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Lietuva Griežtai Atsake Vokiečiu Grasintojams
■ —... ■**.,i*. ------

Amerikos spauda informuojama veik iš
imtinai iš vokiškų propagandos šaltinių

R

New York, vas. 20. — The skanausianti, ar Lietuva pasi-
Literatry Digest rašo straipsny, 
užvardytame “Lietuvos smūgis 
Klaipėdai“:— Dar vienas ru
pesnis Tautų Sąjungai. Jis par
ėjo kaip tik tuo laikuj kuomet 
Sąjunga turi pakankamai kitų 
rupesnių, Lietuvai staiga smo
gus KlaipėdOn. Lietuva sako
si tik suėmusi “išdaviką“. Bet 
vokiečiai sako, kad dalykas yra 
kur kas daugiau.

liks žemėlapyje, ar ne.
Vokiečių spauda grasina 

smurtu
“Siutimas, kurs apėmė vo

kiečių spaudą, paeina dėl Lie
tuvos organų pareiškimų, kad 
Lietuva nesitrauks iš Klaipė
dos, net gi jei Aukščiausio Tei
smo ir Tautų Sąjungos nu
sprendimai išeitų Lietuvai *ne-

Ką Tautų Sąjunga padarys? [palankus. ' « « • % a — a llf f *   *'Nieko, liūdnai pranašauja vo-
kiečių spauda.

Berlyno laikraščiuose skaito
me, kad Lietuvos vyriausybei 
areštavus p. Boettcherj, tuo su
duotas “smūgis į Klaipėdos au
tonomijos širdį”. Kaikurie Ber
lyno korespondentai • skelbia, 
kad Klaipėdoj rengiama Lietu
vos šaulių (sharpshooters) de
monstracija. Bet Klaipėdos ži
nios sako, kad gubernatorius 
Merkys uždraudęs Lietuvos na
cionalistam “įžeist“ vokiečių pi
liečius Klaipėdoje. Gubernato
rius pareiškia, kad Lietuva' no-

“Kaip žinoma, Vokietijos val
džia’, nenorėdama paaštrint tarp
tautinės padėties—sutiko Klai
pėdos klausimą, prieš pavedant 
Pautų Sąjungos forumo valiai, 
pirma perduoti Ilaagos. Tribu
nolo opinijai. Kancleris Brue-
ningas pareiškė, kad kadangi 
Tribunolas teisingai atsinešė į 
/okiečių klausimą Dancigo mie
ste, jis taip pat atiduos .vokie
čiams ir Klaipėdą, gi Tautų Są-. 
junga, pasiremdama Tribunolo 
nuosprendžiu, kitaip negales pa
sielgti, kaip priversdama Lietu
vą, duoti Klaipėdai pilną *aUto-

ri .palaikyti' taiką ir tvarką 
Klaipėdoje ir neturi jokių tiks
lų varžyti Klaipėdos statuto.

Vokiečių spauda nusiminusi
Vokietijos “teisės patiekti 

reikalavimus“ klausimui iš
spręsti Tautų Sąjungoje pa
skelbtos Voketijos užsienių mi- 
nisterio laiške Genevai. Bet tu-

nomiją.
“Tuo tarpu lietuviai skelbia, 

kad nežiūrint koks nuosprendis 
išpultų, jie neprileis, kad prie 
išeities į jūres pasiliktų neprL 
klausoma ir stipri vokiškumo 
tvirtovė, ir dėlto iš Klaipėdos 
nesitrauks, dėt gi jei priseitų 
ją ginklu ginti. Tokie pareiški
mai vokiečių spaudą veda ga

[Acme'-P. B A. Photo]

Merida, Jukatanas, Meksika. —- Louis A. Yancey/Amerikos lakūnas, nusileido su savo aeropla- 
1 * • r '

nu prie pagarsėjusio^ “Tįmple of Warriors“.
«•

Žada Filipinams nepri- 
. klausomybę už pen

kiolikos metų
Grasina sankcijom

Japonams Tautų
Sąjungos posedyjv * v rnfn t.Arirnrim ir

( * I • ■> »*

i paskelbė, kad filipinams bus su-Japonai susiruji&ę dėl pasau
lio priešingo jiems nusistatymo

Anglija baigia JaisvąJ 
prekybą

Londonas, vas. 21. — Ntio 
kovo 1 di Anglija baigia savo 
šimtmečio seną tradiciją lais
tos prekybos, įvesdama griež
tus’ protekcinius muitus. Nuo 
tų muitų labai nukentėsiąs An
glijos eksportas. • /

Elko, Nev., vas. 21. — Far- 
merid Donald šuo išgelbėjo jė- 
riuko gyvybę,’ per visą" naktį 
laikydamas jį apglėbęs, kad ne
peršaltų. '

Grass Valley, vas. 21. —Mai- 
neris Hobson nukrito 400 pėdų 
į šaftą ir išliko gyvas. I I

Leberij'a, Ispanija, vas. 21.— 
Čia 'jau gimė ketvirti ketvirti- 
nukai. Iš viso Ispanjioj- yra 
keturios šeimynos, kur gimė1 po 
4 vaikus iš sykio.

4,000 metų senas žemėlapis

Amerika mobilizavo 
20,000,000 piliečių,^ 
depresijai kariaut

■ ■■■ —   >
Amerikos Legijonas ir Darbo 

Federacija nori gauti darbų 
,1,000,000 bedarbiams t į

New York, vas. 18. — Ame
rikos .katas prieš depresiją po 
šešių savaičių pasinlošimo pra
sidėjo šią savaitę ir per tris 
^pirmąsias dienas jau susirado 
30,000 darbų, kuriuos užėmė be
darbiai. n (

ši kampanija yra yedama 
Amerikos Legijono, National 
Advertisers asociacijos ir Ame
rikos Darbo Federacijos. Į šį 
karą su depresija visos trys or
ganizacijos įtraukia daugiau 
kaip 5 milijonus vyrų ir mote
rų, ir sykiu dar 20 bendradar
biaujančių šiam karui organi
zacijų, judėjiman yra įtraukia
ma apie 20,000,000 žmonių.

li vedamieji straipsniai atsiųsti 
iš Vokietijos j Literary Digest 
reiškia mažai vilties i Sąjungos 
žygį.

Nacionalistų (fašistų) I/)kal 
Anzeiger aimanuoja, kad “Klai
pėdos smurtas yra baisus rankos 
raštas sienoje Vokietijai. Dan
cigas ir Bytų Prūsija? Kas 
sulaikys Lenkiją nuo pasinau
dojimo savo pozicija? Galbūt 
Franeijos skyrius Genevoje, 
Tautų Sąjunga?“

“Kibirkštys iš Klaipėdos yra 
tik ženklai seno rusėjančio 
konflikto“, sako demokratinis 
Frankfurter Zeitung. “Klaipė
dos krašto lietuvinimas atrodė 
perlėtas lietuviams. Jie nori 
greitesnių permainų, tik jie pa
sirinko klaidingus budus tam 
pasiekti“.

Boersen Courier sako: “De
šimtmetis atgal Vakarų Valsty
bės butų davusios du milijonus 
lietuvių Rusijoj ir Lenkijoj. 
Lietuviams autonomija buvo 
duota tik dėlto, kad ji rodėsi 
nesvarbi. Galbūt Valstybės 
šiandien kitaip spręs.“

tutinai iš lygsvaros.

Arogantiški vokiečių spaudos 
grasinimai ir propaganda

Berlynas, vasario 19 (I.N.S.) 
—“Vokiečių spauda tebeverda 
apmaudu dėl Lietuvos arogan
tiškumo, kuri pasinaudojusi iš 
tarptautinių sunkenybių beveik 
ginklu užvaldė Klaipėdą, Tautų 
Sąjungos užgyrimu ir Versalės 
sutarties parėdymu esančią au
tonomišką vienetą su nedidele 
teritorijat kurioje gyveną 180,- 
000 žmonių, ir iš tų vos tik 
35,000 lietuvių, kiti vokiečiai.

“Kauho, ir ypatingai Lietu
vos spaudės adresu leidžiami 
grasinimai, kad Lietuva galinti 
netekti ne tik Klaipėdos, bet ir 
savo nepriklausomybės, nes kaip 
Europai atsistatant niekas ne- 
siinteresavęs maža lietuvi f tau
tele ir jos nuosavia valstybe,

Direktorijos performavimas ei
na prisilaikant statuto

Klaipėda, vasario 10, — Del 
paskutinių Įvykių Klaipėdoje 
tenka patirti tokių smulkmenų:

Sugrįžus iš Berlyno slaptųjų 
derybų krašto direktorijos pre
zidentui Boettcheriui su dviem 
Seimelio nariais, Gubba ir Bal- 
tromieju, sausio 6 d. guberna
torius Merkys pasišaukė pas 
save vieną direktorijos direkto
rių p. žygaudą Apreiškęs jam, 
kad prezidentas Bc\tcher šian
dien bus pašalintas', iš vietos, 
tad ar žygandas apsiimtų lai
kinai eiti prezidento pareigas, 
kol bus paskirtas naujas krašto 
direktorijbs prezidentas. , Žy- 
gaudas atsisakė.

Kitą dieną guberiiatoriu,s į- 
sakė p. ‘Boettcheriui perduoti 
prezidento pareigas direktorijos 
general sekretoriui p. Toliušiui 
bet Boettcheris griežtai atsisa
kė klausyti. Tudmet guberna-, 
tonus jam pranešė, kad jis yra 
atstatytas iš prezidento vietos 
ir kad jis yra sulaikytas ir ati
duodamas krašto komendanto 
žiniai, kaip pasipriešinęs klau
syti savo vyriausios Valdžios 
paliepimų. Boettcher iš guber- 
naturos buvo nugabentas į ka
reivines ir uždarytas atskirame 
kambaryje. Po dviejų dienų 
Boettcheris paleistas, bet jam 
uždėtas namų areštas.

Naujoji direktorija laikina
Po to gubernatorius nuvykęs 

j direktoriją, akyvaizdoje visų 
krašto direktorių ir aukštesnių' 
jų valdininkų įgalfravo p. Toliu- 
šj eiti prezidento pareigas. To
liušis paprašė žygaudą, tas bu
vo sutikęs, bet pasitaręs su vo
kiškomis partijomis, vėl atsisa
kė. Vėliau tų pačių partijų va
dai pareikalavo, kad Toliušis 
atsisakytų, nes žygaudas jau 

r ' r’. 1 * .... *

Tokyo^vas. 21. — Šiomis die
nomis Japonija yra visame pa
saulyje vienintelė šalis, kuri tu
ri tiek susirūpinimų dėl kelių 
varbių įvykių, būtent visuoti
nų rinkimų, kurie vyksta kuo 
ne gerdint armotų trenksmus 
Mandžųrijdj ir 1 Shanghajuj 
Tautų Sąjungos griežtesnis žy
gis, sušaukiant visuotiną susi
rinkimą kovo 8 d., su . tikslu 
nusistatyti dėl karo Kinijoj ir 
vios pasaulio opinijos pakitėji
mas link Japonijos.

Nors militaristų tarpe pasi
tikėjimas ir arogancija vyrais 
ja ir jie žada net domus ney 
kreipti į Tautų Sąjungos ^žy
gius, bet Japonijos f i nąn sjh i li
kai, biznieriai ir civylė valdžia 
vis labiau pradeda susirūpinti.

Grasina sankcijomis
Gėneva, vas. 21

ma, kad susirinkus Tautų Są
jungos visuotinam posėdžiui 
bus pareikalauta sankcijų prieš 
Japoniją, kaip to reikalauja pa
čios Sąjungos statuto 15 ir 16 
straipsniai. Numatoma, kad 
Japonijos tikslas visame šiame 
žygyje yra sustiprinti ir nusta
tyti savo hegemoniją tolimuose 
rytuose, kas labiausiai nepatin
ka'vakarinėms didžiosioms vals
tybėms. s •

Kalba-

taip ir dabar niekam galva ne-

vas. 20. — Se
nato teritorijų ir salų komisija

teikta nepriklausomybė Už'pen
kiolikos metų, po priėmimo 
naujos konstitucijos; kuri su
teiks saloms didesi/c autonomi-

kaiLigonė prabilo 12 
bomis

- MoksliParyžius, vas. 21.
ninkai turi įdomų eksperimen
tą su tūla moteriške, kuri bu
vo susirgusi pleurosu ir nete
kusi atminties. Kai atsigavo, 
ji nieko neatsimena iŠ praeities 
ir savo gimtą kalbą visai pa
miršo, už tai puikiai kalba 12 
svetimų Wbųų kurių ji niekuo^ 
met nemokėjo. \>* •,

sutinkąs būti prezidentu,’ bet 
Toliušią tada jau pats pasiliko*

Laikinoji direktorija dabar 
yra tokia: prezidenta's Toliušis, 
naria: krašto mokesnių pata
rėjas Toleikis ir krašto 
rėjas Dr. Bpngher.
lt'; ' ' ’i.-' '• > ' .. i "IT! iv >

pata-

>4

Teisiamai’ dar,10 
niėriij vadų

mai

Pineville, Ky., vas. 21. -
Kriminalio šindikalizmo kaltini
mai iškelti prieš 10 mainerįų 
vadų Bell apskrityje; šių tarpe 
dauguma moterų, viena jų, Mrs.* 
Michelosn yra tolima giminietė 
Abraomo Linkolno. <

Anglijos “karo taryba” 
sudaryta

Londpn, vas. 21.— Speciąlus 
Anglijos ministerįų kabineto 
posėdis svarstė rimtą padėtį 
Shanghajuj ir paskyrė pastovų 
komitetą tiems reikalams sek
ti. / '

Maskva tyli dėl Man- 
džurijos

Maskva, vas. 21. r— Mimdžu- 
rijos pasiskelbimas “nepriklau
soma valstybe“ po tikru Japo
nijos protektoratu iš paviršiaus 
rodos nesukėlė jokio susijaudi
nimo Sovietų sferose. Manoma/ 
kad Busi ja neipato būtino irek 
kalo kišti nagus.

Franeijos kabinetas dar nega- 
tavaš

Paryžius, vas. 20.— Prezi
dentas Doumer pakviėtė Andre 
Tardieu sudaryti kabinetą. Tat- 
die pakvietimą priėmė.

.J J ‘ ' ■ ■_ > ■' !

Chicagai ir apylinkei fędera- 
lis oro biuras šiai dienai pa
našauja: ' A J

Debesuota ir žymiai šalčiau, 
galimas sniegas.

Šaulė tekiu 6:88
. 5:30; / ' .' ■,; r . .ii

b ’ - r r -• H-’

leidžiasi

ft

Japonai atmušami 
visuose punktuose 

šaukiasi pagalbos
Kiniečiai šU nepalyginamai 
t,. prastesniais gintais dvi die

nas atakavo visas pozicijas

Cambridge, Mass*, vas. 20 — 
Irake, Mažojoj Azijoj, iškabta 
20 pėdų gilumoj plytelė su že- 
mlapiu, kuriame nurodyti kom
paso ženklai.

Sh'ąnghai, vas. 21. — Smar
kiausias mušis, kokio dar nebu
vo pb didžiojo karo, eina 16 
mylių fron|tu nuo Chapei mies
to dalies ligi pat Woosung for
tų jau antra diena, japonams 
pradėjus generalę , ofenzyvą 
tuojau po to, kai jų ultiniatu- 
mas pasibaigė, pereito šeštadie
nio rytą 7 valandą.

Kiniečių narsumas nustebino 
ne tik pašalinius tėmytojus, bet 
ir pačius puolikus’ Japonus, ku
rie tapo atmušti iš * visų pirmo
mis valandomis užimtų pozicijų 
ir su nuostoliais nuvyti atgal.

Kiniečiai stebina savo narsumir
šiandien japonų oficialus ko

munikatas skelbia, kad bus rei
kalaujamą daugiau pagalbos iš 
Japonijos^ kada tik hus suži
nota,kad gen. Chaing Kai Stiek 
pats dalyvauja su sa’vo kariuo
mene ir kada padėtis pasidarys 
sunki. Pirmiau japonai buvo 
paskelbę užėmę Kjangwan kai
mą,' 5 mylių atstu, \ bet vėliau 
prisipažino, kad tapę išstumti 
lauk. / Kiniečiai su nepalygina
mai , silpnesniais ginklais, puo
lami japonų kariuomenės, tan
kų ,orlaivių, artilerijos ir ga-* 
Ijngo 'laivyno,, laikosi įsirausę 
pozicijose, > kurios sprogdinėja, 
užlietos priešo švino, plieno ir 
ugnies bangomis.
Abi pusės turi sunkių nuostolių

Per keliojiką’ mylių mieste
liai ir kaimai' paskendę liepsno
se nuo neapsakomi bombarda
vimo. Kiek kuri pusė turi nuo
stolių, niekas nežino, tik visi 
spėja, kad, labai daug. Kinie
čiai tvirtina, khd jie sudaužę 
tris japonų tankus ir numušę 2 
orlaivius. ? ■/

Internacionalėn kolonijon nu
krito šiandien dar 5/arinotų šo
viniai ir apgriovė, kaikuriuos 
trobesius, bet užmuštų nepasi
taikė. , A

. i f i' .-..
Jokios vilties apie derybas 

ar karo paliaubas / - nesimato. 
Japonai yra atkakliai pasįryžę 
kiniečius išpiušti, gi šie pasiry
žę geriau mirti, bet nepasiduoti.

Alaus bilius gal nepraeis senate

Wąshington, vas. 21. —Alaus 
šalininkai petekę ūpo, kad jų 
bilius (lol 4 nuošimčių alaus gal
būt nepraeis seAate.

CostaW’ashington, vas 21.
Bica sukilėliai pasirašė sutartį 
su valdžia baigti revoliuciją.

New Bedford, Mass., vas. 2L 
— Mokslininkai tyria budus, 
kaip panaikinti miglas ir turi 
vilties,’ kad pasiseks. i

SaP Francisco, vas. 21.— G. 
F. Collie šypsodamasis išklausė 
teismo nuosprendį į elektros 
kėdę již žmogžudystę.

Austin, Texas, vas. 21. — 
čionykščio universiteto žurna- 
lizmo mokykloj įvesta, kad bib
liją studentai turi skaityti kaip 
mokslinę teksto knygą.

Buenos Aires, vas. 21. —Nau
jasis prezidentas Justo kviečia 
Argentinos užsienio kapitalą ir 
žada pasilikti Tautų Sąjungos 
nariu.

- • ,

.Lietuvoje pradės veikti 
plunksnakočių dirbtuvė

Gelgaudiškis (šakių apskri
tyje). čia baigiama įrengti 
plunksnakočių dirbtuve, kuri 
galės per dieną - padaryti po 
1000 plunksnakočių. Dirbtuvėje 
taip pat rengiamas, skaitytuvų 
kitų jiems artimų medinių prie
monių gaminimas. ? 
.. ............ ............. .... ................ ...... ................

Tos kampanijos tikslas yra, 
pastatyti į darbą vieną milijoną 
bedarbių. “Karo su depresija” 
štabas randasi Biltmore vieš
buty, Ne\v Yorke. Naciorialis 
kamandierius yra Henry L. 
Stevens, generalis pirmininkas; 
Mark T.vMcKce yra ekzekuty- 
yis direktorius, ir Carl^kByoir, 
yra mobilizacijos sfcyįįąus di
rektorius.

Visos bendruomenės įtrau- 
kiamosv ..

( Kiekvienoje provincijoje ir 
bendruomenėse yra skyriai, ku-» 
rie^ rūpinasi darbų suradimu ir 
bedarbių prirodymu. Legijono 
postų komendieriai yra tų ben
druomenių lokalių komitetų pir
mininkai, kurie įtraukia į dar
bą vietinius savanorius .veikė- 
ju's. • '

Badio pranešimai, garsinimai, 
magazinai, laikraščiai ir kalbos 
masiniuos mitinguose yra kam
panijos plano, dalis, su tikslu 
atgaivinti visuomenės pasitikė
jimą ir apyvartos atnaujinimą.

Darbo divizijai organizuoti 
Wiliam Green, A. D. Federaci
jos prezidentas paskyrė Mat-< 
hew W0hl, kaip divizijos pir
mininką.

Svetinių kalbų spauda, kuriai 
vadovauja William Hewitt, su
keis 12,000,000 vyrų ir moterų 
Amerikoje tai kampanijai pla
čiau skleisti.

šioje kampanijoje prieš Vi
suotiną depresiją kiekvienas 
Amerikos pilietis turi progos 
dalyvauti. Pirmas milijonas 
bedarbių aprūpinti darbu yra 
tik pradžia. *Kai tas bus pa
siekta, antras ir trečias mili
jonas eis kur kas lengviau, nes 
pasitikėjimas ir apyvarta bus 
prasidėję. $

4

,v

“l- ?

VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 

telegrama per •

ihaui)iibws
1739 So. Halsted St

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

_________
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KORESPONDENCIJOS
Winnipeg, Canada

A t ui ras laiškas

“Naujienų”, rodosi, sausio 
25 d. iš musų kolonijos tilpo 
korespondencija vardu “Ko
respondentų ruja”. Po kores
pondencija pasirašo Bemoksi 
lis. Tenka pasakyti, kad* Ko 
respondencija ne tik nesutinka 
su faktais,xbet kai kuriais at
žvilgiais tiesiog yra provoka
toriška.

Galimas daiktas, kad Be
mokslis buvo inspiruotas tam 
tikrų asmenų, kad išplūsti ir 
išniekinti politines organizaci
jas. Bemokslis nesidrovi sa
kyti, kad kiti korespondentai 
rašo tik šmeižtus, o tuo tarpu 
pats prirašė visokių šmeižtų ir- 
pasislėpė už slapyvardės, kad 
niekas negalėtų patirti, kas 
per paukštis jis yra. Blogiau
sia yra tai, kad jis nuduoda 
esąs socialistas ir tuo bildu 
daro daug nemalonumų ki
tiems.

Bemokslis apšmeižė ne tik 
pavienius asmenis, bet ir orga
nizacijas. Kadangi šioj kolo
nijoj aš esu žinomas kaipo so
cialistas, tai daugelis pradėjo 
tiesiog tvirtinti, kad buk aš ir 
esu tos 
torius.

korespondencijos au
šino aš noriu parcikš- 

su kalbama korespon- 
aš nieko bendro ne- 

Tad metama man ,dė- 
neteisinga. AŠ ne lik

dcncija 
turiu.
m ė yra
c>Uz tokioms korespondenci
joms priešingas, bet manų u, 
kad nei vienas nuosakus socia
listas negalėjo lokių negražių

Bemokslis man tiktai biau- 
riai pasitarnavo ir uždavė di
delį morališkų sfiiugį. Tačiau 
turiu vilties, kad šis mano at
viras laiškas prisidės prįę. tie
susi pratimų pašalinimo. Tie 
asmenys ir draugijos, kurie 
mane niekino, gal, ant galo, su
pras, jog aš už Bemokslio 
šmeižtus nesu atsakomingas.

Turiu pasakyti, kad Bemok
slio informacijos apie organi-

yra visiškai netikslios. Ne
tiksliai jis informuoja ir apie 
fašistus bei komunistus. Tiesa, 
pas mus yra keli f asistuojan
tys vyrai, bet ne tiek daug, 
i :aip sako Bemokslis. Bolše- 
•ikti randasi kiek daugiau.

vieni, taip ir kiti plusta 
laikraščiuose kitokio nu- 

Bet deliai 
visi juk

Užsistoti už komunis-
Vienok

LSS. ŽINIOS

kimo atbalsiai

Ners jau pusėtinai1 laiko pra- 
nuo tdv Wp tcp.

pagamino ir paskelbė spatidbje 
ntaiŠ’ąukinrą, raginantį vištfs so
cialistinės minties darbininkus 
sujungti visas jėgas į daiktą ir 
atgaivinti L. S. Sąjungą, kuri 
per keletą pastarųjų metų veik 
nieko neveikė. Tame atsišauki
ame LSSi 51. kp. veikėjai kiek 
plačiau nušvietė tuos dalykus, 
kurie trukdo LSS. atsistoti 
feiėk ant “tvirtesnių kojų. Gal 
todėl Naujienos mums pastabą 
padarė buk mes perdaug išsi- 
šokom, o komunistai net vie
šai pasiūlė, kad mes eitumėm 
su jais; Bet rodėsi, kad tuomi 
viskas ir pasibaigė, nes per ko
kį laiką niekas domės neatkrei
pė į musų atsišaukimų ir mums 
rodėsi, kad jau LSS. atgaivinti 
visai nebus galima, todėl mes 
pradėjom daugiau veikti su ki
tomis tautomis, pavyzdžiui, su 
anglais, finais ir vokiečiais ir 
pereitais metais musų LSS. 51 
kuopa surengė svetimtaučiams 
keletą prakalbų. Viekas prakal
bas musų, kuopa surengė net 
pačiame, miesto centre, kur 
kalbėjo drg. Lockwood. šitos 
prakalbos mums kaštavo pusė
tinai pinigų. Musų 51 kp. jau 
buvo prisirengus surengti pra
kalbas ' drg. Norman Thomas, 
bet jam surengė kita organi
zacija, todėl musų kuopa pagi
li uosavo nuo to sunkaus darbo. 
Tai nekalbant jau apie pikni
kus, kurių pereitą vasarą su
rengėm kelis lygiai, kuriuos ap
lankė daugybė žmonių. Ir Ui. 
mes darėm kaip ir atskirti nuo 
kitų LSS. kuopų, nes susiriši
mo vieni su kitais neturėjom 
jokio ir, kaip jau aukščiau mi
nėjau, musų viltis buvo kaip 
ir žuvus apie atsteigimą LSS., 
tcdėl ir veikėm daugiau wsu sve
timtaučiais, negu su lietuviais.

Bet musų atsišaukimo atbal
siai vėl mus žadiną da kartą, 
bandyti siekti to, ko. pirmiau 
mums nepavyko atsiekti. Tai 
atsiliepimas per Naujienų No. 
23 sausio 28 d. 1932 m. LSS. 
žiniose draugo Antano Jociaus, 
po antgalviu “Draugai, j Dar
bą”, ir 116 kp. Detroit, Mich., 
korespondencija drg. Levinsko. 
Mums parodo, kad ne mes vie
ni tokios minties, kurie geidžia
me būti tvirtai organizuoti, 
kad randasi ir kituose miestuo
se musų pritarėjų ir turim tei
sę sakyti, kad randasi gaila 
daug, tik gal draugai*negali ar 
nenori viešai per spaudą 
reikšti savo mintis.

Anglų socialistų kuopos da
bartiniu laiku organizuojasi- 
smarkiau, negu kada nors pir
miau ir pasekmės nepaprastai 
geros. Tai kodėl mes, lietuviai, 
to negalim padaryti? Žinoma* 
kad galim, tik reikia visiems 
stoti į bendrą darbą,, o atsiek- 
sim to* ko musų dauguma gefc 
džiam.

Mano supratimu, kaip veik 
visuomet Naujienų kontestui 
pasibaigus būna rengiama kon- 
testahtams vakaras, taip ir 
šiais metais kontestas baigsis 
kovo 31 d., taigi apie pradžią 
balandžio-' butų gahrtia SUšaiiftti' 
itr LSS. konfeteheiją, žinoma, 
atsižvelgiant kokis oras bus 
apie tą lailšą. , Kadangi dk»g, 
socialistų dalyvauja Naujienų 
kohtcstfe,/ tai galėtų ne tik bai
gtis’ kontestą visi kontesturftai 
kartu pasilinksminti, bet ir 
LSS* konferencijoj dalyvauti..

Konferencija galėtų ar bent 
turėtų būti šaukiama plačiai, 
taip kad visi Amerikos lietu
viai socialistai turėtų progos 
-dalyvauti;- Jei pavyktų Įdek, 
daugiau draugą, sušaukti į mk 
nimą kOtifeiTnciją, mes galė
tumėm LSS. pertvarkyti iš pat

•

pamatų ir padėti tvirtų pagrin
dų, taip kad musų priešai ne
galėtų jokio užmetimo padaryti. 
Draugai-, susitvarkykimi pirma 
mes namie, o tik paskui eiki
me į! darbininkų miniai Nemo 
riykite, draugai, ypatingai* Cen
tral! nč s- kuopom draugai, kad 
mes šitą reikalavimą statom 
be pamato... štai man. net kele
tas, visai rimtų žmonių paste- 
bėjo, kad jūsų. LSS. Centras 
tai kiiipi koksai monopolius,' pats 
nieko, neveikia ir kitiems to 
vardo nepaveda. Ištikro, kaip 
geli atremti tok j užmetimų? 
Juk taip ir yra. Todėl, draugai, 
nors ir lėtai, bet žengkim kak 
kart vis pirmyn. Jei kelias: ne
tinkamas, kuriuo beeidami mes 
pailšom, ,tąi stokim į darbą ir 
pataisykim tą kelią;. o pataisę 
šaukirh darbo žmories, kad- ei- 
tų tuo nauju keliu SU mumis, 
eitų tol,, kol pasiliuosuosim iš 
kapitalistines aljgihės vergijos.

S. Naudžius.
Grand R'apids, Mich.
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Kaip praėjo LSS 51< k pi diškii 
sijos su bolševikais

tvirtini- 
lenda į 

neturi 
man ži- 

bolševikai savo šmeiž-

savo
sistatymo žmones, 
to nėra ko stebėtis: 
žino, kad kraštutiniai elemen
tai su laikraštine etika neši
kai to. Tačiau visgi turiu pa
sakyti, kad jie fizinės jėgos 
nenaudoja, kaip kad t-ašo Be
mokslis.

Nei man, nei kitiems winni- 
prgiečiains taip pat niekuomet 
neteko girdėti, kad jie nakties 
laiku butų kam nors kelią pa
stoję,
lūs aš visai nenoriu.

. reikia visgi ir teisybės prisi 
laikyti. Bemokslio 
mas, kad komunistai 
“Keleivį” su šmeižtais 
jokio pagrindo. Kiek 
nonia
tams pakankamai vielos ran
da “Laisvėj” ir “Vilhyj”. Pa
galios, įtarti “Keleivio” kores
pondentus esant bolševikais, 
kurie priegtam užsiima šnieiž- 

1 tais, yra daugiau, ifcgii negrą-
M
ZU.

Prie pabaigos turiu pasaky
ti, jog su spausdinfti žddžiu 
neikia lą b ai* atsargiai elgtis. 
Kiekvienas socialistas privalo 
vengti nešvarių pričnicnirų ko
voj su politiniais priedais.

— Jonas Novugr.odskas.
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Tnnrasn
taip pataria Lietuvos bankai

(Galas)
“ Laisves No. 8, 1932 m. 
kia pikiai, kad Amerikos 
Raudonasis Kryžius nori Ken- 
tukės maiiiierių vstreiką su
laužyti, dėlto, kad paėpiė 500 
streikierių vaikų maitinti. Ka
me gi čia Raudonasis Kryžius 
prasižengė. Juk turėtumėm 
džiaugtis, kad; Raud., Kryžius 
paėmė badu mirštančius vai
kus maitinti,J^L^iųyėt ko
munistų i^kimis ir pripažinti, 
kad Raudonasai Kryžius laužo 
streiką,j tai reikia pripažinti, 
kad ir komunistai laužo strei
kus kuomet jie renka aukas 
streikieriams.

Vilnis 235 No. m. rašo šmei
žiantį straipsnį prieš socialistų 
vadą Norman Thamas, kam 
tas reikalauja, k\id Suvienytos 
Valstijos įsimaišytų į Kinijos 
— Japonijos reikalus Man- 
džiurijoj. Bet štai Laisvės 
No. 8, 1932 m. rašo verkšlen-v 
darni, kad japofiai kinus badu 
marina. Taigi kas kitas, jei 
ne S. V. gali japonus sudrau
sti. Taigi Norman Thanias 
atsišaukdamas per New Lca- 
der, į Amerikos valdžią ir rė
mėsi tik tuo, kad neleist žmo
nių badu marinti.

1931 m. rudeny Wilkcs Bar- 
rc, Pa. Bimba su savo šaliniu- i
kais nbrėjo suardyti Pruseikos 
prakalbas, bet pašaukus poli
cija tvarka tapo alsteigtii. Ko
kie metai prieš tai New Yor- 
ke Lovos tono šalininkai išar* 
de kbmunistų prakalbas ir pu
sėtinai ragus apsidaužė.

1 Rugsėjo 22 d1., 1930 ni. Lais
vė rašė, kad Vokietijos komu
nistai vedė ir veš koVą tol kol’ 
bus nuversta demokratinė val
džia, ir 11.

Butų galinio 
džiausiu k 
komunistų 
darbo žm 
tokia partija, kuri jokios įtek
mės neturi darbo masėse? Kad' 
įtakos neturi mums parodo 
įvairus balsavimai, štai kclb- 
tašz pavyzdžių. Borough New 
York, lapkričio men. 1931 m, 
socialistų kandidatas Norman 
Thanias, gavo 48,4#8 Kaišus, 
arba lt,000 balsų daugiau, ne
gu 29 melai. Tais pačjdis rin
kimais ir į tą pačią vietą ko- 
nmniąfų kandidatas Amter su- 

>rihko tik 1,798 balsų iirba virš 
26 kartus mažiau negu sociAlis- 
lų kandidatas. 1931 m. abel- 
nuose, Ncw Yorko miesto rin- 
kiinuose socialistai surinko 
110,000.' balsų. Bridgeport, 
Gbnn., • socialistai turi išrinkę 

Į1 atdęroioną, šerifus- ir 2 se- 
Tėkforias, liduiunistai neturi 
nū vieno. Reading. (Pa. ant ma-

■

sau-

yoro vietos 1931- m. socialis- 
kandidatas gavo balsų 14^395, 
tuom tarpu komunistų kandi- 
daąs surinko vos 53 balsus, 
Pa, valstijoj: 1931 m. už socia^ 
lįstų? kandidatą į Supreme 
Gotiųt paduota 58,576 balsai, 
arba 106% daugiau negu 1930 
m. šituose innkiinuose socia
listai surinko 271 kartus dau- 
giau balsų negu komunistai. 
Ph. valstija turi 2 socialistus 
reprezentatorius legislaturoj, 
na o ką turi komunistai? Jei
gu da paimsim Wis. valstijos 
socialistų balsus, tai pasirodys, 
kad komunistai lik lašas van
dens juroje prieš soialistus, o 
betgi jie drysta sakyti kad jie 
vadovauja darbo žmonėms.

Išdėsčius šiuos faktus tapo 
pastatyti komunistams 
klausiniai:

Kaip . K. P. mano ateity gy
vuoti kuomet nuolatos iš par
tijos vejami žirtonės ir vis di
desniais buri^iš’?’1

Kodėl Rusijoj panaikitnas 
slaptas balsavimas?

Kodėl 'Rusijoj panaikinta 
spaudos laisve?

Kodėl Rusijoj nepanaikinta 
mirties bausmės?

Kode! K. P. skaldo kitas or- 
ganizaijas?

Kodėl K. P. ^nepritaria to
kiems streikams kur ne komu
nistai vadovauja?

Kode! komunistai . leidžia 
šimtus tūkstančių rublių pro
pagandai kitose šalyse, o pa
tys ieško paskolų dcl savo ša
lies vidurinių reikalij?

Kodėl K. P. įtariai ėdasi vie
nas kitų, taip kaip žuvis žuvį?

Į šituos klausimus komunis-

tų: ginėjas Sakalauskas ne-1 
atsakė taip kaip tikrumoje tu
rėjo atsakyti. Jis vietoj atsa-j 
kyti rėžė spyčių aplinkiniais 
keliais, sakydamas, kad mėty-j 
mas narių nieko nekenkia, ■ 
uos, sako, mes auginam jauni-1 
nią ir tik iš jaunimo tikimės’ 
turėti ištikimus K. P? narius. 
Reiškia, komunistai deda viltį, 
da į negimusius narius.

Apie mirties bausmę Saka
lauskas, o vėliau ir*jo moteris 
gvoltu šaukė, kad tai esąs ge
riausias būdas bausti nusikal
tėlius. Turbūt šitame klausi
me komunistai labiausia save- 
sumušė, nes čia stojo prieš 
juos ir ne socialistai, pavyz
džiui K. Jakimavičius, kuris, 
pusėtinai komunistus išplakė.

Diskusijos baigėsi apie 5 v. 
vakarej su gana geru upu. 
Gana daug dalykų šiose dis-
kUsijose likosi visai nepaliesti 
ir gan daug medžiagos .liko ki
tam kartui? ’kokioš tos disku
sijos buvo**' kaip ‘dalykai iš 
abiejų pusių buvo nušviesti, 
bet visgi jos buvo gana šva
rios ir daug žinojimo klausy
tojams suteikė* Diskusijoms 
pasibaigus gana didele dalis | 
žmonių sveikino socialistų gi-i 
nėjus ir 5>ake, kad socialistai 
šias diskusijas laimėjo, nors, 
komunistams pasipriešinus, 
nebuvo leidžiama balsuoti ku
ri pusė laimėjo. x

' — Naudžius.

Skelbimai Naujienose 
Juoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

VIENINTELISSĖTUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

i laikraštis yra
nepriklausomos* pažangios minties darbininkų

Krazil •
/ -1

AIDAS
BRAZILIJOJ

S. Paulo. Rua da Mooca, 424
n>l : I ■ • , .

i T if i fttm

ima prirašyti di- 
ygą apie netikusius 
darbus. Tad ar 
ičms verta eiti su

Metine prenumerata š. Artiėrikdj ir Lietuvoj
■ 2 doleriai

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VlRfilE. Kleista 1920 metais. Apdarytu.
1,054 patarimai kW virti įvairius valgiai.

MAISTĄ3 IB VALGIŲ GAMINIMAS:. DN Ji Kvedaro ......
Mokykloms ir Seimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip .Ramihti evėikiih < ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS 4*Į» » • • * • A •» ^4 A » • •ji* •••*« 
šioje 735 puslapių.: knygoje teiną daviniai, pirmo Lietu
vos žmontų. surašymo. Surašyta' viki Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir niiėstėli^i, ekaiČiuą gyventojų, kiek

x yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis Ir arčiau
sias paštus.

KAUNO ALBUMAS
Knyga /paveikslų ir fotbgrafijų Kauno miesto.

& AW^tyn1^ tomuose: ........ ..
UVIŲ KALBOS RAŠYBA ..................................   .51

Rašybos vadovėlis su rašybos Žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMU RUOŠOS VADOVtos ...... . .............. ...... . .55
Namų darbai, naminė sųskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti. \

’N ___ . .■* zr ,

$2.50

$1.50

$8.00

.60
$7.00-

i .'7:3 ' r .vii
193 Grand Street

.čiMOfe i?

EKSKURSUOS

LIETUVON
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nufa- 

- rė rengti šiais, metais sekančias 
EKSKURSIJAS:

Balandžio 20 d., Laivu “EUROPA”
per 51Z, dienas į BREMENĄ, iš ten . gelžkeliu j 

KLAIPĖDĄ arba KAUNĄ ' .

Gegužės 10 d., Laivu “KUNGSH0LM”
/ į Švediją, iš ten/laivu į KLAIPĖDĄ

Gegužės 21 d., Laivu “STATENBAlT
į Rottcrdam, iŠ ten gelžekliii į KLAIPĖDĄ

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “LANCASTRIA” 

; . TIESIAU Į KLAIPĖDĄ
I Birželio 15 d., Laivu “BĖRENGARIA”

į Angliją, iš ten liitu laivu į KLAIPĖDĄ

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

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

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

Liepos 30 d., Laivu ■ (IRIPSilOLM"
į Švediją; iš ten Ritu laivu į KLAIPĖDĄ

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

Dėl platesnių inforinacijif kreipkitės į Naujienas arba
pas bite Agentų Sąjungos riatį

Kodtl Prarastas Vilnius
j S'.-.-.

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėtų 'perskaityti Šią. labai įdomią ir gabiai 

z parašytą knygelę..

-' -. . V. ... z -I. Kryžiuočių< politika: kaip lietuvius krikštyti,, kad 
jie, ncapsikrikštytų; ,

II. Popiežių politiku, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magomotonus,į protestonus* ir eretiku^.

III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir neįa^įiįjįimi 
karai,, o valstiečiams — baudžiava ir dangus.

IV. Kuriigų fanatizmo politika silpnina valstybę:
V, Vargas miglnol Vargas lenkino^

VI. Velniai, Raganos: iv Teologai. >
VII. “Ponus gerus ir nekaltus į! nevalę imap.

VIII, Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą.
IX. Tegu meldžias,, vargsta it. vargdieniais miršta.

X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji;
/ KATNA* T1K 2$ ČŽftTAr.

1 '■ i 4 • į - b ■ •< ' ‘ ’

Išleido Naujienų Bendrouė
Siuskit motiey brdferjt..................

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, HJL.
17111' f H l ,n TMUftu

BARSIMĖS “NAIJJIENOSĖ”
; .į«', . į. . į,.7,'7 . ; 7„ ,7. . -7> *5? J.' ■’ & '



Pirmadienis, vas. 22, 1932

Petras" Ruseckas.

PRISIKELS!
(Apsakymėlis iš revoliu

cijos metų).

Tamsi žiemos naktis. Pa
miškėje nedidelis, sniego api- 
pustytas tikis. Pirkioje keletas 
jtlnnų vyri], aplink stalą susi
telkę, kažką sprendžia. Jų su- 
sirlbąstę, rimti veidai’ rodo, 
kąd nelinksinintis, ne tuščioms 

.kąlbotns jie čia susirinkę. Vie
nus jų, draugu Jonu .Vadina-' 
mas< išrodo, tartum butų jų 
vairesnysis. Jis, bekalbėdamas, 
kitų besiklausydamas, čia sie
kia i:li kišenes kažkokių užra
šų, čia prie silpnos lempelės 
šviesos duoda savo draugams 
apyskaitas, nurodymus.

—Ką dabar mums bedaryti? 
—vienas draugų, visiems nu
tilus, nusiminęs ėmė pasakoti. 
—Visur daužosi dragūnai, vi
sur laksto baudžiamieji būriai. 
Žmonės nusigandę, jų dvasia 
nupuolusi.; Didžiojo seimo nu
tarimai niekais eina. Tuos nu
tarimus bevykdydami nusidė
jome caro valdžiai, o dabar 
žmonės kartais iš baimės mus 
nė priimti nenori. Musų ge
riausieji vyrni nuolat kalėji- 
muosna kišami, po teismus 
tąsomi, Sibiraji grūdami. Per
sekiojimams, žiaurumams nė 
galo nematyti! Iš musų pačių 
brolių atsirado tokių, kurie 
norėtų mus pražudyti. Vieni 
padaryti] tai už valdžios pi
nigus, kiti per savo amžinąjį 
tamsumą, nesusipratimą, dar 
kiti, kad tik savo kailį išgel
bėtų. Nebepajėgiame! Ką to
liau bedaryti?

Visi atrodė savo draugo abe
jojimų prislėgti.. Jonas, jų la
biausiai mylimas ir gerbiamas 
draugas, alkūne pasirėmęs, 

* ranka akis užsidengęs, sunkių 
minčių slegiamas, klausėsi 
draugo nusiskundimų. Negi 

ibirmieji tie nusiskundimai!
i I .— Draugai, nenustokim vil
ties ir taif) lengvai priešams 
nenusileiskime! — pagaliau 
tarė Jonas iš lėto, bet tvirtu 
įsitikinimo balsu. — Dirbki
me kaip dirbę, nes laisvės ko
votojai dar toli gražu ne visur 
nugalėti. Ką padarysime, tas 
bus padaryta, o musų darbas, 
musų kelias į Lietuvos laisvę 
niekad nežus, ir anksčiau ar 
vėliau jis duos gausių vaisių. 
Nekenčiamos caro * valdžios 
tarnai visas savo jėgas stato, 
kad tik nugalėtų revoliucijos 
pastangas. Bet atminkime: juk 
jų tik saujelė, mus gi milijo
nai. Jie remiasi tamsybe ir 
žmonių nuoskaudomis, o mes 
šviesa ir žmonių mčile... Jie 
nori išlaikyti seną sutrūniju
sią tvarką ir ^apginti dvarus, 
mes gi einame prie šviesios 
ateities, prie demokratiškos 
Lietuvos. Jie remiasi žiauria 
jėga, mes gi kilnia dvasia. 
Galų gale turi nugalėti dvasia, 
šviesus tikslas. Kuomet tas 
viskas įvyks — mes nežinome. 
Jei mes nepasieksime MaisVės, 
tai kitiems kelią į ją parody
sime. Aukokime savo jaunas 
jėgas, reikale dėkim saVo jau
ną gyvastį ant tėvynės auku
ro, nes be aukų neišgaunama 
žmonių gerovė. Tegul baimė 
ar abejonė neprisilytės triūsų 
širdžių. Tik drąsiai į darbą!

Atydžiai išklausė rėvoliuci- 
ninkai savo draugo žodžių. Ir 
ėjo tie jo žodžiai7 iš jo lupų 
palengvėl, bet tokiu giliu. įsiti
kinimu, kad tartum plienas 
skambėjo. Draugų akyse vėl 
sužibo šventoji laisvės troški
nio ugnele. Nusiminimas, pir-

BAGDONAS BROS.'
FURNl’rURE B PIANO MOVING

Local 8 Long Distance Removal

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calomet 3399 

Res. Tel. Yards 3408
L—m   .... /

miau matomas jų veiduose, iš
nyko, o jo vietoje nušvito 
troškimas keršyti engėjams 
už savo brolių nuoskaudas ir 
nesigailėti savo* jaunų galvų 
už šventus idealus.

Išsiskirstė, tvirtai ir drau
giškai paspaudę vienas ki
tam rankas. : x• • o

n.
Kas ten darosi? Kas ten ar

do nakties tylą? Po kokių 
milžinų kojomis sušalęs snie
gas taip skaudžiai girgžda ir 
žemė liūdnai dunda?

Visur gamta tartum apmi
rus, visur tyla. Tik iš mieste
lio pusės vis' a'rčiau girdėtis 
kažkoks bruzdėjimas, čarškė- 
jimas, dundesys. Pagaliau, 
nakties tamsoje pasirodė ka
zokų būrys. -

E... tai jų kraujuoti ginklai 
brazda ir čarška, tai po jų žir
gų kojomis Lietuvos žemė, l^g 
kuo nusiskųsdama, taip liūd
nai aimanuoja. Tai jie, prisi
dengę nakties tamsa, kaip ir 
pridera tikriems galvažu
džiams ar plėšikams, skubina
si į savo biauriuoaius darbus. 
Gal bijo, kad ant jų kardų 
nekaltas žmonių kraujas neiš* 
džiutų, todėl skubinasi juos 
vėl krauju aptaškyti. '

Jų tylinčios, į šešėlius pana
šios eilės išrodo tartum butų 
kažkokių iš kapų prisikėlusių
jų užpuolikų, dvasios, kurios 
savo keliais^ laukais, slinko, 
papirktojo išgamos vedami; 
vieni jie šio užkampio ir die
ną nerastų, šunkeliuose, tar
tum akli paklystų.

Pasigirdo trumpas apicie- 
riaus įsakymas, ir kazokai, iš
sisklaidę* ilgon grandinėm ris
čia apsupo ukįnihko triobas.;

Ūkyje visi.buvo sumigę. Tik 
motina, sunkaus, nerimasčio 
graužiama, nemiegojo, dėl sū
naus budėjo. Ir nespėjo gro
buonie i namų apsiausti, kai ji 
savo sūnelį jau žadino.

—Kelkis, Jonei! Maskoliai 
namus apsupo. Ar girdi? Jau 
duris laužo. Skubinkis... Gal 
dar spėsi pasislėpti... Gal ge
riau geruoju pasiduok, pats į 
juos išeik — ne taip sunkiai 
baus... Jonuli, Jonuli! Tu mu
sų vienturti, tu musų senat
vės saulute ir paguoda. Jonu
li, ir kam tau reikėjo prie to 
viso dėtis?

—Nėverk, motin! — greit 
besivilkdamas Jonas pašnibž
domis ramino motiną —- Jeigu 
aš ir žusiu, tai mano darbai 
nežus. Neverk! Rcvoliucininkų 
motinos tenemoka verkti, k!ai 
jų sūnus dėl laisvės žūsta. Pa
sitikto sveiki! Tegyvuoja Lie
tuva!

Ir pagriebęs du revolveriu, 
greit užbėgo ant aukšto ir pa
sislėpė tamsoje.

—Žusiu, bet gyvas nepasi
duosiu į budelių rankas, — ta
rė pats sau, slėpdamasis į sau
giausią vietą. — Vis tiek jie 
man padarys galą, kaip Stai- 
gvilai kad pabarė, nors tas ir 
geruojit jiems pasidavė.

Ir skaudus nujautimas tar
tum sakyte paąakėykad taip 
ir bus, kad atėjo paskutinė jo 
gyvenimo valanda. Skaudžiai 
širdis susispaudė. Taip pagai
lo gražaus jauno gyvenimo. 
Taip daug dar norėjosi pada-r 
ryti. Bet ten, 'pryšakyje, rodė
si, jau nebebuvo gyveninio, tik 
kažkokia juoda praraja.

Iš lauko pasigirdo kazokų

keiksmai. Visas ūkis prisipil
dė triukšmo, šauksmų, arklių 
žvengimo ir įniršusių šunų lo
jimo. Ūkį, bodėsi| užpuola kaž
koks nepaprastas viesulas ar 
aitvarai ir visos pragaro jėgos 
rengiasi jį praryti. Tvirtos 
prieipenes durys vos tesilaikė 
kazokų įniršimui.

NAUJIENOS, Chicago, III.
dar prieš musų galybę ratiką maištininkų gaudyti, kratų da- 
kcls. Mes jums parodysime ryti! Vėl turėsime!
laisvę. Norėjo būti laisvas, lai šauksmai, šlykščiausi keiks- 
dabar ir yra laisvas! Eik, pri- mai, kokie tik yra rusų kalboj,

storu juo-
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Pagaliau, neišlaikiusios du
rys triukšmingai truko. J na
mus įsiveržė kazokų gauja: 
barzdoti, akys kraujais pasru
vusios, plaukai ilgi, garbinuo- 
ti, kepurės ant ausų porkręip- 
tos, rankose kardai,‘šautuvai, 
Jiagaikos. Puolė į visas, kokios 
tik buvo, duris prie spintų, 
dėžjų, stalčių, lentynų.

Keikiasi, stumdosi, šaukia, 
daužo indus, viską piešia, gro
bia, ardo. 1

Apicierius .didele juoda bar
zda, blizgančiais antpečiais, 
baltais diržais per krutinę šo
ko motiną rėkauti:

—Kur tavo sūnūs? Kur Jo
nas? Kur tas niekšas, kurio 
mes taip ilgai negalimo suras
ti? Sakyk, boba, o tai peršau
siu! .3 .
i Ir atrėmė Revolverį į kruti
nę. J '■ t

4r-Nci suprantu, ką tu čia rė
kauji, nei žinau, ko tu klausi, 
—šaltai, ramiai atsake mofina, 
drąsiai žiūrėdama į užbuoliką.

—Kur tavo suhus? .kur Jo
nas? — pasišovė grynai lietu
viškai klaušti kažkoks sqdię- 
tiškais drabužiais žmogus su 
kauke ant veido. — Pasakyk, 
tai> nieko nebus.
. Bet motina tik dar labiau y i f

lupas suspaudė, tik dar dides
niu pykčiu ir drąsa į užpuoli
kus. pažvelgė ir nieko neatsa
kė. ... ■ '•

Kazokai, vis labiau įtužda- 
mi, mušė šeimyną,, kapodami 
ją nagaikomis, daužydami 
kumščiais, spardydami kojo
mis. Viską vertė, lauže, geres
nius daiktus kišosi į kišehes, 
užantin, nešėsi į kiemą ir rišo 
prie balnų. v.

Į kiekvieną ųžkaųtpj, į kiek
vieną tamsesnę vietelę ėjo keli 
su žibintais ir ginklais ranko
se, tartum kokį grobuonį žvė
rį bemedžiodami.

Keli, kopėčias pastatę, į au
kštą veržėsi,’ pryšakyje lai
kydami atstatytus šautuvus ir 
aukštai iškėlę žibintus.

—Yra ! — džiaugsmingai su
riko vienas užsilipusiųjų ant 
aukšto kazokų, greit atkišda
mas į Joną šautuvą ir pats at- 
atupščiai traukdamasis.

—Pasiduok! —suriko vyres
nysis su žvėriška išraiška vei
de.

—Imk! — atsakė Jonas; ir 
paleido į jį revolverio šūvį, 
bet vos lengvai tesužeisda- 
mal. '. j ‘ . 1

Kazokai keikdami šoko į vi
sas puses slėptis nuo Jono ku- 
lipkų. *

Sutratėjo iš visų pusių kazo
kų šūviai ir nelygi kova pasi
baigė: kertėje, sunkiai suai
manavęs, ėmė merdėti Lietu
vos laisvės kovotojas.

Kazokai, atlikę savo kruvi
nąjį darbą, bejuokaudami, šū
kaudami, biauriausiai besikei
kdami, lipo žemyn.

— Na, ką? Dabar, motin, ar 
jau žinai kur tavo sumiš? — 
tyčiojosi apicierius iš galvą su
siėmusios sielvartaujančios ( ir 
į visas puses bepųldinejančios 
motinos. — Eik, prikelk jįi gal

. ■ v.

kelk... Taip su jumis visais 
bus! štai kokią jums laisvę 
duosime! Cha, cha, cha!

—Hu, hu, hu..
ku pritarė kazokai savo virši
ninkui ir papylė ant nužudyto
jo/galvos visą kibirą žiaurių 
ir šlykščių pastabų.

—Na, gana jums čia, — nu
traukė jų juoką ir pastabas 
apicierius. — Eisimi Užteks 
šiam kartui. Ačiū už gerą tar
nybą,1 vyrai! Gerai mus pra
voslavų tikybai ir carui tėve
liui patardavote. Vyresnybe 
žinos; neužmirš, apdovanos.

Kazokai, palikę'sargybą prie 
papludusio layono, o visus na
mus sielvarte ir ašarose, ap
sikrovę išplėštomis gerybėmis, 
linkpipai šūkaudami, švilpau
dami ! išnyko nakties tamsu
moj, tartum gauja kokių dva
sių, kilusių iš pat pragaro gel
mių žmonių kankinimui.

m. •; . ..

Jau pavasaris slenką Lietu
vos laukais.
Karčiamoj linksmas triukš

mingas pokylis. Ryksmai, 
šauskmai, rodos, karčiamos 
sianas išgriaus.

Ne* lietuvių vyrai ton tą 
triukšmingą pokylį kelia, ne 
skambieji lietuvių kalbos žod
žiai iš ten į plačiuosius lau
kus lekia. Tai maskoliai, ka
zokai garbiniuoti ten susirin
kę t linksminasi, triukšmauja, 
tai rusų kalba į Lietuvos lau
kus žaliuojančius iš ten ver
žiasi.

—Ei, degtinės!... Daugiau 
r šaukia vienas be-

nepadorios dainuškos, stiklų 
daužymas, degtinės ir prakai- 
luojančių kimų dvokimas darė 
įspūdžio lyg prakeiktoji butų 
iš kažkokios tamsios bedugnės 
ištrukę ir pragaro pokili čia
keltu.

v »

Bet lai linksminasi kazokai, 
linksminasi ir iš savo darbų 
džiūgauja. Gerai juk uždirbo!

—štai žiūrėkite, — rėkia dar 
kitas. - - Žiūrėkite į mano

tarnų neužmiršta musų gerasis 
caras. Medalių davė. Tai už 
narsumą. Tai aš žicjiną aną 
maištininką , nušoviau. Manė

miltinis ji suradau, pirmutinis 
ir kulipką į jį paleidau. Tie
siai į krutinę pataikiau! Maiš
tininkas! Prakeiktas lietuvis! 
Laisvė jam buvo reikalinga, 
carą norėjo nuversti, iš ponų

Skelbimai Naujienose 
iuoda naudą, dėlto.' 
Kad pačios Naujienos, 

eą naudingos.

Palengvina Skausmų 
Nekentfikite reumatišku ga

limų ir skausmų. Nusipir
kite bonką linimento

PAIN-EXPELLER

PATEKUS

žemę atimti! Tegul prisikels, 
tegul man ką padarys! Cha- 
cha-cha! Tai kad trenkiau 
tam revOliucininkui. Rusijos 
čia, mat, nenorėjo pripažinti, 
savo Lietuvą čia norėjo pada
ryti. Tegul prisikels!

—Cha-cha-cha!... suūžė visa 
karčiame. — fš tikrųjų, gerai 
pasakyta: tegul prisikels!

—Tegul prisikels!— nuaidė
jo Lietuvos laukais.

—...prisikels! — pasikartojo 
tyliame, tartum užsisvajoju
siame apie žmonių vargus mi
ške.

Prisikels! — tarė tvirtu *į- 
sitikinimu artojas, sustojęs va
landėlei prie tavo arklo pasil
sėti ir liūdnai į visą tą nežmo
nišką triukšmą žiūrėjęs.

Ir tartum po visą plačiąją 
Lietuvą praskambėjo:

•—Prisikels, prisikels...
“L. V r Kai.

/ .... ....... ' 1 ' .............
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JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO

KONTRAKTORIUS
6 504 So. Washtenau> Avė. 
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PER 10 DIENŲ 
špardavimas!
Elektrikinių Plovimui Mašinų THOR ir

Kitų Išdirbysčių- '

magnete: 
mui mašina 
tės $100, už

Elektrikinė Plovy-

r 39.50
THOR Nr. 31, 
vertės $79.00, 
už .................

Skalbimui mašina

*59.50
Skalbimui mašina

77.50

degtinės, 
si linksmi n ančių, kumščiu stalą 
bedaužydamas. — Nebijok, 
žyde, turime kuo mokėti. Va
kar kratą darėme, užvakar 
kratą darėme... Kasdien daro
me kratas... Cha, cha, cha! da
rome kratas! ^Niekas iš musų 
akių nepasislęps. Maištininkus 
mokantį surasti.. Clųi, cha, 
cha! <
, —Gerk, drauge. — Rėkia ki
tas, į visas puses siūbuoda
mas; —■ Gerk už * musų carą. 
Už musų rusišką tėvynę... Už 
musų gerus .darbus! Gerk! Mo
kėti turiu kuo. štai,, žiūrėk, 
žiedų dar nepardaviau,- — 
Gerk! ;

—O kokias gražias šilkines 
skaras nešioja tos prakeiktos 
lietuvaitės, — šaukia vėl kitas, 
šilkinę skarele bemosikuoda
mas. —Ei, pirkite, pigiai par
duosiu! šią naktį vėl einame

Laikau daug reifikla 
prie patentų. Nerial- 
kuokit vilkindami nu 
apnaugojimu h a v o 
Hiimanymų. Prisius- 
klte braižin) ar mo
deli dėl instrukcijų, 
arba rąžykite dėl 
NEMOKAMOS kny- 
RiitCn “How to Ob-

DYKAI 
KNYGELE

tftln n Pfttent” Ir “Record of In« 
vention” ^formos. Nieko neimam I 
už informacijai ko daryti. Smd-1 
ražlnžjlinal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa* 
tarnavimas. ,

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

43-A Security Salinį* & ComtnercHl 

’’ ilank Buildlng
(Dlrectly aeross Street from Patent Offlce) 

VVASHINOTON, D. O.

'RINE

TUOK. Nr. 1, 
vertės $100.00, 

..už ....................
TIIOR Nr. I1/2 Skalbimui maši
na, vertės $125.00, $ 
už ...........,............. 59.00

f. I

MAYTAG Skalbi- $ 
mui mašinos po
THOR Elektrikiniai prosai , (mogliai) ' $P" Q g f|
vertės $85.00, už ........  VVlvU

79.50

Didžiausias Pargenąs, THOR plovimui mašina ir sykiu
THOR prosas vertės $150.00 5Q
Lietuvių programai iš ghlingos W C F L stoties 970 kilo- 

cycleą kas nedėldienį nuo 1:15‘iki 2 vai. po pietų ir 
kas Ketvergaš iš stoties W B F C 1420 kilocyclcs 
t 1 nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Šie radio programai yra duodami lėšomis JOS. F. 
BUDRIKO Krautuvės.

, , r • •

Jos.F.Budrik,lnc
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 8167 ir 4705

V

Van Burcn, arti į 
Mkhigan avė.

YourWeS
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

\ Write for Free “Eyd Care 
i or “Eye Beauty,f Book 
I Marine Co., Dept. H. S., 9 B. Ohio S t.. Cb

PUNCH JUDY
' Rusijos. Pirmas Kalbanti^ Paveikslas

(su angliškais užrašais)FIrmd
\ r • j • '

TO B

Tūkstančiai tapo sužavėti! Šimtai atėjo antrų kartą Ji 
“Kelias į Gyvenimą”. Sujaudinanti drama apie Rusijos “bezprizornyje” vai
kus. Sielų Sujaudinantys Rusų Chorai, Šokiai Dainos. Paveikslas, kuris štur
mu užkariavo Londoną, Maskvą, Bėdiną, Ne\V Yorką ir Chicago. 50c iki 6 v.

Iffl

I WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame jcare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijim? krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

.valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

a*£M

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT RQAD
arti St. Louis Ayc. Tel. Kcdzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
scredomis iki 7 v. v.
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Chicago] per išnešiotojus
Viena kopija *-.■........... .
Sataitėi
Mėbesfal

Suvienytose Valstijose, Ua Chicagoj, 
paštu:

$7.00

«. 4 A, •

- -— ■ ■ - - -■.......................................................

■ X 4 ,« B f

$8.00
. 4.00 

2.00 
ISO

.75

Metama
Pusei metų ____ ___________
Trims mėnesiams __ ___ __ .. l.*5
Dviem mėnesiams ___ ___  1.25
Vienam mėnesiui  ___ ____ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
' (Atpiginta)

Metams ...........—...... ---------  $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ....---------   2,50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ TeVAS '

Šiandie sukanka 200 metų nuo Jurgio Washingtono 
gimimo. Per tuos du Šimtu metų įvyko be galo daug 
atmainų ne tik šioje šalyje, bet ir visame pasaulyje. 
Keitėsi valstijų ribos ir valdžių formos, keitėsi tautų 
santykiai, žmonių mintys, susisiekimo priemonės, dar
bo įrankiai ir gyvenimo būdas. Bet, nežiūrint į tas vi
sas atmainas, yra kai kas svarbaus, pamatinio, kas pa
siliko * Amerikoje nuo Washingtono dienų iki dabar.

Jurgis Washingtonas buvo Amerikos žmonių va
das kovoje prieš Anglijos valdžią šioje šalyje. Jisai va
dovavo kare, jisai vadovavo taikos derybose, ir jisai 
vadovavo? naujos laisvos valstybės kūrime. Kadangi ir 
dabartiniam laikui teko matyti ištisos eilės naujų val
stybių gimimą, tai mums nesunku yra įvertinti pirmojo 
Jungtinių Valstijii prezidento vaidmenį Šio krašto is
torijoje.

Kuone visas pasaulis tais laikais dar buvo valdo
mas karalių. Jurgiui Wašhingtonui, kaipo vyriausiam 
vadui armijos, laimėjusios nepriklausomybės karą, bu
tų buvę nesunku pasisavinti tiek galios, kiek jisai butų 
jos troškęs. Bet karališkos garbės jisai negeidė. Jisai 
stojo už visų žmonių lygybę ir žmotiių valdžią. Ne mO^ 
narchija čia tapo įsteigta, bet respublika.

Du terminu išbuvęs prezidentu, Jurgis Washingto- 
nas butų galėjęs pasilikti toje vietoje ir toliaus — iki 
pat mirties. Ir per ilgus metus turint savo rankose tiek 
galios, kiek jos pavesti sutiko valdžios galvai to laiko 
žmonės, jam butų buvę nesunku patapti neribotu vai* 
dovu, panašiu į šių dienų Mussolinius, Stalinus, Pilsud
skius ir Kernai Pašas. Bet Washingtonas ne tik neieš
kojo galios, bet ir atsisakė trečiam terminui kandida
tuoti i prezidentus. Šis jo pasielgimas pavirto nesu
laužoma tradicija Jungtinėse Valstijose. Nė vienas prė* 
zidentas po Washingtono nedrįso prieš ją eiti.

Tuo budu, Jurgio Washingtono dėka, buvo padėtais 
tvirtas pagrindas demokratinei santvarkai. Ant to pa
grindo galėjo augti ir plėtotis valstybė, kuri šiandie yra 
milžinas pasaulyje. Tiesa, toli gražu ne viskas buvo to
bula toje valdžios sistemoje, kuri buvo Amerikoje įkur
ta, vadovaujant Washingtonui. Daug kas laikui bėgant 
reikėjo taisyti, ir tas taisymas dar anaiptol nėra pa
baigtas šiandie. Bet tobulų, "‘pabaigtų” valdžios formų 
ir nėra. Tas, kas mums dabar atrodo labai gera, ūži 
šimto metų bus daugeliu atžvilgių pasenę. Tačiau Wa- 
shingtono laikais įsteigta šiame kontinente valstybinė 
santvarka pasirodė pakankamai tvirta išlaikyti pusant
ro šimto metų bandymą praktikoje iy pakankamai 
lanksti prisitaikyti prie nuolatos besikeičiančio gyve
nimo reikalavimų. ( ■

Washingtonas pasitikėjo žmonėmis. Kiekvienas 
despotizmas — ar tai monarchiškas, ar diktatoriškas 
yra paremtas ta mintim, kad žmonės negali patys save 
valdyti, kad jiems reikia tutėti “mokytojas” ir “globė
jas”, kuris savo didesniu išmanymu arba tik jam vie
nam prieinamu žinojimu saugotų juos nuo pragaištin
gų klaidų, nusidėjimų ir nelaimių. Tokius ganytojus 
turi religinės organizacijos, kurių nariai matto, kad va
das arba tėvas (sakysime, “papa” pas katalikus) esąš 

^tiesiog “Dievo atstovas”. Juos turi dažnai ir valstybės, 
kuriose žmonės mano, kad jų valdovas žino geriau, nd- 
gu kas kitas, kokį tai jiems ' nesuprantaųią laimės re
ceptą (kaip, pav. Stalinas “leniūizmą”). Bet pirmasis 
Jungtinių Valstijų prezidentas laikėsi tos nuomonės, 
kad jokio “viršgamtiško” proto nereikia valdžios rei
kalams suprasti; žmonės patys gali tuos reikalus tvar
kyti arba jų tvarkymui paskirti savo atstovus.

Atstovaujamos arba, kitaip sakant, žmonių renka
mos valdžios idėja nito to laiko iki dabar padarė labai 
didelį progresą, ir tai žyiųiam laipsnyje dėka to, kad 
buvo sėkminga WUshingtdho vadovybėje įkurta Tės- 
publika (ar, tiksliau kalbant, respubl&os, nes kiėfcvie* 
nas “ateitas” tuomet buvo atskira valstybė).

Šiandie vis daugiau įgyja pripažinimo ir kita Waj 
shingtono pastangomis įkūnyta Amerikoje fidėjai “vai* 
stybių unijos arba federacijos^ Europa, nusižiurėjusi į 
Amerikos Valstijas, jaU kalba apie Europos Jungtinių 
Valstybių steigimą. Kada nors tatai bus įvykinta.

Taigi, darbuodamasis savo krašto žmonėmš,®Jurgis 
Washingtonas pasitarnavo ne tik jiems, bet ir visai 
Žmonijai.
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"' • ' . . z !•’. Z ■straipsnį apie p. Vanagaitį “Te Urtėje”, f 

mas su “Tai yra labai atviras prisipažinimas. P-as Vanagaitis pasisako, kad jisai supyko ant asmeny, kuris jį “apšmeižė” ŠLA. organe, ir kadangi tas asihuo dirba Naujienose”, v tat p. Vanagaitis ^NiaujienOhis^ keršija.Mums čia nesvarbu lyginti to “Naujienų” redakcijos dar- ,bfpinko proto gabumus su p. Vanagaičio proto gaburpais, ir mums iš viso nerupi jų dviejų ginčas. Bet kad p. Vanagaitis savo pagiežai prieš tą asmenį išlieti pasirinko tokį kelią, tai įdomus' faktas. . Tam asmeniui p. Vanagaitis kitaip “atlyginti” negalėjo. Buvo juk jam viešai (per radio) grasinama Imigracijos departamentu, bet iš to nieko neišėjo. Na^ bet pasitaikė proga, kad “Naujienose” tilpo straipsnis, prie kurio atskirų žodžių galima prisikabinti, įdėjus į juos “krimipališką” prasmę (ko juose, žinoma, visai nėra), — ir p.• Vanagaitis pasiskubino nubėgti pas “džiodžę”. Kadangi negalima nubausti asmens, tai reikia kabintis prie įstaigos, kurioje astnuo dirba!Tai šitokta budtf ta byla atsirado. Vadinasi, Visai be reikalo pučiama durnai žiųonetas į akis, pasakojant, kad p. Vanagaitis giriasi nuo “Naujienų”, kurios <tčl kokių ten bižhiškij sumėtimų arba iš pavydo ėmusios jam keršiiiti ir įtaikinti jo garbę. Kerštų varinėj iriiu užsiima ne kas kitas, tik p. Vanagaitis.
X
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Burnos higiena ’jįr įtrofilakiika Mes Visi pdgėfd arijam e turėti gražius šviė^itš dantis iri • norime juos Užlaikyti kUo ilgiausiai? Kad ’|tf atsiekus, tae‘s! privdfoirte savo dantis prižiU- reti. Dantys turi bdt (valomi po kiekvienam valgiui. Jei fįt fiitauryti rieriarahku, tai dan-: lys reik valyt einant gult iri iš ryto. Dantys geriau valyti1 šiltu vandeniu. 1 'Labai šaltas bei karštas vanduo gali Su-’ sprogdinti ertUftfelį ir tudftii prisidėti prie dantų puvimo.' Šcpėtitką gėriati yra Vartoti ne 
jjtar daUg kietą.;/ Kietas gali subraižyti ir pagadinti dantų smegenis. Vdiyfi dantis šepetuku reik štai kaip: viršuti- : nius reik Valyti' nuo dantų smegenų žemyn, o apatinius nuo smegenų aukštyn. Taip reik išvalyti dantis iš lauko fe iš Vidaus. Tą padarius, reik burną išplauti fe tada jau'galima dantis pavalyti skersai. Laikas nuo ItakO yra gerai iš-: valyti dantų protarpius- šilki* Uitr siultf, kuris/^ngliškai vadinasi “Dental FIosšČą Milteliais bei pasta dantis nercik valyti dažniau k|pp sykį į dieną. Užtenka net kas a'ntrią diėną. šiltas vandliO, ypatirt- gai jei stiklui vandens pridė* kSite apie pusę mažo šaukštuko paprastos druskos, ir šepetukas užlaikys jūsų dantys švariai. Kas pusmetį būtinai reik aplhnkyfi dahtų gydytoją. Ncžtaririt ktap mes' patys itČValyfri'taėftL. tdripe dantų ir jų sniegenų visados atsiraiida s kieta me0taga arba tiknipo SUriL kuris ankščiau ar ve- pagadina. staegeniš if ts.{ Tą akįffėnį pašalinti Liktai (danįiį/gydytojas. Jei akmuo^taėMna pašajiųtas, tai dantų štJtegėriys pfadcda tin-

ir to pitsekii — teis- Natijtenotais”!i,’r • • VArtAGAlciū PRASi- MANYMAI \ .Spatfdoje ir pėr orį p; Varia- gaitis bei jo šalininkai bando aiškinti, driko jisai sumanė' “taovotis” su “Naujienomis” ir reikalauti per teismą ^25,0(10 “atlyginimo”. Tie aiškinimai tačiau susideda iš tuščių prasimanymų, negražių insinuacijų arba tiesiog faktų iškraipymo.P-as Vanagaitis pasakoja, kad jisši “Naujienose” buvęs baišiai apšmeižtas ir net inkriminuotas ir kad tai įvykę dri sėkančių priežasčių. Jjsai per keletą metų duodavęs ^Naujienoms” spausdinti savo “Margutį”, o paskui tą spaudos darbą jisai perkėlęs į kitą spaustuvę; taigi tuomet “Naujienos” ėmusios* jam keršinti. Be to, jisai į savo parengimus sutraukdavęs daug publikos, todėl prieš jį kilęs pavydąs^df štai, to viso rezultate jisai buvęs viename straipsnyje, kuris tilpo “Naujienose”, išvadintas šiokiu ir tokiu ir net “žnifkfškn žmonių apgaiidinėtoja.“Tėrika pastebėti, kad mūšų skundikas prikaišioja mums tą, ko “Naujienose” nebuvo, “žu- likišku apgaudinėtoju” jisai nebuvo pavadintas. Jeigu p< Vanagaitis kabinėjasi prie atskirų žddŽių, pavaitotų štriafes- nyje; kurtame jišiu būvo kritikuojamas (o tik išsireiškimų forma, bet ne straipsnio turinys, ir davė jam progos visą; triukšmą pakelti), tai jisai turėtų bent jų neiškreįpti.Bet turime prieky tų kad ii visa p. Vanagaičio teorija apie tilpimą to straipsnio, kurį jisai savotiškai taiso (kad atrodytų baisiau!), yra niekų nepa- ą f neti^te?' “ W- j ienos” pyko arit^b- Vanagaičio dėl “Margučio”’ ^šriaitšdini- mo perkėlimo j Ritą spaustuvę. Jos ne pyko, bet priešingai — džiaugėsi, kad galų gale brivo šiaip-taip užbaigtos (arba beveik užbaigtos) sti jd0‘sąskaitos, dčl kurių manadžtaeritui reikėdavo’ visuomet turėti begales nemalonumų. /Tai viena. O antra, nėriu “Naujienų” paprotys kerštas varinėti prieš žmones bizniškais sumetimais. Per 18 metų srivo gyvavimo musų dienraštis yra davęs paramos daugeliui asmenų '(aktorių, dainininkų ir t. t.), kurie neturėjo su juo nei biz- niškų, nei kitokių ryšių; nė kartą jisai ir savo pinigo yra tiems reikatanis pridėjęs. Mes manome, kad ptaš p. Vanagaitis gerai žino, jbgei nei “Nąu- jienų” redakcija, flei autorius to straipsnio, kuriame jisai buvo kritikuojamas, tos rųŠies1 sumetimais nesiVadUojik savo* nusistatyme tuo arba kitu visuomenės reikšmės klausimu. Jeigu p. Vanagaitis įsivaizduo-; ja, kad jo vaidinimuose gali matyti ydų tiktai kėrŠtinčtai ir riavydtiriitai, iai jam trdkšta šavikritikos jausmo.Bet ta nieką neparemtą sava pasakų apie “Naujienų” kerš
ytas ir pavydus p. Vanagaitis •pats sntnnša, kalbėdamas apie SLA. (kurio jisai; girdi, niekuomet nediskreditavęs savo “teatrais”). Štai ką j išrikdriko/Vienas asmuo (‘Nau^ienų^ pusTedaktorftis ir SLA* kvietėjas’) negalėdamas OaVO proto gabumais iškilti Vi&tfotner nėj, megirtė likti gtfesitf šmeiŽdamaa Mane peri ‘Tdvy* nę’. Well su šmeižtiri ibft ne* nueisim Taip ir čia. ‘Šttiėižo* logljds’ pasėka — tetartiM sd ‘NOjienoms’. ” ’ , ■Tat žodis žodirf painita iš ta Vanagaičio rašinio,. kuriame ji* sai aiškinasi, kodėl jisai “pro* vojasi” sti “Naujienomis”.Pasirodo, kad vienas “Naii- jienų” “pušriejaktoriuš” (re- dakci j 0$ štabo nary s), k u ri S' yria &LA. Apšvietos Konrisijos šmeižiantį”
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dferi aiškinau vądlnrisi moksliškai profilaktika. t Kitaip profilaktika yra kokios rtdrs ligos apsisaugo j imo priemonė. Reiškia’, kad dantys nešlgridin- 
ftį, profilaktika tokiame atsitikime btfš ddntų' valymas. Jei dantys jau pūna; tai čia profilaktika bus dantų pataisyme. Odai kur perpiovus, kad apsisaugojus nuo užkrėtimo, profilaktika tarpę kitų priemonių bus muilas ir jodinas. Higiena— yra apie abelną sveikatą ir jos užlaikymą mdkslas. Trumpai — profilaktika yruyra apie abelną sveiką-Trunjpai — profilaktika yrą priemone apsisaugoti nuo kokios nors vienos ypatingos ligos, o higiena — nuo visokių ir visų ligų, kitų pirmadienį pakalbėsiu daugiau apie.profilaktikų ir higieną.

f į Ktausinidl^—iLlsėk^fnai

.N.. ą,™. gasi-sBi
skyrių,t per’ kur? “Naujienų eskaitytojams duosiu iš dentis- terijos Srities patarimus. Klausinius meldžiu rašyti per “Naujienas”.P-niai M. V. ,Jei jūsų mergaitė yra septynių inetfc amžiaus, tai jinai jau tari nuolatinius pirmus krumi- niuS/dantis^ Jei jie pūna, tai Būtinai tarife ją nuvelti pta .savo derifistą jUęs sutaisyti. Kitaip galės būti per vėlai ir mergaite paliks be dantų.P-UUi K. Z* Jūsų klausimas yra grynai asmeninio palta- džio ir skaitytojams nenaudingas. Apie tai pakalbėkite su savo daktaru.
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»*?■ '• V • į * "f - ”jos šilti, rusvi spinduliai skver-

ji kartais, nėtaęrstgąžtų. Apsi- dtaritaši Lficrja įramatč Van Hėfširigą fe ntiifŽitfgp', bet aky- Itatta apčntasį kohibarį akimis, fe taotaričiuri kur ji yria, aadria* skausmingai statika ir uždengė išbasusį veidą rankomis. Aiht gėriai Žinojbnfe fcą tai reiškė — ji pilnai suprato, atsiminė, kad jos AiOtitfa jau tairij; dėjome didžiausias pastangas ją ntiriritaftat žino- fria, Simpatija, užuojauta į ją kiek pgvrikž, feėt jį tidvo įffir- dOug rtuftaoHišt Upe, peridriug rmlįuditao aftataa, kad gatatfe visai nuo sniiigro atsigauti, ir per ilgą laitą tyliai verkšleno. PriadejUš'/ai aiškjiiti, kad pavojus dadgiUU’ nėgrięšta ir vie- nas' musų prie jos tišdomet jtašilikš. ji. apriind kiek dau- gfeu. - ja vėl užmigo; fr, .tddmėt ko tabai Reištas atafečiŠkibiaš. Mmfie’godiiriia; ji išėmė užrašus, kiirie, fėbėbttVp įfeiė jds kriufiliča fe pčff)lritė . ju6š itar pušę. Van Hefsingaš priėjęs jai supiČŠytUs p’Opfičrius išėmė iš rankų, bet ji jotais ju- dėsiųš tebe kartojo; lyg popic- riio takštus vis ^tašydama į muzėsniuš gobaiftfkta; pa’gri- tiau, ji rantas jtakčtasi jas iš- sfyrič, lyg popierių išmėtydama UT'iė lovos griiidd. Van1 ffclšingas ai rodė takai riiistc- bhftas* fe tašrinaMydainfliš, suraukė kaktą ir antakiui, Bet iiėtari* nei žodžio.
Rugsėjo 19 d; — Per Višą naktį Lucija miegojo labai neramiai, Karts nuo karto staigiai pašokdama. Miegoti ji’ kaip ir nc(feįso jautėsi kiek SHjpncąhė? negu jnrniiau. Pro* fesorids ir Uš šėdčjbme prie jos apSimainydariii ir*rici valandėlei neišleidome ' jos išį gkiy. Affiė riavo pldnus Kvin-; 

liis Morris imta įrėminėjo nei’ žddžio, bet pastebėjau, kttd* per visą ritfklj patroliuodamus, jis vaikščioju ajilink damą.IšąuŠitši dienų parode • bai-' rfiae Jigta pasekmes padarytas' Ltięijos sycįkatojė; Ji voš galėjo pajudinti gaivą, o trlipu- Jifr,maistp? kurį ji giilejo su-; valgylį, ncJaVe jokios naudos? Kartais ji nusnusdavO ir kartu’ su Van Ilelšingu pastebėjau’ skirtumą Jori stovyje miegant’

nas atgal, nuėjau jį aplankyti. Niekuomet neteko man matyti žmogų taip staigiai nusilpusį, išskyrus vieną praeityje įVy- <usį incidentą. Dar bebūnant Amerikos Pampose panašus dalykas atsitiko su mano arkliu, kuris labai mėgdavo naktį ganytis. Kortų jį užpuolė Vizitas tų didžiųjų vampitais Vadinamų šikšnosparnių. Ėada- re plačią žaizdą, sudraskė Venas, ir vargšas Arklys netiffejo užtektinai kraujo pajėgti* atsistoti ant kojų, šautuvu jį ten ir nudėjau. Jonai, pasakyk, jeigu tai nėra paslaptis;1 Arturas buvo pirmas, ar ne taip?” Vargšas atrodf irę juokais Susirūpinęs. Netikrumas apie jo mylimos* moteriškės sveikatos stovį, jį tiesiog kankino/ o* neturėjimas, nei mažiausio supratimo apie tą baisių‘ misteriją, kuri ją lyg ir turėjo apsupusi, kančias tik padidino.” Morriso širdis plyšo iš skausmo ir jis turėjo sukaupti visą! savo vyriškumą ir to ^tfeejo* užtektinai — kad neapsipylus' ašaromis ar parodžius savo jausmus. Valandėlę abejojau? nes nenorėjau išduoti faktus? kuriuos profesorius nogėjo už-' laikyti paslaptyje; 'bet Morris' jau labai daug žinojo? be to’ daug atspėjo ir nemačiau jO-; Juos priežasties jam neatSaky-!Ii. Trumpai pasakiau:“Taip.” • i. “Kaip ilgai visa tai kartojosi ?” z •“Apie dešimts dienų.V“Dešimts dienų! Tai Reiškia, .Toliai^ kad į Visų mUsų mylimos Lucijus venas supi}-' tas kraujas keturių jaunų, stiprių vyrų. Kaip aš gyvas, jos’ kūne jis visas jieštitilptu.” Pri* sirtindamas arčiau prie manęs? paslaptingai, tyliai pašnibždėjo:“O kas jį. iš tėn išėmė?” Pakraipiau ■ galva. “Tame iry r a. visas. sunk umaš. Jei, žinO- eian,. atsakyčiau. Van’ Helsin- •gas susirūpinęs ticsįog eina iš šproto, O OŠ galvą suku, bet jO-j kioš iš to negaunu naudos. Nedrįstu netgi spėlioti. Eile nepalankių aplinkybių suardė riiusų pianus tinkamai apsaugoj Lusi ją, bet Jai daugiau nepasikartos. Čia, šiariite ndtaė fe pabudus, lliegant — ji atmes prisilfekamer iki Višltris pasibaigs — gerai ai- blogai.KVinettfs ištiesė ranką. ‘‘Ne-

ntrblarmvstėrnR Luti jos skruostams. A?tnrui prisiartinus prie lovos ir f ją pažvelgus, susi- jaudininfaš jo vos neužtroški- no. • Niekas nregaičjo * nei žodžio tarti. Pfef f>raslrnktiSlas valandas, hčrrtfnus miegos arba letargas, pradėjo' tamkrdū pasikkrtbfU lodei pauzos Idiicė -pMtkalbdjiMD bitvo ddrontos k(10 trunipiausios. Viėffok,Ar* ttfrb afvažtavimsfe jai priįhvė kiek daigiau gyvumo; ji fru* pūtį Atsigavo ir kalbėjo į jį daug gyvinu, negu keliu# va-v laidas atgal. Arturas irgi su* stgraibč ir sftengM atrodyti kWo lioksiniansias, kad tuo kiek palengvinus liudiui, sufp kią kambaryje viešpataujančią afruosferą.•Tatr bevėik pftnfą valandą naltfj, fe Arfutas fe Van Hel- šfngaš S^di prfė Lučijos. Už pwfcioMos ntfrttrčių turėšitr juo# pakeisti, ir dabar įkalbu Šią dienyno daį į Lucijds fo- rtdgfrff.ą. Bijau, kad ryloj tėkš užbaigti budėti prie jos lovos, nes paskutinis šfnngTs fttfv.o persunkus jai panešti f vargšė tn ergelč negali dtši^au tf. Etfeyė suteik mums visritefriš jčgų ricfefinrrės „ iŠkcn-
Mintis ffėfkut'ierišs laiškas 

Lucijtfi ^fstenraiUt, (f.aiŠkAŠ Lucijdš ncskaKytas)J “ŠugšČjo 17 d. — “jllafiO įtafigidtisfe LttCijš: Jaučiu, lyg amžiai praėjo nuo pąsktfffrrio tavo laiško, gėriau jUišakiįVš, buo pušku t faio taaita parašyta laiško, žinau, nekaltinsi .manęs* ttž tfetfš ffea- sfžėngftaus iŠgfedusi Visą šį maUO Žinių biudžetą. Visų pirmą, laftlringai patsiveŽištr sa- v6* yyrą; atvykę j Etėferį, ton jau radome musų heian- kiaiitį fajetoną it jame bėsė- dm’ti itaVrklnsą, kuris riors fe sįrg'dataąš podagrą &vyko mus šttii^tfi jiš nušiyeŽ^nius. į savo ft&tnu^, k# j aid buVb pa- •rtroštt du. šilti įr (obta 
tiattihariai fe kariu šu jho pk- ^fėtOVOmė. itaVafgiuš Mfr. ^a^ktašiiš pristarita :

-i
i '‘fcdvos”

<žno!&. .
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fima gauti “tyfliujienbsė0.
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galite įdaryti pas 
tiras pigiau i? geriau 

negu kitur.
I ' ■ ■ k ••‘-S . ’■ ' : >

Klausdami ,iAforrftaci

*.hua ,■ » «>

rašykite

čtiičk
'1 «ii Į » , i II nulį

Btftirfr it labai pffd- 
bloga knygeli tiemt, ku
rti hOri tipft iioS JaTies 
pili# Itff. PaMrtltfiMi 
apie šiol šalies . tvarku 
apU jos ▼idinlhkų rin- 
kiMtiri it vislif KM ftlktf- 
lioga prie šraimo egza- 
mtoo rasite šioj knygeli) 
beturiu ir angį, kalbė
tai* rtrrdtyta.

KAIČIA Tik 25 CBRtAt

NMMKNOS

jiėnų” “pušfedaktOriuš” (redakcijos štabo narys), kuris /■ riT A A Y • l . T? / . • •narys, parašė
paskui dantys pasidaro liuosi, jie pfadcda j udčti. Tas tankiai baigiasi neišgydoma bur- nos liga, kuri vadinasi “Pyor- riieu”. Apie tą ligą pakalbū- siti plačiau kitų kurią.Taigi dalykai, kuriuos šian-

C'.,"'

nė. “Tii s:u olandu pasakysi įpėit kris daryti ir aš sav6 dalį ai liksiu'.” ' . ?
į I'. K fLucijui prabudus vėlai po piktų; pitonus jos žingsnis buvo rahl<a apčiuopti krfitinc ir mano didžiausiaiP nustebimui, ji išsitraukė ten paslėptus užrašus, kuriuos profesorius Vata Įleisingas man buvo davęs perskaityti. Kaip visuomet atsargus ir permalus dalyką, ptdfesurius juos padėjo afgttf; kad prabudusi ir juos neradus

z . . \ . •’*,«»-£)įi *4**- ■

VA ;

bode daugiau stipresne ir lengviau kvėpavo, bet išrodė .daugi bldgiau; pro pravertas jos lupas matėsi, Uuo dantų atsitraukę išbalę smegenys, o pa-' tys dantys, nbabejotinai, atrodė didesni ii aštresni, negu paprastai; prabudus jos akių švelnumas išvaizdą permainydavo, ir ji vėl atrodydavo, kaip tikroji* Luti ja, ųiors labai silpni, mfrŠtanti. Po pietų paklausė Artūro ir jam telegrafavome. Kvintas nuėjo ji* sutikti stotyje.Artūrui atvykus buvo jau šešta. vtHmrdfi v a k ar Ii, raudona saulė (

1739 So. Halsted St
GHtČAOD, ft.L.

susime «rt/W <nAtf| «tm kn«<M 
uLai 5

< .,4b. ui.*

Eum£ GafsmHtSiI išMU. 1
*

Ifa



Pirmadienis, vas. 2Ž, 1932.

CHICAGO!
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Ir kauntė paleisianti 
460 darbininkų

ŽINIOS
. ........... i nieira^i.

SUgtim plėšikus Brid- 
jyepmrte; apiplėšė So- 

vietskio krautuvę
tft* Banditai plėšė Jbseph 

Rjatsmiino- krautuvę adersu 3248 
So: Morgan sfrėct šeštadienio 
vakarą. Bet Katzmano krantu- 
vėjė buvo įtaisyta antdma.tiniįs 
alarmas; pfefikams besidarbuo- 
j0«t pribuvo policijos skvadas. 
Banditai mėgina pabėgti, bot 
vieną jų policija pagavo. Jis 
pasirodė esąs Josepn Gerise, 
2349 West Ofiio st

Aštuoni kiti banditai turėjo 
muSį stf policija ir pabėgo au- 
fornobiHu*, apiplėšę John So- 
vietsky krautuvę, 6234- So. Wes- 
tėra avenue. Plėšikai išsivežę 
vertės drabužių už $12,000. So- 
vietsky yra lietuvis.

Sekdama mėro Cermako pa
vyzdžiu, kuris nužiūrėjo pa
leisti iš darbo 2,479 miesto dar
bininkus ir tuo budb sutaupyti 
$6,345,740 metams, Cook kau'u- 
tėš taryba nutarė paleisti iš 
darbo 460 darbininkų.
Cermakas pritariąs šitokiai ta
rybos akcijai. <

A, ■ ,i.

madienį. "Tas kontestas įvyks 
ryšy su paminėjimu 200 metų 
sukaktuvių nuo Washingtonb 
gimimo dienos. Pirmas prizas 
siekia’ $500.

i‘ii .liii.Mlial-IĮtfcĄli r-

darbio tai gąusi tiek, kiek bus __ ri.rš* *

u..aaauį.4„,axįi„iiiW im dm rtar,,, ini>u itflMiiiM,
* * t •. a • » . * . ✓ ’ T » 4, i
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Politiekierius nudaigo
tas

5- metai kalėti už kny
gas

Iba CVNėak buvęs pdKėiniri- 
Ua»i sdiitttinėjp į>AštU literatū
rą garsindamas tam tikras kny
gas, kurioj uždraustas yra siilrt- 
tinėtii paktui Teismas tiž lai pa- 
skyr^ jam bAiisiYiės' 6 nietu^ ka
lėti ir $5,000' piniginės batidbs 
'sumokėti*.

pono malone duoti.
Kitos, MJp Illinois 

ir Niekei* Fląta VagonM 
vės, visu! uždarytbs$ ir 
ar kada jps .šftfdaryš.

Snerivin . Wiiiartis 
dirbtuvė neuždaryta, bet iir ji 
mažai ęRibal.
l’ik r^ullrirand seniems vago

nėlis taisyti vadinamas Calu- 
met skyriuš dirba kiek gcriait, 
bet ii* tai dirba ntf visi darbi- 
riih’R^i, IhtMe liMkifatt dittiddvdi

—Bedarbis.

Central 
dirbtu- 
nežinia

taalevį

pasiliks šiame teatre dar d 
savaites.

Daugiausia nelaimiu 
trijose gatvėse

Septyniolika nuošimčių iš 978 
automobilių nelaimių, pasibai
gusių mirtimi, 1931 m. teko 
trims gatvėms, būtent Western 
avdnue, Ashland avenue ir Hal
sted Street. Ta‘ip praneša al- 
dermaflrts J1. A. MaSsen.

Banko Viršininkas areš
tuotas

Areštuotas Louis Kaufman, 
užsidariusio Kaufman State 
Banko prezidentas. Bankinin
kas areštuotas jo namuose 3800 
Sfieridan road. Jisai yra kal
tinamas išeikvojimu pinigtr, ka
dangi, sakoma, patirta, jogei 
banko reikalai buvę vedami ne
tiksliai (allegsd irregularities). 
Kauftnano reikalai yra valsty
bei gynėjo rankose.
../ i aon ■ !■ bi nbNi—■ »

POVILAS JASUDOW1CZ

šiuo pasauliu va- 
1:50 valandą po

Persiskyrė su 
sario 20- dieną, 
pietų 1932 m., sulaukęs 60 metų 
amžiaus, gimęs Grinkiškiu par.c 
Kėdainių jpskr. Amerikoj išgyve
no apie 40 metą,,

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Uršulę, po tfvais Jasaitai- 
tę, J dukteris — Oną* Marijoną 
ir Stefaniją. 3 sūnūs — Joną * 
Alfredą ir Raymond ir’ gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4525

Amerikoj isgyve-

Latdotuvee įvyks, scredoj. vasa
rio 24* dieną. 8:30 Vai. ryte iš

* namų į 5v. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią: kurioje atsibus geduhn-

* gor pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten Bus nulydėtas į Šv. Kaži'

> miėco kapines,
Vįsi a. a. Povilo Jasuffowicziaus 

; gimines, draugai ir pažįstami esat 
. nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikittimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Dukterys, Sunai 
t ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
! rius Eudetkis. Tel; Yards 1741.

Aikštėje pri£ Willow road itr 
Riehardson Street, Fradklin 
(Parko,, rasta lavonas Joseph 
Mbrrfso, 44 metų, politikieriaus 
ir gembleriov Jo lavonas buvo 
įgurstas į bačką. Bačkoje raš
tą keletas sudraskytų bilietų, 
arklių lenktynėms ir sukruvint# 
žalia gelumbė, kokiomis esti nu
kloti ruletkos arba daisams mė
tyti stalai. Policijai nužiūri, 
kad Morris buvęs nudaigotas’ 
kurioj nors gembleriavimo įstai
goj.

Prašo naujo geismo '
Leo Ėrothers, paskilbęs as

muo iš St. Louis gengių 'gyve
nimo, ryšy su Tribūne repor
terio Linglė nuŠavimu buvo nu
teistas kalėti. PHsaikintųjb 
nuosprendį patvirtino valstijos 
vyriausias teismas praėjusį 
pėnktadięnp Dabar Brotherso 
advokatai ketina paduoti vy
riausiam valstijos teistaui peti
ciją, /kad byla butų peržiūrėta iš 
naujo.’

Ir mirti kai kada pa
vojinga

Albert Jodieniak, 57 metų, 
nežinia kur prapuolę. John Ma- 
rek, 511 North Oakley blvdl, 
tuomet atsilankė į kauntės la
voninę ir vieną lavonų pripa
žino1 kaip* Jediertiako; O Vėliau 
Marek mėgino iškolektuoti $500 
Jedieniako apdraudos. Policiją 
tečiau atlanko Mareko namus ir' 
surado Jedieniaką pasislėpusį 
klozete. Pasėkoj abu areštuo
ti. Taigi ir mirti be reikalo yra 
pavojinga.

Pajams kepti kontestas
Visokių kontestų esama. Chi- 

cagon atvyko 18 metų p-lfe 
Maxine Weaver. Ji bus pirmi
ninkė konteste *pajams kepti 
Morison viešbuty ateinantį

STANISLAVA LEVICKIENĖ 
po levais Deringaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu* va
sario* 18 diehą. 7:30 valandą vak. 
1932 m.~ sulaukus puses amžiaus, 
gimus Raseinių apskn. Kražių pa- # 
rapijoj. Amerikoj išgyveno apie 
30 metų.

Paliko dideliame nuliudime se
serį Kazimierą* švogerį Vincentą^ 
Kazlauskus, 3 pusbrolius — Juo
zapą, Stanislovą ir Janą ir gimi
nes, Lietuvoj seserį Aleksandrą 
Rimkienę ir brolį Joną.

Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
S. Hermitage Avė.

Laidbtuvės įvyks utarninke, va- 
- sario 23 dieną. 8:00 vai. ryte 

iš Eudrikio koplyėi6s į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią* kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iŠ ten bus nulydė
ta į Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislavos Levickie
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir sutelkti jai pa
kulinį patarnavimą ir atoisveiki- 
nirtą1. * \

Nulhrdę liekame, > 1
Sesuo, Svogeris, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tcl. Yardš 1741.

Tikisi algų
Chicagos 14,000 mokytojų; ir 

4,0p0 mokyklų civiles tarnybos 
samdinių tikisi gauti algą už 
porą savaičių. Bet jie gaus al
gas, jei piliečiai sumokės 
ka.nkamai taksų.

Roseland

pa-

nė

“Kelias į Gyvenimą” 
persikėlė i Poneli &

Judy teatrą
Pirfnas Rusiškas kalbantis 

paveikslas ^Kelias j Gtyvenimąr 
(“Road tb £*ifen), ktiris perei
tą savaitę- buvo rodomas Apd
ilo teatre, šiandie persikėlė į 
.Punc’h and Jlid’y tėatjją, kuris 
randasi Van Buren gatvėj, ar
ti Michigan Avė.

šis sujudinantis^veikalas, pil
nas visokių: dainų ir šokių, vaiz
duoja “laukinius” Rusijos vai
kus
pirmiau augo gatvėje, pasidaro 
kaip kokie, laukiniai' ir patapo 
nepanešama našta Rusijos mies
tams. Ii» kas tapo paiąi?yta> kad 
tuos vaikus? išvesti i$ laukinio 
stovio ir padaryti juos naudin
gais piliečiais; i

Punch atid Judy teatras irgi 
yra ląbai ypatingas^ labai jau
kus ir patogus. Jis tapo* per
taisytas rodyti1 pačius geriau
sius veikalus ir yta geriausiai 
tam įrengtas*.

Darbai šioje apielinkeje 
.kiek negerėja. Pullmano. vagonų 
dirbtuve gavo užsakymą pen
kiems vagonams padirbti,, tai 
paėmė apie dešimtį darbininkų 
kokiai porai* savaičių, šie dir
ba Viršlaikį ir šventadienius,; 
bet paklausus kiek jie uždiite 
gauni atsakymą, kad nežino.

Mat, šiuo “prosperity” laiku 
apie uždarbį nė nesiteirauk, bi- 
le tik dirbi, bile ’tik gauni pro
gos raumenis patampyti. O už-

ONA CaRTGIENĖ 
įio tėvais Visgfrdaitė

, Persiskyrė su' šiuo pasauliu va
sario 20' dfėhą, 5,25’ valandą po 
pietų 193’2 m., sulaukus senatvės, 
gimus SuValKų rėd?, Aleksoto inie- 

r src.> Amerikoj? išgyveno apit 40 
metų.

, Paliko dideliante' nuliudime' su>
‘ rtų Juozapą; markią Veroniką: 

anūkę Juzefą: 2’ anūkus — Anta
ną ir Vyrautą1 ir gimines.

■ » Katras pašarvotas, randasi 4’530 
So. F/irfield^ Avė..

taiddtuy?š įVyks ųfarnirike, va
sario 23 dieną, 2:00! vai, po-pietų- 

' iš namą bus nutydih'a į> Tautiškai 
kapines.

> Visi a. a: Onos Grigienės gi
minės,- draugai ir {sažįstanri esat 
niĮOšiėdftiai kviečiami dalyvąuti 
laidatuVėse ir sutrikti jai paskuti- 

‘ nį patarnavimą- ir. atsisveikini- 
:.mą. ‘

I , Nuliūdę liekame,

’ Sunusi MaHiį Atiukė, 
Anūkai, ir Gifhinėš.

■' I

t* Laidotuvėse patarnauja g-rabo!-
rius

“bezprizonyje”, kurie

‘ * ,<• ■/

/ ; Graboriai
Phone Boulevard 4139*

A. MASALSKIS
Musų Patarnavlnfas lai- 
dotuvėsė ir kokiame rei
kale visuomet eiti sąži
ningas ir nebrangu* to
dėl, kad neturime, iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė. ;
CHICAGO; ILL.

„v Gydytojai

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

' Tel* Calumet 3294
t Nuo 9 iki 12 vai; dienos ir 

nito 6 iki 9 valandos vakare
; I. J<J|. > ,'bi.i ......... .........jin nili',1 Ii I............. ;..... Į.........į... . . '...... i ,į

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

. Valandos: 1-—3 ir 7——8 
Seredomis ir nedėlfomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6623 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

, ........................... ..... ■■■,;-------- -i-..... . .x ■

Telefonas Yardi 1U>

Stanley P. Mažeika
* c

Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovani 
Turiu automobilius visokiems reika- 

A lahis. Kaflna prfėiflama'

3310 Attbifrn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLF
Pigiausias Lietuvis 
Graborius ChieagOj

1646 W. 46th St.|WWi 

Telefonai 

Boulevard 5203

■ Boulevard 8413

Sb. 49th Ct 

j Telefonas 

Cicero <3724

’ŽL 4

k peter Conrad
įj| ’ fdtq<5RATa^ ;

Fbtografuojuf jtftų na- 
R muo»e arba sęudijdjx 

F 730 -W. W St. 
Ihk +<■!■ Englewood’ 58'40
■ ■ —. III i4wd į |'f**i ■'"■—"■■■I « . ....... Ui' ■IIIII—ihiiii l

Graboriai

iV Lietuvis • „ ..
GRABORIUS IR BALSA^IUOTOJAS 

.Didelė |r graži koplyčia dykai nšw.t8st 
fet Roosevelt 7^2T

L ,'.,;r,.,; ,,,i\lįll„i<li,i -r ■

; PBMm GRABOfelUS 
P^tarniujiėl' - Ihidbtd^ŠJe' kuopiigr8uaii.z 

Reikale urtldžįame atsišaukti,: d mtlstr 
darbu busite tįžgadėdinti, 

Tel. Roosevelt 2513 arti* 2^!

2314 < X ČMagfc 
ŠKVltiuS:

1439 S. Court, Cicero, III.
' t«I. Cucro
.......  -.....................................    •, tih—

* GRA
.... ■ lu

Laidotuvėse patarnau
ju gėriitr if pigiau 
negu kiti’ t6'dcl* |cad 
priklausau prie gra

bų išdlrbystčs 
OFISAI

668’ W. 1.M- ątreet 
Teb tanai 6174

SKYRIUS:
\ 3230! Si. HMšted, St. 

Td. Victary 4088;
‘ ...-'.o i~

■ ■■

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

ii- nuo 6:30 iki 8:30 vakarė, Sek- 
. nūdieniais nuo 10 iki 12.
’ 3421 So. Halsted St.

Pbone BouleVard '8483

Lietuviai Gydytojai 

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utaminkais, Ketvcrgais it Subatolns 
2420 IV. Marųuette Rd. arti Weitern A v. 

Pbone Hėmlock 7828 
Panedlliais, Sėredomis ir Pėtnyčio Js 

1821 So. Halsted Street

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4847 IVest lAth Street, 
CICERO. ILL.

X-Ray....Pbonc Cicero 1260

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

A. L Davidonis, M.D. 
‘4#10 So. Michigan Avenule 
v Tel Kenwood 5107
/VALANDOS:

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

apdrt iuentadienio ir ketvirtadienio

, Ofiso ’ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
' . 756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofišb ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

* (Cor; of 35tb 8 Halsted Sts) 
Ofišo valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais įsagai sutartį

' '‘ ' ■ K, 1

Mm A. E.
JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY

1 MlDWfPE

6109 South'
i AlbanyAv.
? > Pilone

HeiAlotli: 9252
n ■ įM n*

AkHj Gydytoja*

i drTvaititsil. opt 
.LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS ’ I » * * ra

Sugryžo iš Lietuvos
Palerigviris akių įtėfffpimą, kuris esti 

priežastimi galVos- skaudėjimo; svaigimo, 
sakių.< aptemimo* nėrvųotumo,* skaudamą 
akių karšti, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę' Jfc toliregystę. Prirengia 
teisingai- akinius. . Visuose atsitikimuose 
egzariįinaviiųas daromas su ę.Uktra, piro- 
danrią1 mažiausias1 klaidas. S^ecialS atyja 
atkreipiama' į mokyklos vaiku?. Valandos 

KkfeiVAs’ ar^jJtitaboki Trum
pą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely, atsitikimų akys atitaisomos be 

aklhių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Av^

Phone Boulevard 73391
. j*«Mw» r ■- 1 n I I ■ '■ ■■ ■ ■ * "II ■■■>> '

> /;25 METŲ PATYRIMO*
> Wuiky&ę akiiiid <&1 visų akių

C iŠ®

Dr. Vincent.C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR- CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gysla?.

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

TelJ Boulevard 1401

9 t.

Flemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 MarguetterRoad

Valandos: 9—12, 7—9, Antradienį it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.
±.....................................................„ I , ■■ _________ ____ -.......  Į ...... —

įvairiĮs Cydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS.—

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 13th St., netoli Morgan St. 

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

‘ Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde P ar k 6755 ar Randolph 6800

'I . . . . •

;Dr. Suzana A. Slakis
> Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai; 10 iki- 12 ryto: 4 iki 6 po pietų,/ 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą

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

Teftfbnas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
'Ofiso valandos:

t9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 4'6tS St. CBtcigo. III.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOMS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue 
i , >.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų; 2 iki 

4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 10 
iki 12 dieną.

Telephonai dieną ir naktį; Virginia 0036 
* ___ -• -

Aet. 6600 SiOutlr Artėsian Avenue' 
Phone Prospect 6659 \

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland .Ace., 2 lubos 

CHJCAGO, 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 8:32- vat 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v« Ueną. 

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rėz. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Jei. Drczel 9191

Wa a Divrn• lwv > JlI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St. 
arti 3 Ist Street 

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

! Nekėliomis ir šventad. 10—12 dieną 
paoM__

Advokatai
mmMIM

Gydytojas Ht chirurgas

gA...

JONAS ABBOMAS Jr 

» Persiskyrė su šiuo pasauliu vJ- 
' saflb |9‘ d., 4 r 1'0 vai; vakare;

193 Z m.. sulaukus pusės am- 
, iraus: gimęs Tauragės apskr., ži

gaičių, pa ra p., ŠcirbaiČių kaime.
Amerikoj išgyveno’- 18 metų. Pa- 

' liko* didėliame nuliūdime keturias 
pussešerer — JuzeHną, Stanisb^ 
vą. Marijoną it Lhidbvlką Katau- 
tkienę, du pusbrolius — Mykolą/ 
Sturoną ir Juozapą* Dambiauskį 
ir gimines, o Lietuvoj’ brolį An
taną.- seserį^ Oną it gimines. Ku- 

jnas pašarvotas randasi 1842 W.

Laidotuvės įvyks pa n ėdė ly, va
sario* 2r2 d.. 8 vaL ryta iŠ namų 

’ į šy. Kryžiau* - e.J)'s bažnyčią, 
ktfridįe attikus gedulingos p amai- 

’ dof tffc velionio stelai o iŠ ten 
* bosf» 'i¥Wydėtas į šv. Kazimiero 

kapines.
_ Visi a> ai Jono Abromo gimi

nės. draugai ir pažjstami es»< 
nuoširdžiai Kviečiam i dalyvauti 

l laidotuvėse ir suteikti' jam paiku- 
I titį patarnavimą ir* atsisveikini- 

mą»« Nuliūdę liekame:
Pusseserės, Pusbroliai ir Giminės.

taldbtuvėse patarnauja grabo-
rius Budrikis, tel.'Vards 1741. ,

FRANCIŠKUS SHIMKŪS
Persiskyrė su šiuo pasauliu* ya- 

sario 19 dienąt 1 ii: 30* valandą 
ryte 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus. • gimęs Tauragės apsUr*, 
Švėkšnos parap., Šiaulių kaime; 
Anterikpj išgyveno apie 30 metui 
Paliko dideliame nuliudime pusse
serę Barborą Kradleidienę ir švo- 
gerj Povilą Krauleidį, gimines it 
draugus — Amerikoj, o Lietuvoj 
brolį- Antaną ir brolienę Eleną 
Šimkus, švogerį- Juozapą Sudžių 
ir sesers dukterį Zuzaną.

Kūnas- pašarvotas, randasi 4'349 
So. Hermitage A've.

Laidotuvės įvyks utarninke, va
sario 23 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į šv. Kryžiaus parapijos Baž
nyčią) kurioje atsibus gedulingoj 
pamaldos už velionio* sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Franciškauš Sbimkaus 
giminės, draugai ir pažįstanti esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jąm pasku
tinį patarnavimą ir ^i|sisvcikinim<i.

Nuliūdę liekame,

Pusseserė, Švogeris 
ir Gimines.

Laidotuvėse pJtarnaOja
rius Eudeikis, Tel. Yards

MODEMIŠKOS koplyčios 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

ir ,• >•-.«

i-'C ■'t
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‘grabo-
1741. »
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA ir NAKTJ 
Me« visuomet teiUitmie širdingą, simpatiagą ir ramu

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių 
1801 South AšMiaiid Avenufc 

Piatt Blį.,' kamp. 18* Sis aukštas 
Pastibėkitėtpanoiškabas'

Valančios nuo 9:30 ryto iki 8:30 vaka
ro! Room 8. Phonė Canal 0523.

■ W, ----- ---------------r--------- ---  - ...

Į , Td. Yards 182SK

XVest Tovi'ni! štate- Bank Bldg. 
24'00 IV. Mtrrfiaort St.

Vąl.t 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Teh West 2860 

ftamų telefonas Brunsvvick 0597
■—   II I    II I —11*——     -—I,   ■■■■I—l I.

SVARBI ŽINUTE

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1113
* Telefonas Central 4411

r _ 1 
Gyvenimo vieta

3323h South Halsted Street 
Tcl. Boulevard )310 

Valandas: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą

v Nedėtloj nuo 9 iki 12 ryto

V27

Vahddbst nuo 9 ryto iki 4 po pietų

LIETUVIS SPECIAĖIŠT'AS

Ofisas* ir Akinių DtrljtiivS

756 West 35th« St
kaihpas Hnlstied' Št.

Valandos nuo 10-—4, nuo 6 iki 
Ncdellontis nuo 10 iki 12

u»wii.i'i I I iiy J ,
' 1- 1 '* * į • »■ ' 4

>■ Diiokitc; savo akis, išegzaminuoti

8

OP TOME TRIST
Praktikuoja virš 20 m. 
4649' 6\ Ashland' Ane.

1 v Teli Boulevard- 6487
........ II.III, ll» Į.I.II.I ■!, l,|.ll , I - ■» .1
Duokite savo akis 'išegzaminuoti* 

. DYKAI .
Registruotam Optoinctristui 

Akių Specialistas, Virš 15 metų, 
patyrimas

Valandos 9 ryto iki 9' vak. kasdien
DR. J. GROUPE

4631 6’. Ashland Avė. lęl. Yards 6780

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

W So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4* ir 6 iki? 8 vakare 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel; B’oulėVard 7820

■' '' • Namai:

6641' So. Albany Avė.
; Tel; Prospvct 1930

. 4442 South Western Avenue

■> Td. Lafayeętė 4146 '

VALANDOS':
s- , • \nuo; 9; iki. 1 1 valandai

Vua 6 iki 9 valandai vakaro - --- V---  —~ ... n.a . -i—.

ryto

DR. JI J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR- CH1RORGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3
TeĮ Ptbspėct rO-28-

Rezi 2359 So. Leauitt SU Ganai 2330 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutartį.

2422 W. Macquette Rd. 
kampas 67tb ir Ąrtesian Avė. 

Telefonas Giovehiil 1595
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 

ir 7-9 po pietų, setedoms po pietų ir 
nedėliotus pagal susitaiimą

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22hd Street 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

A.-A. ŠLAKĮ S
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 IV. Washington St.
Room 1502 Td. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
Vakarai: Utarn., Ketu, ir Subatos 

6 iki 9 vai.
4145 Archer Ade. 'feL Ldfayette 7337

■ ‘i ■ : 1 . ............. <; > ’į
Namų TcL Hyde PjHtk 3395

—-------------i - ----------------------- ... ............... ....... , ,,,,,

JOHN B, BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETOYB ADVOKATAS

105 W. Adams St, Room 21.7 
Telepbone Raudolpb 6727 

^akarr&s 21^1 IV. 22nd Si. fiuo 4*9
Telephone Roosėtelt 9090

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600 
.... »■... .. ;>i&».> ...... ............. —..............................t i...... -»■—m.

Lietuvis Advokatas
4 63 L So. Ashland Arte.

Tel. Boukvard 280D
Rez. 6515 So. Rocla^U St.

Tek Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Visuotinas Naujienų 
Bendrovė susirin

kimas
šeštadienį, vasario 20 d., įvy

ko buvusio Universal kliubo 
kambariuose (33 g. arti Hals- 
ted) metinis Naujienų Bendro
vės dalininkų susirinkimas. 
Jame dalyvavo apstus būtys 
šėrininku, kurie atstovavo as
meniškai ir per įgaliavimus 
(proxies) daugiau kaip tris 
ketvirtadalius Šeru.

Susirinkimas išklausė Ben
drovės Prezidento raportą ir 
finansinę įskaitą, kuri rodo, 
kad pernai metais Bendrovės 
biznis ėjo, atsižvelgiant į da
bartinius depresijos laikus, 
neblogiausiai, nes buvo iš
vengta nuostolio (dar paliko ir 
šiek-tiek pelno). Renkant Di
rekciją šiems metams beveik 
vienbalsiai buvo išrinkti visi 
senieji direktoriai: Grigaitė, 
August, šmotelis, Nora Gugis, 
Mockus, Ručinskas, Jasulevi- 
čius, Mickevičius, Millcr, Ryp- 
kevičius. Lechavičius, žymon- 
tas ir M. Jurgelionienė.

Po mitingo šerini ūkams bu
vo patiekta užkandžiai.

“Agurkai” Chicagos 
Liet. Auditorijoje
^Pirmyn” choro vakar Chi

cagos Lietuvių Audi ton j oje pa
statyti ^‘Agurkai” jau praeity
je, bet dar labai ilgai lietuvių 
visuomenė apie juos atsimins. 
Koks didelis buvo publikos už- 
interesavimas liudija pilnutėlė 
didžioji Auditorijos salė, kurioj 
nesiliaujančiai aidėjo klausyto
jų rankų plojimas, juokas, link-, 
smas šukavimas sukeltas visos1 
virtinės komiškų, juokingų sce
nų, kurių kaltininkai tankiau
siai būdavo Jonaitis (Pr. Jaka- 
vičius), garsusis garsinimų 
ekspertas, Luiza, restorano tar
nautoja, nepalyginamas Kauno 
policijos viršininkas Kniskis ir 
jo du neužmirštimi detektyvai 
Rumšą ir Bumša (K. Svencis- 
kas ir D. Kezis), kurie slankio- 
dami po užkampius ieškojo, 
uostė baisiojo čigonų vado Dži
go (P. Stogis) ir jo gražios

f?
t j /■ - 

yr.r-:., ... -h ,■ v...

dukrelės Ilonos (S. Štaniulytė). 
Į publiką labfti paveikė ir jai 
įctiko Jaudinančios ir roinantiš- 
kos šcenoš, kurių buvo nema
žiau komiškų. Nepalyginama 
Delančienč (Nora Gugienė), 
turtinga našlė iš Amerikos,'ne
paprastai geras čigonų ’ vadas 
Džigas (P. Stogis),' čigonaitė 
Ilona, June ' Penningtbnftitė 
(Steponavičienė), Krefontas 
(St. Rimkus) ir Penningtonas, 
garsusis agurku fabrikantas 
Penningtonas (J. Balanda), ne
paprastai gerai atlikdami savo 
roles, vystė operetės akciją, 
kuri buvo vainikuota net ketu
rių^ porų apsivedimu. Muzika, 
solistų dainos, ypatingai p. Gr

igienės, Steponavičienės, S. Sta- 
niulytės, /P. Stogio ir St. Rim
kaus žavėto žavėjo publiką, ku
ri gausiu rankų plojimu reika
lavo pakartojimų.

Nors operetė gana ilga, už
truko apie tris valandas, užin- 
teresuota pubįika ir nepatėmijo 
kaip greit laikas prabėgo. Ne
vienas netgi parodė ir nepasi* 
tenkinimą, kad ji taip greit ptt- 
sibaigė, neužtruko dar kišk il
giau, kad nebuvo dar ketvirto, 
penkto akto. Išsiskirčius po sa
lę publikai po vaidinimo, ir 'vie
nur ir kitur galima buvo už
girsti buri susispietusių klau
sytojų niūniuojant “Negaliu 
būti be Jonuko”, “Burtai, bur
tai” ar nepaprastai gražią čigo
nų dainą “Vanduo, tylus van
duo”. Entuzijazmas, susijaudi
nimas, širdingas iš už scenos pa
sirodžiusių artistų sveikinimas..

Negalima suklys tf sakant, 
kad lietuviai Jlgai “Agurkus” 
atsimins. Choro, dirigento K. 
Steponavičiaus, režisoriaus K. 
Jurgelionio, orchestros ir artis
tų pastangos buvo atlygintos 
nepaprastai geru operetės per
statymu, artistišku su vaidini
mu. Nebelieka kas daugiau pa
sakyti, tik reikia tikėtis, kad 
ateityje daug tankiau turėsime 
progos pamatyti operetes taip 
gerai pastatytas, kaip “Agur
kus”. —Eks.

Iš 18-tos apylinkės
Nepasisekė plėšikui

Praėjusi penktadienį buvo už
pultas mėsos vežėjas Union 
avenue,' tarp 21 gatvės ir Ca- 
nalport avenue. Kada pasigir
do žuvis, tai žmonės pradėjo 
bėgti į tą pusę, iš kur jis pa
sigirdo.

eta

Greitas Patarnavimas Užtikrina 
Geresnį Skonį

‘ J k .
Ne maža dalis Bowman Dairy ^Com- 

pany prestižo paeina nuo Jos teikiamo 
greito ir gero pristatymo patarnavimo.

, ! • ' • ■ ■" ♦ * r- > V- *

Per virš penkias dešimt aštuonius me- ' 
tus Bowman Dairy Kompanijos įva
rąs, -boltt vežimai buvo pažystami; it 
malonusreginys Chicagos,. gatvėse.' ; ‘Pet 
gilius sniegus Žiemos laiku vasaros 
Karščiuose jus galite būti tikri dėl greito 
ir mandagaus pristatymo pieno, kuris 
yra nepalyginamai geresnio skonio.

Sustabdykite kurį nors Bowman at
stovą, kai jį pamatysite sekamą kartą. 
Paklauskite jį daugiau apie gerumą 
Bowman Pieno. Jam pasiūlius, paban
dykite bonką pieno. Pamatykite^ patys 
kaipr tikrai šviežias, riebus ir skanus, tas 
pienas yra. ? x

TELEFONAS: •

Superior 6800

BOWMAX
DAIRY COMPANY

MILK

n!3 ^^■jl DAIMV .
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Subėgusiej i Vado mėsos vežė
ją peršautu žandu guliųtj šd-_ 
Ha saVo* vežimo ir ' belaikanti 
piktadarį. Ubie jų buvo ant že
mes du tęvolvoriai. j \

Keli , vyrai pagriebė piktada
rį ir palaikė iki* atvažiavo poli
cija. x 1 ■'
, Nežinia kas policijai pranešė, 

bęt ji jirihpvo į įvykio, vietą už 
kokių dešimties fhinučių.

Mėsos , vežėjas aiškino, kad 
tas piktadaris užpuolęs j j tiks
lu apiplėšti. Policija surinko 
keletą liudytojų ir visus kartu 
nusivežė į stotį, žinomą, ntisi- 
vežė ir pl^įlU^; ’

O sužeistąjį mėsės vežėją ug- 
negesifii paėmė ir nuvežė j li
goninę jo paties mašina.

Neteko patirti kieno tie re
volveriai buvo; nęs susirinko lai
bai didelė minia. Girdėjosi te- 
čiau plėšiko balsas, šaukęs, kad 
esą. jį Sušaukit.—Vikis.

“Birutė”
I . }

' - ■

Nepaprastai gyva Birthday 
Party ,

M

šeštadienyje, vas. 20 d., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje j- 
vykd “Birutės” 25 mątų sukak
tuvių Birthday Party.. Vakarė
lis prasidėjo aštuptą valandą ir 
nusitęsė iki ketvirtos valandos 
ryto. Skaitlingai susirinkę ve
teranai ir jaunieji birutfečiai, 
visi kartu linksmai atšventė ju
biliejų ir i įžengė į dvidešimts 
šeštus veikimo metus. Susirin
kusių ūpas buvo begaliniai ge
ras, gyvas, kuriam sukelti pri
sidėjo ir svečių kalbos, didysis 
dvidešimts penkių žvakių 
“birthda> cake”, ir patys biru- 
tiečiai, iurie susirinkę į būrį, 
jaučia juos rišanti artimumo, 
draugišltumo jausmu.

Vakarėlio programą atidaTė 
“‘Birutės” pirmininkas Dr. Kliau
ga ir po trumpos kalbos, lydi
mas karšto, entuziastiško ran
tų plojimo prapiove simbolingą 
“birthday cake”. f. Užbaigus, ce
remonijas, (p. Biežienė/viena1 se
nųjų birutiečių padainavo,-irgi 
savotiškai simbolingą “Birutės” 
ariją ir L’EspagnOla. Po to se- 
<ė Lietuvos konsulo A. Kalvai
čio, K. Jurgelionio, Dr. Zimon^ 
to, Dr, S. Biežio, pirmo birutie- 
čio adv. K. Gugio ir Universal 
Banko prezidento Eliąs atstovo 
^ocaičio kalbos. Kalbėtojų žo

džiai visus sujaudino, jų išreikš
tos mintys, atsiminimai iš pir
mųjų “Birutės” dienų nepapras
tai ryškiomis spalvomis nupie
šė “Birutės” praeitį? jos reikš
mę Amerikos lietuvių gyvenime 
ir ateitį, kuri “Birnutės” laukia 
metams slenkant pro šalį.

* Po programo vėl prasidėjo šo7 
<iai, kurie birutiečiams nesi- 
škirstąnt, nusitęsė iki gilios 
nakties. ,.

Šios1 Birthday Party surengi
mui ' daugiausiai pasidarbavo 
“Birutės” parengimų komisija, 
j kurią įeiną Helen Sakalas, 
j. S. Biežienė, Vanda MisęVi- 
čiutė, M. Yiocius, A. Bagdonas, 
J, Sharelis ir J. Puišis. —V.

Town of Lake
Išvažiavo į .Texas valstiją

■ ■ r’ *i—■ ■' ’ 1 ■ ■       ................. . ■■ • " ■ -1  —------------r------------- > >  ’ i 1 1 1 1 ■ —> ■ ■■     ■    . ..    .

mie, prižiįirėš' ja -žfriona, 4644 Susirinkimas, kuris Įvyko-^ket- 
$0. Paulina street, . ir švogeris yirtadienį Liberty' svetainėje, 
Viktoras Brazntišiinš. Jbuvp labai gražus ir įspūdingas,

I?-has KateiVa atsiprašo kos- jies publikos .prisirinko pilna 
tumerių, kad jis į)ėt tąš porą svetainė. Buvo aišku, kad žmo- 
savaičių negailės asmeniškai nės yra rūpestingi valdžios iš- 
jiems patarnauti, ir prašo juos i 
pasilaikyti jo kostumerių tarpe, spudingas 
kaip kad laikeši iki šiol.

P-nns Kareiva r drangai iš- 
P-nas Kareiva iF draugai iš- 

t s ;

- .. - v,..;, . -Rep.,

Pirmadienis, vas. 22, 1032
' -----> ■ -f-, .-  ■

$0. Paulina street,. ir J 
Viktoras Brazauskas.

/■

į r a RupcS 
tingumas 
padaro Ji 
Eoctra

Txrx >fttK oj? strj>j£itroR jpjlavoh

Sekmadienio rytą,, vasario 21 
d., įvažiavo pRio Grande Val- 
ley, Texąs valstijoj, pp,Wiliam 
J. Kareiva, Antanas,Kabelis (iš 
Brighton Parko), Kbrsak (iš 
Norįh Sidės) ir p-lė H. Bražąus-. 
kaitė, . • į ■ j/ /

Jie išyažiavo . paviešėti s pas 
p. A. J. Kareivą, kuris seniau 
ilgą laiką turėjo Town of Lake 
apielinkėje krautuvę (haxdware 
store) ir kuris šiuo laiku ’ Rio 
Grande Valley turi gražų ūkį 
ir augina apelsinus, grapc fruit 
ir daržoves.

. Rio Grande Valley randasi 
Texas valstijas pietų-rytų kam
pe prie pat Meksikos rubežiaus;

Chicagiečių būrys, išvažiavęs 
vakar į hip .Grande Valley, ma
no atlikti kelionę, ir paviešėti 
Texa'sę. porą savaičių ar kiek 
ilgiau. ' '

Kaip žinoma,, p. Wiliam J. 
Kareiva yra Butter & Egg biz- 

Iny. Jo biznį,'jam nesant na-

Seno Petro pastabos
' ‘ : f* A

Nors nedaug, \bėt' yra žmo
nių, kurie neduoda ramybės Se
nam Petrui, arba kreipiasi tie
siai į Naujienas,* -kai užpyksta 
ant kokio asmens šiaip su
galvoja kokiui nesąmonių ,ir 
reikalauja, kad vis&' tai butų 
aprašyta ir patalpinta dienraš
ty. 1 Tuo gi tarkit nė laikraš
čių etika, nė tiešft įieleidžia tai 
.daryti. ' ‘ * į

Pavyzdžiui, kartų tūla mote
ris šaukia Senų Petrą į savo 
namus ^sakydama turinti svar
bią žinią. Senas Petras nuva
žiuoja. KUma pripasakoja' de
vynias galybes pasakų, kad ne 
ant jaučio odos jų nesuraŠy- 
tumei. Ji, mat, buvo užpykusi 
knt savo darugėSi tfa; ir pasa
koja, kad ta jos draugė ir šio
kia ir tokia, ir kitbkia, pame
tusi vyrą, turinti net tris bur- 
dingierius ir yįspš mylinti; ge
rianti ne pieną, bfe’t hamihukę 
vieną kartą varytį.

Užbaigus kalbą 'kūma sako: 
Tu parašyk viską taip, kaip aš 
tau papasakojau, neš ąš taip 
noriu tai moterei atšilyginti. Aš 
paaiškinau, kad laikraštis ne- 
galrrtokių pasakų talpinti.

Kitas įvykis buVb toks. Vy
ras paieškojęs komunistų dien
rašty merginos apsivesti. Atsi
šaukusios kelios Wrginos. Ji
sai išąirinkęs vięnį, gyvenusią 
vienuolyno apl&tfnkėL Moteris 
buvusi vedusi, bet Širvo vyrą 
pavarius, o jį, merginos paieš- 
kotoją, priėmusf/Už vyrą. Išgy
venusi su juo apie 6 mėnesių 
laiko, .kolei jis’praleidęs apie 
$1,000. Tada jau jaupavedis 
gavęs kiką, o j$ vietą užėmęs 
kitas “turtuolis”: *

Na, tai ir šis' žmogus ieško
jo specialio korešpondento, ir 
suradęs Seną Petrą pripasako
jo jam tiek visokių dalykų apie 
moters blogumą; kad Petro au
sys pradėjo linkti. Save, žino
ma, žmogus teisino, ir pabaigęs 
pasšką pasiūlijo dešimtį dole
rių, kad jo pasaka butų ‘atpasa
kota spaudoj; jv

Anot, vyro, moteris buvusį 
tiek bloga, kad atėjus sveti
mam vyrui nesišarmatydavosi 
bučiuotis su svetimuoju jo, vy
ro, akysę. , ,, ;

Turėjo Senas Petras ir šiam 
žmogui pa'aiškirtiti, kad negali
ma taip rašyti : spaudai, kaip 
pasakota, žmogus pyksta, kad 
Senas Petras nenori ir negali 
tokių pasakų rašyti.

Laikraščių skaitytojai turė
tų žinoti, kad rašant korespon
dencijas reikia laikytis tam tik
rų ribų, ikad visų ^paskalų ne
galima spaudoj talpinti. Taigi 
jie neprivalo nė tpykti, jei kar
tais jų raštai netelpa, ypač kai 
tie ar kiti asmens yra įtariami 
nederami’eigėsių.

Petras.

7 ' Cicero
. i ' T f ' i Y ; . ■ •■i • A
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v Piimadienį, vasario ,22 dieną, 
įvyks reguliariškas demokratų 
ol-gąpizacijoš ; susirinkimąs' šv. 
Antano parapijos Svetainėj 8 
valandą vakaro, šiame susirin
kime bus. kalbama ' lietuviškai 
įr yra pageidaujama, kad žmo
nes susipažintų‘ sui kandidatais 

jų obalsiais. ; ■
!*l. ..

i .prisirinko pilna 
Buvo aišku, kad žmo- 

skyrimu, ir ūpas buvo tikrai j- 
kapdidatams, nes 

žhionės atjaučia jų kovojimą 
už teisybę. . :

Vienas svarbus dalykas iškel
ta aikštėn, būtent, kad susidarė 
grupe, kuri nori pakenkti regu- 
liarės demorkatų Organizacijos 
kandidatams. Aiškiai, matyti, 
jog norima suardyti reguliarus 
demokratų partijos tikietas tuo, 
kad išrinkti visus demokratus 
vien tik iš Parkholm^ ir iš 
Gra'nt Work$ ir tuo bu^u su
erzinti kftas kolonijas,'' kurios 
netektų kandidato ant demo
kratų tikieto. '

Kkd palaikyti reguliarės de
mokratų organizacijos kandida
tus yra svarbu, idant kiekvie
nas, kuris gali balsuoti primary 
balsavimuose, paduotų savo bal
są už reguliarės demokratų par
tijos kandidatus, šis yra svar
bus dalykas, jei žmonės nori 
pagerinti- valdžią ir sumažinti 
taksas. Reikia tatai atminti 
ypač tiem, kurie yra naujai už
siregistravę.

Vakaro vedėjas buvo J. J. 
Mockus, kuris perstatė sekan- 
čius reguĮiarės demokratų par
tijos kandidatus:

Joseph G. Cemy—Prėsident; 
Jerry Viterna—Clerk; Frank 
Cuchna—Collector; .Anton P. 
Maciej cwski—Supervisor; Hen
ry R. Schwarzel —- Assessor; 
Nicholas Hėndrikę— Trustęe; 
Thdmas F. . Cullen -— Library 
Board; Dr. Stanley Dowiat — 
Library Board.

Nepamirškite atsilankyti pir
madienį į susirinkimą. Parody
kime, kad m^s, lietuviai, atjau
čiame kovą už teisybę ir kad 
musų Skaitlingas atsilankymas 
butų pavyzdys kitoms tautoms.

-r-Lietuvis Demokratas. '
R . ' ’—.—_____—

Cicero
Reguliariai Demokratų 

Kandidatai 
Primary, Antradieny, 

Vasario 23 d., 1932 
For Prėsidenc

S Joseph G. Cerąy
1832 So. 50th Court, Cicero 

For Town . Clerk
S Jerry Viterna

1831 So. 49th Court, Citero 
For Cųllector

P Frank Cuchna
*1928 So. Austin Boulevard, Cicero 

For Supervisor
[x] Anton F. Macie jewski

5028 W. 31 st Plače. Cicero
. For Assessor

|x] Henry R. Schwarzel
1217 So. \49th Court, Cicęro ę 

For Trustee
S Nicholas Hendrįkse 

1239 So. 59th Court, Cicero
For Directors of Library Board

S Thomas F. Cullen
4815 W. 24th St., Cicero

0 Dr. Stanley A.Dowiat
4729 W. 12th Place, Cicero

IŠsikirpkite šį kandidatų są
rašą ir nusineškite su savim 
balsavimo dienoje, utarninke, 
vasdricr23 d.,\1932, Šie kandi
datai yra žmonių tarnai. >

Atsilankykite į, susirinkimą 
pąnedėl’y, vasario 22 d., Šv. 
Antano parap. svetainėj, 8 vai. 
vakare ir susipažinkite su jais. 
REGULIARIAI DEMOKRATĖJ KAN

DIDATAI PRISIŽADA: '
1. Sustabdyti ‘eikvojimą visuomenės pi-

2. Sumažinti paskirimus, tuo sumažinant
taksus. ' ■ . ; .

3. Geresnę transportaciją —- gatvekarių. 
busų, elevatorių.

4. Kovoti už nupiginimą ga's^, člektr^s
ir telefono.. /..t
Aut Visados atšaukti nutarimą dėl 
vandens, » ' '

6. Pilniausia kooperuoti su visomis pi
lietinėmis, taksų mokėtojų ir gerada
rybės organizacijomis.

—------ ------ ---------- 4—r-------— ----------

PRANEŠIMAI
Naujienų spulka

< ■■ ■ ■

Naujienų skolinimo ir buda- 
vojimo bendrovės nauja serija 
prasideda su 1 dP sausio 1932 
m. Galima įstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštine atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro kas 
die. ■ . ’ , / ■,

ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl investmentų ir pa/ ankiau- 
sia dėl darbininkų žmonių.
J Del platesnių informacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St

,'/ T. RypkeviČia, sekr.
.........■■ ■»

Am. Liet Daktarų D-jos mėnesinis 
susirinkimas įvyks Dr. A. L. YuJkos 
namuose,. 2422 W; Marųdette Road, 
antradieny, vasario 23 d„ 8:30 vai. v.

Snsirinkifnas bus hbai svarbus bus daug 
dalykų apkalbama. Dr. T. Dundulis 
skaitys teferaų, Eibow Fractures. treatęd 
in ridėsi 0osiriob. Diskusnos Dr. 
S. Biėžis ir Dr. Šimkus.

Dr. G. J. Bloiis, rast.

LANKYK MOKYKLA
Ko! nebosi gana mokytas, tol skur

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

AMERIKOS LIETUVIU
. .. MOKYKLA

■ 3106 S.' Halsted Street 
Chicago, III.

■■

Mes pildome 1931
- . metų

Income Tax
blankas

Kaip reikalingas toks pa
tarnavimas užeikite į

Naujienas
1739 So. Halsted St.
Ofiso valandos kasdie 

nuo 8 iki 8 vakare.
šventadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. po piėt.

HALSTED ELECTRIC 
REPAIRING SHOP 

Vyrų puspadžiai ir kulnys ... 
Moterų puspadžiai ir kulnys 
Vyrų veltinės skrybėlės išvalomos 

ir sublokuojamos ................ ..
ESTELLE LITOS 
1823 S. Halsted S t

SHOE

$1 
75c

50c

STANKŪNAS'
Kas norit gerų paveikslų atvažiuoki* 

i studija arba palaukit į namu* 

3315 So. Halsted St 
Tel. Yard. 15.6

i

Orėsiu • Dezaininimas 
Orėsiu Siuvinys 

Skrybėlių Dirbimas
MuMklatne ekspertu teatrok 
djse #ipoae kūmose. Dienom!, 
ar vakarais dema kaina tte 
amatai yra patratikiantys Ir 
ceraf anmokaml Raitykite dėl 

knyrutfa apie . ūma. kuriuo 
iu* įdomaujate

Skrybėlės
t įmoktus! m r kaip deaai 

‘ J rraifas skry 
kol mokinatės Diplomo* 

____ Ateikite ar ralykit

Mes _________
ointi ir padaryt! 
Mlea kol mokin 
dnpdampa, ,...._____  _ _______
dėl nemokamo* knyrutSs.

MARTER OOLT.EOir
JOS F KĄSNIUKĄ, Principal 
HM N RTATK RAN m»

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado,10 svarų

*■■■—>■ ■ <■» -< ■■■*

■ Mra. Botty Lucdeko 16 Dayton rašor “A6 
vartoju Kruechon, kad' eutnalinti Hvarutmi—- 
aS netekau lp evarų i vierut. savaitę ir ne
žinau) kaip j| ir rekoinendUoti".

Kad nuimti riebuma lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę SaukSto, 
llo Kruschen stikle; karsto vandens ryto prie# 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir vienai bonka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gauktto; 3| pas bile aptlridfitnko Ainėrikbjo. 
.Teigu, 81 pirma < bonka neltlkips jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo 

gai grąžinami.
nite, kad gautumėt Kruschen Salta 
daug Imitaciją Ir jus turite saugot! 

eikatą.•avo svi
■V ■ ' 'Sol 1 ■ ■ ■y '

i: a ii o s

2514 — Jaunesnei

CLASSIFIE& ADS
Educational *

Mokyklos 

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO ' ' ’

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
J COLLEGE ' 

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST-
MENTAS

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

1 ■ : . . T’ ' ■
j______ ___________________________ _

Help VVanted—Malė

ESU fht janitorius. noriu mainyti 
savo darbą. Atsišaukite nuo 2 iki 9 
vakare. Tel. Republic 7180.

Help \Vanted—-Femaje
REIKALINGA mergina kasiere, kuri 

pažysta 
National 
Cicero.

grosernės ir bučernės biznį. 
Market, 4928 W. 14 St.,

..... — ...
For Reni

GRAŽUS LIETUVIŲ

Radio Programai 
KIEKVIENĄ PIRMADIENI 
nuo 8:30 iki 9 vai. vakaro

IČ e T O T T r. c

WHFC, 1420 kilocycles 
DUODAMI LĖŠOMIS

City Furniture Co.
2314-16 W e s t
Roosevelt Road

Phone WEST 5743

___ <T„______  moterei naujoviš- 
šiltesnė suknelė. Tinka bile progai. 

Gražiai, atrodys iš vienos spalvos mate
rijos su balta apikakh ir šviešiais guzi- 
keliais.______________________ «

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

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 8o. 
Halsted St., Chicago III,

2 KAMBARIAI ' ant rendos. karštu 
vandeniu apšildomi, la^ai pigiai, 4523 
So. Fairfield Avė., 1 augštas.

Furnished Rooms •—----------
RENDAI kambarys, apšildomas, pi

giai su valgiu arba be valgio. Antros 
lubos. 3 4 Ji 7 So. Emerald Avė. (

NORIU dalintis 6 kamb. flatu su 
vedusia pora; perdėm modemiškas, ap
šildomas. Tel. Virginia 0080.

Bus.ness Chances
_________Pardavimuii Bizniai

PARDAVIMUI' trosernė' švarus sta- 
kas, pigi renda, kambariai užpakaly. 
Atsišaukite tarp 7 ir 8 vakare.

2109 S. Halstedv St.

PARDAVIMUI
RESTAURANTAS.

3456 So. Halsted St.

NAUJIENOS Pattern Dept.
, ^1789 S. Halsted St., Chicago.

čia jdedu 15 centą ir prašau 
atsiųsti man* pavyzdi No. --------
Mieros ......... s.... ...... per krutinę

(Vardas ir pavardė)*

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

TURI BŪTI PARDUOTA 6 kamb. 
rezidencija, furnasu šildoma, 2 dideli 
stikliniai potčiai, 2 karų garažas. Asess- 
mentai užmokėti. Pirmas morgičius at
naujinamas. Atdara apžiūrėjimui, 1159 
S. Higbland, Oak Pati, UI.

Real Estate For Sale 
Namal-žemS Pardavimui

BARGENAS. — 2 'augštų mūrinis, 
2 po 6 kambarius, vist šviesus, karštu 

Mor- 
Pusė bloko nuo Hum- 

Tel.

vandeniu šildomi, gerarnt stovyje, 
gičiaus $6,000.
boldt parko. 3239 Potomac Avė.
Bclmbnt 6521.




