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Boettcheris Teisiamas Del Valstybes Išdavimo
Lietuva neišsigan- EXTRA 
dusi dėl Vokiečių 
protestų Genevoje Fašistiški sąmoksli-

— _ ninkai dar kruta
Klaipėdos krašto gyventojai ma- ., 

siniuose mitinguose užgiri a L Pecltidis pranęsimas au- 
vokiško prezidento pašalinimų jienoms )

SKELBS RINKIMUS : , New York, vasario 8 d. —

Klaipėda, Lietuva, vasario 8. 
—Donald Day telegrama Chica
go Tribūnai:—Lietuvos vyriau
sybė šiandien paaiškino ' savo 
nusistatymų dėl priverstino pa
šalinimo Klaipėdos direktorijos 
vokiečio prezidento Otto BcM'tt- 
cherio. Oficialiai laiko prakal
bas masiniams žmonių mitin
gams kaimuose, kur yra priima
mos rezoliucijos, užginančios 
vyriausybės politiką link “tarp
tautinio Klaipėdos miesto”.

Gubernatorius Merkys parei
kalavo Klaipėdos tarybos (Sei
melio?) paskirti naują preziden
tą. Jis pagrasino paleisti patį 
Seimelį ir paskelbti naujus rin
kimus, jei kandidatas nebus 
tuojau išrinktas.

Klaipėdos įvykis yra vidaus 
dalykas

Neišsigandusi dėl Vokietijos 
kanclerio Brueningo protesto 
Tautų Sąjungos’ Tapybai Gene
voje/ LietriVos. vyriausybė šian
dien paskelbė, kad Klaipėdos į- 
vykis yra jos vidaus dalykas. 
Kadangi gubernatorius turi tei
sę paskirti prezidentą, jis taip 
jau turi teisę jį pašalinti, čia 
aiškinama. *

šiandien patirta, kad laike 
Boettcherio priverstino laikymo 
karininkų kliube, buvo padaryta 
krata jo ofise. Valdžios oficia 
lai sakosi suradę įrodymų, kad 
jisneesnai nuvažiavęs Berlynan, 
vedė derybas su Vokietijos vy
riausybe, kenksmingas Lietuvos 
interesams. Kratos darytojai 
priduoda ypatingos svarbos tam 
faktui, kad Bocttcher savo ke
lionės išlaidas Berlynan įskaitė 
į Klaipėdos valdžios išlaidas.

Kiaulėmis gynę vokiečių 
kultūrą

Padėtis Klaipėdoje yra rami. 
Jokių neramumų nepastebėta. 
•Boettcherio teismas, kurs yra 
kaltinamas valstybės išdavimu, 
dar nėra paskirtas. Jis tekniš- 
kai paliuosuotas šiandien, bet 
yra laikomas savo namuose 
ginkluotos sargybos priežiūroj.

Įpykę dėl gubernatoriaus vei
ksmo, Klaipėdos vokiečiai sako, 
kad Merkys įvėlė Boettcherį. 
Jie aiškina, kad Boettcherio vi
zitas Berlynui buvęs gauti lei
dimą eksportuoti j Vokietiją 
kiaules ir kad jis nėsąs kaltas 
nelojališkais veiksmais. Lietuvos 
žygio užpakalyje vokiečiai į- 
mato pastangas panaikinti 
Klaipėdos autonomijų ir įstatyti 
pro-lietuvišką valdžią distrikte, 
kurio kultūra daugumoje esan
ti vokiška.

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Vietomis lietus f aštrokas vC> 
jas, daugiausia pietinis.
. Vakar temperatūra siekė 39.

Tautininkų “Atstovybės” susi
rinkimas, kuris turėjo įvykti va
sario 4 d., neįvyko dėl daugu
mos narių “negalėjimo” daly
vauti. Po to didžiausiomis pa
stangomis buvo šiaip-taip su
šauktas “galutinas” susirinki
mas vasario 7 d.

šis susirinkimas, vis dar ne
galėdamas sudaryti tokį kan
didatų sąstatą, kuris norėtų 
“Atstovybės” paramos, nutarė 
sulipdyti savotišką mišinį ir jį 
remti, ne tiek ateinančiuose vi
suotinuose balsavimuose, kiek 
SLA. SEIMO RINKIMUOSE. 
Dabar bus dedamos visos pa
stangos turėti seime tautininkų 
delegatų daugumą (oho! — 
RED.).

Fašistai šitaip galvoja. Tu
rint daugumą savo delegatų sei
me, bus galima “apsidirbti” su 
adv. Bagočium ir p. Gegužiu, 
ir tuomet p. Bačiunas, kaipo >vie- 
nintėlis “pergalėtojas”, bus iš
rinktas SLA. prezidentu!

Fašistų “Atstovybė” dar pri
sibijo, kad nesumanytų “runy- 
ti” į prezidentus p. Grinius. To
dėl ji nutarė remti jo kandi
datūrą į vice-prezidentus. Į 
sekretorius ji rems p. Čekanaus
ką, kuris telegrama pasižadėjo 
pasiduoti tautininkų konferen
cijos sausio 10 d. nutarimams 
ir laikytis “tautiškos discipli
nos”. Kiti kandidatai —tie pa
tys, ką nustatė slaptas suva
žiavimas Pennsylvanįjos hotely 
(t. y. Tareila, Januškevičius, Ra- 
ginskas ir Dr. Klimps).

Šiaip-taip, vadinasi, fašistų 
“sleiias” tapo sulipdytas. Da
bar tik reikia jį pravesti ir lai
mėti daugumą seime —tuomet 
“tautiška era” Susivienijime 
prasidės!

šiame “Atstovybes” posėdyje 
dalyvavo, pirmu kartu, ir p. 
žemantauskas, užsidariuiso Ka- 
žemėko banko (Waterburyje) 
tarnautojas. Bet kai kurie ki
ti, pav. p. Strimaitis, neatsilan
kė.

Nuomanu, kad fašistai dabar 
planuoja skelti didžiulę SLA. 
38 kuopą, kad užtikrinti didesnį 
skaičių “savųjų” delegatų, nes 
be skilimo gal pasidalintų de
legatai 50-50 tarp demokrati
niai nusistačiusių 'ir fašistuo- 
jančių elementų.

Japonai šaudo ir sykiu 
sveikinasi!

Shanghai, vas. 9. — Nepa
prasto “mandagumo” japonai 
parodo kare su kiniečiais. Vos 
tik bile svetimos valstybės lai
vas praplaukia pro japonų flo- 
tiliją, šaudančią su visu įnir 
Šimu kiniečių fortus, tuojau 
japonai išima sprogstamas kul
kas, armotas uždaro tuščiomis 
ir šauja saliutą. \ Laivui pra
plaukus, jie vėl siisicleda mir 
tingas 6 ir 8 colių atdrumo kul
kas ir vėl pyškina j kiniečius.

Managua', Nikaragua, vas. 9. 
—Atsistatydino kabinetas; pre
zidentas Moncado paskyrė jų 
vieton naujus.

Vokietijos fašistai 
Lietuvos pasienyje 
ginkluoja sargybą
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Lietuvos .kariuomenė Klaipėdoj 
eina pareigas policijos, kuri 
paleista manio “atostogoms”

VOKIEČIŲ PROTESTAS
*

Tilžė, Vokietija, vasario 8.— 
(Chicago Tribūne Press Ser
vice)—Pasienio gyvenimas šian
dien sujudo, vokiečiams besi
stengiant gauti žinių iš s?.vo gi
minių ir draugų, gyvenančių 
Klaipėdoje.

Sulig savo akimis mačiusių, 
kurie pasiekė Tilžę šiandien, 
Lietuvos kariuomene patroliavo 
Klaipėdos ..gatvėmis po to, kad 
Lietuvos auteritetri “pasiuntė 
namo atostogoms Klaipėdos po
liciją”. Klaipėdos Seimelio pir
mininkas von Dressler bandė 
protestuoti Lietuvos gubernato
riui, bet jo telefonas buvo nu
kirstas. ; . T
Telegrafavo Biueningui Gęne^ 

von /
“Plienkepuriai” (Stahlhelm) 

vyrai ir Vokietijos nacionalis
tai šiandien telegrafavo kanc
leriui Heinrich Ęrueningui, da
lyvaujančiam Tautų Sąjungos 
posėdyje Genevoje, kad Klaipė
dos “perversmas” yra įrodymas, 
jog visas Vokietijos rytu pa
sienis yra visiškai beginklis”. 
Jie pareikalavo, kad tuojau* bu
tų pradėta organizuoti “sava
norių pasienio sargyba”.

Berlynas, vas. 8—(AP)—Vo
kietijos pa'siUntinis Kaune. 
Haris Morat, šiandien įteikė for
malų protestą Lietuvos vyriau* 
sybei prieš, kaip jis išreiškia 
“brutalų sulaužymą” Klaipėdos 
statuto, išvarant iš tarnybos 
prezidentų Otto Boettcherį.

Persiskaitė biudžeto 
nuostoliuose

Reiks dar pridėti $1,241,000,000, 
nes trūksta $321,000,000

I *

Washington, vas. 9. — Patir
ta, kad sudarytas spalio mėn. 
biudžetas yra permažas ir reiks 
valdžios pajamas padidinti $1,- 
241,000,000, nes jau dabar trū
ksta $321,000,000, kaip buvo 
numatyta.

Moterų piaustytoja bus 
pakarta
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Pheonix, Ariz., vas. 9.—Mir-' 
tis ant kartuvių tafto paskirta 
dėl Mrs. Winnie Judd, 27, kuri 
rudenį nužudė dvi savo drauges 
ir jas supiausčiusi čemodanuose 
paslėpusi.

Rusai perkilnoja ar- 
miją

Geneva, vas. , 9. — Nusigink
lavimo konferencijoj Sovietų 
atstovas paaiškino, kad Rusija 
tikrai kilnoja savo kariuomenę 
pagal Mandžurijos sienos, bet 
tik su tikslu apsisaugoti prieš 
“baltuosius rusus”. A x

Washington, vas. 9. — Ame- 
rikos jurininkai užmušė 10 Ni 
karaguos sukilėlių iš Sandino 
armijos. (

[Acme-P. U A. Photo]

Shanghai. — Kiniečiai skaito atsišaukimus, kuriais ragi
nama boikotuoti japonų dirbiniai. Tie atsišaukimai žymioj da-
lyj prisidėjo prie dabartinių susirėmimų tarp japonų įr kiniečių 
__ ____ ............................... . ....... U.J.
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kolonijai 
kiniečiams

Pavojus 
didėja 
japonams šaudant

Amerikos 31 pulkas užėmė po
zicijas kolonijai ginti 

/-—-------
Shanghai, vas. 9. -— Smar

kiausia laivų artilerijos kanona
da tebesitęsia, japonams dedant 
visas pastangas išmušti kinie
čius iš Woosung fortų, bet ki
niečiai vis tik atlaiko ir siun
čia kulkų bangas į japonus, ne- 
prileisdami jiems ištiesti tilto 
per Woosung upelį.

Šiandien japonai išsprogdino 
kiniečių parako sandėlius.

Tarptautinei , kolonijai pavo
jus didėja,* kai abiejų armotos 
paklydusios paleidžia šovinius 
į koloniją. Keli žmones jau su
žeisti.

Amerikos pėstininkų 31 pul
kas išėjo į apkasus, saugoti ko-

Kaip bando išsisukti 
linčininkai ,

Honolulu, Hawah, vas. 9. — 
Aukštos draugijos amerikiečiui, 
kurie nesenai nulipdavo .tūlą 
honolulietį, Kagahavvai, įtarę 
aficerio žmonos išgėdinimu, da
bar teisme; jų gynėjai išrado, 
kad jie visi “serga” savotiška 
“žadinamojo laikrodžio” bepro
tybės ligą. • Kas ta tokia liga, 
aiškina, kad “ligoniai” įsikarš
čiuoja ir patys nebežino ką da-

—AH—u II —i——,.w

Užmuštas buvęs Japo- 
nijoa1 ,ninis,eris

M,.....

Tokyo, vas. 9. *■*. Jprinosųke 
Inouye, žymiausias Japonijos 
finansininkas ir buvęs ministe- 
ris, nušautas pasikėsintojo Ta- 
dashiKonuma, kurj tuojau su
ėmė.

Publikai parduos.
apie $1,500,000,000

Finansų korporacija nori išvy
nioti pinigus apyvarton

Washington, vas. 9.—• Admi
nistracija’ žada išleisti $1,500,- 
000,000 iš naujosios finansų re
konstrukcijos korporacijos, iš
parduoti publikai mažais, kie
kiais. Prezidentas Hooveris ti
kisi, kad tokiu budu bus galima 
išvylioti iš “pančiakų” žmonių 
sutaupąs ir jas paleisti apy
varton.

$500,000,000 esą jau galima 
gauti tiesioginiai ir parduoda
ma $1,500,000,000 saugmeno- 
mis (securities).

Italija ginkluoja Ven- 
griją

Pasiuntė slaptai 96 tankus

Viena, vas. 9.— čekų spauda 
praneša, kad 96 kariškus tan
kus Italija sląptai įšmugeliavo 
nuginkluotai Vengrijai. Prieš 5 
metus taip pat Italija buvo pa
gauta bešmugliuojanti tokius 
pat tankus tai pat Vengrijai 
kaip Mussolinio “dovana” jo 
“draugui” grafui Bethlenui. 
Italija yra interesuota pasodin 
ti Vengrijoj monarką ir jį bp* 
vesdinti su Italijos karalaite.

Meksika gavo didelius 
indijonų turtus

Meksikos Miestas, vas. 9.— 
Paskutiniai turtai, rasti indijo
nų kapinėse Oaxaca apylinkėj, 
pargabenti stiprios sargybos 
apsaugoj. Spėjama,;kad Meksi
ka rado didelius turtus.

Beverly Kilis, Cal., vas. 9.— 
Edgar Vallace, žinomas Ameri
kos rašytojas, kritiškai serga.

Klaipėdos Direktorija 
gavo pasitikėjimą tik 
vieno balso dauguma
Pasitikėjimas tik 
praėjo apkaltinto 
atst. Gubbos balsu

Lietuvių Frakcijai įnešus inter- jais padėti jam patarimais bei 
peliaciją, kaltinamuosius gy- i darbais.
nė vokiečiai dvarininkai ir! Klaipėda, 1931 m., gruodžio 
komunistai 17 d.

Klaipėda, Lietuva, sausio 29. 
—Vakar įvykusiame Seimelio
posėdyje Lietuvių frakcija įne
šė nepasitikėjimų Krašto Di
rektorijai, .pasiremiant tho, kad 
Direktorija laužo krašto auto
nomiją, su Vokietijos konsulo 
pagalba.

Iš pat ryto sale perpildyta 
publikos. Ūpas įtemptas. Visi 
jau žino, kad posėdyje bus per
skaitytas gubernatoriaus laiš

mėjui važiuoti į Berlyną. Po^ 
nas Boettcher važiavo iš Klai
pėdos, o ponas Baltrėmėjus iš

- Pagėgių. Ponas Boettcher va- 
Apakltintuosius karštai gynf l-žiavo su tarnybiniu pasu ir

kas, apkaltinantis priešvalsty
biniais žygiais Direktorijos pre
zidentų, narį ir paties Seimelio 
narį.

abiejų vokiškų frakcijų, Lad- 
wirtschaftspartei ir Volkspartei 
lyderiai, dvarininkas » Dressler 
ir fabrikantas Krauss, ir abudu 
komunistų atstovai Suhrau ir 
Žardei! inkš. /

Balsuojant pasitikėjimą, Lie
tuvių frakcija balsavo "už ne
pasitikėjimą, Socialdemokratai 
ir Dąrbininkų partijos atstovai 
ir. pienas nepriklausomas susi
laikė nuo balsavimą; prieš nepa
sitikėjimą balsavo abidvi vokiš
kos partijos. Tokiu budu Direk
torija gavo pasitikėjimą vieno 
balso dauguma, būtent iš 29 
atstovų 15 balsavo už pasitikė
jimą. Reikia pažymėti, kad už 
pasitikėjimą balsavo /ir vienas 
apkaltintų jų, dvarininkas Gub- 
ba.

Vokietijos konsulo iš
duotas Baltromėjui 

liudymas
Vokietijos Generalis Konsulas 

Klaipėdos Kraštui
Deutsches Generalkonsulat 

fuer das Memelgebiet
PALIUDYMAS.

Lietuvos piliečiui ir Klaipėdos 
krašto gyventojui ūkininkai 
Niekei Baltromėjui iš Vilkiškių 
—dėl parodymo vokiečių valdiš
kose įstaigose—šiuomi liudija
ma, kad jis vyksta j Berlyną 
dėl derybų su Vokietijos vyriau- 
sybės organais. Kadangi šiose kos teisėją.

derybose randasi žymus vokie
čių interesas, tai Vokietijos sie
nos ii* muito įstaigos kaip ir 
kitos Vokietijos vyriausybės į- 
staigos prašomos čia paminė
tam asmeniui leisti laisvai per
eiti sienų ir šiaip kitais atve-

Vokietijos Generalinis
Konsulas 

(Pas.) Dr. Toepke.

Gubernatoriaus raštas 
Klaipėdos krašto Sei

meliui
Ponui Klaipėdos Krašto 

Seimelio Pirmininkui 
1931 metais gruodžio 17 d.

Direktorijos prezidentas ponas 
Boeltcher užsakė bilietą sau ir 
Seimelio nariui ponui Baltro-

tarnybine viza, o ponas Baltro- 
mejus važiavo į Berlyną tik su 
sienai pereiti kortele. Ponas 
Boettcher Pagėgiuose įteikė po
nui Baltromėjui Vokietijos ge
neravo konsulo paliudymą iš 
1931 m. gruodžio f7 d., be nu
merio, kurio paliudymo nuora
šas čia pridedamas. Paliudymo 
turinį ponas Boettcher, kaip 
jis pats tvirtina, žinojo.

(tąsa 3 pusi.)

Nesitikėdamas išreika
lauti skolų susijaudi

no ir mirė
Pirklys Garberis, gyv. Kau

ne, Gedimino g. atstovo Lie
tuvoje įvairiomis užsienio fir- 
mooms. Plečiantis ekon. kri- 
kiui kaikurios firmos jau ne
begalėjo mokėti skolų. Beside
rėdamas pamatė, kad iš savo 
kredtorių nieko negausiąs — 
susijaudino ir ten pat, beside
rėdamas. su kreditoriais mirė.

Vytauto Petrulio byla 
eis greitesniu tempu
Kaunas.—Vyr. tribunolas sa

vo visumos susirinkime apsvars
tė Petrulio bylos kaltinamąjį 
aktą ir nutarė bylai dupti eigą. 
Kaltinamasis aktąs Petruliui 
bus įteiktas per atatinkamą tei
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KORESPONDENCIJOS

trečiadienis, vas. 10, 1932

Wilkes Barte, Fa.

Prakalbos ir advokatas Bago
čius.

fcii] inctų sausio mėnesio 23 
diena buvo surengtos prakal
bos. Jose vyriausiu kalbėtoju 
buvo pakviestas advokatas 
Bagočius, kuris dabar yra no
minuotas pirmuoju kandida
tu į SLA. prezidentus. Ir, iš
tiktųjų, ši kolonija jau senai 
buvo girdėjusi advokatų Ba- 
gočių kalbant. Todėl prisirin
ko pilna salė žmonių. Savo 
kalboje jis aiškiai įrodė lietu
viams, kaip ir kokiu budu jie 
privalo ginti, saugoti ir tverti 
savo gyvenimo reikalus, kad 
nepadarius skriaudos sau ir 
savo tautai. Žmonės su pasige
rėjimu klausėsi ir po prakal
bų dauguma diskusavo dėl jo 
kandidatūros. Mat, kiti suran
da iš pliotkų, kad advokatas 
Bagočius pridaręs praeityje 
klaidų. Bet kiti iki žemės su

Daktare!

va

Kenosha, Wis.

Nauji Modeliai, ištobu 
tinti, kad pasiekia toli 

mas stotis ir išduoda 
gražų tobulą balsą.

švelnus saldus auksas šiuose “širdies

Susipažinkite su Senute Saule, kuri 
visuomet atlieka

Švelniausi tabako prirengimą ... v
Ir čia mes turime gamtišką lapą
Ką padaro OLD GOLDS tokius vyliojančius

lapuose”
Yra sukrautas pačios Senulės Saules.
Tas gamtiškas skonis negali būti pasiektas
Kokiais nors žmogaus išradimais. »

OLD GOLDS ką ramina jūsų gerklę kaip 
medus

Su kiekvienu kvapsningo dutno patraukime 
Visur yra pagarsėję kadangi jie paeina 
Iš pačios gamtos saulėtos laboratorijos.

Įvyniotas į Drėgmę 
Nepraleidžiantį 

Gelio phane,

Jos.F. Sudrik,Ine.
3417-21 So. Halsted St. 
Tel. BOULEVARD 4705-8167 OLD GOLDS cigarelai dėl jus

Vra pačios Gamtos.. be pridėtų prieskonių
Tyro saulės brandinto lapo—kuriuo 

augintojas, didžiuojas,
Tos rųštęs, kuri ■nereikalauja jolpo taisymo

RŪKYKITE TYRO TABAKO OLD GOLDS
^bUtliiį ^ųeąkchių^ braižyti gerklę

Draugai padarę ponams Un- 
tuliams siurprizą, nupirkdami 
jiems gesinį v virtuvei pečių. 
Susirinkę gana daug draugų 
tiek vietinių, liek iš Racinė. 
Iš Racine dalyvavo ponai J. 
Glebai, Juoz. Glebai, A. Va&i- 
liauskui, -J- .- Vasiliauskas, Zh- 

ir jų šeimos. Visų ke-

Y0UR£y£J
Night and Mornlng to kaep 
them Clean, Clcar and Hcalthy 

Write far Free “Eye Care’* 
or °Eye Beauty” Book

Budriko krautuvėje eina 
bar išpardavimas ant gerų 
dio —

Nereikalingi Taisymo

Vasario 6 d. turėjau progos 
dalyvauti dvilypėj partėj. Bū
tent, tai buvo penkiolikos me
tų ženybinio gyvenimo ir kar
tu gimimo dienos pamitiėji- 
mas. Kaltininkai tos partės 
buvo geri ir artimi draugai 
pp. Eugene ir Julia Untuliai, 
kurie gyvena po numeriu 4910 
— 25lh Avė.

Minėtą dieną sukako lygiai 
penkiolika metų, kaip ponai 
Untuliai apsivedė, o išvakarė-r 
se buvo gimimo diena. Pir
miau ponai Untuliai gyveno 
Ručine. Bet kiek žinoma, per 
paskutinius šešerius metus jie 
gyvena musų kolionijoj. ,Jic 
yra labai simpatingi ir liiiks- 
ino budo žuioneš, todėl per tą 
laiką įsigijo labai daug drtati-

Radio yra parankiausias ir 
pigiausias būdas pasilinksmin
ti. Pamislykite sau, savo na
muose būdamas pasieki visur. 
Gali gėrėtis muzika, dainomis, 
opera, girdėti simfonijos 
kestrą- ka tiktai nori ii 
tekainuoja keletą centų į 
landa.

gyvenimo patyrimo, iš apsi
skaitymo ir iš genijaus žmo
gaus dvasios.

Kas moka protauti, tas gali 
suprasti, kad šiandien mums 
toks žmogus reikalingas, 
kuris ne apie klaidas kalbėtų, 
o kalbėtų, kaip jas reikia už
miršti ir neleisti lietuviams 
skaldytis, pyktis, šmeižti vie
ni kitus, bet jungtis vienybėn, 
ginant lietuvio ir Lietuvos var
dą. O tokiu žmogum yra p. 
Bagočius.

ATWATER KENT 1932 mode
lis vertės $110.60 ftftl 
už ............................
MAJESTIC 1932 metų vertės

T00.,lubar $49.00
M1DGET RADIOS vertės 

^9-.00...dubar. $19.00
■ I

Didelis pasirinkimas. 
Lengvus išmokėjimai.

silenkę nusijuokė ir paklausė, 
ar gali kas nbrs. parodyti žmo
gų, kuris butų savo gyvenime 
be klaidos. Tie žmonės, kurie 
už pečiaus tupėdami tik ro
žančius kalba, įsivaizdina, kad 
jie jau teisingiausi, tačiau jie 
nesupranta, kad visas jų gyve 
nimas yra klaida.

Primesti advokatai Bago- 
ėiui kokias klaidas yra tai 
nonsensas. Jeigu žmogus visų 
savo gyvenimų kalbėjo, dirbo 
tik su lietuviais ir dėl lietuvių, 
daugiau ragindamas, negu ku
ris kitas iš Amerikos lietuvių 
darbuotojų, žmones susipras
ti,— tai jam už tai garbė ir 
padėka. Ir tokių atsakomingų 
vietų, kuriai nedaugelis Ame
rikos lietuvių tinka, užleisti 
advokatui Bagočiui yra parei
ga kiekvieno SLA. nario.

Todėl, kad jis dar ir šian
dien sužavi minias klausytojų, 
nežiūrint, kad jaunystės jėgos 
toli palikę; todėl, kad jis tik
ras patriotas, mylintis kiek
vienų lietuvį, net ir tą, kuris 
jį prieš kitus nekaltai juodina; 
todėl, kad gerų santykių tvė
rėjas tarp žmonių, nes jo kal
bose nematyti tų asmenišku
mų—žmogaus silpnybių ku
rias kiekvienas iš musų papil
do; todėl, kad prie, dabartinių 
įranėių santykių tarp lietuvių 
kito nėra, kuris galėtų taip 
pažinti ir pataikyti žmogui- 
lieluviui širdin savo kalba, 
kaip p. Bagočius, ir nu
rodytų gražiai jo palies klai
da.

Turėdami omenyje visa tai, 
apie ką kalba eina, reikia 
kiekvienam iš musų suprasti, 
kad tas, kuris apkalba kitų, 
jį juodindamas, pats visada 
yra dar juodesnis; ka$į tas, 
kuris kitame mato tik klaidas, 
—-pats klaidose gyvena. O tas, 
kuris kalba apie reikalų tarp 
lietuvių vienybės, kuris kalba 

‘apie tai, kaip turime‘tvarky
tis, kad nebūtų tų erzinimų, 
yra žmogus tik su protu ir 
auklėjimu, o ne su plepalais, 
ne su žiniomis, gautomis iš 
saliunų bet iš mokyklos, iš

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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[Acme-P. 8 A. Photo]

Kiniečių nacionalės armijos skyrius, kuriame tarnauja moterys. Moterų-kareivių uniforma yra 
tokia pat, kaip ir vyrų.

to

noshiečių, kurie dalyvavo par- 
tėj, negalima nei suminėti 
nes perdaug laikraštyj vietos 
užimtų. (ialhi pasakyti tik 
ti<&, jog buvo susirinkusi visa 
miesto Smetona, — biznieriai 
ir šiaip geri žmonės.

Prie partės surengimo dau
giausiai prisidėjo ponios J. 
Kondrotienč ir J. Jurevičiene. 
Apie 11 vai. vakaro ponai Un
tuliai ir visi svečiai buvo pa
kviesti vakarieniauti. Laike 
vakarienės buvo pasakyta įvai
rių prakalbelių ir linkėjimų, 
žodžiu, partė buvo linksma ir 
turininga, kaip ir pačių ponų 
Untulių gyvenimas.

Dabar truputį apie ponų Un- 
lultų praeitį. Kaip pirma mi
nėjau, jie seniau gyveno Raci- 
ne. Kiek susitaupę pinigų, po 
karo jie išvyko į Lietuvą ir 
manė ten apsigyventi, kaip 
daugelis kitų lietuvių. Gyve
nimo sąlygos tėvynėj pasirodė 
visai nepalankios. Tad ponai 
Untuliai nutarė grįžti atgal į 
Ameriką. Pirmiausiai jie nu
vyko į Kubą ir turėjo; labai 
daug vargo pakelti, kol dasi- 
gavo į Ameriką ir atvyko į 
Kcnoshą.

Būdami didelio ptisiryžimo 
žmonės, jie 'nugalėjo visas 
kliūtis ir dabar, rodosi, gyve
na gana laimingai. Jie augina 
gražų keturiolikos metų sunų^ 
kuris turi palinkimą prie mu
zikos. Jo muzikos mokytojas 
yra gerai žinomas ehieagie- 
čiams ir kęnoŠhieČiams p. K. 
Steponavičius. > t

Ateitis daug Žada tiek po
nams /Untuliams, liek jų sū
nui. Aš nuo savęs linkiu 
jiems kuo laiinmgiausio gyve
nimo. —- J. Martin.

VVaukegan, III
Atsišaukimus

Vasario 8 d. tapo sutvertas 
komitetas, kurio tikslo bus 
šelpti debarbius ir jų Šeimas. 
Visi gerai žino, kad šiandien 
randasi nemažai* žmonių, ku
rie kenčia didelį skurdą. Tad 
kiekvieno pareiga yra šelpti 
juos. - Ū!

Smomi prašome visų, kurie 
turi kokių atliekamų drabu
žių, priduoti juos komitetui.

C,»*v

S.r _ . . i
l pa* 
vištai 
stop- 
igno-

paki

Žinoma, yra pageidaujamos ir 
kitokios aukos. Komiteto pri
ėmimo stotis yra-pas Anton 
Petkus, 561 Caroline Plaee.

— Komitetas.

M. Zoščenko Vertė A. V*

Maža Klaida
Taip sovietai švietė savo 

darbininkus

Kas šiandien? Trečiadienis, ar 
ne tiesa? žinoma, šiandien tre
čiadienis. Bet tai įvyko pirma
dienyje. Pirmadienyje visas mu
sų būrys vos nenumirė iš juo
ko. įvykis buvo begalo juokin
gas. Užtikta mažaJklaida.

Matai, kiekvienas darbinin
kas dirbtuvėje moka rašyti ir 
skaityti. Pabudink kurį vieną 
darbininkų vidurnaktyje ir 
liepk jam parašyti savo vardą 
ir jis tai padarys-ba-jokio sun^ 
kūmo.

Kodėl? Nes triumviratas, ku
ri musų dirbtuvė paskyrė dar- varde.

. ' ■ j x ■ 1 rr ' I-

bininkų tarpe įgnorancijai likvi
duoti buvo labai energingas. 
Po trijų mėnesių visa ignoran
cija buvo likviduota, žinoma, 
tie, kurie nebuvo labai gabus, 
ignorantais ir pasiliko. Jie vis 
maišė savo pavardžių raides. 

’Gusevas, pavyzdžiui, nuolatos 
iškraipydavo savo vardo raides. 
Kartais, pasitaikydavo, jis pa
rašydavo “S” ne , toje vietoje, 
arba surašydavo visai ne tas 
raides, kurios turėjo jeiti 
Vardę, kariais raidę* “G” 
pamiršdavo. Bet visi kiti 
gėsi kuo labiausiai savo 
rancijų HkVidUoti.

Ir dabar, visiems taip
lūs kultūroje ir gerai apsišvie- 
tus, įsivaizdinkite tokį nesusi
pratimą :

Matai, kasininkas Yeremei 
Mironovič tai /pastebėjo visai 
netikėtai. Kaip paprastai, algos 
išmokamos šeštadieniais; pir
madienyje kasininkas peržiurė
jo sąskaitas, norėdamas persi
tikrinti, kad kur neįvyko klai
da. Bestumdydamas skaitiklių 
guzikus, jis staiga algų sąraše 
pastebėjo mažą kryželį. Visi ki
ti buvo parašai, tik viską gadi
no vienas kryželis.

“Kaip čia atsitiko?” nuste
bo kasininkas. “Kodėl vienas 
darbininkų padėjo kryželį, 
kuomet fabrike visa ignoranci
ja buvo likviduota ir kiekvie
nas gali pasirašyti savo pa
vardę?” ‘

Kasininkas prisižiūrėjo ar
čiau ir pastebėjo, kad kryže
lis buvo padėtas prieš darbi
ninko Klebovniko pavardę. 
Kasininkas apie savo radinį 
pranešė knygvedžiui, knygve- 
dys pranešė sekretoriui ir lt. 
ir lt.

Gandas apie įvykį pasklido 
po visą dirbtuvę; “Ir išrinko
me mes puikius žmones lik- buvo labai apšviestas ir visa jo 
viduoti ignoranciją!”

Dirbtuvės komiteto pirmi
ninkas galvatrukčiomis atbė
go į apyskaitų biurą. Jis pa
reikalavo algų sąrašo. Trium
viratas jau ten buvo ir smar
kiai tarp savęs ginčijosi. . Ir 
tikrų tikriausiai — kryželis, 
tebebuvo prieš Klebovniko pa-

af.M.11 >iilili»ltii..li'i.».iu.AMilil ....... — , ...... <

“Kas per vienas tas Klebov
nikas?” visi beveik vienu kar
tu paklausė. “Kodėl jo igno
rancija nebuvo likviduota? 
Kodėl ne visi moka rašyti ir 
skaityti? Kodėl tik vienas Klc- 
bovnikas tebeglūdi didžiau
sios tamsumos ir nežinojimo 
bedugnėje? Ką triumviratas 
nešioja ant savo pečių? Ko
pūstų galvas?”

Triumvirato trys nariai ten 
buvo ir žiurėjo į vienas *kitą, 
nežinodami ką sakyti Kle- 
bovhikas buvo pašauktas į 
biurą. Jis gabus ir išlavintas 
darbininkas, darbštus... J biu
rą atėjo labai nenoromis. Visi 
jo užklausė:

“Ar gali pasirašyti?”
“Žinoma.” jis atsakė. “Tris 

mėnesius užtrukau likviduoda
mas savo ignoranciją.”

Dirbtuvės komiteto pirmi
ninkas nuleido rankas nuste
bęs. Ir triumvirato trys vėl 
pradėjo dairytis ir pečiais 
kratyti. Klebovniko dar kartą 
užklausė:

“Tai kas prie tavo pavardes 
pasirašė su kryželiu?”

Klebovnikas pažiurėjo į są
rašą.

“Taip,” atsakė, “tai mano 
raštas. Aš ten padėjau mažą 
dryželį. Aš buvau labai gir
tas. Savo pilno vardo jokiu 
budu negalėjau išrašyti.”

Visi pradėjo juoktis; ir vi
si tuojau subėgo 
triumviratą: galų 
vo užduotį atliko 
šiai. Visi pakratė 
Klcbovniku. \

. “Tai,” jie tarė,

pasveikinti 
gale jie sa- 
kuo geriau- 

rankas su

mums nuo 
pečių nuimta labai didelė naš
ta. Mes galvojome, kad tu dar 
vis tebekliedi didžiausio tam
sumo ir nežinojimo bedugnė
je...”

Bet Klebovnikas, nors ir 

ignorancija likviduota, ir se
kantį kartų, antrai mėnesio 
pusei pasibaigus, vietoje savo 
pavardės, padėjo kryželį ant 
algų surašo: jis. vėl buvo gir
tas. Bet niekas šį kortų nenu
stebo, .visi žinojo kame da
lykas. Kiekvienas žinojo, kad 
Klebovnikas visgi jau buvo 
apšviestas.



Trečiadienis, vaš. 10, 1932
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and Mr. Bnkšnaitis looking on

VISI VALGIAI ATPIGO!
valgykloje

irtis moterims

EKSKURSUOS
What’s an organ LIETUVON

Telefonas po ranka

this
I be

DYKAI 
KNYOEK.fi

kalbėtis aiškiai, 
kuo, bite kur, bite laiku
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BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St. 
Office Te]. Calumet 3399 

/ Res. Tel. Yards 3408

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Brooks had two fingers of 
his right hand badly bungled 
u p i n basketball practice the 
other evening and hc dropped

Gubernatoriaus ras 
tas Klaipėdos 

Seimeliui

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
ForniŠių ir pianą maveriąi vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

“Certainly, you will 
doetor assured him.

Kadangi 50 centu i Lietuva siusti nepatogu, tai susimeskite
Ūž 50 centu Jus padarysite dideli dalyku, nes ne viena lietuvi 

raštj, ir paskui jau jie patys nemokė*

II Lietuvi “Lietuvos Ūkininkui” 
etavoje, o" jau' “Lietuvos Ūki

will have to 'be held 
our next broadcast.

Speaking of basketball, we 
have heard rumors that the 
basses have, a basketball team. 
Come tell us basses. Is it true 
that you are trąining to beat 
the tenors?

“Well then, you’re a wonder, 
Doc”, smiled our patient, “be- 
cause I ne^er could before.”

' Musų tikslas yra pagelbėti jums 
greitai ir nebrangiai? su bile

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglttered Patent Attorney 

<3-A SMvrlty 8*vlm» A C*mm«relsl 
Bank Buildlng

(Dirsctly seress strest from Patent Office) 
VVA8H1NOTON. D. C.

! A t Pirmyn rehearsal lašt 
Thursday, we wcre honored to 
have with tis Mr. Bukšnaitis 
of Brooklyn,* N. Y. and. Mrs. 
Nora Gugis. Mt*. Bukšnaitis is 
responsible ‘ for practically all 
our Lithuanian translations of 
operettas. In his short talk he 
congratulated the chorus for 
the spirit • with whięh they 
worked at his latest and fa
vorite translation “Agurkai”. 
Mrs. Gugis, who is ever present 
in the best Lithuanian artistic 
cndeavors, špoke, encouraging- 
iy and shovved-us that shė had 
more than an outside interest 
in, our activities. Both Mrs. 
Gugis and Mr. Bukšnaitis will 
be at the performance’ Febru? 
ary 21st, Mrs. Gugis filling an 
important role in the show,

kų extra
vo namas dabar mažiau, negu 
davo. Pasaukite musų Biznio

Oni* time grovvs short, and 
we regret that sevėral contri- 
butions 
over for 
The producers of “Agurkai” 
remind yąu of the chorui re- 
hearsals Thursday and Friday. 
Time is štili shorter. See you 
all at the rehearsals and we’re 
signing ' off until Tuesday 
next week.

Your cnnouncer has beep 
Joseph Gura.

M N) E-ILTINE AUN

Busi sveikas, jei valgysi musą 
gardžius ir sveikus lietuvių valgius: Varškė

Lietuvos. Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
-• . i . -*' K . 'd

Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol.
Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO

These vve.ekly broadcasts are. 
sponsored by the manufactu- 
rers of “Agurkai”. We are 
sure that all of you have heard 
of “Agurkai” the great sorrovv 
killer. Scicutists claim that it 
mušt be vitamin “.T” in our 
product which makes one for- 
get depression with its bank 
crashes and unemployment.

( “Agurkai” comes in 50 var- 
ieties. If you are at all inter- 
ested, see your nearest dealer 
(any mčmber of Pirmyn chorus) 
at once. Already indications 
point to a complete sellout. 
There v/ill be būt one delivery. 
That, at the Lithuanian Audi
torium February 21, 1932.

Amelia 
izer?

Little Helen: — Aw, he’s the 
guy that makes music in 
church

A contribution in letter form 
vvarns us: “Ah! It is not far 
away. The nite will be gay. 
Let’s all be there.”

Mysterious Knight.
Now what can this mean? 

Is this knight talking about 
the coming operetta or is it...? 
Let us wait and see this thing 
thru.

NOT SlNCE

LEPT ___ L

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška
seredomis iki

Kovingas Darbininką Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 
Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.

Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 • OKLAHOMA’ CITY. OKLA

Halloa Everybody: —
This is' your favorite an- 

nouncer, the Singing Fool 
broadcasting to vou from sta- 
tion NAUJIENOS.

[Acmc-P. A. Photo]
/

Si r Eric Drummond, Tautų 
Sąjungos sekretorius, kuris 
trumpoj ateityj rengiasi pasi
traukti iš tos vietos.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER > 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciajiškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu galvds skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, 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 I vai. 
4200 West 26 St. ______ kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą IJetuvą 

Savo meile savo Tėvynei jie jau yra irodę atvėjų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumų savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Ue« 
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo {rimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikru^ti*

' . “Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas

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

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai. TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia Dinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi 
rengimo.'-
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

. 7Z 7‘ . ‘' *7 ’ .................. * * ■'

įpratinsite skaityti gerų lai! 
anseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus__
50 centų Ir savo giminių adtteau 
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti

- „ ‘ “LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
* Lithuania, Kaunas Gedimino gat 88 Nr. ,
P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininkų” Amerikon i&siraš’ 

kia atsiųsti visų, metų prenumeratos 2 dol.. pusei metų 1 dol

Kokį saugumo užsitikrinimą teikia turėjimas 
pagelbinio telefono prie savo lovos! Jis yra 
po ranka atsitikus skubiam reikalui. Lengva 
yra atsakyti telefoną ar pačiam ką z pašaukti 
vėlai vakare ar anksti ryte dar tebesant lovoje! 
Jus sutaupinsite žingsnius vartodami šį paran- 

telefoną. Kaštuoja gi įsivesti į sa- 
pirmiau kaštuo- 
Ofisą.

(tąsa iš 1 pusi.)
Nuvykęs į Berlyną ponai 

Boettcher ir BaltromejUs su
tiko tenai atvykusį iš Kauno 
poną Gubba ir kartu visi trys 
dalyvavo derybose su vokie
čių vyriausybes organais. Po
nai Gubba ir Batroinėjus visa 
tą, kas čia pasakytp, patys pa
tvirtino ir paaiškino, kad de
rybas su Vokietijos vyriausy
bes organais jie vedę tik dėl 
įvežimo Vokietijon žemes ūkio 
produktų iš Klaipėdos krašto. 
Aukščiau minimi trys asmenys 
nei išvažiuodami iš Lietuvos, 
nei nuvažiavę i Berlyną^ apie 
savo kelionę Lietuvos orga
nams nieko nepranešė. Be to 
ponas Baltromėjus vengė net 
pasiimti užsienio pasą. Kaip 
matyti iš pridedamo čia pa
liudymo, ponas Baltromėjus 
yra vedęs derybas su Vokieti
jos valdžios organais tokiais 
klausimais, kurie turi “ein 
erhebliches deutsehes Interese 
se” (svarbų vokiskumo reika
lą). Kadangi nei ponas Boelt- 
cher, nei ponas Gubba nenei
gia savo dalyvavimo kartu su 
ponu Balt rome j u nurodytose 
derybose, tai prieinam išva^ 
dos, kad ir ponai Boettcher ir 
Gubba buvo nuvykę Berly
nan atstovauti “ein arhebli- 
ches deutsehes hderesse”.

Be to Direkcijos narys po
nas Podšus šio mėnesio (sau
sio) 1-5 dienomis Karaliau
čiaus Landesliauptmanno įstai
goje be Centro vyriausybės or
ganų žinios, bet su Direktori
jas ir Vokietijos generalio 
konsulio žinia yra vedęs pasi
tarimus ir sulygęs su Lande- 
shauptmanno įstaiga beturčių 
aprūpinimo atsiskaitymo rei
kalais.

Klaipėdos krašto autonomi
niai organai,, šiame atvejuje 
Direktrijos prezidentas ir di
rektorijos narys, o taip gi 
Seimelio nariai yra, einant 
Statuto 17 ir 10 straipsniu, įga
lioti veikti tik Klaipėdos kraš
to teritorijoje (sur le territoi- 
re de Meni ei) ir lodei jų vy
kimas užsienin, nors ir savo 
tariamų pareigų proga, pats 
savaime yra neleistinas, nes 
einant Statuto 4 ir 5 straipsniu 
Klaipėdos atstovavimas užsie
nyje priklauso išimtinai Cent
ro valdžiai. Tuo labiau ne
leistinas ponų Boettcher, 
Gubbos ir Baltromėjaus veiki
mas svetimoje valstybėje tos 
svetimos valstybes interesams 
atstovauti.

Apie išdėstytą skaitau rei
kalingu suteikti žinių Klaipė
dos karšto Seimeliui.

Pasirašė: Merkys,
Gubernatorius.

into a doctor’s Office to have 
his injury attended to.

“Doc”, he asked anxiously as 
he was leaving, “wh6n 
paw of mine heals, will 
able to play the piano?”

Wo wonder if the contributor 
of the following story is a 
f vien of Stephens Revelers.

Anicetta: — I hear that in 
England they have started a 
new dance fad, dancing with- 
out 'music.

Estei le
We’ve had jazz bands in Ame 
rica for vears.

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta
rę rengti šiais metais' 'Sekančias 

EKSKURSIJAS:
, Balandžio 20 d., Laivu “EUROPA”
per 51/> dienas j BREMENĄ, iš ten gelžkeliu j

I KLAIPĖDĄ arba KAUNĄ

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

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

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “LANCASTRIA”

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

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

Liepos 2 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “FREDERIK Vffi”

Y į Scandinaviją, iŠ ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ , 
Ši Ekskursija patogi tiems, kurie nori vežtis automobilį.

Liepos 16 d;, Laivu “STATENDAM” 
į Hotterdamą, iš ten gelžkeliu į KLAIPĖDĄ '

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

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

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į Naujienas arba 
pas bile Laivakorčių Agentų Sąjungos narį, ,

UNIVERSAL RESTAURANT
A. A. NORKUS. Savininkas.

750 W. 31 st St. Phone Victory 5371

“Nuga-Tone padarė 
mane sveiką”

P-nia O, Mikolaitlcnfi, Buffalo. N. Y., ra- 
Ao ir nako: “Aft noriu, kad kiokvienas žino
tų, Jok Ntiga-Tono padarė mano sveikų. Per 
kelis matus as buvau silpna ir ttinėjau pra
nta sveikatų. AS ėmiau daug- |vairii) vaintų. 
bot Jie buvo be vertės. Nuga-Tono pagelbė
jo innn | kelias dienon. Daugelin mano drau
gų ir kaimynų sako, knd Nuga-Tono yra pa- 
atobėtinan."

Nuga-Tono Htistlprina vinun kūno orga
nu*. JIh nuteikta jums gerų apetitų, nugali 
ekilvlo pakrikimus ir konstipacijų ir priduo
da naujų stiprumų? ir jėgų rattmonlnia ir 
nervams. Nuga-Tono yra pardavinėjamas ap- 
tiokininkų. Jeigu aptiekininkas neturi jo. 
paprafiyklt. Ji užsakyti ifi savo urmininko, 
žiūrėkit, kad jus gautumėt Nuga-Tono. Ne
priimkite nieko kito.

NAUJIENOS, Chicago, III,
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Oh what a pal was Mary!
Būt what happened to our Miss 
Mary Vaidilas? Are her duties 
at the U. of C. takihg’ Up all 
her time,?-

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

“Naudojau Pain-Expellerį ir Tuojaus 
Atgavau Savo Sveikatą” 

“PAIN-EXPELL^RIS sugrąžino man sveikatų. Per suvirA dti metu ai kanki
nausi su skausmais pečiuose. Išleidau daug dolerių daktarams, kurie užsispyru
siai reikalavo, kad gulėčiau lovoj.

“Mano draugas patarė man, kad jei aš trinčiau skaudamus sąnarius su PAIN- 
EXPĖLLERIU. tain tuojaus išgyčiau. Paklausęs savo draugo patarimo pradėjau 
naudoti PAIN-EXPELLERI ir tuojaus atgavau savo sveikatų/’

(pasirašo) B. D., Phiiadelphia, Pa.

- PAIN-EXPELLER* m-

* JH v> pat* Biare
Per suvirS 60 metų tikrasis Enker PAIN- 

EXPELLERIS gelbėjo darbininkams “sugrįžti 
~ H x vėl prie savo, darbo.“ Sustingę sąnariai, skau-

r darni muskulai, skausmai pečiuose, reumątiški
jįįKyį XV.gėlimai, strčndicglis, neuralgija ir kiti pana-

1 fiii'Mr šus skausmai greitai pasiduoda šio puikaus
L t f linimento dideliai gydančiai galiai.

//UF I ii K« PAIN-EXPELLERiS padarė kitiems,
f ftJ P^arys t!* pati *r iums-
r Kaina 35c. ir 70c. , Parduodamas Visur
| 4 9 'Tikrasis pažymėtas INKARO vaisbaženkliu.

Naujas Oscar Ameringer
, Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian

Laikas daug reiškia 
prie patentų. Neriai- 
kuoklt vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymu. Prisius- 
kitę braižini ar mo
deli dėl Instrukcijų, 
arba rašykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutė* “JHow to Ob- 
taln a Patent“ Ir “Reeord of Tu- 
▼entlon” formos. Nieko oelmatn ai informacijas ką daryti. Susi
rašinėjimai laikomi paslaptyje. 
Greita*, atsargus, rūpestingas pa-

PATENTS
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VOKIETIJOS KAPITALIZMO GALAS?

Į Vokietiją šiandie yra atkreiptos viso pasaulio 
akys. Ta šalis dabar gyvena sunkų ekonominį krizj, ku
ris gali pasibaigti visišku jos subankrotavimu. Jai gra
sina nemažesnis ir politiškas krizis. Kraštutinių parti
jų — fašistų ir komunistų — jėgos Vokietijoje auga, o 
vidujinės partijos eina silpnyn. Šį pavasari bus rinki
niai Vokietijos prezidento, rinkimai į Prūsų seimą ir 
rinkimai į Vokietijos reichstagą.

Prūsuose visą laiką po didžiojo karo valdžią turė
jo savo rankose demokratinės respublikinės partijos: 
socialdemokratai, demokratai ir katalikų Centras. Jei
gu seimo rinkimuose šitos partijos netektų daugumos, 
tai valdžia gali patekti į “nacių” .(fašistų) ir monar- 
chistų rankas. Tuomet prasidėtų respublikos griovimas 
Prūsuose. Atžagareiviai, kontroliuodami valdžią, imtų 
šalinti iš policijos ir kariuomenės respublikos šalinin
kus ir jų vieton dėti respublikos priešus. Po to fašistai 
gal bandytų padaryti valstybės perversmą, — kas, ži
noma, iššauktų Prūsuose pilietinį karą — ginkluotus 
susirėmimus tarpe respublikos priešų ir jos gynėjų.

Bet Prusai sudaro du trečdaliu visos Vokietijos te
ritorijos. Dėka to, kad iki šiol respublika buvo stipri 
Prūsuose, ji buvo Apsaugota ir visoje Vokietijoje. Jei- , 
gu Prūsuose laimėtų respublikos priešai, tai ir viso 
krašto respublikos santvarka atsidurtų pavojuje. Šitą 
pavojų dar padidintų, demokratinių partijij, nepasiseki
mas ateinančiuose reichstago rinkimuose.

Viso to aky vaizdo je daugelis šiandie kalba apie be
siartinantį ne tik respublikos, bet ir “kapitalizmo galą” 
Vokietijoje. Nurodoma į tai, kad kapitalizmo sistema 
nestengia milionus darbininkų aprūpinti darbu (Vokie
tijoje yra daugiau, kaip 5,000,000 bedarbių!) ir užtik
rinti gerbūvį platiemsiems viduriniems buržuazijos 
sluoksniams. Bedarbių vargas stumia darbininkų ma
ses į komunizmą, o bankrotuojanti buržuazija dedasi 
prie fašistų. Tuo budu nuolatos didėja skaičius žmo
nių, kurie atvirai stato savo tikslu sunaikinti dabarti
nę ekonominę sistemą.

O kas Vokietijoje gina kapitalizmą? Jo negina so- 
-cialdemokratai, kurie yra kolkas stipriausia politikė 
partija, nes ji turi reichstage (visos šalies parlamente) 
143 atstovus, kuomet sekanti stipriausia partija turi 
107 atstovus, o komunistai — 76. Socialdemokratai yra 
priešingi ginkluotiems perversmams ir tokiems ekspe
rimentams ekonominėje srityje, kurie paaštrintų pra
monės ir finansų krizį. Jie kovotų už demokratinės res
publikos išlaikymą, bet kapitalizmo sistemą ginti jiems 
nerupi. Kapitalizmo gynėjai yra tiktai katalikų Cent
ras, kuris turi daug-maž tiek pat atstovi? reichstage, 
kaip komunistai, ir liberalinės buržuazijos partijos — 
demokratai ir liaudies partijos. Dvi pastarosios parti
jos tačiau smarkiai smunka žemyn ir šiandie beturi tik 
keletą dešimčių atstovų parlamente.

Taigi atrodo, kad kapitalizmo likimas Vokietijoje 
yra nulemtas. Jo priešai sudaro milžinišką daugumą 
tarpe Vokietijos žmonių. Bet ką ta dauguma nori jo 
vietoje statyti?

Socialdemokratai stoja už demokratinį socializmą. 
Dvi kitos prieškapitalistinės partijos, fašistai ir komu
nistai, yra priešingos demokratijai. Vokietijos nacional
socialistai (“naciai”) nori tokios diktatūros, kokią Ita
lijoje yra įsteigęs Mussolini, o komunistai — tokios 
diktatūros, kokia gyvuoja sovietų Rusijoje. Fašistai su 
komunistais, susidėję išvien, gali bandyt nuversti de
mokratinę respubliką, bet toliaus jų keliai tuojaus per
siskirtų ; jie imtų ant žut-but kovoti tarp' savęs. Vokie
tijos fašistai yra dabartiniu laiku veikiausia dvigubai 
stipresni už komunistus. Jeigu jiems vieniems butų pa
likta “persiimti”, tai fašistai, be abejonės, komunistus 
sumuštų, — ypač, kad fašistams ateitų pagelbon da ir 
įvairios monarehistų grupės (“Plieno Šalmas” ir kitps 
organizacijos).

Bet kuomet fašistai su komunistais ' grumtųsi dėl 
kontrolės valstybėje, kiti žmonės juk nežiūrėtų j tą ko
vą pasyviai. Socialdemokratai, kurie turi milionus pa
sekėjų, susijungusių politinėse ir profesinėse organiza
cijose,* nieku budu neleistų fašistams įsigalėti. Todėl tų 
kraštutinių partijų kova negalętų pasibaigti griežta 
vienos arba antros jų pergale. Jiedvi greičiaus gali vie
na antrą neitralizuoti, negu pasiekti savo tikslo.

Prie šitokio jėgą pasidalinimo kapitalizmo priešų 
eilėse, vadinasi, nėra pamato laukti, kad šiandie, jį su
griovus, Vokietijoje galėtų būt įsteigta kokia nors ki
ta ekonominė sistema. O kai nėra kas galėtų steigti ki
tokią sistemą, tai ir pats kapitalizmo griovimas tuo.l 
tarpu netenka prasmės. Kas gi griaus seną namą, pir
ma negu yra užfikrinimas, kad tuoj bus pastatytas 
naujas? , ‘ . j

Mes manome todėl, kad tos kalbos apie “kapitaliz
mo galą” Vokietijoje dar yra perankstybos. Kapitaliz
mas senos rūšies — nevaržomas ir nekontroliuojamas; 
kapitalizmas Vokietijoje, iš tiesų, tur būt, jau baigia 
savo dienas. Šiandie Vokietijos valdžia bando dekretais 
reguliuoti kainas, randas ir nuošimčius. Valdžia teikia 
pagelbą bedarbiams ir žemės ukiui. Muitais ji stengiasi 
apsaugoti savo krašto pramonę nuo svetimų šalių kom- 
peticijos... Bet šitos priemonės dar nepanaikina priva
tinio kapitalo ir privatinio biznio.

Kapitalizmui Vokietijoje ateis laikas “rezignuoti” 
tuomet, kai jo priešai ne vien sudarys daugumą visuo
menėje ir parlamente, bet ir turės vienodą tikslą ir vie
nodą veikimo metodą. Tai gali įvykti tiktai po socialde
mokratijos vėliava. Kol dalis kapitalizmo priešų dar 
eina su fašistais, o kita su komunistais, tol jo gyvybei 
didelio pavojaus nėra.

S.L.A. REIKALAI
Dėl Gegužio kandida- 

tiiros
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čiojnsi iš; SLA. purių. Kitą 
kartą apie kitus savo nuomo
nę pareikštų.

A., K. RttifcattsRtt.s,. M,
SLA., 288 kp. narys.
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Kas pasamdė tūlas SLA. na? 
rius, gi kitus visai nemarius, 
musų demokratinės fraiiteiaia- 
lės organizacijos - reikaluose 
diktatūros, keršto dvasią pla
tinti? Mes visi apie SLA. na
rius kalbėdami privalome su 
pagarba jų pavardes minėti. 
Kokių politinių, ar tikybinių 
įsitikinimų musų nariai laiky
tųsi, mes neturime teisės juos 
šiokiais ar tokiais minėti. Jie 
.atėjo SLA. organizacijon dėl 
tos ramybės, kokią SLA.* kon
stitucija visiems užtikrina.

Pašalinei spaudai SLA. na
riai negali uždrausti apie mus 
rašinėti. Juo labiau pašalinė 
spauda SLA. visokeriopai ap- 
rašinės, tai bus neapmokamas 
musų garbingos 
garsinimas.

Kalbant apie 
SLA. Pildomąją 
pagarba galime 
dabartinį SLA. “prezidentą p. 
S. Gegužį, kaipo menkesnės 
vertybės asmenį, negu advoka-

Mokslo egzaminai 
kalsmtojams

BRAM STOKER

GRAFAS
Kerič A. Vaivada

DRAKULA
P«rmi<non Dčran V C<h

pašonėje yra ligoms. Jeigu rėk 
kės pagalbos, aš tave pašauk
siu ir galėsi tuojau pas, mane 
ateiti.” Nebuvo kitos išeities, 
kai]) tik sutikti, nes buvau 
perdaug pavargęs ir nebūčiau 
galėjęs išsėdėti, jeigu ir no
rėčiau, Todėl Lucijai pakarto
jus prižadą, kam nors atsili
kus, mane pašaukti, atsiguliau 
ant sofos ir pamiršau apie vis-

ir

organizacijos

aspirantu® į 
Tarybą^ su 

minėti musų.

žis, beprezidentaudamas savo
se pareigose SLA. nusidėjo ir 
daug nereikalingų išlaidą pri
darė, jau vien tuonii, kad 
įvairiom SLA. komisijom 
reikėjo laiką gaišinti ir SLA. 
išlaidas daryti tyrinėjimui, ar 
musų gerb. SLA. prezidentas 
nekaltas už apsileidimą ir 
SLA. $25,000 pražudymą. Tos 
klaidos ar skriaudos nuo

ant kitų kaltės vertiniu jis vi
sai susiteršė. ęhieagos 19M 
m. SLA. Seimo; įgaliota Komi
sija turejp savo SLA. orgąni- 
zacijios prezidentą' kvosti. To
ji Seimo įgaliota komisija vie
nu balsu (visi kaip vienas) ra
do SLA. Įšildomąją Tarybą 
kalta. Jau šito, kas čionai paj 
sakyta, yra gana;, kad rausti 
iš gėdos, kad mes SLA. na
riai tui’ėjeune-su Seimo įgąlior 
tos Komisijos pagalba iyTmėti, 
ar musų gerb. SLA. preziden
tas yra nekaltas ar kultas, Ši
tiek metų išprezidentavęs 
((virš 15), turi būti Seimo Ko
misijos kvočiamas ir, paga
lios, kartu su kitais SLA. Pil
domosios Tarybos nariais ras
tas kaltu... nenurimo, bet to
liau SLA. pinigus barstė vis 
su savim ir legalį patarėją va- 
žiobiamasis. Jeigu be prezi
dentaudamas gerb. S. Gegužis, 
atsijmaine, tai eilinių narių 
priedermė jam neleisti toliai 
.SLA. turtą eikvoti. Tasai 
gerb. S. Gegužio legalis pata
rėjas irgi kaltas tų $25,000 
pražudyme. Ar galima SLA. 
nariams ir toliau tųkius įsiga
lėjusius apsileidėlius SI<A. 
Pildomoje Taryboje laikyti? 

vTie visi SLA. nariai, kurie per-, 
i ša gerb. S. Gegužio asn^enj 
busimuose rinkimuose į SLA 
Pildomąją Tarybą prezidento 
V 1 /I I IV <5 < r ZA Tl-% t ri t rv «* G* ru

tPo Su v. Valstijų Konstituci
jos 15-tu ir 19^-tu priedu, Sfcv., 
Valstiją piliečių teisė balsuoti 
nėr atimama dėli priežasties 
“rasės, spalvos arba praeito 
vergijos padėjimo/’*. Kiekviena 
■valstija gali nustatyti save bal
savimo kvalifikacijas arba re- 
gulacijas, jeigu tik tos regula- l 
ei jos surinka su šalies priedais. 
Net 20 valstijų svarstė įstaty
mus prieš, nemokslius balsuoji 
tojūs; paskutinė valstija buvo 
Oregon 1923 m. Lapkričio meti. 
1921 m'. New Yorke valstija 
priėmė priedą reikaląujant bal
suotojo darodyti, jog jis skaito 
ir rašo angliškai, 1922 ir 1923 
m, tapo priimtas įstatymas, rėk 
kalauj,antis mokslumo egzaminą 
naujiems balsuotojams. SuvJ 
Vai; Kongresas kQvo 4 d. 1927 
m., įvedė mokslumo, egzaminus 
balsuotojams Alaškoj. '

Iš 20 valstijų, kurios turi 
mokslumo egzaminus, beveik 
pusę yra pietinės valstijos. Pie
tuose egzaminai įvesti tuo tiks
lu, kad sulaikyti negrus nuo 
balsavimo. Tos valstijos balsuor- 
tojas turi skaityti paskirtą dalį 
konstitucijos ir turi darodytą 
kad moka rašyti. Kartais rei- 
kalauj:ama tik pasirašyti vardą, 
vienoje valstijoj (Lonisianoj) 
reikalaujama parašyti aplikaci
ją fš z75 žodžių. Nekurios vals
tijos (kaip tai Virginia ir Mis* 

• sissippi) reikaląuja, kad tuojau 
paaiškintą dalį Konstitucijos, 
kuri jam perskaitoma. Kaikuj- 

(rios valstijos apsaugoja savo 
nemokytus baltus gyventojus 
;taip vadinamu “Grajidfather’s 
Clause”, sulig kuria žmonės, ku
rie balsavo arba kurie galėjo 
balsuoti prieš 1853 arba 1867 

!,m. fr jų ainiai paliuosuojami 
nuo mokslumo egzaminą. Bet 
1915 na. Suv. Vali Augščiau- 
sias* Teikmas pripažino Okia^ 
komas rinkimų įstatymo 
“Graradfather’'s Clause” riekons- 
titučinh®, '

Yra mažai imigrantų pietinę-1 
se valstijose ir, galima many-f 
ti, kad balsavimo įstatymas ne
buvo taikomas prieš imigran-i 
tus. Bet visos tos valstijos rei
kalauja, kad balsuotojai mokė-l 
tų skaityti angliškai; tokiu bu-1 
dii tas liečia ir svetimtaučius.j 
šiaurinėse valstijose, kur dide
lis skaičius, gyventojų nepaoka 
angliškai skaityti,, galimą saky
ti, kad tie mokshmio egflami-1 
nai priinttį prieš sverimtaučiys. 

' yaįrįąji^as^ Konstitttridosy
* skaitymo medžiage^. H

Kuomet Nęw Yorko vals
tijos mokslumo egzaminai buve) 
svarstomi, tai buvo nutarta ne
vartoti- konstitucijos kaipo skai
tymo niedžiagą, nes tąi per sun
kų ir tas atimtų apie 70% bal
suotojų. Galų gale nutarta var
toti New York Regentą moks
lumo bandymą. Tas bandymas 
yra vartojamas'New Yorke vie
šų mokyklų penktame skyriuj. 
1923^-1929 m. tik 17%, neišlai
kė egzaminą.
Valstijos neturinčios mokslumo 

egzaminų.
Be, viršminėtų 20 valstijų, 

trijų valstijų konstitucijos au
torizuoja priimti mokslumo 
bandymus,-— Colorado, Idahoi 
ir North Dakota. Bet jos dar 
nepriėmė, nors Idaho valstijoj; 
svarstomas. 1925 mebuvo ban
doma įvesti mokslumo bandy
mus Pennsylvanijoj, bet nepa- 
siseke. Kaslink kitų 23. valsti
ją, tas šią metų lapkričio mėn. 
[gautos informacijos rodo, kadi 
net 21 valstija neturi mokslu
mo bandymų ir nemano priimti. 
Informacijų nesulaukta iš 
South JDakota ir Tennessee.
Valstijos, kurios turi, mokslumo 
egzaminus balsuotojams, 

moksliški reikalavimai.
Valstija, kada priimta 

moksliški reikalavimai:
Alabama 1900, skaityti ang

liškai (iš Konstitucijos) rašyti 
anglų kalbą (Konstitucijos)

Arizona 1913: skaityti angliš
kai (iš Konstitucijos) pasirašy
ti vardą.

California 1894 skaityti ang
liškai (iš Konstitucijos) pasira
šyti vardą (turi pasirašyti po> 
affdeivitu).

r Comieeticut 1897 skaityti 
angliškai (iš Konstitucijos).

Delaware 1897 skaityti ang
liškai (iš Konstitucijos) pasira
šyti vardą.

Georgia 1908 skaityti angliš
kai (Konst.) rašyti anglų kal
boje (Konst.)

Louisiana 1898 skaityti ir ra
šyti angliškai „ąrba savo prigimt 
ta kalba.

Maine 1892 skaityti angliš
kai (Konst.); pasirašyti vardą.

Massachusetts, 1857 skaityti 
angliškai (Konst.) ; pasirašyti 
vardą.

Mississippi 1890 skaityti ang
liškai (Konst.) arba paaiškinti, 

| kas perskaitomu-.
Nąw Hampsllire 1902 skaity

ti angliškai (Konst.) ir rašyti.
New York 1921 skaityti ir 

rašyti angliškai. >
North Carolina 1900 skaityti 

angliškai (Konst.) ir rašyti 
angliškai (Konst)i

Oklahoma 1911 skaityti ir ra
šyti angliškai (Konstituciją).

*Oregon 1923 skaityti ir rašy
ti angliškai.

S'outh- Carolina 1895 skaityti 
ir rašyti angliškai (iš Konstitu*. 
ei jos).

Texas 1920 skaityti, rašyti ir 
kalbėti angliškai. (Tik kur fi
ziškai negalima,, kitaip norintis 
balsuotojas turi pagaminti balo- 
tą be pagelbos. Fiziškai apnega* 
lėtas turi angliškai pasakyti 
teisdariui, kaip nori balsuoti).

Virginia 1902 skaityti angliu
kai (iš Konst.) arba paaiškinti. 
Nuo 1904 m. savo- ranka turi 
išpildyti registracijos aplikaciją.

Washington 1896 skaityti it 
rašyti angliškai.

Wyommg 1899 skaityti ang-

(Tęstay»>
“0, aš nežinau, aš nežinau.

Ir tas yra man visų baisiau
sia. Visas tas silpnumas ateina 
man miege; nedrįstu apie tai 
ir galvoti.”

“Bet mano brangi mergaite, 
šį vakarą gali be baimės mie
goti. Aš tave visą naktį ser
gėsiu ir prižadu, kad niekas 
blogo neatsitiks.”

“Taip, aš galiu tavimi pasi
tikėti!” Tuojau pasinaudojau 
proga ir pridėjau: “Prižadu, 
jeigu pastebėsiu kokitfe blogų 
sapną pėdsakus niėko nelauk
dama pabudinsiu.”

“Ištikro? Ištikro mane pabu
dinsi? Kaip geras tu man vi
suomet esi. Aš dabar tikrai 
miegosiu!”/ Vos ištarusi tuos 
žodžius, ji giliai atsiduso ir 
paskendusi patalinėje, užmigo..

Per visą naktį prie jos išsė
dėjau. Ji nei nesujudėjo, bet 
visą laiką miegojo, rainiu^ gi
liu, gyvybę teikiančitą sveikatą!
teikiančiu miegu. Lupos_buvot sveikatos stovis ir stiprumas

Locijos Vestcnros dienynas.
Rugsėjo 9 d. —

( Kaip linksma aš šiandien 
jaučiuosi. Buvau iįek nusilpu
si if galimybė vėl galvoti ir 
vaikščioti,, yra kaip , po ilgos 

(audros, po ilgai apsiniaukusio 
dangaus naujai nušvitę saulės 
spinduliai. Kaž kodėl,, bet Ar- 
,turas man atrodo labai, labai 
artimas. Jaučiu lyg jo kvapo, 
jo, kūno, šilumą visai arti prie 
.manęs.. Manau, kad greičiau
siai ligą ū* silpnumas yra ego- 
jstiški dalykai, kuomet geras

Klaidu atftafoymas
“Naujienų’’ 24 uum, J^aurio 

2f>, 1932, laidoje, i straipsnyje 
‘'Prieš autLrą — /į/Zcz”, straips
nio vidpje, kur sakinys baigia
si: ...“šita geda negali būti pa- 
naikintai štai kąjp autoriaus 
buvo parašyta: Visų Lietuvos 
gyventoją piiietiąių teisių su
lyginimu ir. Žmonių atstovų* 
slaptu balsavimu išrinktų ir jų 

Be New. Yorko, Loųisi^nos, Lietuvos dalyvavimų*

kiek pravertos, ir krūtinė pul
savo reguliariai, kaip laikro
džio švytuoklė. Jos veide žaidė 
šypsena ir vien, iš to buvo gali
ma spręsti, kad jokie blogi 
sapnai nebuvo užėję gadinti! 
jos ramumą.

Anksti rytą atėjo jos* tarnai
tė, Luciją palikau jos globoje, 
ir nuskubėjau namo, nes mani 
labai rūpėjo visa eile dalykų, 
Artūrui ir Van Helsingui nu
siunčiau trumpas telegramas,, 
pranešdamas apie labai geras, 
operacijos pasekmes. Mano» 
.paties darbas, gana toli atsili
kęs, užėmė man visą dieną; 
tik gerai sutemus turėjau pro
gos paklausti apie savo zoofa- 
gišką pacijentą. Raportas bu
vo geras; Rbnficldas užsilaikė 
ramiai per paskutines dvi die
nas ir naktis. Bevalgant vaka
rienę, nuo Vau Helsingo atėjo 
telegrama, kurioje profeso
rius man patarė šį vakarą bū
ti Hillinghamc, prie Lucijos, 
nes gali būti, naudinga arti 
prie jos būti. Bet pranešė, kadi 
rengiasi išvykti nakties pašti-. 
niu laivu ir pas mane atvyks 
anksti, sekantį rytą.

Rugsėjo 9 d<— Pasiekęs Hil- 
Tinghamą jaučiausi gerokai 
pavargęs. Per dvi ištisas nak
tis ne s u merki a u akių nei vie
nai valandėlei ir mano protas 
neveikė, lyg butų sustingęs, 
kaip paprakai atsitinka sme
genims suvargus. Lucija buvo 
atsikėlusi k linksmame upe, 
'Besisveikindama ji griežtomis 
rakintis pažiurėjo į mane ir 
Įtarė: . A

“Jokio sėdėjimo šiąnakt. Tu 
lesi visai suvargęs, aš jau- 
’čitrosi beveik visai gerai, iš- 
1 tiktųjų,, zoš jaučiuosi gerai; 
jeigu tu neisi miegoti, bet sė
dėsi, aš irgi per visą naktį nc- 

Įiutk'g4jsiu,” Nesiginčijau dėl to, 
ibeti ftNėjaU' apačion ir suval- 
į*hHi vakarienę. Lucija nuėjo 
kurtu su manimi, ir, jausda
masis kiek ateigftvęsi taėda- 
nius prie stalo taip žavinčią 
kaimy pasigardžiuodam a s 
suvalgiau maistą ir išgėriau drebėti, 
dvi stiklines puikaus porto 
vyno. Pavalgius, Lucija nusi
vedė mane į viršų ir parodė 
kambarį, greta jos, kuriame 
jaukiai, linksmai degė židi
nys. “Dabar,” ji tarė; “tu turi 
pasilikti čia. šio kambario ir 
mano kambario duris paliksim 
atdąras. Gali atsigulti ant so
fos, nes žinau, kad jus dakta
rai jokiu budu nesutiktumėte 
atsigulti į lovą, kuomet jusųi

medei priduoda jėgos ir savo 
mintyse ir jausmuose jis gali 
klajoti, kur tik nori. Aš žinaą, 
kur mano mintys yra. Jeigu 
tik Arturas žinotą! Mano, 
brangįausis, tavo ausyse skam
ba bemiegant, kaip mano 
skamba- pabudus.. O, tas palai- 
uimlas. vakar nąkbies atilsis! 
Kaip- ramiai aš miegojau,, ge
ram. daktarui Sevardui besė
dint prie mano lovos. Lr šią
nakt nebijosiu miegoti, nes 
jis yra taip arti ir lengvai ga
lėsiu jį prisisaukti. Dieve, pa
dėk visiems tiems, kurie yra 
man taip geri! Ačiū Dieve! 
Labanakt, Artūre.

Dr. Sevttrdo dieny/ms.
; Rugsėjo 10 d. — Paįulau 
(profėsoria.u Va<i Helsingo ran
ką paliečiant mano g,aivą ir 
pabudau* tą pačią sekundę par 
šokdaiuas. Tai bent vienas 
daiktasv kurį mes gerai išmok
stame ligoninėje.
( “Kaip musą pacijeulas?” 
, “Gerai, kuomet ją apleidau, 
,geriau pasakius, kuomet ji 
mane apleido,’’ atsakiau*

“Eikim pažiūrėti.’’ tarė Van 
Helsįugas- ir kartu įėjome į 
jos kambarį.

' Langinės buvo nuleistos* to
dėl priėjau prie Įaugo nore- 

įdamas jas tykai pakelti, Van 
Helsingas lengvais, kaip kali
no žingsniais prisiartino prie 
kjvos.

Kuomet pakėliau Imagines ir 
rytmečio saidas spindulių švie
są užtvmo kambarį,' vėl iš
girdau profesoriauą duslų 
įkvėpavimo šnypštymą, 
suprasdamas, kaip retai tas 
pasitaikydavo, visas nutirpau 
iš baimės^ Pradėjau artintis 
bet Van Helsinkis pasibaisė
damas pradėjo atbulas trauku
tis. Jo> šauksmas “Goti in Himi- 
mcl” išaiškino jo žilą veidą 
[suėmusią agoniją. Pakėlęs 
i rauką rodė į: lovą* Metalinis, 
tvirtas veidas pabalę kaip' pe
lenai, bruožai susitraukė, Par 

[jutau, kad kojos man pradėjo

i

oro
ir,

(Bus daugiau).
-r- »» ..... i

No. 2Ž “Kavos”

• Ojiegon, Tėsaš" ir Wasjįiing ton į šita gedą lągcdi būti - panaikin- 
vaistuose apliikaktas turi ‘ 
skaityti d<xlį fudetal^s

ta.
Straipsnio užbaigoje, saki-

- neąišku#.

Autorius norėjo pasakyti: Mik 
sų dembktatįnių jėgų, kultin 
viniai kęvai, atskirais būreliais 
dirbančių, turime milžinišką 
didžiumų, bet sutartinam veiki
mui nes j organizuoja n t, gali 
užklupti audra neprirengusius.

Šiaii fokais fatio biznio pgo- 
be, rėktam— negali 

ti. Konkurentu vm
W ak nuefatinė. hmd i utines 
tMbimai gali ptUmakti didm- 
ttį hliįan*t tkticivp

IHtnt* kad be gprop rektonoe 
neapieiii. Kuo daugi— 
lamuojieti, tuo geriau eekaei.

ReAbma. kuii olJiehanta dnor 
dwt tkclbim— į /jfukawiuf. 
vimomet apiimoka.

Kai gacaimųi ‘'Naujienom”,
tas vimvinct luti naudo*
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CHICAGOS
ŽINIOS

persilaužė ranką. Pasirodo, kad 
merginų rankos buvo kietesnės, 
nei policininko.

Čerepokas serga, tai 
neina bažnyčion /

5

Ima nagan automobilių 
vagilius

Policija areštavo du jaunu 
vyru, kuriuos kaltina automo
bilių vogimu. Juodu yra. Har 
ty Sabin, 21 metų, 1732 West 
14 st., ir Emil Wybevg, 22 m., 
4544 So. Kedzie avė.

Vaikiozai prisijMžino, kad 
juodu vogdavę automobilius ir 
parduodavę juos savo vadui, ku 
ris mokėdavęs po $200 už kiek
vieną.

Policijos nužiui’ėjimu ta gon
ge, kuriai šiuo du vaikiozu 
“dirbę”, esanti pavogusi nema
žiau, kaip 500 automobilių. Po
licija tikisi suimti gengės va
dus ir surasti prieš juos pa
kankamai įrodymų, kad visą 
gengę sudraskyti.

Sakoma, jei nori šunį karti, 
tai nesunku ne virve surasti. 
Štai kunigas John B. Hubbard 
praneša, kad jisai paklausęs 
vienos savo parapijonkos, kodėl 
sekmadienį ji nebuvusi bažny
čioje. Moteriške paaiškinusi, 
kad jos čerepokas (turtle) su
sirgęs, tai ji prižiurę jusi “ligo
nį”.

Well, atėjo laikai ,kad net dėl 
cerepokų Dievas užmirštamas.

East 65 place. Jisai pagriebė 
bcnnbą, nors jos knatas jau de
gė, ir išmėtė ją laukan per lan
gą.

Dar metama, 
sprogo. Garažo 
jo.

Sprogo bomba
gėrimų parterio, 3439 West 51 
st. žalos eksplidzija parterio 
savininkui padarė apie $300.

North Side
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Graboriai

Agurkai

Įspėja chicagiecius
Policijos komisionicrius, Ja 

mes P. Allman, pataria chica- 
giečiams:

Krautuvių savininkai,• kurių 
bizniavietčse yra įtaisyti tilar- 
mai, pirvalo patikrinti juos kas
dien. Pirm negu uždaro krau
tuves, savininkai turi persitik
rinti, kad 
* Vagilis 
du m, kai 
Laikykite
vietėse po to, kai 
Krautuvės seifas 
statytas tokioj vietoj, kad po
licininkas patroliuotojas lengvai 
galėtų matyti jį eidamas pro

alarmai veikia gerai 
retai 
viduj 
šviesas

briaujasi vi- 
mato šviesą, 
savo bizniu

kas uždarote, 
turi būti pa-

krautuvės durys 
alarmu, 
tvirtais

tai ap- 
užrak

krautu-

Jeigu jūsų 
neapsaugotos 
saugokite jas 
tais.

Pirm negu uždarote 
vę, apžiūrėkite visas vietas, ku
riose vagilis galėtų pasislėpti, 
ypač gi ix> laiptais ir skiepe.

Kai jus paliekate krautuvėj 
saugiojoj šėpoj stambias pinigų 
sumas, tai paskatinate vagilius 
jų amatui. Padėkite pinigus 
dienos laiku savo apie! inkus 
banke. Brangus tavorai palik
ti languose per naktį atkreipia 
į save vagilių dėmesį.

Merginos tvirtesnės, nei 
policininkai

Dvi sesers, p-lės Jane ir Jea- 
nette Stalk 5118 Dorchester 
avė., parvažiavusios namo ren
gėsi palikti garaže automobilį. 
Staiga prieš jas pasirodė ban
ditas negras. Ažuot bėgti ar
ba atiduoti pinigus, merginos 
įveikė banditą, perbloškė ant 
žemės ir prispaudžiusios išlaiškė 
iki pasirodė policija.

Iki šiam laikui viskas buvo 
gerai. Bet štai vienas atvyku
sių policininkų mėgino pažiū
rėti, kaip kieta yra bandito pa
smakrė. Jisai kirto j žandą ir

ore, bomba 
stiklai išbyre-

prie minkštų

Šiandien pradės parda
vinėti taksų warantus

auga

Grūmoja pirmu tos rū
šies streiku ,

Tur būt dar pirmą kartą šioj 
šaly ketina' paskelbti streiką 
aviatoriai, orlaivių pilotai, dir
bantys (tentury Air Lines kom 
panijai. Ir jei nebusianti jie/ns 
sugrąžinta jų senoji alga 
mėhesiui, tai jie ketina, 
šiandie, sustreikuoti arba 
liautis kurį laiką operuoti 
panijos aeroplanus.

Pavarė iš darbo 23 
laivininkus

$350 
kaip 
bent 
kom-

or-

Century Air Lines kompanija 
pavarė iš tarnybos 23 orlaivi- 
ninkus (pilotus) vakar po to, 
kai orlaivininkai sakėsi pa
skelbsią streiką deliai algų nu- 
kapojimo. Algų kapojimas, 
kompanijos patvarkymu, įėjo 
galion vasario 1 dieną. Kompa
nijos tarnyba aeroplanais su
trukdyta.

Išsigelbėjo nuo bombos
Piktadariai metė bombą į ga

ražą Vincennes Auto Laundry, 
7818 Vincennes avenue.

Garaže tuo laiku buvo pri
žiūrėtojas George Cramer, 1540

šiandie prasidės pardavinėji
mas taksų warantų (taksų ga
rantijų). Norima tuo pardavi
nėjimu sukelti $18,500,000 be
darbių fondui.

Šią priemonę fondams sukel
ti neseniai užgyrė valstijos le- 
gislątura. Cook kauntes tėtu
šiai tikisi, kad bankai ir kito
kios Įstaigos ir pavieniai as
mens veikiai išpirks minėtą 
warantų sumą.,

Warantų išmokėjimas užtik
rinamas yra pirkėjams pajamo
mis iš taksų, o dar bus moka
mi nuošimčiai, tai ir numato
ma, kad piniguočiai žiūrės į 
warantų pirkimą kaip į gerą 
investmentą.

Žiemos laiku agurkai
Mat North SidČj viskas yra ga
lima. Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” vasario 21 d. stato 
scenoje juokingu operetę “A- 
gurkai”. Veikalas susideda iš 
trijų veiksmų. Tarpuose yra šo
kių ir daug juokų.

Choristai v dirba— mokinasi 
net lenktyn!uodatni. Kl. Jurge
lionis režisieriauja vaidinimui, 
o p. K. Steponavičius mokina 
chorą net po du kartus į savai
tę. Vadinasi, “Agurkai” noksta 
visu smarkumu.

Neužmirškite vasario 21 d 
Lietuvių Auditorijoj.

—žinąs. '

Garsinkitės Naujienose
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Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Jei. < Engleyyood 5840

Graboriai
Priešingi Wilkersono 

paaukštinimui
Chicagos advokatas Donald 

Richberfc, gelžkelių unijų va
dai ir Amerikos Darbo Federa
cijos viršininkai pareiškė savo 
argumentus, kode! jie yra prie
šingi teisėjo Wilkersono pa
aukštinimui i Apskričio Ape
liacijų Teismą. Jų nurodymu, 
teisėjas Wilkerson neprielan
kiai nusistatęs darbininkų uni
jų linkui. 'Protestas Wilkersono 
paaukštinimui tapo pareikštas 
Suv. Valst. senato komisijai, 
pirmininkaujamai senatoriaus 
Borah, kuri šį reikalavimą na
grinėja.

PADĖKAVONĖ 1R PAMI
NĖJIMAS

EDVARDAS VIRBICKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu va

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

Priklausė prie Aušros Vartų 
Vyrų ir Moterų Dr-rės. Teisybės 
Mylėtojų ir Lietuvių Piliečių Paš. 
Kliubo.

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

Kūnas pašarvotas.' randasi 2049 I 
W. 2 3 St. tel. Roosevelt 8936. t

Laidotuvės įvyks pėtnyčroj. va- į 
sario 12 dieną, 8 vai. ryte iš na- 5 
mų į Aušros Vartų parapijos i 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kaži- •' 
miero kapines.

Visi a. a. Edvardo Virbicko ‘ 
.giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jath pasku- ] 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Žentas, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. D. Lachavich, Telefonas 
Roosevelt 2515.

ONA DAVGINIENe

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 27 d., 193 2 m. ir palai
dota tapo sausio 30 d.

» . ’
K. a. Ona buvo tikra namų 

šeimininkė, tvarkos vedėja ir pa
laikytoja namuose ramybės, my
lėjo darbą ir teisybę, kiek galė
dama rūpinosi, kad nors kelias 
dienas senatvėje ^pasilsėti ir ra
miai pabūti. Bet ne taip - išėjo 
kaip sprendė, nes ją užpuolė li
ga/ir kankino per 12 mėnesių 'ir 
pagalios išplėšė iš gyvenimo, pri
vertė atsiskirti su -šiuo pasauliu, 
apleisti vyrą k vaikus 'ir keliauti 
į amžinąją tėvynę.

Brangus giminės, draugai ir 
draugės, dėkavoju jums už miela- 

, širdingą patarnavimą a. a. Onos 
išleistuvėse ir nulydijirną į amži
nąją musų visų tėvynę, 
prašau 
nebus kam 
reikale.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 
^tarnaujame laidotuvėse kuogeriausia 
Reikale meldžiame atsišaukti, o muja 

darbu busite užganėdinti, 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd H, Chicago 
SKYRIUS:

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

1439

S. M. SKUBĄS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Td. Roosevelt 7532

Phohe Boulėvard '4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale Visuomet esti, sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Aukuru Avė.
CHICAGO, ILL.

Lietuves Akušerės
Mrs. A. K
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY i 

« MIDWIFE

6109 South 
Albany Av

Phone 
Hemlock 9252

Akiu Gydytojai

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
i. t ..

Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

331$ Auburn Avenue
- CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALIST?

Sugtyio iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris ei 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigi m 
akių aptemimo? nervuotumo, skaudai 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitai 
trumparegystę ir toliregystę. Prirenę 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuc 
egzaminavimas daromas su elektra, par 
dančią mažiausias klaidas. Specialė aty 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valand 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 
KREIVAS AKIS ATIlMklSO Į TRUJ 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIM1 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 

akinių. Rainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė

Phone Boulėvard 7589

IGN. J. ZOLP 
Pigiausius Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

25 METU PATYRIN
^Pritaikyme akinių dėl visų akių

John Smetana, 0. ]
OPTOMETRISTAS

1327 So. 49th Ct

Telefonas v

"Ciceto 3724

1646 W. 46th St. • t
Telefonai ‘ ..

Boulėvard 5203

Bolilevard 8413

n

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikyino 
akinių

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

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

karb. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Room 8. Pitone Canal 0523 

——O--------
% 

............ .     .■■i- -------— --

J. F. KADŽIUS

Lietuviai Gydytojai

DR.MARfiERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek- 2 
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted. St.
Phone Boulėvard 8483 _

-------- 0-------- 1
A. L. Davidohis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel Kensvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Rez. Tel. Boulėvard 5913

DR. BERTASH !
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulėvard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb B Halsted Sts) 
' Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį
.M.- - s -1-1-

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

b Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulėvard 1401

t Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

5 3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188

1 Rez. Tel. Hemlock 2615

S Dr. Suzana A. Slakis
C rSpecialistė Moterų ir Vaikų Ligų
a 4145 Archer Avė.
s Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.
'• (Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vak)
* Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

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

Telefonas Boulėvard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. T. DUNDULIS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Apcher Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
e GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
jCHICAGO, ILL.

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

s SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKOL

Lietu vys Gydytojas 
ir Chirurgas

Petkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avo.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 Vakare 
Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulėvard 7820 

Namai:

r 6641 So. Albany Avė.
u Tel. Prospect 1930

■ A. K. Rutkauskas, M. D.
• 4442 South Westetn ^Avenue

7
Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 1,1 valandai ryto
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J.K0WARSK AS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0 2403 W. 63rd St., Suite 3 
M Tel. Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

5 DR. A. L. YUSKA 
2422 W. 7W.

kampas 67th it Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

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

» nedėlioms pagal susitarimą

Liet^ _

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
20 W. Marųuette Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828
>anedėliais, Sąredomis ir Pėtnyčio -ia 

, 1821 So. Halsted Street

L A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

mdos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West 14th Street, 

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

Phohe Boulėvard 7042

L C. Z: VEZELIS
Dentistas

15 So. Ashland Avė.
arti 47tb 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. 18th St., netoli Morgan Sti 

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai * 

Hyde Patk 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 vai. 
vakaro, Nedčl. nuo 10 iki 12 v. ^ieną.

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

tlfiso Valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos T?l« Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St.

arti 3 1 st Street
CHICAGO. ILL.

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Chroniškos ir ilgos ligos
Skilvio, širdies, Plaudhj, P16VC«. Inkstų 

bfRantys Hemoroidai. Kraujo ir Nervų Pa
krikimai Astma, Visokios Motorų Ligos. 
Kainos nupigintos.

DR. ALEX W. MARMOR
GYDYTOJAS, CHIHURGAS IB 

OSTKOPATAS
4407-9 North Kedele Avenue 

Tel. Independence 0033
Valandos: iki 1 v. p. p. Ir ano 

z 6 iki 9 v. vak.

Advokatai

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

K

it

vasario 8 d., 
ir negalėdama 

ir palydėjo

taipgi 
neužmiršti ir manės, gal 

pasirūpinti tokiame

-------- O--------
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ • SPEClALIST

Nuliūdęs
Vyras.

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kat 
priklausau prie gfa- 

■bų išdiibystfs 
OFISAS:

668 W. b8tb Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
323 8 S. Halsted St. 

Tel , Victory 40(18

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—-4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12
—----- O--------
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K. GUGIS
ADVOKATAS 

•• MIESTO OFISAS
N. Dearbom S t., Robfn 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323, South Halsted Street 

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

vakarą, išskyros ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto ‘

Padėkavonė
MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

DYKAI DEL ŠERMENŲ

Rii.

Duokite savo akis išegzaminubti

Dr. A. R. BLUMENTHzl
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 
4649 5. Ashland A 
Tel. Boulėvard 641

Duokite savo akis išegzaminuoti 
z DYKAI 
Registruotam Optometristui

Akitį Specialistas. Virš 15 metų 
patyrimas

Valandos 9 ryto iki 9 vak. kasdie
DR. J. GROUPE 

4631'S. AMaM Avė. Tel. Yards 67
-....................... ' .................-.............. -

John Kuchinskas
I

Lietuvis Advokatas
2221 Wcst 22nd Street

Arti Lcavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Scredoj tir Pėtnyčioj nuo 9 fiki 6

Ona Anglickiene
kuri mirė vasario 4 dieną. 1932 m., ir palaidota tapo 
o dabar ilsisi Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilusi 
atsidėkavoti tt*ms. kurie streike jai paskutinį patarnavimą 
ją į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jos pasišalinimą iš musų tarpo reiš
kiame širdinųiauiią . ir giliausią padėką visiems savo draugams draugėms, 
kaimynams. 'Fnznterirfhis ir pažystamiems, kurie lankė ją laike ligos, daly
vavo šermenyse ir paskui lydėjo ją į amžinojo poilsio vietą, kąpines. 
Dėkavojame musų dvasiškam tėvui kun. Vaitekaičiui už pasitikimą prie 
namų, palydėjimą j bažnyčią, už įspūdingas pamaldas už vilionės sielą 
ir gražų pamokslą bažnyčioje: kun. Gasiunui už palydėjimą į kapines; 
vargonininkams, už lydėjimą į kapine*; dėkavojame visiems draugams už 
vainikus ir Šv. Mišių aukas; dėka vejame nariams Foresters draugijos, vi
siems grabnesiams ir kapinių gaspadoriui p. Krušui už gerą tvarką kapi
nėse: dekavojame grabonui Eudeiklui už tikrai simpatingą, mandagų it 
rūpestingą patarnavimą: nuoširdžiausiai dekavojame visiems dalyvavusiems 

ar k no nors parodriusiems mums 'užuojautos | šioj didžiausio 
nubudimo valandoj žmonėms — visiems musų goriems' draugams, kaimy 
nams. biznieriams ir giminėms. O tau musų mylima žmona, sakome 
ilsėkis Šaltoj žemėj.

*, v.

Nuliuos VYRAS PRANCIŠKUS

AMBULANCF PATARNAVIMAS DIENA ir NAKTĮ 
Mte* visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ranku 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalinga* 

J. F. EUDEIKIS & CO 
jūsų Graboriai 

' / Didyaii Ofisai

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefotuds YARDS 1741 it 1742

Lietuviai Gydytojai
1 V T7 A A T YT1

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 32&4 
Nuo 9 Iki 12 va|. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos Vakare 

.... II .................... ■ 'ui a.i.i w> il^i i n

Phone Ganai 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Vaįanaos: 1—*3 ir 7—8 
Sc'redoinis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Reiidencija 6628 So. Hichniond Street 

Telefonas Republic 7868 
» ■ ■ 1 '

i Hemlock 8151
DR. V. S. NARES

. (Naryaudcas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Marųuette Road

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. W-ashington St.
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

'Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžinnas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais 2151 W. Tilnd St. nuo 4-9 
Ttlophone Roosevelt 9090

Namie 8*9 ryte Tel. Republic 9600 
- iSMibi i i Mii i m ndi ■ i bu m į iSgi iMI i —* nį—umi*.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4 631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulėvard 2800

Rez. 65.15 So. Rockuvell St.
Tel. Republic 9723

■< i, 
ii

ii



Klaipėdos įvykiai su
rūpino visus chi- 

cagiečius
J —-...

Jie bus plačiai nušviesti Lietu
vos Nepriklausomybes ap- 
vaikščiojime .vasario 16 d., 
Lietuvių Auditorijoje.

Už kelių dienų, būtent atei
nantį antradienį, vasario 16 d., 
apvaikščiosime 14 metų Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimo sukaktuves. Jas apvaikš
čiosime tiek pat iškilmingai, 
kaip apvaikščiodavome kitais 
metais. Tų dienų bus sureng
tas milžiniškas masinis mitin
gas Lietuvių Auditorijoje, ku
riame besiklausydami turtingo 
muzikalio programo, plačiai ap
svarstysime tai, ką Lietuva at
siekė per 14 metų savo nepri
klausomo gyvenimo ir kas dar 
tenka atsiekti.

Dabar visi Chicagos lietuviai 
yra susidomėję netikėtai iškilu
siais kivirčiais Klaipėdoje, kur 
visų laikų nepasiliauja vokiečių 
intrigos, kurios dabar privedė 
prie aštraus susikirtimo tarp 
Lietuvos ir Klaipėdos krašto 
vokiškos direktorijos, kuris da
bar tapo perkeltas net ir į Tau
tų Sąjungų. Tai padarė Vokieti
ja, kuri visų laikų intrigavo ir 
slapta kišosi j Klaipėdos kraš
to reikalus, nors Vokietija prie 
to krašto yra nustojusi visų 
teisių, šis klausimas bus pla
čiai gvildenamas minėtame 
Lietuvos Nepriklausomybės ap- 
vaikščiojime. Jį aiškins p. J. 
Pronskus, pats aktyviai dalyva
vęs Klaipėdos vadavime devyni 
metai atgal, kada sukilę Klai
pėdos krašto gyventojai lietu
viai išvijo Klaipėdos kraštų lai
kinai valdžiusius francuzus ir 
tų kraštų prijungė prie Lietu
vos. Taipjau yra dalyvavęs ir 
laike. sukilimo susikuriusiame 
Klaipėdos Gelbėjimo Komitete 
(apie kų skaitytojai galėjo įsi
tikinti iš vakar “Naujienose” 
tilpusio to komiteto paveikslo), 
kurį savo laiku chicagiečiai yra 
duosniai parėmę savo aukomis. 
Tokių svarbių rolę lošęs pačia
me sukilime ir po Klaipėdos at
vadavimo daug dirbęs, kad tin
kamiau to krašto reikalus su
tvarkyti, p. J. Pronskus dau
giau negu kas kitas gali ir 
apie dabartinę Klaipėdos padėtį 
paaiškinti. Bent daug daugiau, 
negu telegramos apie iškilusius 
kivirčius gali pranešti. Klaipė
da gi turi rūpėti kiekvienam 
lietuviui, nes tai yra vienatinis 
Lietuvos uostas — Lietuvos 
“langas į pasaulį”.

Lietuviai negali užmiršti ir 
Vilniaus. Tas klausimas irgi 
tebėra neišrištas. Vilniaus 
krašto lietuviai vis dar kenčia 
lenkų jungų, ir tai kasdie sun
kėjant}, kasdie besidarantį aky- 
plėšiškesnį, vis tvirčiau įsiga
lint Lenkijoj kruvinai Pilsuds
kio diktatūrai. Tų irgi lietuviai 
negali praleisti nepaminėję ap- 
vaikščiodatni Nepriklausofhybės 
šventę.

Yra labai svarbu, kad kuo- 
daugiausia žmonių dalyvautų 
Lietuvos Nepriklausomybės ap- 
vaikščiojime vasario 16 d., Lie- 
tuvių Auditorijoje, kad jų bal
sas butų juo stipriausias. Tad 
visi budėkime ir rengkimes 
prie šio apvaikščiojimo! —bk.

Atvažiuoja iš Lietu
vos

šiandie 4:50 vai. po pietų į 
La Šalie stotį pribuna Charles 
Lemeckis iš Pagramančio vals
čiaus, Tauragės apskričio, pas 
Walterj Lemeckį, 4470 S. Tai- 
man avei, Chicago.

Walteris Lemeckis prašomas 
yra pasitikti.

NAUJIENŲ
t Laivakorčių. Skyrius.

*
• * ». . /
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Bridgeportas
Norėjo tapti, greitai turtinga, 

> neteko $1,500

Naujienų skaitytojai žino, 
kad pfieš žiemos šventes—Kalė
das—vienas lietuvis papuolė Į 
kalėjimų už pinigų dirbimų. Da
bar vėl vasario 4 dieną skaitė, 
kad kitas lietuvis^ kuris buvo 
įrengęs gerų dirbtuvę pinigams 
dirbti ir jau ruošėsi sumažinti 
“depresijų”, staiga pateko į 
slaptosios policijos rankas kar
tu su dirbtuve ir savo bend
rais.

Vakar Senam Petrui' vienas 
profesionalas papasakojo dar 
apie trečia nelaimę, kuri jau 
ištiko moteriškę, štai kaip bu
vę. ’

Moteris gyvenusi Wallace 
gatvėje ir turėjusi pinigų. Ka
dangi jai pasirodę, jogei nesau
gu esą laikyti pinigai banke, tai 
ji išsiėmusi juos ir parsinešu
si namo.

Atėję pas jų du lietuviai 
ir pradėję kalbėti, kad juodu 
turį dirbimui pinigų ne
paprastai gerų mašinų ir kad 
tų mašinų parduoda. Mašina 
dirbanti tokias puikias dvide
šimties dolerių popierines, kad 
jokiu budu negalima ta mašina 
padirbtų pinigų atskirti nuo vy
riausybės padirbamų.

Savo bizniška ir mandagia 
kalba vyrai taip sužavėję mo
teriškės jausmus tapti ateity 
turtinga, kad jų pagavusi pa
gunda nors pamatyti ta maši
na.

Vyrai įpasakoję moteriškei, 
kad už $l,50Q jie parduodu ma
šinų, pilnai prirengtą pinigams 
dirbti. Nusivežę juodu mote
riškę.} savo namus mašinų pa
rodyti.

Moteris, pamačiusi kaip dvi 
dešimkės ritasi iš mašinos, kuo
ne apalpus. Jai pasirodę, kad 
čia tai šiur ji radusi seniai 
skelbiamą republikonų prospe- 
rity. Sutikus pirkti mašinų ir 
užmokėjus už jų $1,500.

Tuoj po to, kai vyrai paėmę 
iš moteriškės pinigus, pasigir
do, jogei kas ten duris beldžia. 
Vidun įėję du vyrai. Pasirodę 
žvaigždes ir pasisakę, kad esu 
detektyvai. Kaip detektyvai, 
jie “areštavę” abu lietuviu, par
davusiu moteriškei mašinų pi
nigams dirbti, o ją pačią išva
rę iš namų į gatvę.

Moteriškė, persigandusi par
važiavus namo ir tik ant ryto
jaus, kai atsipeikėjus, tai vėl 
sugrįžusi į tų vietų, kur pirko 
mašinų. Bet jau neberadus nė 
mašinos, nė vyrų. Ir tik tada 
supratusi, kadx Chicagos žuli- 
kai apgaVę ją.

Well, mokslas ir patyrimai 
kaštuoja pinigus.

—Senas Petras.

Marąuette Pąrk
Iš SLA. 2(>0 kuopos susirinkimo

■ f *

Susirinkimas buvo skaitlingas 
ir visi nariai energingai svarstė 
bėgančius kuopos reikalus. _

Valdyba išdavė raportus. Jie 
buvo priimti.

Išduotas raportas iš SLA. 6 
Apskričio konferencijos. Jį iš
davė kuopos delegatai į Apskri 
tj. Raportas priimtas.

Knygoms peržiūrėti komisija 
taipjau išdavė raportų. Pažy 
mėjo, kad esąs skirtumas 28 
centų, jei palyginti sumoms ve
damoms knygose. Komisija pa
tarė, kad reikalas butų paskelb
tas per radio,, pranešant apie 
tai Simokaičiui. Raportus pri
imtas.

Nutarta surengti draugiškų 
vakarėlį. Tam reikalui < išrinkta 
komisija. Taippat nutarta pa
sirūpinti gauti vietų vasaros 
išvažiavimui.

Sumanyta ir nutarta, kad po 
kuopos susirinkimų butų duo
damos trumpos paskaitėlės apie 
įvaikius dalykus. Pirmą tokią 
paskaitų sutiko paruošti i? per
skaityti ateinančiame susirin
kime p. Vitkus, šitas suma
nymas yra girtinas ir butų ge
rai, kad jis rastų plataus pri
tarimo kuopos nariuose. z

—Kuopos rap. K. L*

—••

PRANEŠIMAI
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Grupė rusų šokėjų, iš “Sadko” Kliubo, kuri šoks Lietuvių Auditorijos Bendroves koncerte atei
nantį sekmadienį, vasario 14 d., Lietuvių Auditorijoje.

................;........... _  
• ........ .._______________ .

Koncertas

<x.'

Chicagos Lietuvių Auditori
jos Bendrovė rengia koncertų 
sekmadienį, vasario 14 d.

(Programą pildys Birutės cho
ras, prisirengęs naujomis dai
nomis, Birutės kvartetas; bus 
duetų, solistų ir moteriškų bal
sų trio. /

Dalyvaus pianistas Mikas Jo- 
zavitas ir p-lė Aldona Briedžiu-

Rusai aktoriai išpildys vaiz
delį iš čigonų gyvenimo, šie 
rusai ims dalyvumų: p. Nina 
Eller, soprano; T. Rosoff, smui
kininkas; A. Petroff, basso; 
trys Andrejevai šokėjai ir ki
ti' /

Gerbiama publika meldžiama 
skaitlingai atsilankyti.

—Kviečia visus rengėjai.

Lietuvaitės koncer
tas randa pritarimo 

kitataučiuose
Kaip jau buvo Naujienose 

pranešta, p-lei Valerijai Čepu- 
kaitei yra rengiamas koncer
tas kovo 11 d. Lietuvių Audi- 
rijoj.

Tasai koncertas randa pri
tarimo ir svetimtaučių tarpe, 
štai praėjusį sekmadienį, va
sario 7 d., Evanstone metodis
tų bažnyčioje buvo didelis 
koncertas. P-lė Čepukaitė bu
vo pakviesta išpildyti dalį 
koncerto —> smuiku solo prie 
vargonų.

Vakaro vedėjas, sužinojęs, 
kad p-lci Čepukaitei kai ku
rie Chicagos lietuviai rengia 
koncertų, padare platų agita- 
tyviškų pranešimų kviesdamas 
visus dalyvauti jos koncerte. 
Publika parode didelio pri
jautimo. X.

Bridgeportas
Naujienų skaitytojams Brid

geporte dienraštį Naujienas 
kasdien išnešiodavo drg. Jonas 
Sinkus.

Praėjusį pirmadienį Bentone, 
Illinois, Įnirę jo uošvė Marijo
na Zolpienė. Tad drg. Sinkus 
išvažiavo į Bentoną laidotu
vėms ir sugrįš iš ten tik šios 
savaitės pabaigoje.

Marijona Zolpienė yra gimi- 
nietė p. M. Dundulienės, musų 
scenos darbuotojos. Zolpienė 
mirė sulaukusi 51 metų 
žiaus.—N.N.

am-

Koncertas oro 
gomis

ban*
t 1,1

FederaVasario 6 d. Darbo 
ei jos rddio stotis WCFL Ash
land Boulevard auditorijoj su
rengė taYptautišką a oro bango
mis koncertą. 'Koncertas pra
sidėjo 8 valąndą vakaro ir tę
sėsi iki 1 valandos nakties.

Programo pildyme dalyvavo 
švedai, vokiečiai# rusai, lietu
viai# lenkai- ir t keleto kitų tau
tų grupės. Kiekvienas tauta 
turėjo apie pusę valandos lai- 
ker ir dainavo savo tautines da^ 
naV ir grojo savo tautos melo
dijas.

Visas programas buvo trahs-

NAUJIENOS, ChlcagS, UI,
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liuotas sujungtomis radio sto- riaįs atvejais jis pralenkia net 
timis po visas Suvienytas Vals
tijas. Be to, buvo sujungtos 
žemosios stočių bangos, o tai 
davė galimybės girdėti progra
mą Europoje, reiškia, ir Lietu
voje.

Ačiū p. Budrikiu už jo darbš
tumą. Tokiu bUdu lietuvių dai
nos ir. muzika šeštadienio va
karą 11 valandą skambėjo po 
visą pasaulį kuo puikiausiai.

Kaip žinoma; p. Jos. F. Bud- 
rikas laiko > radio krautuvę 
Bridgeporte adresu 3417 zSoJ 
Halsted Street.—Kazys.

Biskis apie Agurkus
.4 -S

Kas jie yra ir iš kur kilę

Beveik kiekvienas iš musų 
mėgstam ir Valgom agurkus, 
raugytus, šviežius, saldžius ar
ba kitokiais budais sutaisytus, 
bet ar pamislijorn kas tas agur
kas yra ir iš kur jis atsirado?

Agurkas priklauso vijoklių 
šeimynai ir noris jisai dabai* 
nesikarsto po medžius, kaip gal 
darydavo būdamas laukiniame 
stovyje, bet vistiek ir dabar 
gana toli nusidriekia ant že
mės. BotaniškUi jisai vadinosi 
cucumis sativUšl (Iš šito var
do atsirado angliškas “cucum- 
ber”. /

Agurkas nėrA vietos aug- 
muo, nei Amerikos nei Euro- 
pos. Jo tėvynė lyra tolima šiau 
rinč Indija, kur jisai buvo, kiek 
žinoma, pradėtas auginti' apie 
tris tūkstančius metų atgal. Iš 
ten jis paplito į kitas šalis ir 
dabar jisai yra gerai žinomas 
visoj Europoj ir Amerikoj ir 
yra auginamas visoj vidutinėj, 
vėsesnė j juostoj visame pasau
lyje, išėmus šiltuosius atogrąžų 
(tropinius) ir Šaltuosius aši
galio (poliarinius) kraštus.

—M. I

Bridgeportas
Vestuvių puota

Pereitą sekmadienį Lietuvių 
Tautinėje bažnyčioje susituokė 
Antanas Rimkus su Ona feau- 
betsky (ir vienas ir kitas yra 
Naujienų skaitytojai ir drau
gai). Abu bifdgeportiečiai. •

Po sutuoktuvių ceremonijos 
turėjo šaunią puotą su buriu • 
artimų draugų. Ir pokily ne
pamiršo pavargusių senukų, ku
rie gyvena kun. Linkaus prie
glaudoj. /

Puotą buvo pavyzdinga', ir 
maloni,-—Draugas.

“Mėlynas Paukštis”
' ■ * • ■

Nuo praeito pirihadienio Stu- 
debaker teatre eina “Mėlynas 
paukštis” (B1U« Bird). Tuo į 
vardu yra pasivadinusi rusų ar- j 
tistų grupė# kuriai vadovauja 
Južnyj* / y

“Mėlynas j' Paukštis”

didelį pasisekimą. Į Ameriką 
jis atvyko pirmą kartą. Progra
mas susideda iš šešiolikos ųu- 
merių,--vaizdelių. su dainomis, 

, šokiais ir linksmais pasikalbėji
mais. Prieš kiekvieną numerį 
pats Južnyj duoda paaiškini
mus. Savo sąmojingais ir vy* 
kasiais paaiškinimais kai ku-<

gimė 
Berlyne, kur jis turėjo labai ..... . v . » ..

v

Vienas numeris publikai ypa
tingai patinka,—tai grupe dai
nininkų, kurie dainuoja “Ei, 
uchnem”.

Amerokiniški laikraščiai sa-* 
ko, jog “Mėlyna's Paukštis” 4tu
rėtų būti pamoka rengėjams 
linksmų pramogų, nes jis paro
do, kaip galima suteikti publi
kai 'didelio * smagumo be nešva
rių juokų ir visokių “riebu
mų”.—N. \ z

“Naujienų” skaityto 
jams Bridgeporte Mes pildome 1931 

metų •
Kurie gaunate - “Naujienas” 

anksti iš ryto per išnešiotoją, 
yra maloniai prašomi nerustau- 
ti, jei Šią savaitę tektų suvė
luoti su “Naujienų” pristaty
mu. Mirė artimas dsmuo, ir 
todėl per. kelias dienas “Nau
jienas 
tas

Income Tax
' blankas

Bridgeporte išnešios ki- 
žmogus.
—Senas “Naujienų”

Išnešiotojas.

Kam reikalingas toks pa
tarnavimas užeikite į

West Side
Draugijos “'Lietuvos Ūkinin

kas” kepurinis šokių vakaras, 
įvykęs Meldažio svetainėj va
sario 7 dienų, pilnai pavyko.

< .. . ■ )

Naujienas
1739 Šo. Halsted St.
Ofiso valandos kasdie 

nuo .8 iki 8 vakare.
Šventadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. po piet.

LICITACIJA!
\ M E S

Vasario I4j 1932
1:00 vai. po piet

v ant# vietos
1446-48 So. Kenneth Avė. 
Parduosime iš Neap- 

rubežiuotos Viešos 
Licitacijos 

Sekamą 13 flatų namą, 
žemiau aprašyta.

LOTAS: 50x125 pėdų didžio 
STATYBA: 3 augŠtų mūri

nis namas, akmeniu tri- 
niuotas, su Anglišku beis- 
jnentu, susidedantis iš 13 
4 kambarių apartmentų, 3 
kurių turi po 2 iniega- 

s muosius kambarius kiek- 
. i/vienas.

SKOLOS: Nėra. Savininkas 
išduos pirmą morgičių ant 
50% įsiūlytos kainos 5 me
tams straight už 6% palū
kanų, ir antrą morgičių 
sumoje 20% visos „įsiūly
tos kainos, atmokamą į 60 
mėnesinių išmokėjimų, su 
6% .palūkanų.

TAKSAI: už 192 9 apie $978 už
mokėki; nėra specialių asesmentų.

TITLE: Pirkėjui bus suteiktas ga
rantuotas polisas, išduotas Chicago 
Title and Trust Co.

PAJAMOS: Nuosavybe dabar j me
tus niėša $6930 pajamų; smulkios 

,‘e žinios apie lysus ir rendas bus su
tektos ant pareikalavimo. ’ 

DEPOZITAS 10% bds reikalauja
mas /iš sėkmingo pirkėjo.

BROKERIŲ KOMISAS siekiąri^% 
bu.s išmokėtas turintiems laisnį real 
estate-brokeriams, kurie prieš par- 
n raštiškai užregistruos vat- 

mingo pirkėjo.« Brokeriams 
, bus suteiktas pilnas kooperavimas.

Michael Tauber 
v & Company 

LICITUOTOJAt

411-423 S. Market St.

RAMOVA
I ITHEATREfl

, 35 & Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie
Dvigubas programas

“Street Scerte” 
su 

SYLVIA SIDNEY, 
WILLIAM COLLIER, Jr.

“Safe in Heli”
' su

DOROTHY MACKAILL

Taipgi

Komedija, Žinios, Pasakėčios, 
Margumynai

MII D A 
' Theatre

3142,8. Halsted St.

Šiandie
Dvigubas programas

“Frankenstein”
'su 

JOHN BOLES, COLIN CLIVE, 
‘ MAE CLARKE 

, 1 ’ ir

“Corsair”
su

. CHESTpR MORRIS, 
ALISON LOYD

Taipgi 
Komedijai, Žinios, Pasakėčios 

Margumynai

i

i Publikos prisirinko pilna sve
tainė. Valdyba taria visiems 
širdingą ačiū.—^8, Lenkauskienė.

Trečiadienis, vas. 10, 1932 ■■ ■ „.. ^U---....1.^-^---- - , , ....... .
Bridgeport Draugystės Palaimintos Lic* 

tavos susirinkimas įvyks vasario 10 d. 
8 vai. vak„ Lietuvių Auditorijoje.

Valdyba,
... .. n—

Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn ge- 
nerališka Agurkų pamoka atsibus ket
verge ir pėtnyėioj Meldažio svetainėj. 
Visi choro nariai būtinai susirinkite lai* 
ku. Valdyba.

8tas 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 Klinbo kvartetas, smuikininkas T. 
Rossoff, kompozitorius A. Vanagaitis 
su Vanaguėiais, Birutės kvartetas: A. 
Ažuka,. A. Kaminskas, P. Stosis ir S. | k 
Rimkds, pianistė Aldona Bnedžiute, A.1 • .
Zabukienės trio, solistės: O. Biežienė, N. 
Ivanauskaitė-Shultz, E. Gapšienė, A. 
Zabukienė ir kiti.

Bus šoktai prie M. Yozavito orkest- 
ros. Pradžia 6 Vai. vak. įžanga 75c ir 
50c. Atsilahkiusiems į šį vakar) Aucįj- 
torijos Bendrovė taria širdingai ačiū. 

Visus kviečia Komitetas.
l ---------

Naujienų spulka
Naujienų skolinimo i? būda

vo jimo bendrovės nauja serija 
prasideda su 1 d. sausio 1932 
m. Galima įstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštine atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro kas 
die.

Si įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl investmentų ir palankiau
sia dėl darbininkų žmonių.

Del platesnių imormacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St 

-T. Rypkevičia, sekr.

LANKYK MOKYKLA
Kol nebusi gana mokytas, tol skur

džiai gyvensi, neturėsi gerai apmoka
mo darbo. Skriaudžia ir išnaudoja ne- 

Todel laikyk sau už 
garbf k) nors išmokti. Mokslas nu
švies naujus tau kelius, persunks tave 
išmintimi ir šviesa, suteiks gali) ko
voje prieš tamsybf, prietarus, melus, 
apgavystes. Mokytam žmogui visuo
met ir visur lengva kovoti tiek už po- 
litik), tiek už laisvu, tiek už darbi* 
ninku ekonominius reikalus. Juo dau
giau turėsi mokslo, tuo geresnis ir lai
mingesnis bus tavo gyvenimas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 S. Halsted Street 
Chicago, III.

I

$4.00 Radio $4.00 
1t Aptarnavimas ■

DYKAI R. C. A. ar Cunningham Tū
bas su kiekvienu pašaukimu. Bile ko
kios ildirbystės. bile kur. Šaukite Zurek 
Tel. Juniper 8892 ar Juniper 7551.

4...

______ /

JEI JUMS REIKIA
PI u mb ingo arba apšildymo reikmenų, 
pašaukite mos. Mes garantuojame di
deli jums sutaupyta).
SOUTH CENTER PLUMBING and 
HEATING SUPPLY COMPANY. Ine.

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

HALSTED ELECTRIC SHOE 
REPAIRING SHOP 

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

ir sublokuojamos ...............  50c
ESTELLE LITOS 
1823 S. Halsted St

Orėsiu Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mm telktame eksportų lastrak- 
djas Mnoae karsuose. Dienom!, 
ar vakarais tema kaina Šie 
amatai yra patranki anty* Ir 
yerai apmokami RaAykite dei 

knymtAe apie knrsa. kuriuo 
Jus irtomanjate

Skrybėlės
Mes ilmokinsime kaip dezal 
nlntl ir padaryti gražia* skry
bėle*. ko) mokinatės Diplomo* 
dpodamo*. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamo* knyruite. ;

' MASTER rOELKGK 
JOS r. KASNICKA. Principal 
190 N. STATE BAN. 9718

. STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažinokit 

{ stadija arba palaukit j narna*

3315 So. Halsted St
Tel. Yards 1546

CLASSIFIED ADS.
Educational

Mokyklos
. MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
Sauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST- . 
MENTAS

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

Personai ■

Doleriais Apmokėsiu 
Už informaciją apie sekamus žmones, 

arba kas jų tikrus adresus suteiks:
A. Pūkis 
Mike Savilis 
John Skapas 
A. Budginaitė 
Joe Doras 
Mike Gedwill • 
Mike Gusta 
W. Kachinauskis 
Chas Kamarauski 
Alex Kasinski.

i Telefonuokit Yards 4754, 
arba “Aušra”,

3653 So. Halsted St.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo dzenitortaus pagal
bininku, esu unijistas, nevedęs, blaivus, 
šaukite Kedzie 3587,

Help Wanted—Mate
Darbininkų Reikia

—
j

REIKIA gerų salesmcnų pardavinėti 
cigarus. Geras uždarbis. Atsišaukite 
tuojaiu v4707„ S. Halsted S t.




