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Lygiai prieš keturioliką metų, kaip šiandien, 
buvo priimtas sekantis 

UETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMO AKTAS

Lietuvos Taryba, savo posėdyje vasario 16 d., 1918 m., vienu 
balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vy
riausybes šiuo, pareiškimu:

IJetuvoj/Taryba, kaipo vienintėlė Lietuvių tautos atstovybė, 
remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir Lietuvių Vil
niaus konferencijos nutarimų iš rugsėjo mėnesio 18-23 d., 1917 
metais, skelbia atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais 
sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę 
atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybes 
pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai 
nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigiamasis Seimas, de
mokratiniu budu visų jos gyventojų išrinktas.

(Po šiuo pareiškimu pasirašė visi 20 Tarybos nariai)

Tautų Sąjunga arba 
turi parodyti savo 
galią arba silpnybę

Bedarbės apdraudos 
projektą priimsiu

6 rytų valstijos
Patys (įarbdaviai turės mokėti 

į tam tikrą atsargos pastovų 
fondą, reikale bedarbiams pa
mokėti

yra tikras

telegrama, 
komisijos

Specialė konsulų komisija pra
nešė, kad yra tikras karas ir 
puolikai yra

Geneva, vas. 15. —Tautų Są
junga šiandien gavo pirmą ra
portą iš savo specialus tyrinė
jimo komisijos Shanghai, tokiu 
budu iš tikrų šaltinių išgirsda- 
ma, kad Shanghajuj 
karas.

Penkių puslapių 
pasirašyta konsulų
sako, kad jau nuo vasario 3 d. 
tikras karas siaučia ir visokios 
pastangos padaryti paliaubas, 
nebeturi pasekmių.

Raporte aiškiai pasakoma, 
kad japonai yra agresoriai ir 
turi savo rankose visą puolimo 
tikslą, neva norėdami užimti 
VVoosti ng fortus ir išvyti kinie
čius iš miesto. Daug žvėrišku
mų padarę japonų jurininkai ir 
rezervistai, ir tikras teroras 
viešpatauja Shanghajuj. Daugy
bės kiniečių areštuota ir ma
žiausioj žinios nėra, kas su 
jais atsitiko, šimtai kiniečių 
yra dingę be žinios. Patys ja
ponai susirūpinę dėl saviškių pri
darytų žvėriškumų ir daugelį 
smurtininkų sakosi deportavę.

Tautų Sąjunga, kuri išsisu
kinėdavo, kad neturinti tikrų 
žinių, todėl negalinti imtis žin
ksnių dėl kiniečių užstojimo, 
dabar turi žinias iš pirmųjų 
rankų. Kinija pati žada šaukti 
Tautų Sąjungos visumos posė
dį, tikėdamasi rasti pakankamą 
skaičių valstybių, kurios ją už
stotų prieš japonus.

Ix)s Angeles, vas. 15. —čia 
dar daugiau pasnigo; vietomis 
nuolat Ii ja. r

Japonijos imperatorius Hirahito apžiūri savo kariuomenę

JAPONAI SHANGHAJUJ ŽADA VARTOTI
NUODINGUS GAZOS PRIEŠ KINIEČIUS

Virš 75,000 kariuomenės sutrauktą lemiančiai 
skerdynei tarį) japonų ir kiniečių Shanghai

Pasikėsinimas prieš 
Romos popiežių?

Rasta ant šv. Petro (altoriaus 
daug sprogstamos medžiagos

Roma, vas. 15. -i- Didelis kie
kis stiprios sprogstamos me
džiagos rasta dėžėj ties didžiuo
ju altorių švento Petro bažny
čioj. 1 Policija aiškina, kad tai 
butą suokalbio susprogdinti ka
tedrą i)’, galbūt, užmušti papą.

Lietuvos moterys 
už nusiginklavimą

Mažosios valstybės išrinko ben
drą kalbėtoją nusiginklavimo 
konferencijoj

Lietuvos

PENKI KARŠTI MITINGAI KAUNE LIGO 
NIU KASĮJ RINKIMU PROGA

Kaip “tautiškai nusiteikę” federantai su kumš- 
. timis ir lazdomis argumentavo prieš

■ socialdemokratus
užteko, tai ir kėdės buvo pa
leistos į darbą.

Tokios muštynės tęsėsi bent 
10 minučių, kol atvyko dau
giau policijos, nes vienas poli
cininkas negalėjo taikos pada
ryti.

Keli triukšmadariai buvo nu
gabenti į nuovadą, o^stud. Jan
kevičių teko vežti miesto ligo
ninėn, nes galva buvo jo su
daužyta.

Penktas mitingas buvo žalia
jame kalne, parapijos salėj; 
čia buvo mitingą pasidarę fede
rantai. Bet ir* čia federantus 
užplūdo socialdemokratai ir ne
leido Ambrozaičiui kalbėti. Ta
čiau federantai laiku buvo apsi
žiūrėję ir ataką atlaikė.

Reikia pabrėžti, kad visuose 
mitinguose buvo labai daug pri
sikimšę žmonių.

Kaunas, vas. 2. — Kauno 
miesto ligonių kasos rinkimai 
netoli, tai dabar pats laikas 
agitacijai.

Smarkiausiai agituoja social
demokratai ir federantai. Smar
kiai veiktų ir komunistai, bet 
jie sutinka daug klinčių. Taigi, 
vakar Kaune buvo surengti net 
penki agitacinjai mitingai.

Pirmas mitingas buvo Šan
čiuose kino teatro salėje, su
rengtas socialdemokratų, šis 
mitingas labai gerai pavyko ir 
tvarka buvo gera.

Po pusvalandžio Šančiuose 
pradžios mokykloje buvo kitas 
mitingas jau federantų sureng
tas. Tame mitinge išėjo kal
bėti federantų lyderio sesuo 
Marytė Ąmbrozaitytė ir labai 
smarkiai kalbėjo prieš savo bro
lį Kazį Ambrozaitj.

Amūrozaitytė nurodė, kad 
Ambrozaitis nesirūpinąs ne tik 
bendrai darbininkų reikalais, 
bet apleidžiąs ir paliekąs varge 
savo tikrus brolius ir seseris.

Krikščionių valdymo laikais 
kai Ambrozaičio' broliai atėję 
pas jį prašyti darbo, tai jis savo 
brolius atidavęs policijai. Se
seris taip pat laikęs šuns vie
toje.

Ambrazaitytė kvietė darbi
ninkus saugotis darbo federa
cijos ir jos vadų, kaip ugnies 
ar maro.

Tračią mitingą socialdemo
kratai surengė Rotušėj. čia 
kalbėjo Galinis, Paulauskas, 
Freimanas ir yienas “kairysis”. 
Nors iš vietų replikų ir karštų 
buvo, tačiau skandalų išveng*

Kaunas, vas. 2 
Moterų Organizacijų centro val
dyba šiomis dienomis rengia vi
są eilę mitingų Kaune ir pro
vincijoj. Mokslo vyrai tuose 
susirinkimuose kalbės už nusi
ginklavimo ir taikos reikalą.

Gieneva, vas. 15. — Mažosios 
valstybės, skaičiuj 14, norėda
mos kad pasaulis ir jas išgirs
tų, išrinko, iš savo tarpo vieną 
bendrą kalbėtoją Nusiginklavi
mo konferencijoj pasakyti ben
drą kalbą, ir kiti jų atstovai pa
sakys tik po trumpas prakalbė- 
les.
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Legionas ieško ' darbo 
1,000,000 bedarbiams

. 4

New York, ivas. 1& — Visoj 
šalyje kampaniją su tikslu gau
ti milijoną darbų bedarbiams 
pradėjo Amerikos legijonas su 
pagalba Amerikos Darbo Fe
deracijos ir nacionalės garsin
tojų asociacijos. Daugiau kaip 
7,000 miestuose įsteigti komite
tai, 10,000 Legijono ofisų ir 
30,000 A. F. L. unijų žada ben
dradarbiauti toje kampanijoje.

Antanas Norkus gavo 
kulkų į /kojų

Kaltina savo švogeri Joną 
Blačių

maži susikirtimai, palyginus su 
ta kruvina skerdyue, kokia 
rengiama' ar jau ir prasidėjo. 
Iki paskutiniam momentui abi 
pusėės karštai besirengia galu
tinai kovai. Kiniečiai pristatė 
per keliolika mylių apsaugos li
nijų, apkasų ir spygliuotų už
tvarų, su užmaskuotais kulko
svaidžių lizdais, artilerijų ba
terijomis ir apstatytų atsidavu 
siais kareiviais.
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Pastangos “sutaikyti” nepavyko
Visos pastangos atvesti į tuk 

ką atrodo beviltingos. Japonų 
ultimatyvis reikalavimas yra, 
kad kiniečiai pasitrauktų “juo 
toliau, tuo geriau”, bet mažų 
mažiausia per 30 mylių už 
miesto. Iš kiniečių štabų gir
dėti neabejojanti, pareiškimai/ 
kad “japonai kariauja musų že
mėj. Kinija laikysis ligi pasku
tinio žmogaus^’.

Amerikos savanorių 
linijas bombardavo 

japonų armotomis
Boston, vas. 15. — Specialę 

bedarbės apdraudę parekomen
davo šešioms rytų valstijoms, 
Massachusetts, New York, Ohio 
Pennsylvania, New Jersey ir 
Connecticut susirinkusi tam 
tikra tarp-valstijine bedarbei 
tvarkyti komisija iš šių visų 
valstijų.

Apdraudos projektas skam
ba' šiaip: s

1. Priverstinas įsteigimas 
valstybinės sistemos bedarbės 
rezervams.

2. Kiekvienas darbdavis mo
ka po 2 nuošimčiu visos algoms 
išmokamosios sumos į bedarbes 
apdraudos fondą.

8. Tokiu budu sumokėti pi
nigai paliks pačios įmokėjusios 
firmos bedarbės rezervas ir taip 
bus vartojamas atskaitose.

4. Aukščiausia bedarbiui at
lyginimo rata^bus 50 nuošim
čių darbininko algos, arba že
miausia $10 savaitei; ilgiausias 
bedarbės pašalpos mokėjimo 
laikas 10 savaičių laike 12 me
nesių. Darbininkai, kurie ken
tės bedarbę dėl trumpų darbo 
terminų, taip pat naudosis šios 
apdraudos pašalpomis, jei jų 
uždarbiai bus mažesni kaip 60 
nuošimčių pilnos savaitinės al
gos.’

6. Kuomet firma jau turės 
rezerve įmokėjusi tiek, kad iš
eis ix) $50 kiekvienam jos dar
bininkui, reikale atsitikus pa
šalpai, tai darbdavis bemokės 
j fondą po 1 nuošimtį; kuomet 
pasieks $75, nebemokės visai, 
bet kai tik fondas nukris ligi 
žemiau $75 kiekvieno darbinin
ko atsargai, darbdavis vėl tu
rės mokėti.

7. Valstija tarpininkaus kaip 
saugotojas, tarpininkas ir išmo
kėtoj a s'.

8. Valstija griebsis žinksnių 
viešiems darbams skatinti,

9. Bedarbės autoritetai, 
įsteigs stabilizacijos agentūras.

Chicago, vas. 15. — Antanas 
Norkus, 43 metų, gyvenantis 
472^ South Campbell avė. tapo 
peršautas per dešinę koją, ma
tomai susikirtime su kitais. 
Nuvežtas į Bridewell ligoninę 
jis pasakė New City policijai, 
kad jo švogeris Jonas Blacius, 
40 metų, gyv. 4529 South Her- 
mitage avė. jį pašovęs.

Blacius areštuotas.

Japonijos

Japonija kalbina didžiąsias vals
tybes, kad priverstų kiniečius 
pasitraukti be mūšio

Shįftnghaų tas. 15. — Ameri
kos ir Anglijos savanorių kor
pusas tarptautinei kolonijai 
ginti gavo pirmą ugnies krikš
tų iŠ japonų, kai šių armotų 
šoviniai pradėjo krist ir sprag- 
dinėti jų barikadose, kolonijoj. 
Savanoriai skubiai pasitraukė, 
bet vėl grįžo į pozicijas ir pra
dėjo stiprinti apsaugos barika
das.

Tokyo, vas. 15
užsienių reikalų, ministeris Yo- 
shizaVva atsikreipė į Amerikos, 
Anglijos, ir Francijos ambasa
dorius, kviesdamas juos į pasi
tarimą su tikslu priversti ki
niečius atsitraukti iš Shanghai 
miesto. > 

z 

' Nanking, Kinija, vas. 15. — 
Kinijos ' na’cionalė gvardija, ži
noma kaip gen, Chiang Kai 
Sheko “nuosavybė”, šiandien 
prisijungė prie 19 armijos 
Shanghai miestui ginti. Karei
viai gerai išmokinti ir apgink
luoti, visi turi plieno kepures 
ir savo laukines aTmotas. Gvar
dija tuojau užėmė pozicijas.

J ’ v’1' ■„ ■'

Atrodo, kad ofenzyva prasidėjo
Shanghai, vas. 15

Vokietijos darbininkai 
remia Hindenburgų

Žmonių retežis "išgelbė
jo skęstančius

Chicagai ir apielinkei federa- 
Ha oro biuras šiai dienai pra
našauja; » 

Kiek šilčiau, vjdutinis 
giaudia rytų vėjas. 

’ * * * .

Vakar temperatūra 30.
Saulė teka 6:48, ledižiasi

5:28; mėnuo leidž. 1:47 ryto. Anglijos gubernatorių Jackson

dau-

Calcutta, Indija, vas. 15. — 
Indijos studentė mergina gavo 
9 metus už pasikėsinimą prieš

Pradė
jus temti, tuojau ir prasidėjo 
sunki armotų kanonada, kuri, 
manoma, bus įžanga j didžiąją 
japonų ofenzyvą su 25,000-85^- 
000 japonų kariuomenės, pasta 
tytos j frontą prieš 50,000 ki
niečių kariuomenės. Oficialiai 
pranešama, kad Shangai fronte 
dabar pririnkta virš 80^000 ka
reivių, iš kurių 10,000 priklau
so įvairioms didžiosioms yalsty 
bėms, valdančioms tarptautinę 
koloniją.

Laukiama milžiniško mūšio 
Shanghai-Woosung apie 20 įmy
liu ilgumo frontų. Sakoma, 
kad visi ligi šiol buvę pasta
rųjų 2 savaičių mūšiai liks tik

Shapghai, vas. 15. -— Apie 
50,000, kiniečių ir apie 25,000- 
35,000 japonų ištisai Shanghai- 
Woosung fronto paruošti kru
vinai, lemiančiai kovai, laukia 
įsakymo pradėti.

Suvienytos Valstijos ir, Ang
lija pasiuntė dar vieną protestą 
Japonijai .dėl iškėlimo kariuo
menės j tarptautinę, neutralę 
koloniją ir dėl japonų pasiryži
mo naudoti nuodingus gazus 
kiniečiams naikinti.

Washingtone naujas sujudi
mas dėl Ainerikos vice-konsulo 
sumušimo, japonų ginkluotiems 
dvyliams jį užpuolus Shangha
juj.

Kinijos atstovas Tautų Są- 
------- J “ rengiasi pats šaukti vi- 

Sąjungos posė- 
kad toji pa- 

prieš Japoniją, 
turi Kini-

su

Shapghai, vas. 15.

suotiną

skelbtų boikotų prieš Japoniją 
Japonija, kuri jau turi Kini 

joj virš 100,000 kariuomenės si 
visų rūšių1 moderniškais gink 
lais, rengiasi dilr daugiau pa

joj 
visų 
lais, 
siųsti į 
gų, kaip 
džiosioms

daugiau pa

praneša iš Tokyo di 
valstybėm^.

m,...... .

Washington, vas. 15. —*• -At- 
tomey general Mitchell prane
ša, kad pusė teismų darbų kįla 
dėl prohibicijc»&

Berlynas, vas. 15. —Vokieti
jos republikonų organizacijos, 
įskaitant ir stiprią Socialdemo
kratų partiją, apimančią žymią 
daugumą šalies darbininkų, iš
sireiškė šiandien nacionalej 
konferencijoj, kad jie rems 
Hindenburgo kandidatūrą į pre
zidentus.

Daugelis 
ganizacių , 
Brueningą 
fašistams,
Hindenburgą dėl jo ištikimybės 
respublikos konstitucijai.

republikoniškų or- 
nupeikė kanclerį 
dėl o \ nuolaidumo 

tačiau visos pagyrė

Lietuva išvyko derėtis 
su Francija

Y -------------
Ęlaipėda, vas. 2. — Iš Lie

tuvos išdyko į Franci ją preky
bos departamento direktorius 
Norkaitis ir užsien. min. ūkio 
Skyriaus departamento ^direkto
rius Kuzminskis susipažinti su 
prirengiamais darbais prekybos 
sutarčiai su Fraficija.

\ -------------

Hitleris padarytas Vo
kietijos pilietis?

Ketvirtas mitingas buvo Zi- 
tiečių salėj, federantų sureng
tas.

Į Zitiečių salėj surengtą mi
tingą nuėjo daug socialdemo
kratų iš Rotušės. Federantai 
socialdemokratus nenorėjo į 
salę įsileisti ,o įėjusius stengės 
jėga išstumti. , I.

Pirmiausia vienas federantas 
stud. Jankevičiui kirto 4 veidą, 
o kiti federantai lazdomis smo
gė jam į galvą. Socialdemokra^ 
tai šoko Jankevičiaus gelbėti, ir 
prasidėjo muštynės. Kadangi 
socialdemokratai nuėjo tušČio- 
mis rankomis,xtai pradžioj fe
derantai juos gerokai apkūlė, 
bėt kai socialdemokratai įniršo, 
tai * lazdas iš federantų atėmę 
juos šutinti. Čia', anot patar 
lės, federantams atsisuko ant
ras lazdos galas. Bet lazdų ne-

Milwaukee, Wis., vas. 15. — 
Keturi jaunuoliai išgelbėti, įlu- 
žę po ledu bečiuopiant MilwaU- 
kee upėj. Kiti čiuožėjai sudarė 
retežį, susikibę rankonjis ir L 
lužusius pasiekę išvilko į kran
tų.

Grekija įveda 3 pasniko 
dienas savaitėj

Atėnai, Grekija, vas. 15. — 
Įvestos trys bemėsės dienos sa
vaitėj, kad .nereiktų importuo
ti s daug mėsos iš užsienių, kas 
kenkia šalies finansams.

Hamburg, Vokietija, vas. 15. 
—čia nušautas vienas žmogus 
fašistų kautynėse su 'komunis
tais, abejiems plakatus bedūli
nant.

Berlynas, vas. 15. — Fašis
tų vadas, Adolfas Hitleris, ga- 
vo pakvietimu iš tūlo universi-
teto Brumvicke už instruktorių, 
tub budu patapdamas Vokieti
jos pilietis. Hitleris pilietybe 
senai rūpinasi, norėdamas kan
didatuoti j Vokietijos preziden-

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

giau turi naudos. Bėt klausimas, kur s, 
garsintis? Geriausia ir patogiausia lie
tuviams biznieriams garsintis NAUJIE
NOSE. Kas NAUJIENOSE garsinasi,
tas visuomet turi naudos!
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KORESPONDENCIJOS
kad buk aš

St. Charles, III za

si prašymas moteris gani

gaiš įttkužSs. įHiiku’š kaleiidb riU? įbL. J

Lietuvon ir Atgal
Rašo Dr. A. MARKERIS

Kenosha, Wis
Klaidą atitaisymas

M) mano

Winnipeg, Canada

orgamzaci

Toronto, Ont

Aitvaras

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

neat 
žino

Studentai

porą žodžių 
laikraščių 

Aš manau, 
privalėtų

tvarkos mokslo 
nors

■_____________________________________ _______

nis suteikta ir 
į koresponciją 
Juo labiau, kad

su srųegajs, ap- 
ir ledais.

ir birželis

KAip kelksriais1 pdreilaisiais 
nięfais\ taip it' šiemet gavai!' 
sieiMpj “Naujienų” kalendorių 

ipetams. <Norš Lietuvoje 
cfabur desėtkai vteokių kalėlfe' 
ddflty išeiga?, bet aš šį "Naujiem 
mF katodinių . paSMabfnu

Jei daroma tokie prie- 
tai reikia paduoti ir 
Bet Bemokslis, mato- 

reikalu 
jis drožia, kas tik jam

UŽSUK 1V4E>IQ Z<UGK¥i:S7?RlKB PROGRĄMA1*~60' nsodernilkų minučių su ser'auilais pasaulio lokių orkestrais tf Waltcr \Vinchcll, kupio 
į)asakoįlmttivple Ha)lihęn^įsilipa rytojaus žlnląs, Programos kiekvieną AntradienĮ, Ketvirtadieni, ls šeltaUenl, vakarais, N-foG. -radio

vtenamfc lape rodo metų lai
kus. Sausis, vasaris ir kovas 
rbdb žiemų 
šalusiais medžiais 
Balandis? gegužis 
rodo pa vasarį,—saules apšvies 
ta moteris su gėlėmis 
liuinynais. Liepos ir rugpiutis 
rodo vasarų
tos grožyje su grebliu. Rugsė
jis ir spalis----obelis vaisiais
aplipusi pakalnėje. Lapkritys 
ir gruodis — vėl rodo žiemą

reilta:
He jokiai 
naudos neišeina.

Ir štai dabar “Vilnies” ata
kos yra atkreiptos prieš tuos* 
žmones. Visa, tai daroma todėl, 
kad jie ftepattrikttujtt Mrfstyos

'_____  Antradienis, vas. 16, 1982
kad tiesos! 
kurte uesi-

Mrn. Bctty Luedeke iŠ Dayton rato: “A6 
vartoju KruRKhen. kad numažinu avarum*— 
aS ncU-kau 10 tfvarų j vien* savaitę ir ne
žinau kaip ii ir rekomenduoti”.

Kad nuimti riebumą lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI —r imkite pusę Saukutb- 
lio Kruachen stikle karihb vandens ryto priefi 
pusryčius — tai yra saugus .būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka. kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite j| pas bile aptiekininką Amerikoje. 
Jeigu U pirma bonka lieja knis jus. kad tai 
yra numukusias bilda* nusikratyti riebumo
— pinigai grąžinami.

žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Šalis
— yra datlsr imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatą.

Tai tokiais visuomenininkais, 
kaip matėme, yra didelė dau
guma Lietuvos studentų. Da
bar pažiūrėkime, kokiais vi- 
suomeninkais yra didelė dau
guma Amerikos studentų.
Visai pirmiausia, reikia atvi

rai pasakyti, kad visuomenės 
gyvenimu, arba krašto tvarka, 
arba politika Amerikos stu
dentai (didelė jų dauguma) vi
sai nesidomi, nesiinteresuoja 
ir nesirūpina. Jeigu jie ir tu
ri šiokius tokius visuomeni
nius idealus ir linkimus (ten
dencijas), tai ir tie patys yra 
latentiniai 1 (paslėpti, nevei
kianti). Ir jie, studentais bū
dami, visai nebando visuome
nins idealus bei linkimus prak- 

atseit, išvystyti ir gy- 
pritaikyti. Atrodo,

gyvenimo 
rosnes 
nepajėgia 
meruoli. 
ronliečiai 
skaityti, lab 
vikus 
lis jau pradėj 
“Laisvės” ir 
vien tik visokie šmeižtai tėra-1 
šoma. Kai kurie tiesiog sakoj 
kad jeigu nori “literaturkai” 
priklausyti, tai turi būti pa-l 
tentuotas šmeižikas. Ir lai la
bai panašu į tiesą. Kiek aš pa
žįstu “literaturkos” narių, tai 
beveik visi jie yra pasižymėję 
šmeižikai: vieni šmeižia liežu
viais, o kiti per lakrašeius. 
Pirmo laipsnio šmeižiko titu
las, be abejo, priklauso Bau- 
rui. Tai akliausias fanatikas, 
kokio ir šiaiis išgverusiais lai
kais, nėra lengva surasti. Jis 
su niekuo nesiskaito jr savo 
liežuviui duoda pilną valią*. 
Laimė dar, kad jis nemoka 
rašyti. Jeigu galėtų rašyti, tai 
per “Vilnį” ir “Laisvę”, tut 
būt, apšmeižtų kiekvieną jam 
nepa t i n kainą žmogų.

Na, pakaks rašyti apie šmei
žikų?. Aš manau, kad kai kat
rie jų yra savo rųštes ligony?. 
Ar tie žmonės, kurie šužiniai 
kitus šmeižia’, yra pagydomi, 
ar ne, — į tą klaitoi*mą gpl ge
riausiai galėtų’ atsakyti psi
chiatras

lyg jie neturėtų visuomeninių 
impulsų, kurie visuomeninius 
idealus ir tendencijas juose 
sukeltų ir darban įšauktų. O 
todėl jie, iš tikrųjų, ir yra vi
suomenei bei valstybei spora- 
diški (pavieningi) ir pasyvus, 
vadinasi, devatalizuoti indivi
dai, arba gyvieji lavonai!

Labai skaudus reiškinys, bet 
jį nutylėti, rodos, tik fanati
kas tegali.

Apie susikristalizavimą vi
suomeninės bei politinės Ame
rikos studentų ideologijos, 
krypties, arba nusistatymo, ži
noma, ir kalbos negali būti. 
Jie išeina universitetą ir tam
pa profesionalais visuomeniš- 
kai bei pasauliškai taip tušti, 

I nekalti, kaip kad, rodos, jie 
butų niekados jo ir nėję. Va
dinasi, tą gyviausią savo dva
sios gyvenimo perijodą kada 
geriausiai sekasi praplėsti ir 
paįvairinti savo žinuotės įtal
pą, įterpiant į ją ir krašto 

politikos— 
pačius svarbiausius pra

dus, jie praleidžia tik techniš
kus mokslus bestudijuodami, 
sporte besimankštydami ir, 
bendrai, tik technikos ir spor
to reikalais besidomėdami ir 
besirūpindami.

(Bus daugiau)

krašto tvarkyme?!
Be to? kas jau pasakyta, 

kiekvienas žmogus turi žinoti, 
kad patsai žodis .politika, turi 
gilią ir labai kilnią reikšmę, 
kad jo drovėtis nereikia, nors 
tai]) kai kurie piliečiai ir da
ro. Graikiškai politis reiškia 
pilietis, o politikos reiškia pri
klausymą piliečiams, visuome
nei arba valstybei. O priklau- 
ti visuomenei ir jos labui dirb
ti reiškia juk visuomenininką, 
arba žmogų, kuris ir turi ir 
naudoja aukščiausią savo as
menybės dorybę: artimo mei-

“Vilnies” No. 34 tilpo iš To
ronto korespondencija, po ku
ria pasirašo kažkoks Draugi
jos natfys. Toj savo neva ko
respondencijoj jis be jokios 
sarmatos Šmeižia visai nekal
tus asmenis, kurie neaptaria 
diktatūrai ir draugijoj nevari- 
nėja politikos. Aš pats ta* 
draugijai' pei klausau ir nie
kuomet nesu pastebėjęs, ;kac 
“Vilutes” korespondento šmei
žiami žmonės butų ką nors 
blogo pądrę draugijai. Kaip 
tik ptieŠiitgai, — jie visuome 
dęjo pastangas, kad palaikyti 
draugijoj tvarką ir vengti be
reikalingų nesusipratimų, ku- 

organizacijai ant

Baigdamas dar 
tarsiu pažangiųjų 
korespondentams, 
kad korespondentą 
ypač būti atsargus su visokiais 
šmeižtais bei prasimanymais. 
Tai niekam nieko gero 
neša. Pažangesniems 
nčms reikėtų kiek galima la
biau laikytis vienybės, o ne 
skleisti visokias nesąmones; 
kurios pagimdo bereikalingus 
ginčus ir nesusipratimus.

— J. Keblus.

Dėl dedarbo daugelis 
laikraštį užsiprenu- 
Tas faktas, kad to- 
mėgsla “Naujienas” 

surūpino bolše- 
Juo labiau, kad dauge- 

kra lytis nuo 
Vilnies,” kur

rlant laukinių žmonių to u tė
tes)? politika yra pato svarbiau
sias* kultūrines ir ekonominės 
žmonių' gyvenimo eigos veiks
nys.* Tiesą sakant? tai' toks 
svarbuk' bei galingas veiksnys, 
kad: per jį1 tik vieną; rodb, te
gali valstybė pasiekti- žymios 
kultūrinės ir ekonominės auk
štumos. Kitaip? regis? ir ne
gali Imti. Juk politika — tai 
krašto valdžios ir teoretinis ir 
pritaikytas mokslas. Ir juo 
giliau bei nuoširdžiau šitą

idėjomis 
Atrodė lyg kokia 
komunistiškos or- 
narys organizuoja 

Vėliai! ir pats J. 
nusivylė tuo “ga

biu” socialistu ir pareiškė, jog 
Novogrodskas dauginusi,ai tani 
sumanymui ir pakenkė.

Iš tų faktų kiekvienas su
pras, kodėl1 ligi šiol mes netii- 

socialistinės

randu praktiškiausiu kalen
dorium*. Jis muų tuomi patin
ka, kad nereikia; kaip 
kitus Lietuvoje dieninius ka
lendorius, kasdien nuplėšinėti. 
Kita pusė tiiščia — galima1 šį 
tą reikalingo užsirašyti. Pra
eito ir ateinančio mėnesių ka
lendoriukai tame pačiame la
pe duoda progos matyti pra
eitą ir ateinantį mėnesius. Lie
tuvių tautinės^ bei atsitikimai, 
svarbesnės krikščioniui Šventės 
ir dar AiberiLotv Šventės su
daro višą’, kaip reiteiaV kalen
dorių. Gražus* Vaizdai kiek-

.... ... -. . ■ ..... .......

polemizuoti 
noro, kadan- 
visiškai nesi- 
visgi esu pri- 
keletą pasta- 
už akių tiems 

nesusipratimams.
Bemokslis sako, kad fašisti

niai šmeižikai, kurie turi įkū
rę ir savo draugiją, spiečiasi 
apie laikraščius “Vienybę”, 
“Dirvą” ir net “Sandarą”. Pri
rašė jis daug ir kitokių nesą
monių, kuriomis paprastai yra 
turtingi bolševikiški laikraš
čiai. Jokių faktų jis nepaduo
da-. Bet įdomiausias Bemoks
lio pareiškimas yra tas, kad 
šmeižikai pasirašo slapyvardč- 
mis!!

Siame alvėjyj Bemokslis pa
taikė teisybę pasakyti: prisi
pažino prie šmeižtų. Jo pa
ties dėsniu einant, jis šmeižia 
kilus, kadangi pasirašo slapy* 
varde. Taip bent logika: ki-» 
tus smerkia už slapyvardžių 
naudojimą, o pats pirmas sle 
piasi už slapyvardčs.

Bemoksite puola kokių tai 
fašistų oFgahizaciją< TUo > tar
pu čia visi žino, jog tokios or
ganizacijos musų kotohijoj nė
ra. O jeigu jis žino, kad k<^ 
kie tai fašistai turi susisukę 
lizdą, tai kodėl atvirai hepasa*- 
ko, kuktas lizdas randasi. , 

Primeta. Bemokslis ir. muš
tynes. Dėkai te nesigineysiit: 
gyvenime lokių dalykų pasi- davatkoms ir nepripažįsta dik

Bet; turint* .galvoj' Lietuvos 
studentus, tik džiaugtis reikia? 
kadi jie ncatidėlteja, nelŠSisuki* 
nėja* visuomeniškų bei* ‘huma
niškų: pareigų ėjimo; bet iš pat 
pradžių stengiasi- tas pareigas 
eiti; O' tai, žinotna, reiškia, 
kad’ visuontonin-io gyvenimo 
problemų jie nesibaido, nesi- 
Šalina, bet gyvai jas studijuos 
ją ir riša. Ir tokiu budu jie 
išvysto savo ideafogiją, įsigyja 
nusistatymą mokyklose būda
mi, kada tokįuš’ jų veiksmus 
motyvuoja Ibiipųš' idealai, o ne 
tada, kai gauna pelningą tar
nybą ir jų idealus motyvuoja 
— pinigai!

Dabar, dalykas visai aiškus, 
rodos, kuo aiškiausias, kad ši
tuo natūraliu keliu studentai 
eidami, ar jie, nori ar nenori, 
politikoje vis liek turi dalyvau
ti. Ir kas tame blogo? Juo 
labiau, kad mųsų laikais Be
veik visame pasaulyj (išski-

VasariO JI d. čia turėjo įvy
kti krutamųjų paveikslų va
karėlis. Tatai buvo ir išgarsin
ta. Tačiau dėl netikėtos nelai
mės vakarėlis neįvyko. Tad 
susirinkusieji nepasitenkinę 
turėjo grįžti namo.

Visų tų, kurie buvo į tą va
karėlį atvykę, aš labai atsipra
šau. Tai tikrai buvo nemaloni 
padėtis. Bet juk su kiekvienu 
gali atsitikti nelaimių, — nuo 
to niekas nėra liuosas.

Dar kartą prašau dovanoti 
man, kad dėl to vakarėlio tu
rėjote nemalonumų. Tuo pačiu 
laiku noriu pranešti, kad toj 
pačioj salėj yra rengiamas ki
tas paveikslų vakarėlis, kuris 
įvyks vasario 18 d. Kad atsi
teisti su tais, kurie buvo su vil
ti, programas prirengtas daug 
ilgesnis ir įvairesnis. Tad visų 
St. Charles ir apylinkių lietu
vių kviečiu atvykti į parengi
mą ir smagiai praleisti laiką. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

- J. K. Milius.

Sausio 25 d. “Naujienose’ iš 
musų kolonijos tilpo kores
pondencija vardu “šmeižikų 
ruja”, kurią paraše kažkoks 
Bemokslis. Kadangi “Naujie
nos” yra pažangus laikraštis ir 
r* varžo svetimų nuomonių, tai 
tikiuosi, jog 
man proga 
panagrinėti.
ji musų kolonijoj5 sukėlė datų 
bereikalingų ginčų ir nemalo 
mimų.

Su Bemoksliu 
aš neturiu, jokio 
gi jis su faktais 
skaito. Tačiau 
verstas padaryti

taiko. Pasitaiko privatiniame 
gyyenime, pasitaiko ir organi
zacijose. Su girtavimu tai ki
toks reikalas. Aš gal nesukly
siu pasakęs, kad ir pats Be
mokslis perdaug nesispiaudo. 
Visgi reikia atskirti* chroniš
kus girtuoklius nub tų, kurie 
karta? nite kavtoi “jtesiilnttsmK 
na”.

PrimefhnttiB? kad’ žmonės Afet 
gatvėse yra užkabinėjaihit yra 
— net švelniai sakant — begė
diškas, 
kaištai 
faktai.
mai, su faktais jokių 
neturi
ant seilės užeina.

Bemokslis sako, jog šmeiži
kams labai nepatiko “Kelei- 
vyj” tilpęs Jono Martinonio at
sišaukimas, kuriuo Winnipego 
lietuviai buvo raginami įkur
ti' socialistų organizaciją. Gal 
bus, įdomu skaitytojams patir
ti, kodėl ligi šiol tokia orga
nizacija nebuvo sukuria. Daug 
apie tai nekalbėsiu. Paduosiu 
kelis faktus, kurie nušvies da
lykų padėtį.

Pirmiausiai turi pasakyti, 
jog J. Martinonio iškeltas su
manymas tiek pas mane, tiek* 
pas daugelį pažangesnių lietu
vių rado pritarimą. Mes su
prantame, jog socialiStiška or
ganizacija yra- būtinai reika-> 
iinga, kad palaikyti darbinin
kų judėjimą tinkamoj kryptyj.

Jeigu taip, tai kodėl tokia 
organizacija nebuvo sukuria? 
štai kodėl: mums labai keis
tai atrodė, kad atsišaukime 
buvo pasakyta, jog organiza
vimo iniciatyvą pasiėmė ant 
savęs “gabus” socialistas Jonas 
Novogrodskas. Mums gi bu
vo žinoma, kad tas “gabus” 
socialistas priklauso komunis
tų ALDLD. 217 kuopai. Todėl 
ne vienam pažangesniam lie
tuviui pradėjo skverbtis į gal
vą mintis, kad tas sumanymas 
nėra socialistinėmis 
paremtas, 
komedija: 
ganizacijos 
socialistus.
Marlinonis

tikuoja, tuo geresne ir nau
dingesnė būna krašto valdžia 
ir tvarka. žodžiu; tiesiai, 
šviesi, kilni ir kraštui naudin
ga politika — tokia jau ir 
tvarka; kreiva, tamsi, žema :r 
kraštui pražūtinga politika — 
ne kitokia ir tvarka.

glaudžiai daboji 
linijos laikytųsi 
laiko, tuos pašalina.

Todėl? kas gali būti pilie
čiui privaloniesnio, kaip akty
vus dalyvavimas politikoje? 
Juk tik tie, kurie dalyvauja 
politikoje, Kartu dalyvauja ir 
viso kfašto įvairių sričių ūkio 
tvarkyme. O kas, pagaliau, 
gali būti kiekvienam. piliečiui 
butinesnįo, naudingesnio ' ir 
kilnesnio!* kaip rūpestingas ir 

ntegas? ,ledai> ir Bdlteta sto- išmintingas dalyvavimas savo

Taigi, krašto tvarkos švaru
mas iy naudingumas visuome 
nei išimtinai priklauso nuo tų 
kurie politikos vairą valdo, ii 
tų, kurie tuos valdininkus sa- tikuoti» 
vo balsais išrenka ir, išrinkę, veniniu i

taturos. Tąd bolševikai* kaip 
yra sakoma, nori juos iš drau
gijos išjoti.

Draugijos narys bando mas- 
kvinius įtikinti 
esu koks tai adjutantas, kapL 
talistų tarnas ir “Naujienų” 
išnešiotojas. Kadangi aš esu 
darbininkas, tai ir stengiuosi, 
kiek galėdamas, darbinjnkų 
laikraščiuiy padėti bęi jį rem
ti. Tai darau, kiele man gyve
nimo aplinkybės leidžia. Tai 
“Vihvies” Šmeižikas man pri- 
nieta; tead{ buk aš landžioj ąsi 
pb'komunistų šlubas* ir rodąs, 
ką “Naujienos” apie juos rašo. 
Tai šlykštus prasimanymas.

• Jeigu aš nueičiau pas tokį 
Kevezą ar Bimbą ir parody
čiau jiems “Naujienas” (kur 
apie juos rašoma), tai vargu 
lespėčiau atidaryti duris-ir 
išnešti savo kailį sveiką. Bet 
man nėra mažiausio reikalo į 
jų stubas su “Naujienomis” 
eiti, -— jie patys pas mane at
eina laikraščio nusipirkti, šai 
ir pavyzdys: sausio 25 d. 
“Naujienose” tilpo korespon
dencija apie Sumį ir Dukterų 
Draugijos reikalus. Korespon
dencijoj buvo paliesti ir kai 
eurie asmenys iš komunistų 
nisėsl Komunistams labai pa
rupo, kas ten apie juos rašo
ma. Draugijos sekretorius Kc-I 
veža atsiuntė pas mane net 
savo žmogų, kad duočiau jam 
tą “Naujienų” numerį. Aš mie- 
ai sutikau lai padaryti.

Tokie lai faktai. Primeti
mas, kad aš landžioju po ko
munistų stubas; ,yra gryna ne
sąmonė. Korespondentas dar 
sako, jog į Toronto ateina tik 
vienas egzemplioris “Naujie
nų”, kuris bcvalkiojant nu
plyšta. Kiek aš asmeniškai ži
nau, į Toronto ateina 10 “Nau
jienų” cgz. O juk labai gali
ma, kad yra to laikraščio skai
tytojų, kurių aš* nepažįstu. Gi 
lai, kad “Naujienos,” beeida- 
mos iš rankų į rankas, nuply
šta, kaip tik kalba to laikraš
čio naudai. y’a<jįnasį,,.žmones 
mėgsta “Naujienas”'skaityti ir 
įdomauja tuo, kaš ten parašy
ta. Tai didelis kreditas laik
raščiui. . .

Aš esu tikras, kad pas mus 
“Naujienų^’ skaitytojų butų 
nepalyginamai daugiau, jeigu

It’s toasted
Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knitėjimus—prieš kosulį

. ČOpr.,1932, . •* r
The Ahierlcan Tobacco Co.

"LUCKIE5 iš tikrųjų palankūs mano gerklei"
^Lupė liėnbfi aštrių knilejimų. AŠ LUCKY mėgėja. Negali Būti abejonės 
apie tai — LUCKlES iŠ tikrųjų palankūs mano gerklei. Valioj tam jūsų pato
bulintam Celofaniniam pakelio įvyniojimui— jis tikrai atsidaro be didelių 
pastangų— dūku tam skvetui.” \

.Naujienų 
rašytoj korespondencijoj per 
neatsargumą įsiskverbė pora 
klaidų. Paragrafe, kur kalba
ma apie kuopos komiteto iš
rinkimą, pasakyta, jog išrinkta 
S. Butkus. Vietoj S. Butkaus, 
turėjo būti p-nia Mary Jeli- 
nemskienė. /

Septintame paragrafe para
šyta: “kas daugiau pasidarba
vo kuopai, -- Marcinkus ar 
Kas]>araitis?” Vietoj Kasparai
tis, turėjo būti Kaspara^'< ■ 

e ' 1 t • f * ■— Kenoshielis.
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end your troublcs,

88.0dJo-

Valdo Bernus —

klausia kieno tas

i Delančienės

/T *
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senis 
vieno

nurodymuose prie kiekvienos 
Dėžutė ir tabletės turi Bayer 
Žiūrėk Bayer vardo ant dė-

—o—
as though Danny

-> Mahanojaus

Polka ir Nemunas

Jonai- 
Reiškia, ir vėl jam badys 
jo paties agurkų skelbi- 
ir visi siūlys valgyti agur-

called for men. If 
as to whether they 
not, ask them. Oh!

gyveni- 
tikrai

Subatos Vakarėlį ir 
L —i — Vencke-

.ų ir ; Lakštingalos 
Mahanojaus Lietuvių

— Polka ir 
Victoro Kapelija 

Giesmė ir Malda

Bayer Aspirin pašalins bile kokį skaus
mą. Neabejokite apie tai. Viena tab- 
letėlė tai įrodys. Nurykit ją. Skaus-

V4MKV NOM
•ROUHt> SCUMV FOVU 
cuec.? x-r*s V*** 

ttornE U, -

I,   am mo^eanį
btuvosJSJ

OKmĮNKAS
LIETU VOS VAUBSTftX3tl S-OUHGOS

[Acme-P. 8 A. Photo]

Alfred E. Smth, kuris vėl kandidatuos į Amerikos preziden
tus. Jo kandidatavimas demokratams gali padaryti daug ne

malonumų. '

ditorium at 7 o’cločk sharp.
.... O*'—-

Please šeini all eontributions, 
criticlsms, and appreciations to

WISSIC
Specialistas iš 

Rusijos

——- o**** **
As n. reminder, there will be 

dress reheąrsals Thursday and 
Friday at the Lithuanian Au-

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

vakarėlis — P.

ūmą .n ...i
composers by that name. He 
wrote “God Save the King”.

193 Grand Street

AGURKAI 
j arba 

Ekskursija į Lietuvi)

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kaunan atvyksta ’Penningto- 
nas, raugytų agurkų fabrikąn- 
tas, iš i Chicagos. Jis išreiškia 
viltį, kad čia tur būt Jonaitis, 

> jo agurkų garsintojas, dar nė
ra buvęs, ir todėl jam, Penning- 
tonui, ramybės nedrums. Jitfni 
sutinka su dailia ir^ turtinga 

• našle Delančiene,' atvykusia iš 
I Amerikos savo dukters ieškoti, 

kurią pametė pasaulinio karo 
pradžioje, gelžkelio nelaimėje, 
kai skubinosi pabėgti iš Euro
pos nuo karo. O kadangi ir 
Penningtonas yra našlys, tai 
tarp jo ir Delančienės veikiai 
užsimezga kaip ir romanas.

Bet ve Penningtonas susitin
ka su savo skelbimų ekspertu 
ir desperacijoj šaukia: 
tis! 
akis 

- mai 
kus.

O Jonaitis, pilnas idėjų, kaip 
geriau garsinti biznį, išdėsto 
planus savo darbuotei. Penning
tonas pagalios išreikalauja iš 
Jonaičio prižadą, kad šis nors 
valandėlei liausis kalbėjęs apie 
agurkus, pakviečia Jonaitį pie
tums kartu su Delančiene.

Jiems susėdus, įeina čigonai- 
te Ilona paimti užsakymą val
giui; ji gavo tai dienai darbą 
valgykloj kaip patarnautoja. 
Delančiene, pamačiusi čigoną itę^ 
nusistebi. Mat, čigonai t e labai 
panaši buvusiam Delančienės 
vyrui. Delančiene skubiai išei
na pasiteirauti tur būt apie 
tai, kas per viena ta mergina. 

t r Išeina paskui ir Penningtonas. 
(Pasilieka valgykloj viefias Jo
naitis.

Tuo tarpu su valgiu sugrįž
ta Ilona. Ir štai Jonaitis pasi
rodo, kad jis ne tik meistras 
agurkams garsinti, bet ir mer
ginoms komplimentus sakyti; 
meistras visam kam.

Senis čigonas .Dži.gas, nužiū
rėdamas Jonaičio dėmesį Ilonai, 
greitai supranta, kad Ilonos pa- 
gelba bus galima Jonaičio, ir 
rasi, kitų kišenes vikriatiškrės
ti. Jisai liepia Ilonai naudotis 
proga. Mergaitė nesutinka. Se
nis čigonas bara ją. I ’

Tai jau du “specialistai” tai
kosi prie amerikiečių kišenių. 
Vienas jų Kniskis, o kitas — 
^čigonas Džigas; tik kiekvienas 
savotišku budu.

“Agurkuose” betgi yra ir ki
ti aktoriai, štai June — Pen- 
ningtono duktė, įsimylėjo į pie
šėją Krefontą. Krefontas ga- 
bbs dailininkas, bet, kaip dau
gelis dailininkų, gyvena didžią
ją Laiko dalį apytuščiomis kiše
nėmis. Jisai nupiešęs yra Ilonos 
pa veiksli). June tuo nepatenkin
ta. Jai atrodo, kad Krefontas 
perdaug dėmesio pašvenčia Ilo
nai. Ji griežtai reikalauja, kad- 
Krefontas nė nekalbėtų dau-r 
giau su Ilona.

Abelnai, į Iloną visi kreipia 
dėmesį. Nors ji čigonai te, bet 
pati kaip- ten netinka čigonų 
gyvenimui. /

Galų gale visas amerikiečių 
būrys nusitaria * keliauti į či
gonų abazą jų gyvenimo pa
žiūrėti. .Ir šičia, prie abazo, 
pakrumiuose Delančiene įsikal-

ba su Ilona plačiau apie jų, či- 
gonaitę. Dainuoja jiedvi dainą. 
Delančiene skundžiasi neteku
si dukters, o Ilona, kad ji ne
patenkinta čigonaitės 
mu, kad ji nežinanti 
kas buvę jos tėvai.

Tuo gi tarpu Džigas, 
čigonas, “darbuojasi”. Iš
svečių ištraukia laikrodėlį,. ki
to nusega spilkutę, iš trečio 
kišenės išmcškerioja piniginę 
su doleriais. Trumpai kalbant, 
“šienauja”. \ j

Savo keliu nesnaudžia nė 
Kniskis, slaptosios policijos vir
šininkas. Jisai suranda klaipė
dietę — Luizą — našlaitę. Jos 
kalbos ypatybe ta, kad labai 
vokiečiuoja. Kniskis sudaro 
falšyvas popieras, kad parodyti, 
jogei Luiza esanti Delančienės 
duktė, ir išmokina ją nuduoti 
našlės duktere, esant. Jis tiki
si, kad Delančiene gerai jam 
užmokės už dukters suradimą.

Kada amerikiečiai sugrįžta iš 
čigonų abazo, tai Kniskis pra
neša Delančienei, jogei suradęs 
jos dukterį. Delančiene abejoja. 
Kniskis mėgina ją įtikinti.

Tuo tarpu Kniskio padėjėjai, 
detektyvai Bumša ir Rumšą, 
pareiškia sugavę čigoną Džigą 
kaip vagilį. Jie parodo atimtus 
iš čigono laikrodėlius, špilkutes, 
pinigines.

Amerikiečiai prieina pasiim
ti savo daiktų. Ir ve.Defančie- 
ne pamato medaljonų,, kuris 
buvo ant kaklo jos-dukters tuo 

y / 

laiku, kai ji pametė mergaitę. 
Delančiene
medaljonas. Ilona ;atsako, kad 
jos; kad ji turėjusi tą medal- 
joną iš pat jaunystes. Pasiro
do, kad Ilona 
duktė. Kniskiui, reiškia, nepa
vyko planas pasipelnyti, kaip 
čigonui Džigui nepavyko pasi
šluoti amerikiečių brangmenas.

• (Bus daugiau). Agurkėlis,

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To preso Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bariai

--- ---------------------- ----------------- ------------------------------- ........................................ .................. ;

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Pirmyn is on the air! First1 
in lovę, first in war, and first 
to produce “Agurkai” in Chi
cago. “Agurkai”, a very de- 
lightful operetta, is to be pre- 
sented to the public Sunctyy, 
Feb. 21 at the Lithuanian Au
ditorium. Not only are the Pir
myn chorus and Lithuanian 
Symphony .Orchestra partici- 
pating būt also a large group 
of atars who have made them- 
selves well known in the mu- 
sicaj vvorld are taking part. If 
you vvish to forget your sor- 
rows and 
plan to see

lt seęms
has suddenly become interest- 
ed in ^Molining”. The other* 
day he was heard asking Mr. 
Stephens when a fiddle became 
a violin.

“Ordinarily, I should say, 
wh^n it gets into the hands of 
a musician”,. was the reply.

—o—
Anothęr .mysyterious eontri- 

bution. r ; i '
Dear Editor: —

• * ■ * 4 « . •/ *

We wėnt! Wo šaw ! We e.n- 
joyed it! Mr. Stephens party 
was a wow! '; r

Mysteriouš Knight.

The .Mysteribus Knight is 
cėriainly. right! With Mr. Poš
ka as toaštųiaster and wilh 
that huge,. tyanana cake for 
dessert, Mr. Stekensi surprise 
party hadj įo be a success! To 
top it off, Georgie gavę ‘ us 
sučh a workout that at. the 
end oįf /the evening we were 
completely exhausted. Now, 
d.on’t ask me whethcr Mr. Ste- 
phens was suyprised or not. 

—o—’.
The entire Pirmyn ^chorus 

takes this opportunity to con- 
gratųlate Mr. Stephens on his 
twenty seventh birthday. May 
you have many more bigger 
aųd happier birthday parties, 
Mr. Stephens.

BAGDONAS BROS 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Lecal 8 Long Distance Removal 

3244 S. HalsteH St 
Office Tel. Calumet 3399 

, Res. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
FornUių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patamavima* geras ir pigos. *
817 West 34th S

Declaration of IHdependence! 
To some people, this is the 
Fpurth of July būt it is the 
Sixteorith of February to all 
Lithuanian,s. It was on this 
day, fourtoon years ago (that 
Lithuania. rid herself of a

■

foreign yoke. Today, all Lith- 
uanians are celebrating this 
memorable occasion. Pirmyn 
chorus will do its- bit tonight 
at the Lithuanian Auditorium.

—o—
A new precede.nt h aš been 

established. Sunday rehearsals 
have been 
you doubt 
likę it or

—O—
Did you know that —
The, Lithuanian State Opera 

is considered the best in the 
Buitie States,

The kankles players were the 
sole transmitters of songs and 
stories in th^ 16th and 17th 
centuries. v

Englarid <got its niekname, 
John Bull, from one, of its early

SKAUDĖJIMAI 
pašalinami 

tuojaus

An older inember o f the 
chorus v vvhilo looking for an 
apartment, said to the agent, 
“This apartment i s certainly 
too small.” (

“Būt I understand there are 
only yourself, your wife, and 
your son”, said the agent.

Qur‘ Pirmyn ite replied,, “Yes, 
būt the kid plays a slide trom
bone.”

..... ..... >!<»!......................................... .

Naujienos. Your humble serv- 
ant has been

The Singing Fool.

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

arba 3 už dolerį.

RFUIIVilNAS skolinim°ULUlIVBII^rlU Bendrove Spulka
Seniausia ir tvirčiausia Lietuvių Bendrove Brighton Parke, 
šioj Bendrovėj jūsų taupomi pinigai yra saugioj vietoj ir 
prie to dar jų» gaunate gerą nuošimtį. Taupymo ir paskolų 

reikalais kreipkitės į raštinę,
4425 SO. FAIRFIELD AVĖ.

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vai. vakaro.

REAL ESTATE, INSURANCE-APDRAUDA VISOKIOS 
RŲŠIES, PERKA, PARDUODA IR M A I N O NAMUS, 
TAIPGI PARŪPIMA PIRMUS ir ANTRUS MORGICIUS.

PAUL M. SMITU & 00.
,4425 S. Fairfield Avė. Tel. Lafayette 0455

k • I

Micke-

DOUGLAS BATHS
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzįe 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos,, 
swimming pool.

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

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

sta.
Jokio kenksmingo atsiliepimo nuo 

Bayer Aspirin. Jis niekad neveikia šir
dį, ir jums nereikia abejoti apie šių tąb- 
letėlių vartojitpą.
» •

Todėl yra bereikalingas dalykas ken
tėti nuo galvos skaudėjimo, danties skau* 
dėjimo ar neuralgijos. Sciatica, lumba
go, rcumatizihp ar neuritis skausmai 
visiškai iŠnykSV? į valandėlę laiko. Per- 
riodiškas mbtiįrĮ) kentėjimas gali bud 
suramintas; šalčio nemalonumai gali bū
ti išvengti. 1

Tikras Aspirįn turi ir kitokių nau
dingų vartojimų — viskas aprašyta iš
tirtuose 
dėžutės, 
kryžių.
žutės — kiekvieną kartą kai perkate 
šias tabletes — ir bukite tikras.

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

Vėliausi ir geriausi 
. treatmentai išgydy

mui kraujo Ųgų, 
reumatizmo, inks
tų, pūslės, u tina?- 
rių ir visų užkre
čiamųjų ligų.' Taį- 
pgi speciali treat-i 
mentai sugrąžini
mui energijos ir 
stiprumo be laiko 
nusilpusiems ir ly
tiniai silpniems Vy
rams,

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

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

DR. B. M. ROSS :
UŽTlklMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street A 
kampas Monroe Street, Chicago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a,z m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki ’1 
p. m. Panedęliais, Seredomis ir Suka
tomis nuo 10 a. , m. iki 8 p. ih. 
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14004—Močiutė širdelė mano, Mic- 
kevičius-Daukša-Namieko 
Dukrelė po sodnelį — 
vičius-Daukša-Namieko.

14005—Dzūkų Variakalys. Penki 
alkani muzikantai 
Miškas Aukcijonas. Penki al
kani muzikantai.

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

14009—Sakė1 mane Šiokia. Valte- 
raitė ir Krasauskienė.
Molio Uzbonas.'

14014—Klausyk Mylimoji. J. Žiū
ronas.
Burdingierius Praktikuoja. — 
Žiūronas ir Grupa.

14035—Oi, Greičiau, Greičiau, — 
Jonas Butėnas.
Tolima Laimė vilioja, 
nas Butėnas.

14025^’Paš1 Močiutę Augau— Zosė 
Krasauskienė-V. Volteraitė. 
Sėdžiu po Langeliu — Zosė 
Krasauskienė ir Volteraitė.

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

1402/—Gaspadinč
P. Petraitis.
Švento Jono
Petraitis.

14034—Pavasarėlis 
Kaimo Polka.

14019—Marijos
Marija, šv. Marijos Choras.

14015—Chicagos Karčiamoj ir Vie
nas Artistas. J. Žiūronas..

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

14042—Laivyne ir Užmiršai Tėvų 
Kapus — J. Butėną?. , ;

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

J4041—Gėlynas ir Deimantas —
Polkos.’/

80397—t-Paukščių Daina ,įr Kad Jo
jau Per girelę 
ir Daukša, p « v t

'Mazurka • 
r Orkestrą.

Venckevičius

80750—Seradžiaus Polka ir Rožės 
Mahanojaus Liet.

80752—Rūtų Polkai ir Daina Jau
nystės Nelaimės —•, Mahanojaus 
Liet. Orkestrą.

81228—Marytė f n
( Val.cas -— Jonas Velička.
80470—Kas f '

Linksminkis Jonai 
vičitis ir Namiekp.

81443—■'Mainierių i 
Polkos — r 
Orkestrą. ,

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St
Telefonas BOULEVARD 8167 

; chicago, ill;

J>»V> V* GHT TH9 
151C^- V22JS5S P

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIREJE. IBleista 1926 metais. Apdaryta -----------------
1,054 patarimai kaip virti Įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro-----
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS-----------------------------
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 

. yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir aršiau
sias paštas.

KAUNO \ ALBUMAS_________________________________
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVflS RAŠTAI. Septyniuose tomuose-------- 87.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA -------- ------------------------------- J>0

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėlių. lUeista 
‘ 1926 metais.
NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ------- ----------------- --------------- M

Namų/darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

82^0

81.50

Brooklyn, N. N
M,

SJE

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDA
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽOD&ĮO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Vartau,
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas. A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litu, trims mėnesiams 2 lt.

50 et. Dabar iki metu galo tik 7 UtaL
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, . Maironio 6.

1932 M. VISI

SKAITO
t - 2 doleriai

- 5 litai
- U.S.A. prenumerata metams 
Lietuvoje ........................

KAUNAS, GEDIMINO G-VE 38 Nr.
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193 Grand Street Brooklyn, N. N.
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ba «u Ilona plačiau apie ją

J. Žiūronas ir Grupa 
e ir Užmiršai Tėvų 
J. Butėnas.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 
Goodeonai Broliai 

Fornišių ir pianų muveriai vietoje ir 
toli, patarnavimai geras ir pigus. 

817 West 34th St.
Jtk Boulevatd 9336
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FURN1TURE 8 PIANO MOVING 

Lotai B Long Distance Removaį

14015- 
nas 

14021—

'NELU.THCR'E’5 VtORH 
eFFlCVK.NO( \H THE FĄ£&Lg 

OF* THl* OPFĮCB 
", FGV*.CVs T H

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

našlaitę. Jos 
, kad labai 

Kniskis sudaro

gyveni - 
tikrai

The entire Pirmyn •-.chorus 
takes this opportunity to con- 
gratulate Mr. Stephens on his 
twenty seventh birthday. May 
you have many more biggąr 
and happier birthday parties, 
Mr. Stephens.

has been 
rehearsals 

called for men. If 
as to vvhether they 
not, ask them. Oh!

Tarp Chicagos 
Lietuvių

GEG Ct-GO, TlHBFtE 
j>»t> VA. Gtrr 7H« -iMEkJu 
Bic^- ypotctN Q

’FtOUNO HERE BEFORE

Bayer Aspirin pašalins bile kokį skaus 
mą. Neabejokite apie tai. Viena tab 
letėlė tai įrodys. Nurykit ją. Skaus 
mas išnyko. Pagelbą yra tokia papra

Polką ir Rožės 
Mahanojaus Liet.

ant has been
The Singing Fool

Vertės 75c— po $35c 
arba 3 už dolerį.

— Polka ir 
Victoro Kapelija 

Giesmė ir Malda

Jokio kenksmingo atsiliepimo nuo 
Bayer Aspirin. Jis niekad neveikia Šir
dį, ir jums nereikia abejoti apie šių tab- 
letėlių vartojinpą.
I

Todėl yra bereikalingas dalykas ken
tėti nuo galvos skaudėjimo, danties skau
dėjimo ar neuralgijos. Sciatica, lumba
go, reumatizifto ar neuritis skausmai 
visiškai išnykstd į valandėlę laiko. Per- 
riodiškas moterų kentėjimas gali būti 
suramintas; šalčio nemalonumai gali bū
ti išvengti. »

1932 M. VISI

SKAITO

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDA
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūriškų “NAUJO ŽODŽIO* 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą
9 9

A new precedent 
established. Sunday 
have been 
you doubt 
likę it or

klausia kieno tas 
Ilona .atsako, kad 
turėjusi tą medal- 
jaunystės. Pasiro- 

-1 Delančienės 
duktė. Kniskiui, reiškia, nepa
vyko planas pasipelnyti, kaip 
čigonui Džigui nepavyko pasi- 
šluoti amerikiečių brangmenas.

• (Bus daugiau). Agurkėlis.

composers by that name. 
wrote “God Save the King

The .Mysterious Knight is 
cėrlainly. right! With Mr. Poš
ka aš toaštipaster and with 
that huge.tyanana cake for 
dessert, Mr. Stephens’ . sūrprise 
party had to be a success.* To 
top it off, Georgie gavę, us 
such a workout that at. the 
end oįf.,the evening we were 
completely exhausted. Now, 
d.on’t ask me whether Mr. Ste
phens was suvprised or not.

lt seems
has suddcnly become interest- 
ed in *Molining”. The other 
day he was heard asking Mr. 
Stephens when a fiddle became 
a violin.

“Ordinarily, I should say, 
when it gets into the hands of 
a musician”, was the reply.

SKAUDĖJIMAI
pašalinami

f tuojaus i

ŪKININKASLietuvos VALS-rnęč»ij 
u SĄJUNGOS LAIKRAŽT136

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool.

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

Declaration of Iridependence! 
To some people, this is the 
Fąurth of July būt it in the 
Sixteenth of February to all 
Lithuanians. lt was on this 
day, fourtecn years ago that 
Lithifania, rid horsolf of a 
foreign yoke. Today, all Lith
uanians are celebrating this 
memotable oecasion. (Pirmyn 
chorus will do its- bit tonight 
at the Lithuanian Auditorium.

A n dlder member 
chorus vvhile looking 
apartinent, said to the agent, 
“This apartmont is certainly 
too small.” i

“Bu t I understand there, are 
only yourself, your wife, and 
your son“, said the agent.

Qur‘ Pinnynite replied,. “Yes. 
būt the kid plays a slide trom
bone.“

AGURKAI
> arba 

Ekskursija i Lietuvą

” Bet ve Penningtonas susitin
ka su savo skelbimų ekspertu 
ir desperacijoj šaukia: Jonai- 

Reiškia, ir vėl jam badys 
jo paties agurkų skelbi- 
ir visi siūlys valgyti agur-

O Jonaitis, pilnas idėjų, kaip 
geriau garsinti biznį, išdėsto 
planus savo darbuotei. Penning
tonas pagalios išreikalauja iš 
Jonaičio prižadą, kad šis nors 
valandėlei liausis kalbėjęs apie 
agurkus, pakviečia Jonaitį pie
tums kartu su Dclančiene.

Jiems susėdus, įeina čigonai- 
te Ilona paimti užsakymą val
giui; ji gavo tai dienai darbą 
valgykloj kaip pa tarnautoj a. 
Delančienė, pamačiusi čigonaitę, 
nusistebi. Mat, čigonaitė labai 
panaši buvusiam Delančienės 
vyrui. Delančienė skubiai išei
na pasiteirauti tur būt apie 
tai, kas per viena ta mergina. 
Išeina paskui ir Penningtonas. 
(Pasilieka valgykloj vienas Jo
naitis.

Tuo tarpu su valgiu t sugrįž
ta Ilona. Ir štai Jonaitis pasi
rodo, kad jis ne tik meistras 
agurkams garsinti, bet ir mer
ginoms komplimentus sakyti; 
meistras visam kanu

Senis čigonas Džigas, nužiū
rėdamas Jonaičio dėmesį Ilonai, 
greitai supranta, kad Ilonos pa- 
gelba bus galima Jonaičio, ir 
rasi, kitų kišenes vikriai' iškrės
ti. Jisai liepia Ilonai naudotis 
proga. Mergaitė nesutinka. Se
nis čigonas bara ją. ■*

Tai jau du “specialistai” tai
kosi prie amerikiečių kišenių. 
Vienas jų Kniskis, o kitas — 
-čigonas Džigas; tik kiekvienas 
savotišku budu.

“Agurkuose“ betgi yra ir ki
ti aktoriai, štai June — Pen- 
ningtono duktė, įsimylėjo į pie
šėją Krefontą. Krefontas ga
būs dailininkas, bet, kaip dau
gelis dailininkų, gyvena didžią
ją laiko dali apytuščiomis kiše
nėmis. Jisai nupiešęs yra Ilonos 
paveikslą. June tuo nepatenkin
ta. Jai atrodo, kad Krefontas 
perdaug dėmesio pašvenčia Ilo
nai. Ji griežtai reikalauja, kad- 
Krefontas nė nekalbėtų dau
giau su Ilona.

Abelnai, į Iloną visi kreipia 
dėmesį. Nors ji čigonai te, bet 
pati kaip ten netinka čigonų 
gyvenimui.

Galų gale visas amerikiečių 
būrys nusitaria * keliauti į či
gonų abazą jų gyvenimo pa
žiūrėti. .Ir šičia, prie abazo, 
pakrumiuose Delančienė įsikal-

nys'tčs Nelaimės 
Liet. Orkestrą.

8 1 228—-Marytė 
i Valcas ■— 
80470—rKas 1

Linksminkis Jonai 
vičivs ir Namiekę.

81443—-Mainierių ir Lakštingalos
Polkos — Mahanojaus Lietuvių 
Orkestrą. ,

Kaunan atvyksta penningto
nas, raugytų agurkų fabrikąn- 
taSj iš> Chicagos. Jis išreiškia 
viltį, kad čia tur būt Jonaitis, 
jo agurkų garsintojas, dar nė
ra buvęcs, ir todėl jam, Penning- 
tonui, ramybės nedrums. Jitfai 
sutinka su dailia ir, turtinga 
našle Delančiene, ‘ atvykusia iš 
Amerikos savo dukters ieškoti, 
kurią pametė pasaulinio karo 
pradžioje, gelžkelio nelaimėje, 
kai skubinosi pabėgti iš Euro
pos nuo karo. O kadangi ir 
Penningtonas yra našlys, tai 
tarp jo ir Delančienės veikiai 
užsimezga kaip ir romanas.

As a. reminder, there \vill be 
dress rehearsals Thursday and 
Friday at the Lithuanian Au

tuvuose
dėžutės.
kryžių.
žutės -
šias tabletes

To prašo Lietuvos žmonėsr 
fiįp pataria Lietuvos bankai

14025^r. "
Krasauskienė-V 
Sėdžiu po 
Krasauskienė i 

14029—Linominis 
J. Žiūronas i 

1402/—Gaspadinė 
P. Petraitis. 
Švento Jono 
Petraitis.

14034—Pavasarėlis 
Kaimo Polka.

1401 9—Marijos
Marija. Šv. Marijos Choras.

Chicagos Karčiamoj ir Vie- 
Artistas. J. Žiūronas.
Gaspadinės Bankietas ir Pas 

Motinėlę 
14042—Laiv 

Kapus - 
14024—Nepamiršk Manęs 

ka ir Per Vilnis 
Gėlynas ir 

Polkos.
80397—(-Paukščių Daina ir Kad Jo 

jaU' Per girelę 
ir Daukša.

80750-—Sęradžiaus 
Mazurka — 

' Orkestrą.
80752—Rūtų Polką ir Daina Jaų- 

i — Mahanojaus 
i. j
Polka ir Nemunas 

Jonas Velička. 
Subatos Vakarėlį ir 

— Vencke-

Did you know that —
The, Lithuanian State Opera 

is considered the best in the 
Bnltic States.

The kankles players were the 
sole transmitters of songs and 
stories in the 16th and 17th 
centuries.

Englarid igot its niekname, 
John Bull, from one, of its early

“VAPSVA
Joks Jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas.
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas. A.

. \ Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 liti

50 et. Dabar iki metų galo til
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, . Maironio 6.

Pirmyn is on the air! First 
in lovę, first in war, and first 
to produce “Agurkai” in Chi- 
cago. “Agurkai”, a very de- 
lightful operetta, is to be pre- 
sented to the' public Sunday, 
Feb. 21 at the Lithuanian Au
ditorium. Not only are the Pir
myn chorus and Lithuanian 
Symphony < Orchestra partici- 
pating būt also a large group 
of atars who have made them- 
selves well known in the mu- 
sical world are taking part. If 
you wish to forget your sor- 
ro\vs and 
plan to see

Delančienė skundžiasi neteku 
si dukters, o Ilona, kad ji ne
patenkinta čigonaitės 
mu, kad ji nežinanti 
kas buvę jos tėvai.

Tuo gi tarpu Džigas 
čigonas, “darbuojasi“. 1 
svečių ištraukia, laikrodėlį, ki
to nusega spilkutę, iš trečio 
kišenės išmeškerioja piniginę 
su doleriais. Trumpai kalbant, 
“šienauja”.

Savo keliu nesnaudžia ne 
Kniskis, slaptosios policijos vir
šininkas 
dietę — 
kalbos ypatybe ta 
vokiečiuoja 
falšyvas popieras, kad parodyti, 
jogei Luiza esanti Delančienės 
duktė, ir išmokina ją nuduoti 
našlės duktere, esant. Jis tiki
si, kad Delančienė gerai jam 
užmokės už dukters suradimą.

Kada amerikiečiai sugrįžta iš 
čigonų abazo, tai Kniskis pra
neša Delančienei, jogei suradęs 
jos dukterį. Delančienė abejoja. 
Kniskis mėgina ją įtikinti.

Tuo tarpu Kniskio padėjėjai, 
detektyvai Bumša ir Rumšą, 
pareiškia sugavę čigoną Džigą 
kaip vagilį. Jie parodo atimtus 
iš čigono laikrodėlius, špilkutes, 
pinigines.

Amerikiečiai prieina pasiim
ti savo daiktų. Ir ve. Defančie-, 
ne pamato medaljon^,, kuris 
buvo ant kaklo jos dukters tuo 
laiku, kai ji pametė mergaitę. 
Delančienė 
medaljonas. 
jos; kad ji 
joną iš pat 
do. kad Ilona 

Kniskiui

[Acme-P. 8 A. Photo]

Alfred E. Smth, kuris vėl kandidatuos į Amerikos preziden 
tus. Jo kandidatavimas demokratams gali padaryti daug ne 

malonupių.

Tikras Aspirin turi ir kitokių nau
dingų vartojimų — viskas aprašyta iš- 

nurodymuose prie kiekvienos 
Dėžutė ir tabletės turi Bayer 
Žiūrėk Bayer vardo ant dė- 
kiekvieną kartą kai perkate 

ir bukite tikras.

14014
ronas.
Burdingierius Praktikuoja 
Žiūronas ir Grupa.

14035—Oi, Greičiau, Greičiau, 
Jonas Butėnas. 
Tolima Laimė vilioja, — 
nas Butėnas.

■Pas Močiutę Augau—
\ Volteraitė, 
Langeliu — Zosė 
ir Volteraitė.

ir Užgavėnios — 
ir Grupa.-

Valdo Bernus —

Dear Editor: — •p .v 'We wėnt! Wė saw! We e.n-
Įt! Mr. Stephens party 
wow! . ‘

Mysterious Knight.

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.

REAL ESTATE, INSURANCE-APDRAlinA VISOKIOS 
RŲŠIES, PERKA, PARDUODA IR M A I N O NAMUS, 
TAIPGI PARŪPINA PIRMUS ir ANTRUS MORGICIUS.

PAUL M. SMITU & C0.
4425 S. Fairfield Avė. Tel. Lafayette 0455

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

Močiutė širdelė mano, Mic- 
kevičius-Daukša-Namieko 
Dukrelė po sodnelį — Micke- 
vičius-Daukša-Namieko.

14005—Dzūkų Variakalys. Penki 
alkani muzikantai

j Miškas Aukcijonas. Penki al
kani muzikantai.

_ ____ Ponas numirė, 1 ir II da
lis, Vaitekūnas ir Krasauskienė.

14009—Sakė' mane Šiokia, Valte- 
raitė ir Krasauskienė.
Molio Uzbonas.

Klausyk Mylimoji. J. Žiu-

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

W!SSIG
Specialistas iš

Rusijos o

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRfiJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta--------------------
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro-----
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS _—-----------------------
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, Įdek 

. yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO \ ALBUMAS _________________________________
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose--------
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA __________________ ___ _

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................................................
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

SERGANTIEJI!
!; Pasitarki! su Dr. Ross, dykai, 

apie bile ligą ar silpnumą.
\ Vėliausi ir geriausi
'' treatmentai išgydy-

'• 's mu* kraujo pgų,
/I . reumatizmo, inks-
'' V pūslės, urina-
'• r*ą *r V‘SI* u^reJ"
'1 ! čiamųjų ligų. Tai-

IV."’Pg* speciali treat-.
* mentai sugrąžini-
\ mui energijos, ir

stiprumo be laiko 
nusilpusiems ir ly- 

/ t’n*a* sUpuiems vy-

rams.

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

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

DR. B. M. ROSS
UŽTlKlMAS SPECIALISTAS L. 

35 South Dearborn Street' i kampas Monroe Street, Cbicago, UI. 
! Imkite elevatorių iki penkto augšto.

Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a., m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki ;1 
p. m. Panedęliais, Seredomis ir Suba- 
tomis nuo 10 a. , m. iki 8 p. rh. 
30 Metų TAME PAČIAME NAME

Jos.F.Budrik 
x ■ ; •
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tautos teisė būti nepriklausomai iš oro. Milionas lietu
vių, gyvenančių Jungtinėse 'Amerikos Valstijose ir ki
tuose pasaulio kraštuose, yra tam aiškiausias įrodymas; 
Laisvės ieškodami, mes apleidome savo gimtąjį kraštą, 
savo gimines ir draugus ir gyvename svetimoje šalyje/ 
nežiūrint į tai, kad Lietuvoje jau yra valdžia ne rusiš
ka ir ne vokiška, čia ateiviai turi daugiau ekbnominės, 
politinės ir asmeninės laisvės — daugiau teisės “apsi
spręsti”, negu kad jie galėtų tikėtis jos surasti, pagrįžę 
savo tėvynėn.

Tik laisvi žmonės pajėgia pakelti visus tuos sun
kumus, kurie yra surišti su savo krašto nepriklausomy
bės gynimu. Imkime, pavyzdžiui, mažiukę Šveicariją — 
vieną seniausiųjų pasaulyje respublikų!

Bet mes esame giliai įsitikinę, kad tie principai, 
kurie buvo paskelbti vasario 16 dienos deklaracijoje, 
išreiškia tikruosius lietuvių tautos troškimus. Jie yra ir 
pasiliks naujos Lietuvos keliarodis, kuris ją išves iš 
dabartinio keblumo, — taip, kaip prieš 14 metų išyedė 
iš rusiškos nelaisvės ir vokiškos okupacijos.

gi butų patėmiję ir liepę pa
taisyti, kaip kaj pradžios 
kad liepė ir turėjome, pataisyti. 
O kaip p, F. J. B. sako, “nes 
tie, kurie J jo reikalų vadovy
bę tiesiais ir kreivais keliais 
skverbdavosi, mažai ar visai su 
tokiais reikalais nebuvo susipa
žinę.” Tas tiesa. Tačiau klausi
mas kyla, kiek iš musų tų “su-; 
sipažinusių” turime? Musų tie 
“susipažinėliai” pirma į SLA. 
žiurėjo, kaip į kokį šposą, kaip i 
vienas kadaise ir pasakė, girdi, 
SLA. niekas daugiau, kaip tik 
“big joke” ir laikėsi nuošaliai. 
Toliau sako: “iki kol adv. Gu
gis nebuvo išrinktas iždininku, 
Sus. vadovybėj tiesiog' nė jokio 

na, o

Šiandie sukanka lygiai 14 metų, kai Lietuva buvo 
paskelbta nepriklausoma valstybe. Skaitant,tą trumpą 
deklaraciją, kurią 1918 m. vasario 16 d. paskelbė lietu
vių tautos vardu Lietuvos Taryba Vilniuje, puola į akį 
visų-pirma gili demokratybės dvasia, kuria ji yra per
sisunkus.

Lietuvos nepriklausomybė tenai yra remiama tuo 
tarptautiniu demokratijos principu, kad kiekviena tau
ta turi teisę spręsti savo likimą. Tas principas pasida
rė garsus ir populerus pasaulyje per didįjį karą. Galin
gosios valstybės, mirtinoje kovoje besigrumdamos tarp 
savęs, buvo priverstos apeliuoti į pavergtųjų tautybių 
žmones, žadėt jiems tautinę laisvę, kad jie noriai eitų 
į mūšių laukus. Antra vertus, tos valstybės stengėsi 
vieną kitą susilpninti, kurstydamos sukilti pavergtas 
tautas priešo pusėje. Kaip Vokietijos kaizerio valdžia 
leido bolševikų vadams pervažiuoti per Vokietiją Rusi
jon, tikėdamasi, kad jie tenai sukels maištą ir suirutę 
jau nuvertusioje caro jungą šalyje (kas, iš tiesų, ir įvy
ko), taip Austrija organizavo lenkų legionus prieš ru
sus, o Amerika rėmė lenkų, cechų ir kitų pavergtų tau
tų judėjimą prieš cėntralines valstybes.

To rezultate “tautų apsisprendimo teisė’* karo ei
goje tapo pripažinta visų dalyvavusių kare valstybių, 
ir paskui ji buvo pažymėta, kaipo viena pagrindinių i 
taikos sąlygų garsiuose Wilsono “14 punktų”, kurie bu
vo priimti, kaipo musių paliaubų pamatas.

Bet butų klaida manyt, kad tautų apsisprendimo 
idėją pagimdė karas, Ji gyvavo seniai. Ji buvo skelbia
ma demokratinio ir revoliucinio judėjimo raštuose 
19-am šimtmetyje, ir to šimtmečio pabaigoje ji buvo 

. įrašyta į daugelio socialistinių darbininkų partijų pro
gramos. Aukščiaus nurodytos aplinkybės pasaulio karo 
metu privedė prie to, kad už tą idėją ėmė stoti ir val
džios, kurios pirmiaus jokių teisių mažoms tautoms 
nepripažindavo.

Taigi buvo visai natūralūs’ dalykas, kad tuometinė 
lietuvių tautos atstovybė, Lietuvos Taryba, pasinaudo
jo šituo išreklamuotu tautų apsisprendimo obalsiu, ei
dama prie Lietuvos nepriklausomybė’s paskelbimo. Šian
die mes žinome, kad toli-gražu ne visi Tarybos narjai, 
padėjusieji savo parašus po anuo istoriniu dokumentu, 
tuo obalsiu tikėjo. Lietuva nepatapo nepriklausoma va
sario 16 d. 1918 metais. Dauguma tarybininkų dar po 
tos dienos bandė Lietuvą sujungti su Vokietija ir buvo 
suradę jai Vokietijoje karalių Urachą. Tiktai tuomet, 
kai Vokietija pralaimėjo karą ir Berlyne įvyko revo
liucija, nuvertusi monarchijos sostą, tai Lietuvos “ura- 
chininkai’’ buvo priversti atidėti savo anti-demokrati- 
nius planus j šalį, ir nepriklausomybės deklaracija pra
dėta vykinti gyvenime.

Bet, Beja, tas gaivalas, kuris 1918 m. stengėsi pa
sodinti Urachą į karališką Mindaugo sostą, šiandie vėl 
Lietuvą valdo. Smetona ir jo artimiausieji bendradar
biai buvo to vokiečių kunigaikštpalaikio, agentai Lietu
voje. Tačiau tenka pažymėti -vienas dalykas: nors Lie
tuvos valdžia šiandie ir yra tų buvusiųjų “urachininkų”' 
rankose, bet Lietuva vistiek yra nepriklausoma! Pirmo
ji deklaracijos dalis, paremta tautų apsisprendimo; prin
cipu, pasirodė neįveikiama ne pikeiausiems demokrati
jos priešams.

Blogesnio likimo susilaukė antroji to istorinio do
kumento dalis, kurioje sakoma, kad Lietuvos valstybės 
pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis nusta- 
tysiąs Steigiamasis Seimas, demokratiniu budu visų jos 
gyventojų išrinktas. Steigiamasis Seimas, tiesa, buvo 
išrinktas ir pagamino Lietuvos valstybei pamatus, t y. 
konstituciją; bet td konstitucija tapo sulaužyta ir, ga
lų gale, visai paniekinta, o jos vietoje šiandie Lietuvoje 
vartojama “konstitucija”, kurią pagamino ne žmonių 
išrinkti atstovai, bet ginkluoto perversmo keliu suda
ryta vyriausybė, kuri duoda atskaitą iš savo darbų tik 
armijos karininkų klikai.

Nemalonu apie šituos dalykus kalbėti, sulaukus 
Lietuvos nepriklausomybės šventės, kuomet visiems, 

,tuo ai* kitu budu prisidėjusiems prie Lietuvos laisvės 
iškovojimo, turėtų būti džiaugsmas, kad jų pastangos 
nenuėjo niekais. Bet žmonių teisė spręsti savo likimą 
šalies viduje yra ne mažiaus svarbus reikalas, kaip

SLA. Reikalai
I .

Rašo F. živatas

[Šio straipsnio autorius 
buvo per keletą metų SLA. 
Prezidentas. Jisai stovėjo or
ganizacijos priešakyje garnį 
audringais jos gyvenime lai
kais, ir kai kuriais atžvilgiais 
ginčai, ėjusieji joje tuomet, 
primena nuomonių bei įsrovių 
susirėmimus, pasireiškiančius 
dabar. Todėl galima neabėjo- < 
ti, kad jo pažvalgos į šių die
nų. Susivienijimo problemas, 
paremtos gausingu praeities 
patyrimu, atkreips į save 
rimtą SLA. narių dėmesį.

Gerb. živato kritikuojamas 
p. Budrio rašinys buvo tilpęs 
“Naujienose” beveik .-prieš < 
pusę metų laiko, ir dauguma 
jame iškeltų klausimų, lygiai 
kaip ir jo vietomis statokas 
polemikos tonas, jau buvo 
šio dienraščio špaltose palies
ti kitų rašytojų. Bet skaity
tojams bus .ypatingai svarbi 
ta straipsnio dalis, kurioje 
kalbama, apie tąsy
mų pašalinimą Ts^SLA., įvy
kinant susitarimą tarpe pir
meiviškų konstruktyvių or
ganizacijos veikėjų. Kaip gai-j 
la, kad rašytojas nepatiekė 
sies minties bent dvejetų mė
nesių anksčiau, kuomet dar 
butų buvę laiko musų visuo
meninio judėjimo darbuoto
jams pasikalbėti, susirašyti 
ir gal, iš tiesų., suvažiuoti! 
Dabar iki rinkimų pradžio-s 
beliko tik dvi savaiti. Bet 
gal vistiek dar yra galimu
mo, kas nors atlikti p. živato 
sumanymo krypsniu?

Redakcija]
“Naujienų” Nr. 223 iš riiigs. 

22, 1931' m. tilpo, $tr.ajpsnys 
“Tautiniųikai ir S. L. A.” Tajm- 
straipsny kalbama apie SJ4.A. 
viršininkų nominacijas ir sako
ma: “neužilgo prasidės S.,L.A. 
viršininkų nominacijos, ir mu
sų tautininkų ir sandarioėių 
laikraščiuose prasidėjo gana 
ankstyva kampanija nž savo 
žmones. Tame nieko nepapras
to, nes 'kiekviena srove ar par
tija nori matyti, kad tokioj 
organizacijoj, kaip &L/A., rej-. 
kalų vedimas ir tvarkymas bu
tų rankose, bent dalinai, <jųi 
ideologijos žmonių. Švariai agi
tacijai už saviškius vargiai kasi 
protestuos”, .ir t. t. Bet ar- ver
ta varinėti politiką tokioj or
ganizacijoj, kaip S.L.A.? Juk 
ta organizacija yra fraternalė^ 
tai kam ta politika tarp srio- 
vių ? Man rodos, kas ten ne
taps viršininkais tos organizaci
jos, man vistiek, bile tik tinka
mas žmogus. Tačiau , kitiems; 
visai tas kitaip atrodo, ir toį 
dėliai ta politika ir yaroma.’ 
Nors to straipsnio rasėj as ir 
sako “švariai agitacijai už sa
viškius, vargiai Jtas proteš-J 
tpos”, tačiau čia kyla .klai^ 
mas, kur ir kada? ta^’švaiį”; 
agitacija buvo? Jei pradeda' 
politišką agitącįją, tta) jaū 'jšva- 
rūmo ten uejčškok. to
pais autorius šito aulcščiau mi
nėto straipsnio jau neapsieina 
be kitų, pašiepimo ir sako: “tas

Gugis musų broliams tautinin
kams ir nekuriems sandarie-. 
čiams y;*a negeras, ir jo vietoj 
jie stato adv. Lopatto, buvusį 
vargonininką ir klerikalą pir
mos kategorijos, ir p. Tarei lą, 
buvusį karčianminką ir dabar
tinį ‘trajankų’ magistrą.” Na, 
ar tai galima pavadinti '“švaria 
agitacija”? Jei nori kitus mo
kinti, tai reikia aniems paro
dyt pavyzdį, 'kas yra ta “šva
ri agitacija”.

Man rodos,z kad tų agitacijų 
visai nereikia. Mano nuomone, 
geriausia butų, kad prieš no
minaciją S. L. A. viršininkų, 
ti-rba pirmeiviai veikėjai, arba 
tam tikra seimo Išrinkta ko
misija suvažiuotų ir parinktų 
kandidatus j S.L.-A. Pild. Tary
bos ,vietas, ir tada kuopos ir’ 
nariai žinotų, už ką balsuoti ir1 
tada, man rodos, išvengtume tų 
purvinų agitacijų už savo srio- 
ves. žinoma, ir tokie suvažia
vimai arba ir komisijos neturė
tų skirstyti S1L.A. narius į 
sricv.es ar grupes- bile tik .ge
ras ir tinkamas, fnežiūrint ko
kios sriovės ar gtupės butų. <Oi 
dabar tai tikra malimalienė 
rinkimuose. * >i

Seniau ir . dabar
Kol .mažiau pinigų buvo arba 

ir visai nebuvo, ’t'ai tada nie
kas ir nosiv^vržė už vietas SLA. 
Pil. Taryboje, bet dabar tai 
jau galvatrūkčiais visi veržiasi. 
Kaip tas pats to aukščiaus mi
nėto straipsnio rašęjas F. J.’ 
Budris . toliau saiko, “Visiems 
yra žinoma, kad ‘SLA. per eilę 
motų išsivystė iš paprastos,, 
mažos draugy stelės, ir ne dėka 
kokiems ten “ura patriotams” 
arba “veikėjams’^ ačiū darbi
ninkams iir darbuotųjams įvai
riose kuopose.” čia pasakyta 
teisybė iš dalies, tačiau ne, vis
kas. Tik ne kas kit.as, kaip tik 
ura patriotai tą „“dmugy&tėlę” 
.ir sutvėrė ir tik patrį j oriš
kiems tikslams, ir jei ne tie 
veikėjai ir ura patriotai, tai ta 
draugysbėlė nebūtų Išbujojusi 
į tokį milžiną, žinomas daiktas, 
jei kuopų darbuotoj ai 'nebotų 
padėję t dirbti, tai! Smebutų hpvį 
tiek ir suorganizuota, tačiau ir 

' tie kuopų* darbuotojai kai kada\ 
padarė ir daug ^esusipratiimų' 

i -ir žalos SLA. Kad ir tą diaktą 
•paėmus;- laike Damijonaičio- 
Jokubyno ir bolševikų laikų,! 
kaip p. F. J. Budris vadina! 
tom savo straipsny. Juk tada 
ne (kas kitas, kaip tik kuopų’ 
veikėjai daugiausia atkalbino: 
narių pamesti SLA. Taigi,1 jei 
ne tie lira patrijotai ir veikė-, 
jai, tai nebūtą S,L.Ą. likę. 
(Mums atrodo, kad p. F. .živa
tas ne visai • teaugai -.supilate• 
p. Budrio mh^.ffiA^tarasis pei
kia ne tikies patriotu, bet tilc. 
ąpsjmetusius; .patriotais “uiia;

j
$ f ,P-as1 F.i s&ko ‘ ‘tvar
ka iš visų atžvilgių Susivieniji-, 
me. buvo ir dabar tebėra laba 
primityve”, ir t. t. Tas gaji. bū
tį, nors perdaug ir tam tikęti 
nesinori, - nes jei jau taip butų 
tai valstijų departamentai vis

inteligento nebuvo”, 
kas neleido?'Ar tada inteligen-" 
tai norėjo prisidėti ir dirbti 
SLA.? Nors tas jb posakis ne 
yisai teisingas, nes Dr. Baltru-i 
šaitienė buvo ne tik daktaru 
SLA., ale, ir vice-prezidentu, 
taipgi buvo p. P. Birštonas, Mi- 
kolainis; tačiau kiti, kaip sa
kiau, visai nenorėjo apsiimti. 
Kol SLA. nebuvo pinigų, tai ne
norėjo nieko nei dirbti dėl or
ganizacijos, nes buvo negarbė 
inteligentui dirbti dėl tokios’ 
mažos organizacijos; bet dabar,“ 
kai jau yra pipigų, tai visi ver
žiasi, nežiūri ar “tiesiais ar 
kreivais keliais”, nes žino, kad 
gaus užmokėti.

Taipgi F. J. Budris sako: 
“adv. Gugis, likęs,, iždininku ra
do tiesiog ‘j urginę^ tvarką”, ir 
t. t. Taip, gal būti, kad nerado 
'tikrai kaip reikiant iždininko 
knygų pagal/ naujausią sistemą 
užvestų, tačiau rado tų “jurgi- 
nių” sutaupytą didelį turtą, be
veik, kaip sakiau, be pagalbos 

susipažinusių”

tus su “inžinierium” Skarups- 
kiu j>ryšakyj. (Gal tiesiai per 
Vilnių į Varšuvą, o iš ten į 
Romą pas papą ir Mussolinį). 
Pagal “Vienybės” papasakoji
mą, Lietuvos liaudis tuo labai 
“užganėdinta”. Nors mes ge
rai nežinome, ar musų bobu
tė, — “Vienybė” pati tiki į tai, 
ką mums pasakoja, ar ne, bet 
tas mums ir nesvarbu. Mes tik 
tiek norim jai pasakyti, >kad 
jos pasakos apie ėigonns — 
karininkus ir jų visą kliką, la
imi mažai turi vbrtėą .dėl Lie
tuvos žmonių, kurie tiko “ap
vogti” gruodžio 17 d. 1926 m. 
Ir ištiesų, ką gi galėjo daryti 
beginklė, carų ir karo' nuvar
ginto Lietuvos liaudis prieš 
ginkluotas naktines šmėklas? 
Nugi nieko. Pasitiko ir vėl ty
lėt, kentėt ir laukti kol ir vėl 
kas nenuims nuo to gėdos ir 
pažeminimo stulpo, - prie kurio 
ją pririšo caro ir Smetonos 
kariški bernai.

Praėjo jau 5ki metai, bet 
zLietuvos liaudžiai padaryta 
žaižda gruodžio 17 d. 1926 m., 
pasiliko neužgydyta. Lietuvos 
liaudis vaitoja po Smetonos 
karininkų letena ir laukia ge
resnių laikų.

inteligentų ir “susipažinusių” 
ir' tik pasidėkojant taip vadi-’ 
namiems j urginiams, — nors 
ir jurgiai, tačiau mokėjo su
taupyti turtą; bet kaip inteli
gentai paėmę (? — “N.” Red.) 
tai nuo Chicagos seimo 
tuos negalavai du metu, 
rėkit, kokios sumos pinigų iš
mokėtos.

(Pabaiga * rytoj)

t 
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“Vienybes”—čigono 
išpažintis

(Pavėluota, bet neužmiršta)

Kuomet mes da buvome ma
ži, tai mums bobutes sekdavo

,{X#

Ir j*e jų -sulauks. Bet .ką ta
da mums papasakos musų 
amerikonišką bobute — “Vie
nybė”? O gal.da per tą laiką 
ji išmoks kitą da “įdomesnę” 
pasaką, kurią mums vėl papa
sakos.

Kaip nekalbėsim, bet pa
saulyje yra gana keistų daly
kų. Imkime kad ir tuos pre
tenduojančius asmenis į žmo
nijos ir tautos vadus. Vieni 
dirba, kad kiek galint apšvie
sti liaudį, kad sumažinti vi
sokias nesąmones ir padaryti 
ją laisva — laiminga, e kiti ne 
tik kad stengiasi patys/ gyventi 
prietarais ir pasakomis, bet da' 
norįdr kitiems juos įbrukti.

Gerai, paimsime kad ir to
kį dalyką: Lietuvos — rusiš
ki karininkai, nemokėdami ki
taip padaryt sau pragyvenimo, 
kaip tik su ginklu, ir matyda
mi, kad tas ginklas sprūsta 
jiems ėšrankųpasinaudoja pro
ga, kad tą ginklą palaikyti il
giau savo rankose. Bet kuo 
gali pasiteisinti tokie žmonės, 
kaip vienybitunkai, kkirie tie
siog mulkina savo skaitytais 
pasakomis apie didvyriškut 
naktinių paukščių darbus?

BRAM STOKCR

GRAFAS DRAKULA

{Tęsinys) #
Buvau Beduodąs užveizdai 

pusrublį, bet staiga kas tai 
subildėjo ir pasirodė palangė
je. .Nuo tikro, nenuduoto nu
stebimo, Bilderio veidas išsi
tempė dvi kart jo natūralia 
didžio.
“Dieve šventasai!” sušuko, 

“jeigum ten, ant, matas ne 
pats Bersikeris!”

Priėjo prie durų ir jas ati
darė; visai ‘bereikalingai, pa
maniau. Paprastai jaučiau, 
kad m^no kailis yra saugiau
sias, kuomet tarp manęs ir 
žvėries, pav., kad ir vilko, yra 
tvirta, neapęinama siena.; vie
nas gerai atmenamas muotikis 
tą įsitikinintą 'labai sustiprino.

Bet galų gale priprątimas 
reiškia daugiausiai ir Bilderis 
su žmona vilko kailyje nema
tė nieko pavojingesnio už pa
prastą ’ šuniuką. Gyvulys užsi-: 
laikė kuo ramiausiai, buvo ty
lus, neturėjo to akyplėšišku-i 
mo, kurį mes paprastai pri- 
inctapie visiems vilkams.

Vaizdas buvo neaprašomas 
mišinys juoko ir patoso. Pa
siutęs Vilkas, kuris suparali- 
žavo pusę Londono ir įvarė 
mektio-met nei^amii'štinos bai
mės1 visiems vaikams, ten,, 
kambaryje, sto^jo, švaistyda-, 
mas i+cHiegą, nusižeminęs, lyg, 
tmišydaams dovanojimo,' o^ už-. 
v.eizda/)į glostė, šnekučiavo,, 
tikriausiai įsivaizduodamas, 
kad*jgijįžo jo '“paklydėlis au-} 
mis;?’ BiRlęris ąpAuirėjo. 
Jį dkUjanria atyda ir pabaigęs' 
w ,savo “pakly-dėliu” lare:

“štai, žiu, ašei sakiau, kad 
ans kon norints išprovys. Vę,’ 
viaa Jo .galva supiausblta ir

’Siia krapštėsi ant kokios -sienas' 
-ar tvoros. Kad ir tie žmones,, 
primeta visur sudaužytų bu- 
telgalių, o paskum kits ir su- 
sikruvin yisas.' Ei va, Bcrsike-. 
ri, -eiv-a!”
*. Tarnas nusivedė vįl|tą ir pa* 
duodamas jam dįd(^į gabalą 
mėsos uždare jį aplvartojc. 
Veljau rįiejo , apįe ijersikerįft 
grįžimą pranešti žvėryno vto- 
šipipkui.

Ilgiau jncgąišuodamas ir aš 
4šskubėjuu pranešti jums, 
jskįitytojąms, vieniiileles tik
ras. Žįnias apie šį keistą įvykį 
^iįyiie.
,v /to. Hovardo dienynas.

- J •,
įingsejo 17 d. — Po pietų sįč^ 

d^jšiLisSavo kabinete, tvarkyda- 
nias knygas ir sąskaitas, k|i/ 
rios dėl visų kitų '1—1'

jų klausėmės, bet ir laikėm jas 
už tiesą. Kuomet paaųgom ir 
pradėjom galvoti, lai iš bobu
tės pasaltų turėjome gardaus 
juoko. .Bet vis tiek;mčs tikrai 
nežiuojonic ar bobutė tiki į 
tai, ką mums pasakoja, ar nb, 
nes ji visuomet nuduodavo la
bai rimta ir mums pasaltoda-; 
vo sų tįjtru atsidavimu. Y^ač' 
Jtobutė mums dažnai papasa
kodavo apie vįeną čigoną, ku
ris pęr išpažintį apgavęs ku
nigą. Buk tai buvę taip. Či
gonas pavogęs tūlo kunigo 
brangius kailinius. Būdamas 
geras katalikas, jis nuėjęs iš
pažinties pasisako, kpip jis tū
lą kunigą ąpgynęj/nuo vilkų. 
Kunigas, kųriam/cigęnas pasa-j; 
ko savo nuodėmės, to nėąu- 
pralo ir da čigoną palaimino. ■

Panašią čigono išpažintį 
•stengiasi atlikti “Vienybės’” re-’ 
-dacija, bet ne už save, o už>j|ijną stiklų. Jau aus greičiau- 

Lietuvoj kariięhikus, kurie, . « - •
lyg tas čigonas, gruodžio 17 -d. 
J936 mAužpmle su ginklais ir 
apiplėšė Lietuvą, atimdami ne 
kailinius, kuriuos • galima to 
vėl nusiptokii, bei -patį braiU 
giausį žmonių ^ų$ą/-- įų 
vę, Jie paniekinu žnmtjių Bal
sais . išrinktą pajgai konstituci
ją valdžią, paminė po kojų 
laisvos šalies konstituciją to 
4vade rupų caro sntoąpų kans- 
ką .diktatūrą. * 1 , >

’ Qąbar minus mperikauiška 
bobutė —“Vinybč”, seka 
sakais lik jau ne apie čigoną 
kurią apvogė kokį tai kunigą 
bet \pįe musų •tautą ir jos 
“didvyrius”.

BųgaL bobules -r- “Vienybės” 
pasakymą, poKS. Lietuva nete
ko savo brangiausia turto — 
laisves, bei už tai ir stato til ( . '

.C j

Verti A. Vaivada

tikrai apverktiname stovyje ir

kiai atsidarė ir į kambarį į- 
puole mano pamišėlis Renfiel- 
das. Jo veidas buvo tiek įtūži
mo ir pasiutimo iškraipytas, 
kad vos galėjau jį pažinti. Bu
vau lyg iš giedro dangaus su
žaibavusios perkūnijos nutren
ktas. Tai negirdėtas daiktas, 
kad ligonis galėtų įsigauti į 
iigoiiinės viršininko kamba
rius bė jokio leidimo. Nieko 
nelaukdamas, žaibo greitumu, 
pradėjo prie manęs pulti. Ran
koje (turėjo didžiulį, virtuvės 
peilį. Matydamas, jog jis gali 
būti Labai pavojingas, sten
giaus taip manevruoti, kad 
tarp jo ir manęs butų -stalas. 
Bert jis įbuvd perdaug (Stiprus 
ii’ greitas; nespėjęs man susi- 
g&udyti ir atgauti ‘ lygsvaros, 
Reirfieldas puolė ir smogė į ‘ 
mane peiliu, kiauriai sužeis-^ 
durnas rankos riešą. Buvo be- 
sirengiąs man ir antru kartu 
smogti, Jx»t, matydamas prie 
ko jis eina, drožiau jam svei
ka liauka atgal ir Renfiieldas v 
išsitiesė aut grindų. Kraujas 
tekėjo gausiai iš sužeisto rje- 
šo ir ant kilimo rąudonavo 
ne visai mažas jo tvenkinėlis, 
pamišėlis nesirengė .daryti jo
kių tolimesnių pastangų, to
dėl .susiradęs visus reikmenis, 
pradėjau sužeistą rauką ban- 
dažuoti ir viena , akimi ų^paši- 
tikėdnmas. sekiau užpuoliko 
judesius. Kuomet j kambarį 
įpuolė prižiūrėtojai ir po 
trumpą žmlžių jjriėjo prie 
Benficldo, jis visus mus tie
siog susargdino. Išsitiesė grin
dyse aut pilvo, ir, kaįp ano, 
lakto lake kraują,.kuris nutry- 
ško ant kilimų iš sužeistus ran- 
jcos. Visai nesipriešino, ir ma
no nustębimui, su prižiūrėto
jais nuėjo be jokio trukšmo, 
kuo ramiausiai, tik nuolat 
kartodamas ir kartodamas žo
džius: 
“'Kraujas -

Kraujas — gyvybė! 
~ .gyvybė!”

(Bu# daugiui)

Ne. 2Ž ^Kovps” 
gautas j^audie. Kaina Wc. 
Khiftktte Naufjenaae.

u j n .,1 ,!Rl,

A MPVJR W I

sricv.es
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ŽINIOS

garinio lok^motivo, šešių metiį 
buvo ekspertas matematikas, o 
15 metų jau darė sksperimen- 
tus.

Samdo streiklaužius a- 
viatorių streikui su 

laužyti
Century Air Lines, susisieki

mo aeroplanais kompanija, ku
ri neseniai paskelbė lokautą 
tarnavusiems jai pilotams už 
tai, kad jie pasipriešino algų. 

> kapojimui, dabar jau pasisam 
dė streiklaužius. O pilotai, ku
rie tapo išmesti iš darbo, pi- 
kietuoja kompanijos aikštę ore, 
t. y. lakiodami aeroplanais. Tai 
streikas ore.-

Policininkams mokykla
; w Kursai policininkams ir tiems, 
kurie mano tapti policininkais, 
prasidės artimoj ateity. Taip 
praneša Scientific Orime Dėteę- 
tion Latoratory. Pamokų pra 
džia vasario 29 d.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

Graboriai

Y———..................... ' m' .....

Lietuviai Gydytojai

5

£s m i Ik

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Jau gauna tikietus

P-le Ona S'keveriutė. Operetėj 
“Agurkai'’ ji vaidins Laižos 
rolę.

Keletas šimtų Chicagos ti- 
kietų automobilistų gavo vakar 
tikietus, kaip ženklą, kad jie 
areštuoti už tai, jogei važinė
ja' neturėdami dar 1932 m. lais- 
nių.

Velveeta

Atidaryta prieglauda 
sergantiems tuber

kuliozių

Mirė gatvėkarių kom 
panijos viršila Garsinkites Naujienose

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgai 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
/ nuo 6 iki 9 valandos vakarė

Lietuviaii Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 IV. Marųuette Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -it 

1821 So. Halsted Street

Vakar atidaryta prieglauda 
pavadinta1 MtmioipaI Home for 
Tuberculosis adresu 7501 VVest 
22 streeR įstaigos tikslas yra 
duoti prieglaudą sergantiems 
tuberkuliozu, nuo kurių yra pa
vojaus užiskrėsti kitiems. Įstai
goj galės sutilpti apie 400 
menų.

Mirė Henry A. Blair, Chica- 
gos gatvekarių kompanijos pre
zidentas, savo rezidencijoj, 20$) 
Lake Shore Drive^ Jis buvo 79 
m. amžiaus.

skanų- naujų sūrį gailinu 
tai’pintil raidyti;.

Kaip' jkr pilnasį riebus 
sūrio’ sLonispritinkaprie 
Ritiy valgių.' !■ ffisosi žur 
vieš* kiaušinių^ daržovių. 
Ir jis svėikas — lengvai 
virškinasi
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo? ir sendvi- 
čių. Jūsų greserninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose.

1646 W. 46tb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas

.Cicero 3724 •«

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir nedėbomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

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

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

as-

tyras kaip

Ieško genijų

Banditai davė jam 
centų

20

James 
VVhitin*- 
kišenes, 
Jie pa

yra

Kada iškrėtėz jo
tik 70 centų.
to, kad Bayan
i d kad tie 70 centą
jo kapitalas. Banditai

Banditai kidnapino 
Ryaną ir nusivežė ji į 
gą. 
tai rado
tyrė, be 
bedarbis 
tai visas 
dar pridėjo savo 20 centų Kaya-
nui sugrįžti namo, 718 Grace 
street, Chicago.

Chiniečiai dar nepaty 
rę holdaperiai

Nortlnvestern universiteto 
prezidentas Walter Dili Scott 
ieško šešių jaunuolių, kurie 
pasižymi nepaprastais gabumais 
moksle. Jisai ieško jų ateinan
tiems metams pirmų metų uni
versiteto kursui. Norima tiems 
gabiems studentams duoti grei
tesnis mokslu kursas, nei stu
dentams su paprastesniais ga
bumais.

Tai busiąs savotiškas ekspe
rimentas, kad patirti’ greitai ir 
kiek daug gabieji studentai ga
li mokintis. Nurodoma, pav., 
kad Benjamin Frau kliu jau lei
do laikraštį būdamas 17 metų; 
kad anglų poetas Byron pra
dėjo rašyti 10 metų amžiaus ir 
jau spėjo pagarsėti 17 metų 
būdamas; kad Watt, išradėjas

Buy gloves with whcrt 
it savęs

Nfifa reikalo mOKfltt 60c •»' 
daugiau kad gauti gera danu 
košele. LlatOrine Tooth Palto, 
didelis tūbas parsiduoda uo 
26o. Ji valo Ir apsaugo dkM- 
tls. Be to galite sutaupiau 
*3. ui kuriuos galite susipirk
ti plritlnaltos ar k« kita 
Lambert Pharaadoa) Oo

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

■a

Graboriai

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėbomis pagal sutartį.
4847 We$t \4th Street, 

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

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
, Dentistas ,
4645 So. Ashland Avė.

arti 47tb Street

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaujamė laidotuvėse kuogeriausia 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 

dirbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314. W. 23rd PL, 'Chicago
SKYRIUS:

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

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Areštuotas chinietis Hong 
Lee Moy, 3000 Wentworth avo. 
Areštuotasis prisipažino, kad jis 
ir trys jo draugai mėginę pa
daryti holdapą Hue Gunge skal 
bykloj, 3422 West North avė.

Kadangi skalbyklos savinin
kas pasipriešinęs, tai vienas 
holdaperių nudarė jį peiliu. De
liui įvykio patys holdaperiai 
taip išsigandę, kad pabėgo nė 
neiškratę registerio, kuriame 
buvo, kaip vėliau pasirodė, $40.

Matyti, chiniečiai dar negali 
lygintis kitą rasių holdaperiams 
drąsa.

PR/\NCIŠKUS NORKEVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu va

sario 15 dieną. 3:30 valandą ry
te 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Seinų apskr., Ruda
minos parap., Virbalų kaime, 
Amerikoj išgyveno 32 metus. Pa
liko dideliame nuliudime moterį 
Marcijoną. po tėvais Valinčiutę, 
sūnų Juozapą, dukterį Helen, žen-

J. Zuris. brolį Motiejų,' Mr. 
Pa., du broliu -— Stanis- 
Antaną — Anglijoj, švo- 
švogerką A. Širvaičius ir 
ir Švogerką J. Daubarus, 
ir švogerką J. Rekašius ir*

JUOZAPAS DIGLIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 15 dieną. 3:50 valhndą ryte 
193 2 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Tauragės ap., 
mieste.

Paliko
pusseserę
draugus ir pažystamus.

Kūnas pašarvotas,
Mažeikos- koplyčioj, 
btirn Avė.

Laidotuvės įvyks 
sario 17 dieną. 3:00 
tų iš koplyčios bus 
Tautiškas kapiries’.

Visi -ai a. Jbrgio Diglio .gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame,

Pusseserė, Draugai ir 
Pažystami.

Laidotuvėse patarnaują 
rius S. P. Mažeika, 
1138.

Kvėdarnos

dideliame
Marijoną

nuliudime 
Zolpienę,

randasi S. P.
3 319 Au-

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS'

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

3307 Auburn Avė,
chicago; ILL.

-------------- .—V.— ■ /y; T> Į. II ‘-Z| l'

Tdeforfaš Yards 11'38-

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška .Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3313? Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
T«l. Roosevelt 7532

Ofiso ir Rež. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Marquette Road
i

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

įvairus Gydytojai

Paliko čemodaną su ku- 
dikki

Lietuves Akušerės
Mrs. A. K,
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252-

_____ ..JSSfcįšSSEfc
AkiuGydy tojai

Ofiso ir Rež. TeL Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb- 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.

Valandos nuo- I iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėbomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

TeL Boulevard 1401

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park b755 ar Randolph 6800
■ -- —" ----------- -- ‘-'J 1 ■■ — - - ---------

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Kctv. iki 8 vaL) 
Seredomis ir nedėbomis pagal susitarimą 

Oiiso Tel. Lafayette 7337 
Rėz. Tel. Hyde Park 3395

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4-729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vali ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. -'ieną. 

Phone Midway 2880

Telefonas Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PJaza 3200

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Chicago. III.

va- 
pie-

g ralio - 
Tel: YardS

seredoj.
vai. po
nulydėtas į

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iŠ- Lietdvos
! Palengvins akių įtempimą, kuris esti' 
^priežastimi galvos1 skaudėjimo, svaigimo, 
įakių aptemimo, nervttbtumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą; “ 

Laidotuvėse patarnau- Į trumparegystę ir toliregysty.
ju geriau ir pigiau1 tnsmgai akinius. Visuose atsitikimuose 
negu kiti todėl, kad: egzaminavimas daromas
priklausau prie gra. pdancią< mažiausias klaidas. Speciaįe atyda 

bų išdirbystės atkreipiama i mokyklos vaikus. Valandos
nuiCAę. nuo 10 iki 8-v. Nedehomis* 10 iki 12 v.

668 W I8th Stftet KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM- 6 Tel cJ.I 6174 lPA LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
cvvdtttc. Dditgely atsitikimų akys- atitaisomos be 

, w SKYRIUS: akiniai. 0 Rainos pigiau* kaip kitur
3tl? Victory5 40881' UTl^ South Ashland Avė.

* cl victory tvoo i t
...... c: _ Phone Boulevard 7589

J. F. KADŽIUS
PIGIAUŠMS LIETUVIS

GRABORIUS CHICAGOJ atsitaiso
Prirengia DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142' Archer Avenue 

• e • Valandos 1 1 ryto iki 1 po pietų.
4 ir 6 iki 8 vak-. Nedėlionr nuo 

iki 12 dieną« 
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

2 iki 
10

0036

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas c
3102 So. Halsted St. 

arti 3 Įsi* Street 
CHICAGO. ILL.
1—3 po pietų, 7—8 vak.Valandos:

Nedaliomis ir šventadl 10-**-12 dieną

tą.
Carmel. 
lovą ir 
gėrį ir 
švogerį 
švogerį
gimines. Kūnas pašarvotas, randa
si 4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks seredbj, vasa
rio 17 dieną. 8 vai. ryte iš Eu- 
deikio koplyčios į Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Šv. parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Pranciškaus- Norkcvi- 
čiaus giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir- suteikti jairt 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nubudę liekame. 

Moteris, Sūnūs, Duktė, 
Žentas .Broliai, švogeciai, 
Švogerkos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, TeE Yards 1741.

Rez. 6600 South Artesian" Avenue 
PHone Prospect 6659' 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821' So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Advokatai

127

dPTOMETRISTAS

John Kuchinskas

i

Lafayettc 4146

ryto9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

4145 Archer AOe. Tek Lafayette 7337

• Namų, Tek Hyde Park 3 31?5

Ekspertas tyrimo aktų ir pritaikymo 
' akinių.

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

8'

L*-

Kas ten paliko čemodaną Chi
cago Lying-ln Hospital (ligo
ninėje). Kada čemodaną' ati
darė, tai jame rado kūdiki 
mergaitę. Prie mergaitės marš
kinėlių palikta raštelis, kad ii 
gimusi tą pačią dieną ir kad 
motina, būdama bedarbė ir ne
galėdama užlaikyk kūdikio, pa
likusi jį ’igoninėje.

ROZALIJA LAURINAITIENE 
Po tėvais Staimantaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 15 dieną. 3:35‘ valandą 'po 
pietų 19 52 m., sulauktis pusės 
amžiaus, gimus Lietuvoj; Taura
gės ap.. Eržvilko parap., Rimšų 
kaime. Amerikoj išgyveno 3 5 me- 

- tos. Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Marijoną ir žentą Joną 

; Carlson. 3 sūnūs — Joną ir mar
čią Bronislavą. Izidorių ir mar
čią Marcelę. Pranciškų ir marčią 
Euphamią ir gimines. Kūnas pa- 
Jarvotaš. randasi 1712 N. Ashland 
A'vę.i

LAldbtuvės Įvyks ketvirtadieny 
vasariu- 1 dieną, 8 vali ryto> iš 
namų į Sv. Mykolo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už viliones sielą, o 

, ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines. 1

Viąi a. a. Rozalijos Laurinai
tienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da- 

* lyvaVti laidoruvėse ir suteikti* jai 
J paskurihį patarnavimą ir at&isvei- 
t* kintąi

/NufiUd|? liekame.
Duktė. Sunai. Žentas, 
Marčios ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
■ rtus Masalski.". Tek Boulevard 
i 4139.

rofiW

JOZEF1NA ZUTEL1ENE 
po tėvais Dvyliukč

Persiskyrė su šiuo pasauliu va* 
sario 8 dieną. 2:15 valandą, po 
piet 1932 m., sulaukus 47 me
tų amžiaus, ginuis Lietuvoje, Šiau- 
dėnų kaime. Tenenių valse., Tau* 
ragės apsfcr.

Paliko dideliame nubudime vy
tą Andrių, tris dukteris — Mari
joną Sinkienę, Pauliną Zutcll ir 
Evą Dolenak, du žentu ir du anū
kus. brolienę M. Dundulienę, pust 
brolį Šimkus ir jo duktė Antoni
ja Vištartien? iš Buckrter, Jll. ir 
gimines, o Lietuvoj* dvii seseris.

Laidotuvės įvyko jų farmoje 
Benton. III., palaidota vasario 1 I 
dieną 19 3 2, I. O. O. F. kapinėse;

Jos vyras Andrius- »r dukterys 
nuoširdžiai dėkoja visiems gimi- 
rtėmš. draugams ir p&Žįstartlienis 
dalyvavusiems laidotuvėse ir ui 
užuojautą dėl mitinio musų my 
limosios žmonos ir mamytės.

Nubudę liekame.

Vyras ir Dukterys.

.................................. — Ii

...... ...... .... . lM'*w--- *-|25 METŲ PATYRIMO POVEIKIS. Pritaikyme akinių, dėl' visų akių

ĮWSmeto,0-D-
OSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į! Vikiui Miesto Dalis

Vestuvėm^ Banfcfetairfs ir Pagrabams
Vainikai

331K St Halsted SK Del. Boulevard 7314

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

1801 Soiiįh Ashltfrtrf Avenue 
Platt Blg., Kamp. 18 St. 2 aukštas' 

Pastebėkite" mato# iškabas 
Valhndos? riuo 9:3& ryto ikįj 8:30 Va

karo. Nedėliojus dilti' l’fr- iki 12 
Room 8. Phone Canal 0523' 

į ■ .TiYig.■ <U.■

Teli Tardš 1839

DR. G- SERNER
LIETUVIS' AKIU SPECFAUSTAS

'.V t j
>. .. 5 ,

• c ' i

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, niiupatingą ir ramu 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas

J. F. EUDEIKIS & CO
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai! YARDS 1741 ir 1742

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIROL %

Laetuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

: Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po-nr.
, 4645 So-.. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 
Nedėlioj pagal sutartį 
Tel,’ Boulevard 7820

Namui:
6641 So. Albany Avė..

Tel. Prospect 1930

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1'113 

Telefonas Central 441* F
Valandos: nuo 9 ryto iki* 4 po pietų 

Gyvenimd vieta
3323 South Halsted StvetT 

Tel. BouleVar'd’ 13101 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyra? ketvergą 
Nedėlioj nuo 9’ iki 12 rįjto

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street < 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto* iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
advokatas

Miestb' Ofisar Tf IV. Wasfiington St.
Room- 1502 Telt Centrai 2978 

Valandos-: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais Utafn., Ketv. ir SnbatosOfisas ir Akinių •Dirbtuvė
756 West 35tli Št.

kampas ĮH'alstcd< St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki

Nedėbomis nuo 10 iki 12

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R BLUMENTHAL
optometrisT

Praktikuoja virš 20 m. 
4049 S. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 6487 

......................i .—   ...

Dubkito savo akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotam Optomttristui
Akių Specialistas, Virš 15 nktų 

patyrimas \
Valandos 9 uyto iki 9 vak. kasdieh

DR. L GROUPE
4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 67801

DR. J. J.K0WA|RSKAS 
GYDYTOJAS IR CHHUSRGAS 

2403 W. 63rd St, Saite 3 
Teh Pfospecc 10^28i

Rez. 2359 So. Leavitt St. CtMal 2330 
Ofiso valandoj: 2 iki 4,« 7:ikil 9 

' Nedėlioj pagal sutarty
- -r x.'-‘ i v Vr r Tyr.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105* tV. Adarrit St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2F51 W. 22nd St. nuo 4-9 
Telėphone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

DR. A. L. YUSKA
2422 W. Mokiu.", R4 

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill f395

Valandos nuo 9 iki* 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pinų* seredoms po pietų ir 

ncdelioins pagal susitarimą

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė. 
Tdl Boulevard 2800

Rez. 6515 Sq. Rockutdl St.
TeL Republic 9723



MM

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujienų Radio Pro 
gramas

Tai dar kartą klausėmės 
Naujienų radio programo sek
madienį, vasario 14 d 
ties 
nuo

apie 
tose

klausytis dainų
šeimynos gyve-

Steponavičienė

iš sto- 
WGES, 1360 kilocycles,

6 iki 6:30 vai. vakaro.
kartą, be keleto pranešimų 
puikius bargenus pagarsin- 
krautuvėse ir kitokiose j- 

staigose, teko 
ir vėl Makalų 
nimo. \

Dainavo pp.
ir Grigienė. Retai tenka išgirs
ti per radio taip puikiai dai
nuojami diietai, kaip juos su
dainavo sekmadienį musų dai
nininkės. Abidvi turi išlavin
tus balsus, abidvi mokančios 
dainuoti, abiejų tarmė (dikci
ja) aiški, tat ir jų dainavimas 
atrodė kaip perlų žėrimas, kaip 
rasos spindėjimas rytmečio sau
lėj. Sudainavo jos dvi dainas 
—vieną pašvęsta Lietuvos ne
priklausomybės paminėjimui, o 
antrą—Lietuviu Moterų Kliubui 
Chicagoje; kliubo darbuotei.

Makalų šeimyna kėlė vestu
vių pokilj. Nors Juozas su Ma
lė jau savaitė laiko kaip buvo 
apsivedę, bet jų vedybos įvyko 
truputį nepaprastose apystovo- 
se jiem dviem pabėgus; tai ir 
vestuvių puota pavėlavo.

P-nas Jurgelionis, reikia pa
sakyti, arčiau nei kas kitas pri
ėjo prie atvaizdavimo tikrojo 
Amerikos lietuvių * gyvenimo 
Makalų šeimoje per radio. Kiek
vienas šeimos pasikalbėjimas, 
tai vaizdelis iš musų gyvenimo. 
Nors jis rišasi su visa Makalų 
gyvenimo eiga, bet kartu suda
ro kaip ir kiekvieną užbaigtą 
gyvenimo epizodą.

Lietuvių vestuvės. žinote, 
jos esti paprastai gan tnpĮi4- 
mingos. Ir jeigu žmogus asme
niškai nedalyvauja jose, jei nė
ra kartu su kitais “išmetęs” 
pakankamai, tai iš šalies žiū
rint ir klausantis net ne labai 
malonios atrodo: perdaug jose 
“nuoširdumo”, gal perdaug triu
kšmo. Ir jei kam sekmadienį 
Makalų pokilis atrodė triukš
mingas, tai ką padaryti: tokios 
esti — ir tur būt triukšminges
nės—vestuvių puotos musų tik
rą j am gyvenime.

Bet per radio ^vestuvių puo
ta nebuvo triukšminga. Iš tik
rųjų, tenka pažymėti, kad ji 
atrodė labai lėta. Tik davė su
prasti, kad svečių nemažai, kad 
visi linksmi, kad velija vieni 
kitiems kuo geriausios kloties, 
kad užmiršti buvusieji nesusi
pratimai.

Bet ar ilgam? Vestuvių puo
ta—gera pradžia gražiai nuo
taikai. Ale kas laukia Makalų 
šeimą ir ypač Juozą ateity? Mes 
žinome, kad dažnai ir šauni šei
myninio gyvenimo pradžia ne
garantuoja pastovios laimės.

Palaukime, išgirsime.
—Klausytojas.

Town of Lake
Vasario 9 d., UžgavėniųVasario 9 d., Užgavėnių va

kare, Lietuvių Auditorijoj įvy
ko draugijos šv. Peronėlėš reng
tas Confetti šokis, kuris pui
kiai pasisekė, žmonių prisirin
ko labai daug ir visi buvo pa
tenkinti vakarą smagumu ir 
tvarka. Vakaras tur būt pasi
liks ilgai atmintyje, nes seniai 
Bridgeporte buvo toks smagus 
parengimas, kaip šitas.

Girdėjau, kad liks grąžaus 
pelno. Taipgi prisirašė' prie 
draugijos 38 naujos narės, vi
sos jaunos, čia gimusios. O to
kių kaip tik ir reikia* draugi
jai,

Kreditas priklauso* musų 
darbščiai komisijai, tai panelei 
O. Kliučinskaitei ir ponioms 
A. Dudėnienei ir D. Vizgertie- 

znei, nes supranta ir tinka tam 
darbui. Vienu žodžiu, šokiai •M* — • < - <

ŠIANDIEN VAKARE DIDYSIS • -

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, nuo 7:30 v. v
t , ; \ ■

Bus turtingas programas, geri kalbėtojai. Visi Chicagos 
Lietuviai, kviečiami švęsti didžiąją visos Nepri

klausomos Lietuvos, visų lietuvių šventę! •

m.
sa-

šiandie sukanka lygiai 14 metų kai vasario 16 d., 1918 
Lietuva, pasiremiant tautų apsisprendimo teise, paskelbė 
vo Nepriklausomybę. Vasario 16 d. lietuviams yra tiek 
brangi ir didelė šventė; kaip kad Jungt. Valstijoms yra di 
ir brangi jų Nepriklausomybes šventė — Liepos Ketvii 
(Fourth of July). Chicagos lietuviai šią didžiąją Lieti 
šventę šiandie vakare apvaikščios didelėmis ^iškilmėmis Lietu
vių Auditorijoje, .3133 S. Halsted St. Apvnik.ščiojime bus di
delis, tai dienai pritaikintas, muzkalis programas ir geriausi 
kalbėtojai.

Visi Chicagos lietuviai kviečiami dalyvauti šiose svarbiose 
iškilmėse. Pradžia 7:30 vai. vakare. IPadengimui lesų, įžarida 
25 centai. . 1 ’ ! <

Programas *
Atidarymas ir įžanginė pirmininko kalba. Pirmininkaują 

adv. K. P. Gugis.
1. Dainuoja Chicagos Lietuvių Choras “PIRMYN” 

mas K. Steponavičiaus.
2. Kalba J. Pronskus ‘ 1
3. Dainuoja S. Rimkus *•
4. Smuikuoja V. čepukiutė
5. Kalba P. Grigaitis, “Naujienų” Redaktorius
6. Dainuoja S. Paškevičaitė
7. Kalba Dr.> A. Montvidas
8. Dainuoja K. Pažerskis

Prie piano — Jurgis Steponavičius.
Rengia “NAUJIENOS”. '

veda-

puikiai pasisekė ir draugija ga
li pasididžiuoti.

Mes, draugijos Šv. Petronė
lės narės esame dėkingos vi
siems, kurie padėjo išgarsinti, 
o taipgi publikai už skaitlingą 
atsilankymą. Komisijai ir dar
bininkėms, kurios nuoširdžiai 
dirbo tą vakarą. Visiems ir vi
soms tariam širdingą ačiū.

—Dr. šv. Petronėlės.

Lietuvių Radio 
Programas

šiandie iš stoties WGES., 
1360 kilocycles, nuo 7 iki 8 vai. 
vakaro Peoples Furniture Kom
panija duos Lietuvių radio pro
gramą.

Kadangi šiandie sukanka ly
giai 14- ka metų, kai Lietuva, 
tapo nepriklausoma valstybe, 
tai ir šio vakaro programas bus 
pritaikytas apvaikščiojimui šio 
linksmo įvykio.

Programas susidės iš rinkti
nių musų patrijotiškų dainų, 
muzikos ir kalbų, kurias išpil 
dys žymus musų dainininkai 
ir kalbėtojai. Todėl nepamirš
kime užsisukti savo radio ir 
išklausyti šį lietuviams įdomų 
programą .—Skelbė jas.

Town of Lake
Wm. Kareiva važiuoja brolio 

/ atlankyti

Artimoj ateity p. Wm. J. Ka
reiva, 4644 So. Paulina street, 
ruošiasi atlankyti savo brolį, 
A. J. Kareivą, buvusį seniau 
Town-of-Lakietį, kuris šiuo lai
ku gyvena Rio Grande klony, 
Texas valstijoj.

P-nas Wm. J. Kareivą mano 
važiuoti automobiliu ir apleisti 
CHieagą kokioms porai savai
čių; Gal būt, kad kartu su juo 
vyks dar pora lietuvių; visi lė
čiau dar nesusitarę.

Linkėtina važiuojantiems lai
mingos ir smagios kelionės.

—Rep.

>INE~>

YobrevES 
NIght and Momlng to keep 
them Clean, Clear and Hcalthy 

Wrltefor Free “Eye Care?* 
ar “Eye Beauty” Book

MsdasCsUMcH. JL.9B. 0Ws8i,.ChM»

Aukavo bedarbiams
-----------------Į.

P-nas Lazinskas, 621 Wešt 
16 street, aukavo bedarbiams 
ploŠčių. >Auka palikta Naujie
nose. Ačiū jam;

APDILO

r

TEATRE 
Randolph ir Clark 

, Be paliovos nuo piet
Tūkstančiai tapo sužavėti!

Šimtai atėjo antrą kartą 
Rusijos Pirmas Kalbantis Paveikias 

__ _j(su angliškais užrašais)

to* e
"Kelias į Gyvenimą” Sujudinanti drama 
apie Rusijos "bezprizomyje” vaikus. 
Sielą'Sujudinantys Rusų Chorai, Šokiai, 
Dainos. Paveikslas, kuris štiirmu užka
riavo Londoną, Maskvą,' Bėdiną, Nevv 
Yorką ir Chicago. l,£0c. iki;6 v. v. 
J-4------- 1------ ?..lt ...... .............. .

W I N

EACH DAY’S
BEAUTY

CONTEST!
' ' ? *1

Eyei—eyes—eyesj Looking at you. Ap- 
praising you. zAnd you want to win all 
these Beauty Contests each day bringš! 
■Thea ūse Gun^y, the Soap of Beautiąil 
Women, before you iise powders ar|d 
crėams. Camay —* gentį e, luxurious , 
creamy-whįte—will giveyou the sweet, 
dean loveliness the whole world finds 
so attractive. And you‘11 win each Linle 
Daily Beauty Contest!

CAMAY
The Soap of Beautiful Women

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

' L • i " ' h

To preso Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai.

t J. Balanda. Operetėj “Agur
kai” v jis vaidins rolę Penning- 
tono, raugytų agurkų fabrikan
to iš Chicagos. Operetė stato
ma scenoj vasario 21 d. Lietu
vių Auditorijoj.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

i 1932 Metams

DRAUGYSTĖS DR/VINCO KUDIR
KOS valdyba dėl 1932 metų: Stepo
nas Strazdas, pirmininkas, 2159 W. 
22 Pl„ Jonas Mikėnas, pirm.-pagel
bininkas, A. Kaulakis, fin. rašt., 3842 
S. Union Ave„ Jonas Gelgaudas, nut. 
rast., 1900 S. Union Avė.. Adomas 
Herman, iždininkas, 5243 Belmont 
Avė., P. Thomas ir B. J. žolinas, iž
do globėjai. ,
Susirinkimai laikomi kas mėnesį ant

rą šeštadienį, M. Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23rd Place.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1932 m.: J. Byans- 
kas, pirmininkas, 934 W. Marųuette 
Rd., S. Chapas, vice-pirmininkas. 
938 West 33rd St.; S. Narkis, 
sekretorius, 2859 W. 38tb PI.; J. 
Yusbkevičius, iždininkas, 3647 Ar
cher Avė.; F. Kasparas, finansų raš
tininkas, 3534 So. Lowe Avė.; Z. 
Grigonis,* kontrolės rašt., 4427 So. 
Francisco Avė.; J. Vitas, kasos glo

3408

M^DPS MADOS MADOS

3408

A-U.

r

Jaunai mergaitei a? moterei į šokius ir šiaip į

Švelnaus. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 36 ir 38 colių per

■ :

4 •

4‘paies’* eiti suknelė.
Gražiai atrodys jeigu bus pasiūta iš aksomo tokio, kokį dabar nešioja, lengvo ir 

krutiną. ,

Norint gauti Vieną ar dau
giau virš nurodytą pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adrešą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centą. Gali
ma prisiųsti pinigus arba j paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1789 
So. Halsted St, Chicago, 111.

bėjai, 923 W. 33rd Place^P. Sa
kalauskas, maršalka, 3144 Aubum 
Avė.: M. Liubinas, J. Raceviče, F. 
Žukauskas—knygų revizoriai; J. šku- 
tas, M. Liubinas,-r-Liet. Auditorijos 
Atstovai: J. Vitas, S. Chapas Dr-jų 
SusiV. Atstovai.
Susirinkimai atsibuna kas antrą ne- 

tčldienį kiekvieną mėnesį Chicagos Lie- 
zių Auditorijoj, 12 vai. dieną. ' 

ftUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1932 
metų: Pirmininkas Antanas Stukas, 
84 8 W. 33 St. Pagelbininkas Juoz. 
Rūta, 3141 S. Haltsed St. Rašt, nut< 
StAn. Kuncvičia, 3220 S.( Union Avė. 
Fin. fašt. Feliksas Kasparas. 3 534 S. 
Lowc Avė. Kontr. rašt. P. Petraitis, 
3 228 S. Union Avė. Kasierius Juoz. 
Račiūnas, 3133 S. Halsted St. Apte
kimai kasos. B.- Yenkauskas ir E. 
Bliumas. Sudžia K. Valaitis, 
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmą 

enktadienį 7:30 vai. vakare. Chicagos 
ict. Auditorijoj, 3133 S. Haltsed St.

UNITY L. B. KLIUBO valdyba 1932 
metams: Pirmininkas Louis Rukšėnas, 
4437 S. Wood St.; vice-pirm. Jos. J. 
Yurchas, 4558 S. Paulina St.: pro
tokolų rašt. Jos. M. Gaižauskas, 4607 
S. Honore St.; finansų rašt. Bol. Se- 
rciko, 4555 S. Pablina St.; iždinin
kas V. P. Pieržynski, 4558 S. Pau
lina St.; iždo globėjai John Yurkus 
ir Vincent Kundrot; manažeris Jus- 
tin Kurpis, 1714 W. 46 St.; manaž. 
pagelb. Frank Klunbis, 4521. South 
Wood St. Trusteęs — N. Karklelis 
F. Raila, J. N. Gaižauskas, J. T. 
Chilauskas, Leon Paukšta.
Kliubo bustynė •— 4558 S. Marsh- 

field Avenue.

LIET. RYT. ŽVAIGŽDĖS PAš. ir 
PAS. KL1UBO valdyba: pirm. Anta
nas Valskis, 3341 Evergreen Avė., 
vice-pirm. St, Jokubauskas,v 1058 N. 
Spaulding /Avė., užrašų rašt. Mike 
Chepul, 3327 LeMoyne St., fin. rašt. 
P. Labanauskas. 2118 Evergreen Avė., 
pag. M. Budrevičius, 1555 N. Hoyne 
Avė., kontr.*J. Gumauskas, 1652 N. 
Dameu Avė., marš. J. Petrauskas, 
3201 So. Union Avė., kasierius J. 
Raila, 4839 Winnemac Avė. 
Susirinkimai yra laikomi kas mėnesį 

pirmą ketvergą.

ILLINOIS LIETUVIŲ PASELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1932 m. Jonas 
Bijanskas. pirm., 934 W. Marųuette 
Road, Stasys Mažeika, pirm, pagel
bininkas, Adolpb Kaulakis. nut. rašt., 
3842 S. Union Avė.. Frank Norkus, 
fin. rašt., 4342 S. Talman Avė., F. 
Bakutis iždininkas, 2603 W. 69 St., 
J. Adomaitis ir J. Janušauskas, iždo 
globėjai, D. Antanaitis, maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kožną mėnesį 

pirmame penktadieny, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St„ 7:30 
vai. vakare.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
1932 metų valdyba: pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St., vice-pirm. 
K. Demereckis,. 3331 So. Wallace

NAUJIENOS Pattrcn Dept. v 
1739 S. Halsted St., Chicago. IU. 

čia įdedu 15 centų ir prašau at- 
1 V

siųsti man pavyzdį No ....

Mieros per krutiną

(Vardas ir pavardė)

' (Adresas)

(Miestas ir vata.) 
* «

I

16. 1932

PRANEŠIMAISt„ nūn ralc. Petėr Killis, 3144 
Auburn Avė., fin, rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Ave„ kasierius A. 
Zalatorius, 827 W. 33rd St„ kontr. 
rašt. Jonas Stanaitis, iždo globėjai 
J, Kriksciunas ir Iz. Masaitis, maršal
ka A, Vilkis, ligonių prižiūrėtojas K. 
Valaitis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sio pirmą sekmadienį, 12 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet. 

.    —11 —1 —1 ■ ............... .... . ...............—■

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJ No. 1 valdyba 1932 
m., pirm. Jonas Motuz, 2430 W. 
46 PI., pag. Kaz. Kačinskas, 7204 
S. Rockvvell St, nut. rašt. Joe Da- 
bulski, 1703 S. Union Avė., iždo rašt. 
A. Ambucas, 16000 S. Lincoln St., 
Harvey, III., kasierius A. čėsna, 4501 
S. Paulina St„ kasos globėjai — S. 
SkridulienS ir Jadv. Kačinskienė, du
rų sargas P. Tiškevičia.
Laiko susirinkimus kas mėnesį po 

pirmos z kas antrą nedėldienj, 1 vai. po 
rietu, Antano Cėsnos svetainėj, ^501 
S. Paulina St.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTĖ - 
RŲ, Valdyba 1932 meams. Chicago, 
<11.: pirm. ,Em. Milerienė. 
Central Ave„ Evanston, III., 
pagelb. P. Grigonienė, 3322 S. Union 
Ave„ nut. sekr. A. Dudonienė, 7917

• S. Harvard Avė., fin. sekr. Ant. 
Valančunienė. 5929 S. Tbroop St., 
kontr. Ona Daraškienė, kasos globėja 
Marta Kizienė, iždininkė Pet. Senu- 
lienė, maršalka Kaz. Astrauskienė, 
trustisės A. Grigonienė, O. Mažeikie
nė ir Ver. Bakutis.
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią 

subatą, kiekvieno mėnesio, Mark Wbite 
Parko knygyne.

1030 
pirm.

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

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

Mes, pildome 1931 
metų

Income Tai
blankas

Kam reikalingas toks pa
tarnavimas užeikite į

Naujienas

1739 So. Halsted St.
Ofiso valandos kasdie 

nuo 8 iki 8 vakare.
Šventadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. po piet.

RAMOVA
I iTHEATREfl 

35 B Halsted Sts. 
DIENOMIS Ik VAKARAIS

šiandie
Dvigubas programas

“Delicious”
- SU \

JANET GAYNOR ir 
CHARLES FARRELL

“Thefeuilty 
Generation”

su 
LEO CARRILLO, CONSTANCE 

CUMMINGS. BORIS 
KARLOFF ir k.* , 

laipgi •
Komedija, Ziniot, Paiakiįioi, 

v Margumynai. >

......i....

MILDA
Theatre

3142 S. Halsted St.

Šiandie
Dvigubas programas

“Nice Women”
,u • 

' SIDNEY FOX 
ir 

“Street Scene”
su 

SYLVIA SIDNEY, WILLIAM 
COLLIER, JR. ir ESTELLE 

A TAYLOR. .

Taipgi / 
Komedijai, Žinios, Patakilioi, 

Margumynai---------------------- -------- ■-y ■

Naujienų spulka
♦Naujienų skolinimo ir buda- 

vojimo bendrovės nauja serija 
prasideda su 1 d. sausio 1932 
m. Galima jstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro kas 
die.

ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl investmentų ir palankiau
sia dd darbininkų žinonių.

Del platesnių informacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St 

T. Rypkevičia, sekr.
i Bridgeportas. — D. L. K. Vytauto 
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, tai būtinai nariai privalo skait
lingai susirinkti. Taipgi turime daug 
naujų rekalų apsvarstyti, irgi nepamirš
kite savo mokesčių apsimokėti draugijai, 
kad neliktumėte suspenduoti pašelpoje.

P. K. nut. rast. 
-------------------------------------------------į---------.

HALSTED ELECTRIC SHOE 
REPAIRING SHOP

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

ir sublokuojamos ........................— 50c
ESTELLE LITOSx
1823 S. Halsted St

Orėsiu Dezaininimas 
Orėsiu Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mm telktame ekspertu instruk 
d j m Muoee knreuoee. Dieoomla 
ar vakarais tema kaina tie 
amatai yra patrankianty* Ir 
gerai apmokami. Rašykite dėl 

knygutės apie kurta, kūrino 
Jtjs įdomaujate.

Skrybėles
Mm llmokinaime kaip deaal 
nlntl ir padaryti gražiu ekry* 
Ules, kol moklnatža. Diplomo* 
duodamo*. Ateikite ar ražyklt 
dėl nemokamo* knygųU«.

MABTER COLLBGE
JOS F. RA8NICKA. Principal 
l&O N. STATE RAN. ffHB

STANKŪNAS
Kai norit geni paveikslų atvažiuokit 

j studiją arba palaukit i namus 

3315 So. Halsted St 
Tek Yards 1546

CLASSIFIEE ADS
Educational

Mokyklos___
MOKYKIS BARBERYSTĖS 

AMATO
hienomis ar vakarais. Del informacijų 

lauk arba rašyk:*

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST- 
MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo 
tnorgi&aus. Geras užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės j 
Naujienas, 1739 S. Halsted St 
Box 1382.

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai

NAUJAS IŠRADIMAS kurį išrado 
J. Lapinskas. vardu Grožybė Beauty 
Pace Powder. Kuris tinka vyrams, mo
terims ir jaunimui, dėl veido, turi ma
lonų kvapą, prašalina nuo veido viso
kius negerumus, ir daro gražų, linksmą, 
jaunesnį veidą. Vartokite ir reikalau
kite visi, o labiausiai merginos, jauni
mas ir barbenai. Dikta bonkutč $1, 
mažesne 35c. Grožybė, 1432 S. 49 Ct., 
Cicero. III.

Help vVantcd—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS dreiveris su savo 
troku išvežioti duoną, A. Neimanowski, 
2049 W. Carolina St.

Help Wanted~~FemaIe
REIKALINGA jauna mergina prižiū

rėti 4 metų vaiką, taipgi pagelbėti prie 
namų darbo. Telefonuokit Kedzic 
6598.

REIKALINGA senyva moteris dirbti 
Ramų darbą ant farmos, 3514 South 
Francisco Avė. Tek Virginia 0343.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDĄVIMUI grosime ir buėtmė 
pigiai už cash. Box 29.

3210 S. Halsted St.

PARDAVIMUI delicatessen groseris. 
tabako ir kendžių kampinė krautuvė 
5 kambarių flatas. Renda $34.00.

1101 W. 69 St.

PARDAVIMUI delicatessen. ict cream, 
saldainių, cigarų ir visokių smulkmenų 
krautuvė. Parduosiu pigiai, nes aplei
džiame miestą. 5111 S. Union Avė*




