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Lietuva Atrėmė Vokietijos Kaltinimus Genevoje
Amerikos Pasiuntinis
Tiria Klaipėdos Įvykį

* ■ : ■ »

PUSE JAPONIJOS ARMIJOS PASIRUO
ŠUSI PRIEŠ KINIJA

Dr. Zauniaus ramus i Dalyvaus Lietuvos 
atsakymas Vokiečiui nepriklausomybės 

kancleriui Genevoji sukaktuvių šventėj

Virš 100,000 kariuomenės ran
dasi Kinijos teritorijoj ir ke
lios divizijos atsargoj

LAUKIA OFENZYVOS

Japonai kitą Ameri
kos konsulą sumušė

Boettcherio pavarymas įvyko de! 
jo nusikaltimo prieš Klaipė
dos krašto konvenciją

BOETTCHER LAISVAS

Jei Tautų Sąjungos decizija bu
tų nepalanki, Lietuva skustų 
Haagos Tribunolui

SKJNNER KAUNE

Kaunas, Lietuva, vas. 12.— 
Donald Day rašo į Chicago 
Tribūne:

Robert P. zSkinner, Amerikos 
ministeris Pabaltijo valsty
bėms, nesenai atvažiavęs į Kau- 

sulaužhisi ną, žada čia pasilikti kelioms 
Klaipėdos Statutų. Atsakymas dienoms su tikslu susipažinti su

AVashington, D. C., 
1932 m. vasario men. 10 d. 

Lietuvos Vyriausybė yra pa
siuntusi Tautų Sąjungai atsa
kymą j Vokietijos Vyriausybės 
pastarąjį protestą, kuriuo Lie
tuva kaltinama i

visiškai nuneigia Vokietijos 
Vyriausybes iškeltą kaltinimą 
ir duoda suprasti ją prisidėjus 
prie pastarųjų Klaipėdos jvy- 

■ kių, kurių pasekmėje Ponas 
Boettcher buvo atleistas iš 
Klaipėdos Direktorijos pirmi
ninko vietos ir traukiamas tei
smo atsakomybėn.
Lietuvos Pasiuntinybe Wash- 

ihgton’e yrĄ paskelbusi šią Dr. 
Zauniaus, Lietuvos * Užsienių 
Ministcrio, pasirašytą notą, te
legrafuotą iš Kauno vasario 
mėn. 8 <1. Tautų Sąjungos Ge
neraliniu Sekretoriui, kaipo 
atsakymą į kaltinimą, kurį 
Įteikė Tautų Sąjungai Vokieti
jos Vyriausybė.

Zauniaus
“Turiu 

gavimą
mėn. 8 d. telegramos, 
Tamsta man perdavei Vokie
tijos Kanclerio tą pat dieną 
Tamstai Įteiktą notą dėl Klai
pėdos Direktorijos Pirminin
ko iš pareigų atleidimo ir rei
kalaujančią skubaus Sąjungos 
Tarybos sušaukimo. Turiu 
garbės atsakyti kas seka:

‘Lietuvos Vyriausybė nusta
čiusi faktą, kad p. Boettcher, 
Direktorijos Pirmininkas, ly
dimas dviejų Krašto Seimelio 
narių, be Lietuvos Vyriausybės 
žinios nuvyko Į Reicho sostinę 
tartis su Vokietijos 
tais, buvo priversta
duoti aktą, kuriuo jis buvo 
paskirtas Direktorijos Pirmi
ninku. P. Boettcher, atsisakęs 
prisitaikinti prie šio reikalavi
mo, buvo laikinai sulaikytas, 
—kad išvengti bet kurių toli
mesnių sunkenybių galimybės, 
—bet praėjusį pirmadienį jis 
buvo paleistas. Noriu pabrėž
ti, jog Lietuvos Vyriausybė yra 
nuomonės, kad ši priemonė, 
kurią ji buvo priversta panau
doti, jokiu budu nėra priešin
ga Klaipėdos Krašto Statuto 
nuostatams.

(tąsa ant 2-ro pusi.) s

nota Tautų Sąjungai 
«>

garbes patvirtinti 
Tamstos iš vasario 

kuria

autorite- 
suspen-

O R H sate

Chicaęai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

žymiai šalčiau; smarkėją rytų 
vėjai .

Temperatūra* vaka rbuvo 22- 
33 larpsn.

sąlygomis Lietuvoje ir specialiai 
Stirti Klaipėdos klausimą pir
miau negu grjždamas atgal į 
Rygą ir Taliną, kur jis įteiks 
savb kredencialus Estijos vals
tybei.

Lietuvi nudžiugusi dėl Skin- 
nerio vizito, kadangi vasario 16 
d. įvyksta Lietuvos nepriklau
somybes sukaktuvės, kuriose ir 
ministeris 
vauti. .

Lietuva turi daug {rodymų ,
Skinner turėjo ilgą pasikal

bėjimą sp Lietuvos užsienių rei
kalu minjsteriu Zauniu prieš 
šiam išvažiuojant į Genevą, kur 
Tautų Sąjunga žada svarstyti 
Vokietijos skundą, kad Lietuva 
sulaužiusi Klaipėdos statutą, 
pašalindama iš Klaipėdos direk
torijos prezidentų Otto Ęoet- 
teherį. z

Prieš apleisdamas Kauną, 
Zaunius išreiškė pasitikėjimą 
dėl konflikto pasekmių, saky
damas kad jis turi galybes įro
dymų paremti Lietuvos žy
giams. Net jei Tautų Sąjunga 
nusvertų prieš Lietuvą, tai Są^ 
jungos deciziją Lietuva paduo
tų Tarptautiniam Haagos Tri
bunolui, Zaunius pareiškė.

Vokiečiai siųs karo laivus?
Vokietijos spaudos diskusijos 

pasiųsti karo laivus į Klaipėdą, 
apginti ten gyvenančių vokiečių 
interesus, čionai labai nustebi
no opoziciją. Leidžiamus už
sieny gandus, buk Lietuva ren
gianti nąują Klaipėdos pervers
mą, ministeris Zaunius nugin
čijo, patvirtindamas, kad Lie
tuva respektuos konvenciją.

Lietuvos cficialai yra nuste
binti Vokietijos nepaprastu su
sidomėjimu Klaipėdos įvykiais, 
čia sakoma, kad kancleris Bru- 
ening daro lošimą Genevoje, 
tuo norėdamas sustiprinti savo 
prestižą Vokietijoj.

Kita preižastis, delko Brue- 
ningas taip energiškai puolėsi 
ginti vokiečius Klaipėdoj, esan
ti, pasak oficialų čionai, ta kad 
Pabaltijo valstybės naujausiu 
laiku pradėjo kiek aštriau elg
tis su vokiškomis mažumomis, 
suvaržydami kaikurias jų pri
vilegijas ir grasindamos jų au
tonominėms įstaigoms bęi mo
kykloms.

Skinner žada daly-
i * ■ ♦ - '

f . ‘ • •

Prahos pasaulinio stalo teni
so turnyre vakar sauiso mėn 
26 d. Lietuva nugalėjo Franci- 
ją tokiu rezultatu 5:2.

, ■ [Acme-P.A. Photo]

Japonų kareiviai su lengvosiomis armotomis ir kulkasvaidžiais kiniečių pozicijas.

Lietuvos Vokietijos E JCTRA ^etuva dalyvauja
mokyklų reikalais 
derybos nutrauktos

Prūsų lietuviams Vokietija ne
sutinka leisti lietuvių kalbąs 
pamokų <

’ PROTESTUI NOTA

’ Kaunas, vas. 2. — 
■spaudoj buVo rašyta, nesi 
buvo prasidėjusios taip Lietu- jimai daugiausiai lies Vokietijos 
vos ir 
rios ėjo gamv nesklandžiai 
vėliau ir nutruko.

Mat, vienos ir kitos valsty
bės mažumų kultūriniams rei
kalams normuoti buvę norima 
sudaryti konvenciją, Latvijos ir 
Lietuviks mokyklų konvencijos 
pavyzdžiu.

Rytprūsiuose gyvenų lietu
viai reikalauja, kad jei kurioj 
pradžios mokykloj atsiranda ke
liolika' lietuvių mokinių, tai 
kad tose mokyklose butų įves
ta kelios valandos lietuvių kal
bos pamokoms?
Reikalauja vokiškų mokyklų

. , Lietuvoj
Tokią tėzę palaikius ir Lie

tuvos vyriausybė deredamosi su 
Vokietija. Bet vokiečiai su tuo 
nesutikę. Jie ^iulo konpaktą, t. 
y, siūlo mokyklas steigtis, o 
nesutinka leisti lietuvių kalbos 
pamokąs Vokiečių mokyklose. 
Savo .rėžtu vokiečiai^ reikalavo/ 
kad čia, Lietėvoj, vokiečių ma
žumai butų leidžiama laisvai 
steigti mokyklas.

Be mokyklų buvę ir šiaip vi
sa eilė kultūrinių, klausimų dėl 
kurių besiderančios šalys nega
lėjusios susitarti ir dėlto dery
bos laikinai sustojusios.
Vokietija Lietuvai įteikė notą

Vokietijos 
pasiuntinys p. Moraht Lietuvos 
užsienių reikalų ministerijai į- 
teikęs protesto notą dėl vokie
čių knygyno (lango susmalavi- 
mo.- 5 ’

Notoje pabrėžiama, kad čia 
buvęs pasikėsinimas prieš vo
kiečių kultūrinę įstaigą ir pra
šoma kaltininkus surasti ir tin 
karnai nubaušti. '■ 1

(Vokiečių knygyno lange bu
vo išdėtos knygos, propaguo
jančios Klaipėdos krašto grąži
nimą Vokietijai),

Paskuti-

Norvegas tirs 
Klaipėdos padėtį

s . ... z ” V ,

Geneva, vaši 14. - 
nėmis žiniąmis; Tautų\Sąjunga
piaskyrė Norvegijos 'atstovą 

> Krik Colbah/ ištirti dabartinę 
Kaip jau Khipėdos padėtį ir padaryti prą- 

eųai nešimą T. S. tarybai. Jo tyrinė-

eilėj konferencijų

konferencija, 
dalyvauti ir

dd. Londone

• Vokietijos derybos, ku- skundus dėl Boeftcherio į įarešto? 
o ir pašalinimo iš direktoriįato.

Lietuva ir: Vokietija !šu pa
skyrimu sutikusios.

700 užmušta karš
tuose mūšiuose

Indijoj ‘
Kašmiro sukilėliai turi armbta^ 

ir orlaivius

Londonas, vas. 14. -— Angli
jos vice-karalius Wellington at
siuntė savo valdžiai raportą, 
pranešdamas apie sunkius mū
šius su artilerija sukilėlių Kaš- 
mire ir Beludžistane, Indijos 
šiaurės parubežiuose.
- ■ Apie 12,000 sunkiai ginkluor 
tų, narsių sukilėlių, vartodami 
armotas ir orlaivius, užatakavo 
Anglijos kariuomenės 4 bątali- 
jbnus, 2^ batalijonus hindusų ir 
vieną škotų pėstininkų batalio
ną. Karas tesėsi per ištisą nak
tį prie reflektorių šviesos, ku
riuos abi pusės turėjo. Angjai 
nors Įaimėjo, bet neteko už
muštais 270 kareivių ir kelio
likos aficerių. Sukilėliai nete
ko 500 žmonių. <

Anglų sunkus nuostoliai kilę 
^augiausia1 dėlto, kad' juos su
kilę mąhometonsiį užklupo iš ųe- 
tyčių. , t '

Londone ir Paryžiuj įvyks ke
lios ekonominės konferencijos

Kaunas,^ Lietuva.— Vasario 
22 d. Paryžiuj šaukiama muitų 
vadybą atstovų 
kurioj kviečiama 
Lietuva.

Liepos 25—29
įvyksta tarptautinis /prekybinio 
auklėjimo kongresas, kurį glo
boja anglų, prekybinio auklėji
mo draugija. Be to, ta'drau
gija organizuoja sąryšy su mi
nėtu kongresu, ekonominius 
kursus nuo liepos 14 iki 21' d. 
Į kongresų Lietuva taip pat 
kviečiama atsiusti savo atsto- » * *
vus. ’ -

Nuo vasario 22 d. iki kovo 
4 d. Londone ir Birmingame į- 
vyks anglų pramonės mugė, ku
rioj kviečiama dalyvauti ir Lie
tuva.

Shanghai, vas. 14.—Jau 20,- 
000 naujos kariuomenės atga
benta iš Japonijos į Shanghai 
su 17 transporto laivų ir iškel
ti į krantą. Iškėlimas atliktas 
mušiui einant. Sykiu su ka
riuomene atgabenta daug šar
vuotų automobilių su naujau
siais kulkosvaidžių įrengimais, 
taip daug tankų ir sunkių bom
barduojamų orlaivių.

Atgabenus devintąją diviziją, 
Japonija jau turi Kinijoj virš 
100,000 kariuomenės, dalį Man- 
džurijoj, dalį pačioj Kinijoj; 
beto dar trys japonų divizijos 
randasi Korėjoj ir viena For- 
mozoj, viso 11 divizijų arba 
lygi pusė Japonijos kariuome
nės prieš Kiniją.

Almi jos . vadais Shanghajuj 
paimti pareiškė, kad “mano mi-‘ 
sija yra apginti japonus gyven
tojus Shanghajuj ir apylinkė
je.”

Laukia ofenzyvos pradžios
Japonų armija Shanghai da- 

bar turi be keliu senesnių pul
kų pėstininkų, dšr dvi naujas 
brigadas. gųpausių pėstininkų, 
'kavalerijos pulką, inžinierių ba- 
talijorią , ir komišarijatą; 6,000 
jurininkų ir 120- karo orlaivių.

Vakar smarkiuose mūšiuose, I 
japonams pasisekė persikelti 
per Wėosung upę ir užeiti ki
niečiams į užpakalį VVoosung 
kaime. Kokios pasekmės, dar 
nežinia.

Kol kas laukiama prasidedant 
generales ofenzyvos prieš kinie
čius, su visomis Japonijos ar
mijos pajėgomis.

Patirta, kad ir kiniečiai su
rinko 20 orlaivių prieš japonus 
nnleisti >■»>«'

Gavo mušti už tai, kad ėjo gel
bėti iš užfrontės palikusią 
moterį

Shanghai, vas. 14. — Laukia
ma naujo Amerikos protesto 
Japonijai už sumušimą Ameri
kos vice-konsulo Arthur Ring- 
walt. Laike paliaubų jis nu
vyko pas japonus išgelbėti iš 
fronto zonos tūlą kinictę motę- 
rį su vaiku, 'bet šeši japonų ci- 
vyliai jį užpuolė ir smarkiai su- , 
mušę. Taip pat sumušė sykiu 
su juo ėjusią Amerikos pilietę 
kinictę moterį.

Moteris prieš 2000 
metą Japonijoj

Karalienė Jingo pradėjusi Ja
ponijos užkariavimus Korėjoj

Tokyo, vas. 14. — Dar senai, 
1732 metai atgal, arba lygiai 
200 metų po Kristaus Japonijoj 
gyveno smarki moteris, impe- 
ratorienė Jingo, kuri savo vy- 
rųjL patarė užkariauti Korėją. 
Vyras, imperatorius Chouai, 
nepaklausęs žmonos /buvo ka
re užmuštas, tuomet pati Jin
go sumobilizavo didelę armiją 
ir nugalėjo tris Korėjos valdo
vus, kurie prižadėjo mokėti Ja- 

I ponijai duoklės taip ilgai, kol 
“saulė pradės teikei i iš vakarų 
ir upės teketi aukštyn“.

Nuo to laiko žuvo daug im
perijų ir pasikeitė valstybių 
formų, bet* Japonija* dar ne sy
kio nebuvo nugalėta ir nepasi
keitė formoj.

»
, Kaunas, vas. 2

Skundas Tautą Sąjun
gai dėl dvylių bom

bardavimo

Šlapi laikai grąžino po 
bilijoną mokesnių

Sir JohnGeneva, vas. ,14.
Simpson, kurį Tautų Sąjunga 
buvo pasiuntusi gelbėti nuo po
tvynių riukentėjusiems kinie
čiams, atsiuntė protestą dėl ja
ponų orlaivių bombardavimo, 
j<ur japonai užmušė ųl civjdius 
pabėgėlius^ hpkopius • prieglau
dose. Prieglaudoj, kurią japo
nai keturis kartus bombardavo 
iš oro, buvo 8000 1 pabėgėlių, 
daugelis sergančių.

Wašhington, vas. 14. — Se
natoriai ir kongresmonai svars
to galimybes, kiek iždui pa- 
IcngVėtų, jei prohibicija taptų 
atmesta. '

Įfodyta, kad taksų mokėtojai 
kasmet turi sudėti po 4 bilijo
nus mokesnių, kuomet po dau
giau kaip ‘bilijoną dolerių dėl 
prohibičijos, tenka j butlegerių 
kišęnius,

‘, .V- " - •
Europiečiai skubinasi 

talkon kiniečiams v
Viena, Austrija, vas. 14.

Kinijos atstovybė stačiai užplū
do įvairiais inžinieriais, kari
ninkais ir lakūnais, kurie pra
šo priimti karo tarnybon prieš 
japonus. Kai kurie lakūnai pa
tys ir savo oralivius siūlo pa
tarnavimui.

Kaune ties Neriu gie- 
' da kanarėlės

Tvanas nušlavė 7 eski 
mų kaimus

Šiomis dienomis atidaryta 
nauja linija iš Klapiėdos į Ang
liją (į Londoną arba New? 
castle) per Švediją' (Kalmar, 
Goteenborg),. ' , * (

' ' ' ■,l ' ...... .... -...............................  r "

Jau kelinta diena, kai Jona
vos gat. sodeliuose skraido ir 
atsitūpusi gieda kanarėlė, žmo
nės stebisi, kad jai, šiltų kraš
tų bei kambarių (tur būt pa
spruko iš narvelio) gyventojai 
nešalta: ji tiejk gerai laisvėje 
jaučiasi, kad net čiulba.

2,000,000 prašo Hinden- 
burgą likti prezidentu

■ ■——■ ■

Berlynas, vas. |4. — Vietoj 
20,000 parašų peticijai,v kad 
Hindenbrurgas liktų naujoms 
nominacijoms, kaip įstatymas 
reikalauja, Vokietijos piliečiai 
surinko 2 milijonu parašų. Hin- 
denburgas UČto dar abejoja 
ir šiandien turės pasikalbėji
mus su organizacijų vadais, pa
tirti ‘Tautės pulsą”.

Fašistai grasina, kad du mi
lijonai dar nieką nereiškia.

Nomę, Alaska, vas. 14.-r-VS-_ 
lai gautomis žiniomis patirtą, 
kad dar prieš kalėdas /Užėjęs 
didelis potvynis \nuŠlavč 7 es
kimų kaimus \ Nelson salose. 
Rasta daugybė žmonių lavonų, 
įšalusių leduose.

_ /•*««««[ į ir-} f--T

Prohibicija kainavo iždui Į», 
$10,984,000,000

' ■ . . 'f •
...... I.lį.'ll.lll .1 ..I...' • ,

tybčs iž4ui pridarė nuostolių 
virš 10 bilijonų dolerių.

Washįngton.. — Prieš-prohi- 
cininkų sąjungoj .pirmiriinkąs 
H. H. Cyran pareiškė senatui, 
kad prohibicija Amerikos vals*

■fa.........11

AAMir7kTwH
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IZNIERIUS užsidėjęs kokį nors 
biznį pirmučiausiai garsinasi. 
Juo tankiau garsinasi, tuo dąu-•■■wwri.-.*-di Juo tankiau garsinasi, tuo dau

giau turi naudos. Bet klausimas, kur 
garsintis? Geriausia ir patogiausia lie
tuviams biznieriams garsintis NAUJIE
NOSE. Kas 1.^, 
tas visuomet turi naudos!.

nams garsinus 
NAUJIENOSE garsinasi,

^=3S=S=SSE
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[KORESPONDENCIJOS

Grand Rapids, Mich
Ačiū ponui A. Bernotui

iš piršto faktus laužo, neapsi
moka ginčytis. x

, -—Reporteris.

Aš atiduodu kreditą p. A. 
Bernotui už tokių ilgą kores
pondenciją, kuri tilpo net dvie
juose “Naujinu” numeriuose, 
būtent, No. 81 ir 82. Man ta 
korespondencija daugiau atrodo 
j išpažintį iš x viso gyvenimo, 
todėl su p. A. Bernotu nema
nau daugiau palemizuoti, ypa
tingai apie tokius dalykus, apie 
kuriuos spaudoj jau bent kelis 
kartus buvo rašoma. Aš prašy
čiau A. Bernoto tik vieno da
lyko: kad prisilaikytų teisybės, 
o nelaužtų iš piršto faktus, no
rėdamas sukritikuoti savo opo
nentą. Tai sakau štai dėlko: 
p. Bernotas tvirtina, kad pas 
D. Qreičaitį į kokosinį susirin
kimų buvo pakviestas J. Vait
kevičius (o ne R. Gaubas, ku
ris yra SLA. 60 kuopos tvėrė
jas), nes esą J. Vaitkevičius 
60 kuopai priklauso nuo 1916 
metų. Tuo tarpu visi SLA. 60 
kuopos nariai žino, kad J. Vait
kevičius iš mainų (jei neklys
tu, rodos, iš Illinois) atvažiavo 
i šį miestą tik apie 4 metai at
gal ir tik tąsyk persikėlė į šią 
kuopą. Teigi tas žmogus 
60 kuopos istorijų nieko 
no, — tai kam čia ponas 
notai, blofinti.

Taipgi netiesų rašai ir

t.„i ,

CIeveland, Ohio
Miesto rinkimai

Dabar jpas mu« Aidules pdlL 
tikierių iimtynėB. iRer ipąsįuti- 
.nius 17 judų miestų valdė 
publikonai ir pridarė visokių 
šelmysčių. Daugelis piliečių 
yra pasipiktinę tokiu šeimi
ninkavimu ir rengiasi atsukti 
nugarų republikonams. De
mokratų kandidatu į miesto 
majorus vra numatomas Ray 
T. Miller. ’

Clevclnndiečiaiųs Miller yra

■ % • X : '

■»

pirmadienis,’ yąs< 15, 1932

! [Acme-P. W A. Photo]

Nanking, Kinija. — Amerikos konsulato namai.

gerai žinomas. Bendrai imant, 
į jį žiūrima, kaipo į švapų .žmo
gų. Tenka pasakyti, jog de
mokratai randa pritarimo ir 
tarp lietuvių. Vasario 11 d. 
lietuviui demokratai laike ‘ma
sinį susirinkimų ir nutarė bal
suoti už Ray T. Miller į mies
to majorus.

Išviso lietuviai yra labiau 
linkę remti demokratus. Tik 
vienas, Karpavičiukas stoja UŽ 
republikonus. Savo “Dirvoj” 
jis jau pradėjo kandžioti Lie
tuvių Demokratų KliUbų, 4ku- 
ris priskaito apie 400 narių. 
Ęundžioja labiausiai dėl to, 
kad jam nepatinka kliubo iž
dininkas A.Praškevičius ir pir
mininkas adv. P. V. Cesnulis.

Kaip ten nebūtų, bet miesto 
rinkiniai, kurie įvyks vasario 
10 d., bus gana gyvi, šį kar
tų lietuviai rinkimais yra pu
sėtinai susidomėję.

— Thomas Vilkiukas.

mendanto žinioje. Teismo or
ganai kelia jam bylų už slap
tus santykius** su svetima vals
tybe ir mėginimų pasipriešinti 
teisėtam Vyriausybės įsaky
mui. Kitam Direktorijos na
riui pastoriui Puodžiui įsaky
ta neapleisti parapijos ribų. 
Del neteisėto Vokiečių Konsu
lato veikimo Klaipėdoje, Lie
tuvos* Vyriausybė sausio mėn. 
15 dienų įteikė Vokietijai pro
testo notų,,į kurių Berlynas at
sakė sausio1 .mėn. 20 d., steng
damas pateisint. Konsulato 
veikimų. Vasario mčn. 8 d. 
Lietuvos atstovas Berlyne įteikė 
naujų notų, atremiančių Vo
čių išvedžiojimus.

apie 
neži- 
Ber-

tokios

apie 
tuo laiku F. bukaičio vadovau
jamų beizbolės jauktą, mesda
mas kalti* ant kitų. Sakai, kad 
kai pasibaigė beizbolės sezonas, 
tai žukaitis išdavė raportų. Ne
tiesa, F. žukartis per visus me
tus jokio raporto neišdavė ir 
gal to raporto butų niekas ne
reikalavęs, jei bilos iš štoro 
(iš kurio beizbolės menedžierius 
F. Žukaitis buvo pirkęs 
daiktų) nebūtų siuntinėja
ma kuopos vardu s iždi
ninkui K. Mečioniui. Tas 
bitas (kaip už salę, taip ir sto
rai), Bernotas ir kiti reikalavo
te' užmokėti be jokio raporto, 
be revizijos. O kad kuopos iž
de pinigų mažai buvo, tai buvo 
pareikalauta iš Centro 50 dole
rių. Kadangi kuopos susirinki
me nebuvo galima pravesti ta- 
ilmas, kad padaryti revizijų 
pas beizbolės jauktą, tai S. 
.maudžius ir kreipėsi į Centrą, 
dant tas pareikalautų
revizijos. Tik kada centras p; 
reikalavo 
tada kuopos susirinkime tapo 
išrinkta komisija virš minėtam 
dalykui ištirti.

Dabar, ponas A. Bernotai, 
kaltini komisiją, kurią kuopdš 
susirinkimas išrinko, kad pa
tiekti platesnių žinių apie tin
kamumą kandidatų i !P. T. lai
ke nominacijų, ir sakai, kad tr. 
komisija neturėjo teisės susta
tyti surašą. O jeigu sąraša sus
tatė, tai jau prasikalto prieš 
kuopos tarimus. Jei taip, tai aš 
pono A. Bertono klausiu, kas 
tuos lapelius pagamino ir pri
davė maršalkai M. Kučinskui, 
kad jis, stovėdamas prie durių, 
kiekvienam nartai paduotų įei
nant į susirinkimą, kup buvo 
nominuojama kandidatai į P. 
T.? Tuose lapeliuose buvo su
taisytas sąrašas, į kurį įeina ir 
Tareila ir Januškevičius. Kas 
įgaliojo 4aios žmones daryti to
kį sąrašą ir platinti tarp narių? 
Argi čia ne agitacija? Ir da 
drįsti sakyti, kad nebuvo jokips 
agitacijos varoma laike nomi
nacijų. Tiesa, tame pačiame, su* 
sirinkime pavyko nubalsuoti, 
kad nebūtų kandidaitų tinkamu
mas į P. T. apkalbamas. Bet 
visgi lapeliais buvo varoma agi
tacija. Apie tą dalykų Bernotas 
tyli. Mat, žmogus kito akyj ir 
mažiausių krislų mato, bot savo 
akyj nei didžiausia rusto nepas
tebi.

Aš su ponu A. Bernotu dau-

tokios revizijos, tai

Lietuvon ir Atgal
—.....   -'—-I I' ...................... ......... ..

KaJo ZJr. A. UARGERIS

Studentai
juo toliau, juo daugiauBet 

studentų apsikrečia neriboto 
ir nekultūringo sporto mani
jos mikrobais. Ir visai prileis
tina, kad nebereikės nei kclc- 
tos dešimčių melų, kol beveik 
visi Amerikos studentai lik

sotins.
Tai bus visai taip, kaip ka

daise buvo Spartoj, kur jaunuo
lių protų tik tiek telavindavo, 
kiek būtinai jo' tereikėjo pa
prasčiausiame gyvenime.

O ar manote, kad prieš šitų 
blogį, vadinasi, viso krašto 
jaunosios kartos per ' didelį 
sportui atsidavimų ir išsieik
vojimų, drįsta atvirai pasisa
kyti senesnieji? Ne! Kų čia ir 
bekalbėti apie tai. Juk kiek
vienas^ kuriam teko Amerikos 
kolegijose arba universitetuo
se studentauti, pasakys, jog 
daugelis net pačių profesorių, 
visų pirmiausia skaito sporto 
žinias, be to, jie gana daug 
laiko pražiopso sporto salėse 
ir stadionuose, kur bezbolo 
arba futbolo rungtynės eina.

Ir tai labai žiaurios rungty
nės, nes vien tik per vienų 
1931 metų sezonų įuvo apie 50 
futbolininkų, o kiek jų susi
žeidė ir liko amžinais invali
dais?

Ir noroms nenoroms prisi
minti tenka Rymo imperijų, 
ypač kada jų valde labai ne
garbingos savo praeities im
peratorius Neronas. Jis tarsi 
degte degė sporto karščiu ir

Antra, Amerikoje, ypač stu
dentuose ir profesoriuose, la
bai daug šilimos ir pagarbos 
su'randa sportas, žinoma, kar
tu ir sportininkai. Pavyzdžiui, 
kai Notre Daine kolegijos fut
bolo kočeris (priruošėjis fut
bolo dalyvių rungtynėms) mi
rė, lai per keletu savaičių A- 
merikos dienraščiuose beveik 
nieko nebebuvo apart kočerio 
Rockne’o “nuopelnų”. O gruo
džio 31 dienų, kada paprastai 
telpa laikraščiuose senų metų 
apžvalga, tarp nemirtingųjų, 
—'Edisono, prof. Micheląono ir 
Belasco, — buvo įterptas ’ir 
futbolo kočeris Rocknel Taigi, 
šiek tiek didesnei kolegijai ar
ba^ universitetui neturėti fut
bolo tymo skaitoma Ameriko- 

* I

je didele negarbe arba stačiai 
apsileidimu bei pasižeminimu.

Trečia, reikia* galvoje turėti, 
kad Amerikos limkjlojai* pro
fesoriai ir studentai yra ne
paprastai pasyvus prieš gyve
nimo ydas. Ir iš tikrųjų, var
gu tėra kita tokia valstybė, 
kurioje butų taip 
atodairos

vemdami šeimos, tautos bei 
valstybės gyvenimu, taip glau
džiai įsijungė į visuomeninių 
pareigų sukutį, kad kilnus vi
suomeniški jų įpročiai virto 
visuomenišku instinktu, leng
vai nukonkuruojančiu savi- 
naudiškų instinktų. Ir jau
nuoliuose, ypač Europos stu
dentuose', šitas visuomeniškus 
inštinktas dažniausiai būna la
bai atktyvus. 0 todėl, žinoma, 
ir jų asmenybę yra turtinga

Lietuvos Vyriausybės įsitikini
mų, jog, atšaukiant p. Boet-

visiškai savo teisių ribose. Be 
to, pareiškiama, kad nei ma
žiausias incidentas neįvyko 
Klaipėdos Krašte. Todėl, at
rodytų, kad šis klausimas iš 
esmės yra juridinio pobūdžio, 
tuo tarpu kai tariamas klau
simo skubotumas, .nurodytas

‘Vokietijos notoje pareikš
tas tvirtmimas, kad, ryšy su 
ypatingai rimta padėtimi Klai
pėdos Krašte, yra reikalingas 
skubus Sųjungos Tarybos po
sėdžio sušaukimas, neturi jo
kio pagrindo. Tokios padėties 
nėra.

Vokietija kalta Boettherio 
atstatymu

Dėl tvirtinimo, kad Vokieti- Vokietijos notoje, gali būti pa
jos Vyriausybės pastarųjų žy- remtas vien veiksmais, kūne 

visuomeniškais • impulsais, e- gių išdavoje buvo susilaukta 
mocijomis, ipmtinns, -:x 1 : i.......
mis ir giliu troškimu 
dėl kitų labo.

Štai kodėl Europos studentų reikalinga pastebėti, kad, jokių 
istorijoj užtinkame didelių j nusižengimų nebuvo nustatyta, 
kovotojų dėl tautos, dėl vals
tybės, b labiausiai dėl žmo
gaus — kaipo žmogaus — tei- 

* v x
Ir todėl vlsitemeniškas stu

dentu idėjas neręikia slopiąti, 
kaip kai kurie daro, bet ugdy
ti ir plėsti; Juo labiau, kad to
kie garbingi ir žmonijai be ga
lo naudingi dalykai, kaip vi
suomenes idėjoj ir tendencijos 
savęs. išsižaiĮėji visuomenės 
naudai, žmogaus charakterio 
turiniu lengviausiai patikti te
gali tik tada, kai jis yra jau
nuoliu, ypač studentu^ Tada

idejo-'iš Lietuvos Vyriausybės pu-'(bę. Vištick esu pasiryžęs pri 
dirbti sės tik atkartotinų Ęlaipedos

Statuto atžvilgiu nusižengimų, davimų) tuo atveju, jeigu Ta
ryba pati bus nuomonės, kad, 
iš tikrųjų, reikalas yra skli-

riausybei nėra svetimi šie nuo-, tik mano sveikatos stovis leis 
tikiai, kurių pasekmėje įvyko lai padaryti ir, tikiuosi, kad 
Pirmininko Bocttcherio pra- 
šalinimas.

‘Turiu garbes pranešti Jūsų 
Ekscelencijai, kad tikiuosi as
meniniai atstovauti mano ša
liai 
kad 
va)

Taryboje, bet gailiuosi, 
negalėsiu išvykti (į Gene- 
pirni vasario .mėn. 23 d.

■ ■(paSirH98)‘i^iUNIUS ■
Užšicnių Reikalų • 

Ministcris’

sku-

toleruojamas 
Amerika

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

arba 3 už dolerį.

pats juose viešai dalyvauda
mas. O tai, žinoma, reiškia, jog 
tada sporto manija taip bai
siai buvo paveikusi ir sugadi
nusi Rymo gyventojų savigar
bos jausmų, kad net patsai jų 
imperatorius viešai kaudavosi 
cirke! z

Bet kodėl Amerikos pedago
gai ir šiaipjau švietėjai nesi
priešina neribotam ir nekultū
ringam sportui? Atsakymas 
lengvas: dėl biznio, dėl garbės 
ir dėl nenoro prieš šitų gyve
nimo ydų kovoti.

Amerikoje, palyginti su Eu
ropa, ’vis dar labai daug 
tebėra privatinių kolegijų ir 
universitetų, šitos kolegijos ir 
universitetai beveik išimtinai 
verčiasi turtingųjų aukomis ir 
iš studentų ' gautais pinigąjp 
už mokslų. Visokiais buejais 
bandydami kuo daugiausia 
studentų sužvejoti, daug skel
biasi dienraščiuose, * žurna
luose ir visur, kur tik galima. 
Bet gyvenimas, galų gule, pa
rode, kad Amerikoje kolegijų 
arba universitetų pasekihin- 
gipysiai išgarsina pasklidęs 
futbolo tymas. Pavyzdžiui, im
kime jėzuitų Notre Daine ko
legijų, kurių, iš tikrųjų, mažą

giau apie af’AlyM uepakmi-. ku^ .težinotų, jfigu ne garsusis
ZUosiu, nes au žmogum, kuris jos futbolu tymas.

No.

14004—Močiutė širdelė mano, Mic
kevičius - Rau kša-Na m ie ko 
Dukrelė po sodnelį — Mick<- 
vičius-Daukša-Namieko.

14005-rOzukų Variikalys. Pertki 
alkani muzikantai
Miškas Aukcijonas. Penki al
kani muzikantai.

14006—.Fonas numirė, 1 ir II da
lis, Vaitekūnas ir Krasauskienė/ 

14009—Sakė mane šiokia. Valte- 
raitė ir Krasauskienė.
Molio AJzbonas.

14014—Klausyk Mylimoji. J. Žiū
ronas. •

. Burdingįerius Praktikuoja. — 
Žiūronas ir Grupa.

14035—Oi, Greičiau, Greičiau, — 
Jonas Butėnas.
Tolima Laime vilioja, >— Jo
nas Butėnas.

14025—Pas Močiut? Augau— Zosė 
Krasauskienė-V. Voke raitė. 
Sėdžiu po Langeliu — Zosė 
Krasauskienė ir Volteraitė.

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

14027—Gajpadinė
P. Petraitis.
Švento Jono 
Petraitis.

14034—Pavasarėlis 
Kaimo Polka.

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

14015—Chicagos Karė i amo j ir Vie
nas Artistas. J. Žiūronas:

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

14042—Laivyne ir Užmiršit Tėvų 
Kapus — J. Butėnas.

1.4024—Nepamiršk Manęs — Pol
ka ir Per Vilnis -— Valcas.

•14041—Gėlynas ir Deimantas —
Polkos.

80397—Paukščių Daina .ir Kad Jo
jau Per gird? — Venckevičius 

' ' ir Daukša.
80750—Seradžiaus Polka ir Rožės 

Mazurka — Mahanojaus Liet. 
Orkestrą.

80752—'Rūtų Polka ir Daina Jau
nystes Nelaimės — Mabanojąus 
Liet. Orkestrą.

81228—Marytė Polka .ir Nemunas
Valcas — Jonas Velička.

80470—?Kas Sūbatos Vakarėlį ir
Linksminkis Jonai ■— Vencke
vičius it Namiuko..

81443^—Mainierių ir Lakštingalos
- Mahąnojaus Lictnvių

galėsiu atvykti vasario mėm 
18 d.

(pasirašė) Dr. ZAUNIUS.” 
.  i

Washington, D. C.
1932 m. vasario mėn. 11 d.

KAUNAS, vasario mčn. 10 
Ryši su pastaraisiais įvykiais 
Klaipėdos Krašte, “Elta” pa
pildomai praneša, kad Direk
torijos atšaukimų gyventojai 
suliko labai palankiai. Buvo 
daromi susirinkimai įr priima
mos rezoliucijos su dėkoji
mais Centro Vyriausybei už 
pašalinimų žmonių, vedančių 
Kraštų prie katastrofos. Iš 
patekusių Vyriausybės rankos-J 
na dokumentų aiškėja, kad, 
nežiūrint formalių Boettehcrio 
pareiškimų Seimeliui, jog vyk- 
siųs Berlynan privačiais reika
lais, kelionės išlaidas sau ir 
dviem kelionės draugams pa-1 
siėmė iš Direktorijos kasos.' 
Būdamas suyntas, Boettcheris 
vasario mčn« 7 d. mėgino su
sisiekti su vokiečių konsulatu, 
klausdamas ar jam tvirtai lai
kytis savo linijos ar nusileisti. 
Vakąr Direktorijos patarėjas • 
Toliušis sudarė laikinųjų Di- , 
rekorijų. Boettcheris paleistas 
pirmadienį bet laikomas Ko-

Zaunius nerado reikalo 
bintis

AVashington, D. C.
1932 m. vasario mėn. 10 d.

KAUNAS, Lietuva, vasario 
mėn. 10 d. — Ryšy "su įvyr

Valdo Bernus —

be jokios 
blo- 

Čia savi- 
tarytum, 
aukštas 

dorybes;
nustelbę

nauda ir 
visai yra 
žmogaus 
norą dirbti ir gyventi ne tik
tai dėl savęs, bet ir dėl visuo
menės. Rezultate, daug moky
tojų, profesorių ir studentų, 
nors ir visai aiškiai mato ne
riboto bei nekultūringo sporto 
žalingumų ir yra prieš jį nusi
statę, vis dėlto aktyviai prieš 
jį nekovoja.

Ir abejoti jau nebetenka, 
kad didelė dauguma Amerikos 
mokytojų, profesorių, studen
tų ir šiaipjau visuomenės švie
tėjų vis karščiau ir karščiau 
garbina amerikoniškų Olimpi
jos Dijų (dievų), klodami jam 
po kojų kuo didžiausias ir 
brangiausias aukas, nes Ame
rikos kolegijos bei universite
tai kas metai išleidžia nulijo 
nūs dolerių sportui.

■ i f i 1'
4. '

Lietuvos studentai ir visut! 
meniu gyvenimu yra giliai su-

ma sakyti, ir susirūpinę. O ka
dangi visuomeninio gyveninio 
arenoje labai svarbų vaidmenį 
vaidina politika, tai jie ne tik
tai nesišalina nuo politikos1 
(kas paprastai Amerikos stu
dentų yra daromą), bet net ir 
visai nuoširdžiai dalyvauja 
joje. Jie, mat, yra įsitikinę,' 
kad aktyvus politikoje daly
vavimas nėra nusidėjimu au
kštam jų pašaukimui. •«

dencija bei įsitildyinias, iš 
tikrųjų, yra ne tiktai labai 
sveikas, bet ir didžiai kilnus 
jų dvasius reiškinys.

Pagvildenkime tatai deta
liau. ’ \ ‘

Visų pirmiausia tureknuc 
'*civtiiziĮpti žpio-gijJlvoM. 

riės, per

noma, ne Amerikoje) nuo vi
liojančių liuklsiųko gyvenimo 
pagundų, nuo lobių ir tuščios 
garbės. Tada juk lengviausiai 
įeipa į besistatųnčius ir ^>esi- 
puošiančius jo asmenybes rū
mus kilnios visuomeniškos * f • naujybė šiandien
nfintys, idėjbs ir įpročiai. Ne Tall,IJ Sąjungos Gcnevojc
tik įeina, bet ir prigyja, ir au

reikia duoti jam laisvės ir 
progų visuomeninį gyvenimų 
studijuoti, kritikuot ir aktyviai 
jame dalyvauti.

Kiekvienas, rodos, ir gali ir

vakarėlis — P.

<— x Polka jr 
Vietoto Kaptlija 

Giesmė ir Malda

Vokietijos

1S

šių

tik 
kų įteikė šios dienos Tarybos 
posėdyje sekantį raštų (adre
suotų Sųjungos Generaliniam 
Sekretoriui).

“Tarybos nariams yra žino-
turi suprasti, kad žmogus turi I ma- kad Kancleris Bruening 
būti auklėjamas/ mokslinamas! Vokiclitos Vyriausybes vardu

......i , i .. ... ji vrn nrnšes Tnr.vha ištirti Inbniir tobulinamas kaip aktyvus 
galvojantis humaniškas visuo
menės narys, o ne kaip bejau
smė mašina arba pasyvus 
draugijai subjektas. Šiandie 
(ypač Amerikoje, kų toliau ir 
matysime), tarsi, kalte kala
ma studentams daugiausia te
chnikos dalykai ir verčiama 
juos sumąšipeli, o mažą tebe- 
paisomą visuomeninių .arba 
bumanitariuių mpkslų.

(Bus daugiau)

Dr. Zaimiąas ramus ‘ 
atsakymas Vokiečių 

kanderim Genevo j

yra prašęs Tarybų ištirti laibai 
skubų reikalų, kuris liečia 
Klaipėdos Kraštų ir yrą p arei- , 
kalavęs be atidėliojimo su
šaukti Tarybų šiam reikalui 
svarstyti. Mano1 didžiam apij 
gailestavimui šis klausimas * I negali būti svarstomas šios | 
dięnos posėdyje, kadangi šiuo 
laiku -'Gcncv^p^nern atatinka
mai įgalioto Lietuvos Vyriau- 
sv

BAGDONAS BROS. ' 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local U Long Distance Removal 
3244 S. Hąlsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Rėš. Tel. Yards 3408

-Rūtų Polip ir Djipa Jau
stas Nelaimės — Mabanojąus

(tųša iš 1-mb pusi.)
Toliušis laikjinai eina pareigas

Krašto Gubernatorius yra 
paskyręs p. Toliušį, Direktori
jos Generalinį Sekretorių, lai
kinuoju kalbanlįi's Direktori
jos Pirmi įtinku Kgi bus pas
kirtas nuolatinis Pirmininkas. 
Gubernatorius yra kontakte 
su Seimelio pirnRiiinkų, kad 
Direktorijos Pirtnini^kii įiu- 
matyti asmenį 'khrisį turčtų; 
Seimelio ^asifikėjimų. • j

degate.- t
Noriu pareikšti, kad mano 

Vyriausybė laiko šį reikalui 
įtiek svarbiu jr skubiu, jog 
nėra leistinas tolimesnis jo 
atidėliojimas. Jeigu Lietuvos 
Vyriausybes dčlegacįjos klau-, 
simas negali būti tuč tuoj aus 

• išspręstas, tai norėčiau rezcr-: 
1 vuotį sa}u teisę suformuluoti 

TdkaląviRius klausinių išsprę
st i vėliau. Tamsta esi prašo
mus apie šį rastų tuč tuojaus 
painformuoti Tarybų.

(pasirašė) BUL0W’
Vokietijai nėra ko kištis

Lietuvos Vyriausybe tų pąt 
dienų pasiimto Sųjungos Tary
bai šį atsakymų: '

“Atsakydamas į Tamstos 'te
legramų, kurių gavau šį rylų,

tai, Žkad mano yąkar dienos 
telegramoje -jau nurodžiau į

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai

Fornišių ir pianų • muveriai vietoje 
toli, patarnavimas giras ir pigus.
' 817 West 34th St.

( ^Tel. Boulevard 9336

ir

Polkos — Mahąnojaus Lictnvių 
< Oą^esirą.

Jos.F.Budrik
INCORPORATBD 

3417 So. Halsted St 
Telefonas BOULEVARD 8167 

CHICAGO, :ILL.
■ipiih iiiiii

Garsinkitės “N-nose”
. .1     < I II ■■ I — — ■ ■

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILUOJ 
nepriklausomos, pažangios minties .darbii)iukų 

laikraštis yra

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metinė prenumerata. S. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai
i č ■' e i • ; - ............. 1-3
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GEDIMINAS

So. Chicago

Rakandai
TIESIAI Iš DIRBTUVES

Bridgeportas

EKSKURSIJOS

LIETUVON

Melrose Park

PER 27 METUS

UER

HOOFIT
pęefcse-

FtN6

A’LL CONNeCT, 
WU U)iTH

HELLO 
MR. HOOFVT

JUST
C’lA CONNECt 
<0U UJKTH tUS 
SE-CRETARY j

r Ą
*AO*AENT TU- 

coHuęęr xou 
mth uv*> f 
\ OFFtffc /

Policija juokiasi ir jau ren
giasi kraulį pavargėlį į veži
mą, bet kunigėlis prašo ją: 
girdi, paleiskite jį, nors ir pa
sigyręs, bet tur būt tas lietu
vis esąs ne taip blogas žmo
gus; paleiskite, jis, kunigas 
{sodinsiąs žemaitį į gatvėkarį.

Vienas policininkių pastebi, 
kad pilietį leisti vieną yra pa
vojinga, ba jisai nepaeinąs: jį 
gali užmušti aptomobilis arba 
jis vėl nugrius ant Šalygatvio. 
O kunigėlis vis maldauja, kad 
žemaitis esąs O. K. Vienok 'ga
lą gale policija išėjo pergalS-

1'14. CONI ECT ■ 
HOU UATH.HtS 
omce faoY >

Chicaga yra vienap tų Dėdės 
Šamo, o gal ir vįs» pasaulio 
miestų? kur dažnai galima kas 
nors keisto pamatyti.

Senas Petras vasario 11 d.

Phone Hemlock 2323 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

6504 So. VJashtenau) Ai*. 
CHICAGO, ILL.

kūčių, pianą skambinti.
Taipgi pasikalbėjus su Alg- 

menąučių šeimyna teko patirti, 
kad ir Naujienos aplanko jups 
kasdien.—.Justi Rep.

Varžytinės policijos 
su kunigu už pavar

gusį pilietį

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nepamirškite musų radio 
pępgyamų kiekvieną, pirma
dienį nuo 8:30 iki 9. vai. 
vakaro iš stoties WHFC„ 
1420 kilocycles.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijitną krau
jo, odos, 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą 
galėjo jus išgydyi, ateikite Čia 
Praktikuoja per daugelį metų fr išgydė tūkstančius ligonių 
dykai. OFISO VALANDOS " “
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 St.' kampas Keeler Avė.

POVfc TUE Wl~ETj 
r. HooFrr ujiu.

Vasario 7 dienh, So. Chicagos 
visuomenei teko išgirsti muzi- 
kalis programas,, kur j davė Al
dona AlgmenauČiutė su savo

kada supigsime.
—Revoliucionierius,

Parduodami pigiau negu 
olselio kainomis

Rusiška, ir Turkiška Pirtis 
DOUGLASBATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

DALYVAUS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
APVAIKŠČIOJIME

Sekmadieni, vasario 7 d., vie
tos komunistų ALDLD. surengė 
prakalbas. ’ Kalbėjo Mizaras iš 
rojaus. Sakėsi buvęs du m e-

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

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

Del platesnių inforipacijų kreipkitės į Naujienas arba 
pas bile Laivakorčių Agentų Sąjungos narį.

bant jau apie raštininką S. Ku
nevičių, kuriam visuomet tenka 
atlikti sunkiausia daro dalis, ne
žiūrint kas veikiama.

Geistina, kad ir tie, kurie dar -••r 
neturi; pripildę aplikacijų, atei
tų ir prisirašytų prie kliubo, nes 
dabar yra gera proga, kolei ga
lima įstoti už pusę reguliarūs 
įstojimo sumos.
' Paskui išduoti, raportai -iš 

Lietuvos Auditorijos, Draugijų 
Susivienijimo ir Tautinių Kapi
nių. Raportai priimti .

Iš metines atskaitos pasirodė, 
kad kliubo turtas siekia $12,- 
501.37 ir kad narių jis turi 
virš 400. Tai didžiausias kliu- 
bas ne tik Ęj*įdgepQrte, bet ir 
visoj Chicagoj lietuvių tarpe, 
šiam kliubui vertėtų lietuviams 
priklausyti, nes jis yra turtin
gas, , skaitlingas nariais ir ge
rai tvarkomas.

Dar turiu priminti, kad kliu- 
bas nutarė paimti Lietuvį Au
ditorijos svetainę baliui 1933 
m. Be to, nutarta paimti vieta 
draugiškam išvažiavimui su lai
mėjimais vasaros laiku.

Veliju kliubo nariams pasi
sekimo.—Buvęs susirinkime.

Reumatiški Skausmai
Muskuluose ir sąnariuose yra 

ūmai palengvinami su 
linimentu

pain-exp:

žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- 
paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne

persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Patarimas 

Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 ----- -- .... K 
Tel. Črawford 5573

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 
vertės

UEU-O’PVT

r-

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

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta
rė rfengti' šiais metais - sekančias- 

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

KLAIPĖDĄ arba KAUNĄ

Gegužės 10 d., Laivu “KUNGSHOLM’ 
į Švediją, iš ten laivu į KLAIPĖDĄ

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

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “LANČASTRIA” 

z TIĘSIAI Į KLAIPĖDĄ . v

Birželio 15 d., Laivu ^BERENGARIA* 
į Angliją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

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

į Scandinaviją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ
Ši Ekskursija patogi tiems, kurie nori vežtis automobilį

Jaunų Lietuvių Tautiško 
Kliubo Amerikoje susirinkimas 
atsibuvo vasario 5 d. Lietuvių 
Auditorijoje.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas A. Stukas ir parašė vi
sus užsilaikyti ramiai svarstant 
reikalus. Paprašė valdybą už
imti savo vietas. Valdyba buvo 
visa.

Pranešta liūdna naujiena, kad 
šiemet persiskyrė su šiuo pa
sauliu Tanias Štokas ir Juoza
pas Kunevičius. .Išreikšta ap
gailestavimas, jogei netekome 
gerų draugų savo tarpe.

Po to, pakviesta nauji na
riai, išpildžiusieji aplikacijas j- 
stojimui į kliubą atsibuvuisa- 
me parengime sausio 10 d. To
kių pasirodė net 24, kurie tame 
susirinkime įstojo, o dar keli 
neatsilankė, nors turėjo išpildę 
aplikacijas. Pageidaujama, kad 
ateinančiame susirinkime jie bu
tų ir įstotų į kliubą.

Skaitytas protokolas praėju
sio susirinkimo. Pasirodė, kad 
viskas surašyta kaip buvo nu
tarta. Protokolas priimtas vie
nu balsu.

Iš ligonių globėjų raportų pa
sirodė, kad yra 8 ligoniai. Kai 
kurie reikalavo ligos pašalpos. 
Ji nutarta' apmokėti. Komisija 
skirta rengimui teatro^ kuris 
jau atsibuvo, taipgi išdavė ra
portą. Iš jo pasirodė, kad Kliu
bui liko gryno pelno apie $300. 
Tai yra retas atsitikimas, kad 
pa'šalpinis kliubas tiek pelnytų 
parengime, ypač gi dabartiniu 
depresi^s laiku. Už tokį pasi
sekimą kreditas tenka komisi
jai, kurią sudarė J. Rūta, A, 
Stukas ir P. Pauzolius, nekal-

Statybos ir
SKOLINIMO 

Bendrovė Spulka

vis neduodamas li- 
rainybės, klausinėja jį 
bažnyčiai priklausąs — 
Jono, Jurgio ar Agnieš- 
Ženiaitis, pamatęs pa- 

kad jau reikės važiuoti

Seniausia ir tvirčiausia Lietuvių Bendrovė Brighton Parke, 
šioj Bendrovėj jūsų taupomi, pinigai yra saugioj vietoj ir 
prie to, dar jus gaunate gerą nuošimtį. Taupymo ir paskolų 

reikalais kreipkitės į raštinę,
. 4425 SO. FAIRFIELD AVĖ.
Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vai. vakaro.

REAI. ESTATE, INSURANCE-APDRAUDA VISOKIOS 
RŲŠIES, PERKA, PARDUODA IR M AIN O NAMUS, 
TAIPGI PARŪPINA PIRMUS ir ANTRUS MORGIčIUS.

PAUL M. SMITU & GO.
4425 S. Fairfield Avė. Tel. Lafayette 0455

VVISSIG
Specialistas iš 

Rtifijos

Du broliai — Jurgis ir Kazys Steponavičiai, abu visiems 
žinomi muzikai. Tai muzikališka šeimyna. Jaunasis (Jurgis) 
yra pianistas ir Stephens ReveleVs vedėjas. Vyresnysis brolis 
(Kazys) yra visiems žinomas kaipo didžiojo Chichgos Lietuvių 
Choro ‘(Pirmyn”, Kenosha SLA. 212 kp. Dailės Ratelio choro 
ir Chicagos Lietuvių Simfonijos Orkestro gabusr vedėjas. O jo 
žmona, Anelė Salaveičikiutė-Stcponavičienė, yra viena musų 
pačių geriausių dainininkių. Kur tik reikalas einasi apie mu
ziką, visuomet rasite, ir Steponavičius. Jiems visur tenka daly
vauti, dalyvaus jie ir didžiąjaine Lietuvos Nepriklausomybės 
apvaikščiojime ateinantį antradienį vasario 16 d., Lietuvių Au
ditorijoje.. Jurgis Steponavičius akompanuos visiems daininin
kams ir dainininkėms, o Kazys Steponavičius bus su savo di
džiųjų “Pirmyn” choru, kuris dainuos šiai didžiąja! “šventei n pritaikintas dainas.

toja ir nusivežė musų žemaitį.
Kas mate šį cirką, tai visi 

turėjo gardaus juoko; net pa
ti policija šypsojosi.

— Senas Petras.

kieto pirkti—išvažinėjęs 
Rusiją išilgai. Matęs 
vietų, kur lemona'do upė 
kančids. Kaip gerai, tai 
seilė varvanti. . Viskas puiku. 
Darbininkai kontroliuoja dirb
tuves, o darbininkus kontro
liuoja komunistai. Tai, girdi, 
matai kokį progresą Stalino 
penkmetis padarė!

Ant galo pasakė: Nemanyki
te/ kad jau taip viskas gerai; 
dar ims laiko kol išsivystys 
švento. Lenino teorija.

Taipjau pardavinėjo komu
nistų literaturi), siūlė pasirašy
ti už bedarbių apdraudą, ir sa
ke, kad dar revoliucijos kelti 
negalima, nes kolei kas nesu
prantami Leninę mokslo, ir ne
žinia

setas, 
$125.00

$49.00
Ir daug kitų bargenų

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

nešiu darbininkų "tėvynėj Rusi
joj. Už dyką—nereikėję nėti- 

Visą 
tokių

gonis pareiškia, kad tai jo pa 
ties biznis.

štai atvažiuoja vežimas vež 
ti ligonį nakvynei veltui. C 
kunigėl 
goniui 
kokiai 
ar Šv 
kos. 
vojų, 
už geležinių grotų išsipagirio
ti, prakalba angliškai ir pasa
ko, kad jis esąs šv. Agnieškos 
parapijos narys. Ir visa pur
vina žemaičio overkočio ran
kovė užsikabino už kunigėlio 
rankos.

‘Dabar kunigas maldauja 
policiją paleisti pavargusį pi
lietį važiuoti namo gatvekariu, 
ir išėmęs iš kišenes 10 centų 
kunigas duoda piliečiui, kad 
jis galėtų užsimokėti už ferą. 
Bet pilietis išsiima kelis dole
rius iš savo kišenės ir pareiš
kia, kad dar pinigų jisai tu-

valandoje greitumu. Prie Tlal- 
sted ir 19 gatvių, ties banku, 
jis pamato keistas varžytines, 
būtent kunigo su policija už 
nusigėrusį žmogų.

Parpuolęs šalygatvy guli 
girtas pilietis apie 30 metų 
amžiaus. Jąjo.jubų matyti, 
kad vyras buvo užsibūdavęs 
sunkiai ir puolęs daugelį kar
tų — visas purvinas.

Policijos pribuvo du skvadai 
ir dar trys policininkai atėjo. 
Visi gal žino iš patyrimo, kad 
Chicagos policija yra skubi at
važiuoti pas negyvai nusugė- 
rusį pilietį. Jeigu ji taip at
sargiai dabotų holdaperius ar 
gengtserius, tai Chicagos pilie
čiams patiems visai nebereikė
tų saugotis piktadarių.

Policininkai pradėjo gulintį 
pilietį tąsyti. O pilietis guli 
kaip negyvas. Kur buvęs kur 
nebuvęs štai atsirado ir Dievo 
tarnas kunigas. Kunigėlis ma
tyti, kitatautis. Atsegiojęs nu
sigėrusio piliečio marškinius, 
kunigas trina jo krutinę ir 
spaudo rankų gįslas.

Kunigas klausia pilietį, kur 
jis gyvenąs kokios tautos esąs 
ir 11. Policijai pagalios pa
vyksta pastatyti pilietį ant ko
jų. Ir policininkai klausinėja 
jį, kur jis gyvenąs. •- Pilietis 
nenori kalbėti, tiktai prasita
ria, kad esąs lietuvis. Kuni
gėlis, išgirdęs, kad . lietuvis, 
c^ir daugiau ima klausinėti 
nhmines nuvargintą ! žmogų. 
Klausia jb adreso, kokiai baž
nyčiai priklausąs, ar dažnai 
lankąs bažnyčią. Bet nuvar
gęs žemaitis neatsako ne žo
džio į kunigo klausimus.

Tada kunigas balsiai krei
piasi į didelę žiopsotojų minią 
klausimu, ar kas nekalbąs lie
tuviškai. Nors “publikoj” ne
mažai lietuvių, bet niekas ne
atsiliepia. Tiktai viena mo
teris pasisako esanti lietuve. 
Kunigas paliepia jai užklausti

naujienos, •ęhicOiiL f 
... . ................................................... . ..... . ....

mokinėmis. Programas-, susidė 
jo iš piano solo, dufetų ir kla
siški) Šokių. Teisybę pasakius, 
programas buvo gan turtingas, 
į koncertą įžanga buvo veltui, 
nes bedarbei; siaučiant dauguma 
neturi progos jų girdėti.

Koncertas surengta Y. M. C. 
A. mažojoj svetainėj. Man pa
klausus, kodėl p-le Algmenau
Čiutė nerengė koncerto kfh* nors 
lietuvių svetainėje, gavau pa
aiškinimą, kad lietuvių svotai 
nčs So. Chicagoje nėra, išimant 
parapijinę, o su ta susitaikyti 
negalima, bą ji visuomet užim
ta tokiais ar kitokiais paren. 
gimais ir susirinkimais. Todėl 
tenka kreiptis pas svetimtau
čius ir pas juos turėt paren
gimus.

Man užklausus, ar visos buvo 
p-lės Aldonos mokinės^ kurios 
dalyvavo programe, atsakė, kad 
taip. Turi jų /apie 23. Visos 
gerai atliko savo užduotis.

Malonu pažymėti, kad ir So. 
Chicago lietuviai turi lietuvai
tę muzikos mokytoją, kuri yra 
.jau užbaigus konservatoriją ir 
mokina gan ghižų būrelį vai-

Doan’s Pilis

City Fornitio Company 
2314-2316 W. Roosevelt Road, 

Tel. West 5743

HE.LLO ’ 
j Hfe HOOFtT 

PLE^Ė.TELL. 
HIH vrs p

Pirmadienis, vas. 15, 1932 
»■<.—I—.■ I «| - ■ V-

NUVARGUS, NERVIŠKA ir PRISLĖGTA?
' ■ 8 J ’ i

Sveikata Nukenčia Kada Inkstai
Neveikia Tinkamai

/GREITAI susidomėkite kurčiu strėnų 
^skaudėjimu, pūslės nereguliarumais ir 
kada jaučiatės nuvargusi, nervuota ir pris- 

- *^C S’lkut įspėja niekurius inkstų ir
pūslės pakrikimus.

Vartotojai visur atsideda ant Doan's 
Pilis. Kasiųct milionų dėžučių pardavimas 

įąp™ liudija Doan’s populiarumą. Jūsų pardavė-
jas turĮ Doan’s.
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Rašo Dr. C. Kasputis. 1
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KOMUNIZMAS AMERIKOJE?
PASTABOS

3c 
18c 
75c

Naujienos etfna kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 & Haisted St.. Chicago, 
III. Telefonas Koosevelt 8500.

$8.00 
*00 
2.50

$8.00
4.00
2.00
1.50
.75
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DANTYS IR 
SVEIKATA

Mes čia kalbėsime ne apie Amerikos komunistų 
partiją arba jos lietuviškas, latviškas, žydiškas ir kito
kias-“sekcijas”. Ne apie tą rėkaujančių, važinėjančių ir 
pinigus kolektuojančių agitatorių būrį, kuris žada išva
duoti darbininkus nuo išnaudojimo, išgelbėti bedarbius 
nuo vargo ir apginti sovietų Rusiją nuo imperialistų. 
Šitos rųsies komunizmo Amerikoje . niekas nesibijo ir 
mažai kas tepaiso.

Bet pasirodo, kad šioje šalyje esama “komunizmo”, 
kuris ir turtinguosius bei galinguosius verčia susirū
pinti. Didžiulis Chicagos dienraštis “Tribūne” praneša, 
kad Jungtinės Valstijos jau turi sekančias komunizmo 
įstaigas:

“Liaudies komisariatą geležinkeliams”, kuris vei
kia po vardu tarpvalstijinės prekybos komisijos (In
terstate Commerce Commission);

“Liaudies komisariatą kreditui ir finansams”, ki
taip sakant, Finansinę Rekonstrukcijos Korporaciją;

“Liaudies komisariatą žęmės ūkini”, arba federalę 
farmų tarybą.

Šitos valdžios įstaigos turi biKonus dolerių pinigų 
arba kredito. Jos nustato transporto kainas, aprūpina 
pinigais bankus ir pramonininkus, supirkinėja ir par
davinėja javus. Šitos įstaigos, jei norėtų, galėtų visai 
paimti į savo rankas geležinkelius, žemdirbystę ir ban
kinį biznį. O jeigu tai butų padaryta, tai ir butų galas 
ir visam kitam privatiniam bizniui.

Minėtas Chicagos dienraštis primena^ kad Ameri
ka turi jau ir teroro įrankį, kuriuo- valdžia gali prispir
ti priešingus piliečius nusilenkti jos valiai, kaip komu
nistinėje Rusijoje kad daro Ge-Pe-U, būtent: prohibi- 
cijos vykinimo departamentą, kurio agentai daro pas 
žmones kratas, areštuoja, konfiskuoja ir, kada jiems 
ateina į galvą, naikina privatinį turtą. Anot “Tribūne”, 
Amerikai dabar reikia tiktai dar nuolatinės armijos, 
kuria pasiremdama valdžia galėtų daryti su gyvento
jais, kas jai patinka. Bet tą armiją butų, girdi, labai 
lengva • įsteigti, pašaukus tarnybon dvejetą milionų be
darbių ir davus jiems gerą atlyginimą.

žodžiu, Amerika, visai to nejausdama, pavirto kuo
ne į sovietų diktatūros šalį, kurioje keletas komisarų, 
sėdinčių Washingtone, kontroliuoja daugiau kaip 120 
milionų žmonių gyvenimą ir pasako jiems, ką jie gali 
ir ko negali daryti.

9

Tai, žinoma, yra perdėta. Draugas Hooveris dar 
toli-gražu neturi tiek galios, kaip draugas Stalinas. Pri
vatinis kapitalas dar ne tik nėra išvarytas iš biznio, 
bet jisai dar yra daug galingesnis, negu visos valdžios 
komisijos, tarybos, finansinės korporacijos ir įstatymų 
vykinimo departamentai.

Bet kad valdžia vis daugiau kišasi į privatinio biz
nio reikalus, kad ji vis.dažniau perima tas funkcijas, 
kurias pirmiaus atlikdavo bankiniai, pramoniniai ir 
prekybiniai privatinio kapitalo interesai, — tai tiesa. 
Labiausia nuostabu yra tai, kad valdžios kišimąsi į pri
vatinio biznio reikalus padidėjo ypatingai prezidentau
jant Hooveriui, kuris įėjo į Baltąjį Namą, kaipo “pa
ternalizmo”, “biurokratizmo? ir valstybinio kapitaliz
mo” priešas.

Ekonominio gyvenimo faktai yra galingesni, negu 
politiniai obalsiai. Amerikos valdžia šiandie noroms- 
nenoroms yra priversta kištis į kredito reikalus, Į pra‘l 
monę, prekybą ir žemės ūkį, kadangi privatinis kapita
las nestengia tuos dalykus tinkamai tvarkyti. Privati
niam kapitalui tiktai tol gerai sekėsi,- kol buvo gerovės 
laikai ir jisai galėjo semti didelius pelnus. Atėjus de
presijai, jisai pasirodė bejėgis ne tik aprūpinti melio
nus žmonių darbu, bet ir užtikrinti saugumą investmen-^ 
tams, įdėtiems į jo įmones. „

* • - ■ ■ t

Tačiaus iš to, kad privatinis biznis be valdžios pa
galbos nepajėgia tvarkytis, dar anaiptol neišeina, kad- 
yta geresnis dalykas sovietų diktatūra. Valdžios biu
rokratija bizniui vesti netinka, o diktatūroje net svei
kos biurokratijos negali būti

Dantų kroniška votis
♦ . *

Pereituose straipsniuose l$al- 
hėjaib apie negyvus apkrėstus 
dantis. Kas tuos straipsnius1 
skaito, manau, dabar supran
ta, kodėl pavojinga turėti to* 
kius dantis burnoje. Daugelis 
jūsų žino bei girdėjo apie gar
sią Mayo brolių kliniką, Ro- 
čestei'y, Minu. Tiesa, jie, ro
dosi, medicinoje nieko naujo 
neišrado, bet jiems reik ati
duoti kredidą ypatingai už 
vieną dalyką* Jie turi medikų 
ir dantistų štabą, kuris tarpe 
kitų darbų labai daug triūso 
ir laiko pašvenčia ligų tyrinė
jimui. Tokiam darbui jie turi 
labai turtingą medžiagą. Jij 
klinikas lanko Tūkstančiai li
gonių iš visų pasaulio kampų. 
Toks tyrinėjimo darbas angliš
kai vadinasi “Research work”. 
Laikas nuo laiko aš gaunu jų 
darbų davinius, ypatingai su 
dentislcrija arba, kaip dabar 
yra paprofis vadinti, su odon
tologija, ^surištus. Senų grai
kų kalboje “odos” vadinasi 
dantis, o “logos” — žodis, mok
slas. Taigi odontologija reiš
kia mokslas apie dantis ir vis
ką su jais surišta. Daugelio 
metų tyrinėjimais Mayo klini
kų daktarai priėjo prie išva
dos, kad apie septyniasdešimt 
penki nuošimčiai tokių kaip 
tūlos rųšies reumatizmas, šir
dies ir kilų organų ligos, daž
nai paeina nuo apkrėstų dan
tų, o tiktai dviedešimt penki 
nuošimčiai nuo blogų “tonsi- 
lų” ir kitokių priežasčių. Ką 
tas reiškia? Viršminėti davi
niai kalba patys už save. Tas 
reiškia, kad žmonyse būna ap
krėstų dahtų daugiau nei blo
gų “tonsiių”. Man teko kalbėti 
sft medikais, kurie tarnavo 
Mavo brolių klinikose. Jie štai 
ką man pasakojo apie gydymo

maždaug auklėti. Paaiškinau, 
kad dantį reik pašalinti. Moli
na sutiko, bet jos draugė užsi
spyrė, kad tą danli turiu išgy
dyti, bet ne traukti. Atsisa
kiau nes kito išėjimo nebuvo. 
Vėliaus, girdėjau, vaikas pa
teko ligoninėn. Gavo širdies 
ligą. Matyt, kraujas nunešė 
streptokokkus širdin. * Dažnai 
tokiu liga nėra išgydoma. Pa
mokinimas jei sergate ir tu
rite btrrnojc dantis, “nervai” 
kurių yra “užmušti”, apsisau
gokite, nes tai gali būti jūsų 
ligos priežastis. '

Kitą syk kalbėsiu apie profi
laktiką. Baisus žodis, ar ne? 
Pažindami profilaktiką, apsau
gosite s Avė nuo daugelio ligų.

gonio gydymu i-1b'ei operacijai 
prirengimų, vienas iš šyrtr- 
biausių visados yra burnos ir 
dantų apžiūrėjimas. Jei X- 
spindulių paveikslai parodo, 
kad yra ' apkrėstų dantų (ne
gyvas dantis su kroniška vo
tim), tai tokie dantys visados 
būna pašalinami, o vėliau jau 
pradedama gydyti1 bei operuo
ti. Trumpai, jei žmogus ser
ga, tai, po pirma turi būti pra
šalintos ir panaikintos musij 
kūno užkrėtimo vietos visvien 
kųur jos nebebūtų. Tai tokia 
yra nuomone vienų iš žymiau
sių pasauly mėdikų. /Ypatin
gai atydos turi atkreipti senes
nį žmonės. Su amžių ligoms 
atspara mažėja1, todėl senesnis 
žmogus, jei nori būti sveikas’ 
ir ilgiau gyventi, turi saugotis 
kroniškų užkrėtiinų.

Vienas mano praktikos pa
vyzdžių. Dvi moterys į1 Ofisą 
atveda kokių ašt’uonių metų 
amžiaus vaiką. Vaikas išrodo 
liguistas ir nerviškas. Iš/pa
sikalbėjimo pasirodo, kad mo
lina iš dideles meiles ir dar 
didesnio paprastų1 dalykų ne
žinojimo, vaikui viskame par 
taikauja, kuris, žinoma, dar 
niažiau supranta. Vaikas la
ibai mėgsta kavą ir “keksuš”. 
Tuomi beveik ir maitinusi; 
Antra moteris, vaiko krikšto 
motina, taip pat jį labai myli 
ir lodei jam dažnai atneša vi* 
šok i ų sa l ti a i n ių. BU abė j’Ohėš, 
toks maistas netik kad vaiko 
neišanginUg bet dar suflJaįko B 
nub' naudingo ir rcillaliUgb 
maisto. Radau, kad beveik 
visi vaiko dantys puvo ir tu^ 
rėjo‘ duobUtoSi Karūna apa
tinio' kiainiMto buvo Visai iš
puvusi ir danties pulpa nebe-.' 
g^va'ir apfcrčsf^. Dantų, sme- 
genyš.išftin^■ir' Mdfoą pilni. Mo
lina kad vaidui dan
tys nebeskauda, bet laikas nuo 
laikę dantų smegenys labai iš* 
Iins ta. JTtoai vaiką gydė viso
kiais jai žh^M^# “Biekaifst- 
vais”, bet vis kaip tai “ricma-

mamą kaip vaiką1maitinti ir

“Tevyhes” No. 6 SLA. rei
kalų skyriuje skaitome. “Conn. 
Valstijos SLA. 4-to apskričio 
kuopoms ir 1 organizatoriams 
pranešimas”. Pasirašo J. Janu- 
skevičia Jr. P-as J. J. Jr. yra 
4-to apskričio organizatorius ir 
tame savo atsišaukime siūlosi 
kuopoms ir jų’ organizatoriams 
teikti patarimus bei .pamokini1 
mus dykai. Jis sako, kad kuo*- 
poms lėšų nebusią. Kad pati
kėti tiems jo žodžiams, tai rei
kia peržiūrėti į praeitų metų 
jo darbuotą, kuomet jis buvo 
SLA. 4-4>o apskričio jaunuolių 
organizatorius.

Man teko matyti to jaunuolio 
1931 m. biią,’ kuri skamba se
kamai: “Išlaidos laike tvėrimo 
SLA. 368 kuopos New Britain; 
kelionės, telefonai, susirašinėji
mai ir t. t. $15.00. Už suorga
nizavimą SLA. 4-to apskr. jau
nuolių $3.95, kartu $18.95. Už 
ekzaminavimą 30 vaikų’ aplika
cijų .50, $15.00. (pastaroji bi- 
la nėra išmokėta). Dūliai to. 
P. J. Jr. dantie griežė ant iždi
ninko 19-tam apskričio suvažia
vime, kam anš paklausė apskri
čio suvažiavimo,' ar tokia bila 
gali būt išmokėta, kuomet ki
tos apskričio :JL>ilbs neišmokėta 
už 1,929 m. Betę, jis patarė, kad 
Užsivilkusios bilos butų pirmiąu 
išmokėtos.

SLA. 4-tas apskritys gerai 
apmoka or^aAiteatoriams už jų 
darbą ar1 benthpasižada apmo
kėti. Už sutvėrimą SLA. kuo
pos nčmAžiau kaip iŠ 10 suau
gusių narių skiriama dovana 
:$25.00. Taipogi už kiekvieną su
jaugusį narį apskritys organiza
toriui moka $1.00. Už nepilna
mečius . itioka $1.00.

■ Kuomet J. J. Jr. organizavo 
SLA. 364 jaunuolių kuopą New 
Britain, Conn., tai už savo dar
bą j fe gavo atlyginimą sulig 

>SLA. konkurso iš SLA. iždo 
$47.00 Apskritys U# tą patį dal
bą apmokės $86.00— taip kad 
kartu Jis gauna atlyginimo 
$133.00. Ir to diar nepakanka, 
dar prideda kitas tos pačios 
kuopos organizavimo lėšas apie 
$15.00. Tai atrodo gaha akip
lėšiška. Visi sako, kad tris 
skaras Įlipti yra perskaudu? 
■vienok tas jaunuolis bando ir 
tai pądisvryti. x ‘/

Dabar gi jis'peršasi 4-to aps
kričio kuopoms už dyku duoti 
patmnaVimius; r dlioti organiza-> 
toriams' veltui patarimus ir nė,t 
pamokinimus, į kaip prirašinėti 
narius prie SLA. 4-to Apskričio 
kuopų; Taip, kuopoms gaT lėšų 
ir nebus, bet apskritys turąs 
užtai apmokėti./ New Britain 
.yra tik 10 mylių nuo Hart
fordo ir tris, karius J. J. Jr. 
ten važiavo tęs kuopos reika-- 
ilaiš. Kuopą organizavo visai ki
tas asmuo, — p. Ji JanuŠkevi- 
čia Jr., tik išrašė aplikacijas ir 
.pasiuntė į centrą, ir už tai jis 
gąyo atlyginimą. Kaip, x butų; 
jeigu jis važiuotų organizavimo 
reikalais į* tolimesnes kolonijas, 
udvyžd^įui: Bridgeportas ar 

,Stamf6i’4?.? Tuomet ! Butų jau 
kitjąkioš ’ lėšos.1 ? Gal;1 p. J. 'Januš- 
keVičia Jr. išvadins ir mąne 
meUgjum, kaip kad jis išvadi
nti B. Vidoikį ir J. $ekį už pa
našias pastabus: Mat, tam jąu-

[Acme-P. U A. PhotoJ ’ . .

Valdžia konfiskavo Mahatma Gandhi’s 'verpimo ratuką, laikro
dį; rašomąją mašinėlę, dvi šėpas ir $10 už nemokėjimą mo

kesnių. 
•
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(Tęsinys)
“Ir kada tu sakei, kadį ap- 

skųsi mani už blogų žodžių 
vartojimą, tai būva vožimas su 
pagaliu per galvą; bet pusrub
lis viską gerai padar. ne
norėjau muštis, taigi, kaip ma
na vilkai ir tigrai, ir liūtai, aš 

vakarienę, 
sukimšau 

pyragu, ji 
arbatėle ir 
daba gali

ramiai suvalgiau 
Bet daba, kuomet 
mana senės iškeptu 
sulaisčiau su karšta 
užsižurinau pypkį, 
kasyti man ausį kiek tik įma
nai,' aš nei mur-niur nepadary
siu. Drožk, žinau, kas tau ru
pi, nori užvesti kalbą apie pa
bėgusį vilką.”

“Tikrai taip. Noriu, kad man 
išreikštam savo nuomonę; pa
pasakok viską, Lai p ten įvyko; 
išgavęs faktus, priversiu pasa
kyti kokia manai yra io prie
žastis ir kaip visas dalykas pa
sibaigs.

“Tvarkoj, ponuli, štai visa 
istorija.*Tas vilkas, kurin mes 
vadinam “Bersikeris” buvo vie
nas pilkųjų vilkų, kurie, buvo 
atsiųsti iš Norvegų žemės. -Jis 
buvo geras, ramus vilkas ir 
nepadarydavo nei mažiausio 
vargo'nei vienam. Niekada aš 
netikėjau, kali jis iš visų gy
vulių stengtųsi pabėgti. »Bet 
pagaliau, vilkais negalim dau
giau pasitikėti, negu moteri
mis.”

“Nekreipk jį domės, tams
tele,” įsįhlaiše Tamįene, malo
niai nusišypsojusi, “jis per tiek

“Ar nieks kitas ką nors ne
matė?”

“Veinas daržininkų tuo ėė- 
su ėjo namo iš vakaruškos h' 
ans saka, kad matė didelį šunį 
prabėgant per lysves. Taip 
jis man saka, bet ašei jam ne- 
vicrin, nes ants būva tiek pri
silakęs, jogei galėja daug ką 
matyti, ką ten į nebuvo.

“Dabar, ponas Bilderi, ar 
tamsta žinai, kas galėjo būti to 
vilko pabėgimo priežastimi?”

“Tai, matei, ponuli,” atsakė, 
nelabai įtikinančiu kuklumu, 
“ašei spėju, jogei šin tą žinau, 
bet ar ponuliui tai patiks, ašei 
nežinau.”

“Žinoma, viskas bus gerai. 
Jeigu žmogus, kaip tamsta, 
kuris praleido visą savo gyve
nimą tarp gyvuthi nežinotų, 
kas galėtų žinoti?”

“Tai, ponuli, ašei manau ši
taip; man a'froda, jogei vilkas 
pabėga, nes jis norėja pabėg
ti.” -

Tarnas ir jo žmona, po tokio 
’gudrttnteo parodymo, gardžiai 
nusijuokė ir supratau; jog aš 
buvau nebepirmas, kuriem jie 
panašų šposą iškrėtė. Juokais 
laiką su Tarnu negalėjau gai
liu f i, Bet spręsti amas, kad bu
vo geresnis kelias j jo širdį*, 
tariau:

“Portas BiMeri, pasakysim, 
duokim sau, kad tas-pirmas 
pusrublis savo darbą jau ati
dirbo ir kitas jo brolis nori la
bui prie pirmojo’ prisidėti, jei- 
gti ttt rrtan pasakysi, kaip vis
kas jiasYbargs.”

“Tava tiesa, ponuli,” sušuko 
nušvitęs1. ‘*Prabočyk, jogei 
ašei feipi juokus kreč, bet i*na^ 
n a boba, a n, nrirkfelčja man 
akį ir sugundija.”

“Dievuliau brangusis, 
mai, kaip tu’ nesisar...” - 
stelbusi neužbaigė senoji mote
riškė.

“Ašei, manau, 
greičiausia, šičia 
noriufs kavojasi. 
sodininkas saka, 
Vilką* jojant zovada i n šiaurį 
greičiąu negu viesulą; bet ašei 
jam netikiu, nes-gi•-/rifka’i ^ne- 
jojU zovadu nedaugiau užu šu- 
nius fr jie nėra ant to šutu- 
daVOfi. Vilks gal atroda gra
žus aht gateietas ar knygas, bet 
kada* anef rn būrį, jie 
padaru dantimi Permą ir įvara 
daugiau belinės, negtt reikia.

“ifet kaip ten nebūt, vilkai 
nėr Uaip rtiandri gyvufiiai. kaip 
kati žmonės visada mana, jis 
nėr he' per pus taip draustis 
kaip paprasta kalike, o mušties 
ir kaUties, tai anf Visai biją. 
Šiš vilks BersiHeris, tai ans 
niekada nešim ušdava ir nesi- 
storodaVa n? iš kur ir paėsti 
gaut, kaip kad kiti; ans grei
čiausia dabar kiir nęrs po sod
nus valkiojas ir dreb ir galvoj 
iš kur jis gaus sau pusryčius; 
a gal ans kur ir nusikrapštė 
į skiepu, ar kokį sugriuvusi na
mą. Pa/simts galy, tai išsigąs 
koki . komuška, kada ans at- 
vendravas pas ją ir pažiuręs 
ią kampo žaliom akimi Jeigu 
Bersikeris negaus kur maisto, 
tai ans greičiausiai jau eis kur 
.norinti ieškot > ir. gal palaikis 
knr į mėsinyčią. ^eigunr ne, 
tai jau kokia bona palikusi 
vferik&U ka«iįMi Mr nuėgusi 
spaeieravoti su Žalnierium, M* 
ką* tėtt neberas —4 tik kaulus. 
Tai- viškas;” ' *

(6us daugiu)

Ta
li u-

nusmailinta barzdele kuri jau 
buvo kiek želstelejusi. Jo vai
das turėjo griežtą šaltą išvaiz
dą ir raudonas ąkis. Jis man 
iš karto nepatika, nes atrodė, 
kad Bersikeris ant jo taip ir 
siunta. Ant rankų turėjo už
simovęs baltas pirštinaite? ir 
rodydamas į vaikus4arė: “Už- 
veizda, tie vilkai, an, apei kon 
nors nerimau.”

“Gal apei žavi,” aš jam »‘at- 
rėž, nės man papatika j6 di
delis pasipuli'mas. Bet jis ne
supyko, tik su paniekų misi- 
šypsoj-a, atkišdaihas savo ašt
rius balius dantis. “O, ner jie 
ant manęs nepyksi,” jis saka.

“O, taip, ponuli, jie ant lam
stąs pikšt,” aš jam 'atsakiau 
papiėgdžiodamas. “Anei vi
sada myli katilą kitų, paga
ląsti savo daiitiš pa barščių, 
o tamstas kaulų jie užtekt ke
lis kart.”

“Man pasimatė ląbai dyvnąi, 
ba kada mes tarp savi -bėkal- 
bam, vilkai nutilo ir ątsiguIČ. 
Bersikeris netgi leidos man 
pdpglostyti ja, paausis. Ans vy- 
ėaš irgi' prięi'h, ir tegul mani 
pėrkuUs nenutrenk, jei ir jis 
nėpągl'osta sena vilką galvą!

“AlVožiiiai,” ašei jam sakau. 
“Bersikeris pikis.”

“Nesirūpink,” jis man atša
ka. ., “Ašęi.pripratęs prie jų.”

“Ar iė (alpsta jais pepliavo- 
ji?” Ašei* jo klaus, nusnin- 
dhips.kepurį, nes'žmogus, kurs* 
pediiiVėOj Vilkais, yra' i^vęizdų 
getas draiigas.

“Ne,” jis atšaka, “jąis ne- 
pėdliavOjū, bet kelis prisipra
tinau.” Ir jis misiim sava 
aukštų kepurį su pavožonc, 
kaip koks karalius ir nuein. A 
senas' Bersikeros paskum jį tik 
žiktė iė Žiiir ir tada atsigul į 
kampų. Aus taip išgalėj per 

‘vfeą vakarą. Vakar naktį, ka
da mčmio prade j a šviesti mu
sų vilkai pįradėja staugti. Arti 
nąbuva jionr ant ką staugti, 
niekuir nebūva nei dūšios, tik 
toli anoj pusėj kelia kas tai 
šauk savą šunį. Vienu kartu, 
du, ašei išėjau pažiurti, kad 
viskas ’ yra geimai, ir g£eit kau
kimas nustpja.

“Apie dvylikta ašei'vėl išė
jau pasižiūrėti, ir šimts velnių,

jogei vilks
netoli kur
Ans girtas

kad jis rnati

Jmm.

ros ruda tvorų ir dratus nu- 
Iraultytus. Bersikerio nebūva. 
A viskas ką ašci žinau.”

Pam’okinau: tą stropią. JiuoliUi, kaipo SLA. P. Tarybos 
nariui,' yra leistina kitus SLA

ir Dievaž, pats atrodo kaip1 se
nas vilkas. Bet jis yra Dievų 
idusia” I. c

“Tai, ponuli, apie dvi va
lanti! po pešėrimb; prasidėjo 
triukšmas. Ašei tuo metu.da
riau guolį’ tūlai pumai*, kuri 
labai apsirgo; bet vos tik aš 
išgirdau kaUkim^. ir cypimą, 
ašei tuojau atbėgau. štai, Ber- 
sikclis,*lyg pasiutęs, drąkesi ir 
Šokinėjo ant krotų, lyg 'norė
damas ištrukti iš Aptvaros, 
žvėrihciųje tą dieną' nebuvo

Klauskite' Naujienose.

'■ “KtAteteB” Net-1
T9B3 Kaitos 45c. Ga- 

gauti1 “Naujienose”.

stovėjo vienas, aukštas, laibas 
žmogysta, su užlenkta nosė ir

< . ■ ■ ' ■ ''f * ■

T-arĮsz;..-:'.—.-■.•■••.’g.; ■ ' y r-,'„ji, „■

senus veikėjus kolioti melagiais priėjęs prie Bersikerio užtva- 
viešai per. spardą, tai* jo vie
natiniai apsigynimo argumen
tai. -—SLA. Nalys,

Reikataukfte “NAU
JIENA S ant bite kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stoti ne savo sma 
gurnui, bet Justi pato 
gurno rfėtel
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Sutiko algų kapojimui

budu žalos jo bizniui.
Kuris laikąs atgal prisaikin- 

tųjų teismas rądo kunigų Yar- 
rową kaltu esant, priteisė su
mokėti $5,000. Bet vėliau ape-, 
lacijų teismas (Įžiūrės nuospen- 
dį panaikino. Dabar Shaver 
ir vėl traukia Yarrovvą atsako
mybėn. X '

Praėjusį šeštadienį statybos 
darbininkų unijos sutiko kont-i 
Faktorių reikalavimams prisi- 
iipti algų kapojimą. Darbinin
kų algo? busiančios nukapotos 
20 nuošimčių vieniems metams.

Algų kapojimas paliečia 150,- 
000, statybos darbininkų. Mano
ma, kad kapojimas algų teigia
mai atsiliepsiąs į statybą. Kaš
tai statybai sumažėsią, o todėl 
pati statyba sukrusianti.

Pavojinga taip važiuoti

Policija užtiko bonų 
mą $50,000

su

Edward Wdinkowski, 17 me
tų, 5034 So. Throop Street, va
žiavo troku nuleidę* kojas že-s 
myn į užpakalį. Tuoj iš pas
kos važiavo kitas trekas. Vie
noj vietoj pirmasis trokas kodėl 
tai urnai suktojo. Iš paskos 
važiavęs trokas kirto j pirmą
jį. Pasėkoj Wdinkowskio kojos 
taip skaudžiai nukentėjo, kad 
prisiėjo abi nupjauti.

šeštadienio vakarę Palmei* 
Housc viešbuty policija arešta
vo merginą ir vyrų. Kambary, 
kur mergina ir vyras areštuoti 
buvo, užtikta ^bonų suma $50,- 
000. Nužiūrima, jog tie bonai 
buvę arba pavogti, arba sumo
kėti, kad paliuosuoti kokių kid- 
i taperių aukų. Vyro pavardę 
policija slėpė, mergina gi yra 
Sally Wil&n, modelius. Ji pa
leista, o vyra? sulaikytas.

Jau už $5,000,000 taksų 
garantijų

Jau už $5,000,000 parduota 
taksų garantijų llinois valstijos 
bedarbiams šelpti. Viso norima 
rparduoti tų garantijų suma 
$18,500,000. Garantijos duoda 
pirkėjams 6 nuošimčius palukų.

Subartas pačios nusi
šovė

Stato Cermako kandi 
datnrą gubernatoriui

.Demokratų - partijos tarybos 
kandidatams aukštoms valdvie- 
tems nominudti nariai reikala
vo, kad meras Cermakas sutik
tų statyti savo kandidatūrų gu
bernatoriaus vietai.

Cermakas nesutikęs reikala
vimui. Tuomet taryba pagrū
mojusi jam, kad jis busiąs 
“draftuotas”. Bet meras laikė
si užsispyręs. Pagalios komite
tas indorsavęs gubernatoriaus 
vietai kandidatūrą prohibicijos 
teismo teisėjo Henry Hornerio.

Stanley Bayer, 35 metų, tu
rėjo parvežti savo žmoną namo 
iš svečių. Pati priėjusi prie 
automobilio, kuriame buvo vy
ras, pastebėjo, kad jis gėręs. 
fPati pareiškė, kad ji su juo ne
važiuosianti, 
automobilin. s 
keletą blokų, 
mobily.

Ii betgi įsisėdo 
Jis, pavažiavęs 
nusišovė auto-

So: Chicago, III.

Fordas priimsiąs 3,500 
darbininku

Pasdk *‘Herald-Examiner”. 
Fordo plentas Chicagoj bėgiu 
ateinančių dviejų mėnesių pri- 

' imsiąs atgal į darbų 3,500 dar
bininkų. Taip pareiškė plento 
viršilos.

Bet pranašavimų apie tų ar 
kitų dirbtuvių darbininkų grį- 

‘ žimų j darbų per pastaruosius 
metus ar porų buvo tiek, o 
pranašavimų taip mažai išsipil 
dė, kad ir šis pranešimas tenka 
imti su abejone.

Traukia kunigą teisman

SLA. 74 kps. metinis susirin
kimas buvo sausio 6 d. Tvarka 
vesta kaip paprastai kad daro
ma. Knygų peržiūrėjimo ko
misija—O. Nausiedienė, M. 
Ma'iza ir S. Šidlauskas — išda
vė raportą raštu, kad per 1931 
metus 74 kuopa turėjo įplaukų 
$953.05. Pasiųsta į centrą 
$901.54. Pasirodo, kad kuopa 
ne blogiausiai stovi finansais. 
Narių randasi 49, kurie iki šiam 
laikui visi dar mėnesines duok-j 
les užsimoka, nors yra ir be-' 
darbių.

Pereitą metą1 kuopos valdy-, 
ba gana sutartinai ir gępį vei
kė pagal savo išgalę, šių metų 
valdyba susideda iš šių iiąrių.: 
pirm. S. šidlą'uskąs, vice-pirm. 
M. Maiza, nut. rašt. J. Trejo
ms, finansų rast. J. Yasutis, 
iždin. A. Pocius, iždo globėjai 
O. Nausiedienė ir A. Rimkienė, 
maršalka A. Kazakevičia. Taigi 
kuopos valdyba susideda iš gan 
patyrusių veikėjų, kurio, šiais 
metais dar gerinus dirbs SLA. 
labui.

štai kas tenka betgi pastebė
ti. Praeitų metą draugas M. 
Maiza, dabartinis vice-pirmi- 
ninkas, vis darė kuopos valdy
bos nariams bereikalingų užme-

VValter Shaver, buvęs se
niau pasiturintis knygų krau
tuvių savininkas, ttaukia'teis
man kunigą Yarrovvą. Ieško iš 
jo atlyginimo $25,000. -

Kunigas Yarrow, kaip Shaver 
kaltina, yra^ užshmdęs ant jo 
knygų policiją, pastaroji areš
tavusi Shaverj ir padariusi tuo timų, buk jokios tvarkos nesg.

Mykolas Chernauckas
Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 11 dienų, 5:30 

vai. vakare, 193£ m„ sulaukęs pusę aibžiaus; gimęs Lie
tuvoje, Nendrinių kaime, Pilviškių parapijoj. Paliko dide
liame nubudime Chernauckus,! Jusus, Katkevičius, Marty- 
naičius, Viščtulius, švabus, Balčiunus-Whalenus, žekus 
ir Gpčėius. Kūnas pašarvotus randasi pas graborių Juozą 
F, Radžiu. 66$ W. 18 St.

Laidotuvės įvyks utarninke, vasario 16 dieną, , 1:30 
vai. po piet iš Juozo F. Radžiaus koplyčios bus nulydėtas 
į Taktiškas kapines.

Visi a. a. Mykolo Chernaucko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kyiečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir -suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:*Visi Gimines.
Laidotuvėse patarnaują graborius J. F. Radžius, tel. 

fottfvėmis nupinasi bręlis Gao. M. Gher-Cmutf 6174.
nąuukaa, 4900 So. Union Avė. Tel. Ęoosevelt 8710 ąrba 
ReS. Stimmrtt 58:

ir nesistengiama jį padaryti.’ 
Net primeti įcdltinimą ir cent
ro 'kasieriui- dėl Devenio pasko
los ir kitų nebūtų dalykų, o 
pats nepasistengė patirti tik
rai, ąr jis pats teisybę kalba, 
ar ne. ,

Labai keistai išrodo, kad 
^raugas Maigu greitai savo gar
bus užmiršta. Tas dar .netaip 
seniai buvo. 1930 metais jis 
pats buvo 74 .kuop. pirminin
kas, o Pazajcskas nutarimų raš
tininkas. Kaįp anuomet buvo«> 
palaikoma tvarką kuopoje? Nė 
balso kiti negaudavo todėl, kad 
netikrai raudonį buvo. 8u Pa- 
zarsku Susivienijimo Seime kė
lėte :trųkšmą, po to šokote įtver
ti raudonąją kuopų, tiktai visa 
įbeda buvo, kad neatsirado su 
doleriais tokių, kuri butų Sto- 

prie jūsų.
Matydamas tai Pazarskas pa

bėgo iš kuopos. Drg. Maiza pa
siliko. Gerai padare. Tik norė
tųsi patarti ‘jįm pradėti rimtą 
darbą dirbti SLA. labtii. Geriau 
kalbinti ir prirašinėti narius į 
74 kp., kurie Vėliaus tars padė
kos žodį iFž gerą darbą. —R. S.

suteikia 
barzdaskutyklos 

komfortą
I skutimos
t namie

fdo&

(PROe/AK blADF)

Lacliavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaujame laidotuvėse kuogetiauiis 
.Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 

darbu busite užganėdinti.
TO. Raosevelt 25Į5 arba 251:6

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS •

1489 S. Court, Cicero, III.
T4I. Cicero 5927

Lietuviai Gydytojai

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

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

3421 So. Halsted St. 
Phone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, JCetvergais ir Subatoms 
2420 IV. Marguette Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828 ♦
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -U 

1821 So. Halsted Street

Bridgeportas
Iškilmingos laidotuves

. A. a. Rapolas Globis spiirė 
vasario *4 d. ir tapo palaidotas 
iš ,p. Masalskio koplyčios vasa
rio 8 d. su iškilmėmis.

Buvo prisirinkusi didelė mi
nia žmonių, *kad net netilpo 
Masalskio koplyčioj. Nors kop
lyčia ir nemaža, bet vis tiek ne
tilpo visi žmonės, ir da'r minia 
žmonių stovėjo gatvėje.

Koplyčioj ir kapinėse p. Bag
donas pasakė prakalbi, o dai
nininkas p. Rimkus sudainavo 
keletą liūdini dainelių. Jam 
akomponavo pp. Andryauskas 
ir Grušas kornetais.

Velionis išgyvenęs buvo Brid- 
geporte ilgą laiką ir buvo susi
pažinęs su lietuviais labai pla
čiai. Velionis buvo visų myli-, 
mas, dėlto eusirihko tokia di
dele minia atiduoti jam pasku
tinį patarnavimų.

■—Dalyvavęs laidotuvėse.

IGNACAS KALĄUŠIŲS
F'ersiskyrį su šiuo .pasauliu v va

sario 11 dieną 1,932 m., sulau
kęs 50 metų amžiaus, $męs Žaž-, 
marių patąpijoj, Kairiškių, kaime, 
Trakų apskr., Vilniaus tėd.

Paliko dideliame nuliudiųie jgi- 
mines, draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas, randasi Ra- 
džiaus koplyčioje, 3238 South 
Halsted St, > ,</■

Laidotuvės /įvjlks \pianedčly, va
sario 15 dieną, 2 v4|. po f>ietų 
iš Radžiaiis koplyčios Fus nulydė
tas į Tautiškas ikapiųef.
’ Visi a. a. Ignaco Kalaušiaus gi
minės, / ? —
nuoširdžiai kviečiami, 
laidotuvėse iir suteikti 
tinį patarnavimįį ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Ijekaine,
Giminės, Draugai ir 
PažįstafnlL 

Laidotuyčse pa

draugai ir pažįstami esat 
dalyvauti 

jam pa^ku-

ariwup gral 
. Canjl 6174

7AE.

and Moming to keep 
them Clean,Clear and Healthy

Marine Dcpi. B. R- Oliio St., Chicaio

Peter
FOTOGRAFAS 

Fotųgrafuoju jūsų na
muose '.arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tėl. .EūglevvooB g 84 p

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų Patarnavimas lai-1 
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti - sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė./
CHICAGO, ILL.

<> '> lij |< l|<ll 'M

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
' Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Raina prieinama

331 & Auburn Ayenue
CHięĄGQ, ILL. i

IGN. J. ZOLP 4
Pigiausias Lietuvis 
Graborius-Chiicagoj 

a t/ 
4646 W. 46th .St.

'Telefonai

'Boulevard 5203

Boulevard ,8413

1327 So. 49th Ct 

Telefonas

' Cicero 3 724 ,

T

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir .graži kųp|yčia dykai 

718 W. 18 St 
Tri. .Rooi«vtlt 7533

-------- 0—

A L. Davidonis, M.D.
4D10 So. Michigan Avenue

* Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio it ketvirtadienio

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 

z 4847 Wett 14th Street, 
CICERO. ILL.

X-Ray....Phone Cicero 1260

Phone Boulevard 7042

ves

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

0 MIDWIFB

'6109 South 
Albany A v.

Pbone 
Hemlock 9252

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard-5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NA1KELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47tb Street

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

įvairus Gydytojai

DR. VAITUSILOPT/ 
'lilETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryio iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, syaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę . ir toliręgystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias kjaidas. Specialė atyda 
aikreipianja į rnokyklos vaikus. Valandos 
rtuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ StJ NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kdinas pigiau' kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarh. ir Ketv. iki 8 vii.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

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

O----------

25 METŲ PATYRIMO^
Pritaikyme akinių dėl visų akių

John Staetana, 0. D.
- .1 T "

OPTOMETRISTAS

Telefonas .Boulevard 19.39

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netdli 46th St. Chicago. III.

.Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt B|g., kamp. 13 St, 2 aukštas 

Pastebėkite ■ mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

lksto. Nedėliomis nuo 10 .iki 42 
Roųm 8. nPhone Canal 0523 

------- iO........... 
......... ------------- ..... ...............................

-ų--- o------  . .
T41. Yarda 1829

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archet Avenue
I

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
r4 »r 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12t dieną.
Tekphonai dieną ir naktį Virginia

2 iki 
10

■ ' I

00-36

Rez. 6ri)0 Soutfj Artesian Avenue 
Rhone Prospect 6659 

- Ofiso Tel. Capal '0257

DR. P. Z. ZALATORIS
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. West 2860
‘Namų telefonas Brunswkk 0597

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRĄEORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju gerįau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra-į 

ibų įišdpbystės 
OFISAS:

668 W. 18tb Street; 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

'«Vvė'
LIETUVIS • AKIŲ SPECIALISTAS SVARBI ŽINUTE

irbtųvė

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

Nedėliomis nuo JO, iki 4.2 
-O--------

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
t DYKAI DEL ŠERMENŲ

... ... i

Duokite savo.ąkis ašegzaminupti

A. R. BUIMENTHAL
1 -OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 ,m. 
4649 iŠ. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 6487

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nn 

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

Nekėlioj .pagal sutarti 
Tel, Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospccf 19.30

'v

’ irtSįklv
■ •. • * ' , ‘ A:

'A'- .

O,
«a»

AMBULANCE PATARNAVIMAS diena ir NAKTJ J 
Mes visuomet teikiame Airdiugij, simpatingu ir 'ramu 
patarnavįpaą, kuomet jisf yra labhiusiui reikalingaB , | 

J. F. EUDEIKIS & C0.
JŪSŲ GRABO1UAI ?

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonais YARDS 1741 it 1743 ;

^Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI r 

, Registruotam Qptometristui 
Akių Spečialistas. Virš 15 metų 

. patyrimas
Valandos J?, rytp iki 9. vak. kasdien

DR. .1. GROUPE
463'1 S. Asiitand Am. Tct. Yardt 6780

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOJ: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valanti vakarti

Lietuviai Gydytojai

Gydytfliias ir Chirurgas
3117 So. Halsted Street

Tel, Cąlumet .3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
teųb 6.iki 9 valandos vakare

. y,. f—. .       yy. Į Į . Į , į y • ■> .Į.fį.    ■■ ■' g —-

Phpne Gan^l 6222

DR. S. BIEŽIS
(,GXPYTQJAS IR CHIRURGAS

Seredomis "it nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. :Riiljinond Street 

Telefonas Republic 7868

temis pagal sutartį-

DR. J. J.KOWARSKAS 
gydytojas ir chirurgas ■ 

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

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

NedeJIoj p4gąl sutartį

2422 IV. Marguette Rtį.
i ikampaš 67th ir .Attesian Avė.

Teiefonaę Grųvchili ; 15 9.5
V^andęs nup 9 ilp 11 .ry.lp, ųuo 2-4 

ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 
nedėliojus pagal susitarimą

.   ....  ...................... ............. — m— ..i  ...............   „Į|ii|h4,Įli| Mi

■ GYDYTOJAS'IR CHIRURGAS
2.4 JI 0 .'Marflųette JRnad 

vVjhtulos: .9—*12. 7—9, Antradienį

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

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

Ofisas'ir Laboratorija:
1025 W. 13th St., netoli Morgan Sn 

Valandos: nuo 10—42 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park .6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE K AHN
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. Tėlephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexe! 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•’ 7 'Ofisas 1 v

8102 So. Halsted St.
arti 3 Isr Street 

CHICAGO, ILL.
Valandos: 1—3 po pietų, 7—-8 vak.

Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Chroniškos ir ilgos ligos
Skilvio, filrdto*. Plauku. P^vM. lakatų 

barantys Hemorotaai, Kraujo Ir Nervu Pa- 
kritimai Astma. Visototon Moterų 14*0* 
Kainos nupigintos. \

DR. ALEX W. MARMOR
GYDYTOJAS, CHIHCRGAS IB 

O6TEOFATAS
4407-0 North Kedzle Avenue 

Tel. Independente 0033 •

Advokatai

K. 6U61S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1L13< 

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

Gyvenimo .vieu
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: 009 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvtrgą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt >8t.
i Telefonas Canal 2552 

Valandas 9 ryto iki 8 vakaro.
S e rėdo j ir Pėtųjtfioj nuo 9 lfci 6Ta'suiis.

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 IV. Wfuhington St.
Room B02 Tėl. Central 2978

Valandos: 9 ryto tiki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tek Lafagette 7337

Namų Tel. Hyde Patk 3395 
——  ..........-.■.m M||I III Į, .1   

(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

1Q5 W. Aįtanjs St., Roqm 2117 
Tdephone Randolpb 6727

VeHrrii IK 22tid St. ntut
Telephone Roosevdt 9090

Namie 8-9 ryte TeJ. Rvpnblic 9600
.....■■■■   —■■■ " 1111 į .>ii ly. uw i m ii »įi» i ■   K'HRm"

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Ane.
TA. Boulevard 2800

Rez. ,6515 jSo. Roduvell St, 
Tel. Republic 9723Ketvirtadienį' vakarais pagal susitarimą.



JIBROSB'
Pirmadienis,

j Tarp Chicagos
Lietuvių

Rytoj Lietuvos Ne 
priklausomybės 
apvaikščiojimas
KAS BUS PROGRAME?

Apvaikščiojimas bus Lietuvių 
Auditorijoj. Pradžia. 7:30 vai. 
vakare. Visi Chicagos lietu
viai kviečiami iškilmingai ap
vaikščioti šią didžąją Lietu
vos šventę.

Rytoj, vasario 16 d., sukan
ka lygiai 14 metų nuo paskel
bimo Lietuvos Nepriklausomy
bės. Rytoj yisa Lietuva ir visi 
lietuviai išeivijoje minės šias 
svarbias sukaktuves — didžią
ją visų lietuvių šventę'. Chica
gos lietuviai šią svarbią. šven
tę apvaikščios rytoj vakare di
dėlėmis iškilmėmis Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, dalyvau
jant musų žymioms meno jė
goms ir goriausiems kalbėto
jams; Visi Chicagos lietuviai 
kviečiami ateiti rytoj vakare į 
Lietuvių Auditoriją ir dalyvau
ti šiame apvaikščiojime. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Padengi
mui lėšų bus imama maža įžan
ga, tiktai 25c.

Kas dalyvaus?

Jau buvo minėta, kad čia da
lyvaus visa eilė dainininkų, 
dainininkių ir muzikų, būtent 
dainininkė Sofija Paškevičaite, 
dainininkas S. Rimkus, smuiki
ninkė Valerija čepukiutė. Dar 
tenka paskelbti, kad daly
vaus ir žymiausias Roselando 
baritonas, Kazys ’Pažerskis. Jis 
yra roselandietis, Chicagoje re
tai tepasirodo, bet kiek jau 
spėjo pasirodyti, visur save 
gražiai užsirekomendavo savo 
nepaprastai tvirtu balsu.

Dalyvaus taipjau vienas iš 
pačių didžiausių ir geriausių 
chorų — Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn”,/vedamas Ka
zio Steponavičiaus.

Taigi nėra jokios abejonės, 
kad koncertinė apvaikščiojimo 
dalis bus viena iš geriausių. 
Kaslink kalbėtojų, tai jie irgi 
bus vieni žymiausių ir geriau
sių, kokius mes Chicagoje tu
rime.

Jau buvo minėta, kad kalbės 
J. Pronskus musų Klaipėdos 
klausimu, pats aktyviai Klaipė
dos vadavime ir prijungime 
prie Lietuvos dalyvavęs. Kalbės 
taipjau “Naujienų” Redaktorius 
P. Grigaitis ir Dr. A. Montvi- 
daS. Kalbėtojų sąstatas 
rina, kad čia užgirsite 
naujo ir svarbaus apie 
tinę Lietuvos padėtį.

Apvaikščiojimo programas

Rytdienos Lietuvos Nepri
klausomybės apvaikščiojimas eis 
sekama tvarka:

1. Dainuoja Chicagos Lietu
vių Choras “Pirmyn”, K. Ste-

z ponavičiaus vedamas. -
2. Kalbės J.- Pronskus.
3. Dainuoja S. Rimkus.
4. Smuikuoja V. čepukiute.
5. Kalba P. Grigaitis.
6. Dainuoja S. Paškevičaitė.
7. Kalba Dr. A. Montvidas.!
8. Dainuoja K. Pažerskis, 
Pirmininkauja adv. K, P. Gu-

gis.
Prie piano — Jurgis Stepo

navičius. i

Į ir gimines, pereitą nedėldienj 
|kuhas a. a. Mykolo tapo, par- 
Vežtas iš Baltimorčs, kur buvo 
prirengtas graboriaus p. Grelv- 
Huho, j Chicago, pas graborių 
Jos. F? Radžiu, 668 W. 18 St., 
kur dabar randasi pašarvotas.

z Laidotuvės įvyks utarninke, 
vasario 16 dieną kaip 1:30 po 
pietų iš p. Radžiaus koplyčios 
į Tautiškas Jcapines.

Kadangi velionis turėjo pla
čią pažintį Chicagoje, daugelį 
giminių ip draugų, tai labai ga
lima tikėtis, kad bus didelės 
laidotuvės. Laidotuvėmis Tupi- 
nasi velionio brolis George M. 
Cherhauskas, 1900 So. Union 
avė., Roosevelt 871Q. Reziden
cijos telefonas Summit 58.

Velionio brolis kviečia gimi
nes, draugus ir pažįstamus į 
laidotuves atiduoti paskutinį 
patarnavimą.

Kūogiliausios užuojautos p. 
Geo. M. Chemauckui jo nuliū
dimo valandoje. \

Draugas Juhzas.

“Agurkai arba Eks 
kursija Įtietuvą”

Turinys operetes “Agurkai” 
bus statoma scenoje Lietuva

Auditorijoj vasario 21 d.'

kai kuriuos jo darbelius, bet 
Hansas, pasirodo, žino kai ką 
ir apie paties Kniskio dalykė
lius/ ’. ' . y \

Hansas praneša Knlskiui, 
kad ekskursantų tarpe beisian
ti Dclančicne, turtinga aineri- 
kietč našle, kuri pametė Lie
tuvoje dukterę pasauliniam 
karui prasidėjus, kai to duktė 
buvo kūdikis. Dabar Dolančic- 
nė Vis.grįžta į Lietuvą paieš
koti bene suras dukters, nes 
turi viltį, kad mergaitė nežu- 
vusi.

Kadangi Dclančicnė yra tur
tinga, tai Kniskis sumano ge
rokai iš jos pasipelnyti. Bet 
kaip? Jisai sugalvoja gauti či- 
gonaitę arba šiaip kokią mer
gaitę, suklastuoti dokumentus 
ii\jteikti Delančiėnci mergaitę 
kaip pamestąją jos dukterį. 
Už' tai, žirtoma, tikisi riebaus 
atlygintino.

Kniskis- daro policininkų 
patikrinimą. Nors jų yra viso 
labo tik du, bet Kniskis šau
kia juos bent dešimčia vardų, 
kad sudaryti didesnę ‘detek
tyvų armiją.”

Kiek vėliau pasirodo Jonai
tis, kurį Penningtonas, agur
kų fabrikantas iš Chicagos, 
samdo kaip skelbimų eksper
tą. .Jonaitis, kur nesikreipia, 
ką nedaro — visur pirmoj vie
toj garsina Penningtono agur
kus. Vos spėjęs atvykti Kau
nan, jis jau užpilde agurkais 
miestą
rukščiais, bačkutėse ir pake
liuose. Nepaprastai gyvas, c- 
nergingas — jis typingai vaiz
duoja Amerikos garsinimosi 
metodas, kurios yra suemil
sios visą šalį, kur lentos šu 
garsinimais nusidriekusios 
mylias ir mylias visais Šalies 
pakeliais, kur gelžkelių vago
nai, gatvėkariai ir busai gar
sinimais apkarti, kur dešimtis 
tūkstančių dolerių išleidžia 
pavienios kompanijos tik elek
tros šviesai garsintis.

(Bus daugiau)

mas, kad tuojails tUkstąhčiai 
darbiąinkif^gaušią darbūs ir 
bus republikohų prosperity, 
atrodo, niekas dnitgiaus nėra, 
kaip melo antis.

Susižeidė, iš to ir Jftire.
Fred Hougli, .32 in., gyveno 

8008 Ellis avė. Skalbyklos dar
bininkas, važiuodamas su sa
vo automobiliu, susimušė su 
troku prie Indiapapolis ir 
Ewings avė., kur likosi sužeis
tas. Buvo nuvežtas į South 
Chicago ligonbufį ir tuoj aus 
pašimire. —R. S.

North Side

efek-

Iš Bijunelio pastoges 
u < ' ■

raugytais, sūriais,

Užpereito šeštadienio popie
tį, sausio 30 <Ė, teko užklysti į 
A Ibi i ra Simona svetainę, 1640 
N. Hancock St. Užtikau būrį 
nOrthsides lietuvių jaunuolių 
bedainuojantį.' ’i’aį “Bijūnėlis” 
laikė savo savaitines pamokas.

Mokytoja, p-nid Steponavi
čienė, susistačiusi choristus į 
dvi cili traukia komišką dainą 
apie šluotą, sykiu demonstruo
dama ką sų ja, ta Šluota, gali
ma padaryti. Man las patiko, 
kuomet dainai pritaikoma tin
kantis nudavimas; lojimas da
ro puikų įspūdį.

Tuo pat laiku kitame kam
baryje Bijūnėlio/ tėvai laikė 
savo metinį sUsiriilkiifią. Tai 
ir mane pasigavę < už skverno 
įsitempė. Susirinkęs buvo ge
rokas skaičius nbrthsaidiečių, 
senų mano pažįstamų. Tarsėsi 
apie Bijūnėlio esamus ir bu
simus reikalus. Buvusioji val
dyba r a por tavos* jog iki šiol 
viskas ėjosi neblogai, tik nu
siskundė, kad mažai yra .uolių 
darbuotojų, o keletui ypatų 
gana sunku Visu kuo rūpintis. 
Kvietė tėvus prie aktyvesnio 
darbo.

■ * ■ ’ r f

Renkant valdybą ir komisi
jas, apsiėmė daug naujų dar-

liko išrinkta p-ia» Jurgeliene, 
iždininkė p-ia Srnalelicnč, se
kretorium J. Jurgelionis, ren
gimų komisijon įėjo pp. Kun- 
gįęne ir Budrienė, ' o taipgi 
Kaulinas 'su Mankum. Tai šį 
metą BijUlričlis turės didžiu
moj valdybą susidedančią iš 
niptcrų. Gal būt jam geriau 
seksis > Bijūnėlio darbuotę 
tvarkyti.

Pasirodė, jog randasi daug 
pareikalavimų iš buvusiųjų 
Bijūnėlio narių, dabar jau iš
augusių, kad parengti bendrą 
visų pastangomis vakarą ąrba 
koncertą. Ta mintis sutikta 
džiaugsmu ir vietoj nutarta 
rengti koncertą toj pačioj sve
tainėj 20 kovo, ir programą 
sudarys didžiumoje buvusioj i 
Bijūnėlio auklėtiniai ir' Bijū
nėlio choras. Galima tikėtis 
šaunaus vakarėlio, ries yra ge
ras skaičius buvusiųjų narių, 
kurie dailėje jau plačiai pasi
žymėję. Puiku, kad jie Bijū
nėlio n’eužmirsta. ^Svetys.

nrazuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko-, 
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.

■>' ♦

TAI yra piuku jeigu gali taip 
1 ^padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin. , w

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jt^s no
voms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ijr’jums.

Listerinet dantų, tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iŠ- 

* rištas, r
Didelė tūba Listerine dantų 

. tepalo kainuoja tik 25 centai;
gausite ' per savo aptiekoriu. 

i: Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Louis, U. S. A. /

PRANEŠIMAI

Naujienų spulka
■■ ■ ■■ ■■ a .. i.

Naujienų skolinimo ir buda- 
vojimo bendrovės nauja serija 
prasideda su 1 d. 
m. Galima įstoti 
laiku, nes raštine 
8 ryto iki 8 vai. 
dle- ‘

ši Jstaiga yra patogiausia dėl 
rntaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl investmentų ir palankiau
sia dcl darbininkų žmonių.

Del platesnių imormacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St

‘ T. RypkeviČia, sekr.
............... . ......  - -- ' - - - r--

LANKYK MOKYKLĄ
Kol nebusi gana mokytas, to! skur* 

džiai gyvensi, neturėsi gerai apmoka
mo darbo. Skriaudžia ir išnaudoja ne
mokytus žmones. Tędel laikyk sau už 
garbę ką nors ismbkti. Mokslas nu
švies naujus . tau kelius, persunks tave 
išmintimi ir šviesa, suteiks galią /ko
voje prieš tamsybę, prietarus, melus, 
apgavystes. Mokytam žmogui visuo
met ir visur lengva kovoti tiek už po
litiką, tiek už laisvę, tiek "už darbi- 
ninkiį ekonominius reikalus. Juo dau
giau' turėsi mokslo, trio geresnis ir lai
mingesnis bus tavo gyvenimas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 S. Halsted Street 
Chicago, UI. .

sausio 1932 
bile kuriuo 
atdara 
vakaro

nuo 
kas

D. L. K. Vyrauta z 
Draugija laikys mėnesinį susirinkimą 
antradieny, vasario 16 d., 7:30 v. v.. 
Ch. Liet. Auditorijos svetainėj. Visi 
nariai būtinai privalote dalyvauti, nes 
turėsime svarbų susirinkimą, kadangi bus 
priėmimas naujos draugystės į musu 
draugiją, tat būtinai nariai privalo skait
lingai susirinkti. Taipgi turime daug 
naujų re kalų apsvarstyti, ilgi nepamirš
kite savo mokesčių apsimokėti draugijai, 
kad neliktumėte suspenduoti pašelpoje.

P. K. nut. rast.*

Mes pildome 1931 
metų.

Income Tai
■ ■ t ■ , ■

blankas «

Kam reikalingas toks 
tarnavimas užeikite

pą-

užtik- 
daug 

dabar-

Mirė Mykolas Cher 
naūckas

„ ■ #

Pereito ketvergo vakarą kaip 
5:80 pasimirė Baltimore, Md., 
Mykolas Chernauckas, prigyve
nęs pusę amžiaus.

A. a. Mykolas Chernauckas 
yra brolis žinomo plačiai lietu
viuose George M. Chernaucko, 
gyvenęs kiek laiko atgal Chica- 
«oįet turėjęs čia,plačią pažintį

Tą operetę paraše anglų 
kalba AHan Bcncdict, o lietu
vių kalbon vertė P. L. Bukš- 
naitis.

“Agurkus arba Ekskursiją į 
Lietuvą” vaidinti sutiko šie 
asmens: Pranas Jakavičius, p. 
Ascitą, Stella Staniuliutė, Sta
sys Rimkus, Anelė Salaveiči- 
kiutė, Nora Gugis, Jonas Ba
landa, Povilas Štogis, Ona 
Skeveriute, Daniel Kežas, K. 
Svenciskas, V. Poška ir kt. 
Vaidinime dalyvauja, be to, 
visas Pirmyn Choras, orkestrą 
ir rusų šokėjų trupė — And
rejevų trio.

Reziseriauja ir scenos
tų reikalavimus prižiūri adv. 
Kl. Jurgelionis. Pp. Steponavi
čiai — Charles ir George — o 
taipgi 0-nia Steponavičiene rū
pinasi ypač, kad muzikališkoji 
operetės dalis butų tinkamai 
išpildyta.

Kaip) matote iš pavienių da
lyvių Sąstato, “Agurkams” su* 
vaidinti susibūrė gabiosios chi- 
cagiečių dainos ir dramos jė
gos. Todėl iipu drąsos tvirtinti, 
kad šis parengimas bus kaip 
žymiausias šio sezono lietuviu 
scenos darbuotėje įvykis.

Sąstatas.
Ilona — jauna čigonaitė; 

Džigas ‘—• jos menamas fėvas; 
Hansas — restorano savinin
kas Vytauto parke; Luiza — 
restorano patarnautoja klaipė
dietė; Kniskis — Kauno poli
cijos viršininkas; Bumša — 
slaptas policininkas; Rumšą— 
slaptas policininkas; Penning
tonas — raugytų agurkų fab
rikantas iš Chicagos; June — 
Penningtono duktė; Jonaitis— 
penningtono skelbimų eksper
tas,; Delančiene — (ųrtinga na
šlė iš Amerikos; Krefontas — 
artistas, piešėjas; čigonai, ame
rikiečiai ekskursininkai. ir kt.

Pirmas aktas. • ■
Pirmoji veikmė dedasi Vy

tauto parke Kaune.
Hansas pasitinka atvykusią 

iš Amerikos ekskursiją. Svei
kina svečius. Savo tikruosius 
jausmus jis išreiškia žodžiais: 
Jums (t. y. ’ amerikiečiams) 
ne stoka pinigų, o mums gerų 
norų. Bet, girdi, greitai mes 
turėsime pinigų, o jus gerų no
rų. . -

Pasirodo Kniskis, Kauno 
slaptosios policijos viršinin
kas. Suktas, šelmavotas, pil
nas tuščios garbės. Su žemes
niais už save piktas ir žiaurus, 
prieš aukštesnius lenkiasi dvy
nukas. Ir vis dairosi kur ga
lėtų teisėtu ar neteisėtu budu 
pasipelnyti.

Ta jo ypatybė aiškiai pasi
rodo pačiuose pirmuose žod
žiuose, pasikalbėjime su ręsto* 
rano savininku. Kniskis nop 
kuštelėti Hansui primindamas

South Chicago
Melavo, tai patekti į'kalejimą. 

1 .

Edward Dubish gyvena ad-; 
resu 13457 Baltimore avė. No
rėdamas gauti pilietiškas po- 
pieras jis pasiėmė 2 liudytoju 
—-Walterį Bielą ir Walteriq 
brolį, kurie gyvena adresu 
13448 Baltimore avė. 1

Jau'viskas buvo tvarkoje, 
tik laukė pilietiškų popierių. 
Bet Walterio brolis pranešė 
valdžiai, kad Edwardas Du- 
bisli ir pats * Walter melavę 
laike klausinėjimo. Tokiu bu
du likosi sulaikytos popieros 
ir juodu patraukti į teismą už 
melavimą. Edwardas Dubish 
ir Walter Biela likosi nubaus
ti po 15 mėnesių į kalėjimą. 
Pasirodo, kad ne visada me
lavimas išeina ant naudos.

• ■ —o— ’

Geležies liejyklos buk gavusios 
. užsakymų.

Chicago American 25 d. sau
sio laidoje praneša, kad plie
no liejyklos gavusios didelius 
Užsakymus plieno, ir keletas 
tūkstančių darbininkų gausią 
darbo ir busianti jau ^rospe- 
rity. Užsakymai ’&ą duoti 
šioms dirbtuvėms: Illinois 
Mills — South .Chicagoje, Uiji^ 
ted States Steel Company — 
Gary, Ind., ir Inland Steel Co. 
—‘■Indiana Harbor^Ind.

, Sako,; tįktai / viena Chicago 
and Erie Railrodd kompanija 
davusi užsakymą plienui $2,- 
500,000 vertės. O kur kitos *ge- 
ležinkelių kompanijos, kurios, 
nors dar nedavusios, bet vė
liaus duosiančios užsakymus?

Šitos žinios nereikia imti už 
gryną pinigą. Man pačiam te
ko patikrinti, kad Illinois lie
jykla South Chicagoje štai ką 
daro: kurie darbininkai pir- 
miaus dar gaudavo progos iš
dirbti po 4 dienas per savaitę, 
tai dabar gauna tiktai po 3 
dienas; kurie gaudavo po 3 d., 
tie gauna tik po 2 d. savaitėje; 
kurie gaudavo tik 1 d. į sa
vaitę, tai tie nieko negaus iki 
laikai nepagerės. t

MADOS
Naujienas 
1739 So. HaĮąted St 
Ofiso valandos kasdie 

nuo 8 iki 8 vakare, 
šventadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. po piet.

RAIMA
I ITHEATRE^į

35 & Halsted Sts.
DIENOMIS IR-VAKARAIS ’

Šiandie

“Sooky”

JACKIE COOPER. 
ROBERT C0OGAN, 

JACKIE SEARL

Gražus paveikslas i5 vaikų 
gyvenini

' Taipgi

Komedija, Žiniot, PatakUioi,
■' - Margumynai,

v .

MILDA

r-, i :

iifejįO

■ P . .. -

Paskiausios mados apatinis rūbas. Jisai būtinas, kiekvienai mo- 

gražesnis. Sukirptdš .inieros 16. 18> jaipgi ^6. 3Š, 40 ir 42 colių per krutinę.

Nprint gąuti< viėną ar dau- ...... .....—/i *

3369 —!!...........,_.„v ,,
terei ir merginai. Namie pasisiūdinate piįiaus^ ir toks rūbas bus tvirtesnis < ir

<iau virš nurodytu pavyzdžių, 
oraŠome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiėkviend pa
vyzdžio kaina 15 eėritų^ Gali
na prisiųsti pinigus arba paš- 

• o ženkleliais kartu su užsaky- 
nUo Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1739 
Šo. Halsted SU Chicago. IU.

Theatre .
3142 S. Halsted St.

Šiandie
NAUJIENOS Patirta. Dept.

D39 S. Habted St., Chtcato. IU.

Čia įdedu 15 centų . Ir prašau at> 

siųsti man pavyzdį No .
\ A ’
Mieros

“The Unholy
' Garden”

per kratiny

(Vardai ir pavardė)
RONALP COLMAN

Gražus veikalas
(Adresas)

' ■ (Miestas ir* valst.)
Taipgi 

Komedijai, Žiniot, Paiakėlioi, 
fddtgunjynai

'• . i

6. • ■ - ’ * • 'A
. * ’7- M- v7 ’. . '

,. u. ‘ . 17.. - >.’!.»
;■ .'.iii1 rfrii JK'ial-A. ■ J ''d

$1.00 Radio $1.00 
Aptarnavimas -

DYKAI R. C. A. ar Cunningbam Tū
bas su kiekvienu pašaukimu. Bile ko
kios išdirbystės, bile kur. šaukite Zurek 
Tel. Juniper 8892 ar Juniper 7551.

- - -...... . - —

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

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

HALSTED ELECTRIC SHOE 
REPAIRING SHOP 

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

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

Orėsiu Dezaininiitiaa 
.'•Orėsiu Siuvimas 
Skrybėlių ^Dirbimas 

telktame ekspertu laatrnk 
djM finose kursuose. Dienomis 
•r rak arai s Žema kaina. Me 
amatai yra patraukiantys Ir 
torai anmokaml - Raikykite dėl 

knyrntAe apie > Ursa. kuriuo
> iU* įdomaujate

. Skrybėlės
' Mes išmokinsime .kaip de*ai 

nfnti ir padaryti trafias skry- 
Mins, kol mokinatės Diplomo* 
duodamos. Ateikite ar ralyklt 
dėl nemokamos knyrutds.

MASTE R COU.EOK
JOS F. KASNICKA. Principą! 
!M N STATE BAN. tilt

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveiksiu atvažiuok” 

i studija arba palaukit i namu*

3315 So. Halsted St
Tel yard, 1546

CLASSIFIES ADS
w-rw

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO >

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE ,

672 West Madison Street

Financial
Finansal-Paskolos________ _

saugus invest-
MENTAS

peikalinga $5000 ant pirmo 
morgičiaus. Geras užtikrintas' 
investmentas. Kreipkitės j 
Naujienas, 1739 S. Halsted St 
Box 1382.

Miscellaneous for Sale 
{vairus Pardavimai

NAUJAS IŠRADIMAS kuri'išbado 
J. Lapinskas, vardu Grožybė Beauty 
Face Powder. Kurjs tinka vyrams, mo
terims ir jaunimui, dėl veido, turi ma
lonų kvapą, prašalina nuo veido viso
kius negerumus, ir daro gražų, linksmą, 
jaunesnį veidą. Vartokite ir reikalau
kite visi, o 'labiausiai merginos, jauni
mas ir barbenai. ’ Dikta bonkutė $1, 
mažesnė 35c. Grožybė, 1432 S. 49 Ct„ 
Cicero, III. J

Furnished Rooms
FORNIŠIUOTAS ‘ kaįnfcltys pasiren- 

duoja jaunam vyrui, su ar be valgio- 
6515 So. Talman Avė. Tel. Prospect 
10210. ♦ > •

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kendžių ir smulk
menų krautuve. arti mokyklos, ne
brangiai. 4830 \V. 15 St. Telefonas 
Cicero 4957.

PARDAVIMUI grosernč ir buČernė 
pigiai už casb. Box 29, 

3210 S. Halsted St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 80 akrų farma Co- 
vert, Mich. su visais įrengimais, 8 
kambarių muro namas, gazas ir van
duo cash arba mainysiu į Chicago'pro- 
pertf.

5414 Wentworth'Avė. 
Tel. Yards 6763

Real Ejstate For Sale

PARDAVIMUI ar mainymui 6 kam
barių bungalow, oktagono priekiu, kars
tu vandeniu šildoma, 2 karų garažas* 
lotas 30x125. 5820 S. Kilbourn Avė.
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