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Didžioji Japonų Ofenzyva Shanghajuj Nepavyko
Japonams bežadant 
kiniečiai pirmieji 

pradėjo bombarduot

dien jų orlaiviai nędaug gali

Vėl padaryta keturių 
valandų paliaubos

čia

blogo oro.
Didžiųjų valstybių diploma

tai bando privesti prie derybų, 
bet japonai stato sąlygą, kad I 
kiniečiai pasitrauktų iš mieštoj 
tai tuomet jie derėsis. Kinie
čiai /tokį reikalavimą griežtai 
atmeta.

Japonai, matyt, pasitikėdami, 
kad jie turi kiniečius gerokai 
apsiautę ir galėsią sunaikinti, 
visai nesiskubina paimti Woo- 
sung fortus, kurie jiems yra 
būtinai reikalingi, norint pasi
laikyti Shanghajuj.

Nė vieni
Kinie-

Washington, vas. 12. 
gautomis naujausiomis žinio
mis vėl pavyko prikalbėti ja
ponus ir kiniečius, padaryti ke
turių valandų paliaubas, kaip 
kad jau vakar buvo padarytos, 
kurių metu galima butų išgel
bėti dvylius iš ugnies zonos.

Shanghai, vas. 12
čių ir japonų armijos po pir
mų 4 valandą paliaubų atnau
jino kovą su dar nematytų Įnir
šimu. Po ligų abipusių pastan
gų, vartojant visų rūšių ginklus 
ir sunkiąją artileriją, nė viena 
pusė nieko nelaimėjo.

Kiniečiai, įsikarščiavę, ne tik 
savo pozicijas atlaikė, bet bu
vo pradėję smarkią ataką į pa
čias japonų linijas, bet japo 
nams pavyko atsilaikyti. Gerai 
nutaikyti kiniečių artilerijos 
šūviai skaitlingai nukrito į ja
ponų apsigynimo sritį tarptau
tinėj kolonijoj.

Japonų orlaiviai visą laiką 
mėtė stiprias bombas į fortus 
ir Woosung k4fnH|i „Amerikos 
observatoriai praneša, kad ja
ponai yra galutinai ūlblokuoti 
prie Shanghai ir gali prasilauž 
ti tik tuomet, jei pradės puoli-i 
mą visai iš kitos pusės.

nežada pasitraukti
vai. paliaubų pavy- 
iš pavojingų karo 
5,000 civylių žmo-

Lakie 4 
ko išvesti 
vietų arti 
nių ir sužeistųjų, kurių dau
guma lapo priglausta tarptau
tinėj kolonijoj.

Loyang, Kinija, vas. 12. — 
Kinija, oficialiu pareiškimu' 
žada nė pėdos nenusileisti prieš 
jf ponus, ypatingai prie Shang- 
hai.

Tokyo, vas. 12. — Japonų 
žiniomis prie Charbino užmuš
ta 1.800 kiniečių ir 2,000 su
žeista beužimant miestą. Japo
nijos valdžia' paskyrė dar 
000,000 karo reikalams.

$12,-

Franci jos moterys 
neturi teisių

dar

Paryžius, vas. 12. —Franci
jos atstovų rūmai nutarė duo
ti moterims balsavimų teisę, 
tik tas nutarimas dar turės per

plūks Tautų Sąjungos posėdį (eiti per senatą ir mažai yra 
Geneva, vas. 12. - Laukia-jvilties’ kad senatas

ma, kad greičiausiu laiku su
sirinks Tautų Sąjungos pilnu
mos posėdis Kinijos-Japonijos 
konfliktui jšspręsti.

Shanghai, vas. 12. — Nuo 11 
vai. pereitą naktį prasidėjo 
smarkiausias bombardavimas 
Chapei miesto dalyje, kinie
čiams pilant šovinių bangas į 
japonų linijas, ypatingai 1 , 
kurios randasi arčiau prie 
tarptautinės kolonijos. Nuo 
9:10 vakaro kiniečiai pradėjo 
generalę ataką prie japonus, 
vartodami artileriją, kulkosvai
džius ir šautuvų ugnį.

Japonai dar tebetraukia savo 
pastiprinimus ir rytoj dieną 
jau žada turėti apie 20,000 ka
riuomenės su visos rųšies gink
lais, ir tuomet pradėti visuoti
ną ofenzyvą prieš kiniečius.
Karo paliaubos anksti pasibaigė

Japonų artilerija iš visų karo 
laivų pradėjo tuojau Škudyti 
į VVoosung fortus ir kaimą vos 
tik trumpa 4 valandų paliaubų 
sutartis pasibaigė. Abieji, ja
ponai ir kiniečiai kaltina vieni 
kitus sulaužius paliaubas. Ja
ponai dar nevartojo savo 500 
svarų sunkumo bombų, bet ma
noma, pavartos ryt dieną, šian-

Lietuvoje išleista 
Vilniaus pasai dėl 

500,000 piliečių
£as Pirmieji pasai įteikti preziden

tui ir arkivyskupui

Kaunas, Lietuva, saus. 29.— 
Vilniaus geležinio fondo komi
tetas iš kun. Kemešio, inž. Sli
žio ir (Ir. Lapino vakar įteikė 
pirmuosius Vilniaus pasus Res
publikos prezidentui A. Sme
tonai ir arkivyskupui Skvirec
kui.

“Tuo budu pradėtas realizuoti 
Vilniaus geležinio fondo suma
nymas. Fondo komitetas tvir
tai tikisi, kad lietuvių tauta pa
seks savo vadus ir kad visi pri
sidės j tąjį garbingos paskirties 
Vilniaus geležinį fondą.

“Kaip prisidėti į fondą 
nurodė patsai komitetas
atsišaukimuose. Netrukus jau 
bus atspausdinta visa pusė mi- 
liono Vilniaus pasų, kurie bus 
plačiai paskleisti visuomenėj. 
Dalis pasų jau dabar atspaus
dinta. x Apskritai, pasų išvaizda 
labai vyktisi. Ant kiekvieno 
puslapio fone išspausdinti Vil
niaus paveikslai. Jau atspaus
dinti ir į pasus klijuojami fon
do ženkliukai. L. A.

jau 
savo

Bucharest, Rumunija. — čia 
policija pašovė, šunkiai sužeis- 
datna 12 raudonųjų laike ko
munistų demonstracijos.

[Acme-P. W A. Photo]

Woosung, kur taip kiniečių ir japonų eina mūšiai.

Mažosios valstybės 
imsis Kinų-Japonų 

ginčus likviduoti
■ t | * f . 'o

Didžiosios valstybes kaltinamos 
dol Tautų Sąjungos autorite
to nusmukime i

j Surado Honolulu mote
rų puldinėtojus

Geųeva, vas. 12. ■— Pirmą.j 
kartą savo istorijoj Tautų Są
jungos visumos ] 
šaukiamas su tikslu sulaikyti 
karu, būtent tarp kiniečių ir

Kugahawai nuliilčiuotas 
nekaltai

Uąnoluiu, ‘vas.

' visai

Kentucky išvijo ir 
sumušė atvykusius 
maineriams padėti

Paleis apyvarton 
$750,000,000 aukso;
pagelbės bankams

Įneštas kongresui įstatymas, ku
riuo federalio rezervo bankai 
galės diskontuoti vertybių po
pierius

Washington, vas. 12. — Eu 
gene Meyer, federalio rezervo 
tarybos gubernatorius paskelbė 
šiandien, kad įnešimas kongre
sai! biliaus, kurs suteiks fede
ralio rezervo bankams daugiau 
laisvės diskontuoti popierius ir 
tokiu budu bankai paleis į apy
vartą $750,000,000 aukso. Bi- 
lius paruoštas pasiūlymu. Char
les Dawcs, naujosios finansų 
rekonstrukcijos prezidento.

Meyer pasakė, kad leidus fe
deralio rezervo bankams redis
kontuoti valdžios 
trumpų, terminų 
(securitiės), bankai
leisti didesnį kiekį valiutos.

Dabar esama $2,900,000,000 
federalio rezervo notų suma 
yra padengta $2,000,000,000 
aukso ir $900,000,000 vertybės 
popierių.

Mills, naujasis iždo sekreto
rius, pareiškė, I 
$2,000,000,000 finansinės re- 
konstrukcijos korporac i j a ;(aq 
statys pasitikėjimą ir paleis kre 
dito1 mašineriją suktis visame

bonus ir 
saugmenas

LIETUVOS ŽINIOS
Lietuvoj perdaug dak 

tarų
Kaunas. —12 medikų užsie

ny baigusių medicinos mokslą 
norėjo įstoti Lietuvos universi
tetan į medicinos fakultetą, kad 
galėtų prisiruošti valstybiniams 
egząminams. Bet jų prašymus 
medicinos fakultetas patenkin
ti atsisakė—vietų nesą. Priimti 
tik dii—baigę Varšuvos univer
siteto medicinos fakultetą ir 
antras—Miuncheno.

Nepriimtieji kreipės į švieti
mo ministerį. Ministeris jiems 
pareiškė, kad šis klausimas bu
siąs sureguliuotas tada, kai bu
siąs paskelbtas aukštojo ir au
kštesniojo mokslo teisių įsigiji
mo įstatymas.

Žydai j Bir-Bidžaną te
bevažiuoja

Suim- 
kitaip 

jTahiti, kurs prisipažinęs esąs 
[vienas tų, ^kl,rie buvo, užpuolę 
I karininkę Massie. T>kiu budu 
(amerikiečiai buvo onulinčiavę 
iKagahawai ir primušę Horace

posėdis bus’ida1 visai nekaltai.

japonų. Tik dar nenusistatytąj 1 
ar Kinija -pati turės šaukti po
sėdį ar paliks tai padaryti dh 
džiosioms valstybėms.

Niekas netiki, kad Tautų 
Sąjunga dabartinėj savo nuo
taikoj gali ką padaryti. Tačiau 
mažosios valstybės, įeinančios 
į Tautų Sąjungą, pradeda ne
rimti. Jos vis labiau pradeda 
suprasti, kad visos Tautų Są
jungos likimas randasi mirties 
pavojuj, kad* didžiosioms vals
tybėms politikaujant, viso pa
saulio likimas pakibo ant plau
ko, ypatingai Europa. o
Grąsina nutraukt santykius su

Japonija
' ' ' * i

Mažosios valstybės ypatingai 
nepatenkintos, kad Tautų Są
junga perleido Kinijos-Japoni
jos konfliktą į rankas Ameri
kos, Anglijos ir Francijos. Pra
deda vyrauti įsitikinimas, kad 
teks nutraukti reikalus su Ja
ponija ir kad teks pasiūlyti 
Tautų Sąjungos nariams nu
traukti diplomatinius santykius 
su Japonija. Ypatingai Ispa
nija remia tokį žygį.

Kol kas Tautų Sąjungos už
davinių eilėj randasi šie svar
biausi d i enotvaTk ės punktai;

1. .kinų-Japonų konfliktasl*z
2. Franci j os-Itali jos ginčas?
3. Francij os- Vokieti] os-Len- 

kijos ginčas dėl sutarčių revi
zijos.

Nepageidauja kitų 
valstybių kišimosi

Japonija s skiria specialius am- 
bastadorius, palaikyti valsty
bes savo pusėj

Tokyo, vas. 12. Čia tvir
tinama, kad konsevatyviškesni 
sluoksniai pradeda labiau da
ryti įtakos j militaristus, kad 
šie susivaldytų dėl tolimesnių 
žinksnių Kinijoj. Bendrai rei
kalaujama, kad kitos šalys kuė- 
mažiausiai tesikištų, nes tuo 
tik erzinančios Japoniją.

Japonija rengiasi siųsti į di
džiąsias valstybes savo super- 
ambasadorius, kurių tikslas bu
tų palaikyti gerus santykius ir 
gauti kooperaciją. Amerikon ža
da siųsti seną, šiai šaliai žino
mą diplomatą, grafą Kaneko.

Pir-Washington, vas. 12.
madienį bus balsuojami sena
te įvairus įstatymų sumanymai 
bedarbės panaikinimo reika
lams.. .

Xęnia, O., vas. 12. — 170 vai
kų vienoje tik prieglaudoje su
sirgo flu epidemija ir vis dau
giau pradeda susirgti. f

Papa šventė ft) metų su
kaktuves

Vatikano Miestas, vas. 12.— 
Petro bažnyčioj iškilmingai at
švęstos 10 metų sukaktuvės nuo 
dabartinio Romos popocPijaus 
XI karūnavimo, daiyvauj ąnt mi
nioms publikos

Majoras, piliečiai ir policija pa- 
> ėmė 4‘raidui” visą <rašytojų ir 
advokatų<grupę .

' Knoxville, Ky.,. vas. 12. -i— 
Devyniolika! rašytojų, dul advo
katai • nuo tarptautinio darbi
ninkų gynimo komiteto ir ki
tokį socialės pagalbos veikėjai 
tapo išvyti iš' Kentucky vals
tijos kaip “nepageidaujami” ir 
“tvarkos ardytojai” tuojau įįo 
to, kai jie atgabeno alkstan
tiems maineriams bedarbiams 
tris sunkvežimius maisto j Pine- 
ville, Ky. ■ c.

Naktovidyje policija ir pilie*- 
čių būrys juos visus prikėlė, 
paėmė iš viešbučio, nugabeno į 
stotį, apkaltino “netvarkos da
rymu” ir patarė tuojau išsi
kraustyti. Negana to, suimtuo
sius paėmė ' ir susodinę į visą 
virtinę automobilių, išgabeno 
prie valstijos sienos, išgesino 
šviesas ir kąikuriuos apkūlė, 
grasindami, kad niekuomet ne
bepasirodytų Kentucky-' valsti
joj . Waldo Frank ir. adv. Taub 
gavę skaudžiai pilti. Kiti du 
paliko uždaryti kalėjime, kalti
nami dėl viešų prakalbų, pasa
kyti} mainierių susirinkime.

Kaikurie išvytųjų vyksta sta
liai į Washingtoną, reikalauti, 
kad senatas skubiai imtųsi tir
ti angliakasių padėtį.

Majoro ;J. M. Broks parėdy
mu buvo suimti 36 svečiai, at
vykę iš kitų valstijų, . bedar
biams padėti. Vakari policistas 
pašovė darbininką Harry Sims 
be jokios priežasties'iš jo pu
sės. ' ' *

Chicagai ir apielinkei ^federa- 
lis oro biuras šiandienai pra
našauja:

Giedra, vidutinis vakarų vė
jas., ' \ J

Vakar temperatūra 40.
Saulė teka 6:50, leidžiasi 5:- 

mėnuo leidž, 11137 vak.

Ispanija už nusiginkla 
vimą

Kaunas. Iš Lietuvos į Bir-Bi- 
džaną išvažiavo dar 41 žydų šei 
ma apie 140 žmonių. Išvažiavo 
17 šeimų iš Kauno ir 24 iš 
Anykščių. ,

’ Del ekonominių ir pasunkėju
sių prekybos sąlygų daugelis 
provincijos žydų negali išsivers 
ti ir esą susidomėję emigracija

kad įsteigtoji į-fTir-Bidžaną.

Kiek pinigu skiriama 
žydų reikalams

v

Senato komisija jau šiandien 
davė sutikimų šiam biliaus su
manymui. Tačiau įnešta papil
dymas, kad popierių rediskontas 
bus suteikiamas bankams tik 
tokiems, kurie turi kapįtalizaci- 
jos $500,000 ar mažiau.

Kaunas.—1932 m. valst. biu
džeto projektan žydų reika
lams įnešta: žydų teatrui 5,000 
,it., hebrajų studijai 5,000 lt., 
rabinų algoms 116,570 lt.

Krizį jaučia ir geležin
keliai

Turkija žada stoti 
Tautų Sąjungini

Nori sujungti mahomedonus ir 
atgaivinti Mekkos galybę ..

London, vas. 12. — Turkija 
planuoja patapti viso mahome- 
donų pasaulio* jungėja su pa-, 
galba Tautų Sąjungos, j kurią 
ji rengiasi įstotu «

Tarp Istambulo, Kairo, Jeru- 
solimos,, Damasko, Bagdado, 
Mekkos ir kitų Oriento cent- 
ralinių miestų eina gyvos dery
bos su tikslu artintis su Tur
kijos politika, kuri yra tokia, 
kad visas mahomedpnų pasau
lis spiestųsi į daiktą ir vėl pa
sirinktų Mekką kaipo mahome- 
dąnų Vatikaną.

Tam sumanymui nuo seniau 
dirba Turkijos prezidentas Mus- 
tafa Kernai.

Mažeikiuos dar šių vasarą p e.' 
dieną ateidavo 4—5 lietuvių ir 
latvių prekiniai traukiniai, kar
tais ir daugiau, o dabar jeigu 
per dieną ateis 1—2 prek.trauk. 
geležinkeliečiai sako ir tai ge
rai. Mat dėl mažo prekių j u- • 
dėjimo ir. geležinkeliai stoja j 
'‘bedarbių eiles”.
....L ■ .iji iū. .......... ■ ~ .. .. j

Žibutės kvepia vitami-

Tik žibučių atomai turi trum
pesnes uodegas

Ne\v York, vas. 12. -p Uos
tyti žibutes reiškia tą pat, ką 
vitaminus A valgyti, tik skir
tumas tame, kad niekuomet 
nebusi sotus. Prof. Marston 
Boert išaiškino, kad žibučių 
kvapsnis susideda iš tokių pat 
atomų, kaip vitaminas A, tik su 
tuo skirtumu, kad pastarojo 
atomų uodegutės yra ilgesnes.

Geneva, vas. 12. —Ispanijos 
užsienių reikalų ministeris sa
vo kalboj nusiginklavimo kon
ferencijoj pareiškė Ispanijos 
nusistatymą, reikalaujant, kad 
karo orlaiviai butiĮ panaikinti 
ir ciVyliai orlaiviai paimti tarp
iau tinėn kontrolėn; taip pat 
sumažinti laivų ' 
skaičių ir tonažą.

IZNIERIUS užsidėjęs kokį nors 
»biznį pirmučiausiai garsinasi. 
Juo tankiau garsinasi, tuo dau

giau turi naudos. Bet klausimas, kur 
garsintis? Geriausia ir patogiausia lie
tuviams biznieriams garsintis NAUJIE
NOSE. Kas NAUJIENOSE garsinasi, 
tąs visuomet turi naudos!

19

Washington.— Kąro sekreto
rius Hurley pareiškė, kad Fili
pinams ne tik dabar, bet ir 
tolimoj ateityje negalima duo
ti nepriklausomybės.
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• Cleveland, O

narių duokles.

Vasario 3 dienų įvyko SLA. 
1 I kuopos mėnesinis susirinki
mas. Prieinama prie komisijų 
rapprtų. Spęcįąjė komisija iš
davė raportų apįe varių stjovį 
1931, nų pasirodė, kad praei
tais mdtais buvusios valdyboj 
finansų sekretorius “konfiska- 

duoklių, 
į centrų, 

finansų 
perduotas 

žiniai

vęs” $612.07 narinių 
nepasiusdamas jas 
Už tų konfiskavimų 
sekretorius tapo 
bondsų kompanijos 
(mat, jis buvo po $500 kauci
ja). Iš specialūs komisijos ra
porto paaiškėjo, kad tas “kon
fiskavimas” ėjo per kelis me
tus, ir lodei nuostolių gali bū
ti tūkstančiai dolerių.

Dėl tokios netvarkos finan
suose SLA. centras jau išbrau
kė apie 50 ir suspendavo šim
tų su viršum, nežiūrint į lai, 
kad kuopoj jie buvo pilnai už
simokėję. Kartu su raportu ko
misija pasiūlė ir rekomendaci
jų, kad nusikaltusieji nariai 
butų pilnai ištirti.

Vos lik tapo pasiūlyta ia re
komendacija, kai tarp f asis
tuojančių bačiuninių ir geguži
nių narių gimė didelė vienybė. 
Pasinaudodamas tuo, pirmi
ninkas neleido nariams svars
tyti rekomendacijų. Toks pir
mininko pasielgimas sukėlė 
nariuose pasipiktinimų. Gal 
pirmininkas J. Brazauskas 
mano, jog tuo budu jam pasi
seks nuo atsakomybės išsi
sukti. Ne, broliuk, 1931 m. bu
vai pirmininkas, tai reikėjo 
prižiūrėti kuopos 'viršininkus 
ir patirti narių stovį.

kas butų suspenduotas nuo 
pareigų. JTačiau į tuos įneši
mus nėra kreipiama jokio dė
mesio. Nariai atsisako lankyti 
Hgprns, kadangi jie yra cent
re išbraukti, nors kuopoj pil
nai užsimokėję. Ir pirminin
kas į yitį^ tyli žįm’i pro pirš
tus ir $akoF kad lai “ncsusL 
PWlto'W,‘’
liinu^sę darosi n,ępa^epčią- 
m| (,lar ir Jjjėl tpf pįrm,i- 
pinkas leidžia vįąpjuenis Kųr- 
pavičiuko “siratoms” rimtus 
kuopos narius kolioti ir užgau
lioti. Ar rimtam kuopos pir
mininkui pridera taip elgtis?j 

Grįždami iš susirinkimų na
riai dejuoja: kas bus su musų 
įmokėtomis duoklėmis? Vie
nas sako, kad duoklęs esan
čios “konfiskuotos” už 14 mė
nesių, o kLU, —'kad už 12. 
lyaip tęn nebūtų, bet susida
rys tūkstančiai dolerių. O. tuo 
tarpu finansų sekretoriaus 
kaucija buvo išimta tik ant 
$5Q6. Kai kurie mano, kad bus 
įia.l.tą ir centro sekreto
rę prlę P. Jųrgeliutė. Sako, gąl 
ji tuęi-didesnę kaucijų. Ibi tų- 
syk visu§ nuostolius bus gali
ma padengti ijr nebereikės an
tru kartu duokles mokėti.

liti čia

Konferencijos dalyviai svar
stydama vien organizacijos, 
reikalus, apkalbėjo ir tinka
mumų tyandidatų į Pild. Tary
bų, kurie nominacijose dau
giausia balsų gavo. Apkal
bant kandidatus nebuvo už
gauliojami, nes veik visi žiurė
jo vien jų tinkamumo tai vie
tai, kuriai kandidatuoja, visai 
neatsižvelgiant į jų politinius 
įsitikinimus. Tečiaus jokio ta
rimo nebuvo padaryta, pa
likta ųariams balsuoti kaip 
kupom gęri.ąu pąVųką-

Plačiausia buvo svarstomas 
betįarVės plausiinųs, ųęs ne
darbas įr bankų užsidarinėji- 
niai yra skaudžiai palietę ir 
niekurias šio apskr. kuopas. 
Ypųč skaudžiai paliestos šios 
kuopos: 103 kp. Jįolmston 
City, 161 kp. Cbristopher ir 
181 kp. Herrin kur prieš porų 
mėųesių užsidarę “Jeffrie” ka
sykla, kuriųj dauguma 181 kp. 
•narių dirbo, dagį neišmoke- 
daipa savo darbininkams nė 
algų už visų mėnesį. Apskritis 
yra bejėgis šelpti bedarbius, 
tad patarta kreiptis prie SLA. 
centro ir kad kuopos kiek ga
lėdamos stengtųsi narius pa
laikyti organizacijoje, tame

Naujienos, Chicago, m.
—— ......... ———
rime. Pąvo jus uęturit'e ne to
kio kunigo, kuris savo parąpį- 
jpninis (lajiptų raudonas vęly- 
kines korteles. Retas kuris 
galina įąįtų kortelę nes kurie 
tik ųeturi iš ko užsimokėti, tai 
ir gauna rąudpjių* kortelę. Ir 
tai dar lenkiškų, nes lietuviš
ko klebono mes ųctųimic.

Tai ko čia jums, liarborie- 
prieš mus taip didžiuo-

■ p

—Rast Cldčayieiis,

šeštadienis, vasario 13, 1932

čia i

i
III,

Mizaros prakalboj

duokles

nėra jokio pamato,^Kaltas 
finaųsų sekretorius, kuris 
pasiuntė duoklių, ir kalti 
valdybos nariai, jeigu jie lai

ne

pos nariai, kurių duoklės bu
vo užmokėtos, ‘savo teisių Su
sivienijime nepražudo, jeigu 
jie gali įrodyti — mokesčių 
knygutėmis, — kad\ duoklės 
buvo užmokėtos. Jie turi rei
kalauti, kad butų sutvarkytos 
finansų knygos kuopoj i r bu
tų pranešta centrui. — “A7.” 
Red.).

ru.
Aš esu giliai įsitikinęs, kad 

centro yra šventa pareiga su
teikti pagalbų tiems SLA. na
riams bedarbiams, kurie ne- 
beišsigali užsimokėti duojdių- 
Maijo nuomone, centras galėtų 
palųkėti tam tikrų laikų iki 
nariai galės užsimokėti savo 
duokles. Juk buvo daug narių, 
kurie gerais laikais mokėdavo 
savo duokles iš kalno už visų 
meta. Iš to centras turėdavo 
nemažai* pelno. Tad kodėl ka
da tuos narius patinga nelai
mė ne iš jų priežasties — nc-

kuris 
d.
p. P.

žinojo ta šmugelį su narių 
duoklėmis, bet slėpė. J išplik, 
bėginėjo į “Dirvą” ir/kreusč 
“rodos.” lai iškėlė aikštėn 
pats K. S. Karpavičius 
1 1 kuopos, susirinkime, 
įvyko šių metų sausio 6

Tai nepraeis veltui nei 
Žiūrini, nei p. K. S. Kai
eini, nežiūrint į tai, kad susi
rinkime pirmininkas ir pasi
rūpino nelegališkai padėti į 
šalį, rekomendacijų. Tokie pa
siaiškinimai nepaliuosuoja na
rių nuo atsakomybės prieš 
SLA. konstitucijų.

štai kaip P. Žiuris pasiteisi
no susirinkimui: girdi, “Tė
vynė’1- paliovė ėjusi, nes mo
kesniai nebuvo pasiųsti į cent
rą už aštuonis mėnesius. Kas 
reikėjo daryti? Esą savo mo-

centrų.; Bet kodėl p. Žiuris vi
sa tų dalykų neiškėlė aikštėn 
kuopos susirinkime? Jo tylėji
mas prisidėjo prie to, kad fi
nansų sekretorius ir toliau ga
lėjo “konfiskuoti” narių duok-

K. S. Karpavičius, “Dirvos” 
bosas, dar atviriau paaiškino. 
Girdi, kų darysiu nesiuntęs, 
gausio mėnesyje finansų sek- 
retnrius “serga”, o iždininkas

zių mėnesį mokesniai nepasių- 
ir pasiuų- 
savo duo-

sli į centrų. Tai aš 
čiail tiesiai i centrų

pasiaiškiNariai suprato jų 
nimų. Nors, žinoma, labai kei
stai atrodė, kad jie, pastebėję 
tokių betvarkę, nesistęngė vi
sa tai iškelti kuopos susirinki
me. Bet kų mano atsiekti pir
mininkas J. Brazauskas, nelei
sdamas 1 1 kuopos nariams ty
rinėti tuos asmenis, kurie, pa
sak specialūs komisijos,, yra 
kaili'dėl “konfiskavimo” duo
klių ? Nęj a ugi jam pa liuką fa 
betvarkė, kuri viešpataują 

' kuopos susirinkimuose/ kada 
kiekvienų pirniinipkb: ‘‘prakal
bų” palydi “entiiąiastiškaą/ 
baubimas. Tokie dalykai atsi
tiko paskutiniuose trijuose su
sirinkimuose.

X* • • 1 J • v • l' •Nariai duoda įnestmus ir 
juos paremia, kad pirnijnin-

i
V ienas iš miskriaiisiųjų.

Benton, III.
2-/ o Apskričio kon 
ferencijos.

cija įvyko sausio 31 d., Paula
vičiaus svetainėje, Benton, III. 
Prasidėjo ji 10:30 vai. ryte. 
Delegatų nuo 9 kuopų buvo iš
rinkta 3K bet dalyvavo tiktai, 
27. Skaitant' apskr. valdybų, 
kuriai suteikta sprendžiama
sis balsas ir svečius, kuriems 
suteikta patariamasis balsas, 
viso dalyvavo 39 nariai nuo 9 
kuopų, atstovaujantys 357 na
rius. Seser, III., kuopa nedaly
vavo, taipgi neprisiuntė dele
gato nė Frceman, 111., kuopa.

Prasidėjus konferencijai pa
stebėta du delegatai nuo SLA. 
16 kuopos, iš Ųarrisburg, III. 
Delegatais buvo Ant. Gcral- 
dauskas ir S. Masiulis, kurie 
pareiškė, kad SLA. 16 kp. nu
tarė prisidėti prie 12-to apskr. 
ir įdavė jiems atvežti į apskr. 
mokestį. įnešimas priimti į

kti jiems pagelbės formoj 
kredito?

Šiame dalyke visi dalyviai 
išreiškė savo nuomonę šaltaiv 
nesikarščiuodamį ir pirmiau- 
įsiiį atsižvelgiant į tai, kad ir 
Organizacijai nebūtų skriau
dos. Delegatai labiausia prita
rė. J. Marcinkevičiau^ nuomo
nei bedarbių šelpimo klausi
mu, kaip ji buvo išdėstyta 
“Tėvynės” 15 nr., 1931 m., 
taipjau ir “Naujienose.”

181 kp. delegatas pranešė,

vienbalsiai priimtas. Taipgi 
delegatas A. Geraldauskas 
buvo paprašytas paaiškinti 
kodėl 16 kp. pirmiau atsisa
kydavo priklausyti 12-ta m

pjrmiau, .kuomet atvažiuoda
vo tokie kviesliai, kurie ne 
apie SLA., bet vien apie Ru
si jų, tekalbėjo, tai kuopa ne
pritardama jų politikai neno
rėjo dėtis ne prie apskričio. 
Bet dabar kuomet kuopų ąt- 
lųpkė ųp^Rr. oi-ganizaluipųs 
P. J. Simukas ir pirni. J. Ąli- 
konįs lįį kulĮ&ejo vien apie 
L. Ą., tą i lį popa ir nutarė pri
sidėti prie apskričio ir beiuĮr 
rąi sų. kAmiujų kuopomis dar- 
byotįs Sysivieipjinio labui.

Taipgi buvo pranešta, kiųjj 
SlĄ. 2(X> kP > Lctford, UI., yi#! 
ųųsitarųsi prisidėti prie 12-to 
apskr. Tokiu budu 12 ap^kr. 
hufčft 12, k.UPPlb kurios randa
si “Mažųjame Egypte,” kaip: 
kad si pietinė Illinois dalis yra 
vadimuna.

'į p M

cevičius sergą jau suvirs trys 
metai ir jo šeimyna yra kri
tiškoj padėtyj. Nutarta narį su
šelpti $5 iš apskričio iždo. S. 
Masiulis įnešė, kad ir ant vie-

rinkta $1.45. Tad nelaimingų^ 
jam tapo įteikta viso $9.45.

Nutarta surengti balių sif

Wcsl Frųnkforte, Ilk, ir jo su
rengimu rūpintis pavesta ko
misijai iš 311 kuopos.

Sekantis apskričio suvažia
vimas įvyks Harrisbųrgi . I1JĮ., 
vasaros laiku.
* Prie pabaigos turiu pažymė
ti, kad šis suvažiavimas buvo 
rimtas ir dalyviai svarstė vien 
organizacijos reikalus, kaip ii’ 
visuomet turėtų buįi.

—j. II. Ąlikoiųs, 
Apskr. pirm.
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East Chicago, Ind.
Atsikirtimas harboriečiams

Naujienų nr. 27 tilpo žinutė 
iš Indiana Harbor, Ind., ku
rioj pasakyta, kad ten prakal
bas Miz&rai surengė ALDLD; 
iš East Chįcagp. Kiek sužino
jau, tai Easb chieagiečiąi tam 
niįzel’nam Rokui jokių pra
kalbų nerengė': jas surengė 
patys andriuliniai iš Chicagą 
ir Roselundpt Dagi pačiosų 
prakalbose vienas pareiškė,' 
kad Rast chieagiečiai visi yra 
renegatai, oportunistai, sklo- 
kminfcaį ir t. p. ,.ir tokiems 
mizernierns Rokams daugiau 
prakalbų nebęi’engia ir jiems 
Dębęąųkųją, ' *

harborieęiai, giriatės, 
kąd ąętųriįo ALDLD ųr pauuT 
šip§ sosaides. Jus daug ko. ne
turite, kų Eaęį chigagiečiai tu-

komisąrąi tuoj iš jų perviršį 
atima. Prie tokių aplinkybių 
ūkininkai negali savo užau
gintus produktus parduoti, 
kad nusipirkus batus arba ki
tus būtinai reikalingus daik
tus. $tai kodėl ūkininkai ir 
stengiasi tik tiek užauginti 
grudtj, kiek jiems'yra reikalin
ga, Jeigu kas Amerikoj iš Mi- 
zaros atimtų paskutinius ba

turlfa progos su šeimyna atsi- 
svęįkhiti.

Kai dėl to, kad darbininkai 
yrą verčiami ląvintis, tai gali
ma pasąkytJ, jog jie prievarta 
yęą verčiami viską dą^yti, Vi- 
saj kąs k.ita 3U ągiįatęriais. 
J,eigų kuriam tenka kiek pa
dirbėti, lai tuojau revoliuciją 
pradeda kelti. Pavyzdžiui, taip 
atsitikę su Mažeikiene, kuri su
streikavo prieš grindų plovimą. 
Neturiu nei mažiausios abejo-

1 Mizara pradėk

£ęse ęųly|f^, žmonėse labai įsigalėjęs go 
jos duąiąą-

Nauji... 
Victor 
Rekordai
Vertės 75c— po. $35c 

™ 3 Rt
ne lik sabotažų, bet ir revo
liucijų paskelbtų. i

Pilelę ydą ęsąuti ir ta, kad

, Tikrumoj godumų 
lyra užsikręįę komisarai, o ne 

' Tvirtinimas, kad Rusijoj dar- paprasti darbininkai. Jau ir 
bildukai viskuo veltui naudoja- (labai- darbininkas žmogus 
si, yra* tik’ burbulaįL Tikrumoj R tįsi j oj turi pasitenkinti vic- 
vi$RR VąMinin- nu svyru juodos duonos per
kąi ir, vispl<ie koįiisąrat Q kuo dienų. Nejaugi Mizara nori, 
dąrŲinmkąį naudojasi, tai kad darbininkai sumažintų 
jįę turį užmokėti savo prakai- savo “godumų” ir valgytų lik 
tu. Ir dar įcaip užmpkėti! Pa- pusę svaro per dienų?
vy^dįinų reikia kraštui auto- Rusijoj, girdi, trūksta dar- 
ąiųHij.ų, Valdžia paskelbia, kad bininkų. Aš labai abejoju, kad 
d’arbiųiąkąį įųĮęi ^riąidfti prie rastųsi daug tokių žioplių, ku
tų a.utomobįįių nupirkimo, Ir rie tikėtų tai pasakai. Supran- 
įe niekur nieko įš jų ąl$o,s yra lama, Mizaros aš perdaug ne- 
ą;įskaitoma tam tikra dalis. Apie kaltinu, — garbįnti Rusiją yra 
laisvas aukas čią ąegąli būti jo profesija, iš kurios jis duo- 
nęi kalbos. Paliepė,—ir turi bu- nų valgo. Jeigu jis nemeluotų 
ti taip. . p x v-

nių ir jais naudojasi valdinin- darbo klasės “išdavikas.” 
lįai, Darbininkai i 
savo kuprtis, kad nesuvažinė-l numistiškų organizacijų, 
tų komisarai. Tais automobi- žiūrint į lai, kad per ilgų lai- 
lįai.s komisarai yra nuvežami ka su atsidėjimu joms dirbo, 
į raštinę, pičtunis parvęžami 
nųmo,' o. vakare iš darbo. Jei 
yra vakare kokie susirinki
mai, lai komisarai ir ten au
tomobiliais yra vežami. Tuo 
tarpti darbininkas priverstas 
yra eiti pęįčiąs į darbų, nęs pi
nigus jis atidavė automobilio 
pirkimui, o pats nebeturi nei 
tiek, kad nusipirkti bilietų
tramvajui. Žinoma, jeigu Mi-I Vietos lietuviai benduąi 
žara vadina valdininkus ir ko-l §įa Lietuvos neprikalusomybės 
misarus darbininkais, tai: tų- 14 metų sukaktuvių minėtuves 
syk jo “teisybė”. Tos rųšies vasario ‘14 d., 3 vai. po pietų, 
“dąrbininkąi”i Rusijoj iš tiesų 12th St. Hali.
yra viskuo aprūpinti. Kalbės Dr> A> G< Rakauskas

L^ažiurekmie dabar į pro-į it* P- Rakauskienė dainuos. Taip 
grcsųT apie kurį $fiAara tiek [jau broliai Siana.i Juozas ir Vla- 
darug pasakoja savo prakalbo-plas skambins gitaromis.
se. Didžiausio progreso Rusi-į Koresp.
joj padaryta “gyvojo tavoro” 
srityj. “Laisvoji meilė” ten iš

nes, kad įę. 
Ir W

Laikraščiuose v man teko pa- 
stobęV'rašąut, kąd į Minijos 
prakalbąs ąusiyęųjį. ipąsę^ žipo- 
nių. Ną, kai pamačiau, kad jis 
kalbės Waukcganęį tai neišken
čiau nęi aš aepučj^ prakalbų 
pasiklausyti. Visa, 
masė susidėjo iš 30! asabų, j* 
skaitant ir vaikus, Susėdome 
įr ląųkiame kalbėtojaus. Ant ga
lo, prasivėrė durys ir pasirodę 
pypkė, ę po to išėjo ir pats Mi- 
žara. ■

Kaip ir priima.' kalbėtojui, 
jis iš p;aįdžiųA apsidairė, “pą- 
mięravo” akimįs publiką, ir 
pradėjo kaibėti. Pirmiausiai 
pradėjo girti Rusiją. Tikrino, 
kad bedarbių tęn yisiškaį nėra, 
Na, o tuo tarpų vis.ąs pasaulis 
skustą będiu’b^j- Neužmiršo 
paminėtai ir tai? kąd darbininkų 
delegacijoms Šoyiętų. Rusijoj 
visur keliąs yyį ą.tviras. Eik, 
kur tik nori, įy žiūrėk., ką nori. 
Agitatoriams tąlp' pat jokit, 
kliūčių nestatoma. . Visur juos 
priima su palydovais. Tik su 
darbininkais reikalas visai ki
toniškas,— jiems kelias užda
rytas ir palydovų niekas jiems 
nesuteikia. Mat, pavienių dar
bininkų niekas esu nepaiso so
vietuose. , , '

Po tam ftflizara pareiškė, kad 
sovietuose darbininkai yra net 
verčiami lavintis.'/Viskuo, gir
di, jie naudojasi Veltui. Tad ir 
progresas einąs yfis'u smarkumu. 
Dirbtuves csančidš1 sutvarkytos 
kuo geriausiai 1 ,fi

čia, matomai, Mižara supra
to, kad pertoli- nuvažiavo, tad 
pradėjo ^iškiųtiv ir gyvenimo 
žiaurumus.. Buttfht, kad mais
to trūksta, kad ūkininkai sabo- 
tažuoja, kad nėrą pakankamai 
visokių dirbinių, kad žmonėse 
yra įsigalėjęs didelis, godumas, 
Ant galo, sako,f kad Sovietų. 
Rusija" ’ visvien pralenksiantį 
Ameriką, nes ten bedarbės nėy 
ra ir nebus.

Savo kalba Miząrą, mątoĮpa.i, 
buvo pątenkintąs iy džįąųgėsi, 
kad jis viską tinkamai išaiški
no vvaukeganiečiams. žinoma, 
kai kurie 3įisa tai pricipę už, 
grynų pinigą^. <’• Ęet man, tię vir 
si išvadžipjimai nepadarė’ jokio, 
įspūdžio, Juo labiau, kąd( aš 
gerai įinąu, kokiu tikslu Mizą- 
ra važiavo i Rusiją.

Reikia, žinoti, kad pastaruoju 
laiku p.olšęvįkiškos prakalbOiS; 
mažai bepatraukdayo žmomų. 
Jie tiek jąu kartų, buvę girdėję’ 
nudėvėtą pasaką . apie Rusiją, 
kad ją išmoko atmintinai. Todėl, 
ir nebematė7 reikalo daugiau f 
prakalbas eiti, Taip dalykams 
susidėjus, Mizara ir buvo pdr. 
siųstas į Rusiją kad parvežtų 
klausytojams ‘‘zuikio* pyargą”.

Antras jo, ti.lvsias,—tąį sąagi-. 
Lupti lqek galima daugiau amę? 
rikopų darbininkų, kad, važ|no.r. 
tų į Rusiją įy nuveltu ten sąvo, 
dolerius. Amerikos darbii.iįp.kaį 
Rusijoj nėra reikalingi.

pa-

: T'<>

laisvas aukas čia negali būti jo profesija, iš kurios jis duo
nai kalbos. Paliepė,—ir turi bu- nų valgo. Jeigu jis nemeluotų 

‘ . . ir sakytų teisybę, tai visų sta-
ĄutOĄnobilius perka iš ųžsie- lincų akyse jis liktų niekšas ir 

Jis 
turi dąbotiltuoj butų pašalintas iš visų ko- 

nc-

- rei
kalingi yra tik jų doleriai. Ta
tai man teko patirti ant sayo. 
kailių. f -' ’ . ■■ j :. ;

Mizara sako, kad Rusiįoj pa?

W MM®

mc^. pradėdavome kįalliį. su, 
fabrikų' arba 'lauko darbiniji- 
kais, Ui jįp. mums gana atvirai, 

kąįp bolšcvikRij 
juos spaudžia, viską atima U 
Wi^k$ tik / Bųd^vo. pa- 
sakųjį ii’ ašaras šluostę. Bęt 
jeigu 1 darbininkas taip drįstų 
ūmsiskų^tl kųąiaųi kopiišarui 
ba MitOiui,

Taip juk jie pasielgė su mumis 
penkiais komunarais, kada 
mes išdrįsome pasakyti teisy-

— Komunaras.

Karine, Wis
Svarbus pranešimas

ruo-

No.

14 004-— Močiutė širdelė mano, Mic- 
kevičius-Daukša-Namicko 
Dukrelė po sodnelį — Mickc- 
vičius-Daukša-Namieko.

14005—Dzūkų Variakalys. Penki 
, alkafii muzikantai

Miškas Aukcijoąas. Penki al
kani muzikantai.

14006—-Ponas numirė, l ir II da
lis, Vaitekūnas ir Krasauskienė.'

14009—Sakė mane Šiokią. VaJje- 
raitė ir Krasauskiene. 
Molio Uzbonas.

14014—Klausyk Mylimoji. J. Žiū
ronas. “ 
Burdingierius Praktikuoja. — 
Žiūronas ir Grppa,

1403 5—Oi, Greičiau, Greičiau, — 
Jonas Butėnas.
Tolima Laimė vilioja, 
nas Butėnas.

Pas Močiutę Augau-^ Zosė

po Langeliu — Zosė

Jo-

14025—Pas Močiutę Augau-^ Zosė 
Krasauskieriė-V. Volte raitė. 
Sėdžiu po Langeliu — Zosė 
Krasauskienė it Vojter^itė.

14029—Linominis ir Užgavėnios — 
J. Žiūronas ir Grupa.

14027—Gaspadinė Valdo Bernus 
P. Petraitis. 
Švento Jono 
Petraitis.

14 0 34—Pavasarėlis 
Kaimo Polka.

14019—Marijos Giesmė ir Malda
Marija. Sv. Marijos Choras.

14015—Chicagps Karčiatnoj ir Vie
nas Artistas. J. Žiūronas.

14021—Gaspadinės Bankietas ir Pas 
Motinėlę—J. Žiūronas ir Grupa

14042—Laivyne ir Užmiršai Tėvų 
Kapus '•— J. Butėnas.

14024—Nepamiršk Manęs — Pol
ka ir Per Vilnis — Vairas.

14041—Gėlynas ir Deimantas —
Polkos.

803 9 7—Paukščių Daina ir Kad Jo
jau Per girelę — Venckevičius 
ir Daukša-

aus Polka ir Rožės 
r— Mąhanojąus Liet.

80752—Rūtų Polka ir Daina Jau- 
Mahanojaus

vakarėlis — P.

— • Pęlka ir 
Victoro Kapęjija 

Giesmė ir Malda

Mizara apie lai nei lupų ne-, 
pravėrė. Jis tik su pasididžia- 
Yųųii tvirtino, kad bolševikai 
labai daug naujų namų prista
tė^ Tikrumoj jie tik senus na
mus ik lauko nutinkuoja ir A 
ekskursantams rodo, kad lai 
nauji. Man pačiam pasilaikę 
lokiuose “naujuose” namuose 
ląpkytis Maskvoj. Tokios rų- 
šįes progresu nėra ko jierdaug’ 
didžiuotis.
/ KJizara sako, kad bolšcviki- 
joj fabrikų sutvarkymas esąs 
kuo puikiausias. Girdi, daro
ma viskas, ka.4 lik darbinin
kai butų patenkinti. Jeigu Mi
zara kalba apie tupą “darbi
ninkus,” kurie kas dienų yra 
automobiliais nuvežami ir 
parvežami ir dar gauna 200 
rublių per mėnešį,tiems, 
reikia pasakyti, fabrikų su
tvarkymas " nėra prastas, Bet 
Visai kitoks reikalas yra suj 
dauguma darbininkų, kurie 
pčr mėnesį gauna 60 rublių ir 
dar turi /sumokėti visokius 
inpkesnius. Apię tų darbinįn- 
jkų. padėtį Mizara, tyli, nes jei
gu jis drįstų teisybę pasakyti J; 
faį Maskvos dėdes tuoj jį ap- 
šauktų■ dąębo klases išdaviku. 
Tad ir reikia tylėti.

Prisimyie Mizara, ir ąpįe gy
venimo šiurkštumus, — ir dar 
kokius, šiurkšįumus! Rusijos! 
gyve^pj.ams trūksta maisto,] 
jųlfiŲipkai sąbotąžuoja, žmo- 
in^sc yyrą įsigalėjęs godumas.

ten ^ndistp trūksta, lai 
kurių paralių per melų eiles 
šaukėte, kad Sovietų Rusijoj 
sandėliai luįta nuo grudų? 
Pagalios, kam reikėjo kvięčius 
dumpuotį į, ų^įę.ąįy.ą? Tur būt, 
tam, kad turėjus pinigų ko- 
inįąąrąms autoojoldlius/ pirkti.

Pasąk^ ąpfa ūkininkų šabo- 
E’ ;ą neturi, jokio pagrindo.

į ąkįąJukaJ užaugina kiek 
.iiems m- 

kalinga nuo ba^p atąiginji, Ui

Phone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Washtenau> Aut. 

CHICAGO. ILL.

• 80750—-Sęradžj
Mazurka .?
Orkestrą’. ‘ '* 

■|

nystės Nelaimės
Liet. Orkestrą.

81228—Marytė Polka ir Nemunas
Vaitas — C_..„

804 70—Kas f '
Linksminkis Jonai
vičius ir Namieko.

81443—Mainierių ir
Polkos — Mahanojaus Lietuvių.
Orkestrą.

Jos.F.Budrik
INCORPORATEP 

3417 So. Halsted St.
Telefonas BOULEVARD 8167

CHICAGO. ILL

Jonas Velička.
Subatos Vakarėlį ir 

" •Vrilcke-

Lakštingalos

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkimų reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose,

SIS DIDELIS IR STIPRUS 
BANKAS

KVIEČIA
JUSU 

TAUPUMO ir KW(W

MES ESAME
blDZIAISUS BANKAS

•VISOJ ęHICAGO ; ■ ■
NORTHSIDEJ ar WfSTSH)E.J

West Swe Tiishr 
AND SAVINGS BANK 

*■» — An Authoriz»d Tru^t ,
Corner Halsted and Roosej|ft |Mpd 

CH10AOO
• • < f ' ' . .

BanRininkavinio valandos: Kasdic 9 v. r. ilę 3. pp pięt.,1 
Sukatomis 9 v. ryto iki 8 vai. vak.

JĄ^PĄTS SENAS BANKAS TOJ PAČIOJ SENOJ VIETOJ
>■■'1 '.IUM.IIIL—I—t
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA

M

ris

LLETUU05

laikais

Mizaros misijos

MM

Atsišaukimas

Telefonas Yards 1829

ŠLI- 
akis

nou

10MZESNS NOHARK^ 
ONBRINt 
OFNOSE

Nesuprantamų žo
džių paaiškinimas

Kaip ilgai Mizam išbuvo Rusi 
joj ir ką jis per tą laiką ga 
Įėjo pastebėti.

nėra reikalo turėti didelę gal
vą, čia jau net paprastas pilie
tis su paprasta galva (žinoma, 
su tokia ant kurios dar galima 
skrybėlę užmauti) lengvai ga
lės suprasti, kiek per visą pa-

v

A FL\ING— 
MACUI N E «

$i;000,000 Nenupirks. 
Pražudyto Regėjimo

studijoms” pasiliko 47

1932 METAIS

VISI SKAITO
žino, kad kiekvienam

COCLEP“ VtbH’T ANt^Vre’ 
Tuose. ■*>
t TOLt> HE fe TO 
k e h o --------

didelį 
ve ką pa- 

anie yra 
tai geriau su 

Nėra 
arimus 

i pasa-

EU ‘'feOSS 
—. G 9 G

I o o •

išvažinėti visą kraštą skersai 
ir išilgai. Gal dar buvo instruk
cijos ir Sibirą pasiekti.

Del atsargos apsirūpino Mi- 
ząrd amerikoniškais dokumen
tais, kad kartais stalincai .ne
paliktų ji molį minkyti plytoms 
arba nepasiųstų į Solovecko sa- 
Us kankorėžių rinkti.

Sumanyta
khja M i žara į sovietus

ti, ir iš to darydavo gerą biz
nį. Tavorščius Mizara nuvažia
vo j Maskvą, kad sugrįžus pa
daryti biznį. Ir jam dalinai ta
tai pasisekė. Padaužos kol kas 
nepatyrė, ar jis parsivežė ko
kių bolševikiškų agnosčlių, ar 
ne. —Kapralas.

THAT*5 CLEO U .
VOU CAU NENefe

s. -bo NErv*—

ST. PAUL’S HOSPITAL

E a jn»U apielink&i LigoninA. kur nerei- 
a mokėti karteri, kad aplankyti tavo 
dranfUA. Ateikite. Palatas ir priežiūra 

per 10 dienu už J60.
828 W. 35th Place

,Xd. Boulc.ard JWW

pasiliko tik 14 dienų kitokiam 
darbui.

Reikia taip pat neužmiršti 
švenčių: per 70 dienų buvo -10 
sekmadienių, viena diena Leni
no “zadušny”, viena diena bol
ševizmo sukaktuvių, viena die
na Stalino “imianinų”, —‘Šven
čių, vadinasi, susidavė 13’ die
nų. TpaigL Mizara tegalėjo pa
švęsti vieną dieną atlikimui sa- 
vo didelių darbų.

Amerikoniški komunistai pra- 
dėjo reikšti abejonių dėl bolše
vikiško rojaus. Kad sustiprinus 
juos tikėjime, vyriausi komisa
rai sumanė skymą: įsakė ta- 
vorščiams sukelti fondą paden-. 
gimui kelionės lėšų ir pasiuntė; 
Mizara‘į rojų, kad jis savo aki
mis matytų ir savo ausimis, gir
dėtų, kas ten dedasi. Visa ke
lionė turėjo būti atlikta per 
70 dienų.

Per tą laiką Mizara turėjo iš
tirti visą Sovietų Rusijos padė
tį: jos kultūrą, pramonę, pre
kybą, apšvietą, žemdirbystę ir

“Vie- 
naują 

kalbėda- 
Lietuvai nė cento, Lietu-

Tautiškai nusiteikusi 
nybė pagalios išmoko 
maldelę. Iki šiol j 
vo 
vai nė cento, Lietuvai nė cen
to!” O dabar kalba: “Bago
čius, bagočius, bagočius!” Tai 
yra iš dalies gerai; maldingus 
žmones ponai ir ubagai myli.

šytus dalykus apie bolševikiją. 
O dabar jis sako iš tų brošiū
rų pamokslus ir stebina tavorš- 
čius savo žinojimu. Tavorščiai 
jam katutes ploja, o jis dole
rius kolektuoja.

Lietuvoj kunigėliai važiuoda- 
vo į Rymą agnošėlių parsivež-

Pas kai kuriuos northsidie 
eitis šią savaitę labai tyku: ii 
sisi po mėšlavežiui. Mat, pe

vėliausios mados 
akiniai sustiprins

EUROPA
susisiekimas iš 
I LIETUVĄ 
savaitė išplaukimai

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

sės 
minusiai atlikti 
respublikos pilie 
milionų dolerių 
šiais depresijos 
kiekvienas centas yra brangus.

Mes taipgi manome, kad ir 
kitos respublikos, ypatingai 
mums drauginga Rusijos sovie
tų respublika šitą musų pja- 
ną pilnai užgirs, .nes gamini
mas sveikų ir pigių piliečių, 
pagreitintų įvykinti komuniz
mą visame žemės kamuolyje.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 v. v. 'S#*

visi skaitykit, platinkit 
"Lietuvos Žiniose.”

Vokietijoje metams 60 litų, 
mėnesiui 5 lt. Kitose valstybėse metams 8 do-

Galite dabar patys įsivaiz
duoti, kokioj mizernoj padėtyj 
atsidūrė draugas Mizara. Jis 
vaikštinėjo Maskvos gatvėmis 
ir badė pirštu sau kaktą: ką 
aš. galėsiu papasakoti apie bol
ševikiją Amerikos t&vofščiams, 
jeigu aš visą savo laiką tai pra
važinėjau, tai pramiegojau, tai 
praėdžiau, tai prašvenčiau? Ru
sija juk ne Kauno Slabada, kad 
ją per kelias valandas butų ga
lima ištirsi.

Dūlina su nuleista galva ta- 
vorščius Mizara, o juodos min
tys taip* ir lakioja po pakaušį. 
Tik staiga ant kampo pasitai
kė kioskas su laikraščiais ir 
brošiūromis. Mizarai net akys 
prašvito. Kiek čia visokios me
džiagos ! Bolševikiją aprašyta 
ir iš kairės ir iš dešinės. !Pasi- 
tvėrė Mizara pundą literatūros 
ir net pasišokinėdamas nubėgo 
į traukinį. .
' Grįždamas atgal į Ameriką, 

Mizara pasirūpino “ant pomie- 
tės” išmokti brošiurųošė sura-

Kas turit sainpelį “vytiško 
ūpo” ir sutiktumėt paaukoti 
tautos gerovei, prašome sku
biai prisiųsti! Padaužų chemi
kai dieną ir naktį kamuojasi, 
bet be sampelio nieko nepa
daro. Bandė gauti sampelį iš 
vyčių, ale ir šie neduoda. O 
pareikalavimas yra milžiniš
kas. Taigi kas turit inaž-daug 
sveiką “vytišką 
me neatsisakyti, 
ba kad nors ir 
kui paskolinkit, 
kuris šį reikalą 
paspirs, sakome 

—Jurgis
Žvalgybo;

Žvalgybos prane 
Šimai

Sime 
“citros 
meluoja./

bekeliaudamas bolševikiškais į , ’ X i
traukiniais Mizara praleido apie, 
trečdalį viso laiko. Reiškia, pra
važinėjo 23 dienas. Tokiu bil
du jo 
dienos,

Visi
žmogui reikia mipgoti. Išimties 
nesudaro nei Mį^ara, nors jis 
ir komisaras^. Rgikia manyti, 
kad jis miegojo mažiausiai 8 
valandas per dieną. Taip daly
kams esant,, jis pramiegojo 23 
dienas. Tad visokiems svar
biems reikalams! i beliko 24 die
nos. . i ■■

Valgyti juk irgi reikia bent 
tris kartus per dieną. Su ko- 
misariškomis ceremonijomis be 
valandos nepavalgysi. O tai 
reiškia, kžtd Mizara Rusijoj be
būdamas suėdė 10. dienų. Tad.

Padaužų pisorius prie to ne 
turi! nieko pridėti, tačiau jaus 
damas savo širdyje 
susikrimtimą, nori 
tarti: jei, kaip sakot 
toki staduriniai 
jais nė nesibaderiuoti. 
abejonės, kad jūsų pat; 
kiti priims ir dar ačiū

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE .

756 West 35th Street

daužų respubliką išeikvojama 
piniondzų lopymui susirgusių 
padaužų respublikos piliečių.

Aukščiau minėtų ministeri
jų posėdis suranda, kad: vie
toj lopius sergančius senus 
padaužų respublikos piliečius, 
gaminti naujus, pasiremiant 

Karaliaus straipsniu, ku- 
tilpo “Naujienose” vasario 

(j dieną. Ten faktais įrodoma, 
kad pas vidutinį pilietį med
žiagos yra tiktai maždaug už 
$1.00. Tai kur čia išrokavimaš 
lopyti • sergančius piliečius,

vo išklynytas Sim-Sem gara- 
džius: iškuoptas ir išvežtas į 
pūdymą visas mėšlas. Per du 
metus mėšlo buvo prisirinkę 
gana apščiai ir kol iškuopta, 
—užinteresuoti vyrai gerokai

padaryta. Pleš- 
i. Kad 

padaužų piliečiams ir visiems 
kitiems geriems žmonėms but.ų 
aišku, ką Mizara per tą laiką 
Veikė, mes paduosime vien tik 

jeigu jų sulopymas kainuoja šaltus faktus. Vadinasi, kalbė
sim tus ir net tūkstančius dol. sjme matematiškai, kadangi 
ir dar n erą garantijos, kad to- (“cjfros”, kaip yra sakoma, ne* 
kie sulopyti. piliečiai po to 
galės tinkamai atlikti padau
žų respublikos jiems uždėtas 
pareigas? Taigi vietoje lopyti 
sergančius, mes randame kur 
kas ekonomiškiau gaminti 
naujus sveikus piliečius^ Musų 
respublikos daktarai .ir nur- 

galėtų šitą darbą tinka- 
ir, sutaupyti 
ams keletą

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Padaužų Užpakalinių Reika
lų ir Piniondzų Ministerijos 
šiomis naktimis turėjo labai 
svarbų mitingą, šito mitingo 
tikslas buvo išspręsti labai 
vožnius dalykus ' respublikos 
naudai.

Kaip kitose respublikose, 
taip ir padaužų, yra tokių da
lykų, kuriuos tokiais, kokiais 
jie yra, palikti negalima. Na, 
tai dabar ir pradėsime eiti 
prie dalyko: Kaip kitose res
publikose, taip ir padaužų, 
yra daug hospitolių, o dar 
daugiau daktarų ir dar dau
giau norsių. Šitų hospitalių, 
daktarų ir norsių užlaikymas 
padaužų respublikos pilie
čiams kainuoja milionus, o 
naudos mažai. Daleiskime, bū
va šit kaip: susirgo kuris nors 
padaužų respublikos pilietis 
arba pilietė, na, ir tarabani- 
jam kuogreičiausiai į hospita- 
lį; ten daktaras padaro ope
raciją, aiškiau sakant, ligonį 
sulopo, po tam nursė vačina 
ligonį keletą dienų arba net 
keletą nedėlių, o kokios pa
sekmės? Ligonis arba jo drau
gai, turi už tai, kad ten tą li
gonį kankino, gana brangiai 
užmokėti, — kelis šimtus, o 
kartais net ir kelis tūkstančius

[Acme-P. K A. Photo]

Shanghai. — Tiltas netoli anglų konsulato. Japonai paleido kelis šovinius j tiltą, užmušdami 
'.. ■ tris kiniečius.

ūpą,” prašo- 
prisiųsti, ar- 

trumpam lai- 
Kiekvienam, 
parems arba 
ačiū.

Širšė, z 
etinis.

7 Dienos į 

LIETUVĄ 
Greičiausi

Garlaiviai Pasauly ’

BREMEN *
Puikus geležinkeliu 
BREMERHAVEN

Taipgi nuolatiniai kas
. gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais. 

Užsisakykit vietas pas vietinius agentus, 
reikalaudami Lloyd laivakorčių, suteikiant 

greičiausią patarnavimą

North German Lloyd
130 W. Raridolph St Chicago

.■& JF Puikus,
PUOTI 

' prašalins jų nuovargį ir galvos
skaudėjimą, taipgi stebėtinai pa- 

gerins regėjimą. Pagražina išvaizdą. Patenkinimas garantuotas.

JŪSŲ SĄSKAITĄ 
KVIEČIA

šis konservatyvia, dvidešimt aštuonius 
metus gyvuojąs bankas ;

Peoples J'fationat ‘Bank 
and ’Jrust Comfamj 

of Chicago ,

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Padaužų Žvalgybos Kance
liarijos pisorius, papietavęs 
užsigeidė muzikos. Paleido į 
darbą radio priimtuvą ir gir
dėjo sekamą verkšlenimą. Di
džiai atjnusdamas verkian
čiojo žmogaus nelaimingam 
likimui, pisorius nori, kad tie 
griaudųs verksmai pasiektų ir 
kitų piliečių jautrias širdis.

Aš, finansų pirmininkas, — 
iš dalies šnekėjo balsas — nu
kentėjau baisų smūgį ir vis 
dar kenčiu. Mane pasmerkė* 

norėjau pasiaiškinti ‘—man 
balsą atėmė. Mane skundžia 
šitam bosui ir dar žada skųsti 
kitam bosui.
sekioja todėl, kad aš noriu 
pasakyti kokių baisių dalykų 
dedasi su finansais. 1
tuos dalykus aš dabar nepasa
kosiu. Aš raportus rašau, bet 
mano raportų nieks nepriima. 
Aš paduodu sumanymus ir 
projektus, kaip išgelbėti fi
nansus, bet prezidentas ne
mato reikalo mano projektus 
priimti, o iždininkas nemato 
reikalo aiškinti. Oi, kokių 
baisių dalykų, baisiausių daly
ku dedasi su finansais! Bet 
aš jums to nepasakosiu. Da
bar aš noriu duoti jums vie
ną pavyzdį, štai, šičia, turiu 
čekį, kuris buvo išrašytas ir 
pasiųstas iždininkui, šičia ve, 
ant kitos pusės, iždininkas pa
sirašė ir padėjo į banką. Tai 
dabar matot, koki baisus daly
kai dedasi! Kitą sykį papasa
kosiu daugiau. Kalba finansų 
pirmininkas.1

Kam tikrai rupi laisva, nepriklausoma, demokratiška, platiems sluoks
niams tarnaujanti spauda, tas privalo prisidėti prie f‘Lutm>ot Žlmą,”

“Lietuvos Žinios“ turi savo korespondentų Lietuvoje ir visame pasauly, 
todėl jč>s nepraleidžia nei vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.

Neatsilikit nuo gyvenimo
ir bendradarbiaukit

Kaina: Lietuvoje, Latvijoje,.:Estijoje
pusei metų 30 lt.
leriaį, pusei metų 4 doleriai.

KAUNAS, Gedimino g-vė 38 Nr., telef. 223

Kadangi šioj išradimų gady
nėj atsiranda daug visokių 
naujų dalykų, apie kuriuos 
iraprastas pilietis dažnai turi 
gerokai susimąstyti, tai pa
daužos mato reikalo laiks nuo 
laiko paduoti paaiškinimus, šį 
kartą paaiškinsim apie nau
jus žodžius. Būtent:

Tautiškai nusiteikę reiškia 
tokius žmones, kurie kalba vi
sos tautos vardu; kurie mano 
esą geresniais tėvynainiais už 
visus kilus; kurie per prie
vartą siūlosi tautai į vadus ir 
gelbėtojus; Kuri,c po priedan
ga “tautos gelbėtojų” gali- bile 

Mane taip per-į kokią kiaulystę ar šuhystę pa
daryti. ’ ’.i'

Valstybingumas reiškia nc- 
Be.t apie suvaldomą norą valdyti kitus 

žmones.
Valstybingi vyrai reiškia vy

rus, kurie nuolankiai klauso 
Smetonienės įsakymų.

Nurodo sąjunga reiškia kele
tą žmonių, kurie turi prezi
dentą, sekretorių, pirmą kuo
pą ir daugiau nieko arba be
veik nieko neturi. Narodo na
riu gali būt bile kas, bet pre
zidentu ir sekretorium tik tie, 
kurie moka gerai koliotis,, 
veidmainiauti ir meluoti.

— Jurgis širše.

lininiui
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ĘEGĖPIŠKI ŠMEIŽTAI

PINIGŲ IR KREDITO INFLIACIJA

Hooverio administracija, susitarusi su abiejų di
džiųjų partijų vadais kongrese, stengiasi pravesti įsta
tymą, kuriuo pąsiremiant federali^ rezervas galėtų 
duoti daugiau paskolų bankams. Federalio rezervo ta
rybos pirmininkas Eugene Meyer sako, kad to įstaty
mo dėka bus paleista apyvarton 750 milionų dolerių 
aukso.

Tai reiškia infliaciją. Ne tos rųšies infliaciją, kokią 
pergyveno Vokietija, Rusija, Francija, Italija ir kitos 
šalys Europoje. Tose šalyse puolė pinigų vertė dėlto, 
kad -buvo spausdinama popierinių pinigų daugiau, negu 
buvo aukso jiems “padengti”, šičia planuojama padi-, 
dinti pinigų apyvartą, nemažinant jų padengimo auksu.

Bet kada bus daugiau pinigų apyvartoje, tai jų 
vertė palyginant su esančių rinkoje prekių kiekiu, nu
puls. Kitaip sakant, pinigai atpigs, o tai reikš 
pabrangimą.

Jeigu pinigų apyvartoje būna per mažai, 
pasidaro “brangus”, o prekės atpinga. Tokią 
Amerikos (ir viso pasaulio) biznis pergyvena dabar. 
Nuo to laiko, kai prasidėjo depresija, biznyje ėjo1 def
liacija — pinigai apyvartoje mažėjo, kreditas traukėsi, 
kainos puolė. Defliacija stabdo pramonę ir prekybą, 
didina bedarbę. Šitam biznio puolimui sulaikyti valdžia 
dabar ir bando su kongreso pritarimu įvykinti tokius 
pakeitimus Amerikos kredito sistemoje, kurič pąliuo- 
suotų apyvartai šimtus milionų dolerių naujų pinigų.

Šį žinksnį Washingtone labai palankiai pasitiko 
birža. Telegramos praneša, kad per vieną dieną kom
panijų serų (“stakų”) vertė Wall gatvėje pašoko |trims 
bilionais dolerių. .Bet ar tą įstatymų kelių įvykinta in
fliacija atgaivins biznį krašte, tai teks pažiūrėti. In
fliacija didina prekių kainas. Jeigu jos pasėkoje padau
gės‘darbų fabrikuose, tai bus gerai. Bet jeigu darbai 
neis geriau, tai kainų pakilimas tik pasunkins gyveni
mą masėms.

prekių

tai jie 
padėtį 
dabar.

Tarp visokių melagysčių, ku
riomis “Vienybe” bando diskre
dituoti SLA. iždininką, K. Gugį, 
yra viena tokia:

“Gugis gerai daro net ijr 
tuosyk, kuomet ant rauką, 
be nuošimčio SLA. pinigų iki 
10Q tūkstančių laiko.”
Šitą fašistų organo prasima

nymą pakartojo ir bimbininkų 
“Laisve”, pridėdama nuo sa
vęs dar šitokių “išvadų”:

“Ką reiškia turėti ant ran
kų 100 tūkstančių dol. be 
nuošimčių SLA.? Nagi pasi
dėjęs į banką (aišku, kad 
savo namuose Gugis nelaiko 
pinigų) gali gauti $4,000 į 
metus nuošimčiais už 100 
tūkstančių ‘ant rankų laiko-1 
mų’ pinigų. Iš tokios sumos, 
dar apapt abelno atlyginimo, 
galima ir savo Urentus’ ge
rai ‘patrytinti’. ”

Tai yra begėdiški ir besąži- 
niški šmeižtai. Jokių SLA. pi
nigų ady. Gugis “ant rąp|kų” 
nelaiko. Susivienyto0 pįųiąus 
iždininkas padeda ir ląįk# įrau
ktose SLA. vardu, — ką liudi
ja ir atskąito^, skelbiamos 
“Tėvynėje”. Tąįgi ir vįgį nuo
šimčiai, kurie už tuos pinigus 
yra gaunamų eina tik Susivįe- 
nijimui ir niekam kitam eiti

RUSIJA IR TAUTU SĄJUNGA

Tautų Sąjungos sušauktoje tarptautinėje nusigink
lavimo konferencijoje dalyvauja ir sovietų Rusijos de
legacija, .su užsienių reikalų komisaru Litvinovu prie
šakyje. Užvakar Litvinovas Senyvoje pasakė kalbą, iš
dėstydamas suvažiavusiems pasaulio valstybių atsto
vams Rusijos nusistątymą nųsiginklavinjo klausimų. 
Litvinovas buvo labai mandagus ir stengėsi argumenr 
tais įtikinti savo klausytojus. Iš viso jo užsilaikymo bu
vo matyt, kad jam rupi ne tik “demaskuoti” kitų šalių 
delegatus, bet ir, jei galima, 'surasti būdą su jais koo
peruoti.

Bet jeigu sovietų Rusija gali tokioąe konferenci
jose dalyvauti, tai kodėl ji šalinasi Tautų Sąjungos? 
Koks yra pateisinimas tokiai jos pozicijai? Seniąųs 
bolševikai sakydavo, kad jie į kapitalistinęs valstybes 
žiuri, kaip į “mirtiną priešą”, su kuriuo galį' būti kovą 
ant žut-but, bet ne susitąrimąs ir kooperayimąs. Tokį 
savo nusistatymą tačiau bolš,evįkąi jąų ątpiete, jeigu 
jie važinėja į Genevą ir tenai imą dalyyumą Tautų Są
jungos sumanymuose. Todėl Rusijos atsisakymas pa
tapti Tąutų Sąjungos nariu šiandie yra n(e logiškas.

DARBO NAŠUMAS IR DARBO LAIKAS

10z Ekspertai apskaičiuoja, kad per paskutinius 
urėtu 2,300,000 darbininkų Amerikoje pasidarė atlieka
mi dirbtuvėse, kasyklose, žemės ūkyje įr geležinkeliųpr 
se, pasidėkojant naujoms ipąšinoms įr kitokiems tech
nikos pageriniriįams, O tųp tąrpu kąsmet apie §,000,000 
vaikinų ir merginų pasiekia ąmžių, l^ada jie gali tapti 
darbininkais.

Kokią to pąąėką? O gi ta, kad nplionai darbiniųkų 
ųet ir gerovės ląikais. vaikščioja gatvėmis ieškodami 
uždarbio. \

Aįškus (j^lykas, yąlan<|ų suirųnĮpinįmąs
yra vienintėjė išeitis iš šitos pądęties.

Jeigu netrumpinti darbo valandą, tai aprūpinti už
darbių tą nuolatos didėjančią atlįekąĮnų darbininkų ąr- 
įpiją butų gąįima tijdąi įsgąbenąųt vis dąugiaų ir dąųr 
gįau prekių į užsienius. Po didžiojo kąro Amerika ban
dė šituo keliu eiti: ji skolino pinigus kitoms šalims, kad

Dalis SLA. pinigų yra laiko
ma bankuose taupymo sąskai
tose (savings acco^nt), ir už 
tuos pinigus, Susivįęnijimąs 
gauna apie 5f nuošimčius. Kita 
dalis yra laikoma čekių sąskai
toje (checking acčount) —taip 
pat Susivienijimo vardu, ir už 
šituos pinigus, žinoma, bankai 
moka visai mažą nuošimtį ; bet 
vistiek kiekvienas centas eina 
Susivienijimui, o ne kapt kitam.

čekių sąskaitose bąnkųpsę 
dąjbąr yra laikoĮna? įdeje ipųrns 
žiiĮc.ipą, ąpie Sųsiyic-
nijimųi, be ahęJonąs, ^ųtų peį- 
nihgiau šįtosz rųšies sąsįcąitps,ė( 
laikyt kuomažiausia pinigų ąy- 
ba visąi ppląikyL perkėlus ’pį- 
nigųs 0 “checking ąęęount” į 
“ąąyin^s accoųnt”, orgąpjąąpį- 
ja ^ąutų didegnį nuošimtį. Ta
čiau jĮcįekvįą^s? kuris bent kiek 
nusimano apie įšmokęjįipus, 
kuriuos Susivienijimo iždųj rei
kia nuolatos atlikti, pripažins, 
kad be čekių sąskaitos orgąpi- 
zacija apsieiti negali. Pašalpas 
li<pje ir pęmįĮ-tįp^ i^ininj^ą 
išųipjsą ,^įąjįs. g “,ęhecl<mg 
ąccoųnt” tąįp pąt iiĮiąmą piųį- 
B*’ .d.W4^l WK9Jas iy

į bopųsj ^kiąįą i^Or 
karna ir visos organizacijos iš
laidos. • >

w '■ ■■ '

Argi “Vienybės” redaktorius 
yra taip žioplas, kati jįąąi įsir 
vaizduoja, jogei organizacijos' 
piųįąai, Įzųri bųį į
“savings ąccoųnt”, p kai ręL 
kia daryti išmokėjimus (kurie 
kas mėnesį siekia x dešimčių 
tūkstančių dolerių), tai Iždinin
kas turį ipiti piniąus iš “sąy-- 

accoupt” j r piykti f,mųhey 
orderius”? Juk net piaža kjrau- 
tųyelė ąjtaip savo lįįznio nėye-rė

Tąįgį ką reiškia Brook- 
lyno fašistų ir bįm|li$iųkų or
ganų prasimanymas, |cąd SLĄ; 
Ųįįinigkas laiko oft^zacijąs 

Ir $ lw

w ts

Ąčiu Mizarąį, kad parsi
vedė kapitalo iš Angaviečio. 
Tų pinigų žymi dalis teks 
opozicionieriams.”
Reiškia ^opozicijos organas 

tyįrtina, kad Mizara parsivežė 
“sandvičių” iš bolševikijos, įy 
pruseikiniai seilę ryja, tikėda
miesi, kad ir jiems teks dalis.

Kokiu buęlu “skloka” mano 
prieiti prie tų “kiškio pyragų”, 
ji nepakako. Bet įdomu yra 
tai, kad ji (pats Pruseika) pri
pažįsta, jogei Maskva duoda 
pinigų- savo ištikimiems klap
čiukams Amerikoje.' Pirma, 
kol “sklokininkai” dar buvo vie
noje kompanijoje su bimbinin- 
kais, jie ąmąrkįai protestuoda
vo ir pikUi plusdavosi, jeigu 
kas nors pasakydavo, kad 
ftfasįcyą šelpia Ajperikps komu- 
nįstąs. /

Tas- faktas, kad Mizarą ne 
tuščįppis parvažiavo iš soyieti- 
i’os, mtyt, neduoda “opozicihin- 
;ams” ramybės, peš tos patįes 

“N. Q.” pųmerio (No. 6) pa
skutiniame puslapyje randame 
dąr šištokią Reporterio paątįįbą:

“Jei ne Mjzaros kelionė 
pas Aąąąrjetj, tai ‘L.’ butų 
būvąs jąų kaput.”
Tąi yę iš kur kopaunistai sa

vo “stiprybę w semia”. Dabar 
. įcįek vj.epąm bus suprąntąnąa, 
kodėl visoki opoziciniai 
ąistąi 4ąip greitai nusigyvena, 
nežiūrint Raip jie b,ųtų stiprus 
skaičįupii, palyginant su jnąsk- 
yine srpye: jie neganiu* pašąį- 
pų iš sovietų valdžios!

—ZJ_________________

Ž^tąšĮefflg, vasario I&82

yo laįkyU konferencija apie že
mės suvartojimą. Konferenciją 
lankė Agrikultūros DepartriJen? 
to, kolegijų ir tyrimo stočių, 
Federalis Ūkių Tąrybos Valsti
jų žmones Departmentų, žemių 
kompanijų, ūkių organizacijų, 
gelžkelių, bankų ir kitų organi-

...... t zacijų atstovai. Vėl išleista 
apskritis turi agrįkųįtgros ągen- persergėjimai. Ūkininkams pa
tus ir valstijų agrikųltųrųp ko- tariama saugotis nuo per grei- 
legijos visuomet gątąvoą įduoti ti išsįyystymp ir įspėjama ne

pirkti prastos žemės arba že- 
ipęs toli nuo gerų kelių ir rin- 
iw>- 
lių, gėjų mokyklų ir visokių pą- 
geĮ'inimų. Nekųrię kriKėtojųi 
yąginp valdžią ir valstijų vgj- 
,Užias nupirkti apleistas arba 
Šiaip prastu^ žemes dr apsodin
ti girįpmis. ’

Suv. Valstijų Agrikultūros’ 
Departmentas pagamino knygu
tes apie pasekmingą ūkininka
vimą,— kaip nusipirkti ūkį su 
žemes banko notomis, kaip ves
ti ūkį ir. t.t. Ant pareikalavimo 
Agrikultūros Departmentas pa
siųs surašą visų tų knygučių.

Valstijų Ągrikųltųros Kolegi
jos per savo įvairius depart- 
mpntus nuolat teisią informaci
jų apie žemes, produktų parda
vinėjimą ir>1ųj;. Specialiai biu
rai, teikiantys ūkininkams in- 
formacijų, ’ veikia didesniuose 
miestuose, kaip tai New ¥orke 
ir kitur.

cijos kolonizacijos dępartmen- 
tus, kuomet Texas pasauliui 
pranešė, kad gali pavalgydinti 
tiek gyventojų kiek galėtų pa
valgydinti bile Europos šalis.

Kuomet gyventojas išvyksta 
į ūkį, tada jam geriau rasti dar 
geresnę vietą ir geresnius pa- 
rankumus. Beveik kiekvienas

kuo geriausius pątarimus ii* in
formacijas.

Galų gale Suy. Vąlstįjų Ag
rikultūros Department^ su
teiks, arit pąreikaląvimą, viso
kios literatūros ąpi^vįąąs ūki
ninkavimo Sakąs. Bet vistiek 
šiuo laiku labai ipąžąi pąrųgini- 
mo teikiąpja norintiems apgy
venti apleistus ukibs. Nuomone 
tarpe valdžios agrįkpįturos eko
nomistų yra ta„ kad “Ameri
kos žemes pionieriavimo laikas 
jau pasibaigė. Bet tie patys 
ekonomistai pataria geresnį že
mės vartojimą. 1

Agrikultūros sekretorius Hy- 
do sako, “kad nors iš viso turi
me 1,903,000,00.0 akrų žemės, 
bet galima sakyti, jog tik pusė 
ūkių žeme, ir tik apie 390,0(io,- 
000 akrų apsodinta javais. A- 
merikos ūkininkai ne tik pro
dukuoją užtektinai maisto ir 
reikalingos medžiagos drabu
žiams pavalgydinti įr aprėnąti 
visą'tautą, bet dar (įąug iięjca”.

Lapkričio mčų, pĮiicagoję bų-

vietose, kur nėr gerų kę-

kaip nusipirkti ūkį su

Ūkių gyvenimo pa-Jėtis
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I’irnuj JcąKllį . s>avo gyycnjnie 
|>ai»|ičįąn Vau Helsjųgg vįsai 
patyinkijnt. IšjCėlė sflyjjT ran- 

j vifijį lyjipj, d^gpracjjftje 
iisišgiai.

finais; jy,ęgaliĮi,ų,
,<lėjp įy lĮŽįįej?^ yęi.diį »-y>uk.9- 
Miys prad.čio Fpuįfttįį.; ga.reiai, 

lyg jp rai/doliiiiąs 
ypr.<šsį 
Jp>niQ!į ge/pilM: Y.čl ii- 

rapsas J yftfų,
bąlsjj su^ę, fyg Jęręįpdgųto- 

į yi« PgSJW)į p
“Dieve! Dięve! Dieve! Ką ipes 
pądąrčme, ką toji nelaimin
goji padarė, kad esamę, taip 
baisiai nelaimių" apspisti? Ar 
mus pęrsękįoja Loks "prąkei- 
kimas, užsilikęs nuo senovės
pagųnų ląįkų ir tųkįc dalykui šįąąąkt įr ryt Y4-
lui’i įvykti? štai, vargše mo- : pafcįj&s prje lį$K>AW ir 
tina, nieko nežinodama, kuo, 
geriausias norais ir stengda
masi dukterei padaryti^ gerą, 
pražudo jos kūną ir sielą; bet 
to negalime mes jai sakyti, ne
galime jos nei persergėti, nes

į mane šaukte šaukią tie šiurk
štus žodžiai, kurie ateidavo iš 
nežinau kur ir įsakydavo man 
ką tai dąryti — daugiau ne
besigirdi. Einu j lovą be jokios 
baimės užmigti.. Visai. nei ne
mėginu dėti x pastangas neuž
migti. Ikišiol gerokai pripra
tau prie, vilkžolių ir kiekvieną 
dieną iš Haarlemo man jų atei
na didelė dėžė, šiąnakt Van 
Helsingas išyąžiuoja, nes ryt 
turi būti Amsterdame bent vie
nai dįenai. Bet manęs jaugiau 
nereikia slaugytį; jaučiuosi už
tektinai geraį pasilikti pati 
viena. Ąčiųi Dievui, kad mane 
Išgelbėjai motinai, brangiam 
Ariųrui, ačiū už visus tuos 
draugui kurie man bjuvo taip 
geri, įpielaširdipgi! Van JI eisi il
gui išvąįiąvus, permainos nei 
nejųąip, ųęs vąlįf naktį di- 
džiųrpą Įą&o ir jis miegojo sa
vo kedęje. pu kardąs prąbpdu- • 
si, rądąų ji bemjjųgąpt; bet nie- 
ko. peJbįjouama ir’ vėl pamigau, 
nors medžįų ŠLkos, šikšnospar
niai ąr kąs kita, beveik aikak- 
įįąi pląkėsį į langą.

“PąJl BĮaJJ Diepfą^ti^”, 
Rugsėjo U į. 

PAMIGĘS KIRAS 
Amų reporterio 

mėtykis.
>i|veųcda

Rp skaįpingų prašymų ir 
i tiek Bąt A^sąkymų ir nuolat 

•yąrtędąiHgs žodžius “Rali Mali 
Dienraštis” kaip kokį talisma
ną, galų galę suradau užveiz- 
dą tos žvėryno .dalies, kur bu
vo užlaikomi vilkai. Tanias Bil- 
deris, užveizda, gyveno maža
me namuke žale dramblių trio- 
besio. Užtikau jį besirengiantį 
valgyti vakarienę.

Tarnas ir jo žmona buvo la
bai svetingi žmonės, jau pase- 
neję, bevaikiai ir spėjant iš jų 
malonumo, nuoširdumo, jie gy
veno sau gapa gražiai ir pato
giai. Užveizda visai nenorėjo 
pradėti kalbėti apie biznio rei
kalus iki nepabaigė vakarienes 
ir, žinoma, turėjau su tuo su
tikti. Apvalius stalą, Tapias 
užsidegė pypkę ir tarė: .

“Daba, ppnųli, daba gal klau
sti mąni kqn tik nojri. Nepyk, 
jo^ei aš nenore j kalbėt ąpei 
ipąųų žvėris iki neųžbaig/au 
v^rie^. Aį s^yo vijkarn ir 

!r l’Uenpm 
balčiuj, q

kum pradedu jų klausinėt.’.
“Kaip tai, klausinėt?” už- 

ktaisiaM, ųors
N#yj.u<1y« įf> •

Wfy.9žti jim s#Jya »» 
pw4*u> »is“
SyH-pMkUs. kita-s Uiiiai. 
&W»et vilias paties prade
da P«'4W prie įff>r

<#Ąfpip Uek

, Dotati & Co.

operaciją. Aš sutęįksįu kraują.1 
Tp ir taįp esi sjlpnąą.” Baig
damas paskutiųius godžius nu
sivilko švąrką ir atraitojo ran
kų vęs. .

Įr vėl operaciją; y ei parko-, 
tikas; ■ vėl tas pats raudonumo 
^rįžįĮpąs j jos pųb'ą^J1^118 
skrųųąto Ir ?Maiį.ąri8 sveiko

i Š ją p Vąn flelsjn-
Ms •»ir ąt- 
^ilsėįį. • • .

ypjįąg, 4ąi.się#mlodąmąs ppj- 
Jsaįįš Yę$teprieif/įį nįefco

Pirmą kąrįą nuo 1922 m., 
kuomet Agrikultūros Depart
mentas prąiįčjo rinkti kasmeti
nes ętątk,s^^yžinias aP^c žrP°- 
neš, g-yvenaWhs ant ūkių, uįcių 
gyventojų skjičiųs Sųy’ yąįsti- 
jose pąrodė padidėjimą,— ir tai 
bpy.ą. 193.0 metais. Gąl šiandie
nų darbo padėjimas kiek hors 
sustabdę puolątįpį judėjimą nuo 
pĮįįų į mįęstuį ir tuo pačių lai
ku pritraukė miestų žmones ieš- 

’koti pigę^no prągyyepįnio ant 
ūkių. J^et įr šiandie^' daugiąu 
žmonių apleidžia ūkius, negu gy- 
yentojų\ apsistoja, bet giminiai 
įp pirtys veda.prie ūkių gyvę|i- 
toj^ų 'gkąięią^;^didėjimo. < ,

Sją^io 1 d., 193Į jm. ūkių gy- 
ventoy ’sjkaRiusV bųyę 27,4^,- 
P$0< sųlygįnųs, su sausio 1 
1^0 m- 27,220, 000/ • _

Tarpę l,3Į)2?lQQ0 žmųpių, ji luini irtų, jos abi mirtų. OK 
pę aplęi<įo nuėstus įį* įgyyfįio kaip lielaimipgi mes 
ųnt;/ukių, 1930. m. foųvo 1 1 ......... .. '
svetiiųtaučių; Vald|įą vis gauna 
neišpasakyto dąug užklausimų 
apįe lĮęųp^yyęntas .yHas žęųies.
Svetimtaučiai, kurie savofšalyse 
šįęk tiek toVė ap^įpąžinę su 
ukiniųkąvipiu, yiš įe$Įo ir kar-

rytiųjSsę yąitijose arba laukia 
kuo|net ųkiy pr^kę8 W)a yą; 
karinėse valstijose ir įgija sau 
ūkį. Daugumoj atsitikimų tie, 
kurie apleidžia mieštus, yra ne- 
MęMM .tabinin-
k<ąi,. kurie pąmeta savo daraus 
ąrbą nepątęųktoį su vįso- 
kįoipas > naujomis pernįainonds. 

. - BĮit tik ąteitis pąrodys, , atr 
pionieriai |jus

pa^ekmifl^į. Jų problemos šįan- 
dįjįir jyrą yįsai kitokios nuo, tų, 
kdi*iaį pirmieji žemės ąpgyyen- 
to&j #irčjo pergalėti. .

kolonizacija buvo rų- 
s® 

įaį vig. 1įp|»u >tun)8 Amerikos 
s«W n,?žaį 

yalstw m-' 
traukti kjęk tik galtoų imig^p,-

l»e įf) W“W M Įwč- 
M mediku ją ky#i»- 

ikvįpayįm^ buvo, gydymo 
&lis. jfįss

tiĄyfai i pareikš-

apleistų ūkį”:
>

“trytijją £r įie ................ .....
pranta,' ką’ šitokį bę^imški tą ūkininkų. Califprnia ir Wįte

,Vr’ • ’* • '* O ” " ' •' ’ ’’ L 0'5. •»*, ** * * • 1 • • •melžtai reiškia? consin [steige specialius imigra-

mes visi! 
Kaip visus pragaro jėgos susi
dėjo prieš mus ii? visą laiką 
persekioja!” Stąiga jis pašo
ku: “Emalių, eimun, mes tu
rime greįJai ką iwrs daryti. 
Velnias ąr; ne y elnias; ar visi 
velniai kartu, tas ncjdgrO’ jo
kio skįrĮiųno; kovoti
iki NųAj.0 į Meškom- 

ip- 
joiue į Locijos ‘

Ir šį kartą pakėliau langines, 
p Yąų JIeįsįųgąs prisiartino 
prie lovos. Bet dabai; nenuste
bo pamatęs jos vėl išbalusį, 
kaip vąškąs sustingusį veįdą. 
Jo veide jpasFęįiėj^ij 
begalinį pasjgailėjiuiiį p^inyn- 
gosioą. • • z sį

“Kaip ir . iikęjąusi*”, sumur
mėjo pakartodamas tą taip 
daug reiškiantį šnypštimą. Ne
taręs daugiau nei žodįio, pĮrįtė- 
jo prie Jas ir
išdėjo ant stalo instr.limentus’ 
dar vienai kraujo ij*ąnsfųzuri. 
Senui pastebėjau tp reikąlipgu- 
mą ir pradėjau nusivilkti savo 
šyąrką, feet ytm JJfJąmgąs gt’.b- 
niojančių rąnkos pąmojirųų ma- 
nc sulaiko. “Ne!” sušuko, 
“Šiandien \tu- turėsi pądąryti.

> atvykti.
y^lgn^ą, kito Lųrija ira- 

’ toflo linksmą, nesijąų- 
blogiau pq pasi- 

hąfeaus nuotykio.
Ką visos to keistęnybčs 

jęįškia? Abęjojn, ar mąno U- 
gąs gyvenimas ir santykiai su 
parpišėiiais nepradeda atsiliepti 
į njano paties protą.

V^nfjatįt^

naktys ir keturios dienos ra- 
UHunp. Einu tiek stipryn, kad 
w galiu save pažibti. Juųčiuo- 
■$, lyg Imčiau sapnavusi ilgą, 
•baisų sapną ir dabar pabudau 
ir pirmą kartą pamačiau gra
žų saulės spindėjimą, pajutau 
malonų, tyro* rytmečio oro pus- 
•nojimą apie save. Neaiškiai, 
vos-vos atsimenu ilgus, skau
džius laukimo, baimės laikotar
pius; tjamsumą, kuriame ne
spindėjo nei mažiausias vilties 
krislelis bent kiek palengvinti 
baisias ipane varginančias kan
čias, ilgus nežinojimo, užmirši
mo pęrįjodus, iš kurių vėl grįž
davau į tikrąjį gyvenimą, kaip 
nardyto®8 iškyląs iš juros gel
mių j pąviršių. Bet dabar, pro
fesoriui Van llelsingui būnant 
prįe .topęs, visi tie baisus sap
nai vįąąi pranyko; tie balsai, 
kurių baimė privesdavo mane 
prįp beprotystės — sparnų pla- 

į langą, tolimi garsai,

Keturios

bet kuomet r.eį|k Rašyt, aš pa- 
M jie pęs#vą|gą sąvo 

sriubų mčsiėmi. Ąt&jmink,” 
piįdęio filostfiškąL “pas gyvu- 
Jį#S yr ^s pąt būdas, kaip ir 
pas žmones- paba, Dievs *žin, 
|š jkaž kąr ateini ir davai ma
ni klausinėt. <’ jeigu ne tas 
pųsruMū, bMčmi žavi lauk ant 
gąlw$ oro duris išmetęs. Net 
ir tad;?, kuomet tu mam su 
pašiepa klausi, ar reik nueiti 
pas viršininką ir prašyti pave-# 
linimą klausinėti, nš tau neat- 

be- 4Š pe-
šit* -

ATkJD ^KjiHuvos” No. 1 
1932 metų. Kąina 15ę. Ga- 
,ima '“Nąjjjjcijpse”.

po. Irht panuadami lai
kraščiai. Pardavėjas lai- 
kraščįy bus gatavas 

Pa&rAaaU Jisai 
stovi »*vo sma

gumui, bet Jūsų patu- 
ffuiao.
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LietuyonirAtgal
' Rašo Dr. A. MĄRGERIS

Studentai

lygi-

priešingai. Juk tikryr 
vidutinis materialinis 
studentui yra svei- 

didelis, kuris papras-

nie-

stu-
už-

Apie studentus čia tik 
namai tekalbėsią. Tokių budu, 
tariuosi ryškiau nąšviesiąs ir 
Lietuvos ir Amerikos studen
tų teigiamąsias bei neigiamą
sias savybes.

2
Lietuvos studentai paprastai 

yra neturtingi žmones. Tiesa, 
yra įsimaišiusių tarp jų k tur
tingų, pav. fabrikantų, 'didelių 
bizriierių, dvarponių ir aukštų 
valdininkų vaikai, bet jie ne
sudaro didžiumos. Daugiausia 
tai vis vidutinio, visai nepa
vydėtino turtelio ūkininkų, bįz- 
nierių ir valdininkų vaikai.

Vis dėlto negalima sakyti, 
kad dėl menko materialinio iš
tekliaus Lietuvos studentai ne
galėtų pilnai atsiduoti mokslui. 
Kaip tik 
bėję, tai 
išteklius 
kiau nei
tai gundo j j prabangiai arba 
liuksiškai gyventi ir, supranta
ma, laiką bei savo jėgas 
kais leisti.

Bet yra ir labai biednų 
dentų, (mrie būtinai turi
darbiauti, kad ve galą su galu 
sudurus. žinoma, šitie laisvai 
jnokytis negauna, nes kasdie
ninio gyvenimo materialipės 
bėdos ukdo. Bet jie papras

ta gabus žmonės ir daž- 
nįaiisiai mokinasi geriau už ki

 

tus. Rodos, kad taip visur yra, 
ne tiktai Lietuvoje.

Amerikoje irgi yra daug tilc 
Vidutinio turto studentų, ku
riems apie prabangų gyvenimą, 
rodos, ir pagalvoti mažą teten
ka. Yra ir tokių, kurie kuoso
mis nuo mokslo valandomis tu
ri uždarbiauti ir .mokslo ir pra
gyvenimo lėšas. Ir pravartu čia 
pastebėti, kad prieš suvaržymą 

imigracijos šitie biednjęji stu
dentai daugiaųsįa buvo ateivįąį. 
Bet labai daug yra ir tokių 
Amerikos studentų, kurie turi 
automobili ir visai liuksiškai 
gyvena. Iš tikrųjų, tai turtįn- 
gienjsiems Amerikos stuRen- 
tams automobilis yra taip pap
rastas daiktas, kad milijonierių 
arba multį-milijonierių vaikai 
(studentai) turi jų net po du, 
6 prie tų dar jachtą ąr ąerpp- 
laną turi! šitie, žinoma, daž
niausiai yra prasti studentai, 
nes begalinio perteįdiąus ycįos, 
tarytum, ėste ėda psichines jų 
jėgas.

Sporto 
pakol kas, 
so. Bolės žaisluose, tiesą, kai 
kurie aktyviai, kai kurie pasy
viai dalyvauja, bet didele jų 
dąuguma, regis, visai nesidomi' 
šitos rūšies sportu. Dar mažiau 
dėmesio jie tekreipia į ristynęs 
ir boksą (kumštynes), žodžiu, 
toks žiaurus, nesveikas ir ne
pilnus sportas, kaip futbolas ir 
lįoksąs, maža šilimos Lietuvos 
studentuose tesuranda ir labai 

žinoma,
Visai gražus bei kil- 
reiskinys. Juk futbo- 
ir boksas niekados

Lietuvos studentai 
rodos, maža tcpai-

lėtąi teprigyja. Tatai, ž
yra
ims 
ląs 
fteb^yo, nėra ir, veikiausiai, ne
baus kultūringa kūno lavinimu, 
l^e.- Tokios šiurkščios rūšies 
sportai, kaip futbolas ir boksas, 
tilvtoĮ sukelia ir tolydžio zišritu- 

e įioja psichofizinėje jaunuolių 
gyyątoje nesimpatingų, nedraus 
gingų, nekultūringų, žodžiu, 
žįąųrių jąųsmų ir įpročių^ (difb-

’ jtįnių, arba įsigytinių instink- 
♦ui- " ' ;

O vis (Jčlto, reikia tiesą pasa
kyki, ^eįjųfturingasai sportas, 
tarytum, smelkte smelkiasi Lie- 
tįuypn iš /Vakarų ir traukte 
jtpa^tią dar nesuęądjptą, visai 
sveikutėlį Lietųyos jaunimą, 
uet jy studentiją, pįfctap pagųn-J

dop! Ir dėl to v,e kąi kuyie pe
dagogai ir šiaipjau liąudieą 
švietėjai jau ryškiai pamatė 
žiauriojo sporto žąlipgumą ir 
rimtai prieš jį pasiekė. Pavyz
džiui, yienąs iš didžiausių (ro
dos, nesuklysčiau, jeigu pasaky
čiau tiesiai didžiausias) Lietu
vos pedagogų ir švietėjų, Vy
tauto Didžiojo Universiteto rek
torius prųf. (lepius k i s, laikyto
je savo paskaitoje Estijos, Lat
vijos ir Lietuves Mokytojų Są
jungos kongrese, Kaune. 1931 
m., šiaip pasakė: “Šių dienų fi
zinio auklėjimo metodai netiks
lus ir neprotingi, pavyzdžiui, 
Įvairios sporto rūšys; o mes pa- 
mėgdžiojame tok| netikusį, 
praktikuojamą Vakaruose fizinį 
auklėjimą. Ra v., futbolo fcūyynč 
Anglija seniai jau pripažino fut
bolo barbariškumą, ir ten da
roma pastangų, jeigu jau ne eli
minuoti futbolą, tai bent jau jį 
sušvelninti, o musų šaly futbo
lus, taip sakant, gyveną pilnu 
gyvenimu”, fijc, 4eja» visi 
pietovos pedagogai taip 
pasisakė prĮeš nenbp.tąjį to

aPPFk- ft$dgielis; 
jų, Jeigu tokiąm spartoj ir pe-| 
simpatizuoją, tai yis J,ėlto ajkĮy-' 
viai ir ^esipriešiųą. O įąi, žjn<v 
ma, ląbai negera, nes toks pe
dagogų jiąsyyųmas, šiąto ap 
taip, peilis Lietuvos jąunuo- 
menei į sveikata, ypąč dvasios 
sveikatą. Reikia, kol dar ne per 
vėlų, nekųitorim/j sportą ąr- 
ba žymini sušvelninto sųkjiltu- 
rinti, arba griežtai suturėti jo 
plitimą, arba, geriausiai, visai1 
išvyti jį iš Lietuvos!

Pągąlios, net ir kultūringojo 
Sportų plitimas turi būti vięn- 
yal ribojamas, suturimas, o ne 
Eropaguojamas, kąip šiandien 

ad paprastai darppąą. Juk vi- 
ąi žinome, kąd jaunuomenė ir 
taip jau per minkštai' Jiįnkstą 
į žąismą bei visokias tuštybes,; 
o ją gundydami, be abejo/ jdajr 
minkštesne verčiame, yą^jnasi»i 
jos valios atsparumą silpnina
me. Reikėtų, rodos, kąip fik 
priešingai yeikti, tai yrą, rągin- 
ti, traukti jaunuomenę į kilnių
jų- darbų, į dvąsios kultūros: 
šventyklą, o ne j besaikį sportą, 
atseit, tik kūno kultūros areną. 
Juk ir pats s.enąsąi obalsis— 
mens sana in corpore sano 
(sveikame kūne ir protas Švei
kas)— dar nereiškia, kąd kūno 
kultūra turi nustelbti proto kul
tūrą. Antra vertus juk galimą 
ir visai priešingai pasakyti, bū
tent, corpus sanum in mente 
sarta— tik sveikam protui vei
kiant tegali būti ir kūnas svei
kas. fr pastarasis pasakymas— 
ypač kai dabar vis gyviau ir 
gyviau plečiasi eugenikos j ir 
proto higienos mokslai,— bene 
tik bus teisingesnis už pirmąjį?

Dabar pažiūrėkime, kaip Ą- 
merikos studentija reaguoja j 
sportą. ~

Daugeliui Amerikos studentų, 
gal but, tik egzaminų išlaiką 
mS3 rupi daugiau už sportą,— 
niekas daugiau! Rodos, kad nie
ko didesnio bei garbingpsnio ųž 
sportą ir ąeį).ųtų,— taip vergiš
kai jie yra jam atsidavę! Kurįe 
negauna progos sporto ąręnošę 
patys įajyyaųti, tai žippsų į da
lyvaujančius. Visas psįchęfįinįs 
jų gyvenimas yra taip giliai įsi
gėręs sporto įdčjotnįs, miutimįą 
bei emocijomis, kad beveik vi* 
su r, kur tik jups ąypįtipjcb tjį 
ir kalba, džiūgauja, apie sportu.

T
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toįp ąjcląi, toto b,e jo
kios atodairos arba krįtikoy ąt- 
siduodarni ąpįąrtui, daug ir ąa- 
vo jėp įąffii i^ijkyąją. Q to#l, 
ve, jkitose gyveniiųo srityse, 
kur(95, kaip tpliąy matysime, 
yra ir nagdiųgęsųės to įilųes- 
nės, jie ątingą jėgų, ypač dva
sinių.

Ir iš ^jkrųją> j 99 fUtoM to 
bešąli^Kto.V
Amerikos sĮ.ųcįentos, jųų labiau 
jsitiktob M da
giau pųpi sportas, ųegto nroka- 
las. Vadinasi^ jie daugiau dėmi- 
si rųuakųĮų fteį smegenų kultū
ra. Laim£, kąd toli grąžu ne vi
si stųdeųĮąi taip dąro. Jeigu vi
si— Du Per muskulu to sąnarių 
kultūrą jąu nebebūtų galima ir 
matyti proto kultūros!

(Bus daugiau)

Autovežittiių Lietis

Sparčiui įsigalint automobili z-' 
mui jy apskritai mętorąųis vi
sam pąsaųly, neatsilieka ir Lie
tuviu ųorš pas mus nėra nei 
origiąąįios pačių autoyežimių 
gamybos, uei savo benzino ir 
atitinkamų tepalų, nei gumos 
ratų padangoms. Ypač sparčiai 
daugėja autovežimiai ■ musų 
miestuose. Antai pe^ vienerius 
mrtųs’ palyginti Į93Į m. vasa
rą su 1930 m. vasara (VI. 15 
d.), pą0pgėjo: Kauną mieste— 
54 lengvieji autoaųoliai (1931 
m. VĮ, 15 d. buv» 309), 29 kro
vinių automobiįįai (1931 m. VI. 
15 d- buvo 94), 11 autobusų 
(1981 m. VI. 15 d. buvo 43) ir 
69 motociklai (1931 m. VI. 15 
d. buvo 125); Piane veži o mieste 
—11 lengvųjų automobilių ir 2 
krovinių automobiliai, 1 krovi
nių automobilis, 2 autobusai ir 
13 motociklų; Ukmergės mieste 
—4 lengvieji automobiliai ir 4 
krovinių automobiliai; ‘Mari
jampolės mieste— 1 krovinių 
automobilis ir 4 motociklai.

Apskrityse, bendrai visas i- 
mant (išskyrus sakytus mies
tus ir visą Klaipėdos kraštą), 
padaugėjo viso 6 lengvieji au
tomobiliai ir 88 motociklai, o 
sumažėjo viso 5 krovinių auto
mobiliai ir 9 autobusai.

Visoj Didžiojoj Lietuvoj (be 
Klaipėdos krašto) bendirai visų 
ąųįovęžųnių per tuos Į metus 
padaugėję 269. Atskirai tačiau 
imant, dąųgiąąąia padaugėjo 
motociklų, būtent, Į70 per 1 
pietus (193Į VI. 15 d. visoj 
Dįdž. Li.ętuvųj buvo viso 545 
mptocikiąi); lengvųjų automobi
lių padaugėjo 83 (jų 1931- VI 
15 d. visoj Didž. Lietuvoj buvo 
742); ktoyinių autoniobįlių pa
daugėjo 32 (šių 1931. VI. 15 d. 
visoj Didž. Lietuvoj buvo 258), 
9 ąųtobuąų net ąumužęjo 16 
Įjų Į9^1. VĮ. Į5 d. yiąoj Didž.

Lietuvoj b,ų\ro 27$). šiuos skai
čius, žinoma, dar žymią padau
gintų krašto apsaugos ministe- 
Hjąs aųtovežiihi^b kurie čia ne- 
jąkaįtofV V

Atskiras apskritys (be atski
lai nurodytų mj.estų) daugiau
sia tų^’i: lengvųjų automobilių 
—Telšių, Šiaulių, ir Kauno aps- 
ąrityš; krovinių automobilių — 
Kauno, Alytaus ir Raseinių aps
kritys; autobusų-- Alytaus, U- 
tonos, Vilkaviškio ir Marijam
polės apskritys (Marijampolės 
apskritis drauge su Marijampo
lės miestu, kuriame miesto^ au
tobusų susisiekimo. juk nėra, 
aųtobuąų tori daugiausia visoj 
Lietuvoj; motociklų— Kauno, 
Rokiškio, Mažeikių ir Vilkaviš
kio apskritys- 1930 m. VI. 15 d.' 
dar nebuvo nė vieno: Biržų, Kė
dainių ir Panevėžio apskrityse 
—Jcrovinių automobilio; Telšių 
apskrity— Autobuso; Utenos 
apskrity— m°tocikio. 1931 m- 
VĮ. Į5 d. jau bijvo visose aps
krityje (po daugiau ar mažiau) i 
lengvųjų automobilių, autobusų 
ir motociklų.

&nftgaiis amžius
Kūdikystes dienose neturėjau 

jokio vargo, nes 'motinėlės ran
kos nuo manęs niekad neatsi
traukė. Tad rodos, gyvenimo 
dienos turėjo bėgti kuo laimin
giausiai. Bet kažin kodėl tas 
gyvenimas buvo toks ilgas, toks 
nobodus! Tie metai tokie ilgi, 
tarytum keli j daiktą sudėti. O, 
kaip aš Jiorėjah, kad tie metai 
greičiau bėgtų, o kartu su jais 
ir aš kas kart eičiau vis didyn 
ir greitai patapčiau dideliu vy
ru. Bet tie metai, rodos, ant 
vietos stovi ir aš amžinai pasi
liksiu vaiku. J tik aš da tik 10 
metų amžiaus ir pradinę mo
kyklą vos įpusėjau. Kurgi da 11 
metų, kada aš busiu 21 metų 
vyras ir pats save galėsiu kont
roliuoti? Aš matau, kaip jauni 
vaikinai vakatuškose šoka, aš

girdžiu, kaip jie vakarais dai
nuoją,— o kaip butų malonu sų 
jais kartu dalyvauti! Bet aš 
prie jų netinku,— aš da tik vai
kas ir jie pianęs nepriima. Nors 
gyvenimas' visa kuo aprūpintas 
ir jpkio vargo nereikia kęsti, 
bet, amžiau, koksai tu ilgas!

Dą nesulaukiau nei 21 metų 
amžiau?, kaip nelaiminga mirtis 
atėmė mano mylimus tėvelius, 
palikdama našlaičiąis mane ir 
mano jaunesnius broliukus. Aš, 
kaipo vyriausias, turėjau būti 
jų globotojas. Daug man vargo 
reikėjo panešti, kol aš savo 
jaukesnius ■ broliukus paaugi
nau ; daug rūpesčio* reikėjo pra
leisti betveriant- naują gyveni
mą. 'Prie tokių aplinkybių ir dj- 

' delio vargo, rodos, tas amžius 
turėtų būti ilgas ir nobodus. 
Juk Žmogus, gyvendamas šiame 
pasaulyj nieko daugiau nesutin
ka, kaip tik bedas ir vargus. 
B4 ųežtorinĮ to vargingo gyve
nimo, tas amžius taip greitai 
bėga, tarsi žeme kur kas grei
čiau sukasi paversdama dienas 
j vieną minutę, o metąs i vieną 
dienų. Ir su tuo žen^es sukimu 
ir mane, lyg perkūniška viesu
lą, neša neišpasakytų greitumu 
kas kart vis arčiau prie grabo. 
Juk, rodos, tik vakar da aš bu
vau visai jaunutis ir troškau 
kuo greičiausiai patapti didelių 
vyru. Rodos, tik yąkąr tas am-

o kaip butų malonu sų
žius buvo toks ilgas ir nubudus? 
Bet šiandie aš jau seneliu, aš 
jau baigiu atgyventi ąavp die
nas. Nors vapgų IF nelaimių' 
suspaustas, nors senatve atbėgo 
šuoliais, bet aš dp norėčiau gy- 
venti.

O, amžiau, koks tu trumpas!' 
—S.* NąuJžįus.
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VASARIO

Didžiausi
' * 4

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

Vėliausi ir geriausi 
trejtmentai išgydy
mui kraujo ligų, 
reumatizmo, inks
tų, pūslės, urina- 
rjų ir visų užkre
čiamųjų ligų. Tai
pgi speciali jtreat- 
menta’t sugrąžini
mui energijos ir 
stiprumo be laiko 
nustipusiems >r ly
tiniai silpniems vy-

I
jrams.

Sergantys žinpnės kviečiami ateiti 
dėl nemokamų informacijų, kurios 
bus suteiktos be jokiy ę?reigų.

Dr. Ross k.ajnos yra kernos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
lengvu išmokėjimą, kad JUĄvįejnam 
duoti progos išsigydyti.

DR, B- M. ROSS 
U^TIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn SįrM 
kampas Monroe Struti, Chicago. III 

čkyjkvdji ik* ptnJne augšto.

Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1 
p. m. Pancdčliais, Scredomis ir Suba- 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
30*Mefų TAME PAČIAME NAME

ANT‘ .

RADIOS
IR

RAKANDŲ 
’ ABEJOSE .

Peoples Furniture 
Co. Krautuvėse 

■i/,* y* •• » •«* ' .J 'f •*

Iheumatis
MES prašomo kiekvieni} 6lo JailcraS- 

čio skaitytoja, kuris turi Reumatini 
Karšti, Raumenų skuudCjAnius, JLumba'go 

ar Podagra, parašyti niurna paduodant 
Baro vSKftj ir adretaą, kad 1 hi'es klckVlbhrtfu 

■ gaištumėm pasiųsti 
bandymui Vieno J)o- 
Jerio ponki* inusų 
Iteumatliiiij • Gyd u d-

vieuft kenčianti M 
F Ku.hp’s Rhouniatio

Eever Remcdy atliks. 
Mus ogamo tame tik
ri1' ir . norimo, kad 
kiekvienas kenčiantis 
nuo Reumatizmo pi
notų ir tytltų tikras 

I Reumatizmu 
.P;d- 

_______ _^_klto 
ji su liuimentais. elektra, ar 

Nebandyklto ' išsikalbti su 
ijo mokslais. Jus turite J) Išva- 

yra sistęnięjO jf iŠ teų Jus

mes manome, Kulni’s Gy- 
4,UlSl 

___ . . urulgijii ar Podagrą. Reu-

dttoj.čp Mitvlu .puįaUuti ufitrius, 
p ųlmumnOs. kurčl.tiė ranriiviių 
tis ir • Karstus, drebančius su - 

tinusius suniu'lUB. * * ,

>L90 hONKA UŽ W 
, Mes norlnie, kad jus iįb.anib’tunifit 
litmii’n Rheimiatic'Tovdi’ Rempdy ir ‘pu-

tame. Nebandykite išvilioti ,
per kojas lir odij nu plaįsteriiii? jr ji 
niain nletaliniais Halsais/ Nebandyk 
magr^itlzLu/' Nebandyklto išslkulbė 
)sikuH>čjluio mokslais. Jus turite j) 
ryti |jmk. Jis yi- -> *—r-‘- *- “ - 
turite' JI varyti.

Kaip tik ’ t

pati!

.Kūnu, h Rheumutlc ,vFov<|i' Reinpdy Ir‘Pa
tys sužirtotumčt, kaip tūkstančiai jau 

;aU būti pu- 
ioino tai tol-

sužinojo, kad Baumat.lismas g: 
Šalintas. Viskas*M mdė pi’aS< 
Hmm i^bUJKlynjo. JHgii Jus rasiteJ»uvoŲ»U 
įno iusil* pegdliavhhu lAslsakyk^ dau
giau tęsimui gydyipos, Jeigu nepugelIiėH, tuo 
Ir užsibaigs. Mett jiestUmbumo mažos sem- 
polio plecKutės nopersko didumo Ir ne- 
turinčios praktiškos vertės, bot . reguliariu 
didumu bunka, pardavinėjamu -uplickoso 
jft) viena doleri. 6ohka «yuk| Jr 
Idos turimi! ipokčjtl DMci1 Shinul U» ion 
iitnešimg 'pas jūsų duris. JįjH turite pri
siųsti mums 25 centus apmuMilmul per
siuntimo/ UeSiįtės ir MpukaVlmo ir ši 
pilnu didumų Arienu^ JPpldrtb, gotika bus 
tuojuus' ndilųnta jums ijyKftl,-viską ap
ninkant, Nieko neręfkčs nioę<5U priimant 
aF YflJJąus.
* KtlflN REMEDY <0.. DEPT. N. L. 
1(155 Milwuuk^4Y0fluę, Cliicago, III.

\ ■

GERA PROGA’!!
Liclųviaųis turintiems kiek pinigų, idant užtikrinus jų 
saugumą, dabar yrą gera proga nusipirkti mažus, bet 
atsakaųčįus pirmus niorgieius, nešančius šeštą (fi%) 
nuošimtį. .

i- • ■ .

Su visųį# reikalais kinepiami kreiptis į

Demonstruojami Radios, pil
nai įrengti dailiuose kabi
netuose, ve r- $ 
ti iki $125, po ‘
Kniubi nacį jos radios su gra- 
mafonu, naujos mados, gc-

i>ySč>w. o

i

4

ki

|ktau|kafi T. Rąasąff> kompozitorius A. Yaaa- 
: Ą. A. Itąminįgas, P. Stogį s to S.
abukienės trio, so$^s:£). Lieįepė, N. Ivą-

Gražus nauji setai, tvirtai 
padarytį* 2 šmotai. Kąina 
tik “ '

Biskį vartoti, atrodo kaip 
nauji, buvo verti iki $150.00^ 
vertės, dabar AA
tjk po/.....”. CU.UU

UNIVERSAL STATE BANK
3252 SO. HALSTED STREET

..CJ-1ICAG0, ILLINOIS

PAR^R -SETAI 
PARSIDUODA 

PUSDYKIAI

!!««>!

GRUPE RUSŲ ŠOKĖJŲ IŠ “SADKO” KLIUBO

etas METINIS

Chieagos Lietuvių Auditorijos Bendrovė

Sekmadieny, Vasario-Feb. 14 d., 1932
Lietuvių Auditorijoj

3133 South Street

Programą dalyvauja Birutę Chmąs, thoro vedėjau M- Yu^ivitas, garsusis Rusų-čigo- 
pų bufeto 
gultis su Vanągu^ J<vąrtetąs:
Rimkus, piąmste Aidima Rnedziutę, A. Zi ,

Qap§i|enė, A. Ziabukienė ir kiti. /
ĮJi^ &9kĮtu pne >f. Ypząvito oikestros. Pradžia 6 vai, vafc. Jžppgą 75c įr 59^. Ątšijpp- 

kiusiemjs j šį Vakarą Aųdįtoi’Hos Bendrove taria širdingai ąęįų.
-t ■ ; ■ Visus Kviečia KOMITETAS

• ' •' t . ’ ■ ■" ■ ‘H ‘ A .

Pilniui/ Lovos autfjtas už

’12.95
Jūsų pasirinkimui kokio no
rite didumo lova, garantuo
ti coil springsai ir 45 s v. 
bovelninis mąlrasas. Regu- 
liarės vertės iki $25. Dabar

12.95viskas 
liktai

9x12 dydžio
žus kaurai, verti iki $8.00,

Fell Base gra-

> Į)G

PEOPLES
4177-83 Archer Avė.

Uufayottė *3171
2536-40 W. 63rd St.

Įiemlock 8400



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, vasario 13, 1932
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Tarp Chicagos
Lietuvių
Trupiniai

Važiuojant į Naujienų kon
certą pasitaikė taip, kad už 
mano nugaros lietuviški pilie
čiai karštai rišo sekretnus mei
lės klausimus. Tiktai kartas 
nuo karto patarė vienas kitam 
kalbėti lietuviškai, ba, girdi, 
lietuviškai tai gatvekary nie
kas nesupras. 'Pasirodo tečiau, 
kad galima suprasti ir lietuviš
kai, tad prisieina net lietuviš
kai kalbėti gatvėkariuose at
sargiau.

f —o—
Per patauškų radio pusvalan

dį patauškos tvirtina, kad be 
jų pačių dar ir angliškų pa
tauškų esama, būtent republi- 
konų ir demokratų, ir todėl 
Naujienų pastabos jiems nepa
kenčiamos.

Šnekėjo ir Karpavičiukas, 
Clevelando “Dirvos” redakto
rius. Beklausydamas jo užmi
gau. Kuomet pabudau, tai iš
girdau, kad sveikina clevelan- 
diečius. Bet ar jis sveikino ir 
Lietuvos prezidentą Smetoną, 
to tai nenugirdau.

Sulig kiaušio redaktoriaus 
gromata, kurią jis parašė sirg
damas, o perskaitė kitas žmo
gus, atrodo, kad išikrųjų po
nui 'redaktoriui priklauso 25 
tūkstančiai dolerių.

Ar Naujienos tuos 25 tūks
tančius jam išmokėjo, ar dar 
neišmokėjo, aš nežinau. Mano 
nuomone. Naujienos turėtų iš
mokėti ir kuo greičiau.

Bet kodėl? Viena, todėl, kad 
prašytojas 25 tūkstančių dole
rių reikalauja bemaž kuone sa
vo pinigų. Matote, per aštuonis 
metus jis dirbo veik be atna- 
gradijimo, o kiek prirašė apie 
save Naujienose arba kitus pri
kalbėjo prirašyti? Tegul jis ra
šė apie save, bet vis vien tik 
po tris tūkstančius dolerių per 
metus rokuojant už jo darbą 
susidaro suma $24,000. Kaip 
kiaušinio literatui tai juk ne
daug!

Sakau, gerai pafigeriavę pa
matysime, kad reikalavimas 
$25,000 yra visai nedidelis.

Jūsų pinigas.

[Acme-P. 0 A. Photo}

Vladivostoko miestas, kur sovietų Rusija pradėjo koncentruoti savo kariuomenę.

žmonės yra draugai per ilgus 
metus. O tani jaunųjų tą pa
daryti tiktai, tur būt, Kultūros 
Ratelio nares tegali. 1

Svečiai prisišokę ir prisilinks- 
minę prie geros muzikos skirs
tėsi namo pilnai patenkinti, tu
rėdami mintyje tiktai vieną 
klausimą: kada jie galės susi
rinkti į antrą Kultūros Ratelio 
pramogą ?—Genute.

Waitches—kandida
tas į teisėjus

Rėmėjai J. P. Waitches kan
didatūros municipalio teisėjo 
vietai—J. P. Waitches for Mu- 
nicipal Court Judge Boosters, 
ruošia milžinišką masinį mitin
gą Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted Street, kovo 6 d.

Komitetas, susidaręs iš Igno 
Ivano ir Viktoro Petkaus, tapo

paskirtas garsinimams rinkti 
šio parengimo programui.

Hemoroidai Išgydo
mi bė Peilio

Nclaukiln nklnjų, niožtančiuJi], kranjuo- 
iAwikjAnnčit)j>| hcmoroldų. bemiegių 

naktų, v<x’Hų, FtaltikM, Fic«mrc*i, nibrių, vf- 
f.lo ir kitų pavojų. Be l’eillo—lic OjHracijon. 
Tnk^tančiai patenkintų. Nereikia iAlikti ift 
darbo. Nelaukite nepakenčiamų skausmų, 
neifcgydomų Hku. ar opera<-ijoH. Speciali* Ne
mokama* PaHlnlymaa: Ear.nrninneija ir vienan 
treatmentn* DYKAI, jeigu jų* ataincAite Aį 
nnaarAiiuma. Nčra jokių pareigų. Ateikite 
Aiandic. arba tnojati* rašykite dėl penkių 
dienų fcolių Gydymo ir Patarimo — 25e per 
paAtų. K-M-R Health Institute, Dr, P. B. Si- 
innnHki*, Hemoroidų Speelaliata*. 1800 N.
Damen Avė., Chicago, III.

Richard J. Zavertmk
ADVOKATAS

160 N. La Šalie St., Suite 1100
T»l. State 2223-4-5 

WEST SIDE OFISAS
2552 So. Central Park Atw.

* (prie 26th St.)
Te!. Crawford 8200

Garsinkitės “N-nose”

Rakandai
TIESIAI Iš DIRBTUVES

Marąuette Park
South West American Lith- 

uanian Political Club laikė mė
nesinį susirinkimą J. Mežlaiš- 
kio svetainėje, 2453 West 71 
st., vasario 6 dieną.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas A. Valukas 8 valandą 
vakaro. Nutarimų raštininko 
raportas priimtas taip, kaip 
skaitytas. Priimti valdybos ir 
komisijų raportai. Prie kliubo 
prisirašė keturi nauji nariai.

Priėjus prie naujų reikalų bu
vo paaiškinta, kad trokai ir se
ni karai laikomi gatvėse ties 
namais ir labai negražiai atro
do. Išreikšta mintis, kad to
kie karai turėtų būti pašalinti 
iš gatvių. Tas darbas atlikti 
pavesta komisijai: patarta' jai 
kreiptis į policiją ir reikalauti, 
kad ši priverstų savininkus pa
dėti tuos karus kur kitur.

Antras pilietis raportavo, kad 
prie 72 gatvės ir Sacramento 
avenue randasi 22 seni namai, 
kurie grūmoja griūti ir einan
tiems pro juos šalygatviu žmo
nėms yra pavojus. Be to, daug 
vaikų ten prisilaiko ir jie gali 
būti sužeisti, nes stogai seni, 
sukrypę. Raportas priimtas ir 
pavesta valdybai rūpintis, kad 
namai butų nugriauti arba ^ap
tverti tvora. ' ..

Nutarta rengti balių plates
niam susipažinimui su šios ko
lonijos piliečiais ir pilietis ir na
mų savininkas p. M. Narvidas 
pasižadėjo remti komitetą ir 
duos lunčiui duonos, keiksų ir 
kumpį pats iškeps. Į komitetą 
įėjo V; Bulis* J. Mežlaiškis, F.

Bakutis. Tikimasi, kad ir ki
ti kolonijos biznieriai prisidės, 
nes Jdiubas yra daug gero at
likęs apielinkės labui.

Į susirinkimą buvo atsilankęs 
Julius Link (Linkus), lietuvis 
kandidatas i valstijos sekreto
rius vietai (State Secretary). 
Jaunas vyras, 29 metų. Pasa
kė kalbą ragindamas .lietuvius 
daugiau dėmesio kreipti į po
litiką ir stipriau organizytftis 
politikoj veikti, kaip katr kitos 
tautos veikia. Lietuviai iki šiol 
mažai kreipę dėmesio į politiką, 
o todėl didieji miesto politikie
riai nė nesiskaitydavę su lie
tuviais. Kandidatas , pasisakė 
esą biednų tėvų vaikas, bet jei 
lietuviai jį remsiu, tai jisai ti
kisi balandžio 12 dieną gauti 
nominaciją.f Pabaigoje pareiš
kė, kad lietuviai dabar miesto 
darbų neturi ,o jei ir turi, tai 
tik šluoja gatves arba miesto 
salėje džianitoriauja. Bet kodėl 
kitų tautų žmonės užima gerus 
darbus? Todėl, kad jie ener 
gingai dalyvauja politikoj.

Jo kalba rado didelio prita
rimo ir visi susirinkusieji pa
sižadėjo dirbti, kad jis gautų 
nominaciją. Tam tikslų; iš
rinktas 'komitetas, j kurį įėjo 
M. Narvidas, A. Valukas ir P. 
B. Pratapas.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas ir visi rimtai klausimus 
svarstė. Susirinkimas uždary
tas 10:30 vai. vakaro.

—J. Butautis.

Burnside
Ne kokia prbsperity

Chicago American skelbė per 
kelias dienas, kad Burnsidės 
dirbtuvės jau turinčios prospe
rity, kad grąžinančios per die
ną po 150 darbininkų į darbą.

Sausio mėnesį buvo sugrąži-' 
nusios viso 150^ darbininkų, ku
riuos su 1 diena vasario vėl į 
bedarbių eiles išmetė.

Na, tai yra puiki “prosperi
ty”. Dabartiniu laiku bedarbiai 
patys tarp savęs leKma viso
kius paskalus, buk imsią gana 
daug darbininkų. Nereikia pa
tiems tokius paskvilis leisti, Sš 
kurių jokios naudos nėra. Jei
gu kompanijos0 panorėtų, tai 
galėtų į kelias valandas - visus 
bedarbius suimti į dirbtuves. 
Bet kažin ko vis laukia, štai 
Illinois Central R. R. kompani
ja gavo atgal iš valdžios netoli 
pusantro miliono dolerių kaipo 
permokėtų taksų. Visi geležin
keliai pakėlė 15 nuošimtį už 
tavorų pervežimą ir visi ne
mušė 'darbininkams algas 10 
nuošimtį. Pinigų randasi gana 
daug paę kompanijas, tiktai 
jos nenori leisti pinigus į apy
vartą ir ' duoti darbininkams 
pasidaryti pragyvenimą.

Gudriai elgiasi
Niekei Plate R. R. kompani

ją miestas vis spyrė atidaryti 
87-tą ir 93-čią gatves, kur 
Niekei Plate turi savo dirbtu
ves ir yardus, ir kad iškeltų 
savo bėgius per 95-tą gatvę, 
kur dažnai atsitinka nelaimių.

Kompanija vis teisinosi, kad 
ji neturinti kitos tinkamos vie
tos dirbtuvėms pastatyti arba 
turi\ iš Chicagos visai iškelti 
dirbtuvę ir dalį jų .jau iškėlė. 
Kompanija apsigalvojo, kad 
bus jai blogai, ba su Chicaga 
daro didelę apyvartą. Dirbtu
ves iškėlus^ bus jai pačiai dide
lis smūgis. Taigi pradėjo mies
tą prašyti, kad duotų jaį žemės 
skĮipą, o ji apsiimanti vjską 
padaryti ką miėsta$št'iktai rei
kalauja. Na, miestas ir davė 
kompanijai prie Calumet ežero 
80 akrų žemės, ir dar kompa
nija’ miestui prižadėjo pastatyti 
laivų prieplauką ir dirbtuves 
apie septynių milionų dolerių 
vertės, v Kada miestas pradėjo 
reikalautų kad kompanija tuo
jau darbą pradėtų ir duotų be
darbiams darbo, tai kompanija 
pradėjo atleidinėti savuosius 
darbininkus. Vos keletą pali
ko, be kurių negali apsieiti. 
Mat, kompanija, sugalvojo nau
ją skymą. Skelbiasi, jogei ji 
esanti prie bankroto, jokio pel
no nepadaranti ir miesto reika
lavimų negalinti išpildyti. Tai 
taip viskas, ir stovi, nė gatvės 
neatidarytos, nė dirbtuvės ne
pradeda statyti, ir laukiama 
vis tų prosperity laikų, kurie 
pasikorė kur ten miškuose. Ar 
kas juos suras ir paliuosuos?

Darbai nesijudina

Priežodis sako: nauji metai, 
kiti lapai. ,Bet aš tam netikiu. 
Bedarbiai vis tikėjosi ir sakė, 
kad po Naujų Metų tai darbų 
bus įvalias, kas tiktai norės, 
tas darbus gaus. Čia kitaip iš
eina. JDaug yra žmonių norin
čių dirbti, bet tie darbai neno
ri visai, kad kas juosius dirb
tų. Kai reikia darbo ieškoti, 
tai tenka žodis išgirsti, kad 
mes dar vis atleidžiame darbi
ninkų.

Teko užeiti į United ^Air 
Cleaner Corporation, kuri ran
dasi adresu 9700 Cottage Grove, 
avė., darbo paklausti. Gauta at
sakymas, kad jie dar vis atlei
dinėja darbininkus, ir tie pa
tys palikę neturį ką'dirbti, ne
išdirbą pilno laiko. Manau sau: 
tai republikonų seniai skelbia
ma prosperity, apie kurią prieš 
rinkimus taip daug kalbėjo.

—V*. Z.
--- - - -iiT ■• —~ ——-  1:

. GARSINKITfiS 
NAUJIENOSE

Bridgeportas
Persikėlė į naują vietą

......f, ..... .
K Gerai žinomas laikrodiniu-, 
kas, p. Petras Narbutas, kuris 
turėjo savo krautuvę adresu 
3249 Soį. Halsted Street, da
bar perkėlė ją kiton vieton, 
būtent adresu 832 West 33 St.

|P-as P. Narbutas drauge su 
p. Alfonsu Savicku įrengė pui
kią laikrodžiams taisyti dirb
tuvę, o kartu ir graznų krau
tuvę. X

Kaip žinoma#iP. Narbutas ir 
A. Savickas yra ekspertai laik
rodininkai. A. u Savickas ilgus 
metus yra dirbęs p. Brucho 
krautuvėje. Tfttei juodu abu, 
kaip kompeteųtiški,, laikrodi įlin
kai, prisirengę' lietuviams pa
tarnauti. Pas juos galima pa
sipirkti laikrodžių, žiedų ir ki
tokių auksinių ^dalykų už pri
einamą kaįną.k-Rep.

Marąuette Park
Vasario 9 dieną apie 6 valan

dą vakaro piktadariai vėl mė
gino apiplėšti National Tea 
kompanijos krautuvę, kuri ran
dasi adresu 2559 West 69 st.

Šiz krautuvė per porą metų 
buvo papiplėšta net 6 kartus. 
Bet paskutinį kartą plėšikams 
nepavyko. Viena tos krautu
vės tarnautoja apie kalbamą 
įvykį ve ką papasakojo:

6 valandą vakaro krautuvėn 
įėjo du jauni vyrai ir- nieko 
nesakę atrėmė .i ginklus į pa
tarnautojas; paliepė joms ne
krutėti. Vienas vyrų puolė 
prie registerio. Bet ten datig 
nepelnęs. Tai jis manė, kad 
pinigai paslėpti užpakaliniame 
kambary.

Kada banditas mėgino eiti j 
užpakalinį kambarį, tai ten bu
vęs policininkas laukė jo įei
nant. Policininkas šovė į ban
ditą, kuris krito vietoje. Ant
rasis gi plėšikas, pamatęs, pa
vojų, nešdinosi lauk, ir jo po
licininkas nesuspėjo pagauti,

• • į .. ■ .i, ‘ /. r '/‘j.

Motina Helena Tyks- 
tančius Išgydo su

Žolėmis

Mat, kompanija turėjo poli
cininką pasamdžiusi, kad da
botų krautuvę, nes daug va- 
gisčių čia.buvo padaryta.

• •—Jūsų Rep.

Kultūros Ratelio 
vakaras

Praleidus vakarą geroj vie
toj, būry gerų žmonių įvykis 
ne greit užmiršta. Taip ir pra
eitos subatos vakaras pasiliks 
ilgai atminty. Tas vakaras bu
vo surengtas Kultūros Ratelio 
narių. Vieta, kai}) mes papra
tę vadinti, buvo “in thc loop”, 
vįenoj gražiųjų svetainių, kur 
retai tebūna lietuviški vakarai. 
Kokia svetainė, susirinko tokia 
ir publika—graži.

Kultūros Ratelis narėmis nė
ra turtingas, bet kaip priežo
dis sako, “kad ir mažai, bet 
gerai”. Tas tinka, ir šio Rate
lio narėms. Jeigu jos sumano 
ką veikt, tai ir Nuveikia. Ir per
eitas subatos vakaras kaip tik 
ir parode jų darbo vaisius.

Svečių atsilankė suvirs pora 
šimtų. Jų gražus užsilaikymas 
padarė svečiuose gerą ūpą ir 
draugišką nuotaiką, kad išro
dė, jog visi toj svetainėj esanti

lodami pigiau negu 
olsclio kainomis

Dviejų šmotų sek
lyčios setas, ver
tas $160 už.... $69.00

Geležinė lova su • 
springsais ir mat
rosas vertas. $21 
už ........... ' $11.00

7 šmotų valgomo 
kambario setas 
vertės $95 už $49.00

3 šmotų miegamo 
kambario setas, 
vertės $125.00 
už ............ $49.00
Ir daug kitų bargenų

Nepamirškite musų radio 
programų kiekvieną pirma- 
die’nį nuo 8:30,,iki’ D Vai’.1 
vakaro iš stoties AVHFC,, 
1420 kilocycles.

City Furniture Company
2314-2316 W. Roosevelt Road,

Tol. West 5743

Specialis 5 Dienų Namų 
Treatmentas su žolėmis 

Duodamas Dykai
Stos pastebėtinos žolių Gyduolės yrą mojts-... . t.a........... ... ...r;.,,..> *^0.

ties*
. ......d, kurie sunkiai sirgo, ’ tapo išgydyti 

įereltus 33 metus. Motina Helena, 1800

llška kombinacija geriausių Europoj, Ar 
r i ko j ir Rytų Indijoj surinktų žolių. W 
tančial, kurie sunkiai sirgo, tapo ISgyd 
per pereitus 83 metus. Motina Helena, 1S 
N. Damen Avė.. Chicago, 111., pasiūlo ju
dėl 8lo bandomojo treatmento, taipjau dėl 
nemokamos egzamlnaotjos, kad surasti kokia 
RtĮkrųJų yrą jūsų ligą ir kokiu specialiu 
žolių Gyduolių jūsų Ilgai reikalinga. Atsl- 
neikite fiį apgarsinimų. Atdara Iki 8 
vaK Nedeliomla Iki 8 vai. no pietų. Jeigu 
jus negalite ateiti asmeniškai, ralyklte Mo
tinai Helenai aprašydami savo Ilgų ir JI 
prisius jums gyduoles \ dykai. Pridėkite 10c. 
apmokėjimui persiuntimo;

skyriai m įvest <nii Street* 'ajimoi
■ąsi

“Nuga-Tone išgydė 
mano kvaitulius”

“Per daugeli motų”, rašo p. A. Lukais, 
Bothlehom, Pa., “aš turėjau kvaitulius ir 
jokio vaistai man negelbėjo. Aš perskaičiau 
apie Nuga-Tono ir . pastebčtinas nasekmes, 
kokių žmonės ąusilaukč, todėl ir aš nusipir
kau bonkų. Aš galiu teisingai pasakyti, kad 
Nuga-Tone išgydė mano kvaitulius. Dabar aš 
turiu sveikata ir stiprumų jaunystes..”

Nuga-Tone išvalo kūnų nuo ligas gimdan
čių nuodų, kurie iššaukia ligas ir silpnus 
organus. Jis suteikti gorų sveikatų milionanis 
žmonių. visose pasaulio dalyse. Jeigu jus 
esatp silpni ar liguisti, būtinai gaukite bon- 
kų I Nuga-Tone. Aptleklninkai jį pardavinė
ja. Jeigu aptiekininkas jo neturi, paprašykite 
jį užsakyti iš savo urmininko. Nepirkite jo
kių kitų vaistų, būtinai reikalaukite Nuga- 
Tone.

Nupiginta Kainos
kelionės į

S. S. S. R.

$126.00 sr 
$188.00
Įskaitant 5 dienas Rusijoj

- * ■ , \ , *

Ant greitų ir patogių
CUNARD LINIJOS

• laivų A
(Amerikos piliečiai moka be 
to $10.00 už Sovietų Vizą).

« Rašykite į 
CHICAGOS DARBININKŲ 

BANKĄ

Amalgamated Trust & 
Savhigs Bank

111 W. Jackson Blvd.,
CHICAGO

l liiiiiiiiiiiiiih iiairiiiirn'i niiiaiirtis niiiuirfn mi riiM^ir

Musu Valgykloje
Už valgius beveik nereikia mokėti, vien tik už patarnavi
mą. Primokėjęs 25c. arba 30c. gali sočiai ir gardžiai pri
sivalgyti. Užtikrinam, kad musų kopūstai yra gardesni, 
negu kitur. Iš mėsos ir ŽUVIES valgiai kasdien.

UNIVERSAL RESTAURANT
A. A. NORKUS, Savininkas.

750 W. 31st St. ' Phone Victory 5371
v*

DIDELIS MĖSOS
IŠPARDAVIMAS

/LIETUVIŲ BUČERNĖSE
RAL MEAT MARKET

*■ >
FE

NEŠILDYTI TAUKAI

ŠVIEŽI LAŠINIAI .........
ŠVIEŽIOS PORK LOIN 
Nedidelės

i

&

C

PORK BUTTS

RŪKYTI LAŠINIAI

RŪKYTI ŠOLDERUKAI ....... .
ŠVIEŽI ŠOLDERUKAI DEL
KEPIMO .................................... ?.

RŪKYTOS ŠINKOS (KUMPIAI)
V

ROUND STEIKAS

6 c
10 c

irc
10 cFRANKFURTAI .......... ..........

; ŠVIEŽIOS KIAULIŲ KOJOS
1949 So. Halsted St 3631 S(h Halsted St

MES DUODAME FEDERAL KUPONUS

v



Lietuviai Gydytojai

'TcL Roosėvęlt 7532

Lietuvos Akušerės

———

Akių Gydytojai

Graboriai

Telefonas Boulevard 1939
Phone Boulevard 7589

Advokatai

Telefoną*. Canal 2552

Sercdoj lj Pėtnyčipj nuo 9

ryto

\ T. f u’ -' Ti

Ketvirtadienį vakarais pagal

John Kuchinsįas
Lietuvis Advokatas

Valandos 
Nedėliomis ir šventad.

sūnūs
Zenonu

mo
lių. patėvį 
sesęris — 
ĮUt, .švoge- 
są ir Aoo-

Duokite savo .ąkis išegzaminuoti

S u na i. 
Žentai ir (Jtrąipės.

grabo-
J. F. Rudžius, tek Canal 6174

1646 W. 46tb St,
* ’LJ ’ j?

TelefgftAi. *’ 
WevM W ■ 

Boiįleyard 8413

IGN, Į.ZOLP 
PigiąnsiasLietuvis 
Graboritis Chiėagoj

-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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. Boulevard 1401

Holdapąs apdraudos 
kompanijoj

1327 so. 49.Il •
~-............................................ . Telefonas.

Garsinkitės Naujienose CW W

plėšikai su kųlkosvaid- 
sargyboj stovėjo, p kiti 

darbavosi
Drabužiu

Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarp. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir'nedėliomis pagal susitarimą 
ė Ofiso Tel. Lafayette 733 7

Rez. TeJ, Hyde Park 3395 »

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

, \ patyrias. >
Valandos 9,. ryto iki 9. vak. kasdien 

dr: j. groupe
4631 5, Ashland Aiįbf Teįy yards 6780

Valandoj:

V 3323
Tel. Boulevard 1310 *

Valandos.: nug 6. iki 8. v^ kjlkvij^ 
vakarą, išskyrus ketvęrgą

Nedėljoj nuo 9 iki 12 ryto

KRISTOPATAS MUDĖNAS

šiuo pasauliu va- 
apie 6 valandą 

sulaukęs apie »39 
gimęs Vidiškių 
kąinĮC, Vilniau

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

DR, J. J.KOWA?RSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tcz. 2359 Sg. Leavitt St, CanaL 2330 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9

4 Nędėlioj pagal sutartį

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

2400 IV. Madison St.
<alf : l iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Wesf 2860
Namų telefonas Brunsvyick 0597

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

Netoli 46th St. Chicago, UI.

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

3307 Aubu^n Avė 
chicago', ill.

, . * ‘ V1 c' •_ • ■» t

DR. A, J. KARALIUS 
Gydytojas, ir Chirurgais 
3147/ Šb. ftalsted Street 

Tek Galumet 3294

• «»<t.«>fes

• Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

kampas Halsted, St.
Valandpę nuo 10—ųuo 6 iki. 8 

bjcjlėljomis npo 10 iki) 1^

242£ 
kampas 67tl) ir Artesiąn Ąyc, 

Telefonas Grovehill 1595
Yjalandps nuo 9 iki 11 ryto, nuę 2-4 

b pi^ *
nedalioms pagal susįtarimą

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

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

it nuo 0:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

Ofiso ir Rez, Tel. Boulevard 5913

DR. KERTASI!
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb & Halsted Sts) 
Ofiąo valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedęldieniais pagal sutartį

Peter Coiirad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel.*' Englcvvood 5840

Phone Boulevard 4139 
Ą, . MASALSKIS 

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

Lachąvich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIŲS '

Patarnaujame laidotuvėse khogeriausja 
Reikale meJĮdžiapię atsišaukti, d musą 

darbu hiiiįte užganėdinti,
Tel. Roosevejt 2515 arįa 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Coųrt, Cicero, IU.
Td. Ck.ro 592?

\ Hemlock 8151
DR. V. S. NARES

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
n akinių

1801 South Ashland Avenue
Plati Ęlg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandoj? nuo 9:30 ryto. iki. 8:30 va

karo.’ Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Room 8. Phone Canal 0523

JOSKPH I. GRISH
Lietuvis Advokatas

4634 £o. AMurd Aoe. 
Tel. ĘoiUėVirų 28,00

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
ą,ez. Tel, Hemjock 2615

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. Qf 35th B Halsted Sts) 
Ofisd valandos: nuo 2-4, nuo 7-9

Nedėldieniais pagal sutartį

Keturi banditai padalė bol- 
dapų Jolpi Mancoęk kęinpani- 
jos ofisuose, 733 W. 61 strcel. 
antrame aukšte, kur tuo laiku 
buvo 32 asmenys. Visi jie ne
turėjo drųsos pasipriešinti 
banditams. Šie gi pasišlavę 
$2,5(X) pabėgu,

K. GUfilS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
J. Dearborn St., Room 1113
Telefonas Central 4411

nuo 9 rytų iki 4 po pietų
Gyvenįmp Vięu 
South Halsted Street

PaibibėKiU. pųikiį ręt-. 
laposi svfeu, .

SVARBI ŽINUTE
DR, M.. T. STRIKOl

Lietuvys Gydytojas.
' ir Chirurgas

P^rMpl® ahu savo ofisU į naują, vietą pp nr»
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 ijei 4 ir 6 iki 8 vakar? 
Nedelioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namąj:

S. M. SKUDAS
' LiįĮitByii 

GRABORIŲS IR BAL^A^UOTp.
Didelė tr gr4i koplyčią dyka)

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
therapy 

6 MIDWIFB

6109 South 
Ąlbany Ay.

Phone 
Hemlock 9252

' TĖAT|U- 

Randolph įr Clark gt.
Dąbar Rodomas 

apryboam laikui ,
RUSIJOS PIRMAS KALBANTIS 

paveikslas 
^ROADTOLIFE” y • . ■ h• , ■ c

(Su angliškais užrašais) 
Širdį veriantį drama apie Rusijos 

benamius vaidus.
Internacionalinį prizą laimėjęs 

kalbantis paveiksiąs. 
Užkariavęs Londoną, Vajršavą, Maskvą, 
ir New Yqrką. Dabar šturųiu 

imantis1 Cbicago.
SUJUDINANTYS RUSŲ CHORAI, 

ŠOKIĄL RAINOS,

DR, VAITŲSH, OPT. 
LIETUVIS ĄKIŲ SPECIALISTAS

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris "esti 

priežastimi galvos, skaudėjimo, svaigimo, 
akių, aptemimo, nervuotjimo, skaudamą 
akių" karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
tr,ųxni>aregystę ir toliregystę. Prirengia 
tcjsįngai agniui. ‘Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo l.Q iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daagflu atsitikimų akys atitaisomos be 

aklintų. Kairips pigiau kaip kitur.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P; Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

Chroniškos ir ilgos ligos
. PISvga. IukJ»tU 
ljo ir Nervą Pa- 
> Moterų Ligoe.

gatvėse, bą jų iau. dąbpr esama 
perdaug.

Kulkosvaidžiais apsi 
' saugo +

ziais 
aštuoni
Atlas Drabužių kompanijos 
krautuvę adresu 6100 Sof Hals- 
sted strect anksti penktadienio 
rytų. Banditai išvežė prekių 
vertės $10,000.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ?

Msrantya Hpniąrol 
krtldmai Astma. 
Kainos nupigintos.

DR. ALEX W. MARMOR
GYDYTOJAS. CH1HVBGAS JĘ 

Q8TEO^ATAS
4407-0 N’orth Kėdelė Avenue 

T^L Indepęndenpe 003& 
Valandos: iki 1 v. p. P. Ū Bfio

0, Iki 0 v. Vak, n “

’lffTTI-t" "'* P,   -» 1 -w

Lietuviai Gydytojai

, Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Screet

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. M"arquette Rd. arti Western Av, 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio lis 

1821 So. Halsted Street

Telefonas Yards 1138 

i ' i r
’ Graborius įr 

Balzamuotojas
Moderniški* Koplyčia Dovanai 

Turiu aūtompbilius. yispjsįifms reika
lams. ’ Kjii|Dįa pųeinarpa '

331» Auburn Avenue
• CHICAČO, ILL.

Ą. K- Rutkauskai, M. D.
į ' 4442 South y^esferą Avenue 

Te|. Lafayette 4146 

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai 

' nuo 6. ‘ki 9 valajjflaį vakąro

Persiskyrė su 
sario 10 dieną 
vakare 1932 m., 
metų amžiaus, 
parap., Pe t rą vos 
apslęr. ’

Palijo dideliąn^ nųliudinąe pus
brolį Juozapą Mudėną o Lietuvoj 
du broliu — Ignacą ir Kazimie
rą. seserį Julijoną Vaičkienę, švo- 
gerj ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi I. J. 
Zolpo koplyčioj. 1646 AV. 46 
Street. ' ''

LaitĮotųVės įvyks pagedėly, va
sario 15 dieną, .9 vai. ryęc iš kop
lyčios bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines. • ■

Visi a. a, Kris.tppato N^udėno gi
minės. draugai it? pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnaviptą ir atsisyeįkini-

PrlA ONA ĘIEŽIENe
viena žymiausiųjų musų dainininkių, jau 
nup daug metų puošianti musų geriausius 
koncertus, rytoj, sekmadieny, dainuos 
Š-tame metiniame Lietuvių Auditorijos 
Bendrovės koncerte Lietuvių Auditorijo
je. Dalyvaus dar Birutės/choras, Birutės 
kvartetas, A. Zabukienė ir jos trio, dide
lė rusų grupė ir t. t.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

fe 77

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vak«aU,: Utarm. &tv. k .
— 6 iki 9 vai.

4145 Aręfar I^f^yet^ 7.3JZ
Namų Tel. Kyde’Patk 3395

i '"a"’?

LIETUVIU ADVOKATAS 
105 W. Adaim, St., Rųom 2117 

yaharaie 4.9

25 METU PATYRIMO 
Pripikyme akinių dėl visų akių

John Smetaną, 0. D.
OPTOMETRISTAS

L>uokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A, K. ąLUMĘNTHĄL 
OPTOMETRIST

4,649 S., Ashland Avef
. Tel. Boulevard 64 8į?

Nuliūdę liekame, 
Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J. Zolp. Tel. Boųleyajd,

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Meą visuomet teikiamširdingų, simpatinę ir rami 
paturnayipiR» kuomet jii> yra labiausiai reikalinga# 

J. F; EUOEIKIS & 00.
” JŪSŲ GRABORIAI 
j Didyiie Ofisai

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Teiefonąh YAfiDS 1741 tę 1742 ‘ V'25»ounces

■ ■ H ■ ■ .......-------- ... L.

DALYVAUS RYTOJ LIETUVIŲ AUDITORIJOS 
KONCERTE

nuo 10 iki 12 v. 
Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drcxel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

-m ,iti ■ ■ Ofisas: - •
3102 So. Halsted St.

arti 31 st Street 
CHICAGO, ILL.

3 po pietų, 7—8 vak.
12 dieną

MODERNIŠKOS KŪPLYCIQS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

JONAS VIRBICKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu va 
sario .1 1 dieną. 5 :1 0 valandą va 
kare 19 32 m., sulaukęs 3(į me 
tų amžiaus, gimęs Chicago,

Paliko dideliame nubudime 
terį Stellą. motin.a C 
Joųą, Talnjontus, dvi 
Marijoną ir S.tellį Not 
jį F ra n k. du dėdes. Feh 
mą Virbickus ir gimines.

Kūnas pašarvotas, fandasi 
46 3 7 So. Richmond St.

Laidotuvės įvyks panedėly. va
sario 15 dieną,. 2-: >00 vai.-po pięt 
iš naini| Jtus' nulydėtas į TąjuiĮ- 
kas kapin’es. • •

Visi a. a. Jono Virbicko gi
minės, draugai ų pajiįjtątTŲ e$at 
nuoširdžiai kviečiantį dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir ąų'ųyei^i- 
nitųą. ‘ " 1

Nulipdę liekame,

Moteris, Motina, Patėvis, 
Seserys, Švoyęris,. Dėdės 
ir. Girnių

Laįdotuv^e patarnauja grąbo- 
rius S. P. Mažeika, TeJ, Yards 
1138. ’’ ’ . ' .

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
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 iy. 18th St., netoli Morgan Sti 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGĄL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų. Vyriokų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 1Q iki 12 v. ^ięną.

Pinigų Siutimo: Skyrįuą 
daras kasdie nuo § y. ryto 
iki vai. vąk. Nedėldieniąis 
nųp U v* ryto 1 y* p, $ 

hij■ .ii'iiĘĮĮi 1 '‘'Įį^y-'■ "Vpy.tĮ?i1! JM , > . , .. ... .......... .  ..
..................tu III..................  <
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LOVEIRIS
KVIETKININKAS

NfUSĘIbl'tOS KVIETKOS
Pristatępię. j Visas Miesto Dajis 

Vestuvėms, Banhięlaipę. to Pagrahams 
Vainikai . < ‘

LEONORA MILAŠIENĖ, 
po tėvais Vaijkalė 

Persiskyrė su Šiuo pasauliu va
sario 10 dieną. 6:00 valandą vak 
1932 m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Gundingių kaime — gyve 
np Norvaišių kaime, Plungės pa 
rapijoj. Telšių a.pskr.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Juozapą, 2 dukteris 
I4x| Domarkienę ir Leo.narą Dilgi- 
nienę. 3 sūnūs,-3- Vladislovą^ 
Povilą ir Zenoną, žentus Mykolą 
Domą r M ir Domininką Dilgini ir 
gimines. Lietuvoj 2 supus — Jj- 
ronim-l >r Juozapą ir gimines-

Kūnas pašarvotas, randasi 18 10 
So. Riųria St.

Laidotuvės įvyks pagedėly, va
sariu Ii dieną, 8:00 v/J. ryte 
iš namų į Dievo Apvaizdos para- 
pjjflS. bažnyčią, kųripje atsibus 
gl4uhng0> pamaldos už vėlįonės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į §v. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. 
giminės, drayg 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuVhi ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras. Dukterys

^lrti.G’ėąSiA>u>‘0U'H J/S 'O.SK'iijK
. l ■.’? rr r j n. r •• • m a • iM' .«•

u •y.»v v*v‘‘

į i,i( f s

Š«Jtą<lienls,-VftsąrIc» 13,1932
’ipU'MRįj ........... "" " ' '* ...................... .

CHIMGOS
ŽINIOS

j ♦ ..į. 4i' <( «

Taikosi gauti komitima- 
nų yietąs

Wardų koinitimanų vielų 
Chigagojc ne taip daug. Bet 
Hai \akur pradėta priiiniųęti 
kandidatų pęticijos wardų ko- 
mitimanų vietoms, tai nužiū
rėta, kad pirmų dienų busią 
paduota 2,(MM) tokių peticijų. 
Peticijų padavimui laikas pa
sibaigs kovo 3 d. Taigi tiki
masi, kad iki to laiko dar dau
giau atplauks jų i pavieto 
klerko ofisų.

Žadą darbo, 1,0.00 dar
bininkų

Fordu viršija Chicago plente 
pareiškė vakar, kad artimoj 
ateity busią priimta darbui 
apie 1,000 darbininkų plente 
prie 126 gatvės ir Torrence 
avė. Kada pradės plentas 
priimti darbingus priklauso 
nuo to, kokios instrukcijos buš 
atsiųstos iš Detroito.

Indaitino buvusio komi- 
sionierio žmoną

Grand džiurė išnešė indail- 
rnentų buvusios sveikatos ko- 
misionierio Dr. Regelio žmo
nai. Regeliai yra iškėlę bylų 
pęiskyroms teisme.

Paminėjo Abraomo Lin- 
colno gimimo dieną
Vakar sukako 123 melai 

nuo to laiko, kai gimė Abrao- 
ųias Linkolnas. Ryšy su tuo 
visoj šaly buvo parengimų 
įvykiui atžymėtų 'Nors Lin
coln gimė Rentucky valstijoj, 
bet kadangi didžioji jų, rim
tosios darbuotės dalis praėjo 
Illinois valstijoj, lai jis. ir pri
būtas istorijoj kaip Illinois su
irus.

Taksikebams konce
sijos

Laukiama, kad spvcialė al- 
dermąnų komisiją, skirta trsns- 
portacijos reikalams prižiūrėti, 
patieksianti miesto tarybai re
komendaciją suteikti išimtiną 
koncesiją keturioms taksikebų 
kompanijoms operuoti miesto 
gatvėse. T03 keturios kompa
nijos esančios—Yęlioyv, Chęę- 
ker, Chicago ir Luxury.

Kai kurie aldermąnai pareiš
kė, kad jie tokiai koncesijai 
nepritartą. Nęs, girdi, kodėl 
negalima duoti teisės operuoti 
taksikępus kitoms kompani
joms, kodėl pavest tas teises 
tik keturioms? Tai panašu į 
suteikimų monopolijos. Pritar- 
riantys koncesijai aiškiną jos 
reikalų tuo, kad koncesija su- 
mažisianti skaičių taksikebų



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvos Nepriklau
somybės apvaikš- 

čiojimas

kas

Vasario mėnesio 16 dieną su
kanka 14 metų nuo to laiko, 
kada Lietuva' tapo nepriklau
soma valstybė, ir Chicagos lie
tuviai turės progos išgirsti va
sario 16 dieną Lietuvių Audi
torijoj genis kalbėtojus, kurie 
paaiškins kaip kovota už Lie
tuvos nepriklausomybę ir 
iškovojo ją.

Taipgi bus programas, 
išpildys Chicagos geri daini
ninkai ir muzikantai. P-lė Va
lerija čepukaitė, šaunioji lie
tuvių smuikininkė, daug kartų 
pasižymėjusi žavėjančiu smui
kavimu, dalyvaus ir šio progra- 
mo pildyme.

Abelnai, bus įvairus vakaro 
programas, kuris susidarys iš 
prakalbų, dainų ir muzikos.

Kiekvienas lietuvis, kuris 
jaučiasi, kad jis yra lietuviu, o 
ne rusas, lenkas, ar kas kitas, 
šešioliktą vasario privalo būti 
Lietuvių Auditorijoj Lietuvos 
nepriklausomybės apvaikščioj i- 
me.—Senas Petras.

Naujienų Radio 
Programas

prane- 
. vese-

susidės iš 
ir Makalų

duetu pp Gugie-
Vienas

Rytoj Naujienos transliuos 
šeštą iš eilės programą. Trans
liuos jį iš stoties WGES, 1360 
kilocycles, nuo 6 iki 6:30 vai- 
landos vakaro.

Programas
Šimų, dainų 
lijos.

Dainuos du 
nė ir Steponavičienė 
jų bus pritaikytas Lietuvos 
Nepriklausomybės apvaikščioji 
mui.

Gi Makalų šeimyna turės 
vcseliją —su dainomis, šokiais, 
etc. Visi prašomi į vestuves— 
per radio?

Iš 18-tos apylinkės
Holdapas lietuvių namuose

Praėjusį trečiadienį, pelenų 
dieną, lietuvių šeimyna, vyras 
ir žmona, Stankai (1730 South 
String Street) buvo namie. Įna
mis dirbo, o duktė, mergaitė 
kokių 16 metų, buvo išėjusi 
bažnyčion.

Kas ten pasibeldė į Stankaus 
buto duris, šeimininkai pravė
rė duris. Gi “agentas” su vali
zėle pasisakė turįs ką tai par
duoti.

Paskui menamą agentą vidun 
įsibriovė dar du vyrai. Jie pa
reikalavo iš Stankaus pinigų. 
Bet Stankus gyvena vargin
gai, ba jau daugiau kaip me
tus laiko nedirba. Jisai ir pa
sakė plėšikams, kad pinigų šei
ma seniai jau nemačiusi.

Vienok banditai pareiškė, kad 
toks pasakymas jų neapgau- 
siąs. Jie žiną, jogei Stankiene 
išėmusi iš banko dieną pirm 
to $2,000. Kur pinigai?

Banditai turėjo susikibti su 
Stankum, kuris yra stiprus vy-. 
ras. Porą plėšikų jis numušė, 
gal būt įveikęs ir visus tris, 
bet grumojamas nušauti turė
jo banditams pasiduoti. ■ 1, 

šie ėmė šeimininkauti. Ypač 
atydžiai jie iškrėtė Stankaus 
žmoną. Tečiau pas ją nieko ne
rado. Visą ką pasipelnė, tai 
įnamio brangų laikrodėlį, $25 
jo pinigų ir kitokių daiktų. Taip 
kad įnamiui padarė apie $50 ža
los.

Kada piktadariai šeimininka
vo, iš bažnyčios parėjo ir duk
tė. Piktadariai suėmė ir ją ir 
vis kamavo Stankus pasakyti, 
kur jie laiką neva išimtus iš 
banko pinigus. O pinigų tik
renybėj Stankai neturėjo.

Pagalios piktadariai nusita
rė kančiomis išgauti paslaptį, Į jo. Po to pradėta jiems steig- 
kur pinigai paslėpti. Jie nusi-lįi savotiškos prieglaudos ir ko-

VIOLETA JASELIUNIUTfi

Šiandie, vasario 13 d., sukan
ka metai laiko, kai netikėta 
mirtis automobilio nelaimėje 
prie 35 gatvės ir Wentworth 
avenue išplėšė iš musų tarpo 
p-lį Violetą Jaseliuniutę.

Ji buvo gerai žinoma dauge
liui Chicagos lietuvių kaip sce
nos mylėtoja, daug kartų mus 
linksminusi dainuodama lietu
viškas liaudies taippąt ir ang
liškas daineles.

Violeta Jaseliuniutė jau buvo 
viena iš užsitarnavusį lietuyių 
pagarbos mergaičių, daug kar
tų ir per radio dainavusi.

Kaip daugelis musų, taip ir 
p-lė Jaseliuniutė tikėjosi atei
ty atsiekti užsibrėžto tikslo, ne
nustodama vilties ji dirbo, la
vinosi dainuoti. Bet mirtis stai
ga nukirto visas viltis, visus 
troškimus. Ir vasario 13 d. 
1931 m. lietuvių ir anglų spauda 
plačiai aprašydama nelaimingą

vedė Stankų į kitą kambarį., munos. k Ir pasirodė, ,kad. žmo- 
Turėjo vesti visi trys, ba du jį 
nepajėgė įveikti, čia grūmojo 
Stankų papiauti britva. Gi pe
čiuje kaitino pokerį, kad jo 
pagelba sulaužyti Stankaus už
sispyrimą.

Tuo laiku duktė .pasilikusi 
viena su motina, iššoko per 
langą ir nušoko ant kaimyno 
namo stogo. Ji pradėjp šauktis 
pagelbos. Piktadariai tada pa
liko Stankus ir pabėgo.

Kodėl gi banditai ieškojo tų 
dviejų tūkstančių dolerių? Stan- 
kienė iš vakaro buvusi ban- 
koje, kur laiko apdraudos po- 
pierap. Tos poųieros reikėjo 
jai parodyti kokioj ten įstaigoj, 
kur Stankus gauna pagelbos 
kaip bedarbis. Tai, matomai, 
piktadarius kas nors buvo pa
informavęs, buk Statkienė iš
siėmusi pinigus iš bankos. Gi 
tikrenybėj Stankų šeima netu
rinti nė 50 doleiių bankuose.

Vyrai kalbėjo anglų kalba. 
Ypač atydžiai jie kratė Stan^ 
kaus žmoną, tųr būt manyda
mi, kad pinigus ji paslėpusi 
prie savęs laikė.

Piktadariai šeimininkavo pas 
Stankų nuo 9 valandos ryto iki 
11 valandos prieš piet.

—Vietinis.

(“Road to
Filmas vaizduoja be

Kelias į Gyvenimą
Apollo teatre rodoma Sovie

tų Rusijos garsinis filmas “Ke
lias į gyvenimą” 
Life”). Fiimas vaizduoja oe- 
namių vaikų gyvenimą ir kaip 
jie yra perdirbami į naudingus 
piliečius.

Laike karo ir revoliucijos 
Rusijoj atsirado tiesiog desėt- 
kai tūkstančių benamių vaikų, 
kurie, kaip kokie žvėriukai, 
bastydavosi iš vienos vietos "j 
kitą ir gyvendavo vagystėmis. 
Iš pradžių prieš juos buvo var
tojamos griežtos ir žiaurios 
priemonėse Tai nieko negelbė- 

įvykį, prąhešė apie jos mirtį.
Violetos Jaseliuniutės gimtine 

buvo Waukegan, Illinois, kur 
gyveno jos motina, patėvis, 
brolis ir dx>i sesers, taigi ir 
palaidota ji buvo teh pat Wau- 
kegane, North Shore kapinėse.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
velionės giminių ir draugų taip 
iš Waukegano, kaip iš Chica
gos.

Dar šiandie man prisimena: 
dainelė, kurią velionės draugės, 
grįždamos iš kapinių namo, už
dainavo, paskutiniam atsisveiki
nimui L-

sesute lietuvaite, 
dainelių mylima,’ , . 
mieloji mergužėle, ,

Sudiev,
Sudiev
Sudiev
Lik sveika amžinai.
Dainelių tavo mes auksinių 
Nebegirdėsim skambančių, 
Nebečiulbėsi kaip paukštelė 
Balsu mtims džiaugsmą

[nešančiu...
—Senas PetrAs.

niškas atsinešimas, į juos pa
darė tiesiog stebuklus: jie pri
prato prie draugijinio gyvenimo 
ir pasidarė visai normališkais 
vaikais. . .

Kas be ko, filmas turi savyj 
nemažą dožą propagandos. Kai 
kurios vietos yra nuobodžios/ 
Bet yra ir tikrai gerų scenų. 
Tipai parinkti gana geri, o fo
tografija tikrai puiki.—N.

Lietuvių valanda
Ryt dieną nuo 1:15 iki 2 vai. 

po pietų bus .gražus lietuvių 
dainų ir muzikos radio progra
mas iš WCFL stoties" paminė
jimui Lietuvos Nėpriklausomy 
bes sukaktuvių. Išgirsite įkal
bą gerb. Lietuvos konsulo p. 
Kalvaičio apie nepriklausomy
bės reikšmę musų tautai. Pro
gramas prasidės galingu mar
šu “Mes be Vilniaus Nenurim
sim”, taipgi bus., daug kitų 
grSržių muzikos kurinių ir nau
jų dainų rinktinoje reproduk
cijoj. Prie 'toi dar išgirsite 
gražų dainavimą p-lės Jadvigos 
Gricaitės ir Stasio Rimkaus, 
šis programas yra duodamas 
lėšomis Jos. F. Budriko lietu
vių radio krautuvės adresu 
3417 S. Halsted St.—S. . ,

South Side
Iš South Side biznierių 

susirinkimo <

šiomis/ dienomis vėl įvyko 
Strumilo svetainėje minkštų 
gėrimų biznierių susirinkimas. 
Kadangi ne labai daug biznierių 
dalyvavo susirinkime, tai ko
lei kas galutinų tarimų nepri
eita, nei vardas organizacijai 
nepaskirtas. Laukiama dau-' 
giau , biznierių •susirenkant, ta
da gal bus galima išrinkti pa
stovi valdyba. T; ;

Iki šiol naujoji organizacija
nebuvo nė garsinta. Tiesa, Ko-.1 
respondentas vieną panašų pra- yrą naudingom

. NAUJIENOS, OhlėaįfU, m
............■ ...1 'lT......................---------  ----------------------------- 1 -IiT.di...,.,.,....... 

nešimą parašė, kuris tilpo Nau
jienose ir užr kurį biznieriai 
dėkingi Naujienoms’ ir Kores
pondentui. * .
* Tik buvo truputį netiksliai 
pasakyta. Korespondencijoj mi
nėta apie organizavimą Rose- 
lando biznierių, o turėjo būti 
Soutsidės, vadinasi, visos pie
tinės dalies.

Minkštų gėrimų bizniav iečių 
savininkai kviečiami yra atsi
lankyti į susirinkimą. vasario 
(Fobruary) 24 dieną 1 valau-
(in popiet. Susirinkirpfts įvyks/<Vy,rll ^'nės skrybėlės išvalomos

* .. , .' . . 1/V7 ir sublokuojamos <..... ..X.........Strumilo svetainėje, prie 107 
gatvės ir Indiana avė. Bus ga
lima apsvarstyti naujos orga
nizacijos reikalas plačiąti. Tad 
visi užsirašykite vasario 24 
dieną, o jeigu kas norėtų kokio 
paaiškinimo apie tveriamą mi
nėtų' biznierių organizaciją, tai 
galima kreiptis pas sekretorių 
A. J., 135 East 114 place, Chi- 
cago, III. Jis ifiiejai suteiks pla
tesnių informacijų laišku arba 
asmeniškai. Atsakymui' laiško 
įdėkite krasos ženklelį.

—Korespondentas.
' t ■ f - ■ ' ' ;

PRANEŠIMAI
,<• - - C , “ ■ I ,■
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Naujienų spulka
Naujienų skolinimo ir buda- 

vojimo bendrovės nauja serija 
prasideda Su 1 d
m. Galima įstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštinė 
8 ryto iki 8 vai. 
dip. ’ i

gausio 1932

atdara nuo 
vakaro kas

die. (
ši įstaiga yra patogiausia dėl 

sųtaupinimo pinigų, h Augiausia 
dėl inyestmentų jr pjųankiau- 
sią dcl darbinįnkų žmonių.

Del platesnių inrorihaeifų' 
kreipkitės 1789-So. Halsted St

n . T. Rypkevičia, sekr.
’ •. • a.

’ . i

Chicagos Lietuvių C/>oro Pirmyn ge- 
ne'raliska > Agurkų pamoka atsibus ket
verge ir pėtnyčioj * Męldižio svetainėj. 
Visi choro nariai butittai susirinkite lai- 
ku^ ' ^dyba. '

Lietuvių tautiška 
____,......     Kviečiami 
visi, kurie prijaUČiT tautiškai bažnyčiai 

sa. Susrin- 
iiėną, 3 valan-

Atidaroma Nauji’' I 
bažnyčia, švento Kryžiaus.

atsilankyti kuoska.itlingiaus; 
kiinas atsibus vasariiP 14 Įdi 
dą po pietų. 31 Pf|cęAuburn Avė

Klebonas ir Komitetas. i- r. i t

Teisybės Mylėtojų Dr-tės mėnesinis 
susirinkimas įvyks nėdėlioj, vasario 14 
d., Cb. Lietuvių Auditorijoj, 12 v? d. 
Visi nariai-čs maMnčkite skaitlirigai su
sirinkti, neš yra d^ug svatbių' tarimų. 
Taip-gi atsiveskite naujų narių' prisira
šymui. Kurie pripildėte aplikacijas ba
liuj " ir dar nesate formaliai įstoję į 
draugystę, neatbūtinai atsilankykite. i

S. Natkis sekr.
■v■v• ■ . ■<, ', 'r ■

$1.00 Radio. $1.00 
Aptarnavimas

DYKAI R. C. A. ar Cunningkam Tū
bas su kiekvienu pašaukimu. Bile kor 
kios išdirbystes, bile kur. Šaukite Zurek 
Tek Juniper 8892 ar Juniper 7551. ,
JEI JUMS REIKIA

Plumbingo arba apšildymo reikmenų 
pašaukite mus. Mes garantuojame di
delį jums siitaupymą. ;
SOUTH CENTER PLUMBING and 
HEATING SUPPLY COMPANY. Ine

N. W. Cor. 55th and Stare Sts 
' Phone: Atlantic 4290-1, '

UNIVERSAL SHOE 
REBUILDERS 

ANTANAS F. 'STANEVICH 
. 3451 Wallace Str.

Augštos rųšies darbas.—Žemos Kainos 
-—25 metai patyrimo. . >

Mes pasiimam čevetykus 1
ir greitai pristatom. ( 
Tiktai patelefo- 
nuokit YARDS . 
5810. KaS at- 
neš ir pasiims 
gaus 10 , ndbš. 
nuolaidos. • »■'

LANKYK MOKYKLĄ
Kol nebusi gana inokytas, tol skur

džiai gyvensi, neturėsi getai apmoka
mo darbo. , Skriaudžia ir išnaudoja ne
mokytus žmonės. Todėl laikyk sau. Už 
garbę ką nors išmokti. Mokslas nu
švies naujus tau kelius, persunks ptavę 
išmintimi ir šviesa, suteiks galią ko
voje prieš tamsybę, prietarus, melus, 
apgavystes., Mokytam, žmogui visuo
met ir visur lengva kov0ti dėk už po- 
litiką, \ tiek už laisvę, dėk už darbi
ninkų ekonomihiu$\ reikalus. Juo dau
giau turėsi mokslo, tuo geresnis it lai
mingesnis bus tavo gyvenimas. . >

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

' r ' ’f s.

' 3106 S. Halsted Street 
Chicago, 111. /

Skelbimai Naujienose 
\luoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos

Dr^tės. Lietuvos Vėliava Anierlkoj No. 
1, mėnesinis susirinkimas įvyks vasario 
1’4 d., 1' v; po piet, Ant. čėsnos sVet., 
4501 S. Paulina St. Draugai ir Drau
gės, meldžiu* atsilankyti į susirinkimu, 
nes bus daug svarbių dalykų apsvars
tyti. Sekr. Joe. Dabulski.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašėlpinio Kliubo susirinkimas 
įvyks nedėlioj, vasario 14, Lavvler Hali 
3929 W. Madison St. 1 vai. po piet. 
Visi draugai malonėsite būtinai. atsilan
kyti, 4 Raitininkas.

HALSTED ELECTRIC SHOE 
REPAIRING SHOP 

Vyrų puspadžiai' ir kulnys .... 
Moterų puspadžiai ir kulnys .

suoioKuojamos m......................

ESTELLE LITOS 
1823 S. Halsted St.

Dresių . Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas 
Mea teikiame ekspertu instrnk- 
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, fcema kaina Me 
amatai yra patraukiantys Ir 
rerul apmokami. Raftykite dėl 

knyrutCs apie kursą, kuriuo 
jus įdomaujate.

Skrybėlės
I Mes * limoklnnimę kaip desal 

ninti tr padaryti gražias skry
bėlės, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar ralyklt 
dėl nemokamos knygutes.

MA8TER COLLEGE 
JOS. F. KASNICKA, Principal 
IN N. STATE RAN. 8718

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

j studiją arba pašaukit j namu* 

3315 So, Halsted St.
T<1. Yard» 154«

Mes pildome 11931 
metų .. ■

Income Tai 
blankas

Kam reikalingas toks pa 
tarnavimas užeikite j

Naujienas 
173ą S<į. Halsted St. 
Ofiso ? valandos, kasdie 

HuO 8 iki 8 vakare.
Šventadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. po piet.

PAMOVAI ItheatreFI
35 8 Halited Sts.

DIENOMIS Ir VAKARAIS

Šiandie
Dvigubas programai

“Peach O’Reno”
■ r r . *su

BERT WHEELER, ROBERT 
WOOLSEY, DOROTHY LEE

“The Čheat”
su 

TALLULAH <BANKHEAD,
IRVINC PICHEL

, f - Taipgi x
•y . • ■ ■ • t

• Komedija, Žintos, Pasakėčios. 
Margumynai.

MILDA
Theatre

3.142 S* Halsted St,

Šiandie
Dvigubas programas

“Chinatown after
Dark”

■ ' sa 1 ■ ; ■

BARBARA KENT, REX LEASE, 
CARMEL' MYERS 

ir

“Mark of the Spur
su

. "BOB CUSTER

99

1Komedijos, Žinios, Pa^akiėios,
• ..............______________________________________  

' Draugystė Dr. Vinco Kudirkos lai
kys savo mėnesinį susirinkimą Šeštadieny, 
vasario 13 d., M. Meldažio svet., 2242 
W, 23 Place, JI :30 vai, vakare, 
nariai butinei apsilankykite, nes 
daug svarbių reikalų aptarti.

— A. Kaulakis, rašt.

Visi 
yra

SLA. 129 kp. susirinkimas atsibus 
vasario 14 d., 1:30 vai. po pietų, G. M. 
Chernausko .svetainėje,/ 1900 S. Union 
Avė. Nariai ir narės, malonėkite ateiti 
ir užsimokėti savo mokesčius.

Rašt. P. Janulaiti*.

CLASSIFIED ADS
Educational

, MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST- 
MENTAS

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

' Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

PARSIDUODA geležinė šėpa — sade, 
5 pėdtj aukščio, platumo 40 colių, 36 
colių gilumo, buvo $350.00 mokėta, 
parduosiu tik už $50.00, gera dėl bile 
biznio, galima matyti

162 N. State St., 
Klauskite inžinieriaus.

Personai ,
 Asm^

PAIEŠKAU Elzbietos Beividaites, 
Buivydaitės ar Bayved, kilusi iš Vilni
jos. ''Apie dešimts metų gyveno Chi- 
cagoje. , Svarbu ją surasti. Jį yra pa
veldėjusi nemažą turtą po mirusiam jos 
broliui. Kas nurodys jos adresą, gaus 
dovanų dešimtį dolerių. Antanas Svetule- 
vičius, 1,2. Hemlock St., Plains, Pa.

Partners Wanted
' i Pusininku Reikia

_-n, —įj—i_r~-ir~ur~u~- ——~i-— —-i—4-— —- i

PAIEŠKAU pusininko, arba parduo
siu visą rooming house ir restaurantą. 
3858 Cottage Grove Avė., prie World’s 
Faįr jBuildięg.

REIKALINGAS partneris į restorano 
biznį. Darau gerą biznį, vienam per- 
sunku. Nepatyrusį išmokinsiu. Ku
činskas, 3653 So. Halsted St. Tel. 
Yards 4754.

partnerį
pirkti farmą. 
galiu paimti. 
<fių, i

IEŠKĄU pusininką 
Žinau gerą farmą ne- 

Kas turit pirmą 
namą ar pinigų atsišaukit.

KUČINSKAS 
3653xSo. Halsted St. 

Tel. Yards 4754

morgi-

Situation Wanted
Darbo Ieško .

IEŠKAU darbo dzenitorįaus p^gel- 
bininku, -esu unijistas, nevedęs, blaivus. 
Šaukite Kedzie 3587.

Help VVanted—Malė -
Darbininkų Reikia^

REIKIA gerų salesmenų pardavinėti 
cigarus. Geras uždąrbis. Atsišaukite 
tuojau. 4707 S. Halsted St.

REIKIA Malt U Hops pardavėjo. 
Kreipkitės 624 W. 31 St. 

2nd floor *

REIKALINGAS selešmenas, kuris tu
ri automobilį ir norą dirbti prie atsa
kančios įstaigos pardavinėti Real 
ir Apdraudą Jnsurance.y Uždarbis 
energingam žmogui. Duodame 
merius.V • • • 

6812 S. Western Avė.

geras, 
kostu-

Help Wanted—Female
REIKALINGA.* motens^ kad ir su 

vaiku, ant farmos už gaspadifię, 100 
mylių nuo Chicago. . Kreipkitės laišku 
Box 1394, Naujienos, 1739 S. Halsted 
Street. '! '•

> Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

NAUJAS IŠRADIMAS kurį išrado 
J. Lapinskas, vatdtt Grožybė Beauty 
Face Powder. Kuris tinka vyrams, mo
terims ir jaunimui, dėl veido, turi ma
lonų kvapą, prašalina nuo veido viso
kius negerumus, ir daro gražų, linksmą, 
jaunesnį vęidą* Vartokite ir reikalau
kite visi, q labiausiai merginos, jauni
mas ir barįjeriai. Dikta bonkutė $1, 
mažesnė 35c. Grožybė, 1432 S. 49 Ct., 
Cicėro, III.

' Furnished Rooms
PASIRENDUOJA apšildytas kamba

rys prie mažos šeimynos. 6111 South 
Albany Avė. Prospect 10434.

KAMBARYS rendon su visais paran
kamais, be valgio. *

7026 So. Rockvvell St.
“- V-.. ......... .... . ...

RENDON didelis, Šviesus kambarys 
su visais patogumais, merginai arba vai
kinui. 3309 S. Union Avė., 2ros lubos 
♦V < f « •

šeštadienJs, vasario 13, 1932Į
, ,n H Įnl I I nii i įl, ...... ...............

CLASSIFIED ADS.
Furnished Rooms

RENDON didelis kambarys, karštu 
vandeniu šildomas, pavieniems ar vedu
siai porai ne brangiai, 7148 S. Talmara 
Avė. Tel. Prospect 8921.

PASIRENDUOJA patogus kambarys 
dėl vaikino, gali valgį pasigaminti, 
$5.00 mėnesiui. 4359 So. -Maplewood 
Avė., 2 lubos.
--------r l ii ---l - ■ —L  - - -- - - - .------------

RENDON kambarys, svarus, apšildo
mas/ arti karų linijos, galima valgį pa
sigaminti. atskyras įėjimas.

1507 No. Irving Avė.

FORNIŠIUOTAS kambarys pasiren- 
dooja jaunam vyrui, su ar be valgio. 
6515 So. Talman Avė. Tel. Prospect 
10210.

RUIMĄS rendon, karšta vandeniu 
šildomas, šviesus, prie mažos šeimynos, 
su ar be valgio, vienam ar dviem vy
ram. 4348 So. Spaulding Avė. Tel, 
Lafayette 2430.

RENDON garu apšildomas kambarys 
vaikinui arba merginai su valgiu arba 
be. yra garadžius, 293 7 W. 39 St. Tel. 
Virginia 2242.

KAMBARYS rendon, apšildytas, mo« 
derniškas, nebrangiai, su ar be valgio. 

6540 So. Rockwell St.

For Ręnt
PASIRENDUOJA kambariai, 5 kam

bariai >’ fronto, su maudyne $16.00, 5 
kambariai, ii fronto, su , maudyne 
$18.00. Savininkas 3 augitas ii užpa
kalio. 2513 So. Halsted St.

PASIRENDUOJA bungalow 6 kam
barių, vandeniu šildoma. 2 karų gara
džius, 7150 So. Fairfield Avė.

Business Chances

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
su namu ar be namo. 264 So. 13th 
Avė., Maywood, III.

.......  ,Į Į.Į.    I •....................................... I , m

PARSIDUODA štoras, arba išmu- 
fuoti galima kitur, — cigarų, cigaretų, 
lunchroomis, dirbtuvių distrikte, už 
$150, Kreipkitės į Savininką, nedėlioj, 

3817 So. Halsted St. ♦

PARDAVMUI bučernė ir grosernė su 
mažu namu.

Tel. Lafayette 8780
jll I ■■ ■■■! .1 ■!-■■■— IMI I ■ I ■ I , .......................

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
išdirbta vieta, parduosiu pigiai.

183$ So. Halsted St.

PARDAVIMUI kendžių ir smulk
menų krautuvė.' arti mokyklos, ne
brangiai. 4830, W, 15 St«, Telefonas 
Ciceęo 4957. *

............ ................. ■ — ■ ■ .1 — ■■

PRIVERSTAS parduoti Soft Drink 
Parlor, įsteigta, gera vieta, nebrangiai. 

4107 .So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI restaurantas, prieina
ma kaina, biznio distrikte, pigi renda. 
903 W. 35 St., Tel. Boulevard 0383.

PARSIDUODA grosernė ir delikates- 
sen už teisingą pasiūlymą, renda pigi, 
arba mainysiu su visu namu ant priva- 
tįško namo arba farmos.

4345 So. Hermitage Avė.

Farms For Sale

PARSIDUODA 40 akrų žemės už 
$200, arba mainysiu į karą, ale turi 
būti ne senesnis kaip 29 metų. Rašy
kite Anton Pocevicz, R. 6, Mauston, 
Wi$c.

-------- O--------

PARDAVIMUI 80 akrų larma Co- 
vert, Micb. su visais Įrengimais, 8 
kambarių muro namas, gazas ir van
duo* cash arba mainysiu į Chicago pro- 
pertę.

5414 Wentworth Avė.
Tel. Yards 6763

Real Estate For Sale
______

APSAUGOSI SAVO PINIGUS PIRK
DAMAS NAMĄ ARBA LOTĄ

2 flatai po 6 kamb. 2 atskiri. boile
riai, viškos ir kiti moderniški įrengimai. 
Randasi arti Marųuette Parko. lietuvių 
gražiausioje kolionijoje. Savininkas 
priverstas atiduoti pusdykiai tik už 
$9900, įmokėt kas kiek gali.

5 kamb. nauja muro bungalovv, karš
tu vandeniu apšildoma, garažas ir kiti 
moderniški įrengimai. Kaina tik $5900, 
įmokėt kas kiek gali.

2 flatai po 5 kamb., , gražus muro 
namas. Randasi Brighton Parke. Mai
nysime į 6 kamb. bungalovv Marųuette 
Parke. t

2 flatų muro 'namas po 5 kamb. ir 
garažas. Randasi Brighton Parke. Kai
na tik $6800. Priimsime dalį pinigais# 
o kitus “Gold Bouds” arba Banko kny
gutę už pilną kainą.

Lotas 30x125" randasi arti Marųuette 
Park. Kaina tik $1400.

Kampidls lotas 35x125 arti Mar- 
ųuette Parko ir 71 St.’ Kaina tik 
$2200. Gera proga tiems, kurie mano 
bųdavoti pavasarį.

Reikalaujame farmų-ukių Illinois, 
Wisconcin, Indianą ir Michigan valstijo
se, kurie norėtų mainyti savo fa^mas ant 
Chicagos namų. Mes turime kostume- 
rių, kurie reikalauja farmų.

Kreipkitės pas

K. J. MACKE U CO. 
(Mačiukas) 

681-2 S. Western Avė.
Tel. Prospect 3140

‘ -------- 0--------

5 KAMBARIŲ mūrinė bungalovv 
parsiduoda labai pigiai, furnaso Šiluma 
puikiausia vieta. 7114 S. Rockvvtll St. 
Prospect 0557*




