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Paslaptinga Telegrama 
Iš Amerikos Perspėjo

Romos Papos Pavojų
Stipri pragaro mašina buvo padėta Šv. Petro ba

zilikoj laike Mussolinio vizito papai
Roma, Italija, vas. 16. —Pa

slaptinga telegrama iš Suvie
nytų Valstijų išgelbėjo gyvy
bes Romos Katalikų papos Pi
jaus XI arba Mussolinio ir ap
saugojo šv. Petro katedrą nuo 
apgriovimo, atradus nepaprasto 
stiprumo pragaro mašiną ka
tedroj, padėtą po didele bronzos 
figūra, su tikslu, kaip spėjama, 
susprogdinti tuo laikh, kai Mus
solini vizitavo papą pereitą sa
vaitę. Pragaro* mašina buvo 
rasta tuojau po to, kai slapta 
telegrama perspėjo Vatikano 
valdininkus. Bomba su dide
liu atsargumu išgabentą ir su
sprogdinta’, 
nepaprasto

Katedroj 
žmonių tuo
vizitavo papą, bet tuomet visi 
buvo kratomi prieš įeinant į 
katedrą. Tik vienas incidentas 
buvo pastebėtas Mussolinio vi
zito laiku, kai tūlas viduamžis 
žmogus metė papai Pijui į vei-

dą laiškų! šaukdamas 
kalau'ju palaiminimo”. Bet tas 
asmuo buvo greit paleistas.

Sprogimas buvo 
smarkumo.

buvo apie 2,000 
laiku, kai Mussolini

Mussolini klūpojo šalę bombos
Spėjama', kad suokalbininkai 

atsisakė savo pasikėsinimo^ pa
jutę “sąžinės griaužimą’f ir 
dėlto pranešė telegrama apie sa
vo pasikėsinimą. Vatikano ofi- 
ciakii buvo katedrą smulkiai 
apžiūrėję prieš Mussolini at
vykstant, bet nieko tuomet ne
rado. Mussolini buvo atsiklau
pęs kaip tik arti tos vietos, kur 
paskui bomba rasta. Kitą die
ną Pijus švente savo 10 metų 
popavimo jubiliejų, dalyvaujant 
kokiai 35,000 minios. Bomba 
buvo karo laikų lipo, uždegama 
arba pašalinus kamštį arba 
pritaisant laikrodinį aparatą.

Vatikano autoritetai ir Ro
mos policija atydžiai tyrinėja 
tos bombos atsiradimo priežas
tis. Kol kas niekas nesuimta.

Chicago, III., Trečiadienis, Vasaris-February 17 d., 1932

v

[Acmc-P. 53 A. Photo] e

Geneva, Šveicarija. — Nusiginklavimo konferencijos atsidarymas. Arthur Henderson, konferen
cijos pirmininkas, sako atidarymo kalbą.

Naujas imigracijos 
suvaržymas siūloma

Hollywood., darbai su- 
. mažėjo

Komunistai ir Kanados, JVleksi- 
kos, Filipinų ateiviai neįlei
džiami

16. — 
62,857

llollyvvood, Cal., vas.
Pereitais metais buvo 

i ’ * '

darbais mažiau laikinai samdo
miems teatrų artistams, negu 
buvo metai anksčiau.

Naujas sukilimas
Ispanijoj nuslėgta

Vietomis susirėmimai su riau
šininkais tęsiasi

JAPONIJA RIMTAI SUSIRUPINUSI
DEL KINIEČIU ARMIJOS NARSUMO

Dar pasiryš 72 valandas su generole
ofenzyva prieš kiniečius

Washington, vas., 16. Kon
greso komisijose pasiūlyta dar 
labiau suvaržyti imigraciją, ligi 
90 nuošimčių, gi komutaistaips 
visai uždrausti įvažiavimą. Taip 
nustatyti naujas suvaržymo 
normas Kanadoj, Meksikos ir 
Filipinų ateiviams. * v

Kalbama, kad Japonija jaučiasi 
įklimpusi ir galvoja kaip su 
garbe išbristi

Shanghai, vas. 16. — Japoni
joj nebeslepiama baimės dėl Ki
nijos prezidento, gen. Chiang 
Kai Sheko akcijos ir reiškiama 
tikro susirūpinimo, kad jis ne
prisidėtų prie 19 armijos, kuri 
pagarsėjo visoj Kinijoj savo ne
paprastu smarkumu beginant 
Shanghai.

Tikimasi, kad Cha’ng pats gal 
ir neatvyks į karo frontą, bet 
spėjama, kad jis Shanghai gy
nėjus yra nusistatęs remti. 
Chiang Kai Shek, kaip yra ži
noma, turi savo dispozicijoj ge
riausias Kinijos karo pajėgas, 
tik dėl savo politinių išrokavi- 
mų, jų ligi šiol nesiuntė prieš 
japonus.
Japonai atsikirto didžiosioms 

valstybėms
Tokyo, vas. 16. — ] naujus 

Amerikos, Anglijos ir Franci- 
jos protestus dėl kariuomenės 
iškėlimo neutralinėj tarptauti
nėj zonoj, Japonija atsakė, kad 
ir Amerika ir Anglija ir kitos 
valstybės savo kariuomenes ten 
iškėlė ,tai kodėl, girdi, japonai 
negali iškelti savo.

Pats Japonijos karo m miste
ris generolas Araki susirūpinęs, 
kad jei Chiang Kai Shek prisi
dės prie 19 armijos, tai Japoni
ja turės siųsti dar daugiau ka
riuomenės ir tuomet karas į- 
vyks visoj Kinijoj. Devyniolik
tą armiją Japonija turinti bū
tinai sunaikinti, kadangi ji yrą

sudalyta iš Kanton provincijos 
kiniečių, kurie ypatingai neken
čia japonų. Bet 19 armija jau 
įsigijo visoj Kinijoj karžygių 
vardą, ir kinų pirkliai siunčia 
jiems dideles dovanas. Japonija 
dar nutarusi laukti 72 valan
das, ar Cliiang prisidės.

Tautų Sąjuga vėl sujudo
Geneva, vas. 16. — Tautų 

Sąjunga ruošia skubų pareiški
mą Japonijai, kad ši liautus! 
su karu Kinijoj, nes Tautų Są
junga vis tik japonų užkąri a vi-r 
mų nepripažinsianti. Siūlo, kad 
japonai geruoju susitartų su

Anglija padeda ja 
ponams ginkluotis

Pasiuntė Japonijon už $25,000, 
000 karo medžiagos

Franci-Paryžius, Vas. 16. 
ja prisidėjo- prie Amerikos ir 
Anglijos naujo protesto dėl 
japonų armijos iškėlimo tarp
tautinėj kolonijoj.

Shanghai, vas. 16. — Japo
nai iš orlaivių pastebėję kinie
čių armijos judėjimą Chapei 
sektore, pradėjo bombarduoti, 
suteikdami kiniečimas skaudų 
nuostolį, šiaip, didžioji ofen
zyva dar neprasidėjo. /

Už

Pati 81, apskundė vyrų 
83, dėl divorso

tai, kad mergina buvo jo 
miegamajam

Salem, Mass., vas. 16. —Mrs. 
Ęljsabeth Weber, 81 metų, pa
prašė perskirų nuo savo vyro 
Charles Weber, 83 metų, už tai, 
kad tūla mergina buvusi užėju
si j jo miegamąjį kąnibarį. 
Weberiene • teisme prisipažino 
gerokai iškpliojusi savo vyrą, 
vadindama jį “šlykštus 
daiktas?.

senas

Chlcagai ir apiellnkei federą- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Lietus pereinąs į sniegą; 
smarkokas, nepastovus vėjas.

Vakar temperatūra buvo 38,

/<■
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Kitas Dokumentas Kaip
Vokietija Finansuoja

Klaipėdos Vokiškumą
Oficialus Klaipėdos krašto mokyklų direktorius- 

patarėjas gauna slaptas sumas iš Vokietijos
Klaipėda, Lietuva, vasario 3. 

—Klaipėdos lietuvių laikraščiai 
paskelbė, nufotografuotą kopiją 

tūlos vokiečių naciona- 
organizacijos Berlyne, 

Klaipėdos mokyklų pa- 
p. Meyeriui laike jo

laiško, 
listinės 
rašyto 
tarėjui
pabuvimo Genevoje, už pereitų 
metų, 1930, spalio 15 d. Kaip 
iš to laiško matyti, kad vokiečių 
nacionalistines organizacijos 
teikia stambias pinigų sumas 
per Klaipėdos krašto oficialius 
valdininkus, su tikslu platinti 
vokiškumą tame krašte, 
kas skamba sekamai:

1 VERTIMAS
Deutsche Stiftung 
Tgb. Nr. 2050-30 
(Atsakant, prašoma, paduoti 

viršutinį numerį.
Berlin, 15 spalio, 1930 
Kurfuerstendam 197-198 
Telefonas: Bismark 9577

Laiš-

Fašistai sužeidė 50 soči- 
. aldemokratų

mii, i !.■.-■■■ ,i

Stuttgart, Vokietija, va’s. 16. 
—Vakar sužeista 50 žmonių fa-, 
šistams užpuolus socialdemokra
tų mitingą, su tikslu nominuo
ti Hindenbrugą, į prezidentus.

■I

London, vas. 15. — DeVyni 
laivai išvežė i Japoniją,, amuni
ciją, chemikalus ir armotas, į- 
kainuotas $25,000,000. Siunti
nys gamintas Belfaste; tam tik
ros ginklų fabrikos. Tarpe ka
ro priemonių išsiųsta tankai, 
kulkosvaidžiai, laukinės. armo- 
tos, nuodingi gazai, sprogsta
moji medžiaga, chemikalai ir tt. 
Siuntinius paims. Japonijos ka
ro laivai prie įėjimo į Kinijos 
jūres.

Francijos kabinetas 
gavo nepasitikėjimą

Lavai mjnisterių kabinetas 
atsistatydino ”

Paryžius, vas. 16. — Gavęs 
senate nepasitikėjimą ' 157 bal
sais prieš 134, premjeras Lavai 
tuojau įteikė .prezidentui Dou- 
mer atsistatydinimą, kurs ta
po priimtas’. Francijos cenzūra 
sulaikė žinią apie krizį kelioms 
valandoms.

Parlamentus ir senatas buvo 
nepatenkintas Lavaliu dėl kelių 
priežasčių, kurių vienla buvo jo 
nesugebėjimas susitarti Wash- 
ingtone, kitas jo nemandagu
mas link Aristido Briando.

Madridas, vas. 16. — Dar 
viena “darbininkų respublika”, 
įsteigta vakar Katalonijoj per 
naktį išnyko, kai pašaukta ka
riuomenė iš Ba'rcelonos, išsklai
dė komunistų, ir sindikalistų 
komitetus. <

Kėli sužeisti ir kelios dešimts 
suimta. Barselonoj- ginkluotos 
riaušės likviduotos. Madride su
stiprinta sargyba. • Dvi bombos 
sprogo, bet niekas nesužeista.

Hindenburgas apsi
ėmė kandidaduoti

3,000,000) panašų prašo jį likti 
prezidentu

Profesorius bandė būti 
plėšiku

Roosevelt apskundė 
Tammany čyfą ’

New York, vas. 16. — Tho- 
mas Farley, New Yorko mies
to dalies^ Mąnnhąta’n policijos 
šerifas, žymus Tammany Hali 
lyderis, apskųstas - gubernato
riaus Roosevelto dėl graftų ir 
turbut bus pavarytas;

Berlynas, vas. 16. — Prezi
dentas Hindenburgas, pasita
ręs su organizacijų vadais, su
rinkus 3 milijonus parašų, pra
šančių jį kandidatuoti tolimes
niam terminui apsiėmė ir jo 
kandidatavimas viešai paskelb
tas.

Spėjama, kad Hitleris, fašis
tų vadas, irgi kandidatuos kaip 
opozicionierius Hindenburgui.

Nemokėdamas, pats nusišovė

Los Angeles, vas. 16. — An- 
ton Christ, buvęs turtingas ma
tematikos profesorius, netekęs 
viso turto, kai jo $200,000 nu
nešė banko švindelis, su 25 
centais kišeniuj bandė apiplėš
ti Bank of America, bet paste
bėtas pasikėsinime, jis vietoj 
nusišovė.

Vokietija įvedė trumpų 
bangų radio

' Berlynas, vas. 16 
steigta pirma radio stotis 
trumputėmis bangomis dėl ra
dio ir televizijos. Manoma tuo 
budu apsaugoti radio siuntimų 
nuo kitokių bangų trukdymų.

Čia į- 
su

Anglija juda dėl Kinijos krizio

London, vas. 16. — Atstovų 
ritmuose senas darbietfs atsto
vas George Ląnsbury vėl, pa
reikalavo, kad butų kas nors 
daroma japonams suvaldytu dėl 
tarptautinių suta'rčių laužymo 
ir agresijos, Tuo reikalu įvy
ko specialus posėdis su MacDo- 
naldu. ' ,

I 4<

Rumunijos Karolis 
teksiąs sosto

ne

Bucharest, vas. 16
Averescų, senas karaliaus Karo
lio kritikas, pareiškė, kad dau
gelis karalių neteko 'sosto da-; 
fydami panašiai kaip Karolis, 
būtent su moterimis. Parlamen
te išreikštą Karoliui “pasitikė
jimas”. •

Gien

Nevyko >tapti preziden
tu, pradėjo sukilimą
San Jose, Costa Rico, vas. 16. 

—šiandien čią jšk|lo revoliuci
ja, kai Manuel Oa’stro Quesan- 
da pralaimėjo piųkimus į pre
zidentus, Riaušininkai pagrobė 
kariuomenės barakus; kitose 
vietose kol kas ramu., -

■ .........--r .
Po šešįoliks metų traukia teis

man už nulaužimą kojos

MįnneapoUs, vas., 1.5. e Po 
šešiolikos metų, kai važiuoda
mas motorciklių nulaužė koją, 
tai dabar Jacob Węinberg /ap
skundė Vįętor Tpbermaną, rei
kalaudamas’už koją $10,000, I

Haagos Tribunolo 10 
metų sukaktuvės

’ I _________

Haaga, Holandija, vas. 16.— 
Vakar Tarptautinis Haagos 
Teismas šventė savo 10 metų 
gyvenimo sukaktuves. Pasveiki
nimų gauta1 iš viso pasaulio.

Deportuoja Gandhi pa 
sekėją, anglikę

Bombay, Indija, vas. 16. — 
Madeline Sla'de, Anglijos admi
rolo duktė, kuri atsisakiusi gi
miniu, pasidarė Mahatma' Gan
dhi pasekėja ir padėjėja, turį 
apleisti Indiją per 24 valandas, 
valdžios paliepimu. Bet Sla'de 
atsisakė savo valia kraustytis.

Italijoj veislė nemažėja
Koma, vas. 16. — Gyventojų 

skaičius ne tik. > nemažėja, bet 
auga po 32,000 kam mėnuo, 
taip kad metų gale tikimasi 
davarytf ligi 42,000^000 galvų.

Rabat, FrancUzų Mproko, 
vas, 16. -—14 francuzų kareivių 
užmušta ir 10 sužeistą 
su ųeramiais vietiniais

i.«Už

kovose 
berbe-

bruzdėjimas prieš direktoriją ir 
dabaVtinį seimelį dėl jų nevy
kusios ūkio politikos.

2. Darbininkų, ypač lietuvių, 
judėjimas, dėl lygių teisių.

3. Lietuvių visuomenės pasi
piktinimas direktorijos neteisė
tu elgesiu ir lietuvių teisių 
skriaudimu. .

4. Slaptos derybos direktori
jos narių Berlyne ir Karaliau
čiuj, gubernatoriaus raštas sei
meliui ir difektorijos pirminin
kui nepasitikėjimo klausimas 
seimelyje.

5. Neteisėtas Klaipėdos krašte 
seimelio panaikinimas ir gu
bernatoriaus raštas dėl panai
kinimo. Mat, Klaipėdos apskri
čio seimelio (tarybos) rinkimai 
buvo laimėti lietuvių ir darbi
ninkų ,ir to bijodama direktori
ja su vietinio teismo pagalbą 
rinkimus panaikino.

Atėmė “delegatų” pasus
Klaipėda, vas. 3. — Tenka 

patirti, kad ryšyje su kelione 
į Karaliaučių ir derybų su val- 

gubernatorius 
Merkys pareikalavo tarnybinio 
pasą iš direktorijos nario Puo- , 
džiaus ir dėl derybų su valdžios 
įstaigomis Berlyne taip pat 
pareikalavo grąžinimo paso iŠ 
direktorijos prezidento Boett- 
clierio. Abudu pasus atidavė.

Ponui Mokyklų Patarėjui
Mey’er

Tuo tarpu Genevoje
Viešbuty dės familles rue dojdžios organais, 

Lausanne 14
Labai gerbiamas Pone. Meyer l

Jums pranešame, kad darsy^ 
kį žinomam tikslui yra paskir
ta 10,000 markių. Pinigai ry
toj pasiunčiami į Karaliaučių ir 
mes duosime parodymą, kad jie 
iš ten butų parvedami Jūsų są- 
skhiton į Ti. Prašome, duoki
te Jūsų bankui parėdymą tuos 
pinigus pervesti žinomu adre
su. šiam asmeniui jau iš kitos 
pusės yra nurodyta apie pinigų 
padalinimą, taip kad*Jus dėlto 
nieko neprivalote rūpintis.

Su aukšta pagarba (Parašas)
Vokiečių konsulo šeimininkavi

mus
Patiriama, kad kita vokiečių 

nacionale organizacija “Con- 
cordia” siųsdavo piniginę pašal
pą vokiškiems laikraščiams 
Klaipėdoje, “Mėmeler Dampf- 
boot” ir “Memeler Rundshau”. 
Tie laikraščiai visą laiką varo 
kampaniją už vienų vokiečių 
viešpatavimą Klaipėdos krašte 
ir už artimus interesus su Vo
kietija. Taip pat patiriama, 
kad Vokietijos konsulatas Klai
pėdoje jau kelinti /metai elgėsi 
ne kaip akredituotas diploma
tas Lietuvai, bet kąip faktinąs 
Klaipėdos krašto administrato
rius, * net išduodamas pasus ir 
liudymus vokiečiams be Lietu
vos centro valdžios organų ži
nios. . , ,

X Į

\ Kokia padėtis Klaipėdoj
Šiandien Klaipėdoje yra tokia 

padėtis:
1. Viso krašto laukininkų $391,148 mokesnių.

.—... . i -  --------------

Senatas atmetė 
$750,000,000 bilių

Bedarbiams federalė pagalba 
nepraėjo

VVashington, vas. 16. — Se
natas 48 balasis prieš 31 atme
tė demokratų bilių kurįuo bu
vo siūloma $750,000,000 bedar
bių tiesioginei ir, netiesioginei 
pagalbai, būtent $375,000,000 
paskolos keliu bedarbiams šelp
ti. įvariose valstijose ir $375,- 
000,000 viešųjų kelių statybai.

37 žmonės palaidoti 
sniege

Alamosaf Golo.^ vas. 16. — 
Du keleiviniai traukiniai Colo- 
rado-New Mexico linijoj tapo 
užpustyti 20 pėdų gilumo snie- 
gu. Daroma pastangų atkasti 
juose palaidotus 37 
žmones.,

gyvus

Capone protestuoja iš
7, kalėjimo

Washington, vas. 16.
Capone, Chicagos buvęs visaga
lis karalius, apskundė mokesnių 
tarybų dėl reikalavimo iš jo

BIZNIERIUS užsidėjęs kokį nors 
bizni pirmučiausiai garsinasi. 
Juo tankiau garsinasi, tuo dau

giau turi naudos. Bet klausimas, kur 
gafsintis? Geriausia ir patogiausia lie
tuviams biznieriams garsintis NAUJIE
NOSE. Kas NAUJIENOSE garsinasi, 
tas visuomet turi naudos!
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Winnipeg, Canada
Dėl, socialistų organizacijos.

šioj kolonijoj buvo sumany
ta suorganizuoti socialistų 
kuopa. Tačiau sumanymas ir 
pasiliko sumanymu, kadangi 
tam darbui buvo pakenkta. 
Kaip tai atsitiko, — tuo reika
lu aš Čia ir noriu trumpai pa
kalbėti.

Kai pereitais melais aš atvy
kau į Winnipcgą, tai neužil
go susipažinau su keliais S0- 
ciidistinčs minties asmenimis.' 
I^adėjome mes tartis, jog bu
tų gerai suorganizuoti social
demokratų kuopa. Pagalios, 
“Keleivio“ No. 19 aš parašiau, 
jog musų kolonijoj randasi 
būrelis' žmonių, kurie pilnai 
pritaria socialistų nusistaty
mui ir pas juos gimė mintis 
susiorganizuoti į kuopą, kad 
suteikus kokią nors paramą 
Lietuvos socialdemokratams, 
kurie veda kova su,siaučian
čiu fašizmu. Kuopos organiza
torium aš perstačiau Jonų 
Novogrodską, kuris dar Lietu
voj būdamas priklausė social
demokratams. Tai padariau 
vyriausiai dėl to, kad jis pats 
man pasipiršo, pasižadėdamas 
organizavimo darbą atlikti pa
vyzdingai. Rekomendavau aš 
jį be jokio dvejojimo, .kadangi 
dažnai matydavau socialistiš- 
kuose laikraščiuose jo telpan
čius raštus. Tada man ir į gal
vą neatėjo, jog tai gali paken
kti visam darbui.

Kaip tik “Keleivyj” tilpo 
mano raštas, tai tuoj nugir
dau, jog Novogrodskas pri
klauso taip vadinamai komu
nistu “literaturkai.“ Būtent, 
literatūros draugijos 217 kuo
pai. Susidarė visai nesmagi 
padėtis: komunistinės orgdtai-f 
zncijoš narys imasi organlžtro* 
ti socialistų kuopą! Tapo pa
klausta J. Novogrodskio, ar iš 
tiesų taip yra. Jis gynėsi, kad 
prie “literaturkos“ nepriklau
sąs. Bet mes tuo pasiaiškinimu 
nepasitenkinome ir pradėjome 
plačiau visą reikalą tyrinėti. 
Na, ir pasirodė, kad Novogro- 
dskas tikrai komunistiškai or
ganizacijai priklauso. Tąsyk 
Kazys Beniušis ir aš pareikala
vome, kad jis iš “lileratur-' 
kos“ pasitrauktų ir apie tai 
viešai spaudoj praneštų. Tuo 
pačiu laiku mes jam pasakėm, 
jog jis socialistų kuopos orga
nizatorium negalės būti tol, 
kol palaiko ryšius su komunis* 
tais. i

Novogrodskas mus užtikri
no, kad jis iš komunistinės 
draugijos pasitrauks ir išpil* 
dys musų reikalavimą. Mes 
laukėme, kol spaudoj pasiro* 
dvs jo viešas pareiškimas. 
Greit po to man prisėjo išva-j 
žinoti į provinciją. Todėl No* 
vogrodskui teko gana dažnai 
su socialistinės minties žmo* 
nėmis susitikti ir tartis apie 
įkūrimą savos organizacijos. 
Praėjo kiek laiko, ir pasirodė, 
kad socialistų “organizato
rius“ ne lik iš “lilcraturkos” 
nepasitraukė, bet dar labiau 
pradėjo pusti j komunistišką 
dūdą. Jis pradėjo net atvirai 
agituoti, kad visai ncužsitno*’ 
k a socialistų kuopę Organi
zuoti. Girdi, daug gerinu busią 
prisidėti prie bolševikų “lite-

kaip tik susidės, palankesnes 
apystovos ir musų jėgos su
stiprės.

Tiesa, dabar Novogtodskas 
socialistų spaudoj Viešai pra
deda išciĮi prieš komunistus. 
Bet tai tik veidmainiavimas, 
ir daugiau nieko. Žmogus 
“storavojasfk kad savo nu
puolusį autoritetą kokiu nočs 
budu pataisyti. Mat, jis liko 
pašalintas iš . visų Wiiinipcgo 
darbininkiškų organizacijų. 
PrikhiUsj’dumaš komunistų or
ganizacijai, jis socialistų laik
raščiuose visokiais budais nie
kino 'Kultūros*’ draugiją. Kai 
kurie tos draugijos nariai ėmė 
Novogrodskui grasinti, kad jie 
iškels aikštėn jo veidmainiŠ- 
kits darbus. Tada musų knržy 
gis nurimo ir norėjo net “Kul
tūros“ draugijos nariu likti. 
Tačiau jis su tautininkais he- 
susitaike, ir derybos nutruko.

Kai tik bolševikai sužinojo, 
kad Novogrotlskas su tauti
ninkais derybas veda, tai luųj 
jį, iš “liVcralnrkos" pašalino. 
Irtai nežiūrint to, kad No
vogrodskas bažįjosi, jog jis 
nieko blogo bolševikiškai or
ganizacijai nėra padaręs, b 
gero labai daug. Jis net nesi- 
sarmatijo pareikšti, kad ir so
cialistų laikraščiuose jis rašęs 
bolševikų naudnį. žodžiu, jfs 
kryžiavojosi visokiais budais, 
kad tik bolševikai susimylėtų 
ir nepašalintų iš draugijos.

Tai nėra iš piršto išlaužti 
dalykai. Aš asmeniškai buvau 
nuėjęs į literatūros draugijos 
susirinkimą, kad patirti, kokią 
rolę ten Novogrodskas vaidi
na. Ir kaip tik pataikiau nu
vykti tokin laiku, kai komu
nistai Novogrodską šalino iš 
“kovotojų“ eilių. Todėl mah 
savo akimis teko matyti ir sa
vo ausimis girdėti visą tą ko
mediją." Dabar vtefeftiš bus; 
aišku, kas per paukštis yra tas 
Novogrodskas.

Dar vienas dalykas. Pasta
ruoju laiku “Keleivyje ir, pa
galios, “Naujienose“ pasirodė 
raštų, kurie negražioj šviesoj 
perstatų Winntpego lietuvių 
darbininkų organizacijas. Ka
dangi tie raštai telpa socialis
tų spaudoj, tai vietos žmonės 
ir mano, kad tai socialistų 
darbas. Tuo tarpu mes socia
listinio nusistatymo žmonės, 
su tais raštais neturime nieko 
bendro, ir todėl neimamo jo
kios atsakomybės. Jei tie ko
respondentai redakcijai ir pa
sisako, kad jie pritaria socia
listinei spaudai, tai tas yra tik 
akių muilinimas. Turiu pasa
kyti, kad musų kolonijoj ran
dasi kelixfašislUojantys ir bol- 
ševikuojantys korespondentai, 
kurie tyčia rašo tokias žinias, 
kad sukelti nesusipratimų tarpi 
pažangiųjų žmonių. Su tokiais 
provokatoriškais raštais rei
kėtų laikraščiams elgtis atsar
giau. —J. M artinoms.
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Juneau, Alaska
Žinios iš tolimo krašto

MIB , , lįinM

Blog juokiai kai ptisikkit- 
sai jų kalbos. Jie ytn pilnai 
įsitikinę, kad Stalinas savo 
darbininkus apdovanoją viso* 
kiomis gerybėmis ir duoda pa
kankamai žemes. Kai kurie 
ypač svajoja apie bolšcvikiš* 
ką rojų todėl, kad esą ten vy» 
ras gali bent kelias pačias tu
reli... ,' .

Atvykęs į šį miestą, aš, žino
ma, tuoj susipažinau su sep- 
lyntais broliais1 JiėlUViais. Kai 

kaipo peras šuvikas. Tarnauto* i putytė, kad aš ‘<Naitjicnas"; 
jas pakido tlU šuviu, — viena skaitau, tai tuoj pradėjo mane 
kalba palaike šoferiui į kak* kolioti. Bet man tik juokui, —■ ’ 
Ją noi^avojlngai jį sužeidė, iš visų jų septynių tik vienas 
o kilu perėjo plėšikui per vi* 
diirius. Alm sugniužo ant že
mės, Tuoj pribuvo policija, 
kuri nusivežė sužeistuosius į 
ligoninę. Plėšikui lapo padary* 
ta skubi operacija,' bet nieko 
negelbėjo, — į antrą dieną jis 
pUslmirč. šoferis dar tebeguli 
ligoninėj, bet daktarai sako, 
jog greitu laiku jis pasveiks.

si kėbftfc. Šbteriš pastebėjo, 
kad kas nors banke yfrn ne* 
tvarkoj. Jis iššoko iš kabo ir 
pribėgo prie plėšiko, kuris tuo 
laiku jau buvo atsidūręs lau
ke. Jis pasitvėrė plėšiką iš už
pakalio ir mėgino jį sulaikyti. 
Plėšikas, negalėdamas pasi- 
liuosuoti, atsuko ranką ir pa
leido du šūviu, kuriais pataikė 
šoferiui į koją. Tuo tarpu iš 
banko išbėgo vienas tarnau
tojas, kuris yra pagarsėjęs

sildha diėtia atėjo. Juk ittik- 
rųjų> tai pt juokai, jeigu len
tų aUkulMfeji iiiopa^ kurioje ki- 
W įtaikytai Užsidegtų ku Ta
da būt — ! 
nelė!.,.

Ki'rtb “Tiambytias0 dėl los 
bergždžios išgąstingos pani
kos nė nesukrutėjo. Jis tarsi 1 a . • - m •

sudie baltoji duo-
' ■' 1 . /
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mesnė kreiva. fciemčl hfc 
tiesos, nū kreivos vėžės nėra,

i * ' ■ ' .

tik purvynas, kartais, truputį 
sušalus žeme ir visa žiema. 
Sniego, tai dar gruodžio prad
žioj truputį parodė, o’dabar— 
visas laikas be jokio sniego. 
Upės aplink kalėdas buvo tru
putį užšalusios Nemunas 

saVo betoninėse tvirtovėse, lyg ir Šešupė sustojusios, bet atši- 
nė nežinojo, :kad gatvėse, dėl Jus, upės iš-pb ledų išsilaisvi- 
kčletds kibfrkSčių, gaisro pani- no ir dabar sau banguoja, lyg __ _ ’__ ________ XT _________ _
Vai, tvMką palaikė dvi faunos Ivo, kurie, be sniego, 
pahelės. ir kino seansas ėjo1 pakenkti Žieminiams

vis

bolševikišką laikraštį teskaitOj 
o visi kiti, — lai davalkps, 
tie nieko neskaito ir nieko ne* 
Žino.

—^Nmijietių** Skaitytojas^
....... ...-.A.U.tii.'.oi. t ■

Baimes didelės akys

Prie progos parašysiu porą 
žodlių apie patį miestą.. Jt> 
neau yra Alaskos sostinė. Gy* 
vcnHQ IK apie B,#).’ 
Randasi prie l'acifiko vande* 
nym>. Į atplaukia net dvie
jų kompanijų laivai. Vasaros 
melu uostas pasidaro gana 
gyvas, nes nuolat laivai tai 
atplaukia, tai išplaukia. Vy
riausias žmonių užsiėmimas 
yra žuvininkystė. Bet žuvauti 
galima tik vasarą. Žiemos lai* 
ku gyventojai pradeda med
žioti, kadangi apylinkėse žvė
rių yra pusėtinai daug.

• Apie 37 mylios į žiemius 
nuo miesto randasi ledų kal
nai, per kuriuos* net vasaros 
laiku negalima pereiti. Visai 
prie miestuko yra aukso ka
syklos, kur dirba 5(M,) darbinin
kų. Darbas labai pavojingas, 
o moka visai mažai. Susiprati
mas tarp darbininkų menkas. 
Dirba daugiausiai kaukazie
čiai ir austrijokai. Daugelis 
yra labai įsitikėję į Maskvą, 
nors apie Rusijos 
hič nieko hežino/’

Lietuvių čia randasi 
irgi apie bolševikišką 
gaus karalystę“ svajoja. Tie- žiūrėt. Tarsi baisioji bibliškoji
II .. "■■■■ . ........................... ............................................ ...... . ■ l|> ! .......................  -

Rivetai

: . ..r. nIU...- , ■■ ,

. (Jumoreska)
Besemiant Pęosklo namuose 

(2K. L vJ2 mT MąriampolČje iš 
kepyklos krosnies pelenus, iš
lėkė per kaminą. keletas ži
bančių kibirkštėlių, kurios va
karo prieblandoje virš kamino 
žybčiojo ir vėjų; nešamos skri
do drėgnu oru į aukštį, kol už
geso. « r-

Gatves vaikai tai pamatę 
•pradėjo švilpti, cypti, kaukti 
— didžiausią trukšmą kelti...

—Užsidegė, užsidegė, kami
nas, kaminas, Proskio na
muose, kaminas užsidegė! — 
sušuko tūlas vyriokas.

—O Jėzau, dievulėli; mes 
degame, degame! — išgąstin
gu balsu jam pritarė kaž ko
kia moteris.

gyvenimų 
H'r

7. Jie
“dan-

skolų hiėkals Kfedudda, kredito 
nėra, o pinigo nėra iš ko pa
daryti... Taip gyventojai ai
manuoja. Dar tokio pigumo 
ypač maisto produktų ir Žmo
gaus darbo, niekad nesą buvę, 
niekas neatmenąs. Stingsta 
pramone, stingsta viešas gyve
nimas, merdi prekyba
dėl to, kad pinigų nėra, nėra 
už ką pirktis. Krautuvės skel
bia “pigias saVkitts“, “sku- 

i,“ nes reik 
užmokėti, senas 

skolai — vekselius išsipirkti, o 
pirkėjų kaip nėr, taip nėr, nes 
nėr už ką pirkti, nėra pini
gų-

Dauguma piliečių išsižioję 
laukia karo. Jų nuoinoųc, ka
ras snkratydamas pasaulį, nu- 
kratysiąs ir tas baisiąsias kri
zio žabangas. Visų Lietuvoj 
akys nukreiptos į Tolimuosius 
Rytus — Kinų-Japonų karą, 
kuris turėsiąs išsiplėsti į pa
saulinį karą, tada pamatysi
me kas bus! Taip svajoja kai 
kurie Lietuvos kaimo politi
kai. —P. B.

kn iškilo. Jame, kaip papras- pavasaryje. Nors šalčių nebu* bius išpardavimus, 
galėtų* mokesčius 1 ”

^avo kėliu be iicHraukos.
Gerokai gatvės -nenuora- 

moms prisiltukšmaVUs, atbėgo 
Ir gaišfinlnkaL policijų.%. Ir 
tvarka tuč tuojau tapo pada
ryta, Energingi komandos žo
džiai pylėsi iš kiekvieno gais
rininko burnosi

—Kur dega?
^ Kur Juškos?
—Kur šyberiaj?

' —Kur Šeimininkas?
IŠ krosnies pelenas išsėmė 

ir kibirkštys sustojo lėkusios 
iš kamino.

—Sustoki 
sarges leitenanto gaisrininko 
balsas, — nepilk į kaminą 
vandens, ncszkaminą. sumir
kysi.

—Gaisras pabaigtas! — ra
portavo savo gaisrininkų va
dui atsargos leitenantas gais
rininkas. z

Gaisrininkų tokis didvyriš
kas darbas padarytas, kad, jei 
žinotų, lai tiktai stebėtųsi vo? 
kiečių Hindenburgas ir lenkų 
Pilsudskis...

—S a k ar a ima kara i.

pasigirdo at-

lanis, bet žinovai sako, kad be 
sniego žiema, ne į sveikatą ru
giams, kviečiams, dobilams ir 
pievoms. Bet daug, matyt, ne
pakenks, nes javai, kaip buvo 
pigus, taip ir yra — neforang- 
sta. Su pašaru žmonose, kiek 
girdėt, ,ne kaip, tad dėl tos 
priežasties gyvuliai pigus ir 
dar vis pinga. Bendrai — ūki
ninkų sunki padėtis, nelengva 
ir darbininkui! —P. B.

Krizio pasekmės
Sunkaus krizio pasekmes 

reiškiasi pilnoje prasmėje 
Lietuvoje. Žmonės skundžiasi, 
kad, girdi, nė laike karo, ne 
po karo, dar nebuvę tokios 
sunkios padėties, kokia da
bar esanti. Ko čia, rodos, reli
ktų skųstis? Visur visko pil
na, viskas pigu, reiktų tik 
gyventi ir džiaugtis. Bet, ma
tyt, ponų daug, pareigos dide
lės, mokesčiai dar didesni, pa-

PROBAK-
'nuteikia 

barzdaskutyklos >

skutimos 
namie

i PROfcAK BlADFt

nebetekę. Minia žiopsojančių 
vaikėzų, tarsi norėdama sude
gti, grūdosi prie Ęroskio na
mų, prisikimšo ^koridoriuose, 
apgulė laiptus ir vis išgąstin
gais balsais šukavo, nerimavo, 
švilpė.,.
^Sujudo visas jniestfts. Net 

beveik už kilolrietrb lentų su
kaltame kine iškilo gaisro 
panika. Ir taijis * persigando, 
kad nebesuhianė nė ką dary
ti: nė' bėgti, ne rėkt, nė kino,

Lietuvoje žiemos 
nėra

šiemef. Lietuvėje žiemos nė
ra ir turbūt nebus, nes pasi
baigė sausis mėnesis, o nė šal
čio, nė sniego nebuvo ir ne
simato, kad bus. Žmonių pa
tarle sako: “Grabnyčiose krei
va vėže!“ .Tai reiškia — pra
džia pavasario, nes saulute 
pakildama ir įdienodama, ar
timesnę prie saulės vėžę dau
giau įšildydavo ir likdavo že-
...... . -

Pain-Expelleris Sutaupė Išmokėjimus 
Daktarui,

“Vieną dieną labai šaltahi vindeny iisimauŠęs taip peršalau, kad varkitl 
kalėjau pigijudiht. Buvau privestas išlikti nūo akrtio sutira dvi savaiti laiko. 
Aš ėjau nuo vieno prie kito gydytojo Cšmdene ir Phil*delphij«d, bet nfekas man 
nėgalėjo pagelbsti. Aš paėmiau 1A elektriškų jydym^ ,r •So!’ priemones man 
negelbėjo. Pagaliau aš pabandžiau PAIN'EaPKLLERI tr tik Viena b&Jfcutt 
prašalino visus mano nesmagumus. Dabšr šš dirbu kasyklose ir jaučiukai pilniau

siai sveiku.“ (pasirgo) W. B.. Hudeon, Pa.

PAIN-EXPELLER* ■
Trade7 trtg. j. v. Pilt. Biure

Per suvirs 60 metų tikrasia Enker PAIN- /
EXpELLEkIS gelfrėji) dafbinihkatns “sugrįžti 
vėl prie kavo darbo." Sustingę svariai, skau- ’VMf
darni muskulai, skirtumai beęlMte, MfumaSIM > ■
gėlimai, strėndieglis, neuralgija ir kiti pana- 
sus skausmai greitai pasiduodu šio pbiklūk X
linimento dideliai gydančiai galiai.

Ką PAIN-EXPELLERIS padarė kitiems. 
jis padarys tą pati ir jums.
Kaina 35c. ir "flSc. Parduodamas Visur
•Tikrasis pažymėtas INKARO vaiebatfcttkliu.

i.iiiiiiiiriii utim* Jin

Karšti ir VM esus Rūkymas
iii • L ' ■ ' j - Z

Augštyn nuskriejo rivetas ... ir tuoj 
nušnypštė jis žemyn,

Raudonai karštas ... pavojifs visiems
Forem&nns sušuko:

“Ei, klausyk, Jonai, 
Dabar ne lidkns žaisti.

“Aš mačiau (avė k ostini
5T<ts tave paknikdc 1
k tavo metamąjį} ranką sudrebino. s 
Tu gerinu pnbandyUim vėsesnį tnkymų,

» ’ ■ Ą ' •* ■--* 4.- ■ V ' J?>*

QLD GOLDS yra tinkamiausi rūkyt 4ai 
dirbate. . ’ ’

T Aš

Tu gerinu
Įvynioti į Drėgmę^ 

Nepraleidžiantį
Plėšimai dabar pasidarė pa

prastas dalykas Amerikoj. Būt 
visai kitaip yra Alaskoj, — 
Čia tokių dalykų nostgirdl. 
štai kodėl pas mus buvo dido- 
lis sujudimas, kai sausio 23 d. 
buvo užpultas bankas^ Tai bu- 

Vos spėjo 
bankas atsidaryti, kai į vidų 
įėjo nelauktas “svečias.“ Jis 
y-oidę buvo užsirišęs nosine. 
Nieko nelaukdama, iš kišęnės 
jis išsfttaufcč du revolveriu, ir 
visiems lxinko tarnautojams 
paliepė sustoti į eilę ir iškelti, 
rankas ankšty11- Po to jis su
rinko ąpįe $3,000 ir susidėjo 
j kišenę.

Viskas ėjų sklandžiai, kol 
plėšikas buvo viduj. Su pini* 
gaiš kišenėj ir laikydamas re
volverį rankoj, piktadaris 
pradėjo trauktis atbulas prie 
durų, k<d pasprukus. Kai tik 
tuo laiku pro šalį xaštavo ta k-

raturkos.“ Ačiū tai jo agitači-< pirmadienis.
jai, prie komunistų draugijos 
prisirašė apie 10 socialistinio 
nusistatymo žmonių. Apie tai 
rašė ir “Vilnis.“ Ji džiaugėsi, 
kad socialistai pradeda grįžti 
prie komunistų. s

Tai tokia maždaug socialis
tų organizavimo istorija. Kaip 
matote/ Novogrodskas suteikė 
mums meškos patarnavimą:, 
jis, dirbdamas bolševikams, 
stengėsi ten traukti ir sočia* 
listinio nusistatymo žmones. 
Dūliai to mes dabar su Nčvo- 
grodsku nutarėme nutraukti 
visu^ TytH-us-. O -socialistų *kito-' 
pą bandysimo suorganizuoti;

“Jie tau palikę
O MBS jra tjrt .

lapą* švtlim-iafy medi
Tuzinas puktliii] nvt&nnlcs kosūjhm

• •' • Ž,J': »* ’-.r' ’1A' ■’>■•/'

Kad pnkfikdyli tavo lindimą?** 1...

■

u . X' •■5X4^

(C)PJ<orOUtd

RŪKYKITE TYRO TABAKO OLD GOLDS
\Kcta '"‘dirbtinių p'rieslibhiii' b^iiyti gerklę ar Juokinti kvapą ... >sųkosėjimo valone vežuue!]
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Lietuvon ir Atgal
Rašo Dr. A. MARGER1S

Rekordai

EKSKURSIJOSMic
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vakarėlis

14034

14024

(Tęsinys)

Studentai

Daina Jau- 
Mabanojaus

Nauji.. 
Victoi-

X'M TooBUSN 
HAVU HUA < 

CALU t’mcqrouj

ir Kad Jo- 
Venckevičius

Volteraitė 
Langeliu — 
r Volteraitė, 
ir Užgavėnios 

ir Grupa.
Valdo Bernus

a ir
liaudis
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Lakštingalos
Mabanojaus Lietuvių

Paukščių Daina 
Per girelę —

[Acme-P. 8 A. Photo]
. į i

- John R. Voorhis.
Hali” patriarchas

J. Žiūronas ir 
e ir Užmiršai 

J. Butėnas.

Lietuvos1 Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį. 
Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol. 

Adresas laiškams ir pinigams:
Germany, Berlin,' SW 68, Schliessfach 80

X. m. XTT, THE felG- 
feANKteui. tHSvyr$ gn a -j 
MOKENtS TĄLK.

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

New York.
“Tammany 
kuris šiorpis dienomis mirė, tu 
rodamas 102 metu amžiaus.

Pol 
Valcas.

Deimantas —

Polka ir Nemunas 
Jonas Velička.
Subatos Vakarėli >r

Vencke-

Visi, kas kovoja prieš juodų fašizmų
SKAITO '

‘PLATINA IR
• REMIA

Jum III į i  ■ »RK1■

čia, vadinasi, gėris nugalėjo 
blogį! Nes Čia daug piliečių į- 
sisąrnoniho kilniais socializ
mo idealais it pareigomis vi
suomenes gyvenimo. O juk pa
gal pilietį ir valstybes politikų 
bei tvarku.

(Buo daugiau)

Trečiadienis, vas. 17, 1932

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St. 

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

į Scandinaviją, is ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ 
Ši Ekskursija patogi tiems, kurie nori vežtis autombbilį.

Liepos 16 d., Laivu ‘‘STATENDAM”
į Rotterdamą, iš ten gelžkeliu į KLAIPĖDĄ

Liepos 30 d., Laivu “GRIPSHOLM”
> į Švediją, iš ten kitu laivu ;į KLAIPĖDĄ

Rugpiiičio 19 d., Laivu “MAJESTIC”
į Angliją, iš ten kitu laivu į ĖLAIPĖDĄ

. ■ X . ' z. ■ ’ >' ■ 'į ' •.

Del platesnių informacijų kreipkitės į Naujienas arba 
pas bite. Laivakorčių Agentų Sąjungos narį.■ ' .' ■ »• ■ ■ A ■ u • Z ' .

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

Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami. ?

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 j ’ \ 1 OKLAHOMA CITY, OKLA Rusiška ir Turkiška Pirtis

DOUGLASBATHS «
35 14-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool. »’

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 v. v. ^©®»S

BOtt. MR. WkM0N «DCK<> 
rs H4 TUi FfcOHT OFFICE 

<W(T<> TO S6F 
■—si . įMOU* ( *

consin valstybėje nėra to pra-. 
žutįngo visuomenės inertišku
mo. kaip kitose valstybėse, 
čia ir studentai, ir mokytojai, 
ir profesoriai, ir šiaipjau in
teligentai nesidrovi dalyvauti 
politikoje ir bendrame savo 
valstybės reikalų tvarkyme.

NIEKS NETIKI,
kad "Amerikos lietuviai butų pamirkę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei • jie jau yra {rodę atvejų atvijai* ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryžius*'

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laik#ašt|. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje lalkraltb 

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintėlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas 

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

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

Tokia pinįgų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo. •

Kadangi 50 centų i Lietuva siusti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažjstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centu Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
{pratinsite skaityti gerą laikraštį,' ir paskui jau jie patys nemokia 

be lailcrašč^io! *
Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 

50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: .
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 *dol.. pusei metų 1 doL

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta: 
re rengti šiais metais sekančias 

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

KLAIPĖDĄ arba KAUNĄ

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

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

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “LANCASTRIA” 

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

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

/ ’ ! '/Z 'Z " •'

Liepos 2 d., Laikraščių Ekskursija 
T •___ ai?T>T?TYI7T)TIY ZVTTT**

litikais tapti, bet tiems jų ide
alams ir linkimams nesant pa
kaktinai stipriems bei patva
riems prieš liuksiško gyveni
mo pagundas atsilaikyti, pasi
davė jie tik savisaugos'bei sa- 
vinaudos instinktams ir gyve
na pilnu hipokritizmo gyveni
mu! O jei dar kam pavyksta 
sukelti juose sąžines balsą, tai 
jie tuoj ima teisintis tuo že|- 
minusiu argumentu: “Jeigu aš 
tos vietos neužimsiu; tai užims 
kitas.”

Ketvirti daugiausia yra .‘tur
čių laikai, jau iš mažens auk 
lejaini antivisuoių e n i n e j e 
ypač antiliaudinėje dvasioje. 
Jų tėvai leidžia juos į vadina
mus “milijonierių” universite
tus. čia, žinoma, •kilnių idea
lų jie neįsigyja. O aukštuosius 
mokslus išėję, vieni gyvena tė
vų pinigais, jokio naudingo 
darbo nedirbdami, taigi virsta 
jie gryniausio' 'kraujo parazi
tais, gi kiti mušasi visuome
nei!, bandydami, tapti galin
gais politikais, kad ve per po
litiką daugiau dolerių prisi- 
plėšus. Šitokius politikus bene 
tik ryškiausiai - simbolizuoja 
iždo miništeris Mellon, kuris, 
riorę ir valdo milžiniškus tur
tus ir jau yra. labaų senas 
žmogus, vis dėlto politikoje la
bai karštai dalyvauja, net ir 
mihisteriauja, žinoma, J<ad 
dar labiau pralobti. Kilnių vi
suomeninių idealų bei tendeų- 
lijų jis, kaip ir visi tokie poli
tikai, visiškai neturi, nes ir ši
tais baisiais depresijos lai
kais, kada milijonai darbinin
kų merdi didžiausiame skur
de, jis šimtus milijonų dolerių 
sugrąžina turčiams, o tuo tar
pu kuo aštriausiai priešinasi 
kad ir menkai badaujančių

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

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

PAUL M. SMITH & 00.
4425 S. Fairfield Avė. TeL Lafayette 0455

bsu, be gufo daug nukentėjus, 
jų jėgos labai žymiai sumažė
jo. Tai buvo neišreiškiamai 
skaudus shiugis Amerikos do
tuok talijos rohnsanstii (atgi
mimui). Neįkainuojamos ver
tybės darbas, kurį gyvai varė 
Socialistų Partija ir jos sini- 
paližatoriai,A tapo kone visai 
sustabdytas. Pasiliko jis aktu
alių ir našiu, rpdos, tik Wis- 
consin valstybėje*, ypač did
žiausiame jos mieste Milwau- 
keo, kur politika ir, bendrai, 
santvarka skiriasi nito kitų 47 
valstybių ir jų didmiesčių, 
kaip giedra nuo darganos. Ir 
reikia čia pasakyti, kad Wis-

siema jiems grumtis su sun
kiomis gyvenimo aplinkybė
mis, tai tada jie prisišlieja 
prie senesnių ropublikonų ar 
demokratų, susiranda socia
linio (visuomeninio), pobūd
žio “ideftlų,” įsigyja “nusista
tymą” ir virsta karštais politi
kieriais. Suprantama, kai taip 
staigiai persilaužia ne aukštų 
visuomeninių idealų motyvuo
jami, bet tiktai sotaus gyveni
mo gundomi, jie beveik išimti
nai būna dideli savinaudos, 
hipokritni ir kur tai kas dau* 
giau iš visuomenės ima, negu 
jai duoda. Ne kitaip, žinoma, 
elgiasi ir tie, kurie pradęda 
visuomeninį (larbą dirbti tik 
dėl to, kad pralobti. Kitaip, 
rodos, ir negali būti. Juk mo
tyvai ir tų ir tų yra tie patys 
-—visagalis doleris. Tik pir
mieji gaudo dolerius, kad ge
rai gyventi, gi antrieji, kad ir 
gerai gyventi ir dartes greitąi 
pralobti.

Tai šitokiais “visuomeninin
kais” arba “politikais” yra di
dele dauguma Amerikos stu
dentų, mokytojų, profesorių ir 
šiaipjau inteligentų. Q

Vieni iš jų visai neturi vi
suomeninių idealų-bei tenden
cijų ir todėl yra dėvitalizųo- 
tais individais, arba negyvais 
lavonais visuomenės reikalų 
tvarkyme. Jų pačių siauri as
meniniai reikalai yra, jiems 
brangesni už plačius ir kilnius 
visuomenės reikalus.

— Polka ir 
Victoro Kapelija 

Giesmė

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

GEDIMINAS S“!.'

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai ’ 

Fomišią ir pianų mtrveriai vietoje Ir 
toli, patarnavimai geras ir pigus.

817 West 34th St.

O kuomet jiems tenka gy
venti iš savo profesijos, tai 
jcflgu tik gyvenimo aplinkybes 
būna jiems palankios, švel
nias, arba jeigu jie neturi stip
raus noro pralobti, tai ir gy
vena krašto tvarkos arba poli
tikos visai nepaisydami. Nors 
kraštus jų teisėmis ir būkle 
rupimisi, vis dėlto jie niekuo 
dvasiniu jam neatsimoka, čia 
jų savimeilė bei savinaudiš- 
kumas, žinomu, pasireiškia 
kuo plačiausiai, nes jiems vi
sai neapeina, kas kraštą tvar
ko ir kaip tvarko. Tik jei pri-

14014 
ronat.
Burdingierius Praktikuoja. — 
Žiūronas ir Grupa.

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

14025—Pas Močiutę Augau-1—e Zosė 
x Krasauskienė-V 

Sėdžiu po 
Krasauskienė i

Linominis 
Žiūronas j

1 4027—Gaspadinė 
P. Petraitis. 
Švento Jono 
Petraitis.

Pavasarėlis 
Kaimo Polka.

Marijos Giesmė ir Malda 
Marija. Sv. Marijos Choras.

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

14021—Gaspadinės Bankietas ir Pas 
Motinėlę

14042—Laiv
Kapus -

Nepamiršk Manęs 
ir Per Vilnis —

14041—Gėlynas 
Polkos.

80397-
jau 
ir Daukša.

80750—Seradžiaus Polka ir Rožės 
Mazurka — Mabanojaus Liet. 
Orkestrą.

80752—Rūtų Polka 
nystės Nelaimės 
Liet. Orkestrą.

81228—Maryte 
Valcas —

80470—Kas <
Linksminkis Jonai 
viČius ir Namieko.

81443—Mainierių ir
Polkos • 
Orkestrą

Antri, jeigu ir turi bendrų 
idealų, linkimų ir šiokios to* 
kios pdlitines pažiūras, tai lai
ko jas latentinėmis, vadinasi, 
politiniame Visuomenes gyve
nime visai nedalyvaują, šįc 
paprastai turi labai keistą 
ir civilizuptai žmonijai žalin
gą superiorumo . koinpleksą, 
kurio inotyvuojami, didžiuoja
si, pučiasi, stačiai garbingais 
žmonėmis skaitosi, žinoma, to
dėl, kad jie krašto Santvarkos 
bendroje eigoje visiškai neda
lyvauja. Daugelis jų valandų 
valandas prasėdi stadionuose 
bežiopsodami į bezbolo arba 
futbolo gemius, tačiau dalyr 
vauti krašto tvarkyme — ne 
noro nė laiko jie neturi. Mat, 
sporto cirke sėdėti ir bezbo- 
lininkams arba futbolinin
kams tiesiog beprotiškas ova
cijas kelti — garbe, o visuome
nės reikalų bendrame tvarky
me dalyvauti, vadinasi, svar
biausias civilizuoto žmogaus 
(piliečio) pareigas eiti — pa- 
sižeminimas! Ir todėl, girdi, 
kad politika yra baisiai susi- 
teršusi, kad joje karščiausiai 
veikia gyvenimo atmatos: gra- 
fteriai, rakteriai, gengsteriai, 
kidnaperiai, savinaudos, tin
giniai, bigotai (fanatikai) ir 
butlegeriai. Tatai, žinoma, gry
na tiesa. Bet ar ne taip pat 
gryna tiesa, kad, kai dorovin
goji (etiškoji) inteligentij 
tokia pat paprastoji 
politikoje nedalyvavo, tai po
litikos dirVą gyvenimo padug
nes užliejo?

Treti, nors jie, jaunuoliais 
būdami, ir turėjo aukštų ide
alų bei likimų kilniais visuo
menininkais arba švariais po-

Naujas Oscar Ameringer
Bucusto ILLINOIS Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare
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“Buyau liesas ir silp
nas, dabar esu 

stiprus”
P*as M. Markulis. Now York, N. Y., rafio 

ir H»ko: “PrieS pratiksiant, imti Nutra-Tono 
aA buvau liesas ir silpnas. Dabar aA esu 
stiprus ir sveikas, r Nugh-Tonc yra vienati
niai vaistai, kurie man patrelbčjo. AA ifigA- 
riuu dvi bonkas. Dabar1 aA turiu gern apeti- 
ta ir gerai irtlegu naktimis. AA džiaugiuos, 
kad perskaičiau apie Nuga‘Tone laikraščiuo
se. Kiekvienas turėtų j| imti."

Nuga-Tono. turi stebėtinų rekordų atstei- 
gimo sveikatos ir stiprumo silpniems, ligui
stiems žmonėms. Jis suteikia naujų spėkų ir 
jėgų organams ir padaro jūsų miegų pollskn- 
ga ir atgaivinanti. Nuga-Tone yra pardavi
nėjamas uptiekininkų. Jeigu aptiekininkas 
neturi' jo, paprašykite ii užsakyti iš sayo 
urmininko. Jokie kiti vaistai negali 'užimti 
vietos Nuga-.Tone. ■ . •

Jos.F.Budrik
• ‘ t ' ’ . •

INCORPORATBD

3417 So. Halsted St.
Telefonas BOULEVARD 8167 

CHICAGO, ILL.
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minių pašalpai iš valstybės iž- 
dįo! Pagalinu, į šitų dolerinių 
politikų tarpą reikia. įterpti ir 
tuos politikus, kurie yra bie- 
dnų levų kilmės, bet kilųdar
bu arba suktybėmis yra labai 
praturtėję, Žinomas daiktas, 
kad jie nėra ir negali būti ge
resni už pirmuosius, t

Penkti, — lai aukščiausios 
(žinoma, morališkai, nek pihi- 
giškai) klases politikai, apie 
kuriuos dar nieko nekalbėjo
me, yra tikrai idealingi bei 
visuomeningi piliečiai. Jie 
dažniausiai yra ' socialistinių 
idėjų ir linkimų žmonės. Jie, 
ar tai studentaudami, ar lai 
profesoriaudami, ar šiaipjau 
ihtcligentaųdami, gyvai daly
vaują ir ekonominiame, ir po
litiniame, ir kultūriniame val
stybės gyvenime, -— dalyvau
ja, daugiau visuomenei duo
dami, negu iš jos imdami. Tai 
visuomenininkai tikroje šio žo
džio prasnieje. Prieš karą 
daug jų buVo gerai organizuo
tų ir stipri jų įtaka buvo jau
čiama visame krašto politinia
me gyvenime. Bet pradėjus 
siausti baisiai karo reakcijai,! 
ir Socialistu Partijai,, drauge • i »j - ■
su labai kilniu savo vadu De- Garsmkites N-nose

14004—-Močiutė širdele mano 
kevičiuvDaukša-Namieko 
Dukrelė po sodnelį — Micke 
vičius-Daukša-Namieko.

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

J4006—P6has nunu4^ l ir II da
lis., Vaitękunas ir Krasauskienė.

TąOOb -^alė mJHe* š!Skir’’:>rValte 
rai(ė R Ktąsauskieąč-> 
Molto Uzbonas.

Klausyk Mylimoji. J. Žiu
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fedekaLių tarnautojų algos

Žmonės,, kurie reikalauja, kad valdžia butų taupes
nė, dažnai nuroclo, kad daug ekonomijos butų galima 
padaryti nukapojant tarnautojų algas. Norint protin
gai šitą klausimą diskusuoti, reikia pirmiausia žinoti, 
kokios algos yra mokamos federaliniems valstybės tar
nautojams ir kiek tų tarnautojų yra.

Ęederalinėje tarnyboje yra su viršum milionas 
žmoflių. Dalis jų yra karo tarnyboje — armijoje ir lai
vyne, būtent: 290,913 žmonių. Kita, didesnė dalis — 
732,460 žmonių — civilėje tarnyboje. Iš šitų civilių tar
nautojų 4,736 asmens gauna daugiau kaip po, $5,000 per 
metus. Kitų algos mažesnės.

124,678 tarnautojai gauna mažiau, kaip $1,000 per 
metus. Daugiau, kaip pusė visų tarnautojų, būtent, 417,- 
089, jfauna mažiau, kaip $2,000 per metus,

Kapoti šitų tarnautojų algas vargiai butų išmin
tinga ekonomija. Taigi palieka tik mažesnioji valdinin
kų dalis, apie kurių algų mažinimą gali eiti kalba.

Verta pažymėti tas faktas, kad milžiniška daugu
ma valdįninkų gauna mažiau, kaip po $3,000 per metus, 
būtent 699,489 asmens, iš 732,460 visų valdininkų. Jiems 
išmokama pinigų suma sudaro $925,748,178, arba devy
nias dešimtas dalis visos sumos, kurią gauna per me
tus visi civiliai tarnautojai. Nuo tos sumos daug nuim
ti negalima, kadangi, kaip matėme, tik dalis iš tų tar-' 
nautojų uždirba per metus virš $2,000. -

Kiek žymesnis numušimas gali būt padarytas tik
tai aukštesniosiose algose, kurios sudaro apie 10 nuo
šimtį visos pinigų sumos, išmokamos federalinięms tar
nautojams. Visi valdininkai per metu^ 
970,636. Dešimta dalis šitos sumos bus
lerių. Jeigu nuo šitos sumos nukirsime 10 nuošimčių, 
tai turėsime 10 milionų dolerių sutaupymo. Pridėjus 
dar kokius trejetą milionų, nuimtų nuo algų tarpe 
$2,000 ir $3,000, gausime viso apie 13 milionų dolerių.

Tiek valdžia galėtų padaryti ekonomijos valdinin
kų algose. (Ar ji gali sumažinti valdininkų skaičių, mes 
čia nesvarstysime.) Trylika milionų dolerių yra nema
žas pinigas, bet valdžiai, kurios metinis biudžetas sie
kia keturis bilionus dolerių, tai — ne kažin kas. Vieno 
karo laivo pastatymui valdžia išleidžia dusyk ir net tris
syk daugiau. , /

Tikrai žymų sutaupymą valdžia gali padaryti tik
tai karo išlaidose, štai dėlko yra svarbu, kad butų vy
kinamas nusiginklavimas. Jeigu armijos ir karo laivy
no reikalams valdžia nemažins išlaidų, 
čiai. *

gauna $1,055, 
p0 inilionų do

tai auks mokes-

“PASAULIO REVOLIUCIJOS” FRONTE

komediją, vadi-

Tuo karčeminiu vodeviliu Bimba suteikė savo pa
sekėjams pramogą. Bet jeigu nelaimingas “sklokos” 
vadas butų patekęs į panašų “teismą” Maskvoje, tai ji
sai šiandie jau 'gal keliautų ekspresu pas Abraomą,

Apžvalgai

Bimbininkai suvaidino Brooklyne 
namą “masiniu darbininkų teismu prieš renegatus Pru- 
seiką ir jo pagelbininkus”. Tėnai buvo kaltintojai ir 
teisėjai, tik nebuvo — teisiamųjų, šiai spragai užpildy
ti buvo padaryta taip: " *

Po kaltintojų kalbų mitingo pirmininkas iššatikė 
asmenį (vardu Fultoną), kuriam buvo pavesta įteikti 
kaltinamiems pakvietimas stoti į “masinį teismą”, ir ji
sai buvo užklaustas, ar jisai “paviestką” įteikė. Anot 
“Laisvės”, tasai Fultonąs liudijo šitaip:

“Vakar Pruseika su savo šalininkais buvo su* 
rengęs prakalbas. Jis buvp ant ‘steičiaus’. Aš pa
aiškinau, kad... prisiuntė mane, kaipo atstovą, įteik
ti Pruseikai ir kitiems trims jo pasekėjams raštiš
ką reikalavimą, kad jie būtinai rytoj butų darbi
ninkų masiniam teisme, ir aš įteikiau Pruseikai 
raštišką reikalavimą.” > 1
Liudininkas buvo paklaustas, ką Pruseika su tuo 

raštu darė, ir jisai ktsakė:
• "Jis priėmė ir pažiūrėjęs į tą raudoną kortą 

pradėjo labai drebėti (vaje! “N.” Red.), o paskui 
suplėšė j keturias dalis ir numetė. Paskui dar sąkė, 
kad tai butlegeris iš Bostono jam įteikė "paviestką’. 
O aš jam atsakiau: Taip, kuomet aš buvau būtie*' 
geriu, ir kada tik Pruseika atvažiuodavo, taf jam 
niekad neužtekdavo dviejų kvortų ant sykio (įr ši
taip tu man niekinki savo gerą kostumerį! — “J4.” 
Red.)

-šitaip “susipratęs proletariatas” Brooklyne kelia 
“pasaulio revoliuciją“! * (
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PIKTA VALIA AR PARTINIS 
ŽLIBUMAS?

i1"! ■'
Vięnas sandarietis,' p. F. Mo

tuzas, ryžosi savo partijos laik
raštyje pamokinti “bešališku-! 
mo“ politikierius, ♦ kurie, girdi, 
erzina SLA. narius ir rūpinasi 
vien zsavo nauda. Politikierius 
jisai suranda ypatingai SLA. 
Vakarų Veikėjų Komitete, ku
ris nenori, kad Susivienijimą 
užvaldytų fašistai, šio Komite
to ir jo remiamų kandidatų 
kritikai' jisai pašvenčia apie du 
trečdaliu sąvo rašto, x tilpusio 
“Sandaroje“.

štai, pav. kokius argumentus 
jisai vartoja:

“SLA. Vakarų Veikėjų Ko
mitetas... net grąsina SLĄ. 
viršininkams pašaukti prie 
Tvarkoj’ — suprask, skųsti 
valdžiai.“
šitas piktas priekaištas, žino

ma, neturi jokio pagrindo. Apie 
skundimą valdžiai Vakarų Ko
mitetas niekuomet nekalbėjo ir 
tokios minties, suprantama, 
niekuomet nė vienas iš jo narių 
neturėjo galvoje. Vakarų Kq- 
miteto atsišaukime buvo pasa
kyta, kad SLA. mariai privalo 
“pašaukti prie tvarkos“ tuos 
savo viršininkus, kurie dalyvau
ja politiškose konferencijose ir 
tariasi su politiškomis srovė
mis dėl “bendro fronto“ suda
rymo Susivienijime.1 Kokiu bil
du čia prisisapnavo p. Motuzai, 
“skundimas valdžiai”, sunku 
tiesiog suprasti.

Tokiu i pat pykčiu yrą persi
sunkusios ir jo Ilgos tirados 
prieš populeriškiausiąji . kandi
datą į SLA.* prezidentus, adv. 
FM J. Bagočių. Motuzas pasisa
ko, kad tais laikais, kai Ragu
čius jau buvo SLA. prezidentu, 
jisai (Motuzas) dar Lietuvoje 
kiaules ganęs, bet ’visttek jisai 
žinąs, kad Bagočiaus preziden
tavimo laikai “perdiem tęsėsi 
juodu siūlu“. Jisai tą žiąiis iš 
“Istorijos“ jr jjsąi pataria vi
siems tą “istoriją“ atidžiai stu
dijuoti,

Apart “juodo siūlo“, kurį 
Motuzas “išstudijavo“ iš SLA. 
istorijos, jisai dar praneša su
radęs toje, istorijoje, kad Bago- 
čius pasirašydavęs ^raudonu 
rašalu ir didelėmis raįd^mis“.

Surinkęs šitiek “istoriškų 
faktų“ prieš Bagočių, tas san-’ 
darietis leidžiasi dabartinį kan
didatą į SLA. prezidentus ly
ginti su Voldemaru, Gabriu te 
pralotu Olšausku. Idant skaity
tojas tikrai matytų “panašumą“ 
tarp jo ir -šitų Lietuvos garse
nybių, Motuzas ' papasakoja, 
kaip Gabrys kitąsyk pykosi su 
Smetona ir kaip, galų gale, 
pirmasis vienoje parodoje su
daužė antrojo gipsinį biustą. 
Tai, girdi, , lygiai toks esąp ir 
Bagočius. Taip pat Motuząs pri
mena, kad Voldemaras, nors ir 
gabus, bet prie valdžios nepri-' 
einąs. Lygiai taip, girdi, ^kaip 
ir Bagočius. i

Argumentuojant šitokiu 'buJ; 
du, keista, kad “Sandaros*’ ben
dradarbis nepapuošė saVo par
tijos laikraščio špaltų dar ir 
papasakojimu, kaip pralotas 
Slšayskas pasmaugė savo mti-;

žę našlę Ustjapauakte^’ tote ; 
jisai buyp už toi 'teistus ir 
baustas, idant paskui padarot' 
“išvadą”, jegei Ragučius 
lU’ivalo būt renkamas >j. ^LĄ. 
prezidentus!

Mums yrą aišku, dčll^ tos 
rąsies “rašytojai” turi paUnki/j 
mą claryti ekskursijas | įttori?' 
ją, kurios Jie niekuom#* nėra 
studijavę ir kurią jie vį^ai nė: 
nesištengia teisingai supra^tt 
Jiems rupi, kad SLA. naJMi <• 
wWų likto aut to, to yru 4a* 
bar.* d dabar yra ve kas-: P- 
(tegtižį, už kario išrinkimą p.

suturimas? O kaip dabar eina, 
tiįi nębus tvarkos. Vieni bus 
neužganėdinti p. Bagpčium, 
kiti Gegužiu, Grinium ir Ra
čiumi — na, ir kas nukentės, 
ar ne organizacija?

Dar žodį kitą apie musų in
teligentus iš tautininkų pusės. 
Ar gaji kas žingęidauti, kad 
musų tautininkai šiandien pa
sidalinę į partijas |r partijė- 
les? Juk šiandien tautininkui 
netui;l nei- vieno inteligento, 
kuris tikrai atsakytų tam var
dui arba butų užsipelnęs to

’J IFR»

vardo. Tiesa, mes turime daug 
po tuo vardu figūruojančiu as
menų, tačiau, kaip tas priežo
dis sako, “daug pašauktų, bet 
mažai išrinktų”. Tas pats ir 
apie tautininkų inteligentiją. 
Neliko Jono Šliupo, V. K. Rač
kausko, Jyozo Šerno, neliko 
nė vieno inteligento, kurį ga
lėtume tikrai tuo vardu va
dinti; nė tautininkų laikraščių 
redaktorių nė vieno, tik pali
ko nesubrendę vaikiščiai

—F. įtivatas, 
Seranton, Pa.
Vasario 10 d., 1932. m.

gęs Hįgh School (to nepaisant, 
jisąi jau tuomet buvo toks 
stambus ir įtakingus visuome
nės darbuotojas, kad buvo įs
unktas net SLA. prezidentui), 
o šiandie jisai yra patyręs vy
ras ir sėkmingas’ profesionalas, 
«»wr* tiems šmeižikams nieko ne
reiškia. Kad jisai šiandie yra 
Vienos svarbiausiųjų Susivieni
jimo komisijų •pirmininkas, į 
kurią vietą jau du karto jį rin
ko SLA. seimai, į tai jie įr- 
gi neatsižvelgia, Bagočių reikia 
visaip “nakinti“ ir lyginti net 
su pralotu Olšausku, idant bu
tų išrinktas “dar vienam ter
minui” sandariečių žnlogus, ku
ris laikosi to^io “demokratinio 
nusistatymo“, kad fašistai kvie- 
« Ji i savo konferentija* ir ji
sai derėjosi su jais dėl suda
rymo "bendro fronto” (jei ne
susiderėjo,' tai tik dėlto, kad 
vieni ir antri buvo užsispyrė
liai).

Tai vadinasi “bešališkumas“ 
ir “nepoiitikaVimas“! 
.......... i........   . ................ .

Motuzas ągituoja, vienbalsiai 
apkaltino SLA. Pastoviųjų Ko
misijų suvažiavimas dėl' netei
sėto paskolos davimo Deveniui. 
Ta neteisėta paskola padarė Su
sivienijimui apie 80,000 dole
rių nuostolių. Tai yra ne “isto
rija”, kurją bite kas gali bile 
kaip parašyti (pav. kaip As- 
tyamskas) arba ant savo parti
nio kurpiio tampyti, bet — ne
užginčijamas, nesumušamas fak
tas.

Taigi kad šitą faktą SLA. 
nąrįąi užmirštų ir vėl balsuotų 
už p. Gegužį, tai P. Motuzas ir 
panašyš i jį “Sandaros“ bendra
darbiai] ir rašo apie “istoriją” 
iš tųi Įaįkų, kada jie dar “kiau
les ganė“. P

Ta aplinkybe, . kad Bagočius 
prieš $5 
tik jaunąs! vaikinas, vos pabai 

,’iw "W< i1 u'i 'i 'M'i............   r-
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(Tąsa) /
Fašistai ką vadinta save 

“tautininkais“
Dabar kaslink p.,F. J. B. 

straipsny pasakymo, “Dabar aš 
noriu tik prisiminti apie tauti
ninkų ir sandariečių taktiką“ 
ir t. t. čia jis tęsia sakydamas: 
“Štai tik neseniai per^yvenom 
Susivienijime gana, nemalonų 
incidentą su bolševikais, kurte 
stengėsi Susivienijimą mono- 
poruoti sau, tįesipg prisisa?, 
vintį, atmetant $isus, kitų pa
žiūrų žmones, l<aip jiems tas 
nusisekė, čionaiJ nereikia mam 
atkartoti. •, Vieft)k mūsiškiai 
tau ti n i i ikai*sandaj’ieči ai dabar
mėgina vartoti panašią taktiką, 
ir siekti to, ko bolševikai sie
kė: “Susivienijimas tai. musų“!, 
yra jų obalsis. ^“Socialistų ąe-: 
įsileisti j Tarybą! Neįsileisti ir į 
švaresnių sandariečių arba šiaip 
neparty-vių “musų visuomenes 
veikėjų.” Na, aš norįu paklaus
ti p. F. J. Budrio, kokie tie. 
tautininkai toip saku? Tur-buL; 
jei neklystu, tai p. F. J. Bud-^ 
ris turi omenėje' Brooklyųo 
“Vienybes“ štabą gaidukas, ne*’ 
subrendusius vaikiščius, kurte 
straksi, ir jų keletą pasekėjų/ 
kaip ir “Dirvos“ keletą. Na, ar 
tai p. F. J. B. visus tautinim 
kus prie jų priskąįto? Tos dvi 
grupes tai nėra tautininkai;! 
aš manau, kaip ir' daugelis; 
anuOs vadina “fašistais“; l<a4' 
galį būti, jogei tas vardas jiems' 
ir tinka. Tie žmonės nežino, ko 
jie nori. Jų mieriu, kaip ir bp> 
ševikų, viską ardyti, kas ne po 
jų noru, ir jie yra jdarpavojin
gesni, negu bolševikai, nes; pri
sidengę tautininkų vardu, vis
ką ardo. Tik tą laimė, kad z jų 
mažai yra, o jeirjų butų daug,’ 
tikrai hutų pavojus, , ‘ ; 
visi nėgerį kiųte negarbina 
Lietuvos fašistinės valdžios, ir. 
anų noras yra te f SLA. įvesti’ 
tokią pat diktatūrą, kaip kąd 
bolševikai norėjo, kad butų, 
kaip Rusijoj. Taigi, kaip bolše
vikai kad buvo pavojingi SLA.;J 
.taip ir “Vienybes“ ir “Dirvos“ 
pasekėjai yra pavojingi. Ir šitų i 
ĄVįęjų tipmęnty -Wla saųgpt^..; 
Teisingai p, f . j. Budris patte-

! “Jįe: noyi .ai-- 
kartoti, matoma i,

W ne*,
takiu te nešvarumu išėdė iš 
Susivienijimą keiip tųkstančius

8060. — F. ž.) ^ių.” 
Šijie te’gi tam rengiasi, Dami- 
jonpteįo, laįkąįs kai kurie tokių

/Štopnes, Mį> “Vįeny-į 
bės” te "Ptevos”, tada taip ir 
padarė, ir tai tiesa. Tarp tų ir 
p. B, K, liajutis, dabartinis 
Lietuvos piusiųptinys Washiųg.- 
tone, ir J. Taraila labai daug! 
įOf 4; *

7

linkime kad te šitą faktą, 
Kaip jau buvo laikraščiuose 
raąyta, pereito mėnesio 10 d, 
New Yorfee, buvo sušauktos 
per “Vienybės” štabą ir jų ke? 
liątą pasekėjų susirinkimas 
pasitariami reikale SLA. Pild< 
Tarybos kandidatų ateinam 
tiems rinkimams. Juk lai bu* 
vo niekas, daugiau kaip Cir
kas. Ten buvo lik šmeižimas 
socialistų, sandarieęių, progrė* 
syviškesnių tautininkų ir de? 
mokraių. Jų, mat, nuohmnę, 
kas demokratiškai nusistatęs, 
tai jau tas netinka būti laųtir 
ninku. Na, ar girdėjo kas to? 
kią komediją? Ir kad toki ele
mentai pbimtų SLA. į savo 
rankas, tai jau “good bye” vte 
si socialistai, sandariečiai ir 
kiti demokratiški elementai iš 
SLA.! Taigi tą reikia .saugo* 
lis aršinu, negu Bolševikų. N«e, 
vyrai, mes taip .darydami 
(kaip siūlo fašistai. — 
Red.) suardytame SLA. Turte 
me atsiipiirti, kaj visiems 6, 
L. A. yra tautine organizacija 
įr tautiniu obaisiu sutverta ir 
tokiu turi pasilikti be jokios 
abejonės. Bet ne tokiu oląiisin, 
kaip /Vienybė” . ir “Dirva” 
nori. Susivienijime vi#i na* 
iriai turi lygus būti, ar jie butą’ 
socialistai, ar sandariečiai, ar 
kiti kokie deųmkrntai ar, ir 
bolševikai, — kai pildo kvn*. 
stitaeiją ir kitus SLA.. patuair

fTętinyB)
Dabartiniame mano stovyje, 

daugiau kraujo jau ne begaliu 
nustoti; paskutiniu laiku per
daug jo netekau, kad nepa
kenkus savo sveikatai ir be to, 
nuolatinis susirūpinimas, įtem
pimas dėl Locijas ilgos ir bai
sios ligos, pradėjo atsiliepti. 
Esu perdaug jausmų, susijau
dinimų paveiktas ir labai, su? 
vargęs, Man reikią'ilsėtis, il
sėtis,, ilsėtis- Laimei Van Hel- 
singąs nieko - nepranešė, todėl 
turėsiu progos sugriebti tiek, 
tiek miego; nežinau, kaip šią
nakt galėsiu hp jo apsieiti.
Vau Hėlsingė, Antverpenas, te- 

degranut Dr. Seuardui, Karfare
(Suvėlinta 24 valandas, nes 

nebuvo pažymėtos pilnas 
adresas).

Rugsėjo 17 d. Šiąnakt 
būtinai buk Hellinghame. Jei
gu nebusi prie ligonės visą 

, laiką, kuo tankiausiai ją at
lankyk ir žiūrėk kad gėlės vi
suomet butų x vietoje; labai 
svaiteu: būtinai tai padaryk, 
Busiu ten kuo skubiausiai, 
tuojau po grįžimo į Angliją.“

Dr. S e vardo dienynas. 
k' * ' ,

likėjo 18 d, — Jau išvažia
vau i stotį, skubėdamas pagau
ti ąnkačiausį traukinį į lxmdo- 
iią? Ate joti Vau Helsipgo te
legrama įvųrė m«b gerokai 
baimėm Suvėlintos visus vaka
ras te iŠ patyrimo geraį žinau’ 
kas per tą laikų gali įvykti, 
žinoma, Ubai galimas daiktas, 
kad viekas tvankoje ir Luti ja

galėčiau prie jo šauktis pagal
bos. Po to mėginau vėl užmig* 
ti,' bet negalėjau. Tuomet veį 
grįžo kurį laiką pranykusi 
miego baimė ir pradėjo steng
tis kaip nors užmigti. Bet 
kaip tik priešingai, tuomet, 

^kada užmigti nenorėjau, mie* 
gas sprauste spraudėsi į mano 
akis; pabūgau būti viena kam
baryje, todėl pravėrusi duris 
iškišau galvą ir sušukau: “Ar 
yra ten kas hors? Kas ten?’* 
Niekas neatsakė. Nėnorėda? 
ma išbudinti motinos vėl už? 
dariau duris. Kaip lik tuo lai
ku, lapke, prie lango augaiir 
čįųose krųmupse išgirdau ko
kio tai keisto šunies kaukimą, 
Keisto,, nes jis buvo daug 
šiurkštesniu ir gilesnis yž pa
prasto šunies kaukimą. Priėr 
jau prie lairgo ir pažiurėjau, 
bet nieko tamsoje nemačiau, 
išskyrus didelį šikšnosparnį, 
kuris greičiausiai n r plakėsi 
prie lango. Po to vėl grįžau į 
lovą, bet dar labiau pasiryžusį 
neužmigti. Kiek vėliau visai no 
tikėtai atsidarė durys ir į kam- 
barį1 *«^iwo niotiitet ^tedyda- 

1 ina, kad neiuiegojau, įėjo ir
atsisėdo prie lovos krašto. Pa
lūkėjusi, tarė, saldžiu tyliu 

. balsu:—
“Buvau labai (avimi $usi r li

pinusi, brangioji, todėl atėjau

Nuorėdama, kad ji ijžsi- 
šakiytų, paprašiau atsigulti sy 
manimi į lovą. Ji sutjko ir at
sigulė naktinio
apsiausto nanusiviįko, nes sa
kėsi pas mane busianti labąi 
trumpai ir vėliau grįšianti įnėra pavojuje, bei jeigu kas prumpai ir vėliau grįšianti j attitito kL tai byli? suvo Mul«* «Węms taip

Rirpieipiski prikfijai pripylo 
susitarti-

Yra visai nelogiška pulti if' 
Šunis kartį ant socialistų, ne$ 
socialistui pagelbėjo nusikra
tyti-Maskvos elementus ir vei
kė taip gerai SLA., 'kaip te( 
laultebikid, te ma#o mwmton£ 
yra ta, kąd' į^ilcįonioj Taryboj^ 
turi būti vielos ir socialistams,j 
ir sandariesiems, ir kitiems; 
elementams, kurie dirba ir Ve
lija gerp SLA. Tik tokia tak
tiką mes >;pritrauksime dau- 

AniemsUteu uatių te čia gimusį jauui- 
mą. jei plautimis te 

;jskateĮytimės, tai nesūiMkUte 
iokiy> pas'ekmių. Kas juores 
prigulėti prie prgaufeąciįos, jąi, 
ten visados/eina pjpyynės, ne
sutikimai, ir net kerštai? Ma
no manymu, štąi ką reikia pa
daryti. Reikia sušaukti tam 
tikrą su važiavimą veikėjų —- 
iš aociąbstų, sandarįętiĮb tag-- 
liniukų Ir nępatiytių, bite tek 
SLA. nariai, ternrs “Vtenyine^ 
čįų“ ir nebusi nes MtekHb todj 
anie prįsįdėtų, nes aųtems S.o-į 
cialistai ir kilį, (teinokrąliškąi 
.mananlieji žpwM& yra taip/ 
kaip Lietuvos žyijui kiaulie
na) ir nųsjįįdyįi taip tikrą 
“slcilų' kancįtehdų j ^LA. Pil-, 
domą Turyį>ą, atein aiįltems 
rinkimams. Tai tada visi bus 
užganėdinti, ir tai atneš di
džiausią naudą 8LA., nes ta
da bus sutikimas orgauteacį- 
jpj įr višį su tiarų dirbs dėl 
labo orgųpizacijos: Taigi visi1 
pagalvokite, ar neverta toks

beguliųt apsikabinus, vėl pa
sigirdo plakimasis, daužyma
sis į langą. Motina pašoko nu
sigandusį jr sąriko: “Kas 
ton r Dėjau dįdžiaimas pa
stangas ją nuraminti ir pp 
kiek laiko man tai pasisekė 
padaryti, nurausi gulėjo la
voje., įiei dar tebegirdėjau jos 
širdį smarkiai plakant. Netru-

< Tikrai ant y musų vtoų galvą 
kalia praktikimas, iw ma?: 
žūmsias dalykas tai galėjo burĮ 
ij? Tikrai, ant musų visų galr’ 
vą kalu maktikimue, nei ma
žiausias dateJfrtito visuomet aite 
ardo viaą mueų mmdtogą dm-; 
ką. iiu savimi pasiėmiau 'viciją 
fou^grato titemterį jr į jį gatė-‘ 
tiu užbaigti įkalbėti savo die- . .
uyną ant Lucijus fonografo. ? ku® krūmuose vėl pasigirdę

Lųcįjos Vesten.fu.ii.es patikta# 
(. inefnprgndumas.

Riu/sėjo 17, — naktį. Ra
kiau šį dokunumtą ir paliksiu 
jį visiems pamatytL kad kas 
uons dėl manęs <aepapultų į 
wėmatonumus. Jis ‘yra (ikras, 
tikėtus visų šios nakties jvy* 
kjų užrašas. Mirštu uuo -silp
numo, vos turiu- jėgų rašyti: 
bet jaučiu, kad nors ir mir
čiau tai darydama, turiu savp 
partiją būtinai atlikti.

į‘įovų nuėjau kaip papras-? 
Ūk j£» apžiūrėjusi, kad gėlės*

tiu užbaigti įkalbėti savu dic-

žemas kaukimas ir už trum
pos vąbmdtiės smarkiai su
trenktas langas visas sužyau- 
g$o ir ant grindų pasipylė 
sudaužyto stiklo gabylat I 
kambarį įsiverps yejas pradė
jo draikyti langines į visus 
puses ir išdaužtame Jange pą- 
maernu jiUMluojanl didelę, iš
džiuvusią pilką yjtoa galvą. 
Motina persigandusi surikp, 
pašoka ulsįsėdo, Javoje ir Ivįg 
proto nustojusi pradėjo grai- 
įyilis aplink griebdama, kas 
tik jai pasjįaikč po rankomis. 
Taip besigraįbydama, ji nuplė
šė man, nuo kaklo vilkžollų 

buių FAjėtos, kaip profesoriu6tvaiųikyj kMrj Vąp UcMngas
V## Helsįngas buvo įsakęs, 

užpiiguii. !
Muite išbudino sparnų plaki

masis į langą; kuris nuolat 
patikarlodavo nuo naktinio

kurioje nuo ' ’ gręsiančio man 
pavojaus išgelbėjo Mina. Pla- 
kjumsi garsą dabar jau gerai 
pu^įshi. Nebijau, .bet, o„ no
rėjau, kad gretimame kamba
ryje bubt Dr. Setardas! —- 

! kaip buvo' sakęs Vanlfclsing- 
as — kad reikalui prisejus aš

užsispyręs verte mane nešioti 
Valandėlę ki|ą jį sėjėjo lovo
je pastačiusi ,akjs ir rodė pirš
toj vilką, bei jos gerklėje pa- 
sigįrjo keistus, baisus krioki
mas; ir tuojau ji krito sker
sai • lovos,‘ Įyg perkūnijos tren
kta. Puldama galva skaudžiai 
užgavo man kuktą ir kurį lai
ką buvau apsvujgmtu. Mano 
akyse kambarys jr visi baldai 
pradėjo svyruoti, maišytis į 
ratą. Bet jų neatitraukiau nuo 
lango. (Bus daugiau)

Vesten.fu.ii.es


TrecSaŽienfe, vas, 17, 1D32

CHICAGOS
ŽINIOS
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Atidarė šunims prie
glaudą

»ua

Tūkstančiai Žmonių kenčia 
skardą dėl depresijos. Daugelis 
jų neturi kur prisiglausti. Bet 
kai kurioms minkštaširdėms 
ponioms ir ponams pasirodė, 
kad dėl depresijos ne mažiau 
kenčia šuns, kates ir kiti ke
turkojai. Taigi tie geradariai 
ponai ir ponios atidarė pirma
dienio vakarų depresijos už
gautiems šunims, katėms, o- 
žiams, žUikiams ir t. p. prieg
laudą adresu 5352 Broadvvay.

Keturkojams žiūrint ponios ir 
panaitės išgėrė arbatėlę ir pa
valgė keiksukų. Ar keturkojus 
pavaišino arbatėle, nežinia.

f

The Engiish Cokimn j
Atneš

Oratoriai

Phone Boulevard 7042 ,

i

1327 So. ‘49th Ct 

Telefonas 

Cicero 372’4

115415 W. 46tfc St

TWdaai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

r S

Lithuanian Uni 
versity Club

are urgently rettuestėd to at- 
tend. Students who Wish to be- 
comc membors of thė organi- 
zation are inVited to attend. 
Those, \who are interested in 
the ovganization, būt have no 
desire to bfecome members at 
the present Ūme are also in* 
vited to participate in the

meeting. The date: February 
Žfcth, Great Northern Hotel, 
Collegiate Room, 2 p. m.

Eks.

Ieško Balno banku vir
šilų

Kadangi grand džiurė indai- 
tino Užsidariusių dvylikos Bal
no bankų viršilas, tai valstybės 
gynėjo ofisas išėmė warantus 
jiems areštuoti.

Indftitino grand džiurė 15 as
menų. Jų priešaky stovi John 
Bain, senis, paskui jo žentas 
adv. Morle Fisher ir kiti.

[Acme-P. tį A. Photo]

Junnosukc Inouye, buvusis 
Japonijos finansų ministeris, 
kurį nužudė jaunuolis Konuma. 
Inouye buvo priešingas milita- 
ristų politikai ryšy j su Kinija.

padėtimi, skundžiasi, kad jie ne
turi nė cento pinigų, neturi 
drabužių, o kartais nė maisto; 
ypač sunki ^esanti padėtis tų 
miesto darbininkų, kurių šei
mose randasi ligonių.

O legislaturos nariai -argu
mentuoja ir daro manevrus, 
kad sustiprinti politines savo 
pozicijas.

The regulai’ Januai’y meeting 
of the Lithuanian University 
Club was held at the Great 
Northern Uotel on February 
7th. At 2:30 the meetiftg was 
ealled to ofder, the SieCEfetoy 
Miss Adeline Gilason read the 
minutes of the previous meeU 
ing and discussion began. After 
lengthy deliberations, the mem
bers decided to participate, in 
the bi-centennial Washington 
celebyation of Illinois, repre- 
senting Lithuanian students of 
the statė; to hold a dance at 
some future date ’ and se,nd 
represcntatiVes to celebrations 
of the 14th anniversary of 
Lithuanian Independence, the 
firšt spbhsored by Naujienos at 
the . Chicago Lithuanian Audi
torium, the second sponsored 
by a group of Lithuanians 
headed by M r. Kalvaitis. Fur- 
thermorc, at the suggestion of 
a member, the president, Mr. 
Albert Lidy, appointed a com- 
mittee of thre,e to investigato 
the possibilities and the advis- 
ability of the Club publishing 
its own monthly periodical.

The next regulai- meeting of— 
the University Club will be 
held at the šame Great North
ern Motei, i n the Collegiate 
Room on Feb. 28. Ali members

■ A TEATREr uLLll Randolph k Clark Be paliovos huo piet 
Tūkstantiai tapo sužavėti!

Šimtai atėjo antrą kartą 
Rusijos Pirmas Kalbantis Paveikslas 

(su angliškais užrašais)

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Lietuviai Gydytojai
Dr. C. K. Kliauga

< DENTISTAS 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 

2420 W. Maręuette Rd. arti Western Av. 
Phone Hemlock 7828 

Panedeliau, Seredomis ir Pėtnyčio .b 
1821 So. Halsted Street

■ i...... . . .................................

Svarsto algų kapojimą 
mainieriams

Vakar Chicago j prasidėjo
Illinois V.oal Operators asociaci
jos konferencija. Vienas klau
simų, kuriuos konferencija 
svarstysianti, tai tas, ar nerei- 

• ketų reikalauti, kad angliaka^- 
šiai prisiimtų algų kapojimą.

Sujudimas policijos 
stoty

Meras mėgins taikyti 
streikininkus ir kom-, 

paniją
Meras ('.ermakas pavedė tam 

tikram miesto tarybos komite
tui mėginti taikyti Century 
Air Lines kompaniją ir strei
kuojančius (tiksliau bus pasa- 
ktas—pavarytus iš darbo) sam
dinius pilotus. Nesusipratimai 
tarp kompanijos ir pilotų kilo 
kada kompanija nukapojo pas
tarųjų algas. Pilotai sako, kad 
Century Lines kompanija nu
kapojusi jų algas daug žemiaif, 
nei tos algos, kurias gauna ki
tų kompanijų pilotai.

Grand Crossing stoty įkirus 
telefono birbimas.' Seržantas 
pakėlė telefono triubelę.

—Heilo, kas ten? — paklau
sė jis. Bet kaukiantis uždare 
telefoną.

skambutis birbia. Ir 
vėl seržantas pakėlė telefoną. 
Bet antru kartu šaukiaptis pa
gelbos asmuo nutraukė sujun
gimą. Susirinko policininkai prie 
seržanto, atėjo pats kapiton-a’s. 
Visi gatavi skubėti pagelbpn.

Dar kartą suskambėjo varpe
lis. Seržantas klausia, kas at
sitiko. Moteriškas balsas atsi
liepia :

—Viskas pabaigta, žiurkė bu
vo, aš ją užmušiau.

Seržantas patyliai tarė sau 
“heU” ir uždarė telefoną. *

, Lietuviai Gydytojai

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

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEžIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandoh: f—3 <r 7—8
Seredortis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidehci/a 6678 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

DR- A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

- b ■■<■■■■ -

MFC _ 
“Kelias į Gyvenimą“ Sujudinanti drama 
apie Rusijos “btzprizomyje” vaikus. 
Sielą Sujudinantys Rusų Chorai, Šokiai, 
Dainos. Faveikshis, 'kuris šturmu užka
riavo Londoną, Maskvą, Berliną,( Nevv 
Yorką ir Chicago. 50c. iki 6 v. v>

M

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė it gtaži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

Graboriai

Lietuvės Akušeres

r

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

-L » '

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

3307 Ąuburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Telefoną* ’Yirds 1138

Stanley Mažeika
■ ' , ,1

Graborius ir
.... Balzamuotojas .>
Modernišką KbplyČia Dovanai 

Turiu airtotaofrilius visrtkiėms reika
lams. Raina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILt.

Mrs. Aą K
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWIFE

6109 South
.Albany A v.

' Phone
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, DPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugrąžo iŠ Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę it toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. VisuOse atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, palto1- 
dancią mažiausias klaidas. Specialė atydš 
atkrgipiąmA j J^ękyklos vaikus. Valandos 
hUO 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM«- 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
DaUgėly titifitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
<ra.» -■ > -6. - - r-M -2.1S r.tA.l ■■

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

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

3421 So. Halsted St. 
Phone Boulevard 8483

. - į- - -- - - J

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

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

Tel KėnVrood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
huo 6 iki 8 Valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Rež. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. SSth St

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

Nedėldicniais pagal sutartį
1., , ■ I

Ofiso ir kež. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIIS
756 W. 35th St 

(Cnt tof 35A « Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9

Nedėldieniais pagal sutartį

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrus gydytojas, rhirntgas 
Ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. <8e/i St., netoli Moevan Su- 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

įlydė iPark 6755 ar kandcipJi 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja Ž0 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 laboa 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Daktaras V. A. Šimkus X,’lT«T’ikrs.lofa^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo 'savo bfift patinusias, išsiputosiąs 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 
Nėdfliomis nuo 10 iki 12.

" 334-3 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1401

„■•į, i i — i i . ,, ■ , ,

Dl Suzana A. Slakis
išpecfttltsle Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė*
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utam. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredoftis ir hedėlioftiis pagal susitarimą 

' Ofiso Tel. Lafayette 7337. !
Rez. Tel. Hyde Park 3395

9

vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 VaL 
vakaro, Nedėl. nuo' 10 iki 12 v. ^ieną. 

Fhbtre Midtvay 2880
■.................... - -------------------—- - --   - • ■ ■ -

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Dfisb valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki ! po piet 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
R«z. Telefone Flaza 3200

Miesto darbininkai šau
kiasi pagelbos

Valstijos legislatura vis tebe- 
sikapštinėja su biliais, kurie bu
vo paruošti, kad suteikti Chica- 
gai finansinės pagelbos ir ypač 
duoti jai galimybės kolektuoti 
taksas.

Heliai finansinės suirutės
daugelis miesto darbininkų
skundžiasi merui sunkia savo

r

ROZALIJA LAURINAITIENĖ
Po tėvais Staimantaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 15 dieną, 3:35 valandą po 
pietų 1932 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Lietuvoj, Taura
gės ap.. Eržvilko parap., Rimšų 
kaime. Amerikoj išgyvėho 35 me
tus. Paliko dideliame nuliūdime 
dukterį Marijoną ir žentą Joną 
Carlson. 3 sūnūs — Joną ir mar
čią Bronislavą. Izidorių ir mar
čią Marcelę. Pranciškų ir marčią 
Euphamią ir gimihes. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1712 N. Ashland 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny 
Vasario 18 dieną. B Vai, 'ryto'- iš 
Yiamų j Šv. Mykolo parapijos 
bažnyčią, kurtoje atsibus gedahn- 

pamaldos už vėlionės sMą. o 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero ■ 
k^pirt^s.

Visi a., a. Rozalijos Laurinai
tienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kintą.

Nuliūdę liekame.
Duktė, Sutrai. Žentas, 
Marčios iv Giminės.

ONA BALTRUŠAITIENĖ 
po antru vyru Ruzgiene 

po tėvais Globykė

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 15 dieną, 6:50 valandą va
kare 1932 m., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Tauragės apskr., Erž
vilko parap., Žukaičių kaime. z

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Joną. 2 dukteris — Stanisla
vą ir Kazimierą, pusbrolį Joną 
Globį ir gimines, o Lietuvoj bro
lį ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3447 
So. Morgan St.

Laidotuvės įvyks pčtnyčioj. va
sario 19 dieną. 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv> Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Onos Baltrušaitienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Pusbrolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 

-1138,

ELZBIETA SABALIAUSKIENĖ 
po tėvais Diujotaitc

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 16 dieną, 1:30 valandą po 
piet 1932 m., sulaukus 38 metų 

į amžiaus, gimus Mažeikių apskr,, 
Viekšnių miestely. Amerikoj iš
gyveno 21 metus. Paliko dideliame 
nuliudifnc vyrą Vincentą, dukterį 
Kostanciją Marion ir anūką, duk- 
teti Ireną, 10 m., dvi seseris — 
Julijoną Blaškevičienę ir Kazimie
rą Strogienę ir brolį Viktorą, du 
švogeriUs —- Antiną ir Edvardą, 
pusseserę Elzbietą Galkonticnę it 
gimines, .o Lietuvoj brolį Juozapą. 
Kūnas pašarovtas, randasi Syrcvi- 
Čiatas koplyčioj, 1344 S. 50th 
Avė., Cicero, Iii.

Laidotuves, įvyks pčtnyčioj va
sario 19 dieną, 1:00 vai. po piet 
iš koplyčios bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi a. i, Elzbietos Sabaliaus
kienės gimihės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti latdotuvfst ir 
paskutinį patarnavimą 
kirtimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Syrewicz, Tel. Cicero 294.

... .į,,-,, , ....... . ,

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse ktiopigiausia. 
Reikale fnėldžiamc atsišaukti, b miisu 

“darbu biisite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 25! 5 arba 2516

2314 Wv23rd H, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, Ilk
Tek Cicero 5927

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akhiių dėl visų akių 

Mn Smetana, 0. D.
OPTOMfcTRISTAS

4.tol>lg0l Į t

7 \

I Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: I

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

Netoli 46th St. Cbicago, 111.

Ofiso Tel. Vicroyy ««93 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH 
gydytojas m chirurgas 

Ofisas:

3102 So. Halsted St. 
&»Tti 31 st Street 

CHICAGO. ILL.
Valandos: 1-—3 f>o pietų, 7—8 vak.

Nedėliomis ir šventad. 10-“-12 dieną

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Masalskis. Tel. Boulevard 
4139.

dr. t. dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue1

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėtiem nuo 

iki 12 dreną.
Tdephonai diehą ir naktį Vitginia

iki
1 *

0036

2
10

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų i^dirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

Seserys,

suteikti jai 
ir atsiSVei-

“V* v. i'U'

■** \

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

f Don’t 
neglect 
Colds

a

/ Šalčiai krutlnfije ar gerklUjo galt 
paaidarytl rinitus. Palengvinki t 
juos j 6 minutes su “Muntenne”, 
—- ‘'eountor-lrritant” I l*žded$inaH 
kurti> 1 valanda, jis turi sutelkti 
paaclbų. MlllOHu vartojamas i»cr 
UO ineit]. Rekomenduojamu# dak
tarų Ir slaugių.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKU 
Mes visuomet telkiame širdinga,' simpatingą ir rainy
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas

J. F. EUDEIKIS & CO
JUSU GRABORIAI

Didysis Ofisai
4605-07 South Hermitage Avenue

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Blg.> kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 Va

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospfect 6659 

Ofiso Tel. Ganai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

i

Ttl. Yirds 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

8

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
786 West 35th St. 

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

Nędėlfomis nuo 10 iki 12
...y,-   U— - • ‘• • ■ ■■■—*■

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTRAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
'4649 S. Ashland Avė. 
TeL Boulevard 6487

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotam Oętomettistui
- Akių Specialistas. virš 15 metų 

patyrimas
Valandos 9 ryto iki 9 vak. kasdien

DR. J. GROUPE
4631 S. Ashland Apc. Tel. *Ya^ds 6780
Kyiyy    II I|*il'iiraMĮIlilll<iliįin!*i>ifa>i»imiil.liiiMi^<įiiiįiiiįi|įter<

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES

(Nai/youčkas'5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Macųuelte Road

Valandos: 9-~-*.l 2, 7“A-9». Antradieni h 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

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

2400 IV. Madisoti St.
Vai.; 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvrtck 0597

Chroniškos ir ilgos ligos
Skilvio. Mrfflto, PMutShl, PMvto. iMkMų 

btoantys Hemoroiaal. Kraujo ir Narvo Pa
krikimai Astma, Vteakios Mdteru Wm. 
Kabios nupigintos. __

DR. ALEX W. MARMOR

1407-9 NofUi Bedate Arahoe 
Tel. indėųeifletace 0033

: VohtodMri iki 4 v. p. n. * Buo 
fl iki O v. vak.

Advokatai

K. GU6IS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 11151 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tek Boukvatd 13 W 
Valandose nuo 6 airi 4 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus kttVergą 
\Nedflioj nuo 9 tiri 12 ryto

127

i

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STOIKO!.

Lietuvos Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu saVo Pfisu į naują Vieta po
4645 So. Ashland Avė.

Valandas 2 #ki 4 it z6 iki 8 vakare 
Nfedėlioj pagal sutartį 
Tel Boulevard 7820

-Namai:

6641 So. Albany Avė.
W. p^spm W'O

—i, įmanai t r -TTh.^-. ---Tiirmim.ir i—mnir^

Jbhn Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti LedVht St.

Seredoj it Fėtnyčtoj nuo 9 iki 6

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

Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 'valandai 
nuo 6 iki 9 Valandai vakaro

- r- -   ■ ' — ' •■■■•' .... II. i m*.—.

DR. J. J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Suite 3
,■ Tėl. Prospret 1028

Re^. 2359 So. Leavitl SI. Gandi 2330 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki P 

Nedalioj pagal sutartį

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS _

llfėMto 'Qfb*s 77 W. WHkhington St.
Rubm 1502 TH. Otntral 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utatn., K«tv. k Subatoi

ryto

DR. A. L. YUSKA
2.4 2 2 Maręuette JRd. 

kampas '67tb ir Artesian Avc. 
Ttlfefdhas GrOVchilI 1595

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

nedėliotus pagal susitarl&ą

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

Namų Tkl. Hyde Park 3395
- - — r - .... - - ‘ ‘ ‘ --—** "TT' 

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžittnas Botden) 

LIETUVIS ADVOf-
<05 Adams <St., 

Telej ‘ 
Vakarais 2

Namie $-9 ryte

3KATAS 
. /^o©m 2117 

phone Randolph 6757 
115! W. 22nd St. tino 4-9 

9090 
tpublk 9600

JOSEPH J. GRISK
lietuvis Advokatas

4 631 So. Ashland Ane.
TcL Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rvcktvell St.
Tel. Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

. ... —i.-—-   n i....................................................... ....

ro gyvi, Įdomus ir malonus ne 
tik ausini, bet ir publikas 
akiai.

Žinoma, šitokiam progresui

NAUJIENOS, Chlcagd, m

Smagus vakarėlis

Mozart Parke, prie Springfield 
ir Armitage gatvių, Įvyko Šau
nus vakarėlis.

choras, reikėjo mokytojo jė
gų. Ir p. Steponavičius tų jė
gų turi: prie savo energijos 
jis dar yra tiksliai išsilavinęs 
muzikantas ne 
prie kurio nors 
nors orkestrelės, 
tose mokyklose.

P-nas Steponavičius yra A-

pamokomis 
Leno, kokios 
bet pripažin-

Lietuvių Choro Pirmyn nioby 
tojo, 
cinus 
rieti. -Mat, rytojaus dieniĮ 
t. y. vasario 11, sukako 27 me- LiiricL 
tai choro mokytojui.

Kaip 9 valanda vakaro jau 
buvo susirinkę choro 
didžiumoj jaunuomenė 
ro rėmėjai ir rėmėjos.

toks ypač lengvai susitaiko su 
p. i.narius Meponavi-jfjonykšte jaunuomene, kuri 
gimtuvių dienai paini-į prįįina jį kaip vyresnįjį savo 

Tad jis pajėgia ir

nariai.! 
ir cho-

Kiek vėliau pasirodė ir pp. 
Steponavičiai. Jiems įėjus Į 
salę, pasigirdo choristų ir sve
čių toks šauksmas, kad atrodė, 
jog salės stogas pakils aukš
tyn. Ir tai buvo pasitikimas 
ne dirbtinai iššauktas, bet nuo
širdus, draugiškas pasitikimas, 
kuris išsiveržia iš krūtinių tik
tai tuomet, kuomet tikrai ma
lonu yra pasitikti asmens, kuo
met tikrai norima matyti juos 
savo tarpe.

Kuo užkariavo pp. Steponavi
čiai savo draugus? Darbu ir 
draugiškumu.

Kalbėsime šiaip ar taip, bet 
negalėsime užginčyti faktų, 
kad p. St. Steponavičius, kaip 
muzikos mokytojas ir chorvc- 
dis, yra nepailstantis darbinin
kas. Štai pavyzdys.' Kada jis 
paėmė mokinti Pirmyn chorų, 
tų chorą sudarė tik saujalė 
narių, kurie jau patys nebesi
tikėjo, kad jų choras išsilaikys. 
Bet štai p. Steponavičius pra
dėjo jį iš naujo tverti, jaunes
nių jėgų traukti, naujų dainų 
mokinti, didesniems parengi
mams ruošti. Rezultatas toks, 
kad, po poros metų, šiandie 
Pirmyn choras yra vienas di
džiausių lietuvių chorų Chica- 
goj savo skaičiumi ir vienas

nuotaikų palaikyti.
, Vakarienės laiku pasakyta 
' keletas kalbelių. Prabilo cho

ro pirmininkas p. Jokubaus- 
kas, Dr. Montvidasį K. Kairis, 
iš jaunuomenės — p-lė Kairiu- 
tė, veikli choro darbuotoja, p. 
Gura, choro publicity man; ta
rė dar keletą žodžių pp. Jaka- 
vičius ir Kežas, sakyčiau, cho
ro “pep“ atvaizduotojai, o taip
gi p-nios Steponavičienės mo
tina, Mrs. Salaveičikienė, ir 
pagalios p-nia Steponavičienė 
ir pats jubiliantas.

Na, o paskui Šukiai. Sma
gus, linksmi šokiai gražios jam 
nuomones, pilni gyvumo, bet 
perdėm tinkamo užsilaikymo 
ribose, pilni lakto.

Tenka pasakyti, kad tai bu
vo vienas gražiausių lietuviš
ko jaunimo burių, kokius man 
yra kada tekę matyti. Ir ma
nau, kad Pirmyn choras šian
die yra vienas gražiausių cent
rų, apie kurį spiečiai Chicagos 
lietuvių jaunimas, kur jis su
randa tinkamų sau socialį gy
venimų.

Iš senesniųjų buvo pp. Kau
linai, pp. Viliai, Smalcliai, 
Kairiai ir pp. Voigth (neskai
tysiu jų prie senesniųjų), p. 
Rypkevičienė ir kiti, su ku
ri ais^pažinlies neturiu ir kurių 
vardų suminėti negaliu. O, 
beje, visa padaužų respublika 
buvo suvažiavusi! <

Bendrai — tai buvo smagi 
sueigėlė. Buvęs,

[Acme-P. « A. liMttfL '

Henry H. Curran, kuris sa
ko, kad prohibicija Amerikai 
jaū kainavo .$10,984,000,000.

r>

kam teko matyti jo pasirody
mas Chicagos Lietuvių Drau
gijos Savitarpines Pašalpos 
parengime arba Naujienų me
tiniame baliuje, tas pasakys, 
jogei jisai stovi pirmose musų 
dainininkų eilėse. Daugiau 
net. Pirmyn choras, kaip ro
do jo išpildyti numeriai, pra
deda sėkmingai Įveikti viena 
stambių musų chorų ydų, bū
tent monotonumų numerių: jo 
numeriai pasivaduoja tai or
kestrą, tai duetais arba trio, 
dainomis su interpretavimu, 
su htatinkamu vaidinimu; ir 
dėka tam jo numeriai pasida-

AGURKAI
arba

Ekskursija į Lietuva 
(Tęsinys)

Delančiene suranda dukterį. 
Motina laiminga. Ji laiminges
ne dar todėl, kad “surado” sau 
ir Penningtonų. Laimė pasidi
dina tuo, kad Krefontas susi
taria su .Tune ir/rriatomai, Pen- 
ningtoniutė taps Krefontiene. 
O Jonaitis, iš pirmo pamatymo 
nužiūrėjęs eksperto akimis či-

gonaitę Iloną ir įsimylėjęs i jų 
ne juokais, dabar jau tikrai eis, 
kaip sakoma, prie altoriaus, ka
da pasirodė, jogei Ilona yra De- 
laneienės duktė .

Pinkles, prasidėjusios kai tik 
ekskursija atvyko Kaunan, lai
mingai išsipainioja ir operetė 
tuo baigiasi. Sudainuojama 
paskutine daina ir uždanga nu
sileidžia.

Jau buvo pirmiau minėti trys 
tipai, tai Jonaitis, Hansas ir 
Kniskis. Pažiūrėkime į kilus.

štai Penningtonas — agurkų 
fabrikantas. Jį iškėlė aukštin, 
pastatė ant kojų jo skelbimų 
ekspertas Jonaitis. Penningto
nas iš menko agurkų daugy to
jo pavirto dideliu tuzu. Kol jis, 
kaip fabrikantas, augo, kol do
lerių krūva didėjo, tol Penning- 
tonui buvo malonus jo agurkai. 
Bet kada jo dolerių krūva iš
augo didesnė, ne kad jis pajė
gia ja suvartoti, tai. ja,u pra
dėjo bėgti nuo jų, ba pasijuto, 
kad esąs nebe žmogus, nebe as
muo, bet visųpirma agurkų rau- 
gytojas.

Jonaičio rolę vaidina p. Pra
nas Jakavičius^ o Penningtono 
p. Balanda. Ir vienam ir kitam 
jų tenka dainuoti scenoj.

DelanČienės rolę vaidina p. 
Nora Gugis. Našlė, turtinga, 
dar ne sena, ypač kad dabar 
kai kurios moters, nepasensta 
iki 100 metų, daili, vadinamuo
se parinktuose rateliuose gyve
nanti. Jos gyvenimas skland
žiai slenka, tik tas troškimas 
surasti pamestų dukterį. Duk
terį pagalios ji suranda ir dar

.. —..... ..........y; ... ..... .  
nų gyvenimui. Nors ji moka 
burti ir čigoniškų čerdašų šok
ti, bet jau vogti a'rba bent pi
nigus vilioti tai visai nemoka. 
Ir visa laika ji trokšta pasi
traukti iš čigonų gyvenimo. Pa
galios pasitraukia, kai Delan- 
Čienė jų suranda.
vaidina p-lo Stella Staniuliutė.

Daniel Kežas ir K. Svencis-. 
kas—detektyvai, Kauno slapto
sios policijos viršininko padė
jėjai. Juokingi tipai operetėj. 
Panašus veikimu savo viršinin
kui Kniskiui, visur uostantys, 
viską apžįurinejantys. Nors 
vienas augalotesnis, o kitas že
mesnis, bet jie ęlgiasi visur 
kaip dvynukai.

Viena didžiausių 
p-lei Skeveriutėi. 
rolė, 
gina, našlaitė 
ba jų L 
čienės dukterį. Mergina neno
ru sutikti tai rolei, bet Kniskis 
duoda jai visokių prižadų ir 
mergina sutinka. Jos kalbos 
ypatybė ta, kad ji taria žodžius 
lietuviškai, bet' stipria vokiečių 
tarme.

Operetėj vietomis pasirodo 
visas choras. Abaze čigonai ir 
čigonės šoka. Tai vienas gra
žiausių vaizdų visoju operetėj. 
Kadangi tinkamai išpildyti šo
kius reikia patyrusių šokėjų, tai 
tuos čigonų šokius išpildys ru
sų šokėjų— Andrejevų— trio. 
Grupę padidins kiti.

Vaidinimų paįvairina taipjau 
orkestrą. (Pabaiga bus).

—Agurkėlis.

-Trečiadienis, vas. 17, 1932

Ilonos rolę

rolių teko 
Tai Luizos 

Luiza—klaipėdietė mer
gaitė. Kniskis nrikal- 
hpsiimti nuduoti Delan-

Lietuvių Valanda

o ' . .

Penkių Dešimtų ir Tvirtas

Delančicnei tenka1 dainuoti 
gražios dainos vienai, duetu su 
Ilona, kvartetu ir prie choro. 
Jos rolė sunki, kadangi prisei
na jų vaidinti be “persudymų”, 
be žymesnio perdėjimo, prisei
na vaidinti dideliu taktu.

Kręfontas—dailininkas. šių 
rolę vaidins p. Rimkus. Teks 
jam atvaizduoti įsimylėjusį vai
kinų ,kuris yra tikras, kad 
Penningtono duktė jį myli, bet 
toli netikras, kaip dukters tė
tušis, Penningtonas, į ta meilę 
žiuri, žinote, tėtušių ir motu
čių pažiūros į meilę ‘ dažnai 
skiriasi nuo sūnų ir dukterų pa
žiūrų. Ir p. Rimkui tenka gan 
daug dainuoti.

Pereito sekmadienio lietuvių 
radio programas iŠ stoties WC 
FL nuo 1:15 iki vai. po pie
tų buvo pašvęstus Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuvėms 
paminėti. Gražios dainos ir 
rinktina muzika, darė tikrų 
švenčių nuotaikų. Programas 
prasidėjo galingu piaršir “Mes 
be Vilniaus fijenųrimsim”, o 
Budriko trio sudainavo kele
tą gražių dainęhų. Dainavo 
p-lė Jadviga Gyicaite ir Kaz. 
Šimkus. Jie išpįldė keletą due
tų. Taipgi ^tfisys 'Piipkųs grą 
žiai sudainavo,^“Sudiev Sesu
tės” atminčiai tragingai vieni 
metai atgal žuvusios radio dai
nininkes p-lės Violetos Jasili- 
niutes.

Apie Lietuvos Nepriklauso
mybes 14 metų sukaktuves gra
žia prakalbą pasakė Lietuvos 
konsulas p. A. Kalvaitis ,ir pro
gramas baigėsi Lietuvos Him
nu, kurį sudainavo Buęiriko 
radio trio. Lietuvių radio va
landa būna kas sekm,adienis ir 
yra finansuojama Jos. F. Bud
riko radio krautuvės, 3417 S. 
Halsted St.-—C.

“BIRUTĖ”
“Birutės” Birthday Palty

margins įvairus žaidimai ir pri
zai.

Muzikais programo dalis su
sidarys iš dainų ir instrumen
tai hj numerių, kuriuos atliks 
“Birutei” priklausę ar priklausą 
solistai ir solistes.

Visi dabartiniai ir praeities 
choro nariai ir jų tėvai yra nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti. 
Atatinkamai švęskime “Biru
tės” dvidešimt penkių metų ju
biliejų! —Eks.

tvarkyti čekcrių, šachmatų ir 
kitokių lošimi) čempionatai. Kas 
mėgstate bile vienų tų lošimų, 
tai būtinai rytoj vakaro atei
kite j kliuba.

Kliubo prižiūrėtojai.

PRANEŠIMAI

Klaidos atitaisymas
Korespondencija aprašanti 

draugijos šv. Petronėlės paren
gimų Užgavėnių vakarų lietuvių 
Auditorijoj buvo pažymėta ant
rašte “Town of Lake”, o turė
jo būti pažymėta1 antrašte 
“Bridgeportas”.

sausio 1932 
bile kuriuo 
atd? ra nuo 
vakaro kas

LANKYK MOKYKLA
Kol nebusi gana mokytas, tol skur

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 S. Halsted Street 
CĮricago, III.

SPORTAS
Lietuvių Golfo Kliubas

Naujienų spulka
Naujienų skolinimo ir buda- 

vojimo bendrovės nauja serija 
prasideda su 1 d. 
m. Galima įstoti 
laiku/ nfes raštinė 
8 ryto iki 8 vai. 
die.

ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl investmentų ir pa? ankiau- 
sia' dėl darbininkų žmonių.

Del platesnių iniormacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St

T. Rypkevičia, sekr.

HALSTED ELECTRIC SHOE 
REPAIRING SHOP 

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

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

X7YRAS yra tiek senas — ar tiek 
* jaunas — kaip ir jo organai.

Penkių dešimtų jus galite būti pa
čiame tvirtume.

Kam tenkintis “vidutiniška sveika
ta”, kuomet jus galite džiaugtis tuo 
gyvumu kokio jus nejautėt per dau
gelį metų.

Yra visai lengvas dalykas, kurį kiek
vienas gali padaryti, kad palaikyti 
svarbiuosius organus stimuliuojamus ir 
jaustis visą laiką pačiame gerume. 
Žmonės neįsivaizduoja kaip neveiklus 
jie yra pasidarę iki jį pabando. Tas 
stimuliantas, kuris pažadins jūsų siste
mą prie naujo gyvenimo yra Dr. 
Caldwe11 syrup pepsin.

Garsaus daktaro receptas yra skanus 
lyrupas pagamintas iš šviežių žqliq. 
veiklios senna ir tyro pepsino. Jie 
su pirmu šaukštu pradeda savo gerą 

Tai viskas kas reikia, kad įš-

padaryti. kad palaikyti

pačiame gerume.

vyti atbukimą ir aitrius galvos 
dėjimus ir pašalinti iŠ sistemos tuos 
pamaži veikiančius nuodus, kurie čiul
pia jūsų spėkas. Jis yra geresnis negu 
tonikas nuvargusiems viduriams ir ne 
taip kaip yra su įprotį sudarančiais 
liuosuotojais. jus galite imti jį liuosai 
ar duoti jį kiekvienam vaikui. Ir jis 
nėra brangus. f

Gaukite syrup pepsin šiandie ir pa
imkite jo biskutį šįvakar. Nelaukite 
iki tiek susirgsite, kad nebegalėsite su
teikti savo sitsemai šią pastebėtiną pa- 
gelbą. Jus galite ilvengti tų aitrumo 
ir konstipacijos priepuolių. Retkar
čiais paimtas šaukštas yra geresnis, ne
gu nuolatinis rūpinimasis apie padėtį 
savo vidurių, arba bųojimasis auto- 
intoxikacijos jums senstant. Dr. 
Ca|dwell’s syrup pepsin apsaugo siste
mą. Visi aptiekininkai ' turi* šį pre-

skau-

•’ J ‘—
jai priseina dainuoti solo, due
tuose ir kitokidse Kombinacijo
se. P-nią Stępohavičiene, kaip 
dainininkė, Junes rolėje tikrai 
bus maloni pasiklausyti ir pa
žiūrėtu

Čigonas Džigas—kas tų rolę 
vaidins?^ Visiems , gerai žino
mas, visų malimas p,. Povilas 
Stogis. Senis čigonas, daug svie
to parkeliavęs, daug 
vęs—ię šilto ir šalto, 
vadas, o pas čigonus 
be reikia užkariauti,
negaunama. P-no Stogio gilus 
baso balsas, jo patyrimas 
scenoj užtikrina vaizdingų tipą.

Ilona—gražioji Čigohaitė, o 
tikrenybėj tai Delančienes duk
tė. Nors išauginta čigonų aba
ze* ji kažin kaip netinka čigo-

ko ragA- 
čigonų 

pirme.ny 
ji ‘ veltui

šeštadienyje, vasario 20 d./ 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
“Birutės” choras, švęsdamas .25 
metų sukaktuves, rengia birth- 
day party. Daug jau buvo kal
bėta apie tų jubiliejų, . daug 
minčių išreikšta, bet šeštadieny 
visi birutiečiai, ir tie, kurie ket
virtį amžiaus tam atgal sukū
rė “Birutę”, tie, kurie tęsė jų 
pradėtą darbą ir dabartiniai na
riai, kurie naujomis jėgomis 
užpildė veteranų narių apleis
tas choro dąinininkų eiles; šu- 
siripks į vięną s^ipiyn^ ir ata
tinkamai švęą savo mylimos! 
daugi jos gimimo dieną.

Vakarėlis bus šeimyniškas, 
mažas, bet linksmas, jaukus, 
nes kuomet visi birutiečiai su
sirenka, kiekvienas vakaras 
tampa tikrai nepalyginamomis 
iškilmėmis.

Visų svarbiausiai, simboli
zuojąs dvidešimts penkias me
tus nuolatinio darbo daiųos ir 
muzikos srityje, birutiečiams 
bus įteiktas didžiulis “ijirthday 
cake” su dvidešimt penkiomis 
žvakėmis. Vienai gražiųjų bu
rių teks jo prapiovimo garbė.

šokiams grieš padidinta ir 
pagerinta1 Miko Yozavito šokių 
orkestrą. Be to, vakarų pa-

K®

Lietuviai vis labiau ir labiau 
pradeda domėtis sportu, o ypa
tingai golfu. Praeitų, vasarų 
tarp lietuvių atsirado daug nau
jų golfininkų,—vyrų ir moterų. 
Galima beveik sakyti, kad kiek
vienas, kuris tik pradeda lošti 
golfų, nuo jo daugiau nebeatsi
sako ir stengiasi vis daugiau 
praktikuotis.^

Dėliai to, kad lietuviai pamė
go golfą, didelis kreditas tenka 
Lietuvių Golfo Kliubui, kuris 
savo planais ir patarimais su
interesavo sportų mėgstančius 
žmones. Kliubas suteikia pa
tarimų veltui tiek nariams, tiek 
pašaliniams.

žiemos laiku nėra’ galima loš
ti golfų lauke. Bet kliubas tu
ri viduj įtaisęs golfo “cours’ų” 
Visi yra kviečiami pasiprakti
kuoti. Kliubo adresas—739 W. 
33rd St. i -x

Rytoj, vasario 18 d., 8:30 
vai. vakaro kliubo buveinėj į- 
vyks susirinkimas, kuriame bus 
išrinkta nauja1 valdyba ir ŠU

Pirmyn choro statomos operetės 
“Agurkai” generalės repeticijos įvyks 
ketvirtadieny ir penktadieny, nuo 7 v. 
vak., Lietuvių Auditorijoj. Visi daly
viai prašomi būtinai būti abi dienas.

— Valdyba.

JEI JUMS REIKIA
PlumbingO arba apšildymo reikmenų, 
pašaukite mus. Mes garantuojame di
deli jutus sutaupymą.
SOUTH CENTER PLUMBING and 
HEATING SUPPLY COMPANY, Ine

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

3449

3449 — Svečiuosna eiti graži, madni 
suknelė. Gižiai išrodys jeigu bus pa* 
siutą iš juodo arba kitokio vienos spal
vos aksomo arba šilko. Sukirptos riiie- 
ros 14, 16, 18. 20, taipgi 36 ir 38 
colių per krutinę, '

Norint gauti vieną a? daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankutę arba pri- 
duęti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavarde ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 16 centu. Galima pri
siųsti pinigus Urba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago. III.

NAUJIENOS Čattern Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago.
čia jdedu 16 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. _____
Mieros ....................... nėr krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

** (Miestas ir valstija)

Humbold Parko Lietuvių Politikos 
Kliubo mėn. susirinkimas /įvyks ketvir
tadieny, vasario 18 dieną, 7:00 v. v. 
Almiros Simons svet., 164 0 N. Hancock 
St. Rinkimų laikas artinasi, malonėki
te dalyvauti skaitlingai, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti.

Rast. J. A. Jankus.

Mes pildome 1931 
metų

Income Tai
blankas

s
Kam reikalingas toks pa

tarnavimas užeikite į

Naujienas
1739 So. Halsted St.
Ofiso v valandos kasdie 

nuo 8 iki 8 vakare.
Šventadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. po piet.

RAMOVfi
I |theatre>1

35 8 Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie
Dvigubas programas

“Delicioiis”
_ su •
JANET GAYNOR ir 
CHARLES FARRELL

“The Guilty
' Generation”

! SU
LEO CARRJLLO. CONSTANCE 

CUMMINGS, BORIS 
KARLOFF ir k.

T aipgi
Komedija, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai.

MILDA
Theatre

3142 S. Halsted St.

Šiandie
Dvigubas programas

“Nice Women”
/ 

; su 
SIDNEY FOX

“Street Šcene”
su

SYLVIA SIDNEY, ^ILLIAM 
COLLIER, JR. ir ESTELLE 

TAYLOR.

Taipgi
Komedijos, Žinios, Pašakniai, 

Margumynai - -

Orėsiu Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mm ' teikiame ekspertų iaatrnk 
cija» iiuoee kursnoae. Dienomis 
ar vakarais 2>emn kaina Me 
amatai yra patraukiantys ir 
yerai apmokami. Rašykite dei 

knyrutSe apie i unuj. kuriuo 
jtjs įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip desal 
nintl Ir padaryti rražlaa skry
bėlės. kol mokinatės. Diplomo* 
duodamos. Ateikite ar ra*yklt 
dėl nemokamos knyrutSs.

MASTE R COLLEOK
JOS. F. KASNICKA. Principal 
IM N. STATE BAN. »71«

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į stadiją arba pašaukit i namu* 

3315 So. Halsted St 
Tel. Yards 1546

CLASSIFIED ADS.
- - Į. m || II ■ . ■ II H —

Educational
* Mokyklos

' ‘ MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST- 
MENTAS

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

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai.       . — ~ — — — — — — — — — — —- —-

NAUJAS IŠRADIMAS kurį išrado 
J. Lapinskas, vardu Grožybė Beauty 
Fače 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 bonkutė SI, 
mažesnė 35c. Grožybė, 1432 S. 49 Ct.» 
Cicero, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

1101 W. 69 St.

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

PARDAVIMUI bučernė ir groseme, 
išdirbta vieta, parduosi pigiai.

1835 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
arba mainysiu į mažą namą. Agentai 
teneatsišaukia.

34?3 So. Morgan St.

DELICATESSEN Storas, modemiš
ka?, nauji fixturiai ir stakas. įskaitant 
Frigidaire, parsiduoda pigiai, kad su
tvarkyti reikalus, taipgi galima išsikelti. 
Duokit pasiūlymą. ,

7905 Champlain Avė. a

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
arba priimsiu pusininką. v 10236 So. 
Michigan Avė. Roseland.

RealEstate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui 
nio namas. Mainysiu į dviflatį. 
galpw ar cottage. 2622 W. 
Prospcct 0833.

69

biz-
bun-

St.,




