Nedėlioj pagal sutartį
X
J DR. A. L. YUSKA

2422 W. Marąuette Rd. 
kampas 6 7th ir Artesian Avė.

Telefonas Gtovehill .1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, scredoms po pietų ir 

nedalioms pagal susitarimą



Tarp Chicagos
Lietuvių

Ruošiamas Lietuvos 
Nepriklausomybės 
Apvaikščiojimas

Jis bus antradieny, vasario 16 
d.. Lietuvių Auditorijoj, <Zn- 
lyvaujanl žymiausiems cho
rams, artistams ir kulbė t p-

“Naujienos” kaip kitais me
tais, taip ir šiemet rengia iš
kilmingą Lietuvos Nepriklau
somybės apvaikščiojOną. Jis 
bus Lietuvos Nepriklausomy- 

sario 16 d.
Kaip visuomet būdavo, taip 

ir šiemet bus labai turtingas 
muzikalis programas, daly
vaujant goriausiems chorams 
ir musų žymiausioms artisti
nėms jėgomsA Taipgi bus mu- 
sif geriausi kalbėtojai.

Dar dvi savaites laiko iki 
.šios didžiausios lietuvių tauti
nės šventės, bet jau dabar pri
valome visi prie jos rengtis: 
nedarykime kitur tai dienai 
pasižadėjimų, bet visi ruoški
mės būti šiame apvaikščioji- 
ine. priminkime ir' kitiems 
apie šią šventę ir kvieskime 
juos taipgi prisidėti prie Ne
priklausomybės Dienos minė
jimo. Padarykime šį apvaikš- 
čiojimą skaitlingiausi, 
mingiausį, didžiausį už 
pirmiau buvusius! —

iškil- 
visus 
bn.

Naujienų Radio 
Programas

Tai ir vėl klausėmės Nau
jienų radio programo — jau 
ketvirto iš eilės — sekmadienį 
nuo 6 iki 6:.‘U) valandos viikii- 
ro.

Šį kartą programas susidarė 
iš dainų, Makalų šeimynos pa
sikalbėjimo, kalbos ir sugroji- 
mo poros rekordų. Dainavo 
p-nia Zabukienė-Kalvaičiutė, 
kalbėjo A. Rypkevįčius, rekor
das — j). Sarpaliaus polka pa
vadinta “Nora”.

Tenka pasakyti, kad p. Za- 
bukienės balsas per radio ypa- 
tinkai puikiai skamba, nepa
prastai riškus, kiekvienu vir
pėjimu pasiekiąs klausytojus. 
P-nia Zabukienė sudainavo tik 
dvi dainas, o norėjosi pasi
klausyti daug daugiau jų.

Naujienietis A. Rypkevičius 
kalbėjo apie prisiruošimą va
žiuoti Lietuvon, sutvarkymą 
kelionei dokumentų, atlikimą 
visų formalumų, etc. Tai,bu
vo geri patarimai lietuviams. 
Kalbėjo jis aiškiai, supranta
mai, pabrėždamas svarbiau
sias mintis.

Patiko man musų Pyterio 
(p. Petro Sarpaliaus) polka

Mes pildome 1931 
metų

Income Tai
blankas '

Kam reikalingas toks pa
tarnavimas užeikite į

Naujienas
1739 So. Halsted St.
Ofiso valandos kasdie 

mlo 8 iki 8 vakare.
Šventadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. po piet.

*1
... .

kai 
iš- 

Bet 
ne- 
pa-,

Mat, 
Nors 

jis sūnų rūsčiai paba- 
nužiuredamas vaikui 

taipjau susikrimtęs, 
motina.
šiuo momentu pasigir-

“Nora”, skirta p. Gugicrtės 
vardui. P-nas Sarpalius išsi
kėlė iš Bridgeporto gyventi to
liau. Lieluviif tarpe rečiau jį 
bematome; gal atrodo kai 
kam, kad jis pamiršo musų 
meno gyvenimą. Bet galiu 
užtikrinti, kad jis nepamiršo 
muzikos ir kad rasi neužilgo 
išgirsime naujas jo dainas.

Makalai. Prisipažinsiu, kad 
ir man ašaros buvo beprade- 
dan^ios sunktis iš akių, khda 
Makalionė ėmė raudoti.

Matote, ištiko^Makalų šeimą 
nemalonus prietikis. Juozas, 
Makalų sūnūs, jau tris dienas 
nežinia kur dingęs. Gal kur 
automobilis užmušė, gal kito
kia nelaimė jį užgavo. Juk 
visko pasitaiko tokiame mie
ste, kaip Chicaga. Taip kal
bėjosi ir tokias* abejones reiš
kė Makaliutė ' ir ^jos draugę 
Bronė.

Makalas ir Makaliene, 
mergaitės kalbėjosi, buvo 
važiavę į policijos stotį, 
sugrįžo tėvai, jokių žinių 
radę apie Juozą, tik gavę 
prastą policijos prižadą, kad 
ji,stengsis surasti prapuolusį.

Rauda motina. Sujudęs ir 
pats Makalas, kuris iki šiol at
rodė tvirtas kaip uola, 
tėvas tėvu ir pasilieka, 
•kartais 
ra, bet 
pavoj ų 
kaip ir

Ir ot 
sta telefono varpelis. Jau Ma
kalas nebeleidžia dukters į te
lefoną atsiliepti, pats bėga 
prie jo ir kalbasi, bene sužinos 
ką nors apie. spnų.

Kdlbasi angliškai. Darkyta 
jų kalba, ka‘ip ir didžiumos 
musų pačių, juokinga truputį. 
Makalas patyria, kad Malė, 
Juozo a i riši ūkė, prapuolusi 
taipjau.

Makaliutė su drauge, išgir-1 
dusios tokią žinią,' supranta 
kame dalykas ir paimformuo- 
ja tėvą, kad Juozas su Malė 
“b avė eloped”.

Ką reiškia “eloped”?, klau
sia Makalas. Ne stebėtina, 
kad jis tokio žodžio reikšmės 
nežino. Jis Amerikoje pana
šiomis žiniomis neįdomavo, ba 
turbūt laiko neturėjo, o Lietu
voj, tai nė svajoti nesvajojo.
(Ir kuomet Makaliutė paaiš

kina, kad Juozas ir Malė pa
bėgę ir apsivedę, tai senis 
griežtai pareiškia: pabėgti sū
nūs'galėjęs4, bet jau apsivesti, 
tai neapsivedęs! ? (

Todėl, kada Makalai aplai- 
ko sūnaus telegramą ir senis 
pats perskaito, jogei Juozas iš 
tikrųjų apsivedė su Male^ tai 
visą, ką jis *pajėgia tarji yra: 
“Te tau, Jurguti, ir devintinė!”

Simus visgi turės sugrįžti, ir 
apie pasitikimų jaunosios po
ros Makalų šeimoj gal išgirsi
me ateinantį sekmadienį nuo 
6 iki 6:30 vai. vakaro iš radio 
stoties WGES, 1360, kilocycles.

. v Klausytojas,

“Vilnies” Spindulys
Kažkoks Spindulys (gal juo

dos žvaigždės?) pradėjo per 
“Vilnį” leisti kun. Linkaus ad
resu juodus spindulius ir šmeiž
tus. Tai tik ras. begėdis,..

Tik klausykite. Spindulys sa
ko, jog kun. Linkus iš miesto 
gaunąs per mėnesį $4(10 bedar
bių šelpimui.-.. Ir tuok piriigus 
esą jis vienas pats sutvarkąs. 
Vadinasi, jis tiesiog yra' inkri
minuojamas. Kiek aš žinau, 
kun. Linkus jokių pinigų iš 
miesto negauna ir todėl negali 
jų tvarkyti. Del to nepadoraus 
įtariipo ,gal Spinduliui teks pa
siaiškinti tokioj vietoj, kur jis 
nenorėtų aiškintis. Vįska'm ^uk 
yra ribos?

Del .kitų priekaištų, tai tie
siog neužsimoka laikraštyj nei 
vietos užimti. Kuomet žmogus 
pliauškia tai, kas jam ant sei
lės užeina, tai vesti jokius nors 
rimtus ginčus yra neįmanomas 
dalykas(. Reikia pastebėti, jog 
toks sužinus melų skleidimas 
tik trukdo bedarbių šelpjmo rei
kalą.—Kapralas.

-■ M
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Vakarų konferenci* 
jos indorsuėti kan- 

1 didatai
'Pereitą sekmadienį įvyku

sioj Vakarų Komiteto konfe
rencijoj iiidorsuoti šie kandi
datai SLA. Pildomosios Tary
bos rinkimams:

Į prezidentus, adv. F. J. Ba- 
gočius. '

I vice-prezidonlus J. V. Gri
nius.

į sekretorius Dr. M. J. Vihi- 
kas'(jci.bus įdėtas į oficiąlį 
balotą).

I iždininkus, adv. K. Giigis, 
dabartinis SLA. iždininkas. ?

į daktarus kvotėjus, Dr, 
Bronušas. : . •

Į iždo globėjus, S. Bakanas 
ir Geo. Stungis. ' "

Ką sako klausytojai 
apie “Naujienų” ra

dio programos
Gerb. “Naujienos”,—
Praėjusį sekmadienį klauso

mos Jūsų radio t programo. 
Mdms visiems jis labai patiko.

Labiausia gi patiko p-nios 
Zabukienės dainavimas. Ją mės 
pirmą kartą girdėjome.

Ypač graži buvo daina “ži
buoklės”, o dainininkės kiekvie
ną žodį galima buvo suprasti. 
Retai kada tenka' tokių daini
ninkų girdėti. : ,

Norėtumėm ją tankiai gir-r 
dėti dainuojant per radio, jei 
galima, o taipgi, kad ji pakar
totų “žibuokles”. į

Ačiū Naujienoms už suteik
tus gražius programus.

—Naujienų Skaitytojai.

Viešnia iš Kali 
, fornijos

Praeitą savaitę Chicagon at
vyko iš Kalifornijos artistė 
p-lė Tendziulytė. Ji čia mano pa
būti kokį menesį, o po to vykti 
Lietuvon paviešėti tūlą laiką 
pas savuosius. Kadangi p-lė 
Tendziulytė yra tapusi J. V. pi
liete, tai paviešėjus Lietuvoj 
mano grįžti atgal į naują tė
vynę, Jung. Vals., ir čia kurti 
savo gyvenimą. Vistik musų 
“Ankul— Šamui” tenka kredi
tas, kad net ir artistai, o pa
lieka jo piliečiai..

Viešnia lankėsi “Naujienose” 
ir papasakęjo savo įgytus įs
pūdžius gyvendama apie per 
aštuonis metus J. V., paskuti
niuoju laiku Kalifornijoj^ kur 
vaidinusx daugelį scenų juda
muose, paveiksluose. ’

K. '

4
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Nedėkingi
(Prisiųsta)

Nedėkingi žmonės ėmėsi per 
“Vilnį” šmeižti kun. Linkų už 
jo nuopelnus labdaringam dar
be bedarbiam šelpti. Sakoma, 
kad, tai esą neišmanėliąi keno 
sukurstyti, kurie patys ateida
mi duonos pasiimt, ažuot dėko
ję, leidžia šmeižiančio įtariamo 
pobūdžio paskalas prieš kun. 
Linkų, nepriklausomos lietuvių 
bažnyčios' kleboną, kurs vienas 
sumanė, įkūrė ir tebevarp be
darbiam duonos davimo stotį.

“Vilny”, keliuose, numeriuose, 
tilpo neatitinką tikrybęi apra
šymai; po tais šmeižtais pasi
rašo “Spindulis” ir K. M.

/Bašoma, . buk kun. Linkus 
nevičnodąi dalinąs maistą; vie
niems daugiau, o kitiems ma
žiau duodąs, ir dar seną duo
ną, ir kad tūli duonos gauną- 
net vištoms lesint, kuorhet ki
tiems ir tos senos netenką. To-' 
liau—kad “3200 Michigan ave- 
nue... geriau duodą valgyt, tris 
sykius dienai, iy visus tris sy
kius su mėsa” (taip rašo K. M. 
“Vilnies” iium. 18), Spindulis 
“Vilnies” 20 num. sako dar- 
daugiau: “kun. Linkus kas mė
nuo iš miešto' gauna po 400 
dol. dėl šelpimo bedarbių”... ir 
k,ad kun. Linkus “pats vienas 
tuos 400 dol. sutvarkąs”. ’Drą ‘ 
Šus pa'skymasŲ

'Li.SLZ'Ma.. i- A;.,u J.'1

■
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Kiekvienas blaivas ir save 
gerbiąs žmogus net apie savo 
priešą vengs neteisybę kalbėti,' 

pas* 
toks 
o ne 

t. y. sakyt ir leist Viešai 
kaina Šmeižto pobūdžio; 
pirma apgalvoja ką sakąs, 
kas ant scilės ateina, ir 
viešai. ■ i

į
Reik žinot, kad liek kun. 

Linkus, tiek visos kitos duonos 
davimo stotys ir net - miesto 
(Relief Comm.) maitinimo be
darbių įstaigos ima duoną ko
kią gauna, t. y. kokią kepyklos 
duoda—netik seną, bet dažnai 
ir supelėjusią (lą> pasuks ga- 
vęįi miesto pinigais užlaikomo] 
bedarbiams dykai, valgykloj, 
kur gavęs supelėjusios duo
nos). Dar nurodoma, ka$ duo
nos ar1 kitker daugiau duodama 
rnoteriunam ir šų šeimom. Ko
kia butų ‘teisybė,< jei viehgun- 
gis gautų Hiek; kiek moterių-’ 
nąs penkiese Šėįmoj ? Kad atėję, 
duonos meluoją ir išgauna pa
šalpą,’ tai /žinoma, kad tokių 
yra; tokie mšlu ir drąsa net ii 
miesto šelpimo įstaigas prigau
na,'nors tose įstaigose yra prį. 
tyrusių ir ‘ užtektinai darbinin-* 
kų, kame tvarką sulyg nauja
vinių reikalavimų vedama. Kaip 
gali įstaiga žinot ką žmogus 
su išsineštu maištu darys ir 
ką jis namie užlaiko? Gali pa
duot teisingą vardą ir antrašą; 
nuėję patyrem; *kad tai tesin 
ga; o betgi negalime žinot ką 
jis laiko kieme—^vištas ar kiau
les. Kiti užmeta, kad ateiną 
maisto tokie, kurie savo nąmus 
turį. Teisybė—miestas tokiem 
neduos, nors savam name begy
vendamas badu stiptų. Bet savu 
namu suprantam ir išmokėtą, ir 
skoloj paskandintą; reik žinot, 
kad šiuo metu het išmokėtas 
nanhas, jei savininkas darbo ne
teko, o pinigų neturi, blogiau 
yra turėti, negu benamiai gy
venti, Mat, ir ’prie išmokėto 
reik pridėt. O jei gyventojai 
dar neužmoka,' jef kąm duonos 
nebeužtenka, ar tai galima kun. 
Liukų kaltinti, kad jis išdupda 
kiek gauna'. / 11 ,

Tečiaiu drąsi&lisias “Spindu
lio” kaltinimas kun. pinkui yra, 
buk jis gaunąs įSa $400 mėne
siui ir pats vięhas sutvarkąs, 
suprask, .sunaudojus sau. Tas 
žmogus, matyf; arba nežino, 
arba ant žųt būt rizikuoja 
šmeiždamas kas jam nepatin
ka; kalba tokiuš' dąlykus, ko 
įrodyt negalėtų.

Reik žinot, 'kad įstaigos gau
na iš miesto įgaliojimą parašyt 
raštelius, idant gaut reikalau
jamų dalykų, o nė pinigus, ir 
pinigų jie vięno cento sau pa
silaikyt negali, nes jų neturi. 
Visa, ką jie turį, tai čekių pa- 
vydalo raštelius, ant kurių pa
žymi, pinigiį sumą. (
Tokius Raštelius net kelių Rū
kstančių dolerių vertės gauna 
kunigai rimiokai ir 'įgaliotos į- 
staigos, o kun. : Linkus toli 
gražu, kaipo neprigulmingąs,— 
neužtikimas. O jo pasišventi
mas bedarbiams rimiękų kiek 
galint kenkiamas, gi miestas 
netik jo nešelpia, jam .tarne 
darbe nepadeda, bet neprielan
kiai į jį žiuri, kąd pats skurs
damas kitais rūpinasi, ir jei ne 
kunigas, už tai jis butų komu
nistų apšauktas, o ‘dabar —ne
patogu stačiai sustabdyti jo pa
ties sumanymu ir triasu įkur
tą duonos davimL stotį.

Labai skaudai,, kad kunigas 
Linkus už jo pasišventimą ir 
triūsą ,tų pačių duonos, ėmėju 
tiek tejVertinamas; • pasirodo, 
esaiha tiejk nedėkingų, kad až- 
upt į dėkoję,/kramto ranką, ku
ri ieško dėl jų maistOį nors ^Įr 
sausos duonos, dažnai duoda ir 
pyragaičių, blynų, ką gaunąs.

Sakoma, ateiną apščiai ' iš 
komunistų atyazo, kurie ^kursto 
jo parapijomis, tai nedėkingi 
žmonės: Ą'./ ■ ,v ■

Žinokite, kad jei kun. Linkus 
nutrauktų tą darbą, ko kiti se* 
hiai laukia, tai 500 suvirs kas
dien gaunančių pagelbos turė
tų be to apseit, nes apielinkėj 
kitos panašios įstaigos nėra. 
^$old tuščiagalviai - rašėjai. 

kaip “Spindulis”, ; patarnauja 
ne bedarbiams, o rimiokams ir 
.bedarbių priešams, ir jie neži
‘no ką darą. 
- ''*■
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Kiti kunigai saVo Valdą (au- 
thority) panaudoja pasididžia^ 
yimui iŠ jiems prisiųstų pini
ginių raštelių biedniems išda
linti. Užtai jie turi geradarių 
vąrdą ir gauna naują pavapijd- 
ną. ' Kun. Linkus panaudoja 
kunigo titiilą gavimui skur
džiam maisto—duonos; pats va- 
žinėja-ieško, ir jei tą jis atsie
kė, tai daug deltoj kad kunigas; 
mat, sii kunigu, kokios tikybos 
jis nebūtų, vis daugiau skai
tomasi, negu su kitokiu amal- 
ninkiL

Kun. Linkus atsiekė tai, 
daugelis lietuvių įstaigų ir 
vienių jam ką galėdami 
kauja, nors pradžia buvo sup
ki, ba pakenkė lietuvių ir ai
rių rymiokų skundai prieš jį, 
buk jis sau kalėdojęs.

Šiandie daug lietuviškų ke
pyklų, pieninių ir pavienių ku 
nigui ‘ Linkui kiek išgalėdami 
aukauja, netik maistu, bet . ir 
drapanomis. O jis sekmadie
niais po pąrpaldų atiduoda au
kas atėjusiems.

Kiek šuns lojimas menuliu, 
tiek blogos valios žmonių šmeiž
tai tik laikinai veikia, Jr tai į 
lengvatikius, "o ne į galiojau- 
čius.t

Savo triūsu ir pasiaukojimu 
kun. Linkus užsitarnaus teigia
mos paramos ir nuoširdžios pa
garbos iš žmonių jo ša’dį žinan
čių.—Bedarbis.

KAS TAI NEPA
PRASTO-VERTA

• i «.

PERSKAITYTI

ne-
’ , • 4 ■ /

Laikuose musų protėvių Europoj 
buvo dabartinių laikų išradymų gydy
mo, operacijų ir tt.» o vienok žmonės 
ilgiau gyveno ir džiaugėsi gera sveika
ta — žinojo paslaptį gydymos gamtiš
komis priemonėmis — gyduolėmis, pa
gamintomis iiš išaknų, kvietkų, aliejų, 
mineralų ir. tt. t.P^spnaomis žymiausių 
aptiėkininkų, chemikų, daktarų ir pro
fesorių Europoje tapo ištobulintas re
ceptas, sulig kurio pradėta gaminti 
HERBOLEK v formoj geležies—£olių 
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 dabar galima gauti kiekvie
noj aptiekoj arba tiesiai iš W. Pas 
Medicine Laboratories, Ine., 8480 
Commercial Avė., Chicago, III., telefo
nas’ Saginaw 3065. •

O 'tas išvalytas
■ • . t e •

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. Padidiha apetitą, nuramina nėr-' 
vus, išnyksta gasai ir išpūtimai, išbėri
mai, reguliuoja skilvį, išvalo visus gy
vastinguosius kanalus riūo nešvarumų— 
užkietėjimas amžinai dingsta. Riebus 
sųliesėją, liesus, pariebėj? delei pašalinimo 
nereikalingų ir nuodijančių gasų, taipgi 
kenksmingų atmatų, pasiliekančių nuo 
kasdieninio maisto. Reumatizmąs, kru
tinės ligos, šalčiai, slogos, tulžies ar 
kepenų akmenys, sutinusios kojos, ran
kos ir tt., kaip kurųparas išnyks po 
vartojimo Herbolek- s,

.. ■ ■ •: -
Moterys pasidaro gražios, pilnos link

smumo, o nusilpnėję vyrai išnaujo at
gauna vyrišką jėgą, sveikatą ir laimę,

Neeikvokite savo sunkiai uždirbtų 
centų ant įvairių abejotinos • vertės gy
duolių, arba brangių “treatmentų”, jū
sų sveikatos stovis gali pablogėti, arba, 
kas dar blogiau, gali atsirasti pavojin- 
kos' komplikacijos. Nusipirkite bonka 
Hęrboleko už cįolerį,, arba dvigubo- didu
mo bonką už pusant/o dolerio, o links
mumas .ir laimė- užviešpataus jūsų na
muose, — prisidėkite prie tūkstančių 
pasveikusių ir laimingų šeitaynų,. ku
rios po vartojamo Herboląk pripažysta, 
kad riėra tinkamų žodžiu apibudinimui 
HerboleRo vertės. Herbolek / kaipo 
SIMBOLIS sveikatos stovi ant sargy
bos nuo amžių vartokite jį, ne tik 
išgydo liguistus, bet ir kartas nuo kar
to vartojimas šių gyduolių palaiko 
Vyrus, 'Moteris jy Vaikus geriausiame fi
ziniame ir davsiniame stovyje sveikumo 
ir išvaizdos.;,., : '

I.V-lį« < *■.' . *
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ANGLŲ KALBA
J yra labai svarbu mokėti/kiekvienam 
gyvenančiam šioj šaly. , Kurie kaily 
gerai angliškai visur turi pasisekime 
ir pirmenybę. Anglų kalbos, aritme 
tikos, knygvędystes; stenografijos, pi 
lietybės, ir daug kitų dalykų galite 
lengvai ir greitai išmokti' pagal naują 
būdą mokinimo Amerikps Lietuviu 
Mokyklojė. čia yra mokinama to-

Hėrbolęk / kaipo
, J*-

- vartokite jį, ne tik

M

Mokyklojė. < * ,   ? _ 
klais budais, jogei pradinį mokslą 
užbaigiama į . devynių mėnesius: auk? 
štesnį mokslą į vienus metus.

Amerikos Lietuvių
Mokykla ?

3106 S. Halsted St.,
• CHICAGO ILL.
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PRANEŠIMAI
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, Naujienų spulka
Naujienų skolinimo ir buda- 

vojimo bendrovės nauja serija 
prasideda sh 1 d. sausio 1932 
m. Galima įstoti bile kurįuo 
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 žmonių.

Del platesnių inrormacijų 
kreipkitės 1789 So,. Halsted St

T. RypkeviČia, sekr.
SLAX36 kuopos susirinkimas įvyks 

šiandieų, 7:30 vai. vakare, Ch. Liet. 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. Kvie
čia visūs atsilankyti,

— Raitininkas.

Marųuette Vark apielinkėj 
lietuviai, kurie pageidaujat 
Naujienas į namus, anksti iš 
ryto kreipkitės pas vietinį 
nešiotoją.

. , Ed. Šmotelis, 
7114 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3676

iš-

3 d., 
1750

Brighton Park — Lietuvių Republi- 
koniško Kliubo 12tos Wardos susirin
kimas bus laikomas 4 d. vasario, 8 v.v., 
bažnytinėj salėj, 44 St. ir Fairfield Avė. 
Kviečia visus kliubo draugus atsilankyti 
į šį susirinkimą ir atsivesti savo pažys
tamus. Komitetas.

18 Apięlinkė. — 2Qto Wardo Lietu? 
vių Politikos ir Pašelpos Kliubo mėne
sinis susirinkimas atsibus vasario 
8 vai. vak. A. Bagdono svet., 
So. Union Avė. Visi nariai malonė
kite dalyvauti susirinkime ir atsiveskite 
naujų narių. Valdyba.

Cicero. Lietuvių K Pagerinimo Politi
kos Kliubo mėnesinis susirinkimas atsi
bus šiandie, 7:30 v. v. Lukštienės sve
tainėj, 1500 S. 49 Avė, Kliubiečiai 
malonėkite visi atsilankyti ir kaiminus 
atsiveskit prirašyti, ba kliubas šiuo lai
ku svarbią rolę lošia. Savo kandidatą 
pastatė į miestelio valdininkus ir turi 
daug kitų svarbių reikalų aptarti. Visi 
dalyvaukite.

S-mas Liet. Namų Savininkų laikys 
mėnesinį susirinkimą trečiadieny, vasarių 
3 d., 7:30 v. „v., Cb., Liet. Auditorijoj, 
Namų savininkai malonėkite laiku pri
būti? nes randas dauk svarbių reikalų, 
kuriuos būtinai turim aptarti, labiau
sia kas link taksų mokėjimo. Taipgi ir 
nepriklausantys Anamų savininkai malo
nėkite atsilankyti ir prisirašyti, , tada 
turėsim didesnį balsą prieš savo išnaudo
tojus. ' .. • 5. Kunevičia,

A. Tumavich.

JEI JUMS REIKIA
Plumbingo arba apšildymo' reikmenų, 
pašaukite mus. Mes garantuojame di
delį jums sutaupymą.
SOUTH CENTER PLUMBING and 
HEATING SUPPLY COMPANY, Ine

< N. W. Cor. 55th and State Sts 
Phone: Atlantic 4290-1

»

RAMOVAI ItheatreH
35 B Halsted Sts.

DIENČMIS IR VAKARAIS

Šiandie
Dvigubas programas

“Frankenstein”
‘k jų į >

ęOLIN CLIVE, MAE CLARKE
JOHN BOLES

“Husband’s
Holyday”

su
CLIVE BROOK

Komedija, žinios, Pasakėčios, 
Margumynai x ,

■< 1 . 7
//.'■■-z. •X •________

’ _• .... . .... —-----------------u-
■. ; ■. u .. >

MILDA
• iTheatre

3142 S. Halsted St.

Šiandie
Dvigubas programas

“Consolation
Marriage”

' . su
PAT O’BRIEN, MYRNA LOY, 

ŲESTER VAIL ir k.
ir

“Palmy Days”
su

EDDIE CANTOR- . . ' :Taipgi , '
Komedijos, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai

•V

-
; ■ P’./

' •* • . ' . r ’ f: , | \ 1 ' 4 ... , „p
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Dresių Dezaininimas 
Dresių 'Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas
Mes teikiame ekspertų instruk
cijas Aluose kursuose. Dienomis 
•r vakarais žema kaina Me 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. Hatykite dėl 

knygutes ■ apie kursą, kuriuo 
jus Įdomaujate. *

Skrybėlės
Mes limoklnslme kaip dezai- 
nintl ir padaryti gražias skry- 
bSles, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar raiyklt 
dėl nemokamos knygutes.

MASTER COIXEOK
JOS. F. KASNICKA, Principal 
190 N. STATE BAN. C718

'STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

CLASSIFIED ADS.
naaMT*/

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
i AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
Šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

\ 672 We$t Madison Street

Financial
' Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST- 
MENTAS

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

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

%
KAS pamėtėti akinius su juodais rė

mais ant 45tb PI. ir Western Avė, tegul 
atsišaukia pas Valentinavičių barbernėn, 
4652 So. Western Avė.

burnilure & Fixlures

BEVEIK naujas Universal kietoms 
anglims kūrenti pečius, pigiai. Apleidžiu 
miestą. 2634 Montgomery Avė,

Pianos
PARSDUODA $1,000 vertės pianas, 

gi-yno walnut, labai pigiai, gerame pa
dėjime. Atsiliepkite vakarais. v.

239 W. 112 St. .

 For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambarių flatas, 

štymu apšildomas, kas apsiimtų prižiū
rėti boilerius, o su renda susitaikysime. 
Atsišaukite tuo jaus. 6842 S. Rockwell 
St. Tel/Hemlock 4994^

Furnišlied Rooms
.PASIRENDUOJA didelis kambarys, 

tinkąs dviem, su valgiu, privačioj šeimy
noj.' Po $9 dviem, po $9.50 vienam. 
3802 N. Avers Avė., tel. Irving 7959.

PASIRENDUOJA "įšildytas kamba
rys prie mažos šeimynos. 6111 South 
Albany Avė. 'Prospect 10434.

Bus.ness Chances
 1 Pardaviinai Bizniai
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 

Kaina $450.00.
" 4854 j>o. Crawford Avė.

PARSIDUODA ar pasirenduoja res- 
tau rantas, pigiai.

701 W, 21 Place ]

Real Estate For Sale 
Namai-Žeme Pardavimui

- GERI LAIKAI JAU ATEINA

> Dabar yra ^uksinė proga pirkti pi
giai namų. Kas dabar pirks, tas laimės. 
Pamatykite Šiuos bargenns.

8809-11 So. Racine Avė., 4 flatai po
5 kambarius; lotas, 60x125: rendos 
$230 į įpėnesį: $7000 įmokėti. 3748 
So. Emerald Aye., 2 flatų medinis, po 
4 kambarius namas kaip naujas: nau
jas 2 karų garažas, $1.200 įmokėti. 
4311 So. Halsted St. mūrinis namas, 
storas 4 kambariai užpakaly štoro, vir
šuj 7 kamb.flatas. 2 karų garažas. Auk
sinės mainos dėl restorano ar soft d rink 
parlor, įmokėti $3,500 ar mažiau. 4321

, So. Rockwell St., 2 po 6 kambarius, 7 
metų senumo, parsiduoda už $10,000, 
su mažu /mokėjimu. 929 W. 35 PI.
6 flatai po 4 kamb., $5,500, įmokėti

i $1500. So. Parncll Avė., 4 fla- 
• tų muro namas, parsiduoda už $3,500, 
Į reikia biskį pataisyti. 8 flatų muro 
namas parsiduoda už morgičius, $7,000 
įmokėti, rendos neša 426 dolerius į mė
nesį, 7043 So. Justine St. medinis na- 
mas, 5 ir 6 kambariai ant cementinio 
fondamento, 2 lotai, 2 karų garažas, 
$7,000, įmokėti $3,000.

Del informacijų kreipkitės

STANLEY SHIMKUS
į ’ 1110 W. 35th St.

Telepbone Boulcvard 4600, 
Vakarais Hemlock 7112

; MODERNIŠKAS 5 kamb. medinis 
bungalow, furnasu šildomas, ąžuolu tri- 
muotas ir gripdys, stikliniai porčiai, fruit 
cellar; gerinusiame stovyje; lota? 29JXjx 
125; $6,000. 7329 St Hermitage Avė., 
tcl. Hemlock 1941.

PARDAVIMUI 3 kambarių cottage, 
maudynė ir du klozetai, kaina $2,000. 
arba mainysiu ant grosernės ar kendžių 

Į storo. Matyki! savininką.
4854 -So. Crawford Avt

. ......




