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T. Sąjungos Taryba 
savo nesugebėjimą 

aiškina savotiškai

Kiniečiai pasiryžę 
atmesti Japonijos 
nauja ultimatumą

Lietuva įvedusi griežtą susisie
kimo cenzūrą ir neleidusi 
Klaipėdos vokiečiams važiuo
ti skustis Tautų Sąjungai

Liepia per 48 valandas kinie
čiams apleisti miestą, nugink
luoti fortus; ir pasiduoti ja
ponų kontrolei

Geneva, Vasario 18. —(AP). 
Ginčas tarp Vokietijos ir Lie
tuvos dėl internacionalinio 
Klaipėdos miesto tarybos prezi
dento Otto Boettcher suėmimo, 
bus perkeltas iš Tautų Sąjun
gos Tarybos į nuolatinį Tarp
tautinės Teisės Tribunolą Ha- 
agoje.

šiandien Tautų Sąjungos Ta
ryba pareiškė, kad ji negalinti 
padaryti tinkamo nuosprendžio 
dėl to fakto, kad Lietuva nelei
džia Klaipėdos piliečiams at
vykti į Genevą liudyti ir įvedę 
griežtą susisiekimo cenzūrą.

(Klaipėda nėra “internaciona- 
lis miestas”, bet yra integralč 
Lietuvos valstybės dalis, kuriai 
suteikta autonomija pačiai 
tvarkyti savo vidaus ekonomi
nius, kulturinius ir administra
cinius reikalus; Boettcher nėra 
“Klaipėdos miesto tarybos**, bet 
Klaipėdos krašto*.. direktorijos 
prezidentas; skundas, elntfnt, 
statutu, Klaipėdos Tfllfečlai ga
li patiekti Tautų Sąjungai ne 
asmeniškai važinėdami, bet per 
kurį nors Tautų Sąjungos na
rį. sakysim, Vokietiją, kas ir 
šiuo atveju buvo padaryta. 
Perkelti bylą iš Tautų Sąjungos 
į Internacionalės Teisės Tribu
nolą Haagoje rengėsi pati Lie
tuva, kaip yra pareiškęs Lie
tuvos užsienių reikalų ministe- 
ris Dr. Zaunius, prieš išvažiuo
damas į Genevą)

80 lakūnų siūlosi kinie
čiams talkon

Shanghai, vas. 18. — Japo
nijos ultimatumas jau gautas 
Kinijoj laikinojoj rezidencijoj, 
Loyang, bet iš visko matyti, 
kad Kinija to ultimatumo ne
priims.

Vakar vakarą japonų karo 
vadas, gen. Kenkichi Uyeda 
ultimatumą įteikė kiniečių va
dui, gen. Asai Ting Kai, kur 
sakoma, kad kiniečių armija 
turi liautis atakavusi japonus 
ir laike 48 valandų pasitraukti 
per dvyliką su puse mylių nuo 
Shanghai miesto, kad butų nu
ginkluoti Woosung ir Paodhan 
fortai, kad kiniečių savanorių 
veikimas butų sulaikytas ir kad 
kiniečių atsitraukimas butų 
kontroliuojamas japonų kariuo
menės. Japonai pasiliksią po
zicijose.

“Jei aukščiau išdėstytos ‘są
lygos nebus išpildytos, tai Ja
ponų kariuomenė bus priversta 
pasinaudoti -priemonių * laisvė, 
kur kiniečių kareiviai bus at- 
sakomingi už visas galimas pa
sekmes”, ultimatumas baigia
mas. Kiniečių vadas pareiškė, 
kad jis yra gatavas muštis, jei 
tik jo valdžia palieps.

Tuo tarpu, artilerijai karts 
nuo karto veikiant, abi pusės 
tebesiruošia puolimui ir apsigy
nimui. Abi pusės atsigabeno 
skaičius orlaivių. Japonai tu
ri pasistatę orlaiviams aikštę 
ir turi prisivežę gausybes 500 
svarų 
bų.
Įtaria

sunkumo orlaivinių bom-
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Ispanijos jėzuitai su savo turtu kraustosi į Frąnčiją. Jėzuitų ordenas Ispanijoj tapo visiškai 
panaikintas ■ ’ '

.. 'f
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Kongrese alus daro
v J-pažangą - EXTRA Lęgislatura supyko 

ant Cermako
Komisija priėmė 2.75 nuošim 

čių alaus biliu

VVashington, vas. 18. —Kon
greso repujdikonų ir demokra
tų anti-prohibioininkų blokas 
priėmė bilių, leidžiantį, 3,75 nuo
šimčių irtų gaminti.' Abidvi 
grupės sutiko tok| alh apįėtj 
3 centų taksomis nuo bonkoš.

■.i

'■ Smarkiausia kanonada 
kiniečiai atsakė j ja

ponų' ųRimatumą

Capc Town, Pietų Afrika, 
vas. 18.—-George Bernard Shaw 
šiandien susižeidė čia automo
bilio akcidente.

Shanghai, ,vas. 19. '(Penkta
dienis)-—Kiniečių armija, igno
ruodama jaj^nU Aiitimatumą, 
reikalaujant pasitraukti iš 
Shemghai,t anksti šiandien pra
dėjo smarkiausiai bnm bar duoti 
japonų laivyną ir štabo busty- 
nę, kuri randasi tarptautinės 
kolonijos ribose, , >:

’ ; Japonai ^atsiliepė > pranašaus 
smarkumo bombardmentu ir ki -

Vntikann rimini niacinu niečiai> matyti patys patenkinti v atmano rūmai plačiau Eavo demonstnwij£U po kilrio
plyšta Laiko sustabdė ugnį.

įsakyta išgabentu brangenybes j,asiaukavo VUI.

Neleidžia net savo kampanijai 
prisiruošti

Springfield, UI., vas. 18. — 
Legislaturos abieji rūmai pik
tai barėsi ant Chiėagos majo
ro Cėrrnako,( vadindami jį “įžei-

Voodoo religija atgi 
mč negrų tarpe

Aitvaras dievas garbinamas 
kaip Afrikos Kongo

Fašistai statys kaize 
rio sūnų j prezi

dentus
Gyvas simbolis ištikimybės 

Hohenzollernams”!

kad 
Gran 
ir ji

Berlynas, vas. 18. — Princas 
Oscar, 
helmo 
nentas 
dentus 
se. Jį

New Orleans, La'., kas. 18.— 
Voodoo kultas su visu šiurpu- 

5 mu, parneštu iš Afrikos Gon
go raistų, skubiai plečiasi tarp 
šio miesto ir apylinkių negrų. 
Paslapčiomis kalbama, 
Voodoo aitvaras dievas, 
Zombi, surado žmogžudį 
tinkamai nubaudė. /

Pereitą savaitę rastas negrės 
merginos, Lucile VVilliams la
vonas, įmestas į baseiną. Neg
rai, eidami Voodoo ritualo rei
kalavimais, lavoną padėjo ant 
baltų marškų, ištepliojo viso
kiomis figūromis su krauju, pa
imtu iš budėtojų, kurie patys 
persipiovė savo rankas. Į lavo
no rankas įdėjo po šviežiai 
padėtą vištos kiaušinį,, krūtis 
suraišiojo tam tikra raganos 
žole, ir lavoną įdėjo j karstą 
žemyn veidu, trečią dieną pa
laidojo.

Niekas nežinojo kaltininko, 
bet Voodoo raganius kunigas 
pasakė, kad “Musų Voodoo re
ligija atves nusikaltėlį į žmog
žudystės vietą”. Įštikrųjų-

penktasis kaizerio ViJ- 
sunus, žada būti opo- 

Hindenburgui į prezi- 
ateinančiuose rinkimuo- 
rengiasi statyti I lu gen-

bergo nacionalistų ir Hitlerio 
fašistų blokas.

Oskaras nesenai tapo paskir
tas nacionalistų partijos valdy- 
bon ir pats llugenbergas jį pa
vadino “gyvuoju simboliu 
mirtingos ištkimybės, kuri 
nacionalistų partiją prie 
henzolernų giminės”.

ne
riša 
Ho-

Lietuvos ir kitų vals 
skolos

IGaipėda, vas. 6. Iš Pary
žiaus pranešama, kad franeuzų 
laikraščiai plačiai aptaria tarp- 
tautiškų skolų klausimą. Pagal 
vieno laikraščio protavimą, jei 
Vokietija butų paliuosuota nuo 
raparacijų ir kitų užrubežiui 
skolų,, tai jai vidaus skolų be-

_ šiandien tūlais jaunas negras ant kozno

valios” dėlto, kad šis neduoda 
ramybės ir reikalauja skubiai 
leisti miestui reikalingus įsta
tymus. , v-

Lęgislatura išleidusi keletą 
smulkmenų ir išbarusi Ccrma- 
ką išsiskirstė ligi balandžio 19 
d., kad atstovai galėtų pasidar
buoti savo rinkimų kampani
joms.

kęs į kanalą, kur TaVbdhs buvo 
rastas, pats prigėrė. Tai butą 
merginos nužudytojo.

Argentina deportavo
200 europiečių

Buenos Aires, vas. 18. —Val
džios laivas išgabeno į Europą 
200 deportuojamų žmonių, į jų 
kilimo vietas.

besi gyventojo, Amerikoje 953 
tol, Fratltijoj J litai, Ang- 
Ii joj'5295 litai,, o Lietuvoj tik 1 
litas ir 5 centai.

Iš visb Lietuva turi 145,630,* 
027 litų skolų. Vadinasi, jeigu 
ir užrubežio skolas priskaityti, 
tai Lietuvoj ant kožno gyven
tojo tik po 61,6 litų skolų iš
pultų. ,

Pakeistas Įstatymas už
sienio pasam ir vizom
Kaunas, vas. 3. — Einant pa

keistu įstatymu už užsienio pa
są reikės mokėti 15 lt. (buvo 
10 lt.); kas po .3 mėn. pasibai
gus terminui, užsienio paso ne
pakeis, turės mokėti kas mėnuo 
po 5 lt. Kas įvažiuos Lietuvon 
arba išvažiuos iš Lietuvos per 
Klaipėdos uostą, tiė‘ vizas gaus 
nemokamai, šiaip Viza kaštuos 
100 litų. Be: to, ' Klaipėdos 
krašto piliečiams užsienio pa
sus ir vizas duosi Gubematura, 
o ne direktoriji^’kaip'digi šiolei 
bUVO.

Costa Rietą sukilimas plintakano dievuiVatikano miestas, vas. 18. — 
Pasirodžius dar daugiau plyšių 
Vatikano pafociuose, inžinieriai 
įsake išgabenti visus senovės 
paminklus ir brangenybes.

San Jose, vas. 18. — Civyliai 
gyventojai išbėgiojo sukilėliam 
nuolat šaudant iš užimtų 
kų. Vakar kelis kartus 
lerija šaudė į sukilėlius 
kuose.

Batavia, Java, *vas. 18. z— 
Penki tikintieji javiečiai, veda
mi fanatiko kunigo, palipo į 
Merapi ugniakalnį ir visi nu
šoko į degantį kraterį, savo no
ru pasiaukaudami Vulkano die
vui. Kraterio krante rasti žu
vusiųjų drabužiai ir virve, ku
ria 'jie nusileido į kalno bedug
nę.

Ameriką dėl T. Sąjun
gos notos

Tokyo, vas. 18. — Japonai į- 
tarra’, kad paskutinioji griežta 
Tautų Sąjungos mota Japonijai 
yra padiktuota Suvienytų Vais
to) ų. Notoj T. Sąjunga stačiai 
paragino Japoniją atsižvelgti “į 
saVo aukščiausi garbės jaus
mą” ir nekompromituoti pasau
lio ramybės, nes visas pasaulis 
esąs Joponijos žygį pasmer-

Pavogė bučk| ir $150

De
nu-

KiekTolimes

pra*

Tarpe

senas

Ties

PROGRAMAS
Sekmadieny,

bara- 
arti- 

bara-
kaip ug- 
išsiverži-

Cairo, Egyptas, vas. 18. — 
Rasta ligi šiol dar nežinota pi- 
ramida, kurios pamatai turi
15,000 pėdų ilgumo,

Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
Gcriaus’ia pasiunčiant pinigus paštu arba 

telegrama per

šneįderio 
Pats Šneideris, subank- 

išvyko į Holandiją 
ieškoti.

Geneva, vas. 18. —šiandien 
Vokietijos delegacija patiekė 
planą, kad visos valstybės nu
siginkluotų ligi tiek, kiek yra 
nuginkluotą ^Vokietija.

ORAS-
Vasario 21 dieną

Iš Stoties
WGES 

1360 kilocykles

6 vai. vakaro

. .i ■. .. iii ■ .*■ >

Lietuvoj valdi 
ninku

Rado 5,000 metų 
kapines 
———----- —r-

Philadelphia, vas. 18.
senovės Ur miesto griuvėsiais, 
Ohaldejoj, iškasta 18 kapų su 
turtingai papuoštomis mumijo
mis žmonių, gyvenusių prieš 
5,000 metų. ?

Vokietija kviečia visus lygiai 
misiginkluoti

VELYKOMS

Ottawa, Kanada, vas. 18. — 
80 atleistų gerų Kanados la
kūnų, daugelis buvusių pasižy
mėjusių armijos aviatorių di
džiajame kare, atvykę pas Ki
nijos genčiai konsulą Kanadai, 
Li Tchuin, pasisiūlė tarnybon 
prieš japonus, bet Li, manda
giai padėkojęs, atsakė, kad ne
turįs įgaliavimo samdyti. Kini
ja gauna' daugybes pasisiūlymų 
ir Amerikos ir Europos lakū
nų.

Gandhi pasekėja, angli- 
kė, areštuota

Bombay, Indija, vas. 18. — 
Miss Madeline Slide, buvusi žy
maus anglo admirolo, duktė ir 
patapusi Mahatma Gandhi pa
sekėja, suimta ir pasodinta ka- 
lėjiman 3 mėn už neklausymą 
išvažiuoti iš Indijos.

Kas nori pirkti Labra 
dorų?

Ottawa, ’vas. 18.—Nevvfpund- 
lando sala pasiūlė Kanadai Lab- 
rador žemę už $110,000,000, su 
sąlyga, kad Kanada perimtų 
Newfoundlando $87,000,000 sko
las ir likusią sumą išmokėtų 
pinigais. Kanada pasiūlymą 
atmetė.

Painleve daro Francijos 
kabinetų

Valera ima ' viršų 
Airijoj

Ką Japonija atsakys į tą no
tą, dar nežinia, tik spėjama, 
kad išleis atsišaukimą, pasitei
sinant prieš kaltinimus.

Anglija apkaltino Japoniją

London, vas. 18. — Anglija 
pareiškė, kad ji laiko Japoniją 
kaltą dėl dviejų anglų jurinin
kų užmušimo, armotų šovi
niams susprogus tarptautinėje 
kolonijoj Shanghajuj. Keli Ame
rikos jurininkai taip pat vos iš
sisuko mirties.

Pirmosios neutralių valstybių 
aukos padarė įspūdžio į japo
nus- ir kiniečius kartu. Wash- 
ingtone susirūpinimas, kad ga
li kilti naujas Boxerių sukili
mas Kinijoj, kadangi kiniečiai 
perdaug aiškiai mato, jog di
džiosios valstybės nieko dau
giau nedaro, kaip siunčia į Ki
niją karo medžiagą ir popieri
nes notas.

Paryžius, vas. 18. — Buvęs 
karo laikų premjeras, Paul 
Painleve, pasižymėjęs matema
tikas ir politikas, pakviestas 
sudaryti naują kabinetą vietoj 
nuvirtusio Lavai. Painleve nu
sistatymas yra “jokio nusigink
lavimo, kol nebus garantijų 
prieš užpuolimus”. Manoma, 
kad jo politika nebus kitokia už 
Lavai.

Dubliu, vas. 18.
niais daviniais De Valera pra
deda imti viršų prieš Cosgrawe, 
Laisvos Airijos rinkimuose. Li
gi šiol Airijos parlamente tu
rėjo: Finna faif partija 15, 
valdžios partija’ (cosgrawiečiai) 
12; nepriklausomieji 6 ir dar- 
biečiai 1.

100 alkanų liūtų terori
zuoja Neapolį

. ~---------

Roma, Italija, vas. 18. — 
šimto alkanų liūtų staugimas 
Neapolio gyventojams įvarė 
daug daugiau baimės 
niakalnio Vezuvijaus 
mai.

čia randasi cap. 
cirkas, 
rotavęs,
naujų engagementų 
Tuo tarpu įpykę kreditoriai ne
gaudami skolų, grasina paleisti 
alkanus liūtus į miestą.

Valdžia pastate kelis karei
vius, saugoti liūtų tvartus, kad 
tikrai koks kerštuolis atėjęs 
liutus nepaleistų.

Spokane, Wash., vas. 18. —- 
Miss Elaine McCann išlipus iš 
gatvekario, jaunas vaikinas pri
bėgęs ją staiga pabučiavo ir 
pagavęs rankinę su $150 
sinešė.

Žiemos nesulaukę, 
deda ganyti

Anglijoj plinta raganų 
baimė

hs
\Chica*ai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: n

Galima lietaus ir sniego, ne
pastovus vėjas.

Vakar temperatūra 35. \
Saulė teka»6:42, leidi. 5:27.

London, vas. 18.
kaimiečių ne tik nėra dar iš
nykę prietarai, bet pastaruoju 
laiku tiek atgijo, kad ir teis
mai jau turi vargo, bangelis 
atsisako liudyti bijodami raga
nų, užkerėjimų; kiti nešiojasi 
įvairius amuletus, dar kiti su
sirinkę būriais daro kerėjimus, 
kad daržai ir laukai „butų vai
singesnį.

Merkinė, Alytaus apskr. Sa- 
muniškių ir kitų kaimų ūkinin
kai, naudodamiesi šiltu oru, pra
dėjo lauke ganyti avis. Del 
pašaro stokos, kai kurie ūki
ninkai laukan gena ir karves.

Lietuvoj iš viso įskaitoma 27,- 
500 valdininkų, iš jų Kauho 
mieste dirba įvairiose įstaigose 
7,031, didžiosios Lietuvos pro
vincijoje 18,170, Klaipėdos mies- , 
te 1,031, Mažosois Lietuvos 
provincijoje 1,145 ♦ ir . užsieny 
123.

Amerika kaltina japonus ir 
kiniečius

Washington, vas, 18. —Abie- 
ji, japonai ir kiniečiai bus at- 
sakomingi už padarytus Ame
rikai nuostolius gyvybėmis ir 
turtu, kaip pranešė valstybės 
pasekretorius Castle,

IMAUJOIINIOS
1739 So. Halsted Si

Ofisas atdaras nuo 8 iki 8. 
šventadieniais nuo 9 iki 1 vai.



Penktadienis, vas. 19, 1932

Atpigo musų gyvybė

jau buvo

NET VVEIGHT

LIETUVOS ŽINIOS

Indiana Harbor, Ind
Draugas mano nusivedė pi f

len

Puikiausias vaidinimas šiame sezone

Bus Visiems ir Kiekvienam

Pamatyt 3 Veiksmų Komišką Operete Vardu

Lietuvių Auditorijoj, 31^3 So. HįUstęd St

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

žiaurus lenkų elgesys 
su Vilnijos lietuviais

Juokinga 
Smagu 
Malonu 
Dailu

NAUJIENOS. Chlc&go, III 
‘ ri ~7~i • i.3 . /.'“fe*.''■".‘Vrv!

tų ‘įjratyų” neminėsiu

Nusivarė sukaustę j geležinius 
20 lietuvių valstiečių

jog ji dabar gaus 
Bet pasirodė, kad į sce* 
užėjo kiticįns dovanas

Ką'unas. Elta. Utenos apskri
ties viršininko pranešimu, š. pi. 
sausio 11 d. lenkų kareiviai su 
policija per Palūšės m. (okup, 
Lietuvoj) varė apie 20 asmenų 
—vietinių gyventojų—sukaus
tytų geležiniais. Kai kurie iš 
jų buvo/pažinti, būtent: Meidu 
nas Juuus ir 3 asmenys iš Mo
tiejūnų kaimo, žemaitis iš Moc- 
kėnų kaimo, Brukštus Huber
tas iš šarkavos, Blažys Jonas iš 
Miškių vienk., Kinduris Julius 
iš , Kaukiškio vienk., Ceberkytė 
iš Antalksnės km., Brukštus iš 
Lepekalnio km., ir 4 asmenys 
iš Linkmenų km.

Pennsylvanijos gubernatoriaus 
p. Pinchot prakalba

Jncagos 
Adresas 

Linkėtina Dr.

Vasario 14 d. t^t^ Ęąll 
svetainėj 
j imas Lietu vp$ 14$ 
klausomybės sukaki

5 mil. lt. kiaulių kai 
noms palaikyti

suteikė labai 
savo žavingu 

Ji sudainavo net 12 
- tarp jų vienų, meksb 

• Koncertinę prpgra- 
lį užbaigė mergaičių

Sporto organizacijoms
20,900 lt.

Lietuvos neprikląutomybes 
pamini fintai.

Wherever you go, you find 
with millions

Teko nugirsti, kad Dr 
kauskas persikėlė iš Cbi 
gyventi i Kcnosh 
5815 — 6 Avė 
Rakauskui kuo geriausio pasi 
sekinio naujoj vietoj.

— Dalyvavęs svetys.

Kaunas.—-Vyriausybė nutarė 
išduoti švietimo ministerijai 
20,900'lt. avansų ;1932‘ui. spor
to? organizacijoms .įtalpoms

Kaunas.5-—Ministerių kabinę 
tas paskyrė žemes ūkio minis
terijai 5 mil. 604,000 lt. avan
so kiaulių kainoms palaikyti.

Sviesto kainoms palaikyti pa 
skirta 264,970 lt.

nas' Įąbai grąžus kostiumas, ųž 
kurį tikrai reikėję pirmą pri
zą paskirti. TnČJąu ta ypata 
laike šokių neturėjo kaukės. 
O kai prizai buvo dalinami, 
tai ji užėjo ant scenos. Pa
maniau sau 
prizą, 
ną Ji 
dalin|

Šiaip viskas blįyp gerai ir 
mudu ąu draugų turėjome 
“grąnd tinie”.

— Atvaiipvįs ii kitur.

Važiuokit i rytus ar 
vakarus, Šiaurę ar pie
tus — kur Jus nf ya- 
Siuoslte, jus rasite, 
kad visuomet vienoda 
miRHta kokybž BItie 
Ribbon padar? j| rni- 
Riatniausiu visoj Saly 
maltu. Visuomet supa
kuoti pilni 3- svarai.

syti jyirš 4,000. Gubernatorius 
Emmerson buvo prakalbų ve
dėju ir jis perstatė svečią iš 
Pennsylvanijos p. Pinchot už 
kalbėtoją. Kalbėtojas pirmiau
sia prisiminė apie Lincolną ir 
pasisakė apie save, kad jis ne
turįs didelių oratoriškų gabu
mų ir negalįs kalbėti taip, kaip 
kad ’ Lincolnas kalbėdavo. Bet 
reikli pripažinti p. Pinchot kre
ditą^ ’ Jisai kalbėjo gana pui
kiai# Hooverio ir Meliono ad
ministracijai teko tiek ir tiek 
pylos. Jis sakė, kad šie ponai 
nesirūpina šia šalimi, nei šios 
šalies didžiumos žmonių reika
lais. Dabartinė Iloverio admi
nistracija, girdi, atstovauja tik
tai stambųjį—stambiausi kapi
talą, jų biznį ir vien tik jų rei
kalais rppinasiĄ. Jau geras lai
kas kaip visoje alyje siaučia 
depresija. Milijonai žmonių ne
turi darbo. Vaikščioja basi ir 
apdriskę. Jų šeimynos ir vai
kai kenčia badą. Visur girdė
tis žmogžudystės, plėšimai. O 
šioje, šalyje, girdi, visko yrą 
perdaug. . Ir mąisto, iruUalUk. 
žiu, ir pinigų

papasakoję apie tąi, kaip len - 
kai smurto keliu užgrobė Lie
tuvos sostinę Vilnių. Publikai 
jo kalba patiko, ir ji palydėjo 
kalbėtąją griausmingais aplo- 
disinpntais:

Vietiniai du jaunuoliai pa
dainavo dainą, pritardami gi
tara, Kcnoshos klebonas A. 
Baublįs pasakė kalbą. Tačiau 
tą. kalbą visai nieko bendro 
apturėjo su Lietuvos nepri- 
kjąusoniybčs apyaikščiojiinu. 
Kalbėję jis ąpic kūdikius, vai- 
jn|įč|įųs’ ir kitokius daiktus.

P-į« Rąkąuskienč ir včį su
dainavo keletą dainų. Reikia 
pasakyti, kad Chicagos daini
ninke'publikai 
daug smagumo 
bąlsu. 
dainų, - 
konišką 
mo d« 
choras, sudainuodamas Ameri
kos himną. z

Tvarkos vedėjas M. Kaspa
raitis pasiūlė publikai priimti 
rezoliuciją prieš persekiojimus 
Vilniuj, kur lenkai uždarinėja 
lietuvių mokyklas. Publika 
pasiūlymui pritarė delnų plo- 
jimu. Tačiau rezoliucija ne
buvę priimta, kadangi abu 
klebonai pasipriešino. Atro
do, kad kunigėliams patinka 
lenkų šeimininkavimas Vii-

filis ma 
of friends

Rokiškis 
rašyta, kad 1931 m. spalių 27 
d. Palušnių k. Rokiškio v. jau
nimas prisigėręs susipyko su 
ra va kasiu Kiškiu, kilo trumpos, 
bet drūtos muštynės. Kiškis 
vienu peilio smogiu, nudurė A. 
Bružą, ir dar du jaunuolius 
sunkiai sužalojo. Sausio 14 d. 
Rokiškio taikos teisėjas nagri
nėjo šią bylą ir Kiškį nubaudė 
8 mėnesius kalėjimo. Buvo į- 
rodymų, kad jis tą padaręs be
sigindamas.

Vasario 11 dieną čia užva
žiavo iš Bermudus pargrįžda
mi nuo vakaęijy Pcnnsylvairi- 
jos gubernatorius Pinchot su 
savo žmona ir Meksikos amba
sadorius Di£ J. M. P. Casau- 
rane, kuris atstovauja savo ša
lį Suv. Valst. Amerikoje. šie 
Svečiai viešėjo Springfielde 20 
valandų. Atlankė istoriškas vie
tas ir svarbesnias šio miesto 
įstaigas.

Mid-day Luucheon Club’as su
rengė jiems didžiulėj Arsenai 
svetainėj prakalbas. Publikos 
susirinko jų prakalbų pasiklaų-

kelctą^dainų. Miį Kasparaitis 
pasakė taip įvykiui prilaikytą 
kalbą; papasakodamas savo 
įspūdžius iš Lietuvos atsilan
kymo. Mat, jis 1930 m. buvo 
nuvažiavęs į Lietinį. 5

Kalbai pasibaigus, p-ia Ra
kauskiene vėL sudainavo porą 
dainų. Dr. Rakhttskas. ilgokoj

Dalyvauja geriausios artistiškos 
spėkos <

Vasario-February 21, 1932
. 'J - : ' ■. . ‘

Pradžia lygiai 6:30 v. vak.

minė- 
neprį?

iųrengimo
ginusiai prisidėjo M. Kaspa-' 
raitįs. Programas susidėjo iš 
prakalbų ir koncertihėsdalics. 
Nežiūrint to, kad dąpar siau
čia nedarbas, publikos į 
parengimą susirinko pilna Sve-< 
iltinė. Svečių byVp atvykę net 

taiiifemPte^|Js kitų kolonijų, kaip tai iš So.
Mihvąukce ir KęhOshOB-

Programas prasidėjo 4:30 
vai. po pietų. Vietinis klebo
nas Baliirskis imsakė trumpą 
įžanginę kalbą ir pristatė 
tvarkai vesti p. M. Kasparaitį.

Kasparaiti# pirįįįuųšiai pa
kvietė vietos parapijos mergai
čių chorą padainuoti Lietuvos 
himną. Seka p-ia RakaUskie-

f*  I I ................. .. .......................................... ———B—IIĮI....................... S—... ........................................

KORESPONDENCIJOS
žmonėš ir badauja ir vargą ken- 
člnį, ’ perdaug visko yra. 
pąbartĮpę p^pijj)jg|yąęįją paski
rtą iaHm tik tiems, 
kurie ir taip turi įpilįoninius tur
tus. Kaip štai: *- geležinkelių 
magnatams ir bankams.*O dar
bų |monė|pą njekg. Bpfc piįaįr 
minime ^ipMųo Mithis, ku
rio atmintį rytių ąpppiki&osiiiię. 
Tąsai didis Žmogus pasakė, kad 
didžiausią šalies jėgą ir tur
tus pagamina darbo žmonės ir 
farmeriai. Todėl dąrbo žmonių 
reikalais reikėtų pirmiausia ir 
susirūpinti. Šalis ir tautą tik 
tąsyk būna tvirta ir galinga, 
kada joje klesti gerovė ir Jkfar 
vė dėl visų žmonių, jr * visų 
žmonių gyvenimo reikalai bū
na tinkamai aprūpinti. Dabar- 
gi šioje šalyje tik mažo nuo
šimčio, tai yra stambiausių tur
čių reikalais republikoniška 
Hooverio administracija tesirū
pina. Stambusis kapitalas vis
ką pasiglemžė: ir turtus ir val
džią. tfis išaugipo Uraniją ir 
varžo žmopių laisvę. t)ar nie
kada šios šalies istorjjęje tokio 
krizio nėra buvę, kaip dabar 
turime. MįĮįjonai bądąpjančių 
žmonių apimti didžiausios des
peracijos ir t. t.

Rengėjai prakalbų, girdėdami 
gubernatorių p- Pinchot taip 
kalbant, labai raukėsi ir spiau- 
dėsi. Juk Mid-day Luncheon 
Club nariais yra patys stam
biausi politikieriai, pono Hoo
verio šaljninkai. Jeigu jje butų 
žinoję, kad gubernatorius Bin- 
chot taip kalbus, tai jam nei 
už jokius pinigus prakalbų bu
tų nerengę.

Gerulių Ainis.

" 1 .hm į '"r1.1,1"

pažiūrėti nąaskarado. Nors 
visur dabar siaučia nedarbas, 
bet kvoterį visgi šįaįp taip dar 
galima nukrapštyti. Tai buvo 
Užgavėnės, tad mes ir nųėjo- 
n\e į maskaradą “užsigavėki”. 
Maskaradą rengė motery 
draugija. Kai mes atvykome 
į paskirtą vietą, tai publikos 
buvo prisirinkusi pilna svetai
nę. , Muzika grojo, o susirin- 
j^psieji šoko. Viduryj salės 
daugiausia sukinėjusi tie, ku
rie iįųyų su kostiumais.

Kosdųinų I>uvo labai daug 
ir įvairių įvairiausių. Po kiek 
laiko vienas vyras pranešė, 
kad esą dabar prasidės pro
gramas. Mes pradėjome grū
stis prie pagrindų, kad pama
tyti prograino. Pasirodė sce
noj mąskąrado rengėjos. Vie
na apyseni moteris atsisėdo 
prie piano ir sudainavo kele
tą dainų. Išėjo visai neblogai. 
Kita nibteris padeklamavo oi- 
les. Eilės ilgos ir nelengvos^ 
bet ji deklamavo jas gana ge
rai. Maloniai’ ji turėjo pusė
tinai padirbėti, kol tas eiles 
išmoko atmintinai. Vėliau ir 
kita moteris padeklamavo. Iš
ėjo irgi neblogai. Dar buvo 
sudainuotos kelios dainelės. 
Skambėjo nieko sau, ypač pa
skutinė. šiąip ar f 
rys,. mątomai, padėjo nemažai 
pastangų, kad^’Mkamai priąi- 
ruošus. Užklausiau savp drau- 
go, kas jas sumok i no. Atsakė, 
kad vargonininkas Ą.'«GJemža. 
Vienok jo scenoj nesimatė.

Taigi prograpiėlįscfi^ejo gana 
vykusiai. Bet su ta publika, 
— tai jau visai liūdna. Bau
bia visokiais balsais, kaip .Chi
cagos “stok j arduose”. Tiesiog 
koktu darėsi, kad suaugę žmo
nės nemoka viešuose parengi
muose tinkamai/užsilaikyti.

Programui pasibaigus, vėl 
prasidėjo šokiai. Bet jie ne
ilgai tęsėsi, nes prasidėjo 
f‘praizų” dalinimas. Pirmą 
prizą gavo Dėdės Šamo ir 
Lietuvos kostiumais pasįrędęs 
vyras. Jo išvaizda graži,'tad prakalboj nušvietė Lietuvos

tik dėl to iną kartą į p.arąpijos ,svetainę jaip bile kostiumas tjko? < !Ki- nepriklaųsoniybeš ^i^ĮkŠĮnę•; Ir duoti ^kreditų sąskaiton 
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Lietuvon ir Atgal
Z?«šo Dr. A. MARdERiŠ

(Tęsinys)

Studentai
Bet tai mažuma. Dauguma 

gražiojon literaturon linku
sių Lietuvos studentų yra grie
žtai religiškai, patrijotiškai ar
ba socialistiškai nusistatę, ši
tuos, aišku, nei pirksi, nei par
duosi, nei pagalios “menas 
menui” lozungo durnais ap
svaiginsi. Jie turi socialinio 
pobūdžio principus, tendenci
jas, 
vęs 
dėl 
sai 
kia
smagu ją pasakyti), kad šitų 
tarpe įžymiausią vietą užima 
socialdemokratiško nusistaty
mo studentai — literatai, ku
rie yra b nuoširdžiai ir gilai

noma, tik kai kurių (“Jurų 
vilkas” ir “Amerikos tragedi
ja”). šitokios, betgi, jų ži
nios yra labai menkos ir dar
kytos, nes juk Amerikos kapi-

pašaukimą ir tikslą. Sa- 
išsižadeti arba pasiaukoti 
visuomenes labo jiems vi- 
nebaisu. Tik, žinoma, rei- 
čia tiesą sakyti (ir*Jabai

filmų magnatai išleistų j pla
čiąsias minias jfihnuotus pro
gresyvių rašytojų veikalus jų 
nesudarkę, vadinasi, nepaverlę 
bespalviais arba “nekaltais.” 
Aiškus daiktas, kad dar labiau 
iškraipo ir sudarko progresy
vių rašytojų mintis ir tikslą, 
bei jų raštus aiškina studen
tams kolegijų arba universite
tų profesoriai, šitie, mat, su 
labai tnaža išimtimi, kuo nuo
lankiausiai tarnauja kapitalis
tams ir stambiems finansinin
kams, kurie mažne visas pri
vatines kolegijas ir universi
tetus savo doleriais palaiko. 
Bet, reikia! tiesa sakyti, kad ne

NAUJIENOS. Chicago, TtL 

reikia; O lodei jie ir gali daug 
laiko pašvęsti no'tiktai moky
klos mokslo darbui, bet ir par 
balinėms studijoms — skaity
mui bei' riišymui. Tai tiesa. 
Vis dėlto iŠ kelctos dešimčių 
tūkstančių lietuvių studentų 
nesiranda ne, vieno, kuris su
gebėtu parašyti nors jau tokių 
skystų eilučių arba apysaku- 
čių, kokios paprastai Ameriko
je rašomos.

Taip, iš tikrųjų, tai be galo 
skaudus reiškinys, ypač turin
čiam galvoje faktą, kad Lietu
voje'" yra sluclenlų, jau visai 
aiškiai teigiamais savo dar
bais dailiosios literatūros kū
ryboje atsirgkomendavusių.

-'.u,,, irt*r.

persiėmę socialistines filosofi- ^j^jp yra ir su valstybiniais 
jos principais ir siekiais. Jie universitetais, kuriuos visi val- 
suprantiTir brangina gražiąją stybes piliečiai į.
literatūrą ne kaipo prabangą mokesčiais, šituose uni versi te-

palaiko savo

[Acme-P. 3 A. Photo]

David Lasser, Amerikos in- 
terplanetinės draugijos prezi
dentas. Jis sako, kad už 20 me
tų su raketų pagalba bus gar 
Įima .tyrinėti menulį ir kitas 
planetas.

> i.vaditiasi, sugebančių parašyti 
ir gerų eilių ir apysakų..

Keista ir skaudu! Tos pa
čios tautos, to pačio kraujo 
jatmudliai, bet kurie auga ir 
inokoši Lietuvoje, iš tų alsi- 

,randa, tarsi, dvasios milžinų^ 
o kurie auga ir mokosi Ameri
koje, iš tų atsiranda tiktai 
muskulų bej sąnarių milžinų: 
bokserių, ristikų, bezbolinin- 
kų, futbolininkų ir kitokių 
rauineninių (anaiptol ne pro
tinių!) garsenybių.

P. S. Kitame (paskutiniame) 
straipsnyje papasakosiu, kaip 
žmones Lietuvoje supranta ir 
įvertina musų (amerikiečių) 
laikraščius.' Straipsnis bus

atvirus,„pbjeRlyyus, .taigi, iri.stabdytų galvėknrį
labaiHįdpmus. Nepątingėkitc jį kvartalo?’* 
persKnUyti. <
, ‘ '(Bus daugiaii)

JUOKAI

, Paprastus vyrelis: (diploma
tas) “Taip, aš taip sakiau”, 
tykiai, švelniai kalbėdamas, 
“reikia nepaprastai dailaus 
Veido kad priversti motorma-

Supykusi moteris: “Tamsta ną tokį sustojimą padaryti”. 
»akei, kad mano veidas su- Topeka Journal.

ILEfi BROTHERS, Ine
1400 West 46th Street

Telefonas YARDS 1115
Tiktai Trys Blokai į Rytus nuo Ashland Avė., ant 46tos Gatvės
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arba liuksusą viskuo perteku
sią ir, bendrai, patenkintųjų 
gyvenime, bet kaipo kilnią bei 
vertingą priemonę nuskriaustų
jų ir vargstančiųjų minių budi- 
nimui, švietimui ir lavinimui; 
dar daugiau, kaipo galingą 
ginklą kovoje- dėl pavergtųjų 
žmonių teisių! Suprantama, 
kad šitie studentai poniškojo 
lozungo'— “menas menui” ne
pakenčia ir naudojasi proleta- 
rišku lozungu menas 
(jam tikslui.

Dabar dirstelėkime į 
kos studentus: k^oki 
santykiai su dailiąja literatū
ra, kokia kryptis, koki tikslai 
ir koki jų gabumai?

Trumpai ir aiškiai reikia 
pasakyti, kad Amerikos stu
dentų santykiai $u gyažiąją^lį- 
tera Uiray h

verlin-

Ameri- 
yra jų

geriausia,’yra labai šalti. Jei
gu jie ir skaito ir studijuoja 
vieno kito žymaus rašytojo 
kurinius, tai ne savo laisva va
lia, bet profesorių griežtomis 
direktyvomis. Vadinasi, jų ry
šiu su gražiąja literatūra mo
tyvu yra ne nuoširdi tendenci
ja bei kilnus tikslas, bet tiktai 
baimė, kad išlaikytų kvotimus 
ir gauti nors perėjimo laips
nį. O kai jie su tokia ledine 
širdimi dailiąją literatūrą stu
dijuoja, tai apie pasišventimą, 
vadinasi, savo jėgų ir laiko li
teratūros studijoms aukojimą, 
ir kalbos negali būti. Viskas 
juk daroma mechaniškai, — 
be sielos! Todėl ve ir šimtus 
kartų geriau velija jie sporto 
salėse savo muskulus ir sąna
rius gimnastikuoti, negu gerus 
veikalus skaityti, studijuoti ir 
savo protą gražiosios literatū
ros turtais praplėsti. Tiesa, yra 

, išimčių, bet jos taip baisiai 
menkos, kad atrodo, kaip la
šas juroje.

Neskaito ir nestudijuoja, ai
škus daiktas, ir nežino. Vieno 
kito seno klasiko raštus, tiesa, 
nors tiek pažįsta, kiek baimė 
egzaminus išlaikyti prispiria 
pažinti. Ne daugiau. Bet jau
nesnių rašytojų, ypač progre
syvių, raštus visai nežino! O 
jeigu ir žino kiek, tai ne iš 
skaitymo bei studijavimo jų 
raštų, bet iš filmų. Pavyzd
žiui, tokių progresyvių ir ta- 

. lentingų rašytojų, kaip Džckis 
t Londonas ir Teodoras Dreize- 

ris, raštai visai mažai tebuvo 
žinomi studentams prieš jų 
pasirodymą kinoteatruose; ži-

Ituose didelės galios turi gu
bernatoriai, kurie dažniausiai 
yra labai turtingi žmonės, ar
ba jeigu ir neturtingi, tai per 
turtingųjų malonę į šilas aukš
tas vietas patekę. Jiems sąži
nės balsas visai negirdimas ir 
jie kone vergiškai tarnauja 
dolerio viešpačiams. O todėl, 
aišku, ir negalima norėti, kad 
valstybiniuose universitetuose 
butų leidžiama laisvai gyvuoti 
ir plėstis progresyviai, ypač 
socialistinei ideologijai ir prin
cipams. Ne! Ten laisvai gyvuo
ti ir plėstis tegali tik kapita
listiniai įsitikinimai, tendenci
jos ir tikslai. Tai hipokritizmo 
ir išnaudojamu smarkiai dvo
kią kamšalas, kurio ir bando
ma privaryti į studentų gal
vas kuo daugiausia! O jeigu, 
galų>gaįe/jĘatsirasnd* 
kitas socialistinio bei proleta
rinio nusistatymo profesorius, 
tai jis kuo greičiausiai meta
mas iš universiteto laukan! 
Tokių nežmoniškų atsitikimų 
jau daug Amerikoje buvo.

Bet, antra vertus; už univer
sitetų sienų studentai gali 
skaityti ir studijuoti ką tik 
jie nori. Visa bėda, kad pro- 
gresyvei ir vertingai literatū
rai skaityti bei studijuoti ne
turi jie nei noro ųei laiko. To
dėl jie ir skaito gyvąjį šlamš
tą: žemiausio turinio apysakas 
ir romanus, beveik išimtinai 
tik sekspalinės meilės kupi
nus!

Aišku, dabar, kaip dieną, 
kad vyraujant kapitalistinėms 
tendencijoms ir siekiams auk
štose mokyklose, be to, pa
tiems studentams neturint in
tuityvių linkmių ir tikslo skai
tyti bei studijuoti progresyvę 
bei proletarinę literatūrą, — 
tik vienas kelias jiems belie
ka: teršti ir gadinti savo jau
ną sielą (protą) be kilnaus 
principo ir be vertingo tikslo 
literatūra, kuri ir kuriama ir 
skaitoma arba vardan obalsio 
“menas menui,” kad dykinė
jančiai visuomenės daliai 
jausmus pakutentų, arba var
dan obalsio menas doleriui, 
kad ir autoriams ir leidėjams

neišmanėliai dolerių aruodus 
pripiltų.

O todėl ve, 
Amerikos studentai ir bando 
koją kelti į dailiosios literatū
ros rumus, tai arba tuščių 
(“menas menui”) arba niek
šingų (“menas doleriui”) prin
cipų bei siekių motyvuojami.x

Gabaus, belyginant Lietuvos 
studentus su Amerikos stu
dentais, būtent, kaip pastarie
ji šaltai su gražiąja literatūra 
santykiauja, kaip pigus yra jų 
principai bei siekiai, ir kaip 
menki jie yra vertingojo'dai? 
liosios litefraturos kurybojeį bū
tinai reikia aikštėn iškelti ši
tas faktas: — Amerikoje gyve
na apie milijonas 
Kelios dešimtys 
jaunuolių lanko
mokyklas (high schools), o 
mažiausiai keli špntai lanko 
kolegijas arba wrtiversitetus.
Tai didelė miniai , Amerikoje 
gimusių ir augusių , lietuvių,

jei kai klirie

lietuviu, -v 
tuksiančiu 
aukštesnes

kurie eina aukštesnįjį arba ir 
aukštąjį mokslą. Daugelio jų 
tėvai jau gerokai prasigyvenę 
—praturtėję. Jiems, vadinasi, 
dėl duonos kąsnio dirbti ne-
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‘fflfiile the City Sleeps
- buildirigs are being 
[Cleane J
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GEDIMINAS SBs?
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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 

* v '<n reikalais kreipkitės | raštinę,
. ': .. '‘.^25 SO, FAlRĖtĘLP AVJE., .

. Vj a Lįi n d o s .nu, 9. ryto jki( 8:]3s0(,|^l.( vakarę,...

real.,'estate/ insurancė-apdrauda visokios 
RŪŠIES, PERKA, PARDUOTĄ ,1R M A IN 0 NAMUS, 
TAIPGI:PARŪPINA' PIRMUS ir ANTRUS MORGIčIŪS.

PAUL M. SMITH & 60.
4425 S. Fairfield Avė; Tel. Lafayette 0455

Patogus ir
SAUGUS

Midland National Bank 
of CHICAGO

Archer Avenue^ at Sacramento

. KAPITALAS IR PERVIRŠIS §350,000.00
NARYS FEDĖRAU RESERVE SYSTEM .

: ; ' 'Ai.; ' ■ ■ ■ > ‘ W ‘.
, -  —— -i-, —;---------- ” ...............

IN OUR OFFICE
J s . ' ' .».<

X A.
1OZ&H -STRANGB bOOį 
__ »H HE.re: *• ' (

x’Ne ponB 
\\E.RN thing- to 
C. ET Wt>OF 

x TUEM

X CHA5E.
OUT BŪT WteV
COME k
BAQ< f H

6 IT OUT 
A-UERS

sv.

HAMBURGER ........     3 sv. 19c
JAUTIENA VIRIMUI ................ 8c sv?

VEAL SHOULDER ROAST ,7c fv.
LIESI SPARERIBS ...... :...... sv?

BUEHLER ryšies Ring Bolognd .. ..... 8c sv. 'i1 r
k? 8e:sv.Liesi Pork Steak

B-B Specialė KAVA. . 3 sv. 45c ------------  
Standing Rib Roast of Beef ....15c sv.
Tyros Smetonos S U^R I S 
Švieži Kiaušiniai 
VEAL CHOPS 14c sv

BEEF CHUCK ROAST ...... 12«/2c sv.

LAMB STEW ............... . ............  8c sv.

POLISH SAUSAGE ..... ........  12c s^.

OLEQ0......................... . .. 2 sv. 19Č

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 0 PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

NO DOGV 
ALLOUJEb

BR1DGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Forniėtų ir pianų tnuveriai virtoje ir 

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

.. ...

PEANUT BUTTER

BRTCK CHĖESE . 14c sv.<

BUEHLER’S rūkyti Picnics 9c sv,

Veal Breast 8c sv. Veal Steak 16c sv.

2 sv. 25c

PORK CHOPS NUO GALŲ .... 10c sv. 

LEG OF MUTTON 12’/žC sv,

"■ 1 s 
15c sv.

T..............................  ‘

..... 15c tuz

Dideli Sultiniri FRANKFURTS ........ Uc sv. 
BUEHLER’S Geriausi LAŠINIAI .... 12c sv
Rinktinis SIRLOIN STEAK 16c sv.
VEAL CHOPS sv’

- 1—^1--. -H ■: I -- T. Y • .  

MUTTON CHOPS' ioc sv.
PURĖ LINK SAUŠAGE ........... . . 10c sv’

Sliced Bacon
BRISKET

S C sv.

) WISSIG.
' Kapitonas

Pasauliniame' kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS? YRA ‘ 

x' SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pustės, užnuodijim< krau- j 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus,' skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- ; 
galėjo jus iŠgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. . 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas ‘ 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto 'iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki ,1 vai. 
4200 West 26 St.kampas Keeler Avė.Tel. Cravvford; 5573 ’

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Are. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanqs, 
swi;nming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
sc rėdo m i s iki 7 v. v.

y.

Specialistas iš 
Rusijos

X CM
•SAGU 
DOMI . 
ArrrEKhę** ~TO <T

HODOG5
ALLDtyED
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Chicagoje •—- 
Metams .
Pusei metų .... .............. .
Trims mėnesiams __
Dviem mėnesiam ____

' Vienam mėnesiui ____

Chicagoj per išnešiotojus
Viena kopija ........ .
Savaitei ____ __ _____
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paktui

Metams __ _______________ $7.00
Pusei metų ---------    8.50
Trims mėnesiams ......... ......... 1.75
Dviem mėnesiams ___    1.25
Vienam mėnesiui ......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginu)

Metams __________________ $8.00
Pusei metų ______   4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Užsisakymo kaina:
*— paštu:

$8.00
; 4.00

2.00
. 1.50
. .75

8c 
18c 
75c

'.š*.'r*'*- > ’'<;x
feąms; žodžio ir

Vyriausiojo, tęisiųo spreųdimųose politika vąitjjna 
ne menkesnę rolę, kaip teisės sumetimai. Bet aišku, kad 
yra neteisinga devynių pre^įderilo paskirtį žmonių 

fefei ko^ręso,
kuri renką yi^ąa

? Ti^aiiUWali^cąX pąski^ąš į tą įstaigą, 
turėtų paduoti jai įųęšimą, kad ji savo neteisėtos galios 
atsižadėtų. “ V1

i.;*.’ ’f »*■**»->-fIstiiu konstituciia garantuot nXXV YP y
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AUĘA DIEVUI
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“SANDAROS“ GERI
DEMOKRATAI

•; '■ į *

Javos saloje penki žmonės paaukojo save ugniakal- 
nio dievui. Suagituoti vieno fanatiko, jie nuėję ftn.ę, vul
kano, nusirengė ir nusileido i kraterį (vulkano žiotis), 
kur jie, žinoma, sudegė. Dabar tapo surastą jų rūbai, 
padėti sale vulkano, ir galas kabančios virvės, kuria jie 
atliko savo kelionę “pas dievą“. Suprantąm^ kad tai 
yra ne “diėvob, bet tamsybės ir fanatizmo aukos,

Čivilizubtam žmogui atrodo keista, kad kas nors 
gali šitaip aklai tikėti ir save žudyti dėl įsivaizduoto 
“dievo“, gyvenančio ugniakalnyje. Bet dar ne taip seni 
yra tie laikai, kada ir tautos, kurios šiandie yra kųltu- 
ringiąusi.os, elgdavosi panašiai, kaip tie Javos gyven
tojai. Juk tik keletas šimtų metų yra praėję nuo tos 
viduramžių gadynės, kada ant laužų būdavo deginami 
“heretikdi”.

KEISTA PADĖTIS

Vękįętijos. politikoje susidarė nepaprasta padėtis. 
Jįtespubnkinęs pąiftijos nutarė remti maršalo yon Hin- 
(įeųpujęgę kąi^dldaturą į prezidentus, o nacionalistai ir 
fašistai tai kandidatūrai priešinasi.

Prieš šešerius metus, kada Hindenburgas tt pirmą 
kartą kandidatavo į prezidentus, jį rėmė dešiniosios 
partijos, ę prieš jį ėjo, katalikų pentro ’yaflasį ^filhęlm 
Marxl Hindenburgas, kaipo senas kaizerio generolas, 
buvo laikomas monąrchistu; todėl visi respublikos ša
lininkai, bijodami, kad jisai nepraeitų, buvo, sudarę 
bendrą frontą* prieš jį.*’ Bbt komunistai išstatė savo at
skirą kąridld.a.tą (“transporto darbininką” Thael- 
mann’ą),, ir jam pavyko atitraukti tiek darbininkų bal
sų nuo Marx’o, kad Hindenburgas laimėjo.

Patekęs į prezidento vietą tačiau, Hindenburgas 
pasirodė ištikimas respublikai žmogus. Jiąąi davė prie
saiką valstybės konstitucijai ir pasiliko, išlikimas, savo 
priesaikai. Todėl dabar jį remia respublikonai, bet jot 
ųeapkenčia mona.rchjstai ir fašistai.

Kokį kandidatą respublikos priešai statys šiuęse, 
rinkimuose, dar nepaaiškėjo. Kalbama, kad rnęnarchis- 
tų (nacionalistų) vardu kandidatuosiąs penktasis bu
vusiojo kaizerio sūnus Osęar, o fašistų — gal “pą.U’- 
Hitleris arba koks nors jo pąstįatytas klapčiukas. Bet 
dešinieji dar gali susitarti ir pasirinkti bendrą kandi
datą. Tuomet vėl eitų kova tarpe dviejų blokų — res- 
publikinio ir anti-respuęlikinio. Q komųpįstai/ ką.ip ga
lima numanyti iš jų spaudos, yėl statytų savo “ręvoliu- 
cinį kandjdątą,\ kuris, žinoma, negali ■ bntį išrinktas, 
bęt kuris gali atitraukti pakankamai balsų nuo ręspųb-’ 
likos šalininkų, kad gautų progos laimėti monarcbistaiĮ 
su fašistais. ’

Iš to matome, kad Vokyti jos respublikos ateiti^ 
fe Tąi fe. ne. <
je, bet ii- visoje Europoje.

Jeigu Vokietijos fe’biijiąkai nębutų suskilę, tai| 
respublikoj PSiešąi nęgąlėty, įę syąjęti ąpi,ę. M Wjgr' 
fe

?(ĄVJįĄ§ TISĮSMO, tęisjšMS
■  1 ■——M— 1

Pasitraukus senam iš savo vie
tos, prezidentas Hooyeris paskyrė į aukščiausiąjį tęįs-. 
mą new-yorkietį Cardozo. Manoma, kad senatas šitą 
paskyrimą patvirtins.

Benjamįn Natha.n ęardozo yra liberališkas
gal būt net libę^ąJiŠKęspis. negu Qįivęr WencleU^ 

H^lnjes, kurio vietą jisai užiiįns. Bęt vyriausias teismą^ 
kaįpg. ąstįaijgįa, vistįęk ’ pasiliks gręičiaus reakcijos, ijpgiį 
pa^angęs/ r^mgtis.
"(eismas tfe fem feelę galią, 1^0 j^ 

spęęųdįąą ą$je “konstitucingųįj^0 įstatymų, 
fe. kongresą, jeigu dėl ju fela^i^, 
bu(įu,.dė^yniu tei^jų nuoiįęnę syfejesng, ijggij, 
soj? šąlies išrinktų ^tįstovų.

Ir netiesą. feĄ tią teisėjai vą^ovaujasi yięn, tik kąn,- 
sti|tuqfe ^odž^s. ąrba ife feo

gup, 5

Anot “Sandaros“, jpĮdi| fą.šįę- 
■tįUkų fekafe Susjyfeąijife 
nebuvo daroma, ir tas, kas bu- 

;yo rašoma Naujienose ( apie, 
'tautininkų konfęrę^cij^, lfųtior 
j.e buvo, orgąnfejfeąs '!« 
aras frontįas“ prieš. ąp.ęi^ptųs, 

i ir aęįc slapaus “tautini^k^ at
stovybės“ susirjnkimųs, tau 
:^irdi, "tji’k “Nąyji(enųrt 
•ta. Keista tegaus yra tai, kad 
,fe buvo 
Vose’’ 1B1
:?utaPW feftj i
Net pats fašistų organas rase, ’ 
įW VJS-.fe tęfe >%' 
duodąs jų paslaptis “Naujie
noms”. , ,

Sąndąriečių laikraštis užsi
manė neigti fašistų “skymus“ 
Susivienijimu dėlto^ ką,d, visą 
krūva jo partinių draugų susi
dėjo su fašistįHis. Juk yra fak- 
tas^ kad, fąšįstų sušą.ų^,tąmę 
suvažiavime dalyvavo sandarie- 

jfcis Rastenis, šandarietis Gri- 
jnijUs, sąnariefig KO.inąs, san- 
jdąrietis Gegužis h* l^ęlęt.aą kitų. 
To suvažiavimo tikslas buvo 
suorganizuoti ‘‘tautiškai nusi- 
teikusius SLĄ. narius prieš 
socialistus ir kitus aiškiai de- 
mokratinio nupiptątynp zmp- 
nes. Jame , buyo stengiamasi 
su lipdyti ‘ Taųtiš^'^ i* »• > M
šie “tąutįiški". gavo
tos konferencijos iądprsąvimą: 
Tareila, Januškevičius, Rągins- 
kąs ir Dę. Klimas.

Tai fašistiškai konferencijai, 
be to, telegrama pasisiūlė į 
kandidatus p, Cekaąguska^ ijr 
vėliau ji užgyrė konferencijos 

‘išrinktą “tailtininkų, ątštoyyr,

t virtim;, kad fašistai jokių kpn- 
; spiteiįų pri^’ d^okijaį^kaį 
pųsįsĮtačįųsips. nflįiu.s į&- 
dąro. Ji tyįi’tijia, kad; tję kąą- 
di<lr tai, kurie tenai dalyvavo, 
gavo tas konferencijos užgyti- 
« ir sjrtifo joj.. Pi™, pri- 

;1^>, su £ą|^s
neturi, kad jię yrą W. "®P 

du.nti laikai A 

bąt »fį lįę 
fe fe . fefe 1 
.SI^Ą. nprjat n^eip^ 
'fe Mfe 
pfefei '

■ui ■ .11 ................... .... .T .........   In
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ibus ’eih^ Ijlcšmitoji plimpija-

mas rocĮjįsį sąra vi^i-uiną įVai- 
rięse sporto

Lietuva buvė taipgi pakvie
sta oficialiai šioje Olimpiado
je dalvvauti ir buvo priėmusi 
pakvietimą, bet dėl pradėjii- 
i?°; x

,lĮ.>3yĮ?es, M fe
cių, suristų sti kelione, Lietu-

užraktą ir atidarė langą. Pdr 
dėjau profesoriui įlipti į vidų 
ir pankui jį pats įlipau. Virtu- 
jfe. ‘f wfefee 'W fe 
fePPg® fev?. nei «xv°? 
fefe?;. Apieškojome visus 
kambarius iš ęjieą ir valgo
mą j ame, paskendušiame tam
soje, išskyrus truputį šviesos 
į kurį skverbėsi pro užtrauktų 
langinių plyšius, radome ketu
rias tarnaites begulint, ant 
grindų, Ncbfev9 rųikalp ųiapy- 
tj,‘kad jos mirė/ nes jų kau
kiąs alsavimas ir kąytus opįų- 
ind kvapas kambaryje nepa
liko jokio abejojimo apie jų

Nežiūrint į šituos neužginči
jamus faktus, “Sandara“ betgi 
šaukia, kad tie kandidatai ne- 
turj nieko bendro su fašistais. 
Jji pasakoja: <■ v i

“Kasdiena tam tikri pa- 
samdyti (kas juos <samdė?— 
“N.” Red.) korespondentai 
Įbarška, buk Raginskas, Ja
nuškevičius, Dr.’ Klimas ir 
lįiti esą fašistuoti'. < Tai yra] 
paprastas šmeižimas. T[ie as'-* 
menys jjra šimfy syljį nuo- 
žirdesni ’ d^mojfr^i, negĮį 
pats ‘N.’’ redaktorius...“ 
Gerai, pažiūrėsime j jų de- 

rpo^ratybės nuoširdumą. Apie 
IjįOiĮferenciją, kurioje tie asme
nys dalyvavo ir kurioj in$oi;r 
sįvĮmą jie priėmė, anądien ra
šė pienas seniausiųjų SLA. yei- 
WM, p- F. živatas (žjųį.. • 

ĮMpją“ vasario. 17 d. 1932 
Wri): •

“...pereito mėnesio 10 d. 
i New Yorke buvo ‘ sušauktas 
: įier‘Vięhybės^^ ' štaįA|t^’ir jų 

Keletą pasekėjų susirinkimas 
pasitarimui reikale SLA.

Kąųdida.^. ątęįr 
rinkimams. Juk 

tai' buvo niekas daugiau, 
; 'Sb fe0'W 
: '«ws soefe^’■

nečių, progremiškesmu faų- 
tfrtiųku U demokratą ; jųy

priversta a,lsišakyti, nuo daly
vavimo. H

1 . i j ' t •
* Prie sios* Olimpiados yra 
taipgi Sporto Dailės Paroda. 
Jps pirminiPkiY yra generolas 
ęi^artęs H/’S#err^ill. ’ šąųiiis 
dienomis (leip t Sliferrill, atsi
lankęs Pasiuntinybėje, įdoma- 
■vosį ar Lietuvos dailininkai 
feląlyvąųs šipję i pąrędoje. At
sakymais buvo, fįadF dęja, /to 
tikėtis negalinusi Tuomet kilę 

’sumanynias, ar negalėtų joje 
JęJaiyvąiiU čia gyveną Ųetuviai 
artistai. Pasiuntinybė tam pri
tarė, — jeigu tas galima butų 
įvykdyti.

Sąlygos dalyvayimo sįęjc 
Sporto Dailės Parodoje, kaip 
paiš^yių ęen. Sherrill, yni šįe- 
kanęįos: ,-Zfe ’ *

1. Paveikslas, ar skulptūra 
turi būti lik is sporto srities 
arba, temomis, sukištomis su 
visų rūšių sportu.

2. Jis nepriyąlo būti dirbtas 
anksčiau, negu lės metais.

3. Artistas gali biiti fer Ame-
ęiJjop Pįlįct^,’ Siti Aa 
.msW. ,’%«u ,jfe
gimęs Lietuvoje, tai jo darbai

įstatyti Li^vo?
- ■ fc’®4“*-

> 4. Uz isstatytus paveikslus

kas panorės, jie galės būti ir 
parduoti.
i; 5; fe "H:matoma, si paroda Keliaus po
felMęšitfuš Ainefikbs/. ’ Tniėštuš 
ir bus “American Fcdcration 

<0f Ąvl»”. gtobojfe.......
; .'0, ĘalbąjiupjX “American Fe- 
deration of Art’’ apsiima pa
dengti visas paveikslų ar skul
ptūrų persiuntimo, apdraudi-

mat, ęuomone, kas <i 
tiškai nusistatęs, tai 
netinka būti tautiniu

toki eiem^fV 
imtu. SLĄ. 1 savo rąijkps, tai

>

■“hutų •' gerąį ^ci^u lietuviaį 
fefefe gyfeanlfe r.;. v.

tfejlyvųuŲ. Jeigu jię 
lUlikamų pavcikąhį neturi, tai jie giilėft- fe> ....... ''
nes,paroda ■ —*- 
19a 
vei

šioje ša-

tikrasiZįeda

gijių būti at
siųsti Lįątuvos Pąsiuntnybėn 

tWaslnngįon’ę, b ji'atliks ,vjsa

nėra priešingas konstitucijai.. iįpauiMs cenzūros įvedi
mą karo metu jisai taip pat užgyrė, nors Jungtinių

W-, r<:,y% 
šiuu, negu bbj^vįku* ’
Tuo gi tarpu “Sandara

E*'
.1

|W A-
^įkalni esant, Pąsiųntjiiybe 

ifefu. .noru. suteiks ir * plntes/

liętj aš rūsčiai į jas kalbėjau 
ię nęlei.ciąų visai joms prasi
žioti. Paaiškinau, kad nustoti I b * * • ■' ’d < » •- ■ v* »
vienos gyvybės buvo užtekti
nai blogai, ir gaisindamos, jos 
(ik pašvęstų Lucijus gyvybę. 
Verkdahios ir vaitodamos jos 
pradėjo dirbti pusiau apsiren- 
gusįps, užkure ugnį ir priruo
šė vandenį. Laimei, virtuvės 
ir kątiįp Ugnys dar šiek tiek 
zęĮępjp ir netrukus buvo užtek 
(įnai Ifa^što yąndcn.s? į Ypnų 

tfefe’ fe>. kąip i 
buvo, rūbuose, ^ųms bcųipan 
tęn jog ųuųą, kas tai sųbelcb 
į fefe.’fe fefe Vienį tar 
?.al#.«. aPa.fe‘

UŽ.OTW° fe1? fe 
fevfe. *■; M a;lifea-

Netrukus sugrįžo ir pašnibž 
dėjo,' kad prie durų būvi vyriš 

!kfs turįs ’ koki lai pranešim: 
nuo ' Artūro Tlblmvudo. Patu 
naų jai nepažįstamam pasaky 

pa 
?mė^yti‘ r tddęl' turi’- palaukti 

X?>. P^, fe?
ir paskendęs darbe greit ąpij

-Pįjmų kartą , po ilgų, meti 
ąife.u prfefeji «®s?iyfe. »-i 
;fe W<feu- mfeJi Mm 
kąrįtjai, rujoti nęąi dįrVąnt 
Gęiąį, kaip, ir profesorius, žino 
jąų, ka<į tąi buvo žutbųtjnę ko 
;yą su il' PO *KWP9
(parpęs jam fąi pąstebejąų. Ji 
j man ąfsakė nelabai, suprantu 
moję foripoje, bet kuo ritnčiaŲ 
Siu balsu ų veido išraiška:

“Jeigu tai butų tify tas vk 
nas dalykas, tuojau suštočia 
dirbęs ir leisčiau jai pamuš 
sunykti, nes nematau jokio

amiroias Montgomery M,, 
or, Amerikos laivyno Shan- 
uj vyriausias komendan- į - < « - M * > . -*• f» - J •

bjBĮ: Jra i.!-.- ' •‘•‘•.■.yirii r-.-
ors jos ir išdjrįsįu ppreid pęr 
pęjraciją. Ką nępadaęyįume 
lųogųi, kuiris nutiks/atidaryti 
pasavo arterijas?’’ .
“O. ko man trūksta, po ga- 

‘ . f
Balpas atėjo nuo sofos, kito-

tikrą pądętį. Van Hebiih)»ąs įę ptsiląnUmsi.' pamiršau. 
?š pažiuijoj^ne j vięitas kitąi^ , f .Tfl,
išeinant jiš tarė: ,Jopiis gali
me pasirūpinti vėLiau.’v daip- 
(ais užlipome prie Irdciję^ 
kąnibąriė/ Valau,dųlę, kitą ty
lėdami pastovėjome prię durų, 
bet nieko negalėjome išgirstų 
Išbalę ir drėbaijčioniis r4.nkQr 
'mis' pąjnažu. aUdąreme ' dująs;
ir įejčinc "į kaihbarį> "

fe fe fevfe 
jos motina. Ji nnleJo tolime 
lovos' pusėje ir
•baiįu 'jOffefe.Jš po; W

ila.W ':fe’ fe,s.^ M- "‘S- 

iveidas, su mirties jame uzsal-
'O'v-. IV. TT, •dyta didžiausios baimes,, tero-

.balusi, Uncija, dar labiau su-
Viikžoics,'' klit 

Uęįj'bųyo ąpųį ję& k^U< 
.doiiic ant dioduos kKufiu.eįi. 
Locijos kaklas buvo visai nuo
gas, ir dvi mažosios žaizdos, 
kurias pastebėjome pirmiau, 
buvo dar labiau pabalusios ir 
apdraskytos. Netaręs nei žod
žio; Vau Helsingas prisilenkė 
prie lovos, galvą beveik palie
sdamas Locijos krutinę; pri
dėjęs ausį klausėsi. Greitai pa
šokęs, sušuko į mane: —

“Dar nė per vėlu! Greitai! 
Greitai! Atnešk degtinę!’’

Nuskridau apąčioų. ir grį- 
!zv>l a,W lįirnUaų-
h/m• Ka.<į ,r
nebūtų užnuodytas, kaip |r 
vyno karafė, kurią radonįe 

’ąnt stalo. Tarnaitės dar kv|- 
Ipavo, bet kiek ramiau, nes 
inųijtytji. lįąi’koliko įtaka pradtf-' 
.jo silpnėti. Negaišinau laiko, 
persitikrinti, bet tuojau grį-

1 ir

api<
< >»

vilties gyvybei jos horizonte. 
Vėl stvėrėsi dahbo, jeigu jis 
tam turėjo jčgi|? dar didesniu 
ųžsikarščiavimu’, tiesiog nėsu- 
T». ■ .r . i-.jI. • . • •valdoma energija.

Dž klek’ laiko' abudu pradėjo
me jausti, kad karštis jau vei- 
l|iąt į Lųęją. Jjęą PMl“ 
iųąs pasį^i^ kiek gąrąeąnfe 

.•sfęU)skępe ijĘ oj^iai; pradėję 
įveikti, nes b: j;0$ ktwMn,Č» norą 
lląbąi. silpna, bet jau pradjjjp 
j uolėti, Vap Hęįsibgo Veidas ndr 
Švito, Išėmė Luęiją iš vpijios, 
jsuyynipjų ją į šiltą antklodę 
iįę sušuIį^: '' '

‘‘Pirmas mušis jau laimėtas!. 
^acbaš karaliui!”. f

Lųciją nunešėme f kitą kam
barį, kuris buvo jau paruostas. 
Van Beisin^’as paguldė ją į fb- 
yą 'ir prievarta įlavino'jai į Bur
ną* kelius lašus5 'degtinės. ^Ta- 
čidu dar nebuvo atgavusi sąmo- 
nės ir atrodė taip pat blogai, 
jeigu ne blogiau kaip praeityje. 
'; Van tfelsfįgas ’ pąšaufe vie7 
ną tarnaičių ir įsakę jai prie 
jįoį budeli' ir nei vąian^ėjcį ne- 
i^lŠisįi iš akiu*’ilcL‘mes "nVsu- 

^an’ ■

gęs vatą degtinėje, kaip ir ka
ltais atvejais praeityje, patry
nė jos lupas ir dantų sniegi 
nis, riešus in.rankų delnus. Ra- 
Jjaigęs man tarė:

“Tai >viskas, ką aš dabar ga- 
ljįųt padaryti. Nueik pabudinti 
tarnaites, l^ždrošk joms per vei
dus šlapiu rankšlųoščiu ir už- 
drosk siparąiab l?nversk J4S 
feufe 'kąsnis y 
yąną. ši vargšę VUP
(ąilą, kaip U ® kaįniyiięs kų* 
Aąp: Uni ^ciX& sušilti, pneŠ 
darant1 ką nors tolįi^csnici;" >

Uircjau jokio vargo paządmU

•WW, ' Tumiu. u tįtciųj 
'® į v4 Jf?rl 
'uždarė. Langų uždarai jau bu- 
Vo atlankštyti, bet langines nu
leistos, prisilaikant tos mirties 

kuria žemesnio luomo 
mp^ys labai griežtai 
TJo^cjj kambarys buvo

/r

kotikas paveikė į ją sm^lpaij; 
todėl pakėlęs ją nuo grindų 
paguldžiau apt sofos ir pali- 
kiui ‘'’biįųUcgmiČią.' ‘ pradžioje, 
Wf lebcsijauy
kiek apkVaitusioSy bet a lipi n- 
4iai grį^Unį. jDs ’ pradėjo ai-’

?uei pa

Kauburys buvo 
apytamsis, bet užtektinai švie
stis ihį’s^ tikslui. Rusti, rimta 
'Vąn tieisingo? z veido išraiška 
pranyko, bet jos vietoje pasi
rodė susirūpinimas. Greičiau
siai apie ką tai suko sau galvą, 
fbėt tylėjau nipko nesakydamas. 
Netrukus prabilo:

’ “Kas daryti? Kur šauktis pa- 
j^^bos?, Turėsime ir vėl pada
ryti naują kraujo transfuziją 
ii; tuč tdoj^iį/ nes už valandos 
lą i ko tos mefcaitės nebus gy- 
yąjįt tpipę. Tu jau esi išvar- 
gęį;. as 'irgi esu silpnas. Neno-

Vąn teisingo 
nmnvkn. bet *

JaJiČIJPcao cAvvJjty AAtlV qU4.V»7} l>LVV 
j e. kambario Pusėje. Jį išgirdęs 
pašokau/iš džįąųgšmo:. tai bu
vo Kvintas Morris. Van Hel- 
singas, balsą išgirdęs, susirau
kė,‘supyko, bet tas piktumas 
tuojau pranyko ir jo^ akys links
mai sužibėjo, ' kuomet ištiesęs 
rankas ‘ pribėgau prie naujojo 
atėjūno, šaukdamas: “Kvintas 
Morfis!”

“Kas tave čia atnešė?“ pa- 
klausihu pagriebęs jo ranką:

“Greičiausiai už tai kaltas 
Arturas,“ tarė paduodamas 
mrh tėlegrąmąF •

“Nuo Sevardb jau trečią die
ną negaunu jokių žinių ir la
bai rūpinuos. Negaliu nuva
žiuoti.’ Tėvas dar tebera. bloga
me padljitne. PraKėškį* kaip 
Lų^ijos sveikata. Negaišmk. *— 
įFojinvudas.’’
?'“Spėju, kad atvažiavau kaip 

'tik laiku. Jeigu reikia pagalbos, 
žinau, man reikia tik farti žo-■ I, 'j' t..........

“z rfev. f zia- 
vedamas Jam ttesifiį į ąkįis pra- 

|bflįo?
i."” ęfe

KrAklOJDHS
(Dovieroattą)

• rašykite

AMįmas 
PIUKTIS.

Būtina ii labai pagel- 
binga knygeli tiems, fe- 
de”n*orTWi Itbs LGei 
piliečiais. Patnbliplmai 

. apie žios šalies tvarką, 
’fe jp.s. yiiiipinkU rin
kimus ir vi ’ * ’ “:v*
lįnfca 'pfife , 
meno rasite iioj knyftMj 
lietuvių (r a
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J. RIMKUS
CHICAGO

Turi 2337 balsus

.....o. i

Mrs. KEMEįlS
CHICAGO, ILL. 4 

t 1 ir,f 9 w w .. #

Turi 4097 balsus

V I ■•T"

P.MA^INĘAITIS 
Senas Petrus 
chjcago !

Turi 2470 balsus

■. .i i
' t

: i

TJuri, 2,^8 balsus 
.i ’• ’ ’ , •■!
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’ Tikiuosi, W ąjįfeį^ 'ągĮ^fc. 
tę taipgi pajli^ lai^s- 
nis, nes kelias kaip tty nępa-

velkis A Cicero,

; įjojegĄ?. sukruto ur

Draugas Ląyiiįskas iš Detro
ito kaip’ tik neįšifito f pirmą 
lajpsni. Sekančią savaitę tikrai, 
pasieks, nes dg. Strazdas žada 
Šjokti pfigėjb'on/

i^W!sW
. t. ■.. . n. ,y

,;:WeS^W^
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P. ATKOčIŲNĄS
CHICAGO 

Turi 1050 balsų

F. LAVINSIMAS 

DETROIT, MICH.

Turi 1070 balsų

D. ŽUKAS. 
■■ t ji i _ f

CHJC^GO

Turi 987 balsus
• «* į ’• ■ u j

v

B1?, m M ww- :>!<?, B;11'.“ W”c,1i.?VA’ % s4^': 
Aš. jau žinau ko atėjau žtat 
;'*A 4 ’H •)!< Įl't- Ui". iiHuiv1!-, . f/1 -<i! sraute?■ *?^-
iįW" W ™

W* W
!?1 v; w4w, w.
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J. MITCHEI.L
V.^egan, U.ę

Turi 820' balsų

SAVICKAS
ROCKFORD, ILL.i

Turt 753 balsus

• Jr sp^us.
CHICĄQO, ILL.

• > h; A/ it
Turi 753 balsus

• . *» v< f M

3X|. 4. •

JOE VVAšKE 
'^CHICAGb^’ 

Td. IhynMKkeC 3^61 
Turi 937 balsus
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K. MATULIOKAS 
<• ta. "

W. Frankfort, 111.
*• . • t • • •

Turi 561 balsį
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cljW°' ių 
260 balsųTuri
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?Koplįršb iai tuoj atsinaujino 
^?jįauįienas^ ir. dar. užraše jas 
jsavo. gęutjinĮ^ j Liet^ą,. tye 

{pažysta sąyę ir ti^aiji.aj,

i. j w. 
;užėjau pas p. Ą. BąlcuYną.
*tuoj patiesi $8 ir' užsfrašjj

»A. Balčiūnas užlaiko didelę 
Stji’Uiriilo svetainę, * 158 E. 107 

'Ubai; pątp^ift kon.cei’tąnjs, 
ty^djiįunianjs, uiilin-
Ss ir vi.sokiausioms pramo-

& fe' ijcnd|ioja;
;u^ pjęięinąfeą ' 
į Užėjau ir pas p. K. Ūkeli, 
3,45^ o' Auburn’Ąvę., kuris ir- 
Įgf Juoj atsiiiaujino ' ‘ftfaujie- 
tdas”! ai1!t ipętil^jiįiHo. Jįs už- 
ilpilęo iii i niršti? ^&inįij užeigą 
lir Jyra l^<Tmas bjįi<^ępįirtiė“ 
Jčianis kaipo teisingas i’^’drau- 
gi šk a s biznierius.

11 ’■ ”•Jkelias PĄetras.
r ■ ■' ■ ' ’ ■ ■'   ——- ' ‘ ;..............

i I^O^eskant^s; PpyilM Alko- 
'ęi^jias-Ątkinspįi, ‘ iš, GąrUeKL r 
Pajrk apiįęUiijiės* Ciijiiąagp,’ rą- 
Ąo: ' , !i-■ ;■ -r
i Vifįi kon.Kestan.taj džiaugiasi, 
ivisi, rasę, tai ii’ mane pKiyėKle 
įrašyti, nes iŠį nupieš nianb ko- 

ju.oįcis, kad;
įriš i tiek* toli; alsinęs nuo’ kitų. 
Į^iętyo/i^a$^ši?’1 kieUaš; vis^ 
itisi- gflte<fewiaą
■savo; įiij:slp pasiekt}; ir.' kitus 
^opfesi,ii,iŪ ii^ p asi vyt i?
‘ Pereitą savaite buvau sūė- 
!j£S! <W& bj^įjSM' fr l>ollti- 
ki.įfi.ų, ■ jię " žadėjo' ntaiįb jja- 
remti ir nusipirkti garsi ui liių 
kortu -ii! užsirašytir Naujienas.1

šdmą. Jų dukrelė Paulina larh it* iš finansų stovio, kuris at-

i gneratį. f'T S W“ T oriai W šaltai ir įimtai 
L , . . , - svarstė, ir jeigu tas sumany-

Arym?t :mas pasiseks tinkamai įvykdin-
yanau ,sau, gal kam nors toji- fipadarytaS didelis'

Wkt’SV.s« * S«raa» K® 2“S^*SgJSE 
sži, “4 "S -fe

Ash-' •“* te ssffias 

tuoj paklojo Mu.ršuoju. ras V. i ■
p. S. Raižius, * B13į W, 39, feti m“ atvirutėmis. Tas pnkląų 
gaunu briiaujifenorbs preniime- ^V n,u? d,dž^mos “4 
Xlų: YsižiuojU'frastrai 6a tfcir U 
ko aplyti ‘p-.’ Shūitz,' imt d^k,J' -?' • 
Čoijstahce 4ive. Po trumpos kalr ’ 
bos p. Shultžs jteike man čekp 

•ir Navickus, žinoma, kad iš • 
<mekur tuščiomis neišėjau, r 
’Gryztant sustoju pas p. Ado-d 
,‘maitų *’ięųris^Muž/aięo ’ grosernę skj; 
iad?^i y*W 65%. 1 :ir '&

' Toiiara Ą'.‘

....... Wi ?• k* aefel; ^Ife 
’?W> W: ’

•gavau

t į K «| !.*•—  * • J
Naujienose buvo rašyta sau-............................... ............................................®

M .,r p?£ 
w?.¥i4i 

J?B l ^^|l, kęlionė iki pat Joniškio
Hw ’H'ft WliSi MwBiPiuv<$ Sl«n«'- "«0 Jpnisklb
tęįsyi^o dįj^įiįv^ —r gajiąu iki Žagarės’ pasirodė kiek pra- 

, ’•'steanĮė,' Va.'kbljnš ■ biivo labai 
1 Tųpin tarpu bąigiu aėipoda-'hw’l<štaš. ir vos per (i. valan- 

mą yisjęms ijįijųjieniečiams, ku- poru gcri^ arklių, be ba-
■rip majje parėmė. Apie kitus. ,^į*. ’įnĮ"n6s tepasiekė ža-
<l|itą sykp Kaip -reikalingą 
iNaujiepas r uįrąįšyti, pašaukit |- 
!yięįorx &522i — tuoj pribusiu 

, .> Ja’,r ■ ■•; •
IMM'lL.............

---------- u . M,., ..■■<r,,:w,

MM*
i IMtra

I

10I ■

J

H AR VE Y/ ILL. 
Turi W bžbiĮ

I»o. »byi.. !H wieii—IIIĮM14-}4m■ U|f

14

W ii kės Barre»

Turi 1,83 balsus

; MIKE STOŠKUS
•. C .-Mi di iri *

lęANKAKEE, ILL.
• 4^. 4.' ■ 4< -C'r
i ■ W bayiz;

•r *,T*m ■yp
Jobnston City. III.

t a? iu-im

16

Turį balsų

'■■■ ' ■ :

ry

;<■ : ’ į ■■

h \
ęyw W
Turi 80 balsų

j», Ntr .-i|<! t,r

z. . ^./y. * *yt - .. ' *■ •

JAMES -
SH0L8EMAK 

s f /'f !,■

.

. ■
Turi 40 balsu

♦jįlįJi^įįįi
( !

• .*> V-i' i’ &

(Įėjo mane paremti ir užsira
šyti dienraštį v AŠ “nėrašėd 
yėrdų' ly< kurie niahe parėmė 
ir^Kiiiriė • dar?’ jjašizadejA’ ’ pa 
remti/ nes j u yra1 lateiT' daug 
pąsiįįiryty visai' litam ja. At 
jleĮiis 'feisfemis kartu iiuošir- 
(ižiąj; pudėk'ivošiu vėliau. ’O 
tįjo” talpU' prašysiu kori testo 
y^tieją (iriąjųšti ihaii cUugiiiu' 
kvitu" kh^gįįčuj, 'bes liiaiiK jiį

Man'Įleisti nlekurių kontes- 
taritir‘pdsiglniriaį,k kad jie ra
šo H&ią&ffii* ” ‘šaraipšhiuš ir 
dži.aŲįiayi,liikmr jie ^atnaujina 
pręilviiiiėrąt<’,:sęniėms šilaitytb- 
jąms. Tegu jie naujus prira
šinėja, tai bent turės kuo ■ pasi
džiaugti, o daftaf džiaugiaši • iš- 
kciieį ęĮtyę * \š' sė?itr'11 šk afty to j ų. 
Mtiiiį'lįe^ą ’dmis yra1, nauji 
kbštuincfeai ‘Ir tai’ dar ’1 iĮcsi- 
(Uiąuglur nes ‘noriu ’jų '(įSr
V’ ’. 4’ i.4> irp’ »!•<■ ’ /' •daugiau gauti. 1

tmpgĮ ^įrašyčiau, arba pa- 
tarįiau’ įeiti? ikbįdiiijų n‘ ‘llonftš- 
tanfeiiis pV niaiid koloniją’’ne- 
^Oldiii’lr w<|.
ykų nepl|ešUi deš i^ to” neims 
dlidps? — aš natš 'savo k'olo-

i l&bm1 tolu ačiū visiems ma
no’ renlŠjaitiš1 iĖ drau^amš. ’"

į1 • ■* . ■ 4i^ii et. —
Į^tjĮlįMįl

nerašau
ŪM ! . ♦

* pa-

į »į 4 t i b • • < • i * ■ t

J- Virbaly bagažo nežiūrėjo, 
Jihors jo p. A’ndrejunienė turfe- 
» jusi apie 800 svarų. Valdi- 
j Lųinkai1 mandagus brivo.
į Ii P-riia Andrejitniene yra ne 

tik’ .Tohiškiečių Kliubo nare,

P ,, ... ■ -, - r,.. . . L»U;ti-Į JcButaučiu., j, yėlijĄ
Chj»a«os Uetiiyfo Draugijos iF1'^ b>° Iriausios kloties 

■ ' ^vRarpin^s Pašalpos' didėlis s?Jio. Vfsnifes- A."
i žingsn^iirmynA^" ' ‘ |j?criluiĮ ir draugėms beirau-

? Yasąrip 9. cL ęKicagos Lietu-1 ? ><• : a \ - 1 n servąlorijoj, o tėvas, k. And-!vtifc Ųjaugiją Savitarpines Pa-____ <-.•
talpos1 turėjo sUsirinkin

į .-i 
Į$, 'įeAyiit'‘$t šiąnie’ susirinki- ‘ 
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ŽINIOS
Grand Rapids, Midi.
Iš LSS 51 kp. susirinkimo.

LSS. 51 kp. susirinkimas j- 
vyko vas. 10 d. pas d. Alek- 
synienę. Susirinkime pirmi
ninkavo d. J. Smilgius.

Pirmiausia tapo atiduota 
pagarba P. Aleksynui, kuris 
mirė sausio 10 d.

Skaitytas pereito susirinki
mo protokolas ir priimtas. 
Komisija pranešė, kad yra 
rengiamas šokių vakaras su 
užkandžiais bendrai \su finais 
socialistais. Bendras vakaras 
įvyks kovo 5 d., nuo 7:30 v. 
v., S. D. svetainėje, 1057 Ha
riui ton avė.

Skaitytas laiškas nuo d. M. 
Jurgelionienės iš Chicagos, at
sakantis į ųiusų praši ma pri
siųsti daugiau LSS. konstitu
cijų. Laiške pranešama, kad 
konstitucijų visiems nariams 
negalės suteikti, nes mažai 
konstitucijų besiranda.

Antras laiškas buvo nuo 
Socialistų partijos, kuriame 
prašoma, kad kuopos, kiek ga
lėdamos, prisidėtų prie paden
gimi lėšų busiančios Socialistų 
partijos konvencijos, kuri į- 
vyks gegužės 7 d. Nutarta, kad 
kiekvienas narys užsidėtų nors 
po 10c į mėnesį nepaprastos 
mokesties. Kitas laiškas taip
jau buvo nuo Socialistų parti
jos, kuriame kviečiame musų 
kuopa prisiųsti į konvencijų 
savo delegatų. Nutarta siųsti 
vienų delegatų. Kelionės lėšų 
padengimui yra rengiamas 
vakaras su vaidinimu. Laikas 
lo vakaro ir kas. bus vaidina
ma bus paskelbta vėliau. Turi 
dalyku rūpinasi veikiančioji 
komisija, priekyje su d. S. 
Naudžium.

Pas mus randasi daug jau
nimo, kuris norėtų prisidėti 
prie LSS. Bet dėlei dabar siau 
čiamos depresijos tas darbas 
dar nepradėtas dirbti. Tečiaus 
yra vilties, kad vėliau pasiseks 
sutverti jaunųjų socialistų 
kuopų.

Veikiančioji komisija prane
šė, kad komunistai kviečia 
rengti antras diskusijas, nes 
pirmosios jiems labai patiku
sios. Nutarta rengti, jei tik 
bus galima su jais susitarti.

Keli žodžiai apie pereitas 
diskusijas, kurios įvyko sau
sio 21 d., šv. Jurgio svetainėje. 
Kiek teko girdėti, komunistai 
giriasi, kad buk jie diskusijose 
socialistus nugalėję. Nieko pa

našaus. Publika turėjo daug 
juoko iš nerimtų komunistų 
argumentų. Socialistų pusę 
daugiausia gynė d. S. Naud
žius, nes d. T. Aleksynas buvo 
labai susikrimtęs delei brolio 
mirties ir diskusijose dalyvau
ti negalėjo, tiktai joms pirmi
ninkavo. (Apie tas diskusijas 
telpa atskira žinia. —Red.).

Drg. S. Naudžius susirinki
me pasižada tuoj aus pradėti 
veikti Naujienų konteste ir 
prašo draugų jam pagelbėti 
tame darbe. Bus stengiamųsi 
per kelias ateinančias dienas 
•aplankyti visus Grand Rapids 
lietuvius ir kur galima užra
šyti “Naujienas,” ar atnaujin
ti jų prenumeratų.

—J. Karsokas, .
LSS. 51 kp. rašt.

Grand Rapids, Mieli.
Kaip praėjo LSS 51 k p. disku

sijos su bolševikais.

šias diskusijas LSS. 51 kp. 
sumanė rengti jau pusėtinai 
senai, bet delei tūlų priežas
čių jos vis nebuvo vykdomos. 
Bet sausio 10 d. buvo paskėlb- 
ta, kad diskusijos įvyks titoj 
po LSS. 51 kp. mitingo,* ir, 
tiesų pasakius, tų dienų komu
nistai atėjo pilnai prisirėngę 
bet iš Socialistų pusės mažai 
žmonių atsilankė dėlei prie-

žasties mirties draugo P. Ale- 
ksyho. Todėl tos diskusijos 
tapo atidėtos dviem savaitėm, 
reiškia iki sausio 24 d., 1932 
metų.

Sausio 21 d. nors laikas 
diskusijoms prasidėti buvo 
paskirtas lygiai 2:30 valanda 
po pietų, bet žmonės susirin
ko anksčiau to laiko ir nekan
triai laukė pradžios. .Žmonių 
pasiklausyti tų diskusijų susi
rinko daugiau negu du šimtai. 
Pirmininkas iš Socialistų pu
ses buvo paskirtas T. Aleksy- 

atidarė
susirinkimų ir pasako trumpų

2 vai.

kokiu tikslu šios diskusijos 
šaukiamos, būtent, kati mes 
nenorime tarpe savęs susibar
ti ar padaryti da aštresnius 
ginčus, bet mes norime kiek 
galima dėti visas pastangas 
suvienyti darbininkų klcsų į 
vienų tvirtų orghnizacijų, ku
ri galėtų tiksliausiai ginti dar
bininkų reikalus. Tai pasakęs, 
LSS. 51 kp. pirmininkas drg. 
T. Aleksynas, perskaitė seka
mų diskusijų tvarkų: viena 
valanda socialistams, kita va
landa komunistams, nežiūrint 
kiek diskusijose ypatų daly
vaus, bet tik viena valanda 
laiko tėra skiriama kalboms; 
po diskusijų gi bus leidžiama 
kalbėti abiem pusėm po 10 
minučių ir tie gaus balsų, ku
rie pirmiau nėra kalbėję, rei
škia, kas norėjo iš publikos, 
tas galėjo kalbėti.

Iš komunistų pusės daroma 
įnešimas, kad išrinkti ir iš 
priešingos pusės vienas pir
mininkas, kuris kartu padėtų 
socialistui T. Aleksynui tvar
kų vesti ir užrašinėti laikų, 
kuris kiek kalbės. Išrenkamas 
A. Daukšas nuo komunistų ir 
sekretorium Walter Morris- 
Marcinkevičius, nuo socialis
tų. T. Aleksynas pasilieka vy
riausiu 'tvarkos vedėju.

Pirmiausia perstatoma kal
bėti S. Naudžius, kaipo vy
riausias socialistų pusės ginė
jas. S. Naudžius savo kalboje 
apie per 20 minučių nurodinė
ja komunistų partijos netikusį 
veikimų, dėlei kurio tapo daug 
darbininkų organizacijų su
skaldyta, ir daugybę kitų daly
kų, iš komunistų nusistatymo, 
kurie darbo žmonėms negali 
būti priimtini.

Po S. Naudžiaus kalbos, ku
ri taip sakant, atidarė kelių į 
diskusijas, kalba vyriausias 
komunistų partijos ginėjas Sa- 
kalauskas-šukis. Jis nurodinė- 

t

ja, kad komunistų partija tai 
vienintelė, kuri gina darbo 
žmonių reikalus ir nurodo, 
kad Rusijoj tikrai vykdomas 
socializmas, Sakalauskas kal
bėjo veik nenoli pusės valan
dos. Reikia pasakyti, kad jis 
yra kiek iškalbesnisJ negu S. 
Naudžius, bet faktais jis buvo 
biednesnis, todėl ir paskirtos 
temos diskusijoms nevisai iš
silaikė, bet pirmininkas, ma
tyt, nenorėdamas įžeisti, leido 
komunistams, kad ir ne visai 
temoje kalbėti gana ilgai.

Pi^ Sakalausko kalba J. 
Smilgius palaikydamas socia
listų pusę. Vėliau kalba vėl 
Sakalauskas ir rėkia gana įsi
karščiavęs, nors koliojančių 
žodžių nevartoja — mat, die
notvarkėj pasakyta, kad ne
bus leista kalbėti nešvariai. 
Po šitos Sakalausko kalbos 
pakviestas nuo socialistų pu
sės A. Kauskas, kuris turėjo 
kalbėti, bet A. Kauskas atsi
sakė turbūt dėlto, kad nuo 
komunistų vien tik Sakalaus
kas kalba. A. Kauskui atsisa
kius, vėl kalba S. Naudžius, 
nurodinėdamas komunistų ne
tikusius darbus dėl darbinin
kų klesos ir išdėsto maž daug 
šitokius dalykus iš komunistų 
partijos veikimo.

Pirma negu mes turėsime 
reikalų su dabartine komu
nistų partija ir jos darbais,

SCENA IŠ VEIKALO “KELIAS I GYVENIMĄ”; ;
Apollo teatre, prie Randolph ir Clark gatvių, dabar y^a rodomas 

įdomus veikalas — pirmas Rusijos kalbantis paveikslas “Keliasj į Gyvenimą 
angliškais užrašais). Veikale ’vaizduojami ‘ 
ir bado buvo išmesti gatvėn be jokios priežiūros ir augo kokiuose urvuose, maistą 
uždarbiaudami vagystėmis ir t.' p. Tie vaikai ilgainiui virto kaipo kokiais Tau
kiniais ir pasidarė miestams tikra rikštė. Valdžia ėmė jiems steigti visokias prie
glaudas. bet tai mažai naudos atnešdavo. Bandyta įvairus kiti biidai. Veikale ir 
rodomas vienas tų būdų — gerupių laimėti tuos vaikus ir p4<J;>ryt£ iŠ jų nau
dingus piliečius, kaip “Sergejev” (kurį vaidina gabus artistas Nikolal Batalov), 
surenka tuos laukinius vaikus if savo gerumu įgija jų pasitikėjitftą ir ilgainiui iš 
jų virsta visai normalus ir darbštus vaikai. Veikalas yra pilnas naujausių rusų 
dainų.

šis įdomus veikalas tik iki sekmadienio bus Apollo teatre, • Pirmadieny jis 
persikels į Punch W Jndy teatrą, Van Būren gatvėj, arti Michigan Avė.

bet
pa-
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mes turime pažinti nors kiek 
praeities istorijų ir iš kur tie 
komunistai atsirado. Prieš 
1889 metus apie per 15 metų 
Bakuninas skelbė tam tikrų 
utopinio socializmo idėjas, 
vėliau apie per 10 metų baku- 
nistų tarpe atsirado anarchiz
mas, kuris nuo 1889 metų bu
vo pasidaręs gana veiklus dar
bininkų tarpe. Nors bakuniz- 
mas pagimdė anarchizmų, 
anarchistų veikimas visai 
krikdė Bakunino eiles.

Darbininkai pasilikę be 
kio internacionalo, nega
sėkmingai vesti kovų už savo 
reikalus, todėl 1889 metais su
šaukė viso pasaulio darbinin
kų kongresų Paryžiuje ir įkū
rė II darbininkų Internaciona
lų, ir tame kongrese buvo pa
skelbta Pirmoji Gegužes kaipo 
darbininkų šventėm -

Nuo 1889 metų iki 1893 me
tų Rusijos Socialdemokratų 
Partijai ištikimai vadovavo 
Martovas ir Leninas. Tik Ru
sijos Socialdemokratų Par
tijos suvažiavime 1893 m. 
Brusely, o vėliau ir Londone, 
pasireiškė dvi priešingos pu
sės. Nors su Reninu ėjo ma-. 
žuma delegatų, o su Martovu 
didžiuma, bet Leninas tikrino,1 
kad dauguma partijos narių 
jo taktikai pritaria. Pasėkoje 
tų ginčų ir atsiradę prievard
žiai “menševikai” (mažumie- 
čiai) ir “bolševikai” (didžiu- 
miečiai). Bet kaip Marto
vas, taip ir Leninas vadinosi 
socialdemokratais, priklausė 
vienai partijai ir apie kokį 
ten komunizmų Leninas visai 
nė nesvajojo. Iš bolševiko ko
munistu Leninas . virto tik 
1917 metais, kuomet pavyko 
jam nuversti Rusijos revoliu
cinę demokratinę valdžių, ir 
nuo to laiko Leninas pradėjo 
varyti agitacijų už komunistų 
partijų. Reiškia, Leninas išbu
vo 24 metus socialistu, o tik 
7 metus komunistu. Taigi ka
da Leninas turėjo, daugiau 
darbininkiškos sųmonės, ar 
per tuos 24 metus, ar per tuos 
7 paskutinius metus?

Nežiūrint Lenino paskutinių 
metų nusistatymo, jo III Inter
nacionalas turėjo neblogas pa
sekmes, nes darbo žmonės po 
pasaulinio karo buvo pusėti
nai nuvarginti ir apimti revo
liucinio ūpo; antra III Interna
cionalui pavyko nemažai pa
traukti savo pusėn organizuo
tų darbininkų iš II Internacio
nalo, ii' rodėsi, kad neužilgo 
ateis valanda, kada komunis- % 
tų partija užims vadovauja
mų vietų viso pasaulib darbi
ninkuose. Bet pasirodė visai 
priešingai. Kaip Bakunino uto
piškas socializmas pagimdė 
arnachizmų, nuo kurio vėliau 
pats turėjo subyrėti, taipvLe
nino įkurtas komunistinis III 
Internacionalas, pagimdė viso
kių sklokininkų, kurie pačio
je Rusijoje yra šaudomi ir į 

kemšami, o kitosekalėjimus
' I. • ■ '• 
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labai 
(su 

”bezprizornyjaM vaikai, kurie po karo

šalyse, pav. Amerikoje, /komu
nistų partija turi vešli atkak
lių kovų prieš tokius skloki- 
ninkus. Todėl išmestų ar pra
sišalinusių iš komųhistų parti
jos žmonių skaičiits rie tik ne
mažėja, bet kas kart vis didė
ja, ir atrodo, kad IIt Interna
cionalas susilauks tokio pat 
likimo, kokio susilaukė Baku** 
niuo vadovaujamas Interna
cionalas.

Kad prie to eina III Interna
cionalas, . tai štai keletas fak
tų: Lapkričio mėnesy 1930 
m. 3 Rusų inžinieriai tapo nu
teisti sušaudymui, bet vėliau 
mirties bausme tapo pakeista 
po 10 metų kalėjimo. Vasario 
mėn., 1931 m., telegrama iš 
Maskvos pranešė, kad 4 rusų 
profesoriai Platariovas, Tarlė, 
LichacoVa ir -BiUbovski, tapo 
prašalinti įiš \jfetU ir komunis
tų partijos. Tuo pačiu metu iš
mestas iš Karolio . Markso ir 
Engelso Instituto pirmininkas 
pijof. Riažanovas, buvęs geras 
Lenino draugas. Vasario mėn. 
1931 Maskvoje* tapo nuteista

14 socialdemokratų nuo 5 iki 
14 metų kalėjimo už tai, kad 
palaikė draugiškus ryšius su 
užsienio draugais. Sausio men. 
1931 m., tapo prašalintas iš 
vietos ir komunistų v par
tijos profesorius Džermai- 
dze už tai, kad bandė pa
skelbti, jog dabar Rusijoje 
darbininkai gauna mažiau 
mokėti negu prieš karų, o 
pragyvenimas brangesnis. Ba
landžio men., 1931 m., Mas
kvos spaudoje tapo paskelbta, 
kad Riazaniaus gčlžkelio tar
nautojai, Popov, Samborski, 
Skod., Frolov, Rikilin ir Plat- 
fanov, tapo nuteisti mirčiai ir 
ant rytojaus dekretas įvykdy
tas. Balandžio mėn 
atėjo žinia iš

1931 m., 
Maskvos, kad 

Afrcinavo apylinkėj tapo su
imta 10 ūkininkų ir nuteista 
mirčiai. Gruodžio mėn., 1931 
m.J Amerikos korespondentas 
aplankęs angliakasyklas Du- 
baso, Dono, ir Baseino, So
vietų Ukrainoj, praneša Ame
rikos spaudai, kad tų anglia- 
kasyklų darbininkų tokia pa
dėtis, kad Jie geriau sutiktų 
dirbti katorgoj, o ne tose ka
syklose. To korespondento ap
rašymų patvirtino dar ir par
gabenti apie 1,000 angliakasių 
iš Vokietijos, kurie po kelias 
savaites padirbę gryžo atgal, 
sutikdami verčiau būti be dar
bo, negu dirbti Sovietų Rusi
joj. Sausio mėn., 1931 m., vie
nas! Sovietų Rusijos žvalgybi
ninkas, kuris toj vietoj dirbo 
per 10 metų, pabėgęs į Suomi- 
jų praneša Amerikos spaudai, 
kad šiauriniam Sibire yra iš
tremtų politinių kalinių 662,- 
200 tarp jų yra 569,983 vyrai, 
73,285 moterys, ir 18,932 jau
nuoliai nuo 13 iki 17 metų.

Iš prieš porų metų įvykusio 
III Internacionalo kongreso 
Maskvoje raporto mes matėm, 
kad tik per du metus iš ko
munistų partijos ir neteko dar- 
400,000 narių. Gruodžio mėn. 
1931 m. tapo išmestas iš ko
munistų partijos jrneteko dar
bo Rykovas, kuris po Renino 
mirties buvo užėmęs jo vietų 
kaipo liaudies komisarų tary
bos pirmininkas. Tuo pačiu 
laiku tapo išmesti dar ’ trys 
žymus Sovietų valdininkai, 
kurių tarpe ir žinomas komu-

nislų veikėjas Tomskis. šie 
išmesti iš aukščiauslbs ekono
minės tarybos.

1931 motais po Pirmosios 
Gegužes Vokietijos komunistai 
susipešė tarpe savęs už nepa
vykusį Gegužinės apvaikščio- 
jimų ir daug žymių komunistų 
apleido partijų. Taipgi 1931 
melų pabaigoje Lietuvos ži
nios pranešė, kad garsus pa
saulio mokslininkas ir auto
rius Jungtynių Europos Vals
tybių ir didis taikos šalinin
kas, savo knygoj rašo, kad 
dabartinė"Sovietų Rusija netu
ri nieko bendra nė su (socia
lizmu, nė su Karolio Markso 
mokslu, ir kaipo tokia, S. R. 
respublika neturi teisės save 
vadintis revoliucine, nes ji 
savo esmėj yra kontrrevoliuci
nė. i

Tai tik maža dalelė paimta 
iš Rusijos komunistų partijos 
veikimo, ir tai mums aiškiai 
parodo, kad su tokia partija 
darbo žmonėms neverta nie
ko bendra turėti, bet tai dar 
ne viskas.

Šiai Amerikos Komunistu 
Darbai:

Nuo pat atsiradimo komu
nistų šioje šalyje, jie stovėjo 
prieš visokias reformas, parla
mentus ir kitokias priemones, 
su kuriomis darbo žmonės ga
li kiek nors sau geresnę ateitį 
išsikovoti; vadino tai kapita
lizmo lopymu ir buržujų iš
imsiu. Bet šiandien jau ir jie 
patys tų priemonių griebiasi, 
vadinasi, jie šiandien skelbia 
tai, ant ko vakar ugnimi 
spiaudė. Reiškia, kad komu
nistai neturi savo principų.

Jie savo siaura politiška va
ga eidami neišsjtenka net su 
tokiais žmonėmis, kurie stovė
jo priekinėse komunistų eilėse 
ir dabar juos meta laukan iš

partijos kaipo sklokininkus, 
pav.- Ptuseikų, Butkų, Straz
dų, ŠarkiUti^ Jankauskų, Ju
siu, BaceViČitj ir daugj’bę ki
tų. Ar šitokia * partija gali 
darbinirikafris vadovauti? ži
noma, kad ne.

štai lietuvių komunistų or
ganas “Laisvė” lapkričio 27 
dienį, 1930 m., rašo raginda
ma f J. AL W. of America na
rius sugriauti tų unijų ir su
naikinti jos Čarleiius, ir kvie
čia nacius stoti į komunistų 
vadovaujamų National M. U. 
Argi čia “Laisve” nelošia grio
viko rolę? Gegužės mėn., 1930 
m., Ncw York International 
Ladicfi Garthent Workcrs na
riai sustreikavo reikalaudami 
kompanijas atnaujinti jau pa
sibaigusį sii linija kontraktų. 
Tada komuriisiai, turbut su 
bosais srisitar^, paskelbė neva 
kitų štteikų, kad pirmųjį su
laužyti. Ir Vėl td pati “Laisvė” 
ragina darbininkus neklausy
ti unijos vadų ir eiti į darbų. 
Taigi čia komunistai pasirodė 
ir streiklaužiais. Laisvė rašo, 
kad balandžio 25 d., 1931 m., 
Patcrsori, N. J., komunistai 
komunistams išardė prakal
bas, kur turėjo kalbėti Bimba 
ir Gordon. Argi tokia partija, 
kuri streiklaužiauja ir vieni 
kitus persekioja, kų gera duo
da darbininkams?

(Bus daugiau) .

Skelbimai Naujienose 
Juoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
v ra naudingos.

DIDŽIAUSI
SUTAUPIMAI

“MIDWEST STORES” SANKROVOSE
Kokybė ir Žemiausios Kainos!

Išpardavimas Pėtnyčioj ir Subatoj, VASARIO 19 ir 20

va a aKiaušiniai ŠVIEŽI 
PUIKIAUSI 

PARINKTIN1A1

"Borden’s” Evaporuotas 
Augšti Kenai

luz. 18c
3 20cMILKAS

CAMPBELL’S CIŲ SRIUBA 3 ^iZOc
- ■' .......' ...^1—— ■■■■■  ,

“Hillsdale” 1
RIEKUTĖS ............... No. 2 kenai I

■ ■ --- -------------- ------------------------ ------------------------ ------------ -- ------- -------- --------------i

DAT T I?R ”Midwest” Greitosios ar O 1ivLIIjLjJCjLz wA J. Reguliarės. Did. pakeliai ■■■ hž I

PINEAPPLE

‘'Midwe«7 Orangė Pekoe <4
ir Pekoe’ l/< svaro pak. I w UARBATA

TYRA COCOA ktnii 2UŽ 17C
17 AI II Makaronai arr VU Lira špagetai 2... 15c
MARSHMALLOWS "T^D” 3 25c

TOILET TISSUE „i* 30ž17cSusipažinkite Arčiau! 
Jeigu ju$ tiek pažintumėt Old Dutch Cleanser, kiek jį pažysta 101.- 
160 šeimininkių, kurios nesenai mums rašė, jus taipgi sakytumėt: 
“Old Dutch ,yra vieriatinis valytojas reikalingas mano namuose”.

Skaitykite p-les Scott įdomius patyrimus su Old Dųtch:
“010 Dutcfit Cleanuor, tikra patfclba kiekvienai .Seimininkei, namų va
lymą padaro tikrų smagumu. Jin yra ekonomiAkas, kadangi mažai 
jo tereikia nuodugniam valymui. Jin nereikalauja smarkaus trini
om ir jo Švelnus smulkumas užtikrina saugumą valymo ir poiiSia- 

. vinto Pačiu brangiausiu sidabrinių ir stiklinių daiktų. N6ra nieko 
genesnio Šveitimui poreelano, aliumininių paiktų ir jis nebraižo. 
Vartokite H .valymui medžio dalykų nesibijodami pažeisti malevų. 
Jis yra puikiausias pašalinimui domiu nuo rankų, palieku jos 
švarios ir šviesios. Vartokite ji visame namo ir jus turčsito spin- 
dančio švarumo hipmj".

' (Pasirišo) Miss Holen Scott, Charlotte, N. C.

Kiekvieną dieną v?i daugiau ir ^daugiau moterų pradeda vartoti Old 
Dutch išimtinai, kadangi jis valo daugiau dalykų...valo greičiau... 
ntbraižą...mažiau kaštuoja jį vartoti, kadangi jo ilgiau ištenka...yra 
visuomet švelnus rankoms.. Daugiausia parduodamas valytojas pa
saulyje. r . '. , ,

' ■> • > * ' ’ " * ** ■' h ' • •

DEL SMULKMENŲ APIE DEIMANTINIO ŽIEDO KONTESTĄ 
klausykitės Old Ddtcb Mergaitės kiekvieną panedėlio, seredos ir pėt- 
nyčios rytą visu Cplūptbia Broadcasting System tinklu. Klausykitės 
iŠ WBBM stotiei 7:45' v. ryte. ___
- • - - OLD DUTCH HOtpĘRIAI SPALVUOTI ....
Frlslųsklt lOe lr maltum panė)| 16 Old Dutch lelbello už
OLD DUTCH CLEANSER,
_ , Iii; Wept Monroe St,, Chieago, III.
Rasite pridėtus,;., .(kibtų ir... leibeUų, už kuriuos

’ *Wulri vte m
Vardas
GatVč
Miestas,

T7 A 17 A “Midwest” Golden Sant- O svar.
KAVA os’ raudon-* maiš- 1 «v- O maiš.

“De Luxe” KAVA kokybės ....... . . 1 sv.
kenas

BEAN SPROUTS “Midwest” No. 2 ken. 10c 1        - ■■ .. . .
GRABAM KREKES Pienas ir medus sv. pak. 16c 

“BUCKEYE” MALT SYRtJP s..., 41C 
10cWH0LE WHEAT

FLAKES .................“WHEATIES”
NAPHTHA MUILAS . "midvzest” 5 st. 22 C

TAT DIDELI RAUDONI
UdLVIuIAL “CHAMPION”

.. ,  i i      —i—~ i.—   . n i

BANANOS Gražios, prinokusios 3 tv 17 C
“SUNKIST” LEMONAI.................. tuz. 19c
GRAPEFRUIT Sultingi.................. 4 už 15c

RUSSET BULVĖS pekas 25c

5„ 17c

M

nr*^ ii miie saugus
OĘvI stiprus n t A LflJUd pakeliai 
Rrgl ATIDARO . UŽSIKIMŠUSIAS NUOVADAS. 
2ąĮa£| PALAIKO NUOVADAS ATDARAS.

Aa Pas Visas Groserninkus.

•U6HTKT

“BUY AT THE lMIDWE FOR LESSH

MIDWESTC£STORES

1/1 IKDhf'tHVUiiNT

l
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Lietuviai Gydytojai

Penktadienis, vas. 19, 1932

CHICAGOS 
ŽINIOS
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kee per vieną valandą ir 45 mi
nutes. Dabar kelionė atliekama 
per valandą ir'40 minučių.

Kaip dabar šios linijos elekt
rikiniai traukiniai operuoja, jie 
pravažiuoja 87.19 mylių per 
valandą ir 40 minučių, padary
dami 52.3 mylias valandoj, ne- 

Bainai kaltinami apga-jžiurint to, kad tenka jiems 
bėgti tirštai apgyventomis vie
tomis, kur patvarkymai drau
džia važiuoti 
nusakyta, ir 
mų.

Išvažiavus 
durmiesčio, nuo Harrison gatvės 
ir iki Howard g-ves Chicagoje, 
74 mylių kelionė atliekama per 
68 minutes, padarant vidutiniš
kai 65.3 mylių valandoj.

šitaip greitinant susisiekimą 
elektrikiniais traukiniais, sutau- 
pinama brangus laikas keliauto
jams.

Mokyklų skolos siekia' 
j $37,945,000

Mokyklų tarybos skolos, j ku
rias įeina nemokėtos mokyto
jams algos, šiuo laiku jau yra 
pasiekusios sumos $37,945,000.

.Taigi greitoj ateity vėl Brid- 
ra. p. J. J. Eliąs, panko vedėjas. Ijeportas turės gerą vietą paval- 
Kąlbarit apįe,šį Biųbą/tepk^^yti'ir užęiti lipomam laikui pra- 

vkd ęiffti.-hipnas Petras.

vyste siekiančia $16, 
000,000

60 metų kalėti už gal 
važudystę

indaitmentas pri-

greičiau, ne kad 
nežiūrint sustoji-

iš Milwa'ukee vi-

Charles Wertz, 24 m., ir Wal- 
ter Wozolek, 25 m., nuteisti 
kalėti kiekvienas 60 metų už 
raišovimą Henry Schmidt, deli
katesų krautuvės savininko, 
4728 Belmont avė., kai jie da
rė holdapą toj krautuvėj. Pa
rulio juodu galės prašyti tik iš
buvę kalėjime 36 metus.

Deliai užsidarymo dvylikos 
Baino batikų tų bankų virši
los kaltinami yra apgavyste 
(fraud) 116,844 depozitorių su
ma $16,000,000.

Grand džiure išnešė ketinius 
iudaitmentus prieš John Bain 
senį, prieš du jo sūnūs ir tris 
kitus bankų viršininkus.

Pirmasis
skaito 73 punktus ir kaltina 
Bainą ir jo bendrus suokalbiu; 
tūos punktuose nurodoma, jo- 
gei kaltinamieji gavę suktybe 
(fraud) daug maž $13,000,000 
iš 116,844 depozitorių.

Toliau Bainai įtariami, kad 
jie prigavi ngu bud u išvylioję 
dar apie $3,000,000 pardavinė
dami saugmenas (securities) į- 
vairių Bainų biznio įstaigų.

Trys kiti indaitmentai įtaria 
Bainą senį ir kitus kaltinamuo
sius tuo, kad jie ėmė depozi
tus, nors jau-žinoję, jogei Qhi- 
cago Lawn State Bank, West 
Englewood Trust and Savings
Bank ir Stony Ishnd State nors dieną, dvi ar tris savaitč- 
Savings Bank nebepajėgė vers- je- 
tis (iusolvent). ,galima gauti, nes šiandie daug

Visa suma kaucijos įtartie- žmonių nori dirbti darbą kokį 
siems (indaititiems) paliuosuoti gauna, 
iki teismo siekia $84,00. Kaitei- Amerikos Legionas kreipiasi Į 
ja seniui Bainui nustatyta $19,-! reikalingus darbininkų žmones

Pradejo vajų darbams 
surasti

Amerikos Legionas, darbuo
damasi per savo 188 postus su 
daugiau kaip 35,000 narių, pra
dėjo vajų ir varys jį dar šį 

■mėnesį (vasario mėn.), kad su
rasti darbų bedarbiams. Legio
no atstovai lanko biznio įstai
gas, dirbtuves, o taipgi reziden- 

icijas ir stengiasi gauti prižadų 
■ darbui vyrams ir moterims, jei 
galima, pilną laiką, jei ne, tai

Jie renka darbą koks tik

nesirinkdami. Taigi

000.

Džiova chicagos 
stui

mie-

sesija, 
finansinei

Specialu legislaturos 
sušaukta Chicagos 
painiavai pašalinti, išposėdžia 
vusi porą mėnesių 
l;wkfit>s L
s|sitjhk ti
vaitą po balandžio 12 dienps 
nominacijų,' būtent to mėnesio 
19 d.

, Merus Cermakas, numatyda
mas, kaip sakoma, licsius laikus 
npestui, įsakė padaryti tyri
nėjimą visuose miesto departa
mentuose ir paleisti visus gali
nius darbininkus, kurie jau nė
ra gavę algų nuo 6 savaičių 
iki 6 mėnesių laiko. Meras 
planuoja palikti darbe tik tokį 
skaičių darbininkų, kuris kaip 
ir palaikytų vyriausybės skele- 
toną.

‘ Dtt 
pilni, 
šių.1

j išsiskirstė 
bok. nes u tekusiu .fi 

fttaV selžSncTjįa-

pranešimu painformuoti jį, o 
jis pasiųs darbui atsakomingus 
asmenis—taip vyrus, kaip mo
teris.

Cook kauntės vajui komiteto 
priešaky stovi E. K. Smith kaip 
samdai pirmininkas. Jo ofisas 
randasi adresu 209 No. La Šal
ie st., Chicago.

Paletę* iš*'darbo' ^2^79 
darbininkus

pa-•Mėi as Cermakas ketina 
leisti iš tarnybos tuojau 2,479 
darbininkus; daugiau miesto ir 
pavieto darbininkų busią pa
kista neužilgo.

Butlegerj nudaigojo 
haidžiakeriai

Bridgeportas
Fellovvship House rengia’ ap- 

vąikščiojimą, kad paminėti 200 
metų sukaktuves nuo to laiko, 
kai gimė George Washington.

Apvaikščiojimas rengiamas 
Mark White Sųuare svetainėj, 
prie 29 ir Halsted gatvių, šeš
tadienį, vasario 20 d. Apvaikš
čiojimas prasidės 7:30 vai. va
karo.
' Bus išpildytas turtingas pro
gramas.
numerių: 
riotinių 
Woman’s
2. Vėliavos iškėlimas; 3. Little 
George’s Hatchet” — dramati
zuotas pasakų atpasakojimas; 
4. Maršavimas—išpildys skau
tai ; 5. Dainos—dainuos mergai
čių choras; 6. Kitokie nume
riai: ‘'The General Goes Home, 
Lafayette’s Toast, The Lancer, 
etc.

Įžanga visiems veltui.

Jisai susidės iš Šių 
1. IHraukos iš pat- 

kurinių
Club Kitchen Band;

išpildys

Bridgeportas

departamentai paliksią 
tai {Milicijos ir ugnege- 

Bus dedamos pastangos 
palaikyti mokyklas iki ateinan
čio rudens kuomet, nužiūrima, 
jos turėsiančios užsidaryti.

Pasak mero, nuo Chicagos di
džiojo gaisro nebuvę miesto fi- 
nansuHę. tokios sunkios padė
ties, kokia yra šiandie.

Vadinami haidžia'keriai nušo
vė kulkosvaidžiu Edvinų Gili, 
27 metų, aikogolio išvežiotoją 
iš Calumet City, Ind. GUI pa
sitiko galą valstijos ’vieškelyj 
arti Fowler, Ind. Haidžiakeriai 
atėmę, pasak policijos, liodų ai
kogolio iš jo. Dar pasigenda
ma Andrcw Bunduros, Calu
met City butlegerių ; genges 
viršilos. Policija mano, kad ir 
jis tapo nudaigotas.

Rekordinis greitumas
įNaują važiavimo greitumo re

kordą įvedė praėjusį sekmadie
nį' elektrikiniai traukiniai Chi
cago North Shore ir Milwaukee

> linijoj. Pirmiau tie traukiniai 
padarydavo kelionę tarp Chica-
gos (yidurmiesčio) ir Milwau- žio ligai gydyti.

Vėžis galima išgydyti
Dr. Burton J. Lee, iš Cor- 

nell universiteto, kalbėdamas 
Chicagos daktarų draugijai, pa
reiškė, kad didžiumą susirgimų 
vėžio liga galima išgydyti, jei 
tik liga anksti businti paste
bėta ir tuojau pradėta gydyti. 
Dr. iA*e skaitosi autoritetu vė-

yra. p. J. J. Elias, Įjąnko vedėjas 

priminti, kad jį, lanko taip in
teligentiški profesio
nalai it biznieriai, kaip »visuo
menės darbuotojai į be to, liliu- 
be reiigiaina įvairus draugiški 
vakarėliai, partijos ir kitokie 
pasilinksmipįmaį.; ,

i iii m i»<w>»^iii4iwiwiii«* »i ,|hj'|CĮ>įĮ^11........... . ............... . ■ '

A% . -4 A T ‘j,’!'.’ j .RAIIA į>TĄATREįPllLLU Randolph ir ClarkII VlaBeV Bį paliovos nuo piet
Tukstančini tapo Sužavėti!

šimtai atėjo antęą kartą 
Rusijos Pirmas kalbantis Paveikslas J. f

W (8u Angliškais užrašais)

TO*
HFE*

“Kelias į Gyvenimą*’ Sujudinanti drama 
apie Rusijos “bezprizosnyje” vaikus. 
Sielį Sujudinantys Raįų Chorai, Šokiai, 
Dainos. Paveikslas, kuris šturmu užka
riavo Londoną, Maskvą, Berliną, New 
Yorką ir Chicago. 50c. iki 6 v. v.
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Graboriai

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
8147 So. Halsted Street 

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

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS ‘ 

U ta rn i n kais, Ketvergais ir Subatųms 
2420 IV. Marųuette Rd. arti Western Av.

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -is 

1*21 So. Halsted Street

L Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

730 W. 62 St
Tel. Englewood 584(

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
f ■ > ' .. . . » . f •< ■

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

i rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Telefonas Yi’rd, 1138

1327 So. 49th Ct 

Telefonas 

Cicero 3724 ’

1646 W. 46th St 

Telefonai 

Boulevard 5203

i Boulevard 8413

Pbone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti- 
Rezidencija 6628 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 Street, 

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

......... ......... ....

S.M.SKUDAS
Liethvis

GRlABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

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

|r nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek- 
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

Phone Boalevard 7042
UI? P 7 VI?'7I7’T TQ U lu Lt* V

Dentistas
4645, So. Ashland Avė.

arti 47tb Street

Lietuves Akušerės

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

Tel
VALANDOS:

nuo 
nuo

i

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY

8 MIDW1FE

6109 South
Albany A v.

Pbone
Hemlock 9252

Kenwood 5107

9 iki 11 valandai ryte:
6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor of 35tb £5 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

|vairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias it chroniškai ligas vy
rų. moterų ir vaikų pagal ■ naujausiai 
metodus X-Ray ir kitokips elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 VV. ISth St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

P-nfct KemėŠienė vėl ęįs į Uni- 
versal Kiiubą g'Rspadinįuti

t, Tęl>o ungirsi^^aįKM, 
rhėšienė neužilgo vėl eisianti į 
Universal kiiubą už gaspadinę. 
Pastaruoju laiku , Universal 
kliubas, kuris randasi flniversal 
State Banko trobesy, antrame 
aukšte, neturėjo gąspądinės.

Porą metų atgal p. Kemėšie- 
nė gaspadoriavo , tam kliubui, 
ir visi, kurie tiktai esame lan
kę kiiubą, pamename, kad ji bu
vo gera šeimininkė ir gamino 
puikius valgius.

T&VAI DŽIAUGIASI KAI KŪ
DIKIS GERAJ MIEGA

štai yra būdas, nuraminti ver
kiantį, budintį kudikj ir greitai 
ir lengvai jį užmigdyti. Jį pa
taria daktarai ir mŪipnai ploti
nų prirodė jį esant saugų ir ne
kenksmingą. Keli lašai grynai 
ąugalų skanios Flętcher’s Cas
toria užmigdys į kelias minu
tes piktą, neramų kūdikį ar 
vaiką! O nuo dieglių, kdnsti- 
pacijos, šalčių ir paįrimų nie
kas negali, lygintis Castoria. 
Chas H. Fletcher parašas yra 
ženklas tikros Castoria. Dpi 
saugumo šalinkis imitacijų.

Stanley P/ Mažeika 
Grųborlus ir 

i Balzamuotojas • <> •
Moderniška Ropiyčia Dovanai 

Turiu automobilius ‘ visokiems reįka- 
' lams. Kainai prieinama f .... . ... • <•. - r

331$ Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse - kuopigiausia.
Reikale meldžiame ?tsiŠauįkti, o niųių 

darbu busite užganėdinti.
Tel.' Rooscvdt 2545 arba 2516

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

Į43Į9 S. Cpurt,, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

t"- ■■ pr■ >•.«i»  

. . ■■■■• v - -V *.

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS ČHIČAGOJ l

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 

/ nepu . kiti todėl. ka< 
priklausau prie gra

bų' išdirbystfs 
J OFISAS:

18th Street
TčL Canal ‘6174
?-SKYRIUS: ‘

32*3=8 < S. Halsted St 
Tek' Victory 4088'

DIL VAITUSH, OIT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

'■ Sugryžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
ąkių aptemimo, hervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
tjriimparegyst? ir toliregysą. Prirengia 
teisingai akįųiusi Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas.! SpeCialė atyda 

Atkreipiama į mokyklos vaikus; Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LĄIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Pbone Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visų akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS *

Ekspertas tyrimo *|<ių 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. Pbone Canal 0523

Td. Yards 1829

DR. G. SERNER
Lietuvis akių speciąlistas

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, ibiputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel.’, Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 

Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
nedėliomis pagal susitarimą 
Tel. Lafayette 7337 

Tel. Hyde Park 3395

Vai. 10 ik 
(Vakarais: 
Seredomis

Ofis 
Rez.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Cbicago. Iii.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

iki2 i 
10

00^6

Rez. 6600 South Artesdan Avenue 
Pbone Prospcct 6659 

Ofiso Tel. Čanal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

ta

Ą. M0NTVIP, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

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

‘ Tel. West 2860 '
Namų telefonas Brunswick 05^7

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai • 

OFISAS
4 729 South Ashland Avė., 2 lubos

' , CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midvvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po p

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

ier

Ofįso Td. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR A. A. RUTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street 

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

Nedėliomis ir čventad. 10—12 dieną

Chroniškos ir ilgos ligos
Skilvio. Širdies, Plaučių. PMvča. Inkstų 

bėgantys Hemoroidai. Kraujo ir Nervų Pa
krikimai Astma, Visokioą Moterų Ligos. 
Kainos nupigintos.

DR. ALEX W. MARMOR
GYDYTOJAS, CHIHUBGAS IB 

OSTEOPATA8
<407-0 Nortb Kedale . Avenue 

TeL Indcpendence 0033
Valandos: iki 1 v. p. p. ir nuo 

6 iki 0 v. vak.

Advokatai

127

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Rootn H13 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard p 10
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvttgą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKO!

Lietuyys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė ąbu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tėl. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Ptospcct 1930

8

h Mb

7—-9, Antradienį

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South V/estern Aoenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 ''-iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

____________________________________

Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

Hemlock 8151

DR, V, S. NĄRES 
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Macgiieite Road

Valandos t 9

Marijona Madalinskiene
PO TĖVAIS ŽILIUKĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu vakario 16 dieną. 6:40 valandą . vakare,
- 1932 m-- sulaukus pusės amiraųs. gimus Telšių apskr., Licplaukio par., 

VįJkaipų kaime- Amerikoj išgyveno apie 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime vyrą Pranciškų, sūnų Steponą, brolį 

Vincentą Žilių ir brolienę Oną. 3 seseris — Leonorą, Oną ir Liudvisę ir 
švogerius,/ o Lietuvoj 2 seseris — Barborą ir Domicėlę, švogerius ir 
gimįnes. „■ ' •

Kuoas pašarvotas, randasi 3159 So. Emerald Avc.
-Laidotuvės įvyks šeštadieny, vasario 20 dieną, 9:30 vai. ryto iš na

mų į Šv. Dovydo parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už veliones sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kajcįmiero kapines.

Vist a. a. Marijonos Madalinskienės giminčs, draugai ir paŽbtami 
jcsat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutekti ji paskutinį pa- 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. >•
Vyras. Sunas, Rrolię. Seserys., ^Vftgeriai ir Giminės-

Laidom?ese paiaroaųja.grabopus. *8. M. Skudas. Tel. Rooscvcjt 75 3 2.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

L . f ■

MM-

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Men visuomet teikiame širdingą, eimpatingą ir ramu 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalinga* 

J. F. EUDEIKIS & CO.
JUSU GRABOKUI 

Didj.l. Ofiau >, 

4605-07 South Hermitage Avenue 
VUTM«ui> YAKDS 1741 i« 1743 . .

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo *10 iki 12

Duokime savo akis išegzaminuoti 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard. 6487

Duokite savo akis išegzaminuoti 
. DYKAI

Registruotam Optometristui
Akių Specialistas. Virš »15 metų 

patyrimas
Valandos 9 ryto iki 9 vak. kasdien

DR. J. GROUPE
4631 S. Ashland Avė. Tel. patds 6780

Liet^

Dr. Vincent C. Steele
Dcntistas

4180 Archer Avenue

DR. J. J.KOWA!RSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 8 
. Tel. Prospcct 1028.

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Margaite Rd. 

kampas 6Ztfa ir Artcsian Avc. 
Telefonas Grovėhilly 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir Z-9 po pietų, sercdonis po pietų ir 

nedėlioins pagal susitarimą ,

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonu Canal 2552 

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

■

‘ A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 IV. Wuhington S t.
Room 1502 Td. General 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarų.. Ketv. ir Subatos
— Iki 9 VaT

Tel Lafayette 73374145 Archer Avi

Namų Tel. Hyde Park 3395
■ -................. ... ............. ... m ■« »iiw»i>ii..^i*ii»iiw*ii<i»iiiiiw»iii««»ii<irt>ini ■ ■ manu  

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Bordėn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Ądams St., Room 2117 
Telepbone Randolph 6727 

Vakatttįs_ 115) W. 22n«č St. nuo 4-9 
Telepbone Roosevllt 9090

Namie 8-9 ryte Tel. Republic <-9600

JOSE P H J. G It I SU
Lietuvis Advokatas

46)1 So. Ashland Ane. 
Tel. Boulevard 2800

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

't' Alį (!•

-
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Tarp Chicagos
Lietuvių

P-nia Zabukienė ir 
vėl dainuos per radio

Neseniai p-nia Zabukienė dai
navo per radio iš stoties WGES; 
lobo Kylocvcles, Naujienų pro- 
grame.

Klausytojams jos dainavimas 
labai patiko, ir todėl Naujienų 
programų vedėjas, p. Kl. Jur
gelionis, pakvietė, o p-nia Zabn- 
kienė sutiko dar kartą padai
nuoti per radio ateinantį sek
madienį Naujienų programa 
nuo 6 iki 6:30 vai. vakaro.

—Rep.

‘dirt

V

L-«*■

Charles Steponavičius, vedė
jas Lietuvių Choro Pirmyn, ku
ris stato “Agurkus” Lietuvių 
Auditorijoj sekmadienį, vasario 
21 d. Vaidinimas prasidės 6 v.

Pirmyn Choras vai 
dins “Agurkus”

Sustojau Bridgepor^35 gat
vės karą paimti, šalia1 du jauni 
vyrai ir šnekasi angliškai:

—Kur busi ateinantį sekma
dienį?—'klausia vienas.

—Su savo saldžiąja' širdele 
eisiu pažiūrėti “Agurkų” Lie
tuvių Auditorijoj— atsako ant
rasis. Ir klausia draugo:

—O jus, ar busite?
Pasigirsta toks pat atsaky

mas: esą, negalinga praleisti 
tiek daug fonių.

Jeigu jaunimas iš anksto ta
rias eiti “Agurkų” pažiūrėti ir 
žino, kad bus “fonių” užtekti
nai, tai aš sau vienas misliju 
skaitydamas “Naujienose” apie 
spėkas, kurios - dalyvauja loši
me, kad “Agurkai” patys už 
save kalba.

Aš esu pasiryžęs pamatyti tą 
operetę. Turėdamas supratimo 
apie “Agurkus” iš aprašymų, 
kurie jau tilpo Naujienose, ne
matysiu reikalo kalbėtis su 
draugais ir klausinėti, kuris vai
dintojų ką pasakė, kokią ^ąiną 
dainuoja, o tik klausysiuos ir 
seksiu veikalo vystymąsi.

Jau turiu ir biletą nusipir
kęs. Rengiuos Lietuvių Audito
rijoj but anksčiau, kad gauti 
gerą vietą, arčiau prie pagrin
dų, pasitikėdamas, kad Pirmyn 
choras tikrai užganėdins pub- ’ 
liką.

Dabar dar keletas žodžių apie 
Pirmyn chorą. Rodosi, visai 
neseniai jis buvo mažas choras 
su mažu būreliu mano amžiaus 
dainininkų, lyg didelis miško 
vienas medis tepasilikęs, be at
žalų. Atrodė, kad baigia savo 
gyvenimą vienas.

Bet štai atsisuko geras vė
jas, kuris atnešė sėklų ir užpil
dė Pirmyn chorą atžalomis. Da
bar yra’ kuo pasigėrėti • pačiam 
chorui ir yra kuo pasigėrėti ki
tiems. Ačiū už sugabumą se
niesiems choro darbuotojams, 
kad jie patraukė prie Pirmyn 
choro tokį mokytoją, kaip p. 
Steponavičius, kuris moka jau
nimą spiesti prie lietuvių sce
nos ir prie lietuvių dainų.

—P. Daubaras.

imti ir tuos pinigus. Bet savi
ninkas vietoj pinigų pasitvėrė 
savo revolverį ir šovė j bandi
tus. O banditai, apleisdami, 
taippat atsakė jam šūviais pa
taikydami musų tautiečiui į 
koją aukščiau kelio.

Nelaimingasis dar patelefona
vo policijai. Kai policija atvy
ko, tai banditų nė pėdsako ne
berado. Banditai, įsėdę į au
tomobilį nudumė savais keliais. 
Policija P. Metrikį atrado vos 
pastovintį ir krauju pasriuvu- 
sį, revolverį rankoj laikantį. Jis 
buvo tuojau nuvežtas į vietos 
ligoninę. Del daug kraujo nu- 
begimo, girdėti, kad yra’ labai 
silpnas.

Kiek nuostolio banditai pa
darė, tikrai niekas nežino. Kol 
krautuvės savininkas nepa- 
sveiks, tol nėra jokių spėlioji
mų.—Vietinis.

18 gatvės apielinkė
Holdapas troko draiveriui 

prie Naujienų.

Halstėd 
pasuko

gatve iki 
ta gatve

troko sparno už

Ketvirtadienio rytą, 7:30 va
landą, italas ' važiavo troku iš 
sout sidės, nuo 79 gatvės, mies
tan f rūktų pirkti.

Atvažiavęs 
18-tos, jisai 
rytų link.

Čia ant jo
šoko jaunas vyras, meksikonas, 
kokių 25 m. amžiaus. Grūmo
damas revolveriu meksikonas 
įsivarė italą alčjon tuoj prie 
Tananevjčiaus spaustuvės. Čia 
atėmė iš jo $147 pinigais, pa
liepė nesekti paskui jį, holda- 
perį, ir dingo namų tarpe.

Apiplėštas italas skubiai įbė- 
go į artimiausią krautuvę ir 
iš čia pranešė apie savo nelai
mę policijai. Greitai pribuvo du 
policininkų skvadai, vienas jų 
policijos automobiliu, o kitas— 
privačia mašina.

Policininkai, išklausę italo 
pasakojimą, pasileido po apie- 
linkę piktadario ieškoti. Ar su
rado jį, nežinau.

-—Pilietis.

Melrose Park, III
P-lės Čepukaitės 

koncerto reikalu

Vietos žinutė

Vasario 15 d. apie 8 vai. ry
to tapo užpultas banditų ir 
peršautas lietuvis Petras Metri-, 
kis, kuris užlaiko ‘auksinių ir 
kitokių gražnos daiktų krautu
vę* adresu 152 Broadway. Minė
tą rytą, kaip tik savininkas ati
darė krautuvę, įėjo du jauni 
vyrai, išsiėmė šautuvus ir pa- 
grąsino krautuvės savininkui, 
kad užsilaikytų ramiai ir ati
darytų saųgiaąją šėpą, kurioje 
radę keletą dešimčių dolerių pi
nigais ir kitokių vertybės 

' brangmenų. >
Banditai tuo dar nepasiten

kinę reikalavo daugiau pinigų.

Pirmadienį, vasario 15 d., 
Sandaros svetainėje įvyko su
sirinkimas grupės darbuotojų, 
kurie rengia koncertą p-lei Va
lerijai čepukaitei Lietuvių Au
ditorijoj kovo mėnesio 11 d;

Susirinkime dalyvavo pp. A. 
Miščikaitiėnė, Jokantiėnė, , N. 
Gugienė, M. Dundulienė ir M. 
Jurgelionienė; iš vyrų buvo Dr. 
A. L. Graičunas, J. Butautis, 
j. Čeponis, p. Biekša ir M. Vai- 
dyla; be to, atsilankė universi
teto kliubo nariai p-lė. Gilason, 
pp. Gura ir Vaivada.

Šie visi asmens tai aktyvus 
darbuotojai ir darbuotojos, kad 
išplatinti koncertui bilietus, iš
garsinti j j, bendrai, kad pada-

Tada savininkas pareiškė ban* jryti sėkmingu.
ditams, kad turįs dar kiek pi- Malonu pranešti, kad Lietu- 
nigų savo gyvenamąjajn kam- vos konsulas, p. A. Kalvaitis, 
bary, kuris randasi užpakaly pats pasisiūlė įeiti į darbuotojų 
krautuvės. 1 komitetą Šiam parengimui. Tai

Tokiu budu banditai nusivarė gražus p. konsulo komplimen- 
pavininką j kambarį* kad pa-1 tas p-lėi čepukaitei ir koncerto

Malonu pranešti, kad Lietu- 
p. A. Kalvaitis,

'rf-' f

wUi'

Povilas StogĮs. jis vaidins či
gonų vado Džigo rolę operetėj 
“Agurkai” Lietuvių Auditorijoj

• rn i F ’ ’ vasario 21 d.

T—1—...............

niję galėsime ją papildyti arba 
pataisyti. Susivienijimo konsti
tucijoje yra pasakyta, kad įs
tatus galima taisyti priešine,ti- 
niamo arba metiniame susirin
kime.

Kol dar šalta, išvažiavimų 
komisija nieko neveikusi. Po 
Šio susirinkimo ji žadėjo turėti 
savo susirinkimą ir jame iš
dirbti planus busiančiam išva
žiavimui. Korespondentas.

Penktadienis, vas. 19, 1932
„ . ,i .--- r.-.,. —

Iš 18-tos apylinkės
Lietuviai airišį norėjo surišti

91—Sniukas R.
94— Stelmak Mis. Polagya
98—Urban Teresa

ATSIŠAUKITE

HALŠTĖD ELECTRIC SHOE 
REPAIRING SHOP 

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

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

Paaugo kiek, 
ji 

pamarginimų pro-

rengėjų darbui. Taipgi p-lč Gai-Z 
žaibe, konsulato sekretorius, su
tiko įeiti į komitetą.

Be to, tenka pasakyti, kad 
didžioji Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitarpinės Pašalpos, 
kuriai p-le Čepukaitė priklauso 
kaip narė, išrinko du narius į 
komitetą ; kad pasižadėjo įeiti
jin veiklusis Joniškiečių Kliu
bo narys p. Shnukas; kad kon
certo surengimui nuoširdžiai 
pritaria dainininkė p-le Ančiu- 
tė, taipjau Joniškiečių kliubo 
veikli darbuotoja; kad sutiko 
pasidarbuoti Anton Jusas, Kei
stučio kliubo žymus veikėjas; 
kad bilietus platina pp. Dudo- 
niene 'ir Mileriene iš Lietuvos 
Dukterų Draugystės ir p. Ste
ponaičius, Pirmyn choro vedė
jas; kad iš visur galima išgirs
ti pritarimas šio koncerto ren
gimui.'

Kaip matote iš toli nepilno 
suminėjimo asmepų, kurie dar
buojasi p-lės čepukaitės kon
certui, jie ir jos priklauso įvai
rioms musų visuomenės sro
vėms, draugijoms ir įvairiems 
gyvenimo pašaukimams. Viši 
sutiko šiam tikslui dirbti iš
vien. /

Todėl, kad visi įvertina pa
čios p-lės Čepukaitės darbą mu
sų tarpe. Dar jaunutė mergai
tė būdama ji jau pasirodydavo 
musų parengimuose tai dekla
macijas sakydama, tai vaiku
čių grupelėse.
pradėjo valdyti smuiką 
suteikdavo
gramams smuikavimu. Dar vė
liau — jos vardas pasidarė at
rakcija, patraukimas publikos 
į parengimus.

Ir per tą visą laiką ji gal 
negavo atlyginimo nė gatveka- 
rio kaštams padengti. Tad me
tas mums parodyti, katt jos 
darbo neužmiršome, štai kodėl 
pasireiškia toks platus pritari
mas jos koncertui.

Bet tai ne viskas. Kaip smui
kininkė, nors dar jauna, p-lė 
čepųkaite lietuvių tarpe šian
die stovi pirmose eilėse. Ir jei
gu rengiama kai kuriems ki
tiems asmenims koncertai, tai 
ji tikrai užsitarnauja koncerto 
vien kaip smuikininke, jau ne
kalbant apie jos pasidarbavimą 
musų visuomenei.

Baigdamas noriu pakartoti 
išreikštą • įvykusiame susirinki
me mintį, kad neprivalu žiūrėti 
į rengiamą koncertą kaip į pa
ramą. Ne, programas,’ kurį p-le 
čepųkaite' ruošia,/ bus įvairus, 
įdomus ir tikras meno pavtyii- 
dys. Tuo gi tarpu bilietais tik 
50 centų asmeniui ir kiek bran
gesni perkant juos svetainėje.

Susirinkimas paskyrė . komi
siją iš penkių tvarkai prižiū
rėti ir programo eigai vadovau
ti. Komisijon įėjo p4ė Gilason, 
pp. Miščikaitiėnė ir Žymontier 
ne, Dr. A. L. Graičunas ir A. 
RypkeviČius.

Buvęs susirinkime.

ba labai patiko. [Nėra abejonės, 
kad ateinančiuose balsavimuose 
kliubo nariai visi atiduos savo 
balsus už jį.

Antrasis kalbėtojas prabilo į 
susirinkimą lietuviškai. Tai bu
vo advokatas Julius P. Wait- 
ches, demokratų partijos kan
didatas municipalio teisėjo vie
tai. .Jisai kalbėjo trumpai, apie 
penkias minutes laiko.

Kliubiečiai, musų pareiga yra 
balsuoti už savo tautiečius, tuo 
budu pakelsime savo vardą sve
timtaučių tarpe.

Toliau, buvo priimtas Audi
torijos atstovo raportas.

Iš baliaus komisijos raporto 
patirta, kad kliubui liko kelio- 
liką dešimčių dolerių ir kliu- 
bas ištarė baliaus komisijai 
ačiū už jos pasidarbavimą ir 
surengimą smagaus programo, 
o taipgi nariams, kurie parėmė 
šį parengimą. , > r

Kliubo raštininkas, 
Grakauskas, yęrignavo,

Jonas 
o jo 

vieton tapo išrinktas Tadaušas 
Aleliunąs. „ ' ■ ,

Nauju tarimu ^liubas duos 
dovanas lįemspnariams, kurie 
nesirgo pei’ 12 ipetų arba ne
ėmė pašalpos. Dovana vertės 12 
dolerių. —Kliubo Narys.Kliubo Narys.

Kensington
Pereitą penktadienį (vasario 

12 d.) Shedvilo svetainėje įvy- 
korj.Kliubų ir Draugijų Susivie
nijimo paprastas susirinkimas. 
Narių buvo vidutiniškai.

šie nariai serga: P. Lukaus- 
kis, IP. Kinčius, J. Buitkus, J. 
šarkauskas ir A. Almonienė. 
Lankytojai pripažino juos ser- 
gančiaiš.”

Kaip depresijos laikais, tai 
šiemet iždininkas yra apdraus
tas bopdsu, nes jam prisieina 
daugiau turėti pinigų ant ran- 
kų.

Deliai nedarbo šiemet keturi 
nariai išsibraukė iš Susivieniji
mo. ‘

Bendras trijų vietinių draugi
jų vakaras, kuris įvyko sausio 
24 d. Strumilo. svetainėje, 
įplaukų davė $265. Išlaidų bu
vo $166.55.v Pelno liko $98.88. 
Kiekvienai draugijai tenka po 
$32.95. Susivienijimas ištarė 
ačiū komisijai už pasidarbavi
mą.

Aplaikytas t laiškas nuo Lie
tuvos Didžiojo Kunigaikščio 
Gedimino Draugijos. Jis buvo 
perskaitytas susirinkime. Kal
bama (IraugijbA^tašo suteikti 
informacijų, sąlygo
mis draugijas į . priimamos į 
Susi vienį j imą. / f fchiškas priim
tas. Nutarta valdybai paves
ta laišku suteikti informacijų 
Gedimino Draugijai. Kadangi 
man teko susitikti su Gedimi
no Draugijos raštininku, tai aš 
Jam įteikiau Susivienijimo kon
stituciją.

f Gerai daro Gedimino Drau- 
rys, Julius Link, repųblikonų gija, kad pradeda svarstyti

Bridgeportas
Bridgeporto Lietuvių Politi

kos ir Pašalpos Kliubas laikė 
susirinkimą antradienį, vasario 
8 dieną, Lietuvių Auditorijoj.
Susirinkimą atidaręs pirmsėdis 

trumpai paaiškino praėjusių 18 
metų kliubo .veikimą, kad nuo 
pat pradžios susi organizavimo 
jis vienpusiai veikė, ir todėl ne
padarė didelio progreso; te&ąų 
dabar, permainius įstatus įr 
priėmus moteris į iliubą’ lygįd- 
mis teisėmis su vyrais tupėsime 
daug geresnių pasėkų.

Naujų narių įstojo į kliubą 
apie tris dešimtis. Moterų buvo 
didesnė pusė.

Pereito susirinkimo tarimai 
perskaityti ir vienbalsiai pri
imti kaip skaityti.

Politikos skyriaus kliubo na-

a priimamos į 
Miškas priim-

apie dėjimų si prie Susivieniji
mo. Nes šiais depresijos laikais

Steponas Bagdonas ir William 
Prelga'uskas atsilankykite į 
Naujienų ofisą atsiimti apdrau- 
dos kvitas, arba priduokite ant
rašus, kad galėtumėm prisiųst.

PRANEŠIMAI

Lietuvių valgyklon Halsted 
gątvėje, bloke tarp 21 ir 22 
gatvių, užėjo du airišiai ir pa
reikalavo parduoti cigaretų. 
Kadangi valgykla nepardavinė
ja cigaretų, tai prižiūrėtoja pa
sakė,1 kad ji cigaretų neturi*

Vienas airišių paėmęs cigarą 
išėjo. Bet antrasis argumenta
vo su savininke ir kitais ten 
buvusiais žmonėmis.

Tuomet vienas ten gyvenan
čių vyrų mėgino pašalinti airi- 
šį iš valgyklos, o airišis spyrė
si neiti. .^Prasidėjo imtynės. 
Lietuvis turėjo ilgokai imtis 
iki paguldė triukšmadarį airį 
ant žemės.

Paguldęs airišį, musų lietu
vis pasišaukė kitą lietuvį į pa- 
gelbą ir liepė airį laikyti, o 
pats nuėjo ieškoti virvės, kad 
airį surišti ir atiduoti į polici
jos rahkas.

Bet antrasis neįstengė išlaif 
kyti airį iki tvirtasis lietuvis 
sugrįžo su virve. Ir kada jis 
sugrįžo, tai airišis buvo jau pa
bėgęs.

Tose imtynėse daugiausia nu
kentėjo drabužiai, patys gi ris- 
tikai išlikę sveiki. —žvalgau.

a serija 
sausio 1932 
bile kuriuo 
atdara nuu 
vakaro kas

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mes teikiame ekspertų iastrak 
cijas Muose kūmuose. Dienomis 
ar vakarais kaina tte
amatai yra patraukiant?* fr 
reral anmokaml Rašykite dei 

knyrutfls apie . urs*, km tuo 
•k* įdomaujate

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip desai 
SąU ir padaryti rražiaa. skry 

les, kol mokinatės Diplomos 
duodamos. Ateikite ar ralyklt 
dėl nemokamos knygutes.

MA8TKR COT.LEOE
JOS F KASNICRA, Principai 
IM N kTATk RAM «fl«

Laiškai Pašte
šie laiškai yra ateje ifi Europon 

Kam jie priklauso, tecul nueina * 
uvrinusiii naAta (Claik ir Adams 
gatvių) atsiimti, Reikia klausti pr>* 
langelio, tfvr padėta iškaba “Adver 
riaed Wind Tdbė.T nuo Adams gat 

ėA, pasakant laiško NUMERI, kab 
kad Šiame saraše pažymėta Laišku*

pa>naštas laiko tam tikra laika. 
o> sunaikina’

n

5—Bernotieni Ludovika 
14—Dierkis I 
22—Grūmės Johanna
35— Katkų Mrs. Z <
36— -Kejtutej Vincenty
41-—Kupris Miko
49— Lukosevvich William

• ’ i50— LukoCius Stanislovas 
52—Mages Joseph
60—Nassis Joącb
76—Sabutis Maik

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS
ii Radio Stoties WCHI

1490 kilocycles, Chicago

Nedėlioj, Vasario 21, 
nuo 1:45 iki 2:45 vai. po 

' Programas bus įdomus 
įvairus, susidės iš 
kalbos. , '

Kalbės B. Kardelis 
temoje: ‘^Pasaulio Viltis” 

i ■gg-g.m-e.r -rr— i- - i i" i

Vertė Vardo

pie

giesmių
ir 
ir

Kokia yra verte vardo? Kodėl kom
panijos ant savo prekių deda vaizbažen- 
klius ir kokia iš to publikai nauda?

Vaizbaženklius vartoja didžiosios kom
panijos dviem tikslais. r.....................
saugoti savo 
i 
jas pirktų. ?

Kada groserninkai suorganizavo savo 
sandelį, Midwest Grocery Co.. jie pa
vardijo savo sankrovas vienu bendru

Viena, kad ap
saugoti savo prelęes nuo pamėgdžiojimo, 
taipgi kad publika ..pažintų tas prekes ir
• 2. ! — t. V . •

Naujieną spulka
Naujienų skolinimo ir būda

vo jimo bendrovės nauj 
prasideda su 1 d. 
in. Galima įstoti 
laiku, nes raštinė 
8 ryto iki 8 vaį 
die. ,

ši įstaiga yra patogiausia dėl 
Hutaupinimo ninigų, saugiausia 
dėl investmentų ir parankiau
sia dėl darbininkų žmonių.

Del platesnių imormacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St

z T. RypkeviČia. sekr

STANKŪNAS
Kjs norit gerų paveikslų atvažiuokit 

i studiją arba palaukit j namu* 

3315 So. Halsted St 
Tel. Yardi 1546

naujienos* 
Juoda naudą deltų 
ad pačios Naujienom 

era ^nvdintros

Mes pildome 1931 
metų

Income Tai
blankas

Kam reikalingas toks pa- 
x tarnavimas užeikite į

Naujienas
1739 So. Halsted St.

'/‘į '

Ofiso valandos kasdie 
nuo 8 iki 8 vakare.

šventadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po piet.

RAMŪVAI ItHEATRE**
35 8 Halsted Sts. 

DIENOMIS IR VAKARAIS 
'....

Šiandie
Dvigubas programas 

“Around the World 
in 80 minutes” 

su
DOUGLAS FAIRBANKS

< ir

Under Eighteen
A SU

MARIAN MARSH

T«ipgi 
Komedija, Žinios, PatakUiot, 

Margumynai.

u

Educational

MOKYKIS BARBERYŠTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijta 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE i

672 West Madison Street

er„#Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST- . 
MENTAS

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

Personai

PAIEŠKAU savo brolio Charles Pu- 
rono. — John Purenąs, 77 N. Broad* 
way,'Aurora.IU. • .

Help Wanted—Malė” 
Darbininkų Reikia.

REIKALINGA patyrusių operatorių 
prie moteriškų kautų dėl dirbtuvės 60 
mylių nuo Chicago;. Atsišaukite ket
verge ir pėtnyčioj. 310 W. Jackson 
Blvd.. 5th floor. Klauskite Mf. Šavage.

REIKALINGAS unijistas plasternin- 
kas, mokantis savo darbj. Šaukite 
Victory 5926.

Help VVanted—Fe malė
REIKALINGA moteris patyrusi in

dų plovėja.
4169 S. Halsted St.

For Reni
PASIRENDUOJA 4 ruimų flatas. 

elektra, vanos, antras aukštas. Rend? 
18 dolerių. 4213 S. Artesian Avė.

Furnished Rooms
PARENDUOSIME . kam|>arį, apšildo

mą, parankų, nėra mažų vaikų, pirme
nybė vedusiai porai, galima vartot visą 
flatą. J. M., 3326 S. Epierajcį, Avė. 
---------------- s—i—> įį. ^**■*--■*----*

2 KAMBARIAI dėl 1 vaikinų^ sb 
visais patogumais, garu apJildoml, 1937 
Fowler St., iš frdnto ant 3 augšto.

Business Chances
’ Pardavimui Bizniai .j

SKUBOTAI parsiduoda geras biznis 
lietuviui pigiai, kreipkitės 3908 W. 111 
St. Tel, Cedarcrest 4465,

TURI būt parduota grosęrnė ir bu- 
Černė su namu ar be namo. Specialiai 
žema kaina. 2542 W. 45th PI.

kandidatas valstijos sekreto
riaus vietai ir šios 11 wardos _ _
komitetas, kalbėjo apie 15 mi-'kito išėjimo nėra, kaip vįčny- 
ųjjčių angliškai, nes Čia girnų-'lįs. ..Didžioąjoš kompanijdš^r 
šiems sunku yra“ kalbėti lietu- kolToracijos vjė'hijasi, tai ko 
viškai. Kalbėjo jisai apie poli- daf mums laukti nesivjenijus. 
tiką. Mr. Link yra gabus kai- Jeigu yra trukumų Susivieniji- 
bėtojas. Kliubo nariams jo kai- mo konstitucijoje, tai susiviė-

vardijo savo sankrovas 
vardu “Midwe$t Stores”, norėdami, kad 
jų sankrovas publika pažintų ir visur 
galėtų jas išskirti. Sankrovos greitai 
pasidarė populiarės ir prekės stl “Mid- 
west” ženklu perkamos su pasitikėjimu, 
nes po tuo vardu yra pakuojama tik pa
čios geriausios prekės. Todėl kas nori 
tu prekių, jie žino kur jas gauti ir žino, 
kad jie gauna tikrą daiktą, kurį jie 
nori. ‘

Midvvest organizacija plačiai skelbia
si. Visuose, apgarsinimuose žymimas 
vardas “Midvvest”, kad apsaugoti pačią 
publiką.

Delei Midvvest Stores pasisekimo, at
siranda ir pamėgdžiotojų, kurie bando 
klaidinti publiką, ar tai pasekdami var
dą, ar ghrsinimus. Todėl Midwest or
ganizacija pataria visiems kostumeriamš 
visuomet žiūrėti į vaizbaženklį ir da 
boti, kjul Jis butų...tikrajt-ženklas Mid 
wcst organizacijoj

I. ' ' . , ’ -L *'

MILDA
Theatre

3142 S. Halsted St.

Šiandie 
Dvigubas programas 

“Peach O’Reno”
su 

BERT WHEELER IR

ROBERT WOOLSEY 
ir

“Sooky” 
JACKIE COOPER, 
ROBERT COOGAN

j Taipgi
Komedijos, Žinios, PasakUiot, 

Margumynai

‘I • . • • t A- ži'L ' M. t't ,4
Liy Ji i
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PARDAVIMUI grosernė, švarus sta- 
kas.. pigi renda, kambariai užpakaly. 
Atsišaukite tarp 7 ir 8 vakare.

■ 2109 S. Halsted St.

Real Estate For Sale

BARGENAS. — 2 augštų mūriais. 
2 ,pb 6 kambarius, visi šviesus, karštu 
vandeniu Šildomi, gerame stovyje. Mor
gičiaus $6,000. Pusė bloko nuo Hum- 
boldt parko. 3239 Potomac Avė. Tel. 
Bdmont 6521.

DIDELĖ PROGA. Beveik naujai 2 
flatų, arti ir Mozart. Tikras bar- 
genas. Turi būti parduotas. Tele- 
fonuokit Stewart 5651.

PAROAVJMUI arba mainymui biz
nio namas. "Mainysiu j dviflatj. bun- 
galow ar cottage. 2622 W. 69 St., 
Prospect 0833.

PARDUOSIU, mainysiu arba isrrn- 
duosiu 5 kambarių narna, 2 barnčs, ga- 
’itna laikyti karvių arba paukščių. Sa
vininkas 1021 W. 60 St. Telefonas 
Engkwood 2116.

I




