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%Vokietija Apskundė Lietuvą Tautu Sąjungai
KLAIPĖDOS PREZIDENTAS ŠIANDIENĄ 

TEISIAMAS DEL VALSTYBĖS IŠDAVIMO
Kancleris Bruening 
pareikalavo Tautų
Sąjungos posėdžio

Lietuvos Atstovybės 
paaiškinimas apie

Klaipėdos įvykius
Atstovausiąs visą Vokietiją 

svarstant Klaipėdos įvyki 
Tautų Sąjungoje

Direktorijos prezidento dalyva
vimas slaptose derybose pa- 
aiškėjęs dokumentaliai

Geneva, vasario 7. — Vokie
tijos kancleris Bruening pirmą 
karta laike savo premjeravimo 
atvyko j Genevą atstovauti Vo
kietiją nusiginklavimo konfe
rencijoj ir pranešė, kad jis rei
kalaus tuojau sušaukti Tautų 
Sąjungos Tarybos posėdį “Klai
pėdos klausimui” svarstyti.

“Tarptautinio miesto” Lietu 
voje, Klaipėdos, vokiškojo pre
zidento pašalinimas ir areštavi
mas, kanclerio pareiškimu esąs 
skaudus sulaužymas Klaipėdos 
statuto, parašyto Norman Davis 
1924 metais ir garantuoto An
glijos, Francijos, Italijos ir Ja
ponijos valstybių.
Vokietija “nepaprastai sujudus’*

Ponas Bruening pareiškė, kad 
“Vokietija yra nepapFastaf su
judusi dėl tokio Lietuvos vy
riausybės žygio, kurį ji laiko 
vienu iš rimčiausių Tautų Są
jungai pasižadėjimų sulaužy
mų ,kokį kada nors Tautų Są
jungoje teko svarstyti”.

“Jei Sąjungos Tarybos posė
dis bus sušauktas prieš antra
dienį, kaip kad aš jjilnai tikiu”, 
kancleris pareiškė”, aš asme
niškai užimsiu Vokietijos vietą 
Tarybos posėdyje. Tas faktas 
jau parodys, kokios svarbos 
mes priduodame šiam klausi
mui”.

Jis pridėjo, kad dar šią nak
tį bus paruošta nota įteikti ryt' 
dieną Generaliam Sekretoriui 
Sir Eric Drummond’ui, reika
laujant skubaus posėdžio.
Boettcher teismas dėl valstybės 

išdavimo

Washington, vasario 6. — 
Lietuvos Pasiuntinybė Wash- 
ingtone, D. C. išsiuntinėjo to
kį pareiškimą, paremtą žinio
mis gautomis iš Kauno, laikino
sios Lietuvos sostinės:

“Nesenai Lietuvos vyriausybė 
patyrė, kad kaikurie asmens, 
užimanti oficiales vietas Klaipė
dos teritorijoj (kuri yra auto
nominė Lietuvos dalis), nuke
liavę į kaimyninės valstybės 
sostinę, ten vedė slaptas dery
bas, liečiančias tos teritorijos 
reikalus. Netikėtai pateko į 
Lietuvos autoritetų rankas do
kumentaliai įrodymai, patvirti
nantys tą faktą. Tie įrodymai 
atidengė, kad vienas tų slaptų 
derybininkų buvo ponas Boet
tcher, Klaipėdos Direktorijos 
prezidentas. *

Klapiėdos teritorijos guberna
torius kaip laikiną priemonę, 
vasario 6 d. išleido įsakymą, 
pašalindamas poną Boettcherį 
kaip nelojalų valdininką, kurs, 
be žinios savo vyriausybės ve
dė slaptas dervbas su svetima 
valstybe. o

Direktorijos reikalus veda adv.
Toliušis

Mr. Zigaudas, vietinio Seime
lio daugumos partijos narys, 
tuo pačiu laiku tapo pakviestas 
sudaryti naują Direktoriją ir 
užimti pašalintojo pono Boett
cherio vietą. Kuomet Mr. Zi
gaudas tą pasiūlymą atmetė, tai 
Mr. Toliušis, lietuvis advokatas, 
išauklėtas Suvienytose Valstijo
se, laikinai tapo paskirtas ves
ti Direktorijos reikalus.

KLAIPĖDA PRIEŠ DEVYNERIUS METUS

[Acme-P. y A. Photo]
Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas

Stkli (iš kairės į dešinę) : Vilius šaulys, p. Lebartas, Martynas Jankus ir Jonas Vanagaitis; 
stovi:, kap. Darius ir Antanas Ivaškevičius (amerikiečiai), p. Marcinkevičius ir J. Pronskus. ^Pa
veikslus padarytas Šilutėje, sausio 19 d., 1923 m., paskelbus Klaipėdos krašto su Lietuva susi

jungimo deklaraciją. x

VOKIETIJOS ATSAKYMAS NEPATENKINA
Pagavus slaptą paliudymą, Vokietijos konsulas 

gaus išsinešdinti iš Klaipėdos z

Angliją; Francija 
sutinka nukapoti 

. savo ginklus

“Puikiausias įspūdis 
soje Klaipėdoje”

Boettcherio pašalinimas 
prieštarauja suverenumo 
sėms

KINIEČIAI UŽMUŠĖ 500 JAPONU; VISAS 
ATAKAS ATLAIKĘ VĖL ATĖMĖ RAIMA

Amerikiečių aukos
“Kauno ponams”

Vienas pasisavino surinktas 
aukas

Japonija pasiūlė 
padalinti Kinija; 
Amerika nesutiko

Kaunas, Lietuva, vas. 7—(A 
P)—Klaipėdos prezidentas Otto 
Boettcher tapo pašalintas ir 
areštuotas vakar dieną Lietu
vos autoritetų parėdymu ir kaip 
numatoma, šiandien bus teisia
mas dėl valstybės išdavimo. Ži
niomis iš Klaipėdos ponas Bo
ettcher įžeidė Lietuvos valdžią 
vizituodamas Berlyną ir vesda
mas ten derybas su Vokietijos 
oficialais. Klapėdai valdyti pa
skirta Taryba, susidedanti iš
imtinai iš lietuvių. Y
Klaipėda atkirsta nuo Volkie- 

4 z tijos
Tilžė, Rytprūsiai, vas. 7. — 

(AP)—Šią naktį Klaipėda bu
vo uždarytas miestas. Pasienio 
policija’ uždraudė pravažiuoti 
laikraštininkams ir telefono su- 

j sisiekimas buvo išjungtas kaip 
pasekmė areštavimo prezidento 
Otto Boettcher. Kur ponas 
Boettcher randasi, nėra žinoma. 
Vienos žinios sako, kad yra už
darytas Klaipėdos barakuose, 
kitos gi, kad tapo nugabentas

, | Kauną.'

Tuo pačiu laiku ponas Boett
cher pareiškė intenciją nepripa
žinti savo pašalinimo ir tęsė to
liau savo funkcijas kaip Direk
torijos prezidentas.

Teritorijos gubernatoriui Mr. 
Merkis, pasiūlė Klaipėdos Sei
melio prezidentdi, kad jis nu
rodytų jam daugumos partijos 
narį Seimelyje, kurs butų tin
kamas sudaryti naują Direkto
riją.

Vilkąs išgąsdino Maskvą

Maskva, U.S.S.R. vas. 8. — 
Vilkai Maskvos gatvėse vėl pa
sikartoja, kaip senais laikais. 
Priemiesty pagautas vilkas, su
kėlęs daug baimės gyvento
jams.

R R Su
Chicaęai ir apylinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Washington, vas. 8. — Sens
orius Bingham pareiškė, kad 
Filipinams negalima duoti ne
priklausomybės pirmiau kaip po 
25 metų.

Debesiai daugėja, temperatu- 
aa kįla; į naktį galimas snie
gas; vidutinis pietinis vėjas.

Saulė teka 6:55, leidžiasi 5:-
mėnuo leidž. 7:29 vak*

Kiniečiai parodė dar negirdėtą 
ūpo narsumą

Praėjusią vasarą keletas kau
niečių važiavo sutikti grįžtan
čių iš ^merikos lietuvių, pe 
kitų kauniečių važiavo ir švęs 
dų linijos atstovas “Susisieki 
mo” biuro dir. Kristupas Po
cius.

Kadangi švedų laivas į Klai
pėdos uostą negalėjo įvažiuoti, 
tai amerikiečiai išlipo. Revely. 
Ten juos ir sutikti nuvažiuota. 
Važiuojant į Lietuvą per Lat- 
.ijos teritoriją Amer, lietuviai, 
kaip jie sake “Kauno ponams” 
surinko Z21 dol. aukų ir^siule 
tai vienam, tai kitam, kad tuos 
pinigus paimtų ir įteiktų arba 
šaulių sąjungos centro komite 
tui arba Vytauto fondui. Visi 
kiti tuos pinigus imti atsisakė, 
tada paėmė K. Pocius. Paėmė 
ir paėmė... Dabar kriminalinė 
policija’ pravedė kvotą ir Pocių 
už svetimų pinigų pasisavini
mą patraukė tieson.

Apie deportuojamus 
lietuvius iš Argentinos

Geneva, vas. 8.—Internacio
nale komisija, tirianti įvykius 
Shanghajuj, pranešė Tautų Są- • 
punšai, kad Japonijos biznis la
bai nukentėjęs dėl paskelbto 
‘•a'ponų prekių boikoto Kinijoj.

Shanghai, vas. 9. (Rytų lai
ku)—šį rytą anksti nutilus 
smarkiai bombardavimo ugniai, 
kiniečių štabas pranešė, kad jų 
kulkosvaidžių batareja vakar 
dieną nukirto 500 japonų karei
vių.

Pasirodo, kad kiniečiai įvy- 
liojo japonus į spąstus, paslėp
dami iš trijų pusių kulkosvai
džius, smėlio maišų barikadose, 
ir kai japonų ^kolona pradėjo 
trauki artyn ir gerokai įėjo į 
kiniečių pusę, jiė paleido tris 
kulkosvaidžius iš fronto ir abie
jų šonų. Iš visos kolonos vos * 
tik Sauja japonų bepibėgo.

Japonai išmušti iŠ kaimo
Shanghai, vas. 8. — Kovoda

mi su upu, kokio ligi šiol dar 
nebuvo parodę, kiniečiai šian
dien. atmušė visas japonų ata
kas prieš Woosung fortą ir 
pradėjo bombarduoti japonų ju
rininkus tarptautinės kolonijos 
dalyje Hongkew, kur japonai 
laiko savo štabą.

Japonai buvo veik užėmę 
Woosung kaimą, bet kai tik jie 
bandė toliau žengti, kinįtčiai 
juos visai nuvijo atgal.

Anglai nepraleido japonus
Baisi artilerijos kova iš abie

jų pusių Chapei miesto dalyje, 
sustojo šį rytą, pozicijoms ne
pakitėjus. Per visą naktį ėjo 
nepalyginama kova, kiniečiams 
sprogdinant japonų štabo sė
dybas kolonijoj. ,

Japonai bandė praeiti per sek
torių, saugomą anglų jūreivių 
ir užeiti kiniečiams į užpakalį, 
bet anglai užbarikadavo kelią, 
Japonus sulaikė. Tarptautinė 
kolonijos savivaldybė užprotes
tavo perAmerikos general kon
sulą prieš japonų oralivių la- 
kiojimą virš kolonijos.
Amerika ir Anglija atmeta Ja
ponijos imperialistinį pasiūlymą

Washington, vas. 8. —Ameri
kos ir Japonijos politika šian
dien vėl susidūrė, kai tapo pa
tirta apie Japonijos pasiūlymą 
padalinti Kiniją tarpe didžiųjų 
valstybių įtakomis.

Visai oficialiai patiriama, kad 
Amerika yra griežtai priešinga 
Japonijos norams. Japonai jau 
svajoja apie Kinijos padalinimą 
nuo < pat 1894-5 metų karo tari) 
Japonijos ir Kinjios. Naujuoju 
pasiulymu Japonija sulaužė dar 
vieną savo pasižadėjimą, duotą 
Amerikai pereitą lapkričio 9, 
kad ji nesiekia Kinijos terito
rijų.

Londonas, vas. 8. — Anglija 
aip jau davė suprasti, kad ji 
pasipriešintų Japonijos sieki
mui ir kad Anglijos noras yra

Pirmas praktiškas žinksnis nu
siginklavimo konferencijoj 30 Lietuvos piliečių emigraci

jos referentura' žinių dar nėra 
gavusi. Tačiau, kad .tai gali 
būti, yra visai galimas daiktas. 
Argentinos valdžia kampaniją 
prieš komunistus, anarchistus, 
baltųjų vergių pirklius ir kitus 
nepageidaujamus elementus pra
dėjo jau kiek anksčiau. Tada jie 
buvo suimti ir susodinti į ka
lėjimus tačiau juos ten negi vi
ją amžių laikys— 
nepageidau j amus 
portuoti.

Taip pat reikia

y Į. perėjus), nes jis, Bartolomie
jus, sk kįttliffi Klaipėdos delega
tais važiuojąs įf slaptą pasita
rimą, kuriame busią “liečiami 
svarbus vokiškumo reikalai’* 
■>.Tą pažymėjimą policija iš 

Barolomiejaus atėmė ir pridėjo 
prie bylos, o vėliau tas pažy
mėjimas tapo pridėtas ir prie 
Lietuvos notos Vokietijai. Del 
no įvykio greičiausia teks pasi- 
raukti iš Klaipėdos Vokietijos 
consulųi, slaptam patarėjui p. 
oepeki.
Vokietijos konsulo slaptas < 

nepatenkino
Klaipėda, Lieuva', saus. 25 d. 

-Lietuvos užsienių reikalų mi- 
listeris Dr. Zaunius pareiškė 

■spaudai, kad gautas iš Vokieti
jos atsakymas į Lietuvos notą 
yra nepatenkinantis ir Lietuva 
tuol pačiu reikalu siųs antrą no
tą. > ' '

Pirmoji nota buvusi įteikta 
Vokietijai tik po mėnesio įvy
kiui atsitikus, todėl buvusi ge
rai apgalvota. Lietuvos vyriau
sybė, pareiškė ministeris, stovi 
■ant teisės pamato ir esant ge
riems norams abiejose pusėse 
nesunku esą butų su Vokietija 
tas mazgas išnarplioti.

(tąsa 3 pusi.)

ne- 
tei-

8—Kaunas, Lietuva, vasario 
(AP)—Klaipėdos teritorijos gu
bernatorius Merkys, kurs tenai 
atstovauja Lietuvos vyriausy
bę, pakvietė Klaipėdos Seime
lio prezidentą rekomenduoti 
daugumos partijos narį, kurs 
turėtų kvalifikacijų užimti vie
tą pono Otto Boettcherio, va
kar areštuoto Lietuvos oficialų 
ir pašalinto iš vietos. •

Laiške, skelbiančiame decizi- 
ją dėl pašalinimo pono Boett 
cherio, gubernatorius pareiškė, 
kad Lietuvos valdžia skaito tą 
žygį visiškai sutinkantį su Lie
tuvos suvereninėmis teisėmis ir 
kad tą žygį pateisina “išimtinos 
apystovos”.

Pareiškime sakoma, kad po
no Boettcherio pašalinimas pa
dare puikiausio (excellent) j- 
spudžio visoje Klaipėdoje,

Geneva, vas. 8. — Dviejų di
džiausių pasaulio laivyno ir ar
mijos, pajėgų, Anglijos ir Fran
cijos atstovai, Simon ir Tar- 
dieu, davė suprasti, kad jos mie
lai sutinka sumažinti laivų ir 
armotų statybą ir yra' priešin
gos gazų ir bakterijų vartoji
mui, be to abidvi sutinka atei
tyje turėti kokią nors tarptau
tinę ginklų kontrolę. Anglija 
dar pasiūlė, kad pasibaigus lai
vynų sutarčiai 1936 metais, bu
tų susitarta dėl tolimesnių laivų 
numažinimų ir submarinų pa
šalinimo.

Kiti pasiūlymai yra panaikin
ti visuotiną karo prievolę, į- 
steigti tarptautinę nusiginkla
vimo priežiūrą ir prie Tautų Są
jungos tam tikrą nusiginklavi
mo komisiją. '

Chicago gausianti 
$150,000,000 fondą

__, ..... I

Dviejų bilijonų korporacija 
skirsto paskolas agentūroms

tad suma'nė 
asmenis de-

tikėtis, kad, 
daugiau pasistengus, bus galima 
išgauti į Lietuvą ir atiduoti 
teismui visą eilę “veikėjų”, kaip 
J. Rimšą, Ruški, Trimaką, Bag-

“Maisto” sutartis
Torgpredstva

i . ✓

SU

Teko sužinoti, kad “Maistas” 
padarė sutartį su Torgpredstva 
pagal kurią iš Lietuvos j SSSR 
per metus bus eksportuota 5.000 
—10.000 skerstų kiaulių ir 200 
tonų lašinių.

Kaunas, Lietuva, vasario 6.— 
Klaipėdos incidentas prasidėjo 
tokiu budu: Klaipėdos krašto 
Seimelio vokiečių frakcijos pir
mininkas GjUba ir Direktorijbs 
prezidentas Boettcher su dar 
vienu asmeniu Bartolomieju, 
buvo nuvažiavę į Berlyną/į ko
kį tai neva grynai ūkišką pa
sitarimą.

Vokietijos knosulo slaptas 
liudymias

Delegacijai grįžtant, Pagėgių 
stotyje polįcįja # betikrindama 
dokumentus pastebėjo, kad Bar- 
tolomiejus neturi do^umetų. Ta
da gelžkelio policijai paklau
sus, ko jis važiavo j Berlyną, 
Bartolomiejus z išėmęs parodė 
duotą jam Vokietijos konsulato 
Klaipėdoje pažymėjimą, kad Vo
kietijos policija Bartolomieju! 
nedarytų jokių kliūčių * (sienų

Prohibicija kainuoja 11 
bilijonų

Washington, vas, 8. — Iš fi
nansinės rekonstrukcijos dviejų 
bilijonų dolerių korporacijos lė
šų, kurių $500,000,000 pradeda 
ma skirstyti paskoloms, Chica- 
gos agentūra, \vjena iš 17 agen- 
turų, gausianti apie $150,000,- 
000. ,

Ko tik nesušalo 
; kilsi

užpy-

Washington, vas. 8. — Fe- 
deralinių pajamų nuostoliai nuo 
1920 metų ligi 1931 pasiekė 
$10,984,000,000, kaip skelbia 
anti-prohibicijos asociacija ra- 

reika’laujant 
pašalinti 18 amendmentą. Pro- 
hibicijos ' priežiūros aparatas 
kainavo $370,000,000 ir “nacio- 
nalis gėrimo bilius” $414,949,- 
600.

Prūsijoje jura išmetė 
daug gintaro

porte kongresui,

Brusselis, Belgija vas. 8.
18 angliakasių, užgriuvę kasyk
loje arti Charteroi, spėjama, bus 
nutroškę. • ;

■ S;■I AfcJĖ

Karaliaučius, vas. 8.— Laike 
audros, jura ant krantų išmetė 
virš 700 svarų tyro gintaro. U 
viso žvėjai išgriebė apie vieną 
toną. Po tokio gausaus derlio, 
išdirbimo fabrikai pradeda ieš
koti naujų rinkų.

Sasnava, Marijampolės apsk. 
Neseniai Antanavo kaimo mer
gina A. M. smarkiai susibaru
si su broliu ir motina, išėjo 
kluonan ir įlindusi j šiaudus iš
buvo dvi paras, apie 10 laipsnių 
šalty. Saviškiai užpykusios nė
jo kviesti, bet nuėjęs kaimynas 
rado pastyrusią ir vos. gyvą. 
Merginai atgaivinti teko gydy
tojas parvežti.

Chicagos bedarbių šelpėjai

Tokyo, vas. 8.—3 armijos ka
rininkai, 1 seržantas užmušti ir 
3 orlaiviai sudaužyti akcidents
4.000 pčdų aukštumoj,

Springfieldį III., vas. 8. Tiems 
$20,000,000 lėšų, priimtų legis- 
laturoj dėl Ghicagos bedarbių, 
tvarkyti į tarybą įeina Insull, 
Ryerson, Sprague, Belvidere ir atstatyti taip greit kaip galima 
kt. Kinijos suverenumą.

‘ •s-'. .j . tepi *., * .*
hižri-l.;. į ' .. ... ,k........
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Pittsburgh, Pa
OrganizdojasP Lietuvių Radio 

Kliu tas

Sausio 26 d. LMD svetainėje 
įvyko Pittsburgho lietuvių biz
nierių, visuomenės ir draugijų 
darbuotojų, menininkų ir me
nininkių bendras pasitarimas 
dėl įkūrimo Pittsburgho Lie
tuvių Radio Kliubo. Nors pas 
mus Pittsburghe jau per kiek 
savaičių kas nedėldienis yra 
lietuvių radio pusvalandžiai nuo 
1:30 iki 2 vai. po pietų iš sto
ties KQV, bet tuo lietuvių ra
dio pusvalandžiu rūpinosi tūlas 
p. Malone, kaipo pavienis as
muo. Todėl dažnai būdavo ne
pasitenkinimo ne tik tarp mu
sų Pittsburgho lietuvių artistų 
mėgėjų, kurie pildydavo muzi- 
katę dalį radio pusvalandžių, 
bet nebūdavo susitarimo nė 
tarp lietuvių biznierių, kurie 
savais garsinimais palaikydavo 
tuos radio pusvalandžius. Bu
vo baimės, kad dėl stokos susi
tarimo ir neturint pastovios 
orgmizacijos tam darbui tvar
kyti, gal turės būti pertraukti 
lietuvių radio pusvalandžiai. O 
Pittsburgho ir apylinkės plačio
ji lietuvių visuomenė mėgsta 
ir pageidauja lietuvių radio 
pusvalandžių ir nori, kad jie 
butų geriau sutvarkyti ir bptų

NADIOS
23H

Nauji Modeliai, ištobu
linti, kad pasiekia toli

mas stotis ir išduoda 
gražų tobulų balsų.
Hadio yru parankiausias ir 

pigiausias budus pasilinksmin- 
li. Pamislykite sau, savo na
muose būdamas pasieki visur. 
Gali gėrėtis muzika, dainomis, 
opera, girdėti 
kestrų . ką 
tekainuoja

simfonijos 
ti nori ir 

keletu centų į

or- 
tik

krautuvėje einaBluki ko
bar išpardavimas ant gerų
dio -

da
ru-

ATWATER KENT 1032 mode
lis vertės $110,00 ŽP 
už ..............................
MAJESTIC 1032 metų vertes

S”““ $49.00
MIDGET BADIDS vertės

r $19.00
Didelis pasirinkimas, 
keuyvųs išmokėjimai.

Jos.F.Budrik,lnc.
3417-21 So. Halsted St.
Tol. BOULEVARD 4705-8167

O kad padalius lietuvių ra
dio pusvalandžius tikrai gerais, 
įdomiais ir pastoviais, tai yra 
reikalinga pastovi organizacija, 
susidedanti iš lietuvių biznie
rių, draugijų darbuotojų ir ar
tistų mėgėjų- O visiems bend
rai veikiant bus galimą turėti 
lietuvių radio pųsvąjąndčiyą ge
rus ir pastovius,

Tai tpkia mii|thni vądųojan- 
tis ir buvo šaukįamas šis susi
rinkimas.

Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė organizuoti Lietuvių Radio 
Kliubą ir išrinko laikiną valdy
bą, susidedančią iš: pirm. J. K. 
Mažuknos, sekretoriaus J. Ur
mono, iždininkės M. Grinienės, 
“anaunserio” P. Dargio ir val
dybos narės p-lės Anelės Mie- 
liauskiutės.

šiai laikinai Lietuvių Radio 
Kliubo valdybai pirmiausiai bu
vo pavesta paimti tvarkyti Lie
tuvių Radio pusvalandžius, su
sitariant su p. Malone ir koo
peruojant su lietuvių biznie
riais, kurie prijaučia lietuvių 
radio pusvalandžiams ir nori 
pasigarsinti. Taip pat padėti 
susitvarkyti musų meninin
kams; kurie dalyvauja lietuvių 
radio pusvalandžiuose. Pavesta 
Lietuvių Radio Kliubo laikinai 
valdybai atsišaukti į visas IPitt- 
sburgho ir apylinkės draugijas 
ir į visus lietuvių biznierius, 
kad sušaukti kitą susirinkimą, 
kuris galėtų padėti tvirtus pa

ir išrinkti pastovią valdybą-
Sekantis draugijų susirinki

mas yra šaukiamas vasario 28 
d. Lietuvių Piliečių svetainėje, 
South Side. Ten bus galutinai 
užbaigtas Lietuvių Radio Kliu
bo organizavimas.

Lietuvių Radio Kliubo orga
nizatorių tikslas yra prakilnus: 
padaryti radio pusvalandžius 
pastoviais, rimtais ir įdomiais, 
kad jie tarnautų bendriems 
Pittsburgho ir apylinkės lietu
vių reikalams. —S. Bakanas.

Brooklyn, N. Y
Fašistų vargai.

SLA. 38 kuopos juodmarš- 
kinių garbintojai yra labai 
susirūpinę. Susivienijimo Pil
domosios Tarybos nominacijo
se jie skaudžiai prakišo. Tad 
dabar daro planus, .kaip iš

38 kuopa turi apie 280 na
rių. Fašistukai nesitiki, kad

mokslus. ir rinkdmpap aukas 
bylos vedimui.
tingųpse buvo 
kolektos. Kiek 
įplaukė apie 
dolprių, TaČiaU tomis kylėto
mis visas reikalas ir užsibaigė. 
Kokiam mėnesiui praslinkus, 
fašistukas atidarė saldainių 
krautuvę ir užmiršo apie 
žmogžudžius. Zitins kas.

Viešuose mfe 
padarytą trys 

ąUimenu, viso 
trylika Šimtų

Brooklyn, N, Y,
IŠ lietuviu darbininkų gy* 

veninio.

Sausio 29 d. Lietuvių Ukė- 
sų Kliubo kambariai bųvp U^* 
imti visokių mitingų. Didžio
joj sąjėj bimbininky opo^ęiją 
organizavo savo! chorų* kuris 
miiąrtą pavadinti Lyros 
ru. Kitoj svetainėj- Operetes 
choras turėjo sąvt) susirioki^ 
mą, Mažimtsins kąmbarys Ii- 
ko Lietuvių Socigiislų 
gos itt kuopos susirinkimui’ 
Lietuvių socialistai, kurie kas 
mgtąi bą|8Upją už soęiąjjstų 
partijos statomus, kundidutus* 
nutarė atgaivinti lt) kuo?

pačioj pradžioj kįįp (|isku- 
sijų dėl to, ar prisidėti prm Są
jungos ar tigsiaį stoti į Ameri
kos SociąlĮstų Partiją. Kad tų 
kląnsimų bylų galimą tinka
mai išspręsti, tapo nutarta siu 
rinkti daugiau informacijų*

Sekamas kuopos susirinki
mas įvyki> vąsario 13 d* fe* U. 
Kliubo salėje, 80 Union Avė.

— Hašt. A. Žilinskas:

Pittsburgh, Pa.
Visokios žįpios iš ritteburgho 

padangės.

delegatus į busimą SLA. sei
mą. Tą baimę jiems įvarė so
cialistai, kurie priklauso prie 
kuopos. Dabar fašistai vilgo

kuopos. Jie giriasi, kad Sidab? 
razevičiuį surikus, iš kuopos 
išbėgs 200 narių, — nei dau
giau, nei ipažiau, Tada esą 
North Sidėj jie galėsią išrink
ti tiek delegatų, kiek jiems 
patiks. Tokios bent kalbos yra 
platinamos,

Iš to galima matyti, \ka.<| fa
šistinis elementas yra gana le
pus ir bijosi kovos. Bet kų|’ 
yra daromos piniginės rinkhir

nai apsiginti. Kaipo faktą, aš 
paduosiu vieną atsitikimą, kur 
rįs įvyko maždaug prieš de
šimtį metų. Vienoj lietuvių pa
rapijoj tapo gjęngsUrių nužu- 
4yias vargonininkas. Tiek iš 
klebono, tiek i» policijos pu
sės Ubui mažai tebuvo daro
ma pąslaųgtL kad piktadurms 
smmlW7wdMnę tuo galva
žudišku darbo, parapijonys 
pradėjo organizuotis. Tikslai 
to buvo prispirti, policiją iešh 
kptj zpiogžri,džįų.

Pradėjus organizacijos dar.* 
bą, pasirodė, kad ji&m? tryksr 
ta vado. Dąbar,Indai f/^islų 
lydcriu^ai, kajp musės prU 
medaus, Šųko prie parapįjonų.

Vasario 2 d. LMD. svetainėj 
įvyko SLA, 3-čio Apskričio Ko
miteto ir Komisijų bendras ^po
sėdis, kuriame dalyvavo pirm,
J. K. Mažukna, vice,-pirm- J. 
Rūkas (buvo hiskj pasivėlavęs), 
užrašų raštininkė F. Sadulienė, 
finansų rast. B. Sabaliauskytė, 
iždininkas J. ’Pabarčiųs, turto 
kontrolieriai A. Vainorius ir E.
K. Šiurmaitienč, Parengimų Ko
misijos nariai P. Dargis, J. Ki- 
zas, S. Bakanas, K- Milleris ir 
E. Meilutytę bei organizatorius 
P. \Pivariunas.

šio susirinkimo svarbiausias 
tikslas buvo pasitarti dėl SLA. 
Šeinio rengimo, (mat, sekantis 
SLA. Seimas įvyks Pittsburg
he birželio mėnesyj), fcąd pa
rengimų Komisija pasiskirsty
tų pareigomis. Kadangi paren? 
girnų Komisija bendrai su Aps
kričio Valdyba turės daug pasL 
darbuoti SLA. Seimo surengi? 
mu, tai buvo apkalbėtą ne tik 
Seimo rengimas, bet ir ąhelną 
Apskričio darbuotė šiais me? 
tais. .

SLA.- Seimo rengime pįrmiąpT 
sįai buvo nutarta, kad pąręngL 
mų Komisija susižįnotų su Pil
domąją Taryba ir gautų Pildo? 
mosiąs Taryboj sutikimą Seimą 
rengti bei prašyti, kad dildomo
ji Taryba paskirtų SLA: Seimuį 
laiką.

Buvo nutartą surengti prąt- 
kalbų maršrutą Pittsburgho 
apylinkės SLA- kuopose,. Kalbė- 
tojai bus vietiniam* tnųjąus an(. 
vietos buvo nuominuoti kalbėto
jai. Būtent, ,L K. Mažukną, P, 
Dargis ir P. .Pivoriūnas. Tokių 
budu kuopoš galės pasirinkti to? 
k į kalbėtoją, koks geriausia pąr 
tiks iš viršminėtų Apskričio 
darbuotojų. Kuopai norint su
rengti prakalbas, Apskritys prir 
siųs kalbėtoją, o kuopą pasine 
pins sy svetąįpe ir apgarsini* 
mais. Bus stengiamasi surengti 
ir'tuose kuopose prakalbas, kur 
rios da nepriklauso prie Apskrir 
čio.

SLA. kuopos, norinčios rengt 
ti prakalbas, malonės susižinok.' 
su Apskričio raštininkė F. Sar 
dulienc, 108 Cross St., Carnegic, 
n., . - • ■ • » vii a-,

—S. Bakąnąą

vavo parapijonains, sakydų^ 
plas jiems graudinančius pa-

NAUJIENOS, Chlcags, m.
... lĮiĮ.nTi" ■ii.rn"i; ..............  1 .................

dąrbą turėjo eiti į mokyklą po
rą pietų. Kada Mizara baigė 
kalbėti, tai jo buvo paklausta, 
kada Bųsijos darbininkai dėl 
senatvės paliuosuojami nuo dar
bo, jei, net virš 60 metų senu
kai' yra rengiami prie darbo. 
Mizaras tą klausimą pavadino 
durnu. Girdi, Rusijoj žiūrime į 
žmogaus sveikatą, tik nesveiki 
paliuosuojami nuo darbo. Reiš
kia, jeigu darbininkas kiek da 
tupi sveikatos, tai, nežiūrint to, 
Ka4 jis pytų ir 100 metų, turi 
dirptį/Tąį tau ir darbininkų te- 

’ivyhė!
» » »■

Vienas slapukas (tur būt, Ur
bonas nes kiti komunistų lyde
riai visgi7 butų teisingiau para
šę). savo, k.oĮ’espop.dencijoj iš 
Grand Ęąpids (kopi tilpo “Vil- 
nįesH No, 38) rašų apie įvyku
sias diskusijas sociąĮistų sų ko
munistais sausio 24 d. šių me
tų. Jis sako, kad diskusijų pa- 
siĮdą^ytį sysįripko apie 200 
Žmonių. soęiąhstai tik at
akavo komunistų partiją ir pei
kė Rusiją, o temos visai nesi
laikė, ąors tema buvo paskirta 
gana svarbi,— kokioj partijoj 
darbimnkai s^mingiau gali ko
vą vesti už savo reikalus? Pa
ganau tas “Vilnies” korespon
dentas sako, kad socialistai pa
bėgo net diskusijų nebaigę. Ar
gi čia reikia da didesnio begė
džio, kuris drystu taip meluoti, 
kaip viršminėtas “Vilnies” ko- 
respondentas ? Ir da meluoja 
apie tokį įvykį, kurį matė virš 
dviejų šimtų žmonių.

Kaip diškusantai gali įrodyti, 
kad viena ar kita partija yra 
netikus, jei jog. blogus darbus 
neiškeis į aikštę? Taip socialis? 
tai ir darė viršminėtose disku- 
cijose. Jie kėlė visas komunis
tų partijos šunybes ir tuo įrodė, tumėm 
kad ji nėra tinkama darbo žmo
nėms kovai už savo reikalus.

> VWll!'l,' !J"I'MĮ1 L'lW? •">1 '.ĮJIĮI.? i' I’" '*WW —
, • . • 4 ' ‘ '

Bolševikų mapieyrai ir 
kiti dalykai.

Per porą sąvaičių su viršum 
komunistai pldtino po visą 
mieątą. lapelius, kuriais kviečia
mi darbininkai dalyvauti de
monstracijoj vasario 4 d.^Tuose 
lapeliuose žemiau pažymėta, 
kad po demonstracijai vakare 
Liętpvos Sūnų ir Dukterų D-jos 
ąvętąipėj; įvyks ihasinis mitin
gas. Neturėdami ką veikti ir 
mes keli sųąitąyę nuęjome pa
žiūrėti tos demonstracijos. Ant 
dviejų krimpų ties miesto ro- 
tužę susirjpko ąpįe penki šim
tai žmonių ir lauke, kada ta 
denvmstracįią yrąs^ės,. Prie 
miesto rotušės policiją žmonių 
noprileid^įą^ Buvo ąąrsįnta, kad 
virš minėjoj vietoj demonstra^ 
ei ja prasius 3:16 po pietų. Vie
nas vaikėzas atsistojęs ant ay? 
tomobiliąys bumperio, vos tik 
prątąre P«rą žodžių, kąip tuoj 
policiją MŽ spraudo ir nMSivede. 
Publikoj piąsigirdp juokas. Bo
tam niekas dąugiąu nebandė 
kalbėti iy demonstracija pasi- 
bąigė.

Vakare mojome pažiūrėti į 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
D-jos sąlę į taip yądipamą ma
sini mitingą- Radom© susirin- 
kyriy apie 40 žmpniy* Buvo Vi
są eile kalbėtojų, bet nei vie.no 
gero, Visa, ką jie pasakė, tai 
kad; reikąiįngą rinkti aukas ap
gynimui suareštuotu. Tąi šito
kios darbininkų masės eina su 
komunistais ir tokią kovą -jie 
veda.
. Čia nesenai iš/Rųsijos grįžęs 
draugas Mizara; savo prakalboj 
pasakė, kad Rusijoj atsitiko 
toks dalykas: 60 ihetų senukas 
norėjo gauti dibtuvėj darbą, bet 
kadangi nemokėjo nei skaityti 
nei rašyti, tai pirma negu gavo

Taigi socialistai laikėsi temps. 
Kas kitą su komunistais. Jie, 
vietoj kritikuoti socialistų par
tiją, rėžė ilgiausius spyčius 
vien apie savo partiją, o jau so
cialistų partijos kritikavimui 
visai laiko nebeturėjo. Taigi ko
munistai temos neišlaikė. Apie 
socialistų pabėgimą, tas slapu
kas meluoja per akis,— socia
listai ne. tik kad nepabėgo, bet 
pasibaigus diskusijoms daug 
žmonių iš publikos padavė so- 
cialistgms ranką, pripažindami 
juos diskusijų laimėtojais. Tų 
gali pasakyti ir visie tie 200 da
lyvavusių. Tai kur jau čia to 
korespondento logika?

Toliau lak slapukas rašo, kad 
jei socialistai patys negali prieš 
komunistus atsilaikyti, tai tegul 
pasikviečia iš kitur kokį žymes
nį socialistą. Čia turiu pasakyti, 
kad mes spcialistai ne tik kad 
atsilaikom * prieš komunistus, 
bet ir labai, lengvai savo argu
mentais juųs sumušam- Tik tiek 
reikia pasakyti— jeigu visi ko
munistų laikraščių tokie kores
pondentai, tai kaip galima ti
kėti tokiais laikraščiais?

—S. Ntaudžius.

gražus programas, susidedantis- 
iš prakalbų ir kitokių gražių 
pamarginimų. Tai bus kaip ir 
Lietuvos nepriklausomybės 14 
metų sukaktuvių apvaikščioji- 
mas, d

Kalbėtojais biis studentas 
^Povilas Dargis, kuris da nese
niai yra grįžęs iš Berlyno ir 
daug parsivežęs naujų įspūdžių. 
Kalbos ir SLA. 3-čio Apskričio 
pirmininkas p. J. K. Mažiukna. 
Tiek, p. Dargis, tiek p. Mąžiuk- 
na yra gabus kalbėtojai ir daug 
ko mums papasakos. Kitą pro
gramos dalį išpildys smuikinįn- 
kė ponia Gertrūda Dargienė ir 
dainininkė panelė Blažiu Pan
iekiate. Gal ir iš musų Bridge
villės jaunuolių kaip kas prog* 
rame dalyvaus ir pasirodys ką 
gali.

Tad -kviečiame dalyvauti šia
me parengime ir 
gražiu programų ne 
SLA. narius ir visas 
rių * šeimynas, bet
Bridgevillės bei apylinkių lie
tuvius, ypač musų jaunimą.

Nebus nė įžangos, nė kolek- 
tų. Todėl tiek dirbantieji, tiek 
bedarbiai, — visi gali atsilan
kyti ir gražiai laiką praleisti.

B. Sabaliauskytė,
SLA. 90 kuopos sekretorė.

pasigerėti 
tik visus 
SLA. na- 
ir visus

Bridgeville, Pa
Pranešimas SLA 90 kuopos na

riams ir visiems Bridgevillės 
ir apylinkės lietuviams.

Šiuomi pranešu, kad 
90 kuopos

vasario 14 d., pa-
Owls Hali,

St., Bridgeville, Pa.

SLA. 
susirinkimas įvyks 

(kaip ir paprastai būna) antrą 
nedėldieni
prastoje vjetoje, 
Baldwin 
Susirinkimas prasidės nuo 1:30 
vai. po pietų- Tad visi nariai 
malonėkite dalyvauti susirinki
me ir atvykite laiku, kad galė- 

greitai susirinkimą
baigti.

Susirinkimą pabaigus, bus

Garsinkite “N-nosF

PATENTU
Laikas daug relikte 
prie patento. NerleL 
kuaklt vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prisius- 
kitę braižini ar mo
deli dėl itnrtruUeljų, 
arba rašykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutes **now to Ob-
taln a Patent” Ir “Rccord of In- 
ventlon” formos. Nieko nelmam 
už informacijas kų daryti. Snsl- 
railnč jimal laikomi paslaptyje.
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

DYKAI 
KNYGELfi

CLARENCE A. O’BRIEN 
Registered Patent Attorney 

43-A Secnrily Savinp * CojamcrcUl 
Bank Bulldlnr

CDlrectly aerou atreet Irom Patent omcel 
WASH1NOTQN. D. C.
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Antradienis, vas. 9 1932

Vokiškų šaltinių 
žinios apie įvykį

A , 1 •

Ką sako klausytojai 
apie “Naujienų” ra

dio programus

t

(tųsa iš 1 puslapio)
Berlyne žiūrima į įvykį kaip į 
perversmų K lai pildos krašte
Berlynas, vas. 0 — Specialus 

kabelis New York Times. — 
Spėjamai kad pttiiepimu iš 
Kauno, autonominio Klaipėdos 
krašto gubernatorius šiandien 
areštavo to krašto* tarybos pre
zidentų. “Didžiosios Lietuvos

Naujienos,—
Mes Širdingą! dėkojame Nau 

j ienoms už gražius radio pro- 
gramus, o labiausia už praėju
sio sekmadienio' programų, ka
da girdėjome dainuojant p. Kal-

jdelas |ojc beskėje.. Žadėjo 
tuos kalakutus prisiųsti nuro
dytų antrašu.

Išeinant iš svetaines buvo 
dalinama po du okzemplioriu 
l.aikraščių veltui. Matyt, tie 
laikraščiai atspausdinti ant ge
ros popieros, su gerais paveik
slais. Pamanai žmogus, kad 
tių agitatoriai ne biedni. Bet

— ... ■ .......* I

sveikatų, dalyvaus Galis Kepu
rė, bus graži muzika. .

- Peoplcs radio programai vi- 
SUOtnet pasižymi turtingu turi
niu, todėl nepamirškite pasi
klausyti.—Skelbėjas.

JUOKAI
Tųinsla j
atlieka-'

malonu ir Vėl kada jų išgirsti.
< Su gerais linkėjimais pasi
liekame Jūsų programų

Klausytojai.
.Lietuvių Radio 

Programas

.......... ’iM'f . ...... . mm"

Kapitalistas:
no laikas vertas $100.00 
valandų,'1 bet aš tau duosiu 
šiinti minučių.”

Lankytojas: • “Ačiū, Jict 
Tamstai vist tok, man birt 
riau gauti pinigais.”

Vąikine, ma- 
per 
de-

jei
gc-

džios pareigas.
Berlyne į šį žygį žiūrima 

kaip į perversmų (coup 
d’etat), nukreiptų prieš Klai
pėdos autonomija, numatytų 
statutu, pasirašytu Didžiosios 
Britanijos, Erancijos, Italijos, 
Japonijos ir Lietuvos, liepos 
mėnesį, 1921 metais, po to kai 
Lietuva tų teritoriją prisijun
gė, pirmiau padariusi joje 
coup d* etat.
Susisiekimo linijos išjungtos
Susisiekimas su Vokietijos 

diplomatiniu atstovu Klaipė
dai tapo nutrauktas šiandien 
dėl neveikimo telefono lini
jos tarp Klaipėdos, ir Kara
liaučiaus. Telefonų linijos į 
Seimelio romus ir miesto val
dybos butų ir į Klaipėdos teis
mus taip jau nebeveikia.

Patirta, kad tarybos prezi
dentas Boetteher, vokietis, ta
po išsivežtas automobilyje 
dviejų karininkų. Lietuvos 
atstovas, gubernatorius Merkis 
tuojau atsišaukė į kitus Klai
pėdos tarybos narius, kad ap
siimtų būti prezidentu. Tie< 
atsisakė, aiškindami, kad Klai
pėdos statutas numato, kad 
prezidentas turi pasilikti taip 
ilgai savo ofise, kol jis turi 
Seimelio pasitikėjimų.

Jonas Budrys Kbipėdos sulcilėlių vadas

ko, pe lik kitus leido j Vokie
tijų, bet ir pats vyko, ir kalti
namas yra ne “sienos perėji
mu” bet slaptomis derybomis 
su Vokietijos valdžia).

Pono Boettchcrio pasiaiški
nimas, kad Klaipėdos ūkinin
kai važiavę tik pasitarti su 
Vokietijos autoritetais žemės 
ūkio produktų eksporto rei
kalu, sakoma • privedė
anti-vokiškos agitacijos ir prie 
gubernatoriaus pareikalavimo 
Kaune, kad arba jis arba pre
zidentas Boetteher turi būti 
atšauktas.

. Reseland)
of

tų paveikslų pnro- 
npmažai ir kalbe- 
pusėtinai garsino 

Velijo kiekvienam,

Pastangomis Peoplcs Furni- 
ture krautuvių, 2536-40 \Vest 
63 Street, ir 4177-č 
i've,' bus duodamas
ladio Programa;.; šiandie nuo į 

7 iki 8 valandos .yakaro :iš sto-d 
ties WGI£S, 1360 kilocycles.

Šį programų pildys K. Sabo- Ę 
nis, L. Sabonienė, A. čiapas, | 
S. Saboniufė, Akvilė Ančiutė ir j 
kiti, kalbės Dr. Yushka apie.;

Gar sinkitės “N- nose”
Lankytojas: “Ar 

turite kelias minutes 
mO laiko?”

Archer ji 
Lietuvių • J

Po to 
specia- 

lietuviulų direktoriatų, su 
Toliscbus priešakyje.

J Klaidinančios informacijos
Žinios nesutinka, ar ponas 

Boetteher yra laikomas savo 
namuose ar kariuomenės šta
be.

Klaipėdos teritorija, su gy
ventojų skaičiumi 147,000, iš 
kurių tik 37,000 tėra lietuviai, 
(ši vokiečių informacija yra 
klaidinanti. Turi būti kaip 
tik priešinga, nes pačioj Klai
pėdoj su apie 40,000 gyventojų 
.didele dauguma yra vokiečiai 
ar suvokieteję, bet pačiame 
krašte su skaičium virš 100,- 
(XX) laukininkų, veik visi yra 
tik lietuviai.) Versales sutar
tim tapo atskirta nuo Vokie
tijos ir turėjo franeuzų val
džių, kol 1923 metais lietuviai

Vokiečiai nutyli apie derybas
Konferencija Paryžiuj nu

sprendė, kad Klaipėda turi pa
likti Lietuvos dalis, bet su sa
vo valdančia taryba, atsako- 
minga prieš Seimelį. Tarybos 
prezidentų skiria Lietuvos gu
bernatorius.

Konfliktas tarp prezidento 
Boettchcrio ir gubernatoriaus 
Merkio pasiekė apkaltinimo 
valstybės išdavimu, iškelto 
prieš prezidentų, kurs, sako
ma, leidęs tūliems Klaipėdos 
piliečiams peržengti Vokieti
jos sienų priešingai įstaty
mams (Boettcher’s, kaip oficia
li Lietuvos nota Vokietijai sa-

BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

r-......... .... ........................... -—'■■■11,1 s
BR1DGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fomišių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336 
k—...................  /

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Na uji e n.o. ą e.^

VmU'u.ii ii 'i ................. i ■■»■/

Pas kalas Berlyne apie, per
versmą

Paskalos apie ruošiamų per
versmų sausio 27 d. buvo nu
ginčyti oficialiu Lietuvos at
stovo Vokietijai pareiškimu, 
kurs užtikrino, kad Lietuva ir 
toliau respektuos Klaipėdos 
statutų. ’*•

Gubernatoriui Merkiui be
protes! uoj ant Kaune, prezi
dentas Boetteher gavo pasiti
kėjimo votų Klaipėdos Seime
lyje. Šiandien jis tapo suim
tas tuojau po to, kai guberna
torius grįžo iš Kauno.

dukteri—dabar p-nių Railienę, 
ir sūnų Vladislovų, kuris lanko 
aukštųjų mokykla ir mokosi ar- 
kitekto profesijai. Protingai 
gyvendami jie pasidarė gražaus 
turto.
• Visi svečiai ir viešnios veli
jo pp. Slavinskams daug laimės 
ir ilgo amžiaus.

Vaišinami pp. Baltų skania
prie vakariene, būdami gražioj ir 

malonioj nuotaikoj nė nepaju
to, kaip atėjo 12 valanda nak
ties.

Prie progos priminsiu, kad 
teko susipažinti su pp. Bardaus- 
kais, p. Puodinu, p-nia M. Puo- 
diniene, p. Jakoniu ir kitais. Vi
si gyvena apie Jackson Parkų 
ir yra pažangus lietuviai. P-nas 
Bardauskas priklauso SLA. 36 
kuopai, o p-nia Marijona Puo- 
dienė sakėsi, kad šį pavasarį 
su pirma Naujienų ekskursija 
vyksianti f LietuVų aplankyti 
motina, bldlife ir Seseris ir pa
matyti, po vienuolikos metų bu
vimo Amerikoje, kaip .dabar 
atrodo Lietuvos gyvenimas.

Ačiū draugaiųs Baltams už 
vaišingumų ir suteikimų pro
gos taip linksmai laikų . pra
leisti su draugiškais žmonėmis.

Pereitą penktadieni 
P. svetainėje, 11037 Michigan 
Avė., buvo rodomi paveikslai 
Tcxas Turkey Grovers Asso- 
ciation. Paveikslus buvo in- 
domu matyti, ypač kuonje.t 
jie rodyta veltui šiais nedarbo 
laikais.. Po 
dyino buvo 
tojų, kurie 
savo biznį.
kuris tik turi dolerių, nieko 
nelaukti ir pirkti žemės Tex- 
uosc. ,Ir ant tos žemės pradėt 
auginti kalakutus ir vištas.

Kalbėtojai šake, kad pelnin
giausias biznis esąs šiuo laiku 
iš kalakutų ir vištų. Gerai 
liežuvius išsilavinę. Aš pats 
buvau gatavas išsiimti pini
gus ir važiuoti tų nkių pažiū
rėti. Bet atėjo mintis i galvų 
paklausti savo pažįstamų 
draugų^ ar ištikrųjų ten taip 
yra gerai ir ar galima tiek 
daug pinigų pasidaryti, kaip 
tie kalbėtojai nušnekėjo. Mat, 
pamaniau, kad tas man pigiau 
aiseis, negu baladotis į Texus. 
1 Publikos susirinko nemažai, 
įeinant į svetainę buvo rašo
mi vardai ir antrašai. Po 
prakalbų ir įifiVeikslų rodymo 
kortelės tapo' sudėtos į beskę. 
Traukta bosai1.' Daug ištraukė 
savo giliukį. Nekurie gavo su 
parašu kalakutų, dešimkę ar 

^pcjnkinę. Bjį man nepasise
kė1 ištraukti/-1 Pamaniau, kad 
gal mano vardas ir nebuvo

Varicose Gyslos Iš
gydomos $15

Ir $2 už treatmentą. Turėti va
ricose gyslos yra prastas dalykas. 
Yr,» daug priežasčių kodėl jos turi 
būti išgydytos. Nėra jokios priežas
ties kodėl jos neturėtų būti išgydy
tos. Jei kartą nusispręsite pasiduoti 
šiam paprastam ir lengvam treatmen- 
tui, kurį moderninis mokslas teikia 
paliuosavimui jus nuo nesmagumų 
ir pavojaus padidėjusių kojų gyslų* 
belieka tiktai^ nusispręsti -kur jus ei
site gauti treatmentą. Paprastas at
sargumas ir išmintis pasakys jums 
eiti pas geriausį daktarą kokį jus ži
note dei šio treatmento. 
daktaras yra tokis, 
giausį patyrimą ir išgydė d>džiausį 
pacientų skaičių. 
aš atsakau tiems reikalavimams.

Geriausias 
kuris turėjo il-

Aš manau, kad
___  ____ ,___ ‘ . Aš 

suradau šį gydymą 1918 'm, ir nuo. 
to laiko jį be paliovos ir sėkmingai 
vartojau. Skausmai, sutinimai; nuo
vargis ir atdaros žaizdos išnyksta 
kartu su gyslomis. Palieka kojos 
švarios ir švelnios kaip kūdikio,

Ruptura Išgydoma

Aš taipgi išgydau rupturą be pei
lio, skausmo ar išlikimo iš darbo.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

PAGELBA
nuo skaudėjimo

Dr.EN.FLINT
32 No. State St.

Pietvakarinis kampas State ir 
Washington gt. 

Room 1105

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

po 
iki

Šaunios vaišes
Trečiadienį, vasario 3 d., ga

vęs pakvietimą, atlankiau pp. 
Baltus, kurie gyvena adresu 
6319 So. Sangamon street. Ra
dau daug svečių.

Netrukus, pp. Baltai pradėjo 
sodinti svečius ir viešnias už 
puikiai papuoštų stalų.

Vakarieniauti pradėjus, p. 
Baltas paaiškino sueigėles rei
kšmę, perstatydamas 
pp. Joną ir Marijonų 
kus.

Pp. Slavinskai yra
ir šioji sueigėlė buvo 
28 metų jų ženybinio 

sukaktuvėms palm
yra pavyzdingi lietu-

Baltienės 
sukviesta 
gyvenimo 
nėti.y Jie
viai, išaugino gražiai šeimynų,

svečiams
Slavins-

tėvai p.

Apsivedė p-Ie Sielis 
kaitė f

Subatoj, vasario 6 diena, 5 
vai vakare p-Ie Genovaitė Si- 
diškaitė apsivedė su Juozu Gied
re, ičin. šliubą ėmė šv. Dovydo 
bažnyčioj. Laike iškilmių^ prie- 
vargonų gražiai giedojo p-nia 
A. Skarnarakienė.

I

P-lė Sidiškaitė yra gana pa
sižymėjusi tarp Chicagos lie
tuvių kaipo dainininkė ir mu
zikos mokytoja', mokytojau jau
ti Beethoven Conservatory. of 
Music. Jinai taipgi vargoninin
kauja šv. Dovydo bažnyčioj.

Po šliubo, p-nios 0. Sidiš- 
kienės namuose įvyko vestuvių 
pokilis, kuriame dalyvavo skait 
lingas būrys jaimavedžįų’ gimi
nių ir draugų, o jaunieji už kė- 
lėto valandų po vakarienes iš
važiavo “medaus menesiui”.

Veliju jiems daug laimės.
—M. B.

■ ■<
^augelis dalykų, gąli Iššaukti galvos 

skaudėjimą ir kitus skausmus, bet yra 
vienas dalykas, kuris, visuomet suteiks 
jums pagelbą! Tiktai paimkit vieną 
ar 'dvi tabletes Bayer Aspirin. Jūsų 
kentėjimas išnyksta. Pagelba ateina 
tuojaus, nežiūrint kokia priežastis vertė 
jūsų galvą svaigti nuo skaudėjimo. /

Bayer Aspirin yra nekenksmingas — 
negali paveikti šilelį. Todėl nėra rei
kalo laukti, kad t galvos skaudėjimas 
‘Tais išnyks?. Bereikalinga yra kęsti 
kokį nors skaudėjimą, kuomet jus ga
lite gauti Bayer Aspirin. Tai yra pa
laima moterims, kurios kenčia regulia
rius sistematinius skausmus; vyrams, ku
rie turi dirbti nežiūrint akių įtempimo, 
nuovargio ar neuralgijos.

Ištirkit jo greitą pagelbą nuo sal
vių; nuo neuritis, reumatizmo, lumba
go. Žiūrėkit, kad gautumėte tikrą 
Bayer Aspirin —r su Bayer ant dėžutės 
ir tablętėlių. Visi aptiekininkai,' turi 
Bayer Aspirin' tabletes. : \ J

SERGANTIEJI!
Pasitarki! su Dr. Ross, dykai, 
apie Bile ligų ar silpnumų.

Vėliausi ir geniausi 
treatmentai išgydy
mui kraujo ligų, 
reumatizmo.* inks
tų, pūslės, urina- 
rių ir visų užkre
čiamųjų ligų. Tai- 

. Pgi speciali treat
mentai sugrąžini- 

> mui energijos ir 
stiprumo' be laiko 
nustipusiems ir ly
tiniai silpniems vy
rams.

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

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
duoti progos išsigydyti.

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborh Street 
kampas Monroe Street, Chicagp, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl. moterų. Valandos: 10 a. m.-iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliais, Sefedomis ir Suba- 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
30 Metų TAME PAČIAME NAME

PARDAVIMUI PAS
JUSTIN MACKEMCH

$4,5(10 niorgieius ant naujo mūrinio namo ir žemės 
42x125, adresas, 2919 Pershing Road, 6r< kas puse melų, 
baigsis už 4 melų.
$3,000 morgičnis ant

, tės $12,000,' Brighlon
$2,500 Inorgičius ant
verlės $8,000.

Turime ir daugiau
ant nauji] namų ir neša ()7(. Ateik į musų ofisų ir persi
tikrink. .

kampinio naujo muro namo, ver-

naujo niuro 6 kambarių bungalow,

JUSTIN M AG KIEWICH
MORTGAGE BANKER

2342 So. Leavitt Street
Phone Canal 1678-9

VISI VALGIAI ATPIGO!
* ».4o ---- Afl

.Busi sveikas, jei valgysi musų valgykloje 
gardžius ir sveikus lietuvių valgius: Varškė

čius,' Lašiniečius, Dešras ir tt.

UNIVERSAL RESTAURANT
A. A. NORKUS, Savininkas.

750 W. 31st St. Phone Victory 5371

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

VVISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi. ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas IKeeler Avė. Tel. Cravvford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

M
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$8.00 per year in Canada
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lykaš. Kas gali privesti 40d milionų Žmonių, kad jie 
pirktų prekes tos šalies, kurios armija juos žudo ir 
plėšia? . *

Japonijos militaristų avantiūrą daugelis visai tei
singai vadina ekohofrriška “saužudybe”, arba kaip ja
ponai sako, “haraltiri”. Taigi yra “punktai”, kur arba gyvuoja komunistų frakcijos (kelios nepasakyta), arba “yra norhs” gyvuoti.KM narių, taip ir negalima patirti, nors komunistai “klė- mina”, khd jiems priklausanti “vadovybė” Am. lietuvių darbininkų judėjime.
Apžvalga
“GARBĖ BŪTI ŽVALGY 

' BININKU”

KONFLIKTAS KLAIPĖDOJE

Klaipėdos kčnfliktas jau pasiekė Tautų Sąjungos 
sekretariatą, kuriam Vokietija įteikė protestą prieš 
Lietuvos valdžios pasikėsinimą “įvykinti perversmą 
Klaipėdos krašte, panaikinant jo autonomine^ teises”.

Kaipo atsakymas J šitą Vokietijos skundą, ateina 
žinia iš Kauno (ir iš Lietuvos pasiuntinybės Washing- 
tone), kad gubernatorius Merkys pasiūlė Klaipėdos sei
melio pirmininkui nurodyti, kuris seimelio daugumos 
narys tiktų būti direktorijos pirmininku, vietoje su
areštuotojo Otto Boettscher. 1

Ši žinia rodo, kad Lietuvos valdžia vengia laužyti 
Klaipėdos konvenciją (sutartį). Ji sutinka, kad direk
torijos pirmininkas butų priimtinas seimelio daugumai 
asmuo. Tai reiškia, kad Kaunas yra pasiryžęs respek
tuoti (pagerbti) Klaipėdos krašto konstitucinius pa
grindus, sulig kuriais to krašto valdžia privalo turėti 
žmonių išrinkto seimo pasitikėjimą.

Aiškus dalykas, kad ne iš meilės parlamentarizmui 
Kaunas toleruoja Klaipėdos seimelį ir bando su juo 
kooperuoti, bet deltoj kad didžiosios Europos valstybės 
užtikrino Klaipėdos krašto gyventojams tam tikrą kon
stitucinę tvarką. ;

Didžiojoje Lietuvoje kita padėtis. Tenai seimo 'nė
ra. Valdžia, kurią buvo paskyręs žmonių išrinktas sei
mas, tapo nuversta; atstovai išvaikyti, ir niekas neuž
taria Lietuvos gyventojų konstitucinių teisių.

Lietuvos žmonės šiandie turi prieš akis vaizdą, ku
ris negali juose neiššaukti liūdnų minčių. Klaipėdiečiai 
turi daugiau teisių, negu Didžiosios Lietuvos gyvento
jai, kurie guldė galvas <už savo krašto išvadavimą iš 
svetimo jungo. Ne vienas kaunietis, panevėžietis arba 
šiaulietis šiandie gali pamanyti: Ak, kad butų buvusi 
kokia nors tarptautinė “konvencija”, apsaugojanti Lie
tuvos piliečių teises, 1926 metais, kuomet armijos kari
ninkai suėmė prezidentą Grinių ir ministėrių kabinetą!..

Anot tautininkų, Lietuvos žmonės “dar nėra su
brendę” valdyti savo kraštą patys per savo išrinktuo
sius atstovus. O klaipėdiečiai jau yra subrendę, nors 
dauguma jų labiau simpatizuoja Vokietijai, negu Lietu
vai! Kada šis nepakenčiamas prieštaravimas bus paša
lintas?

“Vienybė” apgailestauja, kad dar nesanti Lietuvos žvalgybininkų organas ir negalinti kalbėti žvalgybos vardu. Sako:“Kalbant apie žvalgybas,? turim tiek pasakyti :> Mums 
butų garbe jr irteš didžiuo
tumės, jei turėhfrne teisės žvalgybos ir kitos Lietuvos valstybines įstaigos vardu ? kalbėti. Tai reikštų, kad t€-į vyne mums teikia ypatingą pasitikėjimų ir mus laiko jos konsulais (? — “N-nų” Red.), žvalgyba, kaip ir VM, kiti valstybiniai organai, yra lygiai reikalingi ir atlieka lyX; giai garbihgą (? — “N-nų” Red.) tautai darbą. Ji sek£; tautoj (Valdžios, o tie tautdte! 
— “N.” Red.) priešus ir piktadarius. Geram lietuviui turėti reikalų ar būti Lietu
vos žvalgybininku yra garbė, kaip yra amerikonui garbė (? __ «N.” RCd.) būti Amfek rikes žvalgybininkir/’ čia tai bent atvirumas. Nepamename, kad bent vieno laikraščio redakcija butų kada nors išreiškusi tokį “žvalgybfšką” sentinftmtą.Mums neretai būdavo nuostabu, kddėl tas Brook'lytto fašistų organas taip bjauriai de- nuncijuoja įvairius žmcries. Jau seniai esame pasakę, kad jo re-‘ daktorius jaučiasi einąs žvalgybininko, o ne laikraštininkd pareigas. Dabar jisėi pats prisipažįsta, kad buti^žvafgybinin- <u, t. y. šnipiri’eti ir skųsti, jisai laiko labai “garbingu” sau užsiėmimu.Tik nabagas jisai, nežiūrint visas savo “storones”, dar nėra pilnai užsitriitoiavęs Smetonos žvalgybos “pasitikėjimo”!
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UOLIAI SAUGOJAMA 
PASLAPTIS

AL SMITH VĖL SUTINKA KANDIDATUOTI

Buvęs New Yorko gubernatorius, Alfred E. Smith, 
kuris 1928 metais buvo demokratų partijos kandidatas 
i Jungtinių Valstijų prezidentus, davė spaudai pareiš
kimų, kad jisai sutiksiąs vėl kandidatuoti, jeigu nacio- 
nalė demokratų partijos konvencija jį nominuosianti.

Al Smith sako, kad šiemet esą daug šviesesni pro
spektai demokratų partijai, negu kad buvo prieš ket
verius metus. Bet vistiek vargiai kas tiki, kad jisai ga
lėtų būt išrinktas. Kažin ar tuo betiki ir pats Al Smith. 
Jo pareiškimo tikslas veikiausia buvo užkirsti kelią da
bartinio New Yorko gubernatoriaus, Franklin D. 
Roosevelto, kandidatūrai. ■ >

Demokratų partijos taisyklė reikalauja, kad kan
didatas butų nominuotas dviem trečdaliais konvencijos 
balsų. Pasinaudojant šita taisykle, Rooseveltas galės 
sutrukdyt Smitho nommavimą, o Smithas — Roose
velto. Rezultate bus nominuotas koks nors nežymus 
asmuo (“dark horse”), kuris nėra įsipykęs nei Smitho, 
nei jo priešų frakcijai.

Republikonai tuo Smitho pareiškimu gali džiaug
tis.

EKONOMIŠKAS “HARAKIRI”

Japonijos įsiveržimą Mandžurijoje ir * Šanchajuje 
'nesustabdo nei kiniečių ginklai, nei didžiųjų valstybių 
protestai. Bet pasaulyje viešpatauja nuomonė, ktfd Ja
ponams vistiek teks negarbingai trauktis, nes saVo ka
rine avantiūra jie kenkia sau ekonomiškai.

Tautų Sąjunga tik-ką paskelbė tarptautinės tyl
ite j imo komisijos raportą apie pašėkas boikoto, kurį 
Kinija paskelbė Ja]xmijai. Raportas sako, kad tas boi
kotas padarė didelių nuostolių Japonijos bizniui.

Įsiveržimu į Šanchajų japoit^f norėjo priversti ki
niečius atšaukti boikotą. Bet tai yra neįvykinamas da-

BRAM STOKER •
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Verte A. Vaivada

DRAKULA
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JUOKING0S FANTAZIJOS
—------- NSandariečių laikraštiš įdėjo’ vieno neva “Dalyvio” korespondencijų apie, SLA. Vakarų Veikėjų Komiteto konferenciją. Ten pasakojama, kad esą'nu- , tarta išleisti net “20,000 brošiti- relių” agitacijai (apie ką' konferencijoj C nebuvo nė užsiminta) ir kad priimta atsišaukimas neduoti nŽ vieno balso “kitokių pažiūrų kandidatams”. Tuo tarpu kdnfcrenCijit nutarė IftdoTsuoti du kandidatu, kurie, yra S^ndarba ųariai ; (net lydė-; riai), ir keletą kandidatą, he- •priktausaUčių jokioms parti

joms! • , ‘‘Vietiniai si’m-s'em iriai elementai, be to, skleidžia gandus, kad Vakarų KotoiHeto sukviestoje konferencijoje buvę nutarta pervaryti 1 prieš juos režo- Weiją tf-am apskrityje, - frfet tikrumoje toje konfėrenci- jbjė apie/ją nebuvo Uč kalbos.Tie juokingi pr^lmanymai tai — išgąš'diritos fantazijos vtorsiai*
kuri*

l^liiilMii iliii.n. d.

grcįtri Atidaro ir te-

“LaisVČ” įdėjo strAipsnį p6 antrašte “Kiek gauta į Komunistų x Partiją narių”. Vienoje jo dalyje pasakojama, kad At- < ski ruošė distriktildse bUvo da- romą “teVdHučinė kmupeticija” naujiems nariams gauti iT kad jos pasėkoje t vienur gOtota 426 narių, kitur 183 ir L t. Bet kiek per tą laikų senų narių, laikraštis nepraneša.Antroje minėto straipsnio dau lyj-e rašoma apie “lietuvių frakcijas”. Kiek jose yra narių, laikraštis visai nepasako, tik aiškina, kad “narių skaičius paaugo bent keturis kartus per metus laiko.” 0 kiek jų buvo prieš metus laiko? Ve kas apie tai pranešama:“Pereitais metais saušid mėnesį Centro Ėibras Veik neturėjo ryšių su KomUnistiį Partijos lietuviais nariaiš.” • Vadinasi, prieš m’e,tusz laiko lietuvių komunistų skaičius buvo arti (“veik”) žėir6. DaW yra “bent keturis kartus” daii- glafto. Jeigu zero (0) padau’gim’ site keturis kartas, tai bus*' kiek ?Idant “LaisVes”. skaitytojai nesup^tų,' lietuviškose kbmunlštą “frakcIjVise” narių nėra nė dabar,. įjpkmrių laiko ‘laUfeimVy BfrnbCfe organas pa- s^akčįa tokf daluką1:“Dabar meš ’t^ririė p'unktų’s (! —ntstų frakcijos ihfba noV ras ( ? __ ^‘N.” fcėd?) po vi‘e-' •ną, kitą pavienį lietuviškai kalbanti darbitakę partifc-. je.” x

penktus (! — R^)
kur gyVtioja lietp^: kbmri;

. . z» - . . ■:< v< ' *-.• A?.?* •

ih»berkulfcjizo bakterijos 
—riebalH ir ctikraas

fabrtmtai
,-a..kova su ttoberkafiOŽu kdvds su vČŽftt Šiandie rimčiausią profilaksijošrapijos problemą. Nors tUbcrku- liozo bakterija jau Seniai susekta, tačiau kpvd,* su ja dar ir šiartdiė nelafmėfA. Dar ir šiandie džiova gydoma tik netiesioginiu budu stiprinant orgav nizmą ir tik jam pededant ligą nugalėti. Tiesiogiai užatakuoti tuberkuliožo bakterijas vis ne- payyksta.Amerikos Jtrngth’ieše Valšty- bčše įvairios higteUrškoš iv me- di«&hM‘os ovg^žacijo^ ypač kėVid su tUbetkuTiOZU draugi- jo¥5>, ritsfburč tam, Kad ištirtų ntfo^gltffri fr galutinai tuber- kuliozo priežastis^ Jau seniai, nno Kocho laikų, yra žinoma, kati tuberkuliozo priežastim yra bakterijos, savo išvaizda panašios į mikroskopinius skirsnelius, kurias Veisiasi tuberkulio- zo apimtoj kūno daly. Bet neaišku būva kaip jos veikia. Kėdė! šitų gyvūnėlių įsiveisimas kun'e kčlia kund temperatūrą, išš&ulda prakaitavimą ir kurio slipdefimą.? Kaip tiiberkttliozo bakterijos kenklė kunui, ar jos jį stačiai gadina, ar užnuodija? Vis tai buvo klaUsiimai,' į k d* riuos fki pastarojo M<0 nemokėta atsakyti. ^uberiMioŽU bakterijos labai g'erai veisiasi ir tam tikruose preparatuose, nė vien tik gyvame kūne. Užtat IaW gerai jas observuoti; Taigi,1 pasirodė, s kad tuberkuliožo bak- atį Veikimas krinkia netieteio-li, T?asįrodė nuostabus dalykus, kad šitos bakterijos pro- įuKuija riebalus ir cukrų. Visi fešiulei žinųmi riebalai ir čuk- 

ifaį! yra maistingi ir sveikatai Mkensinrrigi1. Bet tuberkuljozo bajoriją gaminami taukai; jei s įų įjeis&^riątoA ttĮbėrkulio- ari/ įniojI iĮŽaul4a> '^j, i vietoj tokius1 pat tuberkulus, mažus mtogfąliUs, lyg ringelius, kaip Sujfr&i^ama,’ kad šitie tadkrii, !pri0 juos leidžiant W oda, taip išvalomi, kad ten ųogali Mtf jokių/bakterijų, šitie riebalai susideda iš tokių!' . - 'S- '

[Acrtic-P. & A, Photo]AndrėVv Mellon, iždo sekretorius, kuris tapo paskirtas ambasadorium Anglijai.
pat sudėtinių dalių kaip ir visi kiti- Tat koks gi čia dalykas ? Kodėl šitų riebalų/ injekcija po oda iššaukia tokius pat tuberku- lus (spaugelius) kaip ir ?ten, kur užsiveisia' daug bakterijų? Šitie spaugeliai, kaip žinia, yra tam tikra rūšis kraujo narvelių,; kuriuose bakterijoj gyvena: ši-; tų narvelių pėrdidelis; anglimis suardo narvelių augimo tvarką.;Antras dalykas, kurį tttber- kuliozo bakterijos gamina, tai cukrus. Jei šito ęakrOus įleisti p‘O odą sergančiam tuberkulio- žu gyvuliui, tai gyvulys \grėft padvesia. Tuq(,,tarpu sveikam gyvuliui tas čttkriTs visai nekenksmingas. Šitas bakteriją gaminamas cukrus yra baltas, saldus ir Susideda iš;tų pačftj elementų kaip ir kiekvienas kitas cukrtis. Bet jis veikia aukštesniuosius inkstus (gl'An- dulae suprarėnalcs) ir tuo savo veikimu iššaukia temperatūrą ir prakaitavimą, nes • kaip žinoma, glandulae suprai’enalęs reguliuoja kūne tempėratttrą. Iki šiolei dar nepavyko susekti, kodėl tuberkuliozo bakterijų gaminami riebalai ir cukrus turi Šituos žalingus savumus ir kodėl tie savumai kenkia tiktai jau tuberkuHozu sergantiems Organizmams. Tačiau tyrimai eina toliau ir tikimasi visą tai susekti ir išaiškinti. Tado tikimasi rasti chemikalijbš, kuriomis busią galima' nėitr&lisruoti bakterijų pagamintų riebalų ir cukraus kenksmingus savumus. Pašalinus bakterijų produktų kerikimą, busią nesunku negalėti ir pačias bakterijas.

Red; Atsakymai
■ ?1 ■ * ’ '■ J' * ■ o* . KazįiiBsfccii. — leivyjč” tokio Ėagočidus ŠtMp-. Kažftri KazanaUskui

' a ’ • H'/ • C...
1 -T. - -•snid. mums visai neteko matyti. Tame nuhieryje, kurį Jus minite, rašė kitas asmuo ir reiš- ’kė be pkgyrfihą,’ ^et’ apgailestavimą, kad taip įvyko. — Kai dėl Semaškoj kad jisąiž b.uvęs išrinktas soctaltštų partijos ori ganUatoriitori, tOi tas jokiėte svarbos įieturi Susiviąhi'jimd reikaluose. Apskritai į1 tuos reikalus pūftjjų klausimų nėr reikėtų kišti. Nedėsime.
u ■ , i. '? —r " 

,11’OKAl
i l.| ■■ . ....  ............. . .........................................t “Ar eilum į karų už sUv’6 šMį?”. \ .“Ar aš eičiau į karų ;ttž s0- vo šalį? Aš datfgitomJTe^tt tm padaryčiau. S*ui.riuščiau kiek- viekų, kuris bandytų mano sali įjūrių įvelti.” 7^.1.... ...
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(Tarinys)
■ JGreitai, bet metodiškai ir atsargiai, VrtP Helsingas atliko Operaciją.. Transfuzijai besi- tęsiant, gyvybė lyg ir pradėjo grįžti atgal į Lucijus nublan- kusitis skrietus, o Artūro veidai, nfoTs nuolat einąs baltyn, . spindėte spindėjo džiaugsmu. Už valandėlės pradėjau nerimauti, nes kraujo hūstojimas i pradėjo atsiliepti ir į Artūrą, nors jis ir buvo labai jaunas ir įvirtas. Tas lougvai davė suprasti per kokias kaičias Ltfeija tarėjo pereiti, kuomet dalis kraujo bėveik visai nu- sOpflinrtsi Artūrą, jai tik dalinai padėjo. Bet Vaii įteisintas buvo pasiryžęs ir stovėdamas su laikrodžiu rankoje žiurėjo tai į Lucijų, tai į Artūrų.) Kambaryje btiVo didžiausia tyla. Girdėjau net savo širdį smarkiai plakato!. Už vaiandė-į lės, kitos jfs Idtč, /nUslopiiftn balsu.:“Nejudėk rtei tfatpirtį. Užtenka. Ta prisižiūrėk j j; o aš apžiūrėsiu j danų ją panelę.” Operacijai praėjus, pamačiau, kaip ištiktųjų Arturas buvo nfiSilpęs. Aptaisiau jo žaizdą ir paėntiaft jį nrž rankos, norc- domasiš Vc$ti iš k apibari o, bet ftro tarpu, Van Rcįsibgas neatsigręždamas tarė: (kartais tikrai tikėjau kad jis akis turi ir galvos užpakalyje) r“Kilnusis jos mylimasis, manau, užsitarnavo ir antrų bučkį, kftrį jis tuojau gaKs ktsi- ftmi.* Pabaigęs darbą su Lucijų, pataisė pagalvę fr patogiai paguldė jos gdlvą. Jam taip besi darini jaht, sianra akso- mTiVė judSta, kurią ji visOdpiot nešiojo apie savo kaklą, Sttse- kfą šėtra Žėmčftrgą saga, kurių jai pu dovanojo Arturas, buvo patraukta kiek j ir iš po jos pasirodė mažas raudonas ženklelis prte AftU-Jo nepastebėjo, bet išgirdau gihį įkvėpuojamo ord šnypštimą, kuriuo btuTu Van fteisfngas parodydavo savo stt- sfjaudinimų. Ttro monYentū apie radiWį' nieko nėpriši?nirinė, bet kreipėsi į mane tardamaš:“Nuvesk dabar jaunąjį vyrukų apačion, duok jam truputį vyno ir liepk trumpam laikui atsigulti. Jis turi tuojau VOŽirtOfi natnO, diiug ilsėtis, daug iiifcgon ir daug valgyti, L atl atgavtis tas jėgas, kurias jis atidavė savo mydimą- jdt. ifet, pfldapkit! Jeigu ftc- k^ysttr, tofnsfa esi labai suširrt-_ pinęs apie operacijos pasekmes. Tuift Wti užtikrintas, kad viskas kdo geriausiai pasisekė, šiuo kartu išgelbėjai jai gyvybę ir dabar gali važiuoti namo, nrsiriYp'hidamas, būdomas tfkrnš, kad tai kas buvo galimu, jai bpVo padaryta. Kuomet Lucija pasveiks, jai viską pasakysiu^ jis tave tfž tai my- fes bei kiek nėhiažiatt Sudiev.”AHųrtti Išvyktos, sugrįžau atgal ,į ktotorfiabį. Uncija lengvai irdcgojū fr Još kvėpavimas buvo dapg stipresnis; pastebėjau kaldrų judant jos krūtinei iškylant ir vėl . nupuo-Žemyn. Prie lovos sėdėjo4 jų žiūrėdamas, Vau kiel^ngas. Aksomine juostų vėl Buvo uždengusi raudonu ženkfelį. Paklausiau profesoriaus šnabždėdamas: —'‘Kokią tu, profesoriau, išvadų padarai iš to ženklo?>ką tu manai, daktare?”‘Ttyr neturėjau.progos jo išegzaminuoti,” atsakiau, ir luo- i jąu Atsegiau juostų. Prie pid gė’rkbnės kraujo Venos; buvo dvi Skylutės, ne dideles, bet uėtabai sveikai išrodančios. J^ehiivo jokių ligos ar užsikrė- bet jų kraštai bu- vO pąbulę ir nudėvėti, lyg nuolatinio: trynimo. Tuojau pa-

kC'

maniau, kdd šios Žaizdos, ar kas jos nebotų, gali būti tokio didelio krfttijo nnstojfmo priežastis; bdt tokių mTomonę rte- svyruodhmaš atmečiau, nes thi buvo tiesiog negalimas daiktas. Tokiame atsitikime visa lova butų paplūdusį ir tdudoiTa nuo kraujo, kurio nustojusi, ji paliko tokia išbalusi ir sflpnnte, iki neįvyko transfuzija.“Taip kaip?” paklausė Van Helsingas.“flfan visai n'ctfišku,” atsakiau. “Nieko negafin suprašti.” Prdfcsmius tilo tarpu atrištojo. “Turiu būtinai šį vakarą grįžti atgal į Amsterdamą,” prasitarė. “Ten yra daiktai ir knygos, kurios man būtinai reika-|Z^ liftgoš. Turi visų naktį prie jos išbūti ir jokiu btfdtt neišleisti fš akių.”“O gal reikėtų pašaukti slatrgę^* paklausiau.“Mos esame geriausios slaugės, hi ir aš. Buk prie jos visą toaktį; prižiūrėk, kad jai butų gčrai duodama valgyti ir , tad hič,kaš jai nepakenktų. Neturi aklą užmėtkti nei vic- irri vala’nd'elei. Vėliau galėsime abu du gerai išsimicgo'ti. Grįšiu kito greičiausiai atgal. Ttoornėt galėsimo pradėti.”'‘GatČshYie prtidčti?” pakfatt- siau ntoštebęS “Ką po gahi W0- ri (too pasakyti, profesoriau?”‘Pamatysime!” atsake išskubėdamas išėjo iš kambario. Už valandėles grįžo atgal ir įkišęs galvą tarpduri e, pagrąsi- no man pirštu: —“Atsimink, kad ji yra tavo globoje. Jeigu ją paliksi, ir jai atsitiks nelaimė, atsimink, kad jr tu po to naktimis nelabai gerai miegosi!*’
Ž)r.

Ėuffsejd 8 d. — Visą naktį išsėdėjau prie Lucijos. Narkotikas ( pamažu sitpirėdomas, prieš štifcnišiant visai nustojo jėgos j! pabudo natLto'aiiš- kai; ji po operacijos atrodė Visai kitas sti tvėrimas. .Tos Updš buvo netgi geras ir pati buvo prfria linksmo gyvumo, vienok patėtoiijati joje (o vi- šiŠkO nusilphno paliktus pėdsakus. kuomet pasakiau Ves- temtenei, jog Vart Helshigas įsakė man Visų naktį išbūti prie LucfjOs, ji pastebėjo', kad tai ristoi bereikalingas vargas, neš jos didttė jau atgavo savo jėgas ir jautėsi labai gerai. Bet aš bttvau pasiryžęs ir pradėjau prisiruošti ilgam budėj rtntir. Lucijos tamartei bcrudšfant ją nakčiai, aš suvalgiau vakarlėiię ir nuėjęs į jos kambarį atsisėdau prie lo- V6S. Bali Ltfcija Viaai nesipriešino, tik kariais pagavusį mano žvilgsnį žiuiėjo ,dėkingomis akftlfis. Po ilgo stabo, ji pradėjo lyg pa mažti fr skęsti nVicge, bot dėjo didžiausias pa- š(angas, kankinosi, nogėdama Jo ntisikTatyti. Ji tat pakartojo • k clius k ;i r i us. dėdama VIS didesnes pastuiigas kldkvfonu atyėjb. Lalkri liėgaid pauzos taVp tų pasikartojimą ėjo vis tvnmp$^. Aišku buvo, kad ji nenori miegoti, todėl nieko nejaukdamas pradėjau .ųne tai kalbėti:x“lA7crjk, tu nenori miegoti, ne tiesa?” . “Nė. Aš“Bijai užmigli! Kodėl? Kai korte musų to tik ir nraridnru- 5 ė’”.“Ali, fru, fo nedarytum; jeigu jeįgb mie-* gus ir tau britų -pefejtnfas per didžiausius boiseuybes!”‘^crSjrmns per baisenybes!Ką tai reiškią?”(Bus daugiau)
bu t din kaip aš

Naujas No. 22 “Kotus” 
gautas šiandie. Kabia lOt. 
KTausRitc Natijlcfiosc.
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menkniekiais. Kodėl? Gi todėl, 
kad menkniekiai neapsimoka. .

Ji pasižadėjo supažini vyrus 
su tikrai gerais plėšikais. Ir 
supažino. Tie. tikrieji plėšikai 
pasirodė esą Peter De Roberti, 
ijąįsy. M^rtiano, Jpseph Prisco 
ir keletas kitų.

šiandie jie sėdį kaėljime. Ko
dėl? Gi todėl, 'kad prisipažinti- 
sįeji merginai “vagiliukai” pa
sirodę tikrenybėje buvę detek- 
tyvąi.

Well, kai kurioms merginoms 
ir kai kada pavojinga yra flir
tuoti gatvėje nors ir su spor
tiškai pasirėdžiusiais vyrais.

CHICAGOS 
ŽINIOS

>■.»—'".m............ i

Nukapos kąuntes dar 
binįnkų algas

Pradedant kovo 1 diena 
Cook kauntės darbininkų al
gos bus nukapotos 20 nuošim
čių. Nuo tos dienos, nors dar- 
bipipkąį dirbs mėnesį laiko, al
gų jie gaus tik už 24 dienas.

Darbo našumo ekspertas Ja- 
cobs patarė paleisti keletu šim
tų darbininkų iš darbo.7

Bet kauntės tėtušiai mato
mai bevelija numušti algas, bi- 
le tik duoti džiabų politikie- 
ri^ifis.

Viso kauntė samdo 3,842 dar
bininkų.

Republikonai prisibijo 
rinkimų

Kaip žinomą, Rinkimų laiku 
taip federalių džiabų ieškotojai, 
kaip valstijos statydavo savo 
kandidatūrą vienos partijos są
rašu.

Dabar Illinois valstijos re- 
publikonaį prisibijo, kad pla
čioji publika nepatenkinta prez. 
Hooverio vadovaujama vyriau
sybe. Ir todėl jie norėtų, kad 
Illinois valstija priimtų parė
dymą, kuris leistų republikonų 
partijos kandidatams, aspiruo- 
jantiems į valstijos valdvietes, 
turėti sąrašų atskirai nuo fe- 
deralįų kąndidatų. Jie tikisi, jo
gei publika, nors nepatenkinta 
federale vyriausybe, visgi bal
suotų už republikonų kandija? 
tus valstijos vietoms. Demo
kratai politikieriai rodo prie
šingumo šitokiam sumanymui 
ir žada iškelti smarkią, kovą 
valstijos legislaturoj, jeigu re- 
pulikonai mėgintų pravesti su 
rrianyma gyvenimam ■ i\ '» ,

Pardavinės garantijas, 
kad sukelti fondus 

bedarbiams
Specialė lagislaturos sesija 

praėjusią savaitę įgaliavo vals
tijos tėtušius parduoti taksų 
warantų (garanijų) suma $18,- 
500,OOP. Pinigai eis bedarbiams 
valstijoj šelpti.

Valstijos iždininkas išvykų 
Springfieldan tartis tuo reika
lu sų gubernatorių Emmcrso- 
nu. Pirm išvyksiant. į Spring- 
fieldų, iždipipkąs Ęųrrett pa
reiškė, kad jis tikisi, jogei ši 
suma taksų garantijų pardavi
mu busianti sukelta per mėnesį 
laiko.

Del cigareto prarado 
gyvastį

Patrick O’Brien, 33 metų, 
4643 So. VVallace Street, užmigo 
eigaretą sukydamas. Cigaretes 
uždegė lovų. Bet lova, ažuot 
užsiliepsnojus, spiilko pamažu. 
Taipjau pamažu užduso ir O’
Brien, kuris ' veikiausia butų 
pabudęs, jei liepsna butų ėmu
si deginti jį.

Svarstys Caponės ape
liaciją •

šiandie Su v. Vaksį. Apeliaci 
jų teismas paims svarstyti AJ 
Ca,ponės/ prašymą pakeisti že- 

' mesniojo teismo nuosprendį, su- 
lyg kuriuo jisai buvo nubaustas 
11 metų kalėti už taksų nemo
kėjimų.

Flirtavimas kftrtąis Pa
vojingas
— —,——

lielen hynua, 31 metų, 303 
So. Loomis st., sutiko gatvėje 
du jaunų gerai pasirodžiusiu 
vyru, vienas kurių pasisakė 
esą^Thom^ Kelly, o kitas John 
Hock. •

Mergjųą užkla.ųsė. kuo juędp 
Vyrai atsakė, kad va

giliavimu. ,
Mergina tuomol> pasakė jiems 

* pamokslą, kad neverta užsiimti

Negrai išreiškė dėkin
gumą

Praėjusį sekmadienį daugiau 
kaip 60 miestuose visoj šaly 
negrai laikė speciales pamaldas, 
išreikšdami pagarbą Juliui Ro- 
senvvaldui, Chicagos turčiui, ku
ris neseniai mirė, žinoma, kad 
Rosenwaki yra aukavęs, gyvas 
būdamas, stambių sumų negrų 
gerovei Suvienytose Valstijose 
skleisti.

Swansori vėl kandidatas
Valstybes gynėjas John 

Swanson vakar pradėjo vajų, 
kad gauti republikonų nomi
naciją valstybės gynėjo vietai 
Chicagoje. Jisai varo 
gauti 
nui.

vajų
tą vietą antram-lenui-

Areštavę 20 politikie 
rių; ieško dar 60

Policija areštavo dvidešimt 
rinkimų viršilų iš 8 kongresi
nio distrikto. Jie. yra kaltina
mi neteisėtu elgimusi rinkimų 
laiku lapkričio 4 d. 1930 m. 
leškųnm dar. (|0 asiųenų ryšy 
su tų laikų įvykiais.

Tai yra pasėkos kovos* ėju
sios tarp italiono Granata ir 
lenko Kųnz, kandidatų į §uv. 
Valstijų atstovų butų.

Granąta tuomet buvo pripa
žintas kaip išrinktas. Vėliau 
balsų perskaitymas parode, 
jogei Kunz laimėjęs. Advoka
tai teeinu iškėlė visokių pasi- 
prješiniinų, Dabar, rodosit 
dalyką tyriųėja specįale atr 
Stovų buto komisija.

Kolei kas italionas sėdi bu
te, o lenkas laukia kada jam 
payyks atsisėsti.

EDVARDAS VIRBICKAS
Persjsk.yrė0su šiuo • pasaulių va

sario 8 dieną. 8:15 valandą ryte 
1932 nji.. sulaukęs 62 metų am
žiaus. gimęs Šiaulių apskr., Lin
kuvos miestely. Amerikoj išgyveno 
29 metus.

Priklausė prie Aušros Vartų 
Vyrų ir Moterų Dr-tės, Teisybės 
Mylėtojų ir Lietuvių Piliečių Paš. 
K1 įųbo.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Juzefą, dukterį Oną, žentą 
Elmertą, Sturinfek. dvi anūkes, 
du pusbroliu—Antaną ir Juozapą 
Virbickus ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 2049 
W. 23 St. tel. RooseveU ,8936.

Laidotuvės įvyks pėtnyėioj/ va- . 
sario 12 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje apsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines. / '

Visi a. a. Edvardo Virbicko 
gŪBinri. draugai ir- pažįstami c$ąt 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

* laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 
jiųi patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė, Žeptas, 
Pusbroliai ir Giminėj

Laidotuvėse patąrnąųja grabo
rius S. D- Lachavich, • Telefonas 
Roosevelt 2515.

DOUBLE

tlfPBAKINCI 
'I\Vpowder Į 
f IPastebėkite p/uikig tfiš-. | 

lą., . w kaip piragai | 
laikosi, ivieži. '

-■ poaoviėR s
i 40 VE Afč 1
’25'Ounees for/SSY.'
v by pujtęcnm

Roseląnd
Kur galima "Nau jienas” gauti 

Roselando apielinkčj.

Biichinski, hųčerne, 11853 
Michigan Avenue.

Ivanauskas, groserne, 122 
Kensingtpn Ąve.
. C. Kjser, ’ barbernė, 1P5Q4 S. 
Michigąp Ąve.

J. Bąss» ląikraščių pastatąs, 
113-th and Michigan Avė.

Zidor laikraščių pastatas, 
115tb ir Michigan Avė.

Anjersop laįkra^ių pasta
tas, 115Ų1 iy Fropt St '

Schoenw.ąlĮs laikraščių pa
sta įas, llltb ir fttięhigaų Avė.

Haust/nan laikraščių pasta
tas, 103rd ir Michigan Aye.

Newman laikraščių pastatas, 
737 E. 91st Place. ,

Shizas, saldainių krautuve, 
119 E. 107th St.

Don91 
neglect 
Colds

Šalčiai krutinėjo ar gerklėje gali 
pasidaryti rimtus. Palengvinki t 
juos J 6 minutes su “Musterolo", 
— l'oountcr-irritant” I Uždedamas 
kartą Į valandą, jis turi sutelkti 
pagclbą. Millhnų vartojamas per 
20» molų. Rekomenduojamas dak-

• tarų Ir slaugių.

ADOMAS RAČKAUSKAS ’ • Į
Persiskyrė su šiuo pasau|ių va

sario 7 dieną. 7:30 valandą ryte 
193'2 m., sulaukęs 46 metų ąm- 
žiaus, gimęs Lietuvoj, Tauragės 
apskr... Laukuvos parap., Šąudųvos 
kaime. Amerikoje išgyveno 23 
metus. ’ ,

Paliko dideliame nubudime mo
terį Mortą, dukterį Ona, brųlį 
Vincentą, seserį Aleksandrą ir gi
mines Amerikoj, o Lietuoyj ^eną 
motinėlę s,e®erį Teklę ir brąų 
Stanislovą.

Kūnas pašarypta®, randasi 364.4 
S. Et^cfald A.ve.

Laidotuvės įvyk® trečįądįeny, 
vasario 10 dieną1, l vai. po pief 
iš namų bus nulydėta® į Tautiš- 
kas kapines. V

Visi a., a. Ądotąp Račkauskę 
giminės, draugąi įr pažįstanti esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteigi jam paskttr 
tinį patarnavimą ir atsisveikini^ 
mą.

Nuliūdę liekam,?,
Moterių Duktė, Brolis, 
Sesuo ir Cįiminėf.

Laidotuvjėse patarnąpja grabo
rius A. Mąsąbkh. Tel. Boulevard 
4139.

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

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

AMBULANČE PATARNAVIMAS DIENA ir NAK f| i 
Me» visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramu 
patarnavimą, kuomet jia yra labiausiai reikalinga* 

J. F. EUDEIKIS & C0.
JŪSŲ GRABORIAI '

Didyii® Ofiiai
4605-07 South Hermitage Avenue

• Vui TMonab YARDS 1741 it Į

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų.1 >■ «***■

Mrs. Botty medoko 1d Daylon ražo: “Afi 
vartoju Kruschep, kadi oumužlntl svarumų— 
a$ netekau 10 Mvani i viena savaitę Ir ne
žinau kaip Ji ir foltomeMUOtl’’.

Kad nuimti riebuma fenjryol, SAUGIAI ir 
NĮEKENKSMINGAI -- imkite pusę fiaukšte- 
llo Kruschen stiklo karBto vandens ryto prfcB 

ffi®. h.lh,.1'-?.' tt. ”« 
ste .tJeigu M Pirma bonka neRlking jus, kad tat- 
yra; smltiųslaa bintas nUslkintyU rlęburno 
“zftėčklto, fetumot Kruschon Saite 
— yra (lauk ImiUęjlu ir jus turite saugoti 
savo Sveikata.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na- 
muosę arba studijęj 

730 W. 62, St, 
Tel. Englewood 584(58.40

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
/ , ' ‘ ’ Vr I

Mu^ų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime ii- 
Jaidų užlaįkymui sky- 
tių’ , -t /’

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuoto jas

* . ■ rT ' - 5 ’’

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th $t.
f’į t

Telefonai
Bęulevąrd 5203^

Boulevard 84.TĮ‘

1327 So. 49tb'

Telefonas

Cicero s 3724
-- ------ ----------->B,. 7 į - ->

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRĄBORI.US CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu ' kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. Į8tb Street 
v Tiel- Canal 6174 

_> l SKYRIUS:
^38‘ S. Hdsted. St. 

Tjel. Vtęitpry 4088
| 7 7 ■ ’ 'T \ -

LOVEIHIS
KV1ETKININKAS

, NUSKINTOS KVIET’KOS 
Pristatome į Visas Mįegto Palig 

Vestuvėms, Bankietams ir Pągrabanir-

j.uetM.111 .y,.1 """ "“i.11 ■■

. Graboriai

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaujame, laidotuvėse kyogeriausia 
RejKale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užgapidinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 -

2314 W. 23rd P1M Chicago
* SKYRIUS: '

1439 S. Čourt, Cicero, IU»
Tel. Cicere 5927

S.M.SKUDAŠT
Lietuvis

GRABORIUS IR BAUAMMOTO^ 
% Didelė ir gR# k$plyžia dykai 

718 W. 18 St.

Mrs. A. K
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

e midwjfe

6109 South
Albany A v.

Phone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
IETUVIS AKIŲ SPECIALISTASLIETUVIS

Sugryio iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris e 

prĮežastimi galvos skaudėjimo, syaigirr 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudai 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitai 
trumparegystę ir toliregystę. Prirenj 
teisingai akinius. Visuose atsitikime 
egzaminavimas daromas sti elektra, pai 
daričią mažiausias klaida®. Specialė ajy 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Vąląnc 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUK 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIM 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 

akinių. Kainos pigiau kaip ttUur. 
4,712 South Ashlajid Ąve

Phone Boulevard 7589

-------- 0--------

25 MTO PATYRI
Pritaikyme akinių dėl visų akių

John Smetana, 0.
QPTOMĘTRISTAS

Ekspertas tyrimo akių' i^ pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avęnii
Platt 131 g., kamp. 18 St. 2 aukotas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9:30 rytų iki 8:30 a 

kąro. Nędčlipmis nuo 10 ikį 12 
Room 8. Phone Canal 0523

i

—----- Orr—K?
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALIST?

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kąpipas IfąlsUd Sįl.
Vąlandos nuo 10—4, nu,o 6 įki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 » •» » < - • ,

■' . . 1 ■ ‘r—Til  
Duokite savg akis į^egzaminuoti

©r. A, R, BLUJHENTHAL
OPTOMETRIST

Praktik.ųoja virš 20 m? 
'■ErtĮMrtel 4649 S. Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 6487

Duokite savo akif išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui
Akių Spąciąlįątas. Virš 15 ųuM 

patylimas
Valandos 9 ryto aki 9 vak. kasdien

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

Lietuviai Gydytojai

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

TcJ, Cąl.umęt 329j,
Nyo 9 iki 12 vai. cĮįęnos it . . 
nub .6 ik» 9 valandos vakare

■•".'.j:—urr-t .... 'F'-yft.'-t

Pkpne ęanal 6222

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR. ęųiRURGAS 
2301 West 22nd Street 

VąĮą^.doę: 1—3 ir 7—8
Setcdomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
ifyfiideiiūid 6628 So. Rii,hmund Stieel 

Telefonas RcpubĮic 786Š

DR. MARGERIS
ląndos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
f nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek* 

nūdieniai® nuo 10 iki 12.
3421 So. Halsted St.

Phone Boulevard 8483

. L. Davidonis, M.D.
10 Sq. Michigan Avenue

Tel Kcnwood 5*107

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

WP ir Rez. Tel. Boulevard 5913

BERTASH
W. 35th St.

(Cor. of 35tb H Halsted Stf) 
fisp valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedildieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St, 

(Cpr. of 35tb b Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9

Nedėldiepiais pagal sutartį

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

jydo savą ofiąe patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

balandos nuo l iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
334V South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr: P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakaraį®; Utaj-n. ir Ketv. iki 8 vai.) 
S^refiopįs įr nedėliomį® pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette z 33 7 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Telefoną® Boulevard 1939

DR, S, A. BRENZA
v Ofiso valandos: 

ikj 1’2, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9>30 v.
4608 gouth Ashland Avė*

Nftoli 46th St. Chicago. III.

DR, T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4j42 Archer Avenue

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

. iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginįa 0036

Ręz. 6600 South Ąrtesįtįip Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal Ož57

DR. P. Z, ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHięAGp, ILL. 

- --------------- ---------------------- --- ------ ---------

A, MONTVID, M. D.
V/tfV Bank Bldg.

2.400 Ąladįson St.
Vai.: 1 iki 3 pę 6 iki 8 vak. 

Tęl. West 28(50
Namų telefonas Brunswick 0597

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKOL

Lietųvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Pter^ėlė abu savo pfisu į naują vietą po ny.

4645 So. Ashland Avė.
’ Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 

Nedalioj pagal sutartį
. T,eJ. Boulęvard 7020

Namai:

6641 Sę, Albany Avė.
Tel. Prospcct 1930 •

A. K. Rutkauskas, M. D,
444-2 South Western Avenue

VALĄNP°&:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6. iki 9 valandai vakaro

•m—n

DR. J. J>K0WARSKAS

T<el. Prospejct 1028
1 So. Leavitt St. Canal 2330Rez. 2359 •»

Ofis» valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutartį

PR. A. L. YUSKA
* 24'22 Marguette Rd.
kąw^ <Wh if Arusian Avė.

Telefonas Grovehlll 1595
Valandos puo 9 iki 11 ryjio, nųp 2-4 

ir 7-9 po pietų, šeredoms po pietų ir 
ųedėjiųptf Ragai ®ų®itą;įmą

Heiųlock 8151

DR,. W, KARĘS
GYDYTOJAs^CfilRURGAS

2420 Mgrguette Road

Valandoj 9.r-rU> 7—9, Ąnuą.dioų W ‘ * -j  4 A . • . M ■ a* a W I . * A . * A, . .Valandoj 9.r-rl2> 7--S, Anuą.dkjų i: 
Ketvirtadienį Kakarais pagal susitariau.

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais. Ketvergais ir Subatoms 
2420 IV. Marquette Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Se rėdo mis ir Pėtnyčio ~i« 

,1821 So. Halsted Street

DR. A, J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

- , - ■ . ■ - - ...... — - .. I - II-
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I8th St., netoli Morgan Sft 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Pat h 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

.Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880. ’

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Ntdėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Tekpbone Plaza 3200

Ofiso Te|. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexd 9191

’ DR. A, A. ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St. 

arti 3 Ist Street 
CHICAGO, ILL.

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

Chroniškos ir ilgos ligos
Skilvio, širdie*. Plaučių. Plėvės, Inkstų 

bėgantys Hetnoroidai. Kraujo ir Nervu Pa
krikimai Astma, Visokios Moterų Ligos. 
Kąijios nupigintos.

DR. ALĘX W. MARMOR

*4074) Nortb Kedsje Avenue 
Tel. Independente 0033

Valandos: iki 1 t*, p. P. ir nuo 
0 iki 0 v. vąk.

*r—

. 127

Ąd vokat a i

K. G ŪGIS
ADVOKATAS

miesto ofisas
N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 Soutp Halsted Street 

Te|. Boulęyąęd 134 0 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienį

J vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėjipj nuo 9 iki 12 ryto 

' ..... ..... ' ■. .  » .i .

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

Telefonas GangĮ 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakarę. 

Seredoj ir Pitayčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisaf 77 W. Vd/uhington St,
Room 1502 Td. Central 297^

Valandos; 9 ry^ ikį 4 pę pietų

Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subatos
— 6 iki ? yal.

41.45 Archer Ąve. TeĮ^ Čąfayeffe 7337

Namų w Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John- Bagdžiunas Bbrdea)
LIETUVA ADVOKATAS

10$ IV. Ądanjs St., Ręom 2^17
Telephnije Randolpb 6727;

Vflkgfdfs 215J IV. 22nd St, nuo 4-9TeJephįne.RposevęU 9090
Namie 8-9 irytė Tel. Republic 9600.

TTT

■rerssrr

JOSEPH .1. GRISU
Lietuvis Advokatas

4.631 So. Ashland Ąve. 
Tel. Boulevarjl 2800

Rez. 6515 So. RocktveU St.
Tel. Rcpublic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujienų” radio 
programas

Ir vėl girdėjome Naujienų 
Radio Programą iš stoties WG 
ES, 1360 kilocycles, ’ praėjusį 
sekmadienį nuo 6 iki 6:30 vai. 
vakaro.

šis programas, kaip ir pir- 
mesnieji, buvo geras, nors ir 
trumpas. Dainavo p-nia Bie- 
žienė dvi dainas. Ypatingai gra
žiai skambėjo pirmoji daina. 
Bet sudainavo šauniai ir ant
rąją. P-nia Biežienč turi nepa
prastai malonų balsą, tad ir 
jos dainų klausytis per radio 
yra tikras malonumas.

Makalų šeimoj po užpereito 
sekmadienio “audros” (kada 
pabėgo sūnūs Juozas ir apsi
vedė su Malė), šį sekmadienį 
buvo “giedra”. Nelauktos ži
nios apie Juozo apsivedimą 
skaudumas, matomai, jau buvo 
kiek atbukęs, nors Makalas dar 
vis neužmiršęs sunaus pasielgi
mo. ,

Vienok ir Makalienė ir Ma
kalas nusitarę priimti Juozo 
apsivedimą kaip nepakeičiamą 
įvykį ir priimti Malę už mar
čią. Makalas rengiasi iškelti 
sunui šaunias vestuves ir pa
sisako žmonai, kad jau turįs 
tikro ‘štofo” jauniesiems ir sve
čiams pavaišinti. Makalienė 
susirūpinusi, kad tik gero by- 
ro turėti, o Aldona, Makalų 
duktė, su draugėmis ruošia 
Juozui ir Malei “shower party”.

Malęs tėvų pavardė yra 0’- 
Graidy ar panaši. Makalienei 
ta pavardė pasirodo beveik lie
tuviška: esą—Graidis. Maka
lienė dar išreiškia viltį, kad 
gal Malė išmoks lietuviškai kal
bėti, bet Makalas įsitikinęs, jog 
lokio “stebuklo” laukti negali
ma. Girdi, žydeliai, lenkai ar 
kiti galį išmokti lietuviškai, ale 
ne airiai.

šitaip jiemdviem bešnekant 
atvyksta Malęs tėvai—tikri ai
riai. Ypač Mrs. O’Graidy—jos 
akcentas toks, kad tarytum tik 
vakar butų ji iš Dublino atva
žiavusi. Kalba naujų giminių 
tarpe sukasi apie Juozą ir Ma-

8i«
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Shanghai. — Geležinkelio stotis, kurią japonai pasiryžo užgriebti.

i tokius ne- 
ncsąžiniškus 
ir tuom pat 
kad užkirtus

ti. Bet įspėju kitus) kuriems 
tenka kalbama gatve važinėtis 
gatvekariais, kad apsisaugotų.

Gatvekario prižiubėtojas aiš
kino man, kad bėgiu vfenos tik 
savaitės tie piktadariai mėginę 
jau tretį kartą padaryti užpuo* 
Įima ant žmogau# gatvekary.

A. J. Rubinas.

'■.„■r-1".'*-... ................................... ■
t

resnisj mano pasveiksiąs.
Buvau pasiuntęs pas jį lan

kytojus nuo K" ir D. Susivie
nijimo, bet lankytojai neaplan
kė jo, tad aš pirmas aplankiau. 
Gerai, kad musų pirmininkas 
turi mašiną. r ’

pamirškite ii’ liauju narių at
sivesti prie Susivienijimo pri
rašyti -Sekretorius

Antradieniu, vas. 9, 1932

Bendrai Makalų šeimoje šią 
savaitę eis prisiruošimas, var
tojant bolševikų terminologiją, 
“visu frontu” vestuvių puotai.* 
Taip galima tikėtis.

Palauksime ateinančio sekma
dienio, gal teks ir toje vestu 
vių puotoje dalyvauti—nors per 
radio.—Klausytojas.

Iš SLA. šešto Apsk 
ričio konferencijos
Konferencija Įvyko sausio 

31 d. Lietuvių Auditorijoj. 
Konferencija atidarė Apskričio 
pirui. J. Stungis, paskirdamas, 
mandatų peržiūrėjimo ir spau
dos komisijas. Į spaudos ko
misiją buvo paskirti ir kon
ferencijos vienbalsiai užgirti, 
K. P. Deveikis, J. Mickevičius 
ir K. Liutkus. *

Kol mandatai peržiūrėta, 
tai keletas paskirta kalbėti. 
Pirmas kalbėjo Zalatorius, 36 
kp. pirm, ir konferencijos ren
gėjas. Trumpoj kalboj jis 
įvictė SLĄ. narius darbuotis 
Susivienijimo labui. Antras 
pakviesta svetys SLA. prez. 
S. Gegužis. Rimtoj ir pamo- 
kinančioj kalboj jis palietė 
kaikuriuos įvykius iš SLA. is
torijos, pabrėždamas svarbes
nius jų ir tuom pat įrodyda
mas kaip svarbus yra SLA. 
Amerikos lietuviams. Toliaus 
p. prezidentas kvietė visus 
gerbti ir kuoširdingiausiai bū
davot! SLA. Prezidento kalbą 
konferencijos delegatai sutiko 
aplodismentais.

PakViesta kalbėti adv. K. 
Gugis, SLA. iždininkas. Iždi
ninkas apibudino tulus faktus 
iŠ SLA, gyvenimo, įrodydamas 
kaip netiksliai, nesąžiningai

..X - .........Į..... Į ' --------------------

kai kurie asmens šmeižia jį iš 
radio stoties ir tuom pat dis- 
truktyviai kenkia SLA. Iždi- 

; ninkas energingai, lyg ir pro
testuodamas prie'š anuos šmei
žikus, kvietė konferencijos de
legatus atkreipti 
pamatuotus ir 
šmeižtus dėmesį 
dėti pastangas.
tani pragaištingam darbui ke
lią. Adv. K. Gugio kalba su
tikta entuziastiškai ir demons
tratyviais aplodismentais pa
lydėta. No kitaip reikia su
prasti kaip tik taip, kad tie 
aplodismentai reiškė užuojau
tą %SLA. iždininkui, o protestą 
šmeižikams, kurie teršia orą 
per radio, nekultūringomis 
kalbomis.

Mandatų komisija išdavė ra
portą,pareikšdama, kad kon
ferencijoj randasi atstovų iš 
SLA. 14-kos kuopų; 83 delega
tai, 31 neatvyko.

Apskričio valdyba davė ra
portus iš savo darbuotes. Visi 
raportai priimti be pasiprieši
nimo. k' ",

Dr. A. Montvidas, 6-to Aps
kričio Konstitucijos komisijos 
narys, skaitė naujai pagamin
tą Apskričiui konstitucijos pro
jektą. Skaitė gabiai, pamar- 
gydamas gražiu humoru, kas 
suteikė delegatams gardaus 
juoko. Kadangi konstitucijos 
projektas buvo apdirbtas "ge
rai, tai padarius tūlas patai
sas, jis buvo priimtas ir nuo 
sausio 31 d. įėjo galion.

P-nas Misevičius pakėlė 
klausimą apie platinimą per 
radio nepamatuotų šmeižtų 
prieš SLA. Pildomąją Tarybą 
ir šiaip pasižymėjusius veikė
jus. Paaiškėjus dalykui, pa
tiekta tam tikslui rezoliucija, 
kuri buvo priimta 42 balsais 
prieš 19. (Rezoliucija jau til
po “Naujienose” No. 2V IC, 
vasario 2 d.)-

t Diskusuojant klausimą, ar 
priimti rezoliuciją, kaikurie 
konferencijos delegatai parodė 
nerimtumo, bet tai daug ne
pakenkė abelnai konferencijos 

, eigai. Keletas delegatų fak
tais įrodė, kad daugelis .žmo
nių piktinasi ta nešvaria poli
tika ir nebenori rašytis prie 
SLA.

Išrinkta SLA. 6-to Apskri
čio nauja valdyba: prez. Zala
torius, vice-prez. Dr. Drauge
lis, sekr. Cialiauskas, ižd. Bart
kus. \ \

Baigus konferenciją, visi de: 
legatai buvo pakviesti prie už
kandžių, Užkandę ir pasikal- 
bėj ę apie * SLA. bėgančius ’ rei
kalus ir atsisveikinę viends su 
kitu, delegatai vyko ten, kas 
kur turėjo tikslą. ,

SLA. G Apskr. konferencijos 
Spaudos Komisija.

Iš Chicagos Lietuvių 
Choro Pirmyn 

darbuotes
Pereitą ketvirtadienį choras 

laikė pamokas. Tai buvo prisi
rengimas prie perstatymo ope
retės “Agurkai”.

Nors oras buvo ne geriausias, 
nes daug sniego prisnigę, bet 
choro narių susirinko gražus 
būrys. Reikia tečiau pasakyti, 
kad susirinko toli ne visi.

Turėtų choro nariai ir narės 
daugiau dėmesio kreipti į pa
mokas ir lankyti jas, ba laiko 
jau nebedaug iki perstatymo. 
Tad reikalas yta visiems lanky
tis į pamokas, n#š įstatymo 
pasisekimas priklausys nuo 
musų visų.-

Į pamokas buvo atsilankę p. 
Nora Gugienė, p. A. Steponavi
čienė ir p. Bukšnaitis (pasta
rasis operetės “Agurkai” ver
tėjas). ,

Mokytojas K/ Steponavičius 
perstatė chorui p. Gugįenę ir 
pranešė, kad. ji mums padėsian
ti suvaidinti “Agurkus”, išpil
dydama vieną vadovaujančių 
rolių. ' Choristai pasitiko p. 
Gugienę gausiais aplodismen
tais. P-nia Gugienė pratarė ke
letą žodžių linkėdama geriau
sio pasisekimo chorui ir pasi
žadėdama ne tik dabar, bet n 
ateity pagelbėti, dailės darba 
dirbti.

?-nas Ėūkšnaitis irgi linkėjo 
kuo geriausio pasisekimo choro 
darbuotei. Sakė, kad jam la
bai smagu, jogei jo verstus vei
kalus vaidinama. Tuo jam dau
giau energijos priduodama dar
buotis lietuvių dailei. Priminė, 
kad jau jis ir kitą veikalą bai
giąs versti ir pirmiausia tek
sią suvaidinti Pirmyn Chorui.

Adv. K. Jurgelionis ėmėsi už 
darbo, sugrupavo poras ir pra.-. 
dėjo mokinti šokius, kurie bus 
pritaikyti vaidinmiui. Vaidini
mas “Agurkų” įvyks vasario 
21 d. Lietuvių Auditorijoj?

Ateinantį ketvirtadienį ir 
penktadienį, kaip 7:30 vai. va
kare, Meldažio svetainėje bus 
choro generališkos pamokos 
dainuoti ir loštai,- Todėl visi cho?, 
ro nariai ir /narės- dalyvaukime.

' 1 a • •' f

Ateinantį penktadienį, 7:30 
valandą vakaro, šedvilo svetai
nėje, 341 Kensington avenue, 
įvyks Kliubų ir Draugijų Susi
vienijimo .paprastas susirinki 
mas. Bus’ visokių raportų ir 
pranešimų. Visi nariai ii; na
res turi būtinai atsilankyti. Ne-

West Pullman
■ I i imi ■■■«>«

Ateinantį sekmadienį West 
Pullman Parko svetainėje įvyks 
SLA. 55 kuopos paprastas su
sirinkimas. JBus raportų ir pra
nešimų. Visų narių pareiga at
silankyti ir atsivesti bent po 
vieną narį įrašyti į Susivieniji
mą. Pradžia susirinkimo 2 va
landą po pįetų.—Sekretorius.

MADOS MADOS
. ■ >■ , ' /k; '
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MADOS

2536
«4'<4
n >*

w

3H-06

Roseland
' '   .......„UV '

Bukite atsargus 
gatvekariuose

Sekmadienį, vasario 7 d.* va
žiavau iš miesto State gatvės 
karu namo. Prie 31 gatvės tu* 
rėjau mainyti liniją, Jr kadą 
lipau į tas gatvės’karą, tada 
keturi juodyęidŽĮąĮt.fe^iMei^' 
tuštinai mano kišenes.

’ Jiems tatai nepavyko pamary

Praėjusį sekmadienį buvo už
važiavęs pas mane J. žlibinąs. 
Pranešė, kad sužinojęs, jogei 
UŽsimaldavo P. LukAuskis, ku
ris gyvena adresu 37p£ Kenil- 
Worth avenue, Berwyn, III. Bu
vau s beatsisakąs važiuoti ligo
nio žiūrėti, bet kadangi pasakė 
mažins* atvažiavęs, tai sutikau.

Netruko nuvažiuoti, nors ke
lio gerai ir nežinojom^ Ligonį 
badome namie. 4U serga įn- 
fluenzą. Jaučiasi trūįutį ' g#-

■ , 3295 \ \; .
' j

3295 4-* Jaunutei margaitei suknelė. Tokia jai bus patogi ir mokykloj ir 
bėginėti aplink. Sukirptos mieros 4, 6, 8. ir 10 metų mergaitėm'.

3408 -r- Tinkama “parei” suknelė. 11 juodo šVelnauę'aksomo arba leng- 
vaus šilko. 'Sukirpto! mieros 12-, 14, 16, 18, 20, taipgi 36 ir 38 colių per 
krutinę. 'v/ ' . . ■ • . .

2536 -r— Šių ttyetų naujausias modelis, Viršų galima pasiųdiųfi jš švieses
nes o apačią iš tamsesnės materijos. Tik'reikia, kad materijds sutiktų spalvo
mis, b nesipeštų —- kitaip suknelė ne bus taip graži. Sukirptos mieros 16, 18. 
taipgi^ 36, 3 8y 40 ir 42 colių per krutinę. i

"i...... 1 , —

NAUJIENOS Pattren Dept. ,
* 1739 S. Halsted St„ Chicago. pi.

. Čia įdeda 15 centų ir prašau at-
■■i.

siųsti man pavyzdį No

Mieros

Norint gauti vieną ar dau
giau tirš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškerpti paduotą blan- 
ktitę arba ;$ridu6fi pavyzdžio 
numerį, pažymėti nlierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa-' 
vyzdžio kainą 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus^ reikia adresuoti: 
Naujienos/Patteim Dept., 1739 
So. Halsted Si.,' Chicago, III.

U
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(Vardas ir pavardė)
• •'•’? .’ ; S .,' • •' ’' I

(Adreeas)
..I l.l. ■ h. f »•/M" <

c

So. Halsted Si., Chicago,
J P ’>■ V i'“ •< '

i ■
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(Miestai ir ,val»t.)
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PRANEŠIMAI
ji; '*< ' «

3tas Metinis Koncertas; rengia Chica
gos Lietuvių Auditorijos Bendrovė Lie
tuvių Auditorijoj, sekmadieny, vasario- 
February 14 d. Programe dalyvauja 
Birutės Choras, choro vedėjas M. Yoza- 
vitas, garsusis Rusų-Čigonų baletas, 
Sadko Kliubo kvarteras, smuikininkas T. 
Rossoff, kompozitorius A. Vanagaitis 
lu Vanagučiais, Birutės kvartetas: A. 
Ažukas, A. Kaminskas, P. Stogis ir S. 
Ridikus, pianistė Aldona Briedž.iutė, A. 
Zabukienės trio, solistės: O. Biežienė, N. 
Ivanauskaitė-Shultz, E. Gapšienė, A. 
Zabukienė ir kiti. >

Bus šokiai prie M. Yozavito orkest
ras. Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 75c ir 
50c. Atsilankiusiems 1 šj vakarą Audi
torijos Bendrovė taria širdingai ačiū.

Visus kviečia Komitetas.1

Naujienų spalka
■ budn 

na u • <eri’ 
c.. .L 193 
b-l» Kuriu, 
n t d • ru »U . 
vakt.ro ka-

Chiragos Lietuvių Draugi jot S. P. 
mėnesinis Msirfnkimas bus antradienyje, 
vasario 9 d., 1932 m., pradžia 7:30 
v. v. Mimnk Tempk svetainėje, 154 7 
N. Leivid Ši.

Šitas susirinkimas yra labai svarbus, 
bus ritamas klausimas narių apdraudos* 
Insurance. Draugijos Valdyba reikalą 

lyra visapusiai įit y rusi, net ta-viena di
džiųjų insurahee kompanijų reikale užmez-. 
gusi, šiame susirinkime. Draugijos pir
mininkas J. Mickevičius, šitą klausimą 
referuos.

Apdrabdos klausimas yra vienas svar
biausių Klapsimų sėkmingam Draugijos 

, gyvavimui ateityje. Draugijos nariai, 
šiame susirinkime išgirs šių reikalu pla
čiai dpibudtnų — galės tarti savo žodį.

x Sek r. X. Saikus,
1907 Evergreen Avė.

Lietuvių Politikos ir Pa- 
susirinkimas įvyks utar- 
9 d.. 7:30 vai. vakare, 

Draugai malo-

Naujienų skolinime 
ujimo bendrovės

Bridgeporto 
šelpos Kliubo 
ninke vasario 
Ch. Liet. Auditorijoj, 
nėkit būtinai atsilankyti, kadangi turi
me keletą svarbių reikalų aptarti dėl 
kliubo labo. r Valdyba.

Gtt! ima
rast i n..
8 vai

.00‘, Radio $<f .00 
u. 1 _■’ Aptarnavimas

inrrrmaciių

>• ryto iki 
die.

Ši įstaiga yra patogiausiu de) 
lutaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl investmentų ir pa/ankiau-
ia dėl darbininkų žn-mJų

Del z, platesnių
kreipkitės 1789 So. Halsted St

T. RypkeviČia, sekr
Bridgeport Draugystės Palaimintos Lie

tuvos susirinkimas įvyks vasario. 10 d. 
8 vai. vak., Lietuvių Auditorijoje.

Valdyba.

DYKAI R. C.’A. ar Cnnningbam Tū
bas sn ‘kiekvienu pašaukimu. Bile ko* 
kios išdirbystės. bile kur. šaukite Zurek 
Tel. Juniper 8892 ar Juniper 7551.

4 . —

JEI .KIMS REIKIA
Plumbingo arba apšildymo reikmenų 
pašaukite mus. Mes garantuojame di- 

inms snraupvma
ChUTH CENTrR PLUMBING and 
HEATTNG SUPPLY'COMPANY. <nc

N W. Cot./55tb' and State Ste 
Phone: Atlantic 4290-1 V

HALSTED et PCTRTC ' SHOE 
feomping SHOP -

Vvru puspadžiai ir kulnvs .............. $1
Motera nnsnadž’ai ir kulnvs ......... 75c
Vvnt veltinis skrybėlės iiva!on>os

ir suM''*,’’oi-»*r»'»s ... ...........  50c
ESTELLE LITOS
1823 S. Halsted St.

Mes pildome 1931 
metų

Income Tax
''blankas-

K’am reikalingas toks pa
tarnavimas užeikite į

Naujienas
1739 So. Halsted St

Droviu Deraininiimva
Orėsiu Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas
Mh» uMkiame eksportu inatmk 
diM Muom> kūmose TMeDomt, 
«r vakarais dmna kaltui M* 
amatai rra patrauki anty* fr 
reral apmokami Balykite dėl 

k n yru t?* apie irurea, kuriuo 
Ine įdomaujate

Skrybėlės
M"e Išmokinsime kaip deaai 
ninti Ir padaryti rraifae "kry 
hMee. kol mokinatės Diplomo* 
duodamo* Ateikite ar rašykit 
de! nemokamo* knymt*e 

MARTER pOLLEGE
JOS F KASNTCKA Principal 
IMh*» RTATF BAN OTIS

.STANKŪNAS
Kas norit' genj patiksit} atvažiuokit 

i ttudijį af-ba plaukit i namu* 

3315 Sa Halsted St 
Td. Yards 1546

Ofiso valandos^ kasdie 
nuo 8 iki 8 vakare.

Šventadieniais nuo 9 ryto’ 
iki 1 vai. po piet.

RAM1VAI ItheatbeM 
35 B Halsted Sts. 

DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie
Dvigubas programas

“Street Scene”
su v

XSYLVIA S1DNEY, 
WILLIAM COLUER, Jr. 

. * ir

“SafeinRell”
. , ■ su

DOROTHY MACKAILL

Taipgi

Komedija,' Žinios, PasakUios, 
Margumynai. '

MILDA
3142 S. Halsted St.

? M*

‘ - Šiandie
Dvigubas programa,

“Fraukenstein”
i su 

JOHN BOLES, COLIN CLIVE,
MA-E CLARKE 

ir '
,r' 11*^ 
' * Odll

su 
CHESTER MORRIS, 

ALISON LOYD

......... ‘ . Taipgi^
Komedijos, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai

ir

:-r\

»z.uKr

CLASSIFIES ADS.
Educational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS
> AMATO ’

Dienomis ar vakarais. Del informacijų
,'f šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBĘR 
COLLEGE .

672 West Madison Street

Financial
Finansat-Paskolos

SAUGUS INVEST-
. MENTAS -

Reikalinga $5000 ant pirmo 
morgičiaus. Geras užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės j 
Naujienas, T739 S. Halsted St 
Box 1382.

Help \Vanted—Female
. -Įj-iu-u^v,Tj^_r"xiwLr-i- ** T'

REIKALINGA jauna mergina prie 
lengvo namų darbo. Turi pasilikti 
naktimis,. geras namas. Mrs. J. Sbargel, 
2645 No. .Washtenaw Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

NAŠLE turi paaukoti hardware ir 
malevų Storą,labai pigiai.

1754 W. Nortb Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen išeina iš biznio, labai pigiai kar
tu arba skyrium. 2906 S. 48th Ct. 
Cicero, III. • v

~ Real Estate For Sale 
^arjay!y” 

DIDELIS BARGENAS
Už morgičius pirsiduoda per teismą 

ant licitacijos vasario 10 d., 1 valandą 
po pietų Sidn&y Pallack, Master 
in Cbanchery. kambary 337 County Bldg. 
namas 2 adgštų, mūrinis, su garažium, 
kuris randasi x *. .

'3602 S. Emerald Avė.
Nereikia visų casb.

JUMS NEREIKIA
/

KAD______ PINIGŲ 
Nupirkti šitą

Turiu'parduoti savo 2 augštų 
namą South Sidėj, arti 47th St.: 
kambarių; visi gatvės ,ištaisymai 
kėti. Kainavo savininkui virš $8,000. 
Kad tuojaus parduoti priimsiu $5,500. 
Priimsiu 
kėjitno.

medini 
6 ir 6 
apmc-

išmokėtą lotą kaipo dalį įmo- 
Tetefonuokitc

MR. TALMAN, 
Central 3 533 

de! platesnių žinių

f :?» r. «»

. z . UI
■ . : ... •

vakt.ro



