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Kiniečiai Atmušė Japonu Atakas Visu Frontu
nr

> mii>hi. i a;. > „■a," ... . 4

Veja japonus į pa
tvorius ir rengias 
suvaryti į Yangtse

Kiniečiai statą dvasią ir krau 
. ją prieš japonų tankus, orlai

vius ir karo laivyną ,

Japonų oficeriai 
šaudo beginklius

* kinus kaimiečius
Amerikietis liudija pats matęs 

.žudomus nekaltus žmones ir 
vaikus

Shanghai, vas.- 23. — Antra
dienis).—Kiniečių štabas išlei
do biuletenį anksti šį rytą, pra
nešant, kad jų armija žygiuoja 
visu frontu pirmyn, nuo Cha- 
pei ligi pat VVoosung, vydama 
japonus,* nežiūrint į tai, kad ja- 
I>onai susilaukė dar daugiau pa- ■ 
stiprinimų.

Kiangwan sektoriuj, kurs 
randasi pusiaukely tarp Cliapei 
ir VVoosung, kur per ištisas dvi 
dienas mūšiai buvo smarkiau
si, kiniečiai buvę pasitraukę, ir 
,jx> to japonai padarė puolimą. 
Bet kai tik japonai sukoncent
ravo pajėgas 'prieš kiniečių de
šinį sparną, tai šie iš centro ir 
•kairiojo sparno pradėjo priešą 
skubiai siausti, palikdami vos 
siaurą sritį pabėgti. Japonai 
atsitraukė, gindarhiesi šautuvais 
ir kulkosvaidžiais.

Varo japonus į patvorius
Kiniečiai, pasinaudodami ge

ra. proga, vijo japonus įpėdin 
ir sakosi esą pasiryžę nuvyti 
juos į tarptautines kolonijos pa
tvorius. X -

Tiek smarkus buvo kiniečių 
pasipriešinimas ties Kiangwan, 
kad japonai turėjo pasišaukti 
pagalbos iš savo štabo buveinės, 
Hongkew. Tai pajutę l&nie
čiai skubiai pasiuntė burius 
pėstininkų išmušti likusius ja 

Jonus štabe, bet buvo atremti. 
Po to kiniečiai užpylė Hongkew 
6 colių armotų šoviniais, suar
dydami keletą japonų štabo na
mų.

Šiandien vakarop vėl prasi
dėjo smarki artilerijos kanona
da. Kiniečiai su nepalyginamai 
prastesne artilerija tačiau turi 
žymų viršijimą ir siunčia po du 
taikinius į kiekvieną japonų šo
vinį. i .

žada suvaryti japonus į upę
Kiniečių 19 armijos štabas, 

vas. 22. —Generolas Tsai Ting 
Kai pareiškė, kad kiniečiai sta
to savo dvasią ir kraują prieš 
japonų tankus, orlaivius, artile
riją ir laivyną.

“Aš iššaukiau Uyeda .(japo
nų karo vadą) mesti šalin sa
vo orlaivius ir tankus ir sun
kiąją artileriją ir stoti su mu
mis kovon pėstininkais prieš 
pėstininkus. Jei aš nesuvary
siu jo pajėgas į Yangtsee upę, 
aš nusižudysiu”, pareiškė jau
nas kiniečių generolas.

“Jei japonai kiniečius ir nu
varytų, tai tas tik sujungtų vi
sus. Jei Japonija nebaigs savo 
invaziją Kinijon, šis karas tę
sis 100 metų!” Nuostolių kinie
čiai nuo sausio 28 d. teturį apie 
1,500 užmuštais ir sužeistais. , 
. ................. . i i . i.’ah .į,. į ■ ■ - -

Shanghai, vas. 22/ — T. O. 
Trackeray, amerikoniško laik
raščio Shanghai Evening Post- 
Mercury redaktorius su savo 
parašu įdėjo straipsnį, kuriame 
paduoda eilę šiurpių smurto pa- 

j ir apkaltina japonus 
nekaltų ei vylių žmo'nių, kinie
čių, žudymu.

Thakeray pareiškia, kad jis 
nepastebėtas japonų su savo 
reporteriais buvo nuvykęs į 
tarptautinės kolonijos dalį, 
Hongkevv, kurią kontroliuoja 
japonai, ir ten savo akimis ma
te, kaip japonų aficieriai žudė 
beginklius vyrus, moteris ir 
vaikus.

“Aš stovėjau lenktynių kliu- 
bo 'stadione ir mačiau, ką ja
ponai darė su savo suimtais ki
niečiai kaliniais. 7

“Japonų oficieris paliepė vie
nam iš kiniečių būrio atsisukti 
į saulę ir kardu pervėrė jį, 
kiaurai. Kitas kinietis tuojau 
buvo, pastatytas į vietą ir taip 
pat permautas. ' * . ...

“Galbūt, kaip japonų oficialus 
komunikatai skelbia, jie ir bu
vę ‘snaiperiai’ arba net šnipai. 
Aš nekaltinų, tik rašau ką pats 
mačiau. '

“Tarpe nužudytųjų lavonų 
buvo moterų ir vaikų kiniai. 
Moterys peršautos ir kardais su-, 
badytos. Vaikai, kurių lovanč- 
liai suvarstyti kulkomis. Vyrai, 
valstiečių rūbuose, suversti 
groteskiškomis krūvomis, žemė 
sudrėkinta jų žaizdų krauju”/ 
Be to jis pasakoja, kaip jam 
matant farmeris kinietis vaikas, 
buvo paguldytas veidu žem^n 
ir japonų peršaltas.

Fašistas, nacionalistas 
ir komunistas į prezi

dentus
Berlynas, vas. 22. ->*- Adolfas 

Hitleris, Austrijos karpralas ir 
dabartinis vokiečių fašistų va
das, pasiskelbė kandidatuojąs 
į Vokietijos prezidentus. Nega
na jo, komunistai stato savo 
kandidatu Ernst Thdelmanną 
ir nacionalisats Duestęrberger.

“Alfalfa Bilis” bėga į 
prezidentus

OklaOklahoma Miestas
vas. 22. — Oklahomos Graiču- 
•nas, amerikoniškai vadinamas 
Alfalfa Bill, tikrai Williajn Mųr- 
i-ay, gubernatorius, pareiškė, 
kad ir jis mielai norėjų būti 
Amerikos prezidentu ir dėlto 
nori būti nominuotas, o jei bus 
nominuotas, tai jau tikrai bus 
išrinktas. Programos jokios ne
paduoda. Sako, vėliau.

| Acmc-P. W A. Photo]
l

Mušis Shanghai miesto gatvėj. Japonų jūreiviai atakuoja kiniečius
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Jurgio Washington i F Įf T P A Jack Sharkey bus
200 m. sukaktuves Chicago Stadium

■ ’ ' ’ . ' K, * _ . ' . _ ■ *

plačiai paminėtos t y;rJ»cka.s norėJ°. Asunui;1 r ! sti Dargi apvaikščiojant
Be vvashingtono nebūtų gimu- Lietuvos nepriklauso- 

si Amerika, sako .. Hooveris 
per radi o z *

mybės sukaktuves
(Specialis pranešimas “Naujie 

.. < ji^ms”) ,

dar šia savaite
ir

Sportininkai labai susiinteresa- 
vę išgirsti Sharkey kalbaht *

giai du šimtai motų atgal Wake 
field, Virgiuia, gimė žymiau Pittsburgh, Pa., vasario 21
sias amerikietis ir pirmasis Su- Apvaikščiojant Lietuvos Nepri- 

prezidentas klatisomybės šventę, T,.
Jo 200 dargiu* pradėjus kritikuoti 

Amerika Smetonos, vdldžią, keletas fa- 
Sostines 

miestas Washinglou, kurį pats 
Jurgis supjaiiavo ir įsteigė, va 
karrir šiandien marguoja spal
vomis ir šviesomis. Prezideiitas 
Hooveris sayp kalboj per ra
dijo įvertindamas Jurgį -Wash- 
ingtoną, išVedė, kad bė jo Ame
rika nebūtų gimusi.
''“"Berlyne, Vokietijoj, Wash- 
ingtono vardu pavadinta dide
lė aikštė ties Lchrter gelžkelio 
stotim; įvyko didelis ceremonia
las. Lenkijoj kelios dideles,ce
remonijos. Paryžiuj įvyko ke
li banketai ta* proga.

vienytų Valstijų 
Jurgis Washingtonas. 
metų sukaktuves visa 
iškilmingai minėjo.-

i šventę, Povilui 
pradėjus kritikuoti

šistų, vadovaujant vakaro vedė
jui Virbickui, i\orėjo sukelti 
triukšmą ir sustabdyti kalbėto-> 
jų-

> Visa publika karštai pritarė 
p. Diargiui ir nuvijo Virbicką 
nuo pagrindų su didžiausiu triu
kšmu. Publika, kuri buvo per- 
pildžiusi svetainę, išreiškė pro? 
testą Lietuvos smurtininkams 
ir jų uodegoms čionai Ameri
koje.

Virbickas, nuvytas, nuo pa
grindų, norėjo kumštį pavarto
ti prieš Dargį, tačiau Dargis 
buvo publikos apgintas. Plates
nis aprašymas ateina laišku.

Japonai pradeda 
rūpinti

SUS1-

Chicagai ir apylinkei fedena- Tokyo, vas. 22. Nors karo 
ils oro biuras šiai dienai pra- ofTSas laikosi ramumo, bet au- 
našauįa:

Apsiniaukę ų- biskutį šilčiau 
po 4)iet.

SaUjė teka 6:36, leidžiasi 5:-
31, mėnuo teka 6:30 v. v.

toritetingi dvyliai rateliai' Ja
ponijoj pradeda rodyti didėjan
čio susirūpinimo dėl įsivėlimo 
ir nesisekime kiniečius^ išvyti iš 
Shanghajaus,

Ragina Ameriką stoti 
Tarptautini Teismą

žymios amerikiečių organizaci
jos dirba /

Washington, vas. 22.- —Skait
lingos amerikiečių organizaci
jos daro didžiausį spaudimų, į 
senatorius ir visų kongresą, kad 
Amerika stotų j Tarptautini 
Teismą *pilnu nariu1 ir kad tą 
įstojimą kongresas rafitikūotų.

šiam darbui atsidavusiai dir
ba Republikonų moterų nacio- 
nalis komitetas, AVickershamo 
vedama Tautų Sąjungos asocia
cija; Carnegie fundacija už 
pasaulio taiką; Kristaus bažny? 
čių Amerikoj federalė taryba; 
nacionalįs pasaulinio teismo ko
mitetas, ir šiaip daug pacifisti 
nių ir tarptautinių organizacijų^

Neįleido rusų filntų di
rektoriaus

■ - ' —

Laredo, Texas, vas. 22. — 
Washingtono autoritetams į- 
duotaė prašymas įleisti, į Ame
riką Sergei Eisenstein, pagar
sėjusį bolševikų judomųjų pa
veikslų direktorių, sulaikytą 
prie Meksikos sienos.

“Alaus streikas” Berly
ne plinta

• Berlynas, -vas. 22. — Vokie
čiams biurgeriams gresia juo
džiausios dienos, 'kokių jie ne
turėjo nuo didžiojo karo pra
džios. Gresia alaus streikas pa
čiame Berlyne, 'į Hamburge, 
Miunchene, :> Kiety saliuninihkai 
jau streikuoja. Priežastis, tak
sos.

Chicago,. vas. "22. — Sporto 
puslapių redaktoriai pataria chi- 
cagicčianiš užsikimšti ausis va
ta, nes Jack Sharkey atvažiuo
ja į Chicago ateinančiam penk
tadieniui', dalyvauti Ernie Shaaf 
ir Young Stribling kumštynė
se. Mat, Shaaf yra Sharkio 
globojamas mokinys ir Sharkis 
mėgsta daug/ir garsiai kalbėti.

, .Sharkey pats turės imtynes 
su Max Schmėlingu dėl pasau
linio čempionato titulo ateinan
tį paVaJšarį, birželio 16 d., New 
Yorke. Be to Jack Dempsęy 
žadą dar grįžti į sceną ir im
tis su pirmaeiliais kumštinin
kais. Be to yra daug dar kitų 
klausimų ir/naujienų bokso pa
saulyje, dėl (Kurių Jack Sharkey 
visuomet .turi ko nors pasaky
ti. Tad Chicago susidėjusi lau
kia, ką pasakys atvažiavęs Bos
tono “seileris”, faktiškai pa
saulio čempionas Jack Sharkey.

Lenkų bėdos su vokie- 
/ Čiais Danzige

Danzigas, vas. 22.
laikraštihinkai Danzige ir Dan
cigo krašto išrinko savo sąjun
gos pirmininku Ciešinski, “Ga- 
zety Gdanskiej” Redaktorių, kuT 
rį vokiškas Danzigo teismas nu
baudė 2 mėnesiams kalėjimo už 
straipsnius, keliančius lenkišku
mą Danzige. Be to’ tenkai at
sišaukė į tarptautinę laikrašti
ninkų uniją, skųsdamiesi, “ko
kius persekiojimus kenčia len
kiškoji mažuma nuo supruseju- 
sįo Danzigo senate”.

Lenkų

Angliakasiai/ už pa'sto 
' vias algas

Springfield, III., vas.' 22. —- 
čia susirenka 4Q0 delegatų nuo 
valstijos mainerių, &u tikslu 
ginti algas prieš darbdavių pa
sikėsinimą nukapoti.

Tardieu-Laval kabine
tas Franci jo j

Fran- 
poliŲkbj niekas nepasi- 

kęis, nes iš Laval-Tardieų da
bar pasidarė Tardieu-LaVaL 
Naujasis kabinetas, kurį' Tar- 
dieu sudarė, gausiąs atstovų ru 
muose pasitikėjimą ir turėsiąs 
tą pačią opoziciją senate, kuri 
sudaro kairiųjų dauguma.

Paryžius, yas. 22 
ei jos

Lietuvos Studentai 
Reikalauja Lenkiją 
Apskųst T.Sąjungai

Žiupsnis pavyzdžių kaip persekiojami 
lietuviai Vilnijoj

Lietuviųs kultūros darbas ' ir 
veikėjai žiauriai terorizuojami

ą .■

Kaunas, vasario 12. — Per
eitą savaitę Lietuvos Universi
teto studentai turėjo savo tre
čią šiemet visuotiną posėdį, 
kuriame Varpininkų studentų 
atstovas J. Gocentas padarė 
šiokį pranešimą apie lietuvių 
padėtį Vilniaus krašte;
Lietuvių kankinimai Vilnijoj

Gruodžio 30 d. Vilniaus kraš
te lenkai be priežasties uždarė 
10 lietuviškų mokyklų, dalis ku
rių veikė dar iš vokiečių oku
pacijos laikų.

Sausio mėnesį visai eilei lie
tuvių ūkininkų lenkų vyriau
sybės įsakyta išsikraustyti ir 
apsigyventi ne arčiau 30 kilom, 
nuo administracinės linijos. Kai 
kuriems įsakymuose pažymėta, 
kad ištremiami už nelegalų

> t rf J, M

vaikų mokinimą.
Sausio IĮ d. Švenčionių ap. 

Kaltinėnų Vai. areštuota apie 
40 vietos lietuvių neva už ko
munizmą. Juos, surakintus ge
ležiniais pančiais, nusivarė į 
Ignaliną ir ten kankindami tar
dė. 8 iš jų susodinta Ignaliho' 
arešto namuose.

Taip pat sausio 11 d. suėmė 
Vyt. D. Gimnazijos VII kl. mo
kinį V. Blažį. Jam lenkų in
kvizitoriai išpumpavo vidurius, 
mat įtarė kažin kokį komunisti 
nį popietį prarijus, bet nieko 
neradot

“Pato” pranešimu taip pat 
sausio mėn. “Ryto” ir šv. Ka
zimiero knygynuose padalyta 
krata. Keletas žmonių suim
ta.

Kaltinėnų valsčiuje lenkų 20 
batalijono/ puskarininkas grįž
tantį iš malūno lietuvį Šaukė
nų nušovė vietoje įtardamas jį 
esant kontrabandininku.

• Z . • - <

Uždaryta visa eilė kultūri
nių, visuomeninių ir ekonomi
nių organizacijų.

32 žmones įvedus karo teis
mus pakarti. Dalis jų lietuviai.

Tai yrą liūdna, sako stud. 
Gocentas, nors čia patiekiau tik 
kai kuriuos dokumentus, bet ir 
iŠ to vaizdo galima numanyti, 
ką pergyveną Vilniaus krašto

Studentų rezoliucŲą prieš 
Lenkus

Varpininkų vardu siūlo pri
imti šitokią rezoliuciją:

“V. D. Universiteto Stud. 
Atstovybė pilnaties posėdy 1932 
II. 5, išklausiusi pranešimą apie 
pastaraisiais mėnesiais lenkų be 
atvangos daromus smurto žy
gius Vilniaus krašte prieš gy
ventojus lietuvius griežčiausiai 
protestuoja ir prašo Lietuvos 
vyriausybę surinkus lenkų lau
kinio savavaliavimo nusikaltimų 
prieš žmogaus ir piliečio teises 
medžiagą Vilniaus krašte ap
skųsti Lenkiją Tautų Sąjun- 
.irai . '
, —.........

Vokietija gailisi 2,000,- 
v 000 žuvusiųjų

I 1

Berlynas, vas. 2£. — Vakar 
visa^Vokietija apsidengė gedu- 

, lu, minėdąrr^ savo 2 milijonus 
Žmonių, žtivusių -dižiajame ka-

Irigoyenas atmetė ma
lonę

Buenos Aires, vas. 22. —Eks- 
prezidentas Yrigoyenas atmetė 
jam siūlomą “susimylėjimą” ir 
bus teisiamas dėl valstybės lė
šų aikvojimo ir kųiminališko ap
sileidimo, bunaųt prezidentu.

Kas prieš Hindenburg?
Vokic-Berlynas, vas. 22.

tijos nacionalistai pagaliau ra
do kandidatą pastatyti prieš 
Hindenburgą į prezidentus. Tai 
yra Theodore Duesterberg, Vo
kietijos kariškos nacionalistų 
organizacijos ’ “plienkepurių” 
vite-prezideiitas.

Japonai žada kiniečius 
badu išmarinti

VisurShanghai, vas. 23 
'atmušti japonai vėl stengiasi 
apsupti Kingwan kaimą ir at
kirtę kiniečių kulkosvaidininkus 
kaime, juos išmarinti badu.

Mexico City, vas. 21. — Šono- 
ros provincijos gubernatorius 
varo kampanija išdeportuoti 
kūodaugiausia kiniečių iš Mek-

lietuviai.
f' .

sikos ribų.

................. ,......... .. ............ ......................................................................   —X..............      -.. ......... .y.....

Trockis “nuteistas” amžiui 
kalėti

Sovietųvas. 22
partijos vykdomasis
naujai nubalsavo

Maskva, 
komunistų 
komitetas
Leoną Tręčkį laikyti* ištrėmime 
per visą amžių, o jei sugrįžtų, 
visam amžiui kalėjimo.

Varšuva, vas. 22, Netoli
Kelcų dėl lengvo žemės sudrę- 

i bejimo atsirado vieno‘kilometro 
i ilgumo ir 10 centimetrų pločio 

plyšys žemėje.
\ -

VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 

telegrama per -—

iNiM/mnoms
1739 So. Halsted St

Ofisas atdarus nuo 8 iki 8.
šventadiehihis nuo 9 iki 1 vai.



JUOZAS G. ANDRUNAS

APVILTAS

šiuomi mes

^TOTR^

Kaurų Valytojos

vaidinant" paveiksluose, iki

uis Į

sss=

jos an- 
gražiai

M OPEL 
725

Copr., 1032, 
r Ii o American 
Tobacco Co.

ŠU SAVAITE 
“PEOPLES” 

KRAUTUVĖS 
SIULIJ A

V1C1T tik 
ypatingą

f >SLA. 4-to jaunuolių apskri
čio valdyba: .

Pirm. J. Januškevičiui Jr,
* Sekr. E. Žukauskaite

Ižd. Aleicander X Tomkus

$35JX) verti pcrnaujinti 
HOOVER gvarantuoti- siuvi 
kai tik

lyg varis 
valanda jos 
i nespaus?

on the

Blue Ribbon 
MaltProgram

Už Specialiai Suma 
žintas Kainas

PLOVYKLAS

Tune In 
The Old Maestro 
and all the lads

metai.
sunku buvo tėvams 
bet mokino savo jau- 

reitge savo senatvei

■ -V? K

Filantropas^ apsilenkdamas su- 
teisybe, sako: “Gautu $100.00 
iš SLA. iždo. Kur tas $100.00 
dabar randasi, tai mes nežino
me (kas mes?). Jaunuoliai irgi 
nežino. (Kas sakė?). Kiek teko 
sužinoti tai visi SLA. 4-to ap
skričio jaunuolių; pinigai ran
čiusi ' pas vieną SLA. 124 kp. 
n'arį Hartford, Conn;. (Kas tas 
narys? .Kode): nedrįsta įvardinti 
asmenį?). Tas pats asmuo Nu
tvėrė Conn. valstijoj atskirą ap
skritį, idant išgauti iš SLA. 
Centro $100 ir pasiimti jaunuo
lių apskričio pikniko, pelną.”

Be galo keistas ir juokingas 
pareiškimai Taip visiškai nė
ra. čia mes suteikiam gerbia
miems faktišką priparodymą

anguojancią; ežero 
Kada Vylius pra- 

virškinti, buk jis 
naudingą tautai 

vyriausybei, 
išrodė

dėjo ramus, k 
(ik protarpiais 
arkliui botagu

) vadžiomis 
sudardėjo

štai—išveža
ilgėsis ma

gai vu t ėj
O dar.

niekinus ir pakenkus mums 
jaunuoliams, padarys žalos vi
siems SLA. Conn. valstijos jau
nuoliams, jaunuolių apskričiui 
ir SLA. organizacijai.

Mes Conn. valstijos SLA. jau
nuoliai pastebėjom , keliuose 
“Naujienų” numeriuose tūlo

keliais 
grubesnės, 

kanopos, 
per dainų 

. Dar su savi- 
nešė šaltą ir 

17 naktį. Ir

atsakyti, bet. kadangi pasislė
pęs rašo, 'tki jb 'visas raštas 
yra žemiau kritikos ir su tokiu 
Žmogum nėra ko rokuotis. Tai, 
ką pastebėjom, užteks ir atsa
kyk už visus kitus neteisingus 
užmetimui Gerb. skaitytojai 
dabar galite spręsti patys, ar 
tie musų “sūnus ir dukterys” 
yra taip pasielgę, kaip apie juos 
buvo rašoma?

šitokie išsimisiinimai, netei- 
singf užsipuolimai ir inkrimi- 
naviįnai be. faktiškų įrodymų, 
kaip Filantropo, Rytiečio, SLA. 
124 kp. nario* ir dar kitą (nors 
tai vienas z asmuo)1,. yra* labai 
negražus, prastas* ir peiktinas 
darbas. Tokis nusistatymas 
prieš1 jaunuolius ir tąip mela
gingai rašyti, kkd tik bite pa-

■ Varicose Gyslos Iš-' 
i gydomos $lo
’ Ir $2 už treatmentą. Tai yra moder- 
i niškas {čirškimo metodas, kurį aš pats 
t suradau keturiolika metų atgal; Sau- 
į gus. tikVas ir be skausmo. Skaus- 
i mai, nuovargis ir atdaros žaizdos iš- 
t nyksta kartu su gyslomis. Pilieka ko- 
: jos lygios ir švelnios kaip kūdikio.

'Specialiai įrengimai dek moterų 

Ruptura Išgydoma

iždo ir iš jaunuolių apskričio 
pikniko pelilb: Visi pinigai ran
dasi pas apskričio iždininką p. 
A.* Tamkų ir ' laikomi Meriden 
Savings Bank, knygutės No. 
78842, Meriden, Qonn. ant SLA. 
4-to jaunuolių apskričio vardo, 
sumoj $150.00. Pinigai padėti 
į banką pradžioj: lapkričio me
nesio 1931 metais.

Randasi ir daugiau tokių 
faktiškų įrodymų. Butų galima 
į Visas Filantropo nesąmones

ŠĮ VAKARĄ
8 v. v. 

Central Standard Time

W G N / 
and Columbia Stations

buvo taip jaunas.
Kada pasirodė pirmieji mie

sto trobesių stogai, Vyliuko 
krutinę pcrb’ėgo rami, šilta 
srove. Jis nujautu. kad- turės 
daug draugų, matys’ pasipuo
šusius žmones ir gražių dvie
jų, o gal ne trijų aukštų rū
mus. Užmirš' savo samanotą 
lūšną, apįrusius tvartus, gal 
kartu užmirš raukšlėtą moti
nos veidą ir neluptas, šutintas 
bulves su druska. Gal kartu jo 
širdyj liepsnojo ir ilgesio ži
burėlis. Gaila jam buvo pie
menų, su kuriai# kurtu šukė 
dūdeles, ar iš molius lipdė 
trobesius. Lyg koks šešėlis sto
vėjo jam toji pati plotina, 
kuri dažnai su rasa akyse 
glostė savo kaulėta ranka jo 
šviesius plaukus ir meiliai, 
meiliai guodė.

Tėvas si 
visada, ir 
vanodavo 
patempdav

Balsiau sudardėjo ratai, 
smarkiau pradėjo kaukšėti ar
klio pasagos, kada jie įvažia
vo miesto gatvėn.

Privažiavęs krautuvėlę, tė
vas prirįšo arklį ir, palikęs 
sūnų ant vežimo, nuėjo ieško
ti buto.

Sukraustęs visą lagaminą į 
nusamdytą Vyriukui kambarį, 
Lingė iškrapštė paskutinius 
centus ir įteikęs sunui kny
goms, išdardėjo namo.

Taip slinko pirmi Vyliaus 
mokslo

Nors 
verstis, 
nį sūnelį 
paguodą. Lūšnoje gimęs, kas
dien matydamas prakaituotas 
darbininkų kaktas, mėšluotas 
ir apdaužytas į molio grump- 
tus kojas, (lėl skaudžios dalies 
išvengusį motinos veidą, be to 
dar prisimindamas savo mo
kytojo pasakojimus apie dar
bininkų armijas, stovinčias be 
darbo ir duonos ties fabrikų 
vartais, Vylius taipgi stengėsi 
nuo viso to nutolti. Nieko ne
galėdamas saviesiems patar
nauti, dėjo pastangas, kad 
kaip nors geriau mokintųsi ir 
tuo palengvintų visų naštą. Ir 
ritosi Vylius iš žemesnės kla
sės į aukštesnę klasę.

Filnntriopąs-Rytietis SLA. jau 
linelių griovėjas

rMaujieiin 
Velykine Ekskursija Lietuvon 

Didžiuoju laivu “Europa”

Kovo 17 d., 1932
Per (5 dienas į Klaipėdą per Bremeną

šiai Ekskursijai vadovaus Naujienų štabo narys, žinomas 
tarpe lietuvių žurnalistas JUOZAS PRONSKUS.

i ■ • >

Del sutvarkymo dokumentų, užsisakymo vietų ant laivo 
ir kitų smulkmenų kreipkimės tuo jaus

[Acme-P. £5 A. Photo]

“Princese Patricia”, radio 
žvaigždė*. San ( Francisco ap- 
draudos kompanijos atsisukę 
ją'apdraustą kadangi “Pat'rieia” 
yra perdaug riebi.

iša Ž2HL1 *EŽ222?-E£!£* h±si‘™»--e!ls£ !SŽ£!I
Ntperilampamas Cellophana- (Klaiko fq "Spraginlmo" Skani Šyteih

U%$(Jtt,RADlCy'LUCKY STRlftĖ PROGRAMAI—60 moderniškų minučių su ficriasalah pasaulio šoktų orkestrais ir Wallcr Wiitcbtll, kutio 
rytojaus žMOs. Pro^ranfos kiekvienąAntradieni, KiMriadieni} it Šeštadienį, lakytis į>tr N.fcČ. raįlo tinklu

S. L. A. jaunuolių 
reikalai

PEOPLES 
FURNITURE C0. 

4177-85 Archer Avė 
Tel. Lafavette 31711 

2536-40 W<631MĮ M 
TeL Hemlock 8400

Nuriedėjo per Lietuvos že
mę juodas, lyg tas garmantis 
paversmio dumblas, ■ Fųtillys. 
Nuužė per laukus ir svaigiuo
sius pušynus kriokiantis, vis
kam pražūtį nešantis viesulas. 
Viesulas su kruvinais, kruvi
nais, tartum saulėlydis, kir
viais — kirviais žmonišku
mui, laisvei, gyvenimui kapoti. 
N ud u n d ė j o Li et u vos 
dar biauresnės, 
kaip kad slibino 
Persirito, praūžė 
šalį 1920 metai 
mi 1920 metai 
4)Ugotą gruodžio 
Lietuva tapo teroro auka. O 
jos sūnus — juodų kranklių, 
kraujasiurbių vergais. Lietu
vių langai tapo užkarti Musso- 
linio svastikomis... Berr-r-r... 
kaip šlykštu, kada žemę, že
mę .darbininkų ariamą, pradė
jo laistyti pačių darbininkų 
sukrašėjęs kraujas.

ši naktis pradėjo smaugti 
Lietuvos darbininkijos armi
ją, pradėjo rengti jaunuomenę 
pražūčiai iu... pradėjo* ruoštr 
masėse jčgą^*-jėgą ruošiančią; 
j uodą jam* fašizmui' nykimą.

J tą (iumblyną įpuolė ir jau
nas Lingės Vylius 
puolė visai nesuprantamai. Jis 
pats nesitikėjo, kad bus at-> 
skirtas nuo bendrų draugų; 
Kur čia ne pakilios tokį jauniu 
idealistą. Juk motinos dievulis 
jp neapsaugojo. Jis buvo iš 
namų ^paleistas be idėjos. Mo
tina^ pirmoji jo auklėtoja, tik 
S O jam- nurodyti linkmesį 

mes kovos; kovos su tuo,*

ir kas dar dabar čiulpia pas 
kutinį kąsnį;

Ji to nepadarė 
skiepijo meilę ii 
bailę senio, kurip yra abrojede 
nuteptas žilas, žilas, lyg ta 
pilkoji žemelė ir virš kurio 
yra trikampė spinduliuojanti 
akis. Bet tas “eudas’’/nei kiek 
nebuvo 
džiu. .fuk jis 
abrozo rėmų 
už rankų.

MokĄ'kluje prasidėjo nėkal- apskričio iždas, susidedantis iš 
ta ir apgaulinga, kaip kad tas $100.00, gauta iš SLA. Centro 
stiklas, kuris už kilometro 
mirga šaulėje, lyg brilijantasy 
agitacija. Labai gražiai kalbė
jo ir net su šypsena, protar
piais, mokytojai ir statė gerus 
laipsnius. O Vyliui tas taipgi 
ne pro šalį.

Ir įpuolė jaunas Vylius į tą 
suterštą 
pakrantę 
dėjo galvoje 
auklėja save 
ir paklusnų vyriausybei, tada 
aplinkuma jam , išrodė visai 
kitokia. Visi pradėjo jį vertin
ti. Pedagogai jį supažindino 
su kriminalinės policijos vir
šininku ir su antstoliu. Ir tie 
aukštieji atstovai nuoširdžiai 
spaudė rankas jailft, ^busimam 
visuomenės nariui. ‘ \ <

Dabar Vylių Lingę supę ra
mus, ramus šešėliai. Jis gi bu
vo savigarbos mokinys. Mėgo 
literatūrą ir net parašydavo 
korespondencijas apie išžagin
tą žydo mergą. Tuos jo gabu
mus mokytojas sumanė sunau
doti tautiškam darbui. Dar
bui, kuris jį auklėjo būti nau
dingu tėvynei ir paklusniu vy-

Ai taipgi išgydąu ruptutą be pci- , 
lio skausmo, ar išlikimo. Žmones, 
kuriuos aš išgydžiap dvidešimt penki) j 
metai atgal tebėra sveiki.

Pasitarimai dykai visose ligose

l)r. E. N. FLINT 
32 No. Štate St.

Pietvakarinis kampas Sutv ir 
Washington gt. f

. ’ r Rootp 1105
Valandos nuo 9' rytu iki 4u00 p®’

Sietų. Panedčly ir Ketverge.iki •
:00 v. v., Nežilomis 9 iki 12 ,v. d.

......................  m hn.»įi iiniiii

Snfulkiomis raukšlėmis bu
vo išvagotas Lingienės veidas. 
Ypatingai dar šiuo kartu jos 
veido raukšlės pažymėjo šar
vuotas liūdesys. Kartais dar 
daugiau raukšlių priraizgioda- 
vo karti, apkerėjusi duonos 
pluta. Jos veidas buvo gelto- 
nasį sukepęs, lyg varis. Na ir 
sunkiai spaudė 
širdį. Jr kur 
Juk patį jauniausį sūnų, kuris 
dar per vasarą ganė, reikėjo 
išvežti į apskrities miestą, į 
gimnaziją. Tiek metų ji Vyliu- 
ką nešiojo ant rankų, tiek me
tų jis lakstė įsikibęs jos anda- 
roką, o dabar 
kažin kur. Gal 
nęs? Gal jo baltutėj 
pradės utėlės veistis? 
Dieve gink, gali ir 
užmiršti. Čia jis prie 
daroko taip poterius 
mokėjo. Vienas vaizdas po 
kilo sukėsi Lingienės galvoj ir 
didino jos liūdesį.

Tėvas sukrovė visą vaikui 
paruoštą lagaminą, kietai pri- 
viržėjo virvėmis ir apgrįžęs 
arklį, pasisodino sūnų ir iš- 
dundino iš kaimo.

Truputi rasotas, buvo Vy
liaus veidas, bet mintys gal
voje jokios nek|aidžioj 
klaidžiojo todėl, kad

Dabar aš naudoju 
’i- • ‘i '

lurejan vilkyti visokių rusių cigarclus 
užtikau LUCKIES, kurie pasirodo vieiiftilęliai cigare tai, kurie įmer^iuo 
mano gerklę. Dabar aš ųaudoju lik LUCKIES. Jūsų priedu# *• Celofaninis 
pakelio įvyniojimas laba v patogus, lengvai atidaromas ir, tiesiog, puikus/9

MMMMk

$100.00 vertės naujos
THOR
Plovyklos
$100.00 vertės naujos MAY
TAG Plovvklos, Model F.

55.00
$100.00 vertės Naujos VOSS 
Plovyklos
P<> ........—
$28.00 verti pcrnaujinti pil
nai gvarantuoti EUREKA 
elektrikiniai kauru
šlavikai ? f

i... ............ .. . .n . .............y.,
slapuko ‘^ilantropo-Rytiečiol’ 
korespondenpiją ' ’ ‘“Jauninias < ir 
fes”. Jis rašo apie *Conri. jau

nuolius, jaunuolį: ir jankes ben
drai; Visam sčvo rašiny j sumai
šę žirnius su kopūstais ir pri
virė tiek košės be jokio sko
nio, kad bus jum pačiam ka-Hi 
suvalgyti. IŠ tikrųjų, mes jau
nuoliai nesuprantam,. ko šitas 
žmogus (senis arba tėvas be 
vaikų) nori iš musų jaunuo-

'į'

jauūo Vyliaus kelro- klaidingų pareiškimų
ali išlipti
paimti Vylių nuolių apskričio valdyba liudi-

jam, kad SLA. 4-to jaunuolių

rO.SS
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cast took their finai

hour is

Melrose Park

PER 10 DIENŲ

Cicero
vaka

Kodėl Prarastas Vilnius
paraše UNTULIS

GĖLIMAI
Daktaras

VMILL

THOR, Nr, 1, 
vertes $100.00,

MAGNETIC 
jriui mašina 
teą $100, už

ir skausmai 
lengvai 

pašalinami Kapitonas 
Pasauliniame kare

BAGDONAS BROS 
JRNITURE B PIANO MOVIU 
Local B Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St. 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

THOR Nr. 31, 
vertes $79.00, 

už .......... .......

Bendrai kalbant, yisi susido
mėję besiartinančiais rinkimais. 
Republikonai ramus, nes jų or
ganizacijoj nėra opozicijos.' De
mokratai gi turi keblumų, nes 
jų tarpe yra daug norinčių pa
tekti į valdvietes, tai jiems ten
ka vesti aštri savitarpė kova.

Antradiėnis, vas. 23, 1982

#Dabar pas mus randasi daug 
ilgonių—vyrų, moterų ir vaikų. 
Mirčių mažai. Graboriams ne 
kaip, bet daktarams ir aptie- 
koriams tai yra darbo. P-nas 
Kaiserauskas, aptiekorius prie 
14 street ir 49 avenue, dirba 
sušilęs, taiso vaistus.—Vietinis.

- UNLESS'
TEL-LS 

ME 'AHEli.E 
H E GOT

Tarp Chicagos 
Lietuvių ’

Truputis apie lietuvių 
draugijas

zicijos p. Kimbarko kaffdidatu 
rai.

FIRB (UM-*

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališk3ū gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir 
galėjo jus išgydys, ateikite čia 
Praktikuoja per daugel} metų ir išgydė tuksiančius ligonių 
dykai. OFISO VALANDOS ‘ 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuolO ryt® 1 vai. 
4200 West 26 St. kąmpĮM iCeękr Ąv»

Jonaitis mušt bave a marvel 
of a ecmcra. Just think of him 
taking snapfchots in the totai 
darkness of the second act!

Jonaitis might be aspirin# to 
be a photographer some day 
būt we certainly h avė a lot of 
good bowlers, aįready. It seems 
as tho’ one of our girls is try- 
ing to cop all of tho Champion-

National Meat MarketJ iš 
naujo atsidariusi, gerai verčia
si. Kostumęrių kasdien pilna 
krautuvė iš visos apielinkės. Ir 
visi džiaugiasi, kad gauna’ •pi
giai reikmenų pirktis.

baudžiava ir dangus.
' i — silpnina valstybę, 

Vargas lenkino. J >

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broi’^i 
Fomišių ir pianų muveriai vietoj ir 

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

T«L Boulev.td W34, . ... ,

ON THE BOOKGEPEfcS
BkEATH-BOSS ANtt X. 
TH1NK NOU 5>MOUM> |
\ Fiue HIM v.

Lietuvių programai iš galingos W C F L stoties 970 kilo 
cycles kas nedėldienį nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų ir 

kas Ketvergas iš stoties W H F G 1420 kilocycles
, , , . , nuo 7 iki 8 vai. vįJtMę.į

< 4 •, ■. ■ • • I » 1 | K. t r * ■* JI •' . !
Šie radi o programai yra duodami lėšomis JOS. F. 

BU DRIKO Krautuvės.

Kiekviemfc^kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėtą perskaityti šią labai įdomią ir gabiai

\ parašytą knygelę.
A turinys

Svočia i ir tiašiuosc»<Jinksini- 
nosi iki ryto ir skirstydamiesi 
linkėjo šeimininkams daug 
laimingų varduvių sulauktu

(Pirmyn is on thę airi Your 
favorite radio program spon- 
sored by “Pirmyn” i s back 
once more. You will excusė the 
announcer for hitf rattled voice, 
būt he and all of his co-work- 
01’8 are all out of breath after 
a heetie week. A rehearsal, 
Monday! Declaraiion of Inde- 
pendence cėlebration Tuesday! 
Rehearsds, Thursday and Fri- 
day! And lašt būt not least, 
“Agurkai”, Suriday!

“Agurkai”! Why that was 
the operetta presented by Pir
myn”. Succoss! I should šay'so! 
At five o’clock, people began 
•taking their seats and at six 
thirty, the entire auditorium 
was filled. All waited excitedly 
for a laste of those real Lith- 
uanian “Agtirkai”.

Then>-fdewl^the eurtain rose. 
The orchestra began playing. 
With ease and grače, the “city 
folk” wentMhrough their drill, 
From then on the ,entire opc- 
retta wassful| of romance and 
fun. Applause was plenty. Ex- 
clamationš of delight v^ebe štili 
more abundant. \

Then the finai eurtain drop- 
ped. Amid a burst of applause,

Gėorgie. is having trouble 
again. He was heard remark- 
ing to Mr. Stephens, “Charlie, 
I stubbed my toe”. ‘

“Well, did you hurt your- 
self”, asked the director.

“No, I struck the soft pėdai”, 
was the answer.

gas i 
vom 
nūs 
duoti 
taip atsitiks. Buvo kalbama už 
sumažinimų pašalpos. Bet kur 
tau: komunistiškai nusistatę 
asmens pradėjo šaukti, kad ne
reikia jokio plano, kad tegul 
būna iki galo, kaip iki šiol -r- 
kad draugija išsilaikys.

Pasibaigus, diskusijoms eita 
prie balsavimo. Didžiuma nu
balsavo prieš planą. Reiškia, 
palikta kaip buvo. Toki ii budu 
jaunesni nariai pradėjo šaltai 
žiūrėti į minėtą draugiją.

Šiuo laiku draugijos ižde pi
nigų randasi apie $1,800. Jeigu 
sutvarkymas butų padarytas ir 
pagerėtų laikau tai gal dar ir 
ilgai galėtų draugija gyvuoti. 
O jei taip pasiliks, tai, žinoma, 
negalės pasilaikyti. Apie pusę 
narių yra seneliai. Susirgimų 
taipgi daugiau atsiranda.

Na, užteks apie L. S. P. A. 
draugiją rašyti. Kitą kartą, jei 
bus reikalas, daugiau parašysiu.

Mateušėlis.

galvos skausmus, skausmus nuga- 
paslaptingas k ligas. Jeigu kiti ne

persitikrinkite ką jis jums gali padaryti, 
_ " b Patarimas

* Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
I. 

Tel. Črawford 5573

TlDfilTS ' , >
Rveryone feels a big load off 

their chests now that it is 
pVer... Those dancers from the 
Sadko studios/were rparvėlous. 
Their trieks were a t^tal sur- 
prisc to us... Bumša and Rum
šą certainly got a good share 
of the applause... We’ve been 
wondering whether that was 
Onuks who took the part of 
Luiza. What a transformation!. 
And werę all of the ladies won- 
derful in that lašt act? Those 
gowns \vould have made a won- 
derful pieture for Jonaitis... 
What a hideous creature, Dži
gas!.. The constitiients of a 
chorus — cai*penters, painters, 
felectricians, make-up artists, 
etc... The, complirnents passed 
out after the presentation cer
tainly were encouraging... Who 
was tjie cause-of all of this suc- 
eess? Why, Mr. C. Stephens, 
of course! Congratulations, Mr. 
Stephens... ,

[Acme-P. B A. Photo]

Cleveland, 0. — Ray T. Mil- 
ler, demokratas, kuris tapo iš
rinktas miesto majoru. Repub
likonai > valdė miestų per 16 
metų. • ’ / ’ ’ ’

Praėjusio- trečiadienio 
re. kliubų ir draugijų atstovai 
turėjo pasitarimą kaip geriau 
pravesti, savo . taupos*, žmogų 
miestelio valdžion. Tai buvo 
jau ne pirmas toks pasitarimas.

Visų tvirtas nusistatymas yra 
remti p. Kimbarko kandidatu 
ra republikonų partijos tikietu 
trustiso vietai. «Lietuviai turi 
pasisekimo šiame darbe, nes

— Lietuvių Susivie- 
Provaiso Apygardoj 

, P. A.
skyriai yra trys: 

doleriai, antro
15 d o-

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

AR NESVEIKAS?
Pasitarki! ,su Dr. Ross, dykdi, 
apie savo ligą ar, silpnumą.

Vėliausi ir geriausi 
gydymai išgydymui 

r ' ' įvairių kraujo ligų.
I < reumatizmo, iriks-
l tų* Pusl®s» urina-

r‘4 *f v*stl užkre- 
sgčiamųjų ligų. Tai- 

pgi sPccia,i sy<*y- 
mai sugrąžinimui 
energijos ir stipru- 
mo b® laiko nu- 
silpusiems asme-. 
nims ir lytiniai 
silppięjns vyrams.

, Sergantys žmčnės yra kviečiami 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa
cijų, kurios bus suteiktos dykai be 
jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
nesveikam žmogui duoti progos išsi
gydyti ir tapti sveiku. i

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe Street, Chicago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir $08 
de! moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis' 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliais, Seredomis ir Suka
tomis'nuo 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.

Keletas metų atgal čia rado
si žymus skaičius įvairių drau
gijų ir jų tarpe Lietuvos Di
džiojo Kunigaikščio Algirdo, 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų, Lie
tuvių Piliečių Kliubas ir Lietu
vių Republikonų Kliubas. Kol 
buvo geresni laikai, pas narius 
radosi daugiau energijos, orga
nizacijos . versdavosi ne pras
čiausiai. Bet laikui bėgant ne
kurtos pradėjo šlubuoti.

Kadangi daugumas narių pri
klausė vienai ir kitai minėtų 
draugijų, tai gimė mintis, kad 
reikia visoms keturioms susivie
nyti. Ir tas padaryti nebuvo la
bai sunku, kadangi visos drau
gijos buvo laisvos.

Trys metai atgal susivieniji
mas įvyko. Sudėjus kapitalą. į 
daiktą pasidarė graži suma pi
nigų $10,000 su apie 300 na
rių. Pasiskelbė jos nauju var
du’ ir pasidirbo naują konstitu
cija vardu 
nijitoas 
arba L. S.

Pašalpos 
^pirmo laipsnio
— 10 dolerių ir trečio 
lerių į savaitę. Pomirtinės vie
nas laipsnis — $300. 'Priklauso 
susivienijimui taip vyrai, kaip 
ir moterys.

Nekurį laiką minėta draugija 
atrodė pusėtinai stipri. Bet de
presijai ilgiau spaudžiant daly
kai pasirodė kitaip. šiandie 
draugija atsidūrė visai kitokioj 
padėty, ir jau kalbama apie 
grabų. Dalykas toks, kad kai 
geresni buvo laikai, tai draugi
ja investavo apie $8,000 į mor- 
gičius ir į auksinius bonus 
(gold bonds) ant nuošimčių. O 
šiandie nė nuošimčių, nė sumos 
negalima gauti. Tame ir yra 
bėda. •

Tas labai sujdomino narius. 
Metiniame susirinkime, kur 
knygų peržiūrėjimo komisija 
patiekė raportą, buvo išrinkta

Elektrikinių Plovimui Mašinų THOR ir 
Kitų Išdirbysčių

komisija pagaminti naują pla
ną kaip galėjus palaikyti ilgiau 
draugiją.

Vasario 14 d. atsibuvo ant
ras susirinkimas. Buvo komisi
jos patiekti du skirtingi planai. 
Perskaičius abudu planus, pasi
rodė, kaip vienas, taip ir kitas 
rekomenduoja sumažinti pašal
pų ir pomirtinę. Tada kilo karš
tos diskusijos ir užgaujiojimai, 
kurių daugiausia taikyta vąldy- 
bni, — kad ji pradžudžiusį pi
nigus, kad ji nesistengusi kur 
geriau juos investuoti, ir taip 
toliau.

Kiti nekaltina valdybos, o 
kaltina vien depresiją. Jie nu
rodo, kad pagal geresnius lai
kus investavimas buvo neblo- 

ir kad nuošimčius gauda- 
reguliariai; taipgi ir bo- 
buvo galima lengvai par- 
; ir kas galėjo žinoti, kad

59.50
Didžiausias Bargenas, THOR plovimui mašina irjiykiu 
THOR prosas vertes $150.00

WISSIG
Specialistas iš

• Rusijos *

Nors ši žinia yra kiek suvė 
luotą, bet, sakoma, ger 
liau, negu niekad, tąigP ir ją 
paduosiu “Naujienoms.”

Vasario 6 d. pp. Raubai, 
1449 So. Fairfield avė., buvo 
iškėlę balių Agotos varduvėms 
paminėti. .

Pasikvietė muzikantes, p-les 
Balčiuniutę, Jozanaičiutę ir 
Vaitickųniutę, ir prie puikios 
muzikos daug ir svečių susi
rinko. ,

1 tĄ NOT GOING
IMTVUS

MKB THAT ARB >

t į: ? • • •:

b. x.Y?:.:* • • *••>>.
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Now, that tho operetta is 
over, we wi!1 get back to re
gulai* roiitine. Rehearsal as 
usual, Friday. Our socinl plans 
are now under cortstructidn. 
Keep your ears opįenl Good 
times are coming!

I. Kryžiuočhy politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrjkštytų. ■

II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus} prdtestonus ir eretikus.

III. Bajorams: lenkų herbai, ątlaidai ir nepaliaujami 
• , karai, o valstiečiams — I
IV. Kunigų fanatizmo politika
V. Vargas migino!

VI. Velniai, Raganos' ir Teologai.
VII. “Ponus gerus ir nekaltus į, nevalę ima”.

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

X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.
\ K KAINA TIK 25 CENTAI. f

| , F* j

Išleido Naujienų Bendrovė
Siųskit money orderį 1

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

■ CHICAGO, ILL.

H l'M

Bayer Aspirin pašalins jūsų kentėji
mus be jokio pakenkimo ir į trumpą 
laiką. Nurykit tabletei?. su biskučiu 
vandenio. Skausmas išnyk?!

Tai yra taip lengva atsikratyti danties 
skaudėjimo; glvos skaudėjimo nuo ko
kios nors priežasties. Muskulų gėlimai, 
paeinantys nuo reumatizmo, lumbago; 
delei šalčių ar persidirbimo, lengvai nu
veikiami. Tie neišaiškinami moterų 
skausmai tuojaus būna suraminami.

Moderniškas būdas pašalinti skausmą 
yra su Bayer Aspirin. Jo veikimą dak
tarai užgiria. Jie žino, kad Tikras As
pirin yra saugus — negali padaryti ža
los. Jis neveikia širdies. Dėžutė ir 
tabletės visuomet turi Bayer Kryžių.

Jus visuomet rasite Bayer Aspirin 
kiekvienoje aptiękoje ir jeigu jus per
skaitysite ištirtus nurodymus ię jų pri
silaikysite, jus visuomet susilauksite pa- 
gelbos. Jus išvengsite daug kentėjimo, 
jeigu jus tik atsiminsite apie Bayer As
pirin tabletes.

Jos.F.Budrik,1“
3417-21 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8167 ir 4705

Skalbimui mašina s!

77.50
THOR Nr. li/2 Skalbimui maši- P
na, vertės $125.00, |

MAYTAG Skalbi- $-WQ Efl| 
mui mašinos po IvaVv *

' . . . -i . . . J

THOR Elektrikiniai prosai (mogliai) 
vertės $85.00, už ...........L................ .......

.

PIRMYN
SHARPS and FI.ATS

NAUJIENOS, Chleago, UI. .
n--' - L. ■ T 'MįyAĮyO. .

' ■■■ ; <...the’entirc
bow.

Neapleiskite Savo Inkstų!
Greitai Susidomėkite Inkstų Ar Pūslės i . .

Nereguliarumais. ' WVW,

JEIGU jus yargina pūslės nereguliarumai, \ 
kurtus strėnų skaudėjimas ir jautimasis TV Į <

nuvargusiu, nervišku, prislėgtu, paeiną delei Ja /
pakrikusių inkstų ar pūslės nereguliarumų, , <Z? £/
nevilkinkit.

Vartotojai visur atsideda ant Doan's
Pilis. Giriamos per daugiau kaip 50' metų.
Rekomenduojamos visoje šalyje. ’

Ddan’s Pi 1 Is Z°S2.

p Valandos: 10 
Nedėliotais * 10 a.

10 a. m. iki 8

■ fa*, irteįtį^ ■- ■........ ■ ............ .

0■’* .v Vi

Onco more “Day is endipg” 
and vVearily We trod our way 
hęmėWard
over! Tune in again nex week 
on this šame station. All com- 
rnents and contributions will 
be appreciated. Send them to 
your ‘station Naujienos. With 
an aching heart, your announ- 
cer bids you farėwęll.
1 ". ' The Singing Fool.
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tams, ir stambioms finansinėms įstaigoms, kurios už 
paskolas namus atima. > >

Nereikia baltinti tuos, kurie stengiasi apsaugoti 
savo paškoįintųs pinigus arba kurie naudojasi proga ir 
pigiai nusiperka iš licitacijos parduotą kieno nors nuo
savybę. Bet reikia rūpintis; kad palengvėtų tų smulkių 
savininkų padėtis. Pirmiausia jiems, žinoma, turėtų būt 
numušti/mokesčiai ir ašesmentai už gatvių taisymus. 
Šituo tikslu gyventojai turėtų versti valdžią (miestų ir 
t. t.), kad ji susirastų kitokių pajamų šaltinių, o ne 
sunktų paskutinius syvus iš tų neturtingų žmonių, ku
rių* visas lobis susideda iš stųbos ir sklypelio žemės. 
Miestai, pavyzdžiui, galėtų padaryti daug pinigo, jeigu 
jie paimtų į savo rankas gatvekarius, elektriką ir gazą.

. ............... • ■ —... .. .g-.- u —.................. —-------------- ----------- ..................................................................

JAM POLITIKA APSIMOKĖJO

APSIDAIRIUS 
APLINK

“apšvietiečių”

Vienas laikraštis pasakoja šitokį atsitikimą (ar 
anekdotą): . / -

Žmogus keliavo iš San Francisco į Washingtoną, 
D. C. Kadangi jisai neturėjo pinigų‘užsimokėti už ge
ležinkelį, tai jisai ėjo pėsčias. Bet ant savo nugaros ji
sai pasikabino iškabą: “Jeigu manęs nepavėžinsite, 
aš balsuosiu už Hooverį!” Keliauninkui teko eiti tik 
mailių. Kuone visą kelią jisai važiavo.

tai

kaip turtuoliai išsisuka nuo taksų
........... . '*■?«■ * <«*■*»

Geležinkelių tarnautojų brolijų organas “Labor” 
aiškina, kaip milionieriai apgauna valdžią, išsisukdami 
nuo taksų mokėjimo.

Stambus kapitalistas, sakysime, yra nusipirkęs 
1,000 kokios nors kompanijos serų, kurių paprasta kai
na yra $100 už kiekvieną ir kurie neša gerą dividendą. 
Pernai metais tų šėrų kaina dėl depresijos nupuolė ir 
jie gal pasidarė verti rinkoje po $70 kiekvienas, nežiū
rint j tai, kad nuo jų gaunamas dividendas nesumažė
jo. Kapitalistas tuos Šerus parduoda brokeriui, su ku
riuo jisai yra susitaręs iš anksto, po $70, t. y. viso už 
$70,000, ir pažymi, kad šitoje tranzakcijoje Jisai turėjo 
$30,000 nuostolio. Paskui tuos pačius serus jisai nuo 
brokerio vėl atperka ta pačia kaina, bet savo’ pačios, o 
ne savo, vardu.

Vadinasi, nepražudęs tikrumoje nė cento (išimant 
atlyginimą trečiam asmeniui, kuriam jisai pirma Šerus 
“pardavė” ir nuo kurio paskui jisai juos “pirko” atgal), 
jisai turi “legalį įrodymą”, kad nuo jo metinių pajamų 
reikia nuimti trisdešimt tūkstančių dolerių, mokant 
taksas. '

Daugiausia dėl šitos priežasties, o ne dėl ko kito, i 
federalės valdžios iždą pernai įplaukė daug mažiau pi
nigų, negu kad buvo tikėtasi, ir ižde pasidarė milžiųiš- 
k*as deficitas. Deficitui padengti valdžia leidžia bonus 
(t. y. užtraukia paskolą) ir kelia mokesčius, kurie gula 
sunkia našta ant pečių neturtingoms žmonių masėms.

Praeitą pavasarį J. Buivy
das “drg.” L. Pruseikai, rašy
damas laišką, pažymėjo: “Jei
gu ne Amerikos Komunistų 
Partijos Centro komitetas (ko
dėl ne apsigynimo korpusas?), 
tai lietuvių frakcijos centro 
Biuras su savo dvasios vadu 
A. Bimba butų gavęs tokį an
tausį, kokio veikiausiai ne sap
ne ne sapnavo’’.

Bot jau dabar kas kita. Tas 
A. Bimbos A. K. P. Centro TZ" 
mitetas nieko nereiškia 
Pruseikai. Mat, jis įsitaisė 
rą, miklų “rimbą” N. G.” ir be 
jokio pasigailėjimo kad lupa 
tai lupa kailį visiems bimbi- 
ninkams. O kartu ir V. Kap
sukui, bei Z. Angariečiui.

Ko

sto

DARBININKŲ NAMAI
•     M !■ ■■■■ Al 1

Darbininkas, kuris turi savo gyvenamą trobą, nė
ra “buržujus”. Namas, kuriame žmogus gyvena su savo 
šeima, yra tam tikras turtas, bet ne kapitalas. Kapita
las yra toks turtas, kuris • neša daugiaUs turto, kaip, 
pav. dirbtuvė, kasykla, paskolinti ant nuošimčių pini
gai ir t. t. Jeigu rezidencijos savininkas net išnuomoja 
kambarį arba kelis kambarius kitiems žmonėms ir gau
na už tai pinigus, tai jo* namas dar vistiek nepavirsta 
“kapitalu”, kadangi renda nesudaro pelno, o paprastai 
tik padeda savininkui padengti namo išlaikymo išlai
das.

Už namą reikia mokyti1 taksas. Namą* reikfa taisyti’. 
Be to, namas sęsta ir jo vertė puola. Taigi, jei s&Yiniil- 
kas ir gauna šiek-tiek pajamų; išnuomavęs vieną^kitą 
kambarį, tai jos tik dalinai atlygina jam už tą, ką> jisai 
prie namo prideda. " ’

Bet dabartiniais depresijos laikais daugelis žmonių 
savo namų netenka. Palikęs be Uždarbio, savininkas 
dažnai nestengia mokėti Užtrauktą aiif namo skolį ir 
jo nuosavybę pasiima tas, kuris turi/ “morgicių0. Tūks
tančiai žmonių negali net užmokėti taksas ir asesmen- 
tus, ir jų namus parduoda valdžia. Pernai buvo paskelb
ta, kad vien tik Chicagoje ir Cook kauntėje yra apie' 
pusė miliono sklypų žemės ir namų, kurie dėl taksų 
arba asesmentų neužsimokėjimo turėjo eiti pardayimui. 
Bėt tuomet dar nebuvo reikalaujami mokesniai už’ 1930 
metus. Dabar tokių nuosavybių skaičius yra dar dides
nis. .

Taigi per šiuos depresijos laikus milionai žmonių 
Amerikoje, kurie buvo įsigiję namus, jų neteks, ir kais
tu su namais bus pražudyti paskutiniai centai, kurie* 
buvo į juos įdėti.

Tai yra svarbus visuomeninis reikalas, kuriuo tu
rėtų susirūpinti visi. . Jau nekalbant apie pačius namų 
savininkus, bet ir kitiems žmonėms negali būti visvie-* 
na, ar turtas, kurį žmonės buvo įsigiję’ sunkiu darbu 
ir taupumu, pasiliks -jų- rankose, ar pateks spekulian-

“Sandaroj” Nr. 1931 m. 
K. J. P. rąšo: “S. Gegužis, 
prezidentaudamas eiles metų, i 
visuomet atsidavusiai dirbęs, j 
yra taip sakant, suaugęs su 
musų organizacija. Jis žino vi
sų reikalų eigą, dr visas kitas 
smulkmenas, kurios dažnai di
delę rolę lošia. Ncsivaduoki- 
mu politikierių sukeltu tipu, 
bet vadu’okiinčs gyveipme pa
tirtais faktais, kad gyvenimo 
rykšte skaudžiai nenuplaktų, 
už St. Gegužį tinkamesnio kan
didato su patyrimais nešima-

Mat, pagal to sandttriėčio j 
pasakojimą išeina taip: jėi! 
dabartinis SLA. prezidentas 
St. Gegužis numirtu, tai SLA. 
njariaii savo tarpe nesurastų ne 
Stieną narį, kurį galėtų išsi
rinkti kaipo SLA. prezidentą. 
'Vadinasi, tada SLA. nariai tu
rėtų susirasti ir pasisamdyti 
sau už prezidentą kokį nors 
žydelį arba čigoną, o gal' neg
rą?

“Aidą”. s
Dabar neperseniai “Lais

vėj” buvo rašyta, kad jei L. 
Prųseika nuvažiuotų į Roches- 
terį, N. Y., tai Rochesterio 
“darbininkai” (kodęl ne bim- 
bininkai?) gali pavartoti tie
sioginį veikimo metodą, taip 
kad L. Prųseika dauginus ne
norėtų gryšt į Rochesterį. 
Na, o gal ir nukeliautų į dan
gaus /karalystę pas savo šven
tą patroną Lehiną. Mat, ką 
pirmiau L. Pruseiki^ sėjo,xtai 
dabar pats turi ir nUsipiauti. 
Ar tai nemalonus vaisiui?

y

“Balsas” Nr. 9, 1930 m., ra
šo; . “Mums labai malonu iš
girst, kad munšainas liko iš
vytas iš Amerikos darbininkų 
piknikų”.

Tai neteisingus išgirdimas, 
Mums yra gerai žinoma; kad 
Chieagoj, Dtefrbif, d^iltsburgh 
ir kituose miestuose nebuvo ne 

. vieno “darbininkų” komunistų

Įsai pardavinėjamas munšai
nas.

“Vilnis” 1929 m.
“Prieš Vilnies pikniką 
raščio (lirckloriąį,,laikė 
rinkimą ir nutarė, kad svaigi
nanti gėrimai nebūtų parilavL 
nėjama ir to tarimo buvo grie- 
štai laikomasi — munšainas 
ncbti vo patdavi i\ėj anla”.
, i Tai grynas iuel4s.f Aš 1929 
ir 1930 įlietais-l)i|vaU it ma
čiau, kaip “Vilėiėš” piknikuo
se munšainas buvo pardavinė
jama, kas tik pirkV ir gere.

“Naujoji Gadyne” Nr. 5,. 
1931 m., iš Montello, Massi, ko
respondencijoj vienas , prusei- 
kipis rašo: “Lapkričio 16 d. 
Lietuvių Tautiškam Name, 
limbiniai buvo surengę L. T. 
N. D. vardu politišką susirin
kimą, kad paagitavus lietuvius 
piliečius už republikęnij par
tijų į miesto valdininkus. Tai, 
niatote, kas jie per vieni”. Na’, 
tai gerai, o Leonas Prųseika 
ar nors kiek geresnis už bim- 
bini nkus?
/ ^hilądelphia, Pa., sausio 17 
d‘. 1926 m. IJetuVią Repu’bli- 
koiių Kliubas btt*vo! siiVėngęs 
prakalbas Leonui Pruseikai. Jis 
feiu tarp ko kito/ p'afeak4: “Tau- 
nimas pasitraukė nuo musų, 
bolševikai irgi bėga nuo musų'. 
Tat reikia juos organizuot 
■prie rcpubĮikoUų partijos. Aš 
vienas pasilikęs irgi nežiopso- 
siu. Noriu ar nenorių, liet re- 
publikonai visviena inaiie pa- 
sigailš ir prirašys prie siiVo 
partijos, 0 prieš repilbilkonuS 
juk nesipriešinsi”. ■

(Tai kokiems gulanlš dabar 
prusėikinifti pavydi feimbinin- 
kama draugauti su rbpubliko^ 
ilMš?

rašo: 
dien- 
susi-

“Bhlsa's” N. 5, T93i m., rašo: 
“Lietuvoj girtnokliavimas au
ga, darbo masių skurdas di
dėja; su juo kartu didėja gir
tuokliavimas. 1929 m. buvo 
išgerta už 40 milijonų litų. 
1930 m. jau už 41 milijonų li-

Lietuvos komunistai mato, 
kad Lietuvos gyventojų skur
das paeina iš per didelio gir- 
tiiokliavimo. Tai kėdei jie 
prieš girlUoklinvimą nekovoja, 
o visu sin’aTkiimu įniola soęigl- 
demokratus?’

4923 moVaiU; vasarų; ’PMš- 
Jiurglio Ak- L IX L, 1!).; 3tMiW 
kuopos surengtame . pikniko 
Ahtyn darže viešai prieš pub
likų kalbėdamas, Lednas Pr-m 
seika pasako : “A-š* pats^sąvo* 
rankomis galėčiau gyvam Jiu> 
žiu Baltrušaičiui kailį nulupt”.

Maf, tada L. Prųseika buvo 
laiuvr piktas, kad“ J. Baimisai^

■■■ !■ • • A .• •• ' ■ .y J- . ■

■ y • . ’ ’ . ■

d. 1931 metais NAtiorisrl Mtaers 
tlnion metinėj konveūeijioj da
lyvavo iš 8 valstijų 683 dele
gatai; kurie atstovavo 270 lo
kalu ir 101,280 angliakasių 
N. M. U. narių. . ,

Bet Raudonąją Unijų inter
nacionalo Magazinas praeito 
gruodžįt) mėnesio laidoje ra- 
šp, kad z Amerikoj National 
M i ners Union priklauso tik 
1,850 angliakasių. Tėti visa? 
mažas skaičius, kuris tarp a«M 
gliaknsiiį nieko nereiškia. Juk 
balandžio i dieną 1927 m. btv 
vo 631,000 angliakasių, ku’ri'e 
dirbo išsiskirstę 9,957 anglies 
kasyklose, ir prie U. M. W; of 
A. Unijos priklausė 615,000. 
Tai buvo jėga, o visvien' tapo 
sudaužyta. Didelis kreditas 
priklauso Maskvos agentams 
daužyme U. M. of A. Uni
jos. -r- A. «J ^enyraitine^.
. — <■ Mnnli Iii MIMI 

ivumes

Nestatyta Battoroa R«- 
dviHtitSs palaikę ta

patybė
Nuvalius paskutinj sluoksnį 

nuo karalienės katilų rasta ant 
krutinės dar viena sidabro len^ 
telė įrodanti, kad tai tikrai Zig
manto Augusto žmona, mirusi 
1551. V. 8 d. Jinai mirė Kro
kuvoje. Karalius užsispyrė pa
laidoti Vilniuje. Tad tuometi
niai daktarai gavo kūną apsau
goti nuo gedimo kalkių sluoks
nių. Buvo karštas laikas ir yra 
žinių, kad karalius visa ilgą ke
lionę ėjo paskui karstą pėkš- 
čiaS.

" “Balsas” Nr. 9, 1930 m., Z. 
Angari'etis rašo: “Socialfa- 
širtai ruošia dirvą fašistų-dik
tatūrai. Socialdemokratija tai 
paskutinis buržuazijos rezer
vas laikyti valdžią savo ran
kose. Todėl komunistų parei
giu visų griešfumu kovot prieš 
LšOėialktėi&ufcutijų.^/ (Taip ir 
pats Smetona su visais dvari
ninkais dard); Jei mes nori
me Lietuvoj greičiaus nuverst 
'fašistų- diktatūrą, t tai būtinai 
reikia sumušt socialdemokra
tus; sudaužyt jų įtaką darbi
ninkuose. Fašistų diktatūros 
nuvertimui reikia užkariauti 
darbininkų daugumą ir,xUŽW- 
,tavot juos fėVpiiUdtjiųėf kpvai. 
Todėl' komunistai visu frontu 
privalo kovot prieš socialde
mokratiją ir rodyt darbinin
kams jų siiukį taip, kad (įarbi- 
ninkdi neapkęstų socidld^po- 
'kratų' ir į juos su didžiausia 
pUniŽka* žiurčhf’.

Ar kas kitas; išdrįstų taip 
draugiškai pasitarnauti ^me- 
tonos ' diktatūros reikalams, 
kaip4 dabar tąmaiija Lietuvos 
komunistų partijos centro ko
miteto organas “Balsas” ir Z*»

“Diiiity Worker” Nr. 171
1931 m., su paSididžiUvųnu ra
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Verti A. VaiDė^a

mano

Dabar žmonės gyvena 
ilgiau

Seniai dažnai giriasi savo 
sveikata, žinofna1, jau trf*s fak- 
taš, kad1 jie ilgai gyvena, yra 
.Užtektinas jų organižmo svei
katos įrodymas. Bet Visokios 
kalbos, kad kadaise ’ pirmiau1 
žmonės buvo sveikesni, neturi 
jokio' pagrindo. Atminkime, jog 
dabartiniai seniai tai rinktiniai 
iš tų šimtų, kvirie kartu su 
jais gimė, bet išmirė. Kaš buvo 
liguistas, tą jau senai žeme 
slegia. Atvirkščiai. Nūdienis me- 
dkiUos, itin higienos žydėjimas 
apsaugo daugelį mūsiškių 1WŪ> 
priešlaikinės fnirtieš, kO nebUVO 
kitados. Vidutiniškai žib’bnės, 
gyvena dabar ilgiau negu se
naisiais laikais. Lieka tik kovo
ti su1 naujagimių ir aplaiUni1 
vaikų nenormaliai dideliu1, di
desniu negi! civilizuotiems kran
tams' dera, mirtingumttV Senti 
žmonės pradbdą' įvah’iaiį nuo* 40 
ir nuo 60 .metų.. Kitaš i^ 70' me
tų • turėdamas’ jaučiasi ne blo^ 
giau už jaunuolį. Kada pradO- 
div reikštis senatvės pažymiai, 
pareina nuo- rasės, klimato,- gy
venimo aplinkumos, paveldėji
mo, bet svarbiausia, nuo* žmo- 
ghlis nusiteikimo. Linksmo bu
do1 individai, optimistai, geridtv 
feikosi ir he tiek pasiduoda gy- 
iVehimo' smūgiams, kaip1 apsilei
dėliai ir niautos.

Antisemitizmas Vofcfe- 
| -• . tijoje

i ——:‘

Jis visada tėn buvo gana 
smarkus. Dabar pagyvėjo ffif- 
1‘ėrio akcijos dėką. Sukurta net 
atatinkama? preša. Jbs sukis: 
“Juddf verecke!” (“Žyde, pa
stipk”.!)- Šiaip irgi pasitaiko 
eksCešų, kuriuos lenkai išbūčiau 
norčdbmi įrodyti, kadv ne jie vie
ni Europoje razbaininkai;

y. '

Senovės pasaulio atfelte- 
dotai

. { . ■ '-y-''- r ■' ■

Sblohasv netekįs sunaUS/ lai
bai’ skaudžiai veikė. Jo dran
gas kreipėsi į jį ramindamas:

-—Solonai, ko tu verki: via 
tiek ašaromis sunaus nepfikėl-

• f* •

---Užtai aš ir verkiu/ kad' ne
prikelsi u, — atsukę sąmojingas 
Sofonas.

“Mano brangus vaikai! No
riu gerti už jūsų laimę ir svei
katą; lai visi pasaulio džiaugs
mai būna jūsų pasidalyti. Pa
žįstu jus nuo kūdikystes lai
kų, sergėjau jus pilnomis mei
lės ir pasididžiavimo akimis 
taip grąžtai užaugant. Dabar 

•Uorių,, kad jus savo šeimynė
lės lizdą susuktumėte
namuose. Man nelijo nei sū
nūs nei dukrelė; jų* jau nebė- 
Ta ir savo testamente viską 
jums paskyriau! Apsiverkiau, 
Lucija brangioji, kuomet Jo
bas su senukų širdingai su
spaudė vienas kitam rankas. 
Musų pirmas vakaras buvo la- 
bbi, labai laimingas.

“Ir štai mės gyvenam^, šia
me senama name ir iŠ miega
mojo ir svečių kambario ma
tosi prie katedros žaliuojan
čios aukštos vinkšnos, kurių 
lamstys stuomenys ryškiai at1^ 
simuša į pasenuWii!ts, pegelto
navašius maldyklos' akmenis, 
o' viršui jų per visą dienelę | 
girdžiu kranklius kranksėjau t, 
kranksėjai, šnekučiuojant ir 
šnekučiuojant be paliovos. Nė
ra visai reikfalb sakyti, kad 
esu labai užimta tvarkymu 
ir rt'amų darbu. Jonatanns ir 
Mr. Hawkins»s irgi dirba per 
visą dieną, nes dabar, kuomet 
Jonai anas tapo dalininku, 
Ha\vkinsas nori jį supažindinti 
sti visais klijentais.

“Kaip tavo brangios motinos 
sveikata? Ldbai norėčiau už
bėgti į tavo7miestelį bent vic- 
.n’ai ar dviem dienom ir su 
tavimi pasimatyti, bet to ne- 
,drįstu padaryti, nes ant mano 
pečių yra tokia daugybė atsa- 
komingų darbų1; be to, ir Jo- 
natahą dar reikia prižiūrėti. 
Jis jau pradeda įgyti daugiau 
svorip, neturi' vien' kaulus; kaip 
pirmiau, vienok ilgos ligos jis 
buvo labai1 husflipninfas. Netgi 
ir dabar, miegodamas jis stai
ga’ pašoks' ir pratins visas dre
bėdamas1, ikT nejSfeiigsitr jo ntt- 
rambitf. Bet ačitt DieyUr tie 
apsireiški^nai eina retyn, die
nai slenkant po dienos ir tr- 
kįu, kad netrukus jie visai 
pranyks, D,abarį pabaigus man 
pasakoti1 savo žinias, parašyk 
kas pas tave naujo. Kuomet 
ištekėsi, ir kur, ir kas atliks 
ceremonijas, ir ką dėvėsi, ir 
at vestaves bus viešos ar pri- 
vatiškos? Parašyk man apie
viską, brangioji;’ parašyk k-uolP1’3^^^

. n . • 7 . .... niiraudoismulkiausiai, nes nėra tau 
brangaus daikto, kuris nebūtų 
artimas ir mano širdžiai. Jo- 
nUtanas manęs prašo atiduoti 
taw jo linkėjimus, bet manau, 
kad Jo neužtenką nuo jauno
jo dalininko rfawkinso ir 
Markerio firmos; todėl, kadan
gi tu myli mane ir jis myli 
mane ir aš jus myliu visais 
10 veiksmažodžio laikais ir 
nuosakomis, siunčiau* tau vie
toj linkėjimų jo nieilį^ Sudiev 
brangioji Eueiįa ir kuo dau
giausiai laimės.

■„‘-i “Tavo
“Mina Harkčriene.”

< 1 ’ , o

Dr. Patriko Hennessey’o ra
portas Dt\‘ Jonui Sęvardui.

“Rugsėjo 20. d.
“Gerbi’ąnU^ Dautare:—

Dildydamas tamstos prašy- 
ąftą, pr&ititiiėiu ’ ■.raportą apie 
stovį* l'igbhftb Kuriuos palikote 
maiiO glbbtojte... Kas link Ren- 
fiėldo, yrh Reikalus kiek- pla- 
IčiaU parašyti. Jis turėjo dar 
I vieną antpuolį, kuris galėjo 
pttHibąigti labai^ liūdnomis pa- 
šekdĮbis, bet laiinei, niekas 
blogo licatsitiko. šiandien po 
plotų1 dU vyrai atvažiavo su 
sųnkhr prekiniu vežimu ir su
stojo prie W hiŠčio namo šalo 
nmsų'/ ligoninės; į kurį Ren- 
fioldttą jad buvo du kartu nu
bėgęs. Vyrai sustojo prie musu 1 -k-, t* 1* ‘ 9 cvartų ir paklausė sargo kelio

iręs jie, matyt, buvo pašalie
čiai. Tuo laiku aš stovėjau 
prie lango užsirūkydamas po 
pjetų ir pamačiau vieną vyrų 
įeinant į vidų. Vos spėjo jis 
praeiti pro Renfieldo langą, 
pamišėlis pradėjo ant jo dūkti 
ir pro langą į nepažįstamąjį 
šaukti bjauriausiais vardais, 
kurie tik jam užėjo ant liežu
vio. Nepažįstamasis, kuris at
rodė nieko sau vyras, pasiten
kino atsakydamas: “Nutilk, 
nepraustabutniau ubage.” 
Tuomet Renfieldas pradėjo 
jam grasinti, šaukdamas, kad 
jis norėjo jį apvogti, jį nužu
dyti ir sakėsi jam kliudysią^ 
tai daryti, nors ir teks būti 
pakartam už tai. Atidaręs lan
gą nepažįstamąjam daviau 
ženklą į jį visai nekreipti do
mės. Apžiūrėjęs vietą ir su
pratęs kur papuolė, atsakė: 
“Dieve miclaširdihgas, aš nie
kuomet nekreipčiau domės į 
tai kas pasakyta šitam pra
keiktam beprotnamyje. Aš gai- 

| liuoši tamstos ir kitų, kad jie 
turi gyventi tam pačiam name 
su tokiu žvėrišku sutvėrimu.” 
įdubai mandagiai paklausė ke
lio ir jam parodžiau, kur buvo 
vartai į lustų namą ir jis pa
sišalino lydimas Renfieldo 
grąsinimų, biaurianeių keiks
mų ir šėlimo. Nuėjau į pami
šėlio kambarį tikėdamas su
žinoti jo pasiutimo priežastį, 
nes paprastai jis užsilaikyda
vo labai ramiai, ir išskyrus jo 
padūkimo antpuolius, niekas 
rimtesnio nebuvo įvykę. Bet 
nepaprastai nustebęs radau jį 
visai* aprimusį ir sukalbamą. 
Mėginau užvesti kalbą apie 
nuotykį, bet jis apsimetęs nie
ko nesuprantąs, klausinėjo ką 
aš norėjau pasakyti ir beveik 
mane įtikino, kad’ visai neži
nojo, kame buvo dalykas. Bot 
tai buVo, lUano apgailestavi
mui, dar vienas jo gudrumo 
pa’Vj’ždys, nes už pusės valan
dos4 vėl teko nuo jo išgirsti. 
Šiuo kartu jis išsiveržė pro 
lartgų ir bėgte bego taku į 
tuščią namą. Prižiūrėtojams 
įsakiau mane sekti ir nubėgau 
paskui* jį1, būdamas tikras, 
kad vėl sngfth'bjo padaryti 
ką tai blogo. Mano nujautimas 
buvo pilnai pateisintas, kuo
met pamačiau tą patį vežimą 
išvažiuojant iš tuščiojo namo 
su kelionių didėlėmis medi
nėmis dėžėmis.

’ nuo 
pa raudonavę,

Vyrai šluoste 
kaktų ir buvo 
lyg po labai 

slinkauk d^rbo. tespėjus man 
jį1 sugriebti, Renfieidas puolė 
prie vežinvo, nutempi viteną 
vyrų’ ir visu sttmrkamu pradė
jo jo galvą daužyti į žemę. 
Jeigu nebučinu laiku sučiupęs 
pamiSėlį’ į: savo rankas, jis 
gaiviausiai vyrą butų užmu
šęs vietoje. Tuo tarpu ir kitas 
vyras nušokęs nuo vežimo 
dVožė janr per galvą su bota
go kotu. Tai buvo baisus sirtū- 

?gis<; bet Reaficldas' nieko lyg 
ir nejautė ir pasigriebė ir jį. 
Taip taseši su trimis mUsų, 
mėtydamas muš į šonus, lyg 
mažus kačiukus; žinai, dakta- 
te, aš esit gana sunkaus svo
rio, be to, ir kiti du vyrai buvo 
milžinai. Pradžioje mušėsi ty
lėdamas, bef panlatęs, kad jį 
jau pradedame įveikti’ ir pri
žiūrėtojai stengėsi užtempi i 
ant jo pamišėlio švarką, jis 
pradėjo rėkti: “Aš juos sunai
kinsiu! Aš’ jiems ncduieisiu 
nUinęs apvogti* Jie manęs ne
nužudys! Ašs kovosiu už savo 
Viešpatį ir Valdovą!” Iš tų ir 
visų kitų jp’ šukavimų nega
lėjau . išgauti jokios prasmes. 
Vargais negalais prižiūrėtojai 
šiaip taip atitempė jį atgal į li
goninę ir patupdė 
celę, Vienas prižiūrėtojų Har
dy net nušibiUŽė pirštą. Vie
nok, jį. sutaisiau; žaizda gyja.

(Bus daugiau)

į belangę.
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CHICAGOS
ŽINIOS
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Minės Washingtono gi
mimo dienos 200 me

tų sukaktuves

Kaip vakar sukako 200 me
tų, kąda George Washington 
gimė. Ryšy su tomis su kakty
tėmis, kartu su iškilmėmis vi
soj šaly, ir Chicflfca rengia ei
lę apvaikŠčiojimų. Apvaikščio- 
mų eilė tęsis iki padėkavončs 
dienos. Chicagoj iškilmės pra
sidėjo oficialiai iššovimu 21 ka- 
n uolių? šūvio.

Gaisras didelėj mesi 
nyčioj

Vienas asmuo rimtai apdegė, 
o du kitus teko nukelti Ugne- 
gestų kopėčiomis žemyn, kai ki-

lo gaisras l&mpire Packing kom
panijos plente, 3840 Ęmęrald 
avenue. Apdegė kampanijos 
darbininkas Niek Nagel, 1527 
W. 47 st., o Miss llelcn Wilson, 
telefono operuotoje, ir John H. 
Oook, buvo ugnies pagauti ket
virtame trobesio aukšte ir juos 
teko nunešti ugnegėsių. kopė
čiomis žemyn. Gaisras pada
rė komparijai žalos suma $30,- 
000.

Du žuvo gatvčkario-tro- 
ko susikulime

Sekmadienį susikūlė gatve- 
karis ir( trokas. Gatvekaris bė
gio rytų link 75 gatvės. Jis kir
to į troką važiavusį So. Chica- 
go avenue. Troko gazolino tan
ką ekspliodUvo ir 
skystimas apipylė 
W alter 
VValther 
Halleesn, 
rie buvo
platformoj. 
Paul apdegė 
kad juodu mirė.

degantis 
motormanų 

Paul, p-lė Bernadine 
ir jos palydovą Ray 
miešto ugnėgesį, ku- 

priešakinej gatvekario 
P-lė Walther ir 
' taip skaudžiai,

Kai kas apie 13 
warda

rfeiki^ toji SpSfca visi didinti ir 
didinti, reikia mums vis geriau 
ir gėriau organizuotis. O yra 
faktas,' kad dar daug lietuvių 
13 wardoje nepriklauso prie 
vietinių kliubų, nors galėtų pri
klausyti.

Mes turime didelę spėką Chi- 
chgoje, bet nemokame ja pasi
naudoti. Tad organizuokhnėS. 
Stokite į MArciūėttė Parli Lith- 
u'anian American tfolitical Kliū- 
bą.—Bkliubo Narys.

seniai tąš,; klRibaš priėmė rezo- 
liuciją* ka£ sutraukti iki 1,000 
narių, žitfoma, meš tiek nartų 
sutrauksime į kliubą. Tas kliu- 
bas yM M'aYąuotte Park Lithuu- 
nian American Polftical Glub, 
Kliubą jUu žino visi politikie
riai ir net Washingtone, kadan
gi mes dažnai pasiunčiamo pro
testų arba rezoliutijii prieš nk> 
tinkamus1 įstatymus arba* varžy
mą musų 'pilietinių. teiBiųG

Bet ką mes, lietuviai, turime 
daryti, kad polftikiertai; pripa
žintų ir mus, kaip jie pripažįs
ta kitų tautų žmones politikoj ? 
žinokite vieną faktą: politikie
riai nebėgs musų ieškoti; jie 
žino, kad mės - balsuojame už 
juos bet, balsuojame kaip pa* 
vieniai asmens^ o ne kaip orgai- 
riizudtaš kūnas. Jei mes butu- 
ylem susiorganizavę į vieną di
delę organizaciją, jei galėtumėm 
turėti pav. 60,000 balsų ir kon
troliuoti juos kaip vieną spėką, 
tai politikieriai skaitytus! su 
mumis, ir dar kaip!

šiandie jau galime pasirody
ti, kad esame stiproki. Pavyz* 
dfeiuiy Marųuette Park Lithua- 
nian American Political Club 
tuvi daug spėkos ir gali ką nors 
išgauti iš tryliktos wardos. Bet

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Hahlted Sjtreet

Tel. Ca|Umet 3294
Nuo 9 iki 12 vai; dienos ir 
nno 6 iki 9 valandos vakare

..................... .. IhJm.ii ............ ... ........  . .

Rbbną Canal 6222DR. Šv BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7-—8
Seredomis ir nedėlibmis pagal sutartį.
Rezidencija 6628 So. Richmond Sfreet 

Telefonas Republic 7868 *

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkats. Kctvcrgais ir Subatoms 
2420 W. Marguette R.d. arti Western Av. 

Pbone Hemlock .7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -ii 

1821 So. Halsted Street

Rodosi, jau visi žino, kad try
likta vvatda yra vėliausia’ su
daryta. šiandie dar mes netu
rime reguliari'o vvardos boso. 
Bet nominacijoj artinasi ir 
daugelis nori gauti nominavi- 
mą arba išrinkimą wardos ko
mi tirnan u.

Mes turime \Vnrdos bosu lai
kiną žmogų, tai James Baker, 
5812 So. Sawyer avė. Jis yra 
paskirtas pačios demokratę 
partijos kaip laikinas konriti-^ 
manas. ’Bet jisai bus renka
mas reguliariam terminui kaip’ 
ir kiti politikieriai. Ar jisai 
taps wardos bosu, priklausys 
nuo to, kaip mes, piliečiai, bal
suosime.

Baker yra pakilęs iš prėsink- 
to viršininko, pakilęs savo ga
bumais, energija, jo neiškėlė* 
niekas kitas, kaip tik jo darbai. 
Jis tapo paskirtas wardos bosu 
todėl, kad" yra stipriausias as
muo vvardoje.

* Ką mes, lietuviai, darysime 
deliai ateinančių balsavimų ir 
rinkimų? šitas klausimai dar 
nėra pakeltas lietuvių tarpe. 
Mes turime dideli skaičių lietu
vių šioj vvardoje—4,500 balsų 
sudarome. Klausimas: ’už ką 
mes statysime savo jėgą?

Pačiame Marųuette Parke kas, 
dedasi? BuVo vienas kliubassu 
keletu narių, šiandie Čia ran
dasi jau keletas kliubų. Vienas 
jų yra didelis ir galingas. Ne-

Skalbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto. 
<<ad pačios Naujienos 
yra' naudingos.

.......lt - *...........  « ..... »HI.I-»I

Graboriai

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedaliomis- pagal sutartį.' 
4847 West I4th Stėeet, 

CICERO. ILL. '
X-Ray....Pbone Cicero 1260

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4^45 So; Ashland Avė.
arti 47th Street

»■■■■>.. I W I. - -------- . --

Dr. Vincent C Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue

DR.MARGERIS
F I

Valandos: nfio 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6:30 iki 8?30 vakare. Sek

madieniais nuę 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Pbone Boulevard 8483Pbone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet x esti sąži
ningai ir nebrangus to
dėl, kad neturime iS^ 
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL,

6

0

1:50 valandą po

Graboriai

Jon.}

t

...a.,. ■

■JO'i.Uiįį liti, į

\ ■

1 1:5 5 valandą ryte 
Žygaičių parapijoj.

Grinkiškiu par.«
Amerikoj isgyve-

1646 W. 46th St

Telefonai

Boulevard- 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

8‘

4631

į r

POVILAS JASUDOWICZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 20 dieną, 
pietų 1932 m., sulaukęs 60 metų 
amžiaus, gimęs 
Kėdainių apskr. 
no apie 40 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Uršulę, po tėvais Jasaitai- 
tę. 3 dukteris — Oną. Marijoną 
ir Stefaniją; 3 sūnūs 
Alfredą ir Raymond ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4 5 25 
So: Honore St.

Laidotuvės įvyks seredoj. vasa
rio 24 dieną. 8:30 vai. ryte iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten Bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Povilo Jasudovvicziaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.

Moteris, Dukterys, Sunai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

STANISLAVA LEVICKIENĖ 
po tėvais Deringaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 18 dieną. 7:30 valandą vak. 
1932 m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Raseinių apskr.. Kražių pa 
rapijoj. Amerikoj išgyveno apie 
30 metų.

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

Kūnas pašarvotas, randasi 4 605' 
S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, va
sario 2 3 dieną. 8:00 vai. ryte 
iš Eudeikio koplyčios į Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iŠ ten bus nulydė
ta Į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. 'a. Stanislavos Levickie-, 
nes giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai pa
kulinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. '

Nubudę liekame.
Sesuo, Svogeris, Pusbroliai 
ir Giminei. , .,

Laidotuvėse- patarnauja grabo-

Peter Conradv 
FOTOGRAFAS 

Fotogrhfuojd jUsų na^ 
muose arba stadijoj 

730 W. 62 St. 
Tell| Englewood 5840

Jurgis Pocius
Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 22 dieną. 

1932 m., sulaukęs apie 66 metus amžiaust gimęs 
Priimamų kaime. Tauragės apskr. Amerikoj* išgyveno apie 43 metus.

Paliko dideliame nubudime moterį Oną. 5 dukteris — Oną. Roza
liją. Marijoną. Antoniną ir Pau’iną. 2 sūnūs — Joną ir Augustą. 5 žen
tus ir 1 I anūkų, o Lietuvoj du broliu — MikOdimą ir AugUStą. seserį 
Juliją ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4932 W. I4th St.. Cicero.
Laidodt u vės (vyks ketverge, vasario 25 dieną. 8 vai. ryte- iš 'namų 

į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš tert bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Pociaus giminės, draugai ir pažįstami esab nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti' jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Sunai, Žentai, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp. Tel. Boulevard 5203.

Liudomiras Paplauskis
Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 22 d., 5:40 vai. 

po piet, 1982 m., sulaukęs pusčs amžiaus; gimęs Smilgių 
kaime, Kontaučių- para p;, Telšių apskr. Amerikoj' išgyve
no apie 30 metų. (Paliko dideliame nubudime seserį Stau 
uislavą ir švogerį Kazimierą Budginus, brolį Ignacą; bro
lienę Teodcrfi Paplauskienę ir gimines, o Lietuvoj dvi se
seris —- Aleksandrą Kryžienę ir Kazimierą Nbrvilienę ir 
gimines. Kunas pašarvotas randasi S. M. Skudb koplyčioj, 
718 W. 18th St.

Apie laidotuves bus pranešta vėliau.
Viai a. Liudomiro Paplauskio giminės, draugai ir 

pažįstami esat nuoširdžiai kviečami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. .

Nubudę liekame
Sesuoį Brolio, švogeris, Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. M. Skudas, tel. 
Boosevelt 7582.

PRANCIŠKUS SNAPŠTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 20 dieną. 9 valandą vakare* 
193 2 m., sulaukęs senatvės: gi
męs Šiaulių apskrityj, Stačiūnų 
filijos. Jhsvilhičių kaime. Ameri
koje išgyveno 31 metus.

Paliko dideliame nubudime mo- 
. terL Moniką, sūnų Rapolą, dukterį* 

Leonorą. gimines ir pažįstamus* 
Lietuvoj brolį ir gimines.

Kunas pašarvotas, randasi Oak 
Forest Undertaking Co. koplyčioj 
Oak Forest. III.

Laidotuvės įvyks seredoj vasario 
24 dieną. 8:30 vai. ryto iš kop
lyčios į Oak Forest parapijos baž
nyčią. kurioje atšibtis gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus' nulydėtas į vietines ka
pines'. x

Visi a. a. Pranciškaus Snapš- 
čio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kt'iečiapii dalyvau
ti' laidotuvesė ir sutelkti’ jam pasL 
kurinį patarrtavimą’ ir.- atsisveiki
nimą: - •

Nuliūdę lickatnc,
M'otcris, Sūnūs, Duktė ir Giminės.

Laidotuvėmis' rūpinasi Pi Prahc- 
kietis. 2439\W. 69tH'St.

LaidbtbVėse patartihuja grabo
rius Oak Forest Uirldfertaking Co., 
Tel- Tinlėy Park 56.

S. M SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IRv BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia Jykai 

71'8 W. 18 St. 
TeL Roosevelt 7532

■ utii'ii.r*.!.. i, „t.r

Lacliavieh ir Šonus
LIETUVIS GRAfiORIŪŠ

PAtarnauja v laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 

darbu BUsite užganėdinti.
Teh RobseVelf 2515 atbi; 2516

2314 W. 2&tfl PL Chicajro
• cfc'VbiTTę.'

1439 S. Court, Cicero, flt
Tel: Cicero 5«27

■ .■ A   >»*W .*■-J.'. .

M

J. F. RADZHJS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS* CHICAGOJ5

Laidotuvėse patarnau
ju geriau k’ pigiau1 
negu kiti todėl, kai 
priklausau nrid gra- 

bų-išdltbystės 
OFISASt

668 W. 18tb Street 
Tel: OanhF 617*4'

SKYRIUS*’ 
F 3238 S. Halsted . St. 

TeL Victory 4088
-------- ■ 1--Į . '' > .^i t.ixtl-
11*^,111 Hli.ii«.w li, III   ij.llfcliaiiiHII     . ............ itilliiliiiMrtHiH f

ILOVKl KIS
KVIETKINJNKAS

NUSKINTOS KVIETKOS <
PHstatOme į Mibsto Dalis- V 

Vestuvėms, BankietaiHs iM PaįJPahHni^ 
Vainikai

3316 S; Halsted Sti Boulevard 7314
■   ,..t i. ...4j a ii;l:r;l^.iiMii~U>

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL SERMENtl

■ Tr--»
■ <■

ll
> * v.

r<
, m-r-W»W ,v

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA ir NAKTf 
MG* vimiortiet tėiliibiMe širdingą, simpatingą’ it, railiV 
patyrnaviiiiąY buoitifct jh yra labiausiai: reikalinga* p

J. F. EUDEIKIS & C0.
JUSU GRABORIAI 

Didyib< Ofiiai . ,
4605-07 South' Hermitage AVenne 

Vieb Telefonai m YARDS 174 f ir 1742 . v._  ■ .-’į ____.................. ........ '

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu1 autonibbllius visokiems' reika

lams; Kaina prieinama

331$ Auburn Avenue*
CHICAGO, ILL.

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

Tel Ken^ood 5107 
VALANDOS:

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

dpurf iventadienio ir kettįįrtaditnio

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35t» St

(Cor of 35tb 0 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 

NedSldieniais pagal sutartį
s .--------------■

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914 "

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb B Halsted Sts) 
Omo Valandbs: nuo 2-4. rtilo 7-9 

Nedėldlenials pagal sutartį

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .
2420 Marquette Road

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

įvairus Gydytojai

IGN. 1. ZOLP 
Pigiausias Lietuviai 
Graborius Chicagoj

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo I iki 4 ir nuo 7 iki 
Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

9

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laborąrorija: . j 
1025 IV. 18th St., netoli Morgan Sb

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

Te!. Quul 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Pat k 6755 ar Randolph 6800

,., Į ,..l|»iti*W^.I,i>tll<l>.'il^IH ii .!

Lietuvės Akušerės
Mrs; A, Ką 
JARUSff
PHYSICAL 
THĖRAPY 

a mIeSotfR1
6109 South 
Albany A v. 

Piibfit-*
Hemlock W52 

________ i=SXSBEQŽfi===SX 
AkiųTGydytojai

fc Suzana A. Slakis
Specialistė Motertį ir Vaikų Ligų

4145 Arčher Avė.
•Vai: 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. • iki 8 vai.) 
Seredbmh ir nedaliomis pagal susitarimą

1 Ofiso Tek Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395

• , Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
’ ■

Ofiso valandos:
9 iki 12* 1’ iki 3 d; ir 6:30 iki 9^30 v,

4608 South Ashland Avė.
Nttoli‘ 46tb St-. Chicagb. III.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

. 4*142' Archer Avenat

Valahdos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4'ir 6 iki 8 vak. Nedėlioto ndo 10 

iki 12- dienąi
Teltptiondi dieną ir naktį Virginia 0036

Rei. 6600 South' Artesian Avenue 
Pbone Ptospect 6659 

Oftjso Tei: Canal 0257

DR; p: z. zalatoris 
GYDYTOJAS IR’ CHIRURGAS 

1UW So; Halsted Street 
, CHIGAGOi ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 merai 

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 lubos 

CHICAGO, ILL, 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų: Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 Vai. 
vakaro. Nedėi. nuo 10 iki 12 v. {ieną. 

Pbone Midway 2880

Telefonas Yardl 0994

Dr. MAURICE KAHN
4*631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofišaš:

3102 So. Halsted St.
, arti 3 Ist Street

CHICAGO. ILL.
Valandas j 1—3 po pietų. 7—8 vak. 

Nedeliomis ir šventad. 10—*12 dieną
lllllt III  ................................I.——II II I»»*I.I

/

DK VAITUSU, OPV
LIETUVIS AKIŲ SPECIAtlSTAS

Sugtyio iš Lietuvos
Palėttfevifiš akių įtetaflinią*, kutis esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimui 
akių aptemimo, nerviiotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir- toliijegystę. Prirengia 
teisingai* akihiusi Visuose atšftikihtuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos'veikusi Valaftdčš 
nuo 10’iki 8 v. Nedėltopiis 10 iki 12 y. 
KREIVAS AKIS ATITAISO p TRUM
PĄ: LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų aky* atitaisomos be 

akirittį. Kainos pigiau kaip' kitur.
471'2 South Ashland Avė:

Pbone Boulevard 7589' 
‘ r. i .?■ . ■ - i.,.1,--------- ------------xi_.

’ Tel. Yards 1829

DR. Ck SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS'

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

\2400 IV. Afbdfrod' <$L
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki-8 vak.

Td; Wcft 28frO’
Namų telefonas Brunsvvick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR. M, T. STRIKOL

: Lietuvys Gydytojas
: ir Chirurgas

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

Valandos-2 iki 4 ir 6 iki 8zvakare- 
Nedėlioj pagal sutartį 
Tdi Soulevard 7820

Narnai: ‘

6641 S(K Albany Avė.
Tel, Prospect 1930

127

Advokatai

R. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISĄ?
N. Deatbbtn St., Room 1113 

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

Gyvenimo’ vieta
33-23 South ‘Halsted Street 

Td. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus k et Vergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

.. — - ■> . > ..A. ,!,■ h .1 ■'—»

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

l

Ofisas* ir AkiHių< Dirbtuve
756 West 35th St.

kampas Halsted Sti 
Valandos nuo 10—-4, nuo 6 iki 

Nedėliotais* nuo 10’ iki- 12‘

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

Lafayette .4146

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr; A. R. RluUMfiN'rHAL 
optometrist 

h Praktikuoja* Viri 201!!!! 
4164'9* S. Ashland A Ve. 
Tek Boulevard 6487

.r;--- ..................... -‘-y----------- -V------  -
Duokite savo akis išegzaminuoti 

DYKAI
Registruotam^ Optohiėtrisiui- 

Akių Specialistas. Virs 15 metų 
patyrimas 

™“ v rčw&“"

S. Ashland Avc. Tdi Yardi 6780

-VALANDOS: 
nuo 

, . nuo
L į.Aiiiii11 irtU4i

DR. J. J.KOWABSKAS
gydytojas ir chirurgas

2408J W. 63rd SS, Suite C
Tel. Proipečt 1D28

Rez. 2359‘So. LędVltt SI. Canal 0706* 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioja pagal' sutartį

DR. A. L. YUSKA
24 2^ VV. Marguoto Rd.

kampas 67tb«ir Artesiirt Ave»> 
Telėfbhls Grovetiill' 1595

Valhhdos filio 9 iki 1’1 ryttf, huO' 2-4 
it 7-9 po pietų; setc^buisP po pietų k 

. nedėliotus pagal susitarimą

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

A. A. SLARIS
ADVOKATAS i 

Miesto Ofisas 17 IV. WashingtorS St. 
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki’ 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subatos A 
— 6 iki 9' yal:

4145 Archer Avė. Tek Lafayette 7337

Nanių Tel: Hydė- Park 3*95

JOHN B. BORDEN 
(John* Bagdžiunas Borden) 
LlRTUVlS ADVOKATAS 

105 VI7. Adams St., Room 21*7 
Telėphone R^nddljiB 6727 

Vakartis' 21-51 W ^nd St. nuo 4-9 
Telepbone Roosevelt 9090 

Hainte 8'»-9 ryte Tel. Repdblic 9600

JOSEPH J GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 651*5 St* RocKutell St. 
Td. Rcpublic 9723

t
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Tarp Chicagos 
' Lietuvių

“Pirmyn” choro 
“Agurkai”

tankiausiai matuoja 
arus ir koncertus.

e labai nusidžiaugė to- 
įprastu operetės pasise
kt visi turėjo pripažin- 
” Pirmyn” choras atli-

Sekmadienyje, Chicagos Llo 
tuvių Auditorijoje “Pirmyn” 
choras parodė ką gali padalyti 
jaūnieji musų, dainininkai ir ar
tistai, pasiryžę atsiekti tikslą 
ir pašventę to tikslo atsiekimūi 
ilgas savaites sunkaus ir nuo
latinio. atsėdėjusio darbo. Chd- 
ro, kartu su Chicagos Lietuvių 
Orkestrą, ir trijais musų vete
ranais dainininkais pastatyta 
operete “Agurkai” buvo vienas 
tų retai pasitaikančių įvykių, 
kurie staiga atidaro Visiems lie
tuviams. ypatingai šaltiems kri
tikams ir skeptikams akis ir 
parodo, kad musų chorai, nors 
daugumoje susidarą iš mėgėjų 
jėgų, gali pastatyti veikalą ne
blogiau už tuos didžiųjų teatrų 
artistus, kurių parengimais mu
sų kritikai 
.lietuvių va

Kai vk^riems teko nusistebėti, 
kai kui 
kiu nep 
kimu, 1 
ti, kad 
ko didžiulį darbą, tik reikia ap
gailestauti, kad to darbo rezul
tatus nebuvo galima tinkamai 
įvertinti dėl salės nepatogumo, 
scenos mažumo ir trukumo 
šviesos efektų, kurie ir pačiam 
veikalui butų pridavę visai ki
tokią atmosferą, ir butų davę 
publikai galimybės geriau įver
tinti pačių artistų' nepaprastai 
gerą vaidinimą, kokis labai re
tai kur tepasitaiko.

Grįžtant prie pačios operetės, 
jai vos prasidejus į akis tiesiog 
metėsi rūpestingas veikalo pri
mosimas. Vytauto kalno,, kar- 
nivalo, čigonų stovyklos ir ki
tos minių scenos buvo labai gy
vos, vaizdingos, realios ir jpRįq 
dirbtinumo jose nebuvo galima 
pastebėti. Po kauniečių pasiro
dymo atvyksta ir turistai iš 
Amerikos ir vėl pasikartoja 
scena pilna gyvumo, linksmu
mo. Čigonų stovyklos atvaizda
vime antrame akte ypatingai 
gerą įspūdį padarė tylus, jau
dinantis Ilonos ir choro daina- 

. vimas dainos “Vanduo, tylus 
vanduo”. Scena, tiesą pasakius, 
buvo kiek pertamsi, bet tai, 
kaip vėliau pasirodė, įvyko dėl 
techniškų ^priežasčių, nes spro
go “fiusai” ir jų nebuvo gali
ma greitai patapyti. Bet bend
rai viskas buvo l>egaliniai įspū
dinga ir iš visų opęretės dainų 
bene toji labiausiai įstrigo pub
likos atmintyje. Ilon'os rolę dai
nininkė S. Staniulytė-Voight at
liko stebėtinai gerai ir lengvu
mas, nesivaržymaš, kurį ji pa
rodė toje vienoje sunkiausių 
veikalo rolių, aiškiai pąrodo 
jaunos artistės didelius sceni
nius gabumus. Ilonos motinos 
Delančienės role davė progos 
dar kartą scenoje pasirodyti 
senai ir vienai žymiausių artis
čių Norai Gugienei, kurios ge
ras balsas, mimika ir rolės at
jautimas, jos vaizduojamos 
ypatos jausmų supratimas yra 
kiekvieno jos scenos pasirody
mo apsireiškimai. Džigo, neuž
mirštino čigonų vado rolėj e ba« 
sas P. Stogis kartu su Jonais 
čiu, skelbimų ekspertu (Pr. Ja- 
kavičius) bene nusinešė vyrų 
rolių laurus. Kontrastas didėlis.
Džigas 
klastingas ir gudrus, Jonaitis 
— tipiškas Amerikos “salesmo- 
nas”, šnekus, greitas, atkaklus, 
pasinaudojąs kiekviena proga 
įtikinti savo auką jo siūlomų 
prekių nepalyginamą gerumą, 
bet tuo pačiu laiku simpatin
gas, nekaltas, niekam skriau
dos ir nepagalvojęs padaryti. 
Kaip vienoje, taip ir kitoje ro
lėje parinkti artistai dalims ne- 
paprastaf tikc^ tik gal Džigo 
rt>lč dėl savo savotiško egzotiš
kumo laikinai J publiką darė 

baisus, nuožmus,

pusės, Jonaičio komiškumas, 
artilhUIhhs ptfblikM žhidė į žiū
rėtojų simpatiją ir jie Jonaitį 
šilčiau Už Džigą priėmė.

Daug hutų galima pasakyti 
apie kiekvieną artistą, nes visi 
parodė gabumus, artistinį su
pratimą, kurį tik gabi režiso- 
ririLA rahka galėjo tinkamai iš
kelti aikštėn. Kas neatsimins ir 
gardžiai nenusijtioks pagalvojęs 
apie Rumšą ir Biunšą (K. 
Svenciskas ir D. Kezis), du ne- 
prtprgstai juokingus Kauno slap
tosios policijos “defektyvus”, 
kAs nenusišypsos prisiminęs jų 
viršininką Kniskj, ir jo vieš
bučio tomaitį Luizą (O. Ske- 
vėriutė). ‘Arba Krefontas, dai
lininkas, “tepliorius” (St. Rim
kus), kuris netikėtai susitinka 
su savo jaunų dienų mylimąją 
June Penningtonaite (A. Ste
ponavičienė), garsiojo akurkų 
fabrikanto Penningtono (J. Ba
landa) duktere. Nors jų rolės 
buvo kiek mažesnės, ir jie ne
atsiliko nuo kitų jas atlikdami.

Be to, kam nepadarė didelį 
įspūdį Delančienčs dukters vei
do pasirodymas antrame akte, 
čigonų stovykloje. Scena buvo 
tiek įspūdinga, reali ir p. Gri
gienės ir Staniulytės vaidini
mas ir dainavimas tuo momen
to pasiekė tokį dramatiškumą, 
kad ne vienam klausytojų per
ėjo per kūną šiurpas ir ne vie
nas parodė savo susijaudinimą 
gausiu, staigiu šūkterėjimu. 
Momentas buvo tikrai įtemp
tas, bet artistės tą įtempimą 
kuo geriausiai palaike ir už tai 
joms ir turėtų tekti vakaro lau-

• ■#».*' I' *ra.i.
Ir patys čigonai, kurių šo

kiai žymiai prisidėjo prie ope
retės paįvairinimo buvo rete
nybė lietuvių scenoje. Gausus 
publikos rankų' plojimas gerai 
liudijo kiek jie visiems patiko^ 

Pakartojant jau prmiau pa
darytą pastabą, “Pirmyn” atli
ko didžiulį darbą. Sekmadieny
je lietuviai gavo progos pama
tyti, kokios aukštos artistines 
aukštumos musų lietuvių cho
rai gali pasiekti. Musų “men
kos” dainininkų ir artistų jė
gos patekusios į kompetentiško 
režisoriaus, į kompetentiško di
rigento rankas pasirodo nevisai 
menkos, bet galinčios atsiekti 
to, apie ką mes kartais tik sva
jojame. “Agurkų” pastatymas 
tai labai gerai patvirtina. Ta
riant pabaigos žodį reikia pa
sveikinti režisorių K. Jurgelio- 
nį ir choro vedėją ir orkestros 
diridentą K. Steponavičių už 
neužmirštinas pasekmes, kurio
mis jų atsidėjęs, ilgų savaičių 
darbas ir pasiryžimas buvo ap
vainikuotas ir tikėti, kad “A- 
gurkai” nebus paskutinė jų 
bendromis pastangomis pasta
tyta operetė. —A. V.

P-les čepukaites 
koncertas

. r

Sekmadienį, 'vasario 21 d., 
praėjo< nepaprastu, pasisekimu 
Chicagos Lietuvių Choro Pir
myn koncertas. . ‘

Dabar dar galima iš anksto 
numatyti vienas ypatingai įdo
mus koncertas, ir šio sezono 
Cliicagos lietuvių meno darbuo
tė pakrips užbaigos link.

Tas įdomus koncertas įvyks 
kovo mėnesio 11 dieną Lietuvių 
Auditorijoj/* Tai bus musų jau
nosios ir šauniėsios smuikinin
kės p-lės Valerijos Čępukaitės 
koncertas.

Tikietai p-lės čepukaitės kon
certui jau ' dabar pardavinėja 
mi. Ją galima gauti “Naujie
nose”, “Sandaroje” ir pas pa
vienius asmenis—pp. KemėŠie- 
nę> Milerienę (iš Evanston), 
Dudonienę, Jurgelionienę (Nau
jienose.), Miščikaitienę, Gugie- 
nę, Jokantienę, pas p. Stepona
vičius, pas p-les Gilason ir Gai- 
Žaitę, pas Dr. Graičuną, pas pp. 
Gurą, Čeponį, Shnuką, Butautį 
ir daugelį kitų. ,

Bilietų kaina p-lės čepukaites 
koncertui tik 50 vienam, per 
kapt juos iš anksto, ir 60 cen
tų prie svetaines durų. -

Jei palyginti su tuo, koki pro* 
gramą p-lė ččpukaitė rengiasi 
patiekti savo koncerte, bilietų 
kaina’ yra tikrai maža. Galima 
drąsiai tvirtinti; joge!' šis kon
certas bus tarpe šio sezono pa* 
rengimų pažibų. Programą pil
dys, be p-lės čepukaitės, parink 
tos meno jėgos, kurios gal re
čiau tenka musų parengimuose 
matyti, bet yra išlavintos ir to- 
bela'vinarnos, praėjusios ir te
beinančios mokyklas taikomas 
ai i kšč i au si ems rfteuorekala v i • 
matns.

Todėl turiu drąsos ragiutr 
skaitytojus įsigyti p-lės čepu
kaitės koncertui bilietus iš ‘an
ksto, o bilietų platintojas ir pla
tintojus darbuotis, kad sutrau
kti juo didesnę publiką į kon
certą. Darbuotojai ir darbuoto
jos turės pasitenkinimo, kad pa
dirbėjo gražiam tikslui, o pub
lika— kad turėjo progos būti 
tokiame koncerte, kokie retai 
yra teparengiąmi musų išeivi
jos neskaitlingų ir ne kažin 
kaip turtingų meno jėgų.—V. P.

Šiandie Lietuvių 
radio progra

Peoples Furniture KompTtm^ 
jos krautuvių pastangomis, ei
linis radio programas įvyks 
šiandie iš stoties W. G? E. S. 
1360 cilocycles nuo 7 ikį 8 vai. 
vakaro.

Teko patirti, kad programas 
bus ypatingai gražus ir įdonlus 
pasiklausyti’, nes jo išpildyme 
dalyvaus'dainininkai: p-lė Ona 
Pestininkaite, J. Romanas, A. 
čiapas ir kiti, kalbės apie svei
katą Dr. A. L. Davidonis, o su 
juokais pasirodys čaiis Kepurė, 
bus labai graži muzįka ir kiti 
žingeidumai. Todėl nepamirš
kime pasiklausyti.

■ ■ . i

Atlankė Naujienas
Pirmadienį “Naujienas” at

lankė p. Lukošius. Jisai su ket
vertu draugų atvyko Chicagon 
iš VVestvillės praėjusį šeštadie
nį. Atvažiavo penki, o pirma
dienį išvyko atgal trys.

P-nas Lukošius yra stambus 
biznierius Westvillėje, užlaikąs 
vieną didžiausių ten krautuvių 
—Gents Furnishing — West 
Ma'in gatvėje. P-nas Lukošius 
šeštadienį i buvo “Naujienų” šė- 
rininkų susirinkime.

Westvillėje, anot p. Luko
šiaus, dalykai slenka po seno
vės. Darbai, daugiausia apie- 
linkės anglies ka’syklose, kruta 
lėtai. Pirmiau, dirbta tik ko
kios dvi dienos savaitėje, o 
pastaruoju laiku pradėta dirb
ti po)tris dienas savaitėje, ži
noma', nedarbas užgauna ir biz
nį.

Westvillę vis dąr tebevaldo 
lietuviai. Meras tebėra p. Lat- 
kauskas, o teisėjas, p. Aponai- 
tis, tebeina savo pareigas. Ir 
kiti tebeveikia’ kiekvienas savo 
pašaukime.—Rep. ' \ .

Marąuette Park
Chicagos Lietuvių Taupymo 

ir Paskolos Bendrovės metinis 
šėrininkų susirinkimas įvyko 
sausio 17 d. 1932 m. vietinės 
parapijos kambary, Washtena'w 
ir 68 gat. ( ,

Spulkos susirinkime vadovau
jant pirm. B. Nenartonui, val
dyba ir direktoriai išdavė ra
portą iš pereitų metų veikimo 
ir nariams buvo išdalinta 1931 
m. metinė bendrovės atskaita. 
Susirinkusiųjų narių tarpe bu'- 
vo matyt geras ūpas, kad taip 
prastais įlietais spulka paaugo 
83 nuošimčiais. ,

Direktoriais ant toliaus iš
rinkti B. Nenartonis, J. P. Bal
tutis ir Alex Rakus. Naujas į 
direktorius liko išrinktas “Drau
go” redaktorius L. šimutis.

Direktoriai pasiryžę ateinan
tį metą dar didesniu nuošim
čiu paauginti šią spulką, nęi 
per pereitus metąs.—A. J. M.

Skelbimai Naujienose 
duoda nąųdą uelto, 
kad pačios Naujienos 
yrą naudingos.

7- , -

naujienos, ©httm mf - -, -----------

KELIAS J (iVVSMiMĄ

-šis paveikslas Vaizduoja sce
ną iš rusų garsinio filmo “Ke
lias į gyvenimą”, kuris dabar 
yra rodomas Piinfch & Judy 
teatre, Van Buren arti Michi
gan avė.

South Side
Visiems pietinį: miesto da

lies minkštųjų gįHmų biznie
riams žinotina,, tead vasario 
(Febrnary) 24 dieną 1 valan

dą popiet įvyksta’ susirinkimas 
Strumilo svetainėje prie 107 
gatvės ir Indiana avenite. Visi 
pietinės miesto dąliės minkštų- 

gėrimų biznieriai mdlonėkite 
atsilankyti, aptari! savo reika
lus ir susiorganizuoti, kad ir 
jus turėtumėt jėgą savo reika
lus ginti, nes pavieniai esate 
per silpni ką nors nuveikti.

Kviečia ląikinas i*aštininkas
a. j.

Lietuvaitė šokėję ( 
vidurnuesčio teatre
Congress-Staie teatre, prie 

Congress ir. State gatvių, nuo 
vikar dienos pradėjo pildyti 
vienos savaitės kontraktą lie
tuvaite šokėja, p-lė Darlin Luc
ky (p-lė Liutkus^ chicagietė, iš 
West Sidės). Ji pildys savo 
numerius ikį ateinančio sekma
dienio vakaro. Po to, pabuvusi 
porą savaičių Cfcicagoje, vyks 
j kitus miestus, tarp jų j New 
Yorką, kur turi keletą kontr
aktų pildyti. r

P-lė Darlin Lucky, (arba Liut- 
kaitė) pradėjo šokti būdama 11 
metų. Mokinosi, šokti zji Co- 
miakoff Russiani.Ballet Sch'ool 
of Dancing. /

Jaunesnė budima, kol dar 
mokinosi, ji yra’- šokusi “Nau
jienų“, “Vilnies” ir kitiems lie
tuviu parengimams; be to, ne 
kartą šoko rusų parengimuose, 
o taipgi kliubuose^ asociacijų 
pramogose, etc.

Vėliau šoko arba, kaip teatri
ninkai kalba’, dirbo Tex Merris- 
sy vodevily, o paskui, padariusi 
kontraktą su teatrų grandiniu 
Publix Theatres, darbavosi į- 
vairiuose miestuose, kaip Chi- 
cagoj, Milwaukee, Dės Moines, 
Rockforde, Davenporte, etc.

Toliau, iškeliavo į Canadą, 
-- i---------- ------- -;-------------- —M
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E ACH
BEAUTY 

CONTEST!
Eyes—-eyes—eyes! Lboldng at you: Ap- 
praising you. And you want to udti all 
these Beauty Contęst$ each day brings! 
Then ūse Camay, the Soap of Beautiful 
Women, before you ūse powders and 
crea’ms* Camay—gentie, hbeurious, 
creamy-white—Will jglvcyou the sweet, 
clean loveliness jhe whole wotld finds 
so attractive. And you’ll ^in‘ each Lirtlė 

>, Daily Beauty ęontest! x

CAMAY
TS* Seto of Beiutiful V/omtn 

kur ilgoką laiką linksmino pub 
likę Vinnepege, o grįžusi at- 
gal j Suvienytas Valstijas 6 sa

Sugrįžusi atgal į Chiea’gą ji 
pasitarnavo SLA. moterų 208 
kuopai šokdama kuopos paren
gime Steuben Kliube. Gi dabar 
pradėjo pildyti aktą State-Con- 
gress teatre.

P-lė Ęarlin Lucky pildo savo 
numerius kaip soliste ir darbui 
kontraktus ima ant savęs. Tai
gi vienu tarpu dirba vienam te
atrui, kitu kartu kitam; vienu 
kariu viename mieste, kitu — 
kitame.

ši lietuvaitė šokėja yra vie
na iš labai mažo skaičiaus mer
ginų šokėjų burleskoje, kurios 
gali visą savo aktą kokių de
šimties {minučių laiko atlikti 
šokdama ant pirštų galų. Tur 
būt visos išsilavinusios šokėjos 
turi priprasti šokti ant pirštų 
galų, bet mažai tokių, kurios 
savo aktus gali išlaikyti šokda
mos ant pirštų gajų taip ilgai,' 
kaip musų lietuvaite.

Sakoma, kad p-lė Darlin Lu
cky esanti vienintelė lietūvaitė 
šokėja susilaukianti vis dau
giau pasisekimo kaip šokėja. 
Tad, rodosi, įdomu butų lietu
viams pamatyti ją scenoje, ypač 
kad ji pati yra chicagietė.

Teatras, kuriame ji dabaT šo
ka ir šoks iki sekmadienio va
karo, atsidaro, regis, ąpie 1 
valandą popiet ir turi ketu- 
rius pakartojimus programo 
kasdien. Visuose juose lietu
vaitė pildė ir savo 'aktą. Atsi
lankykite jos šokių pažiūrėti. *

* —-Vietinis.

sausio 1932 
bile kuriuo 
atdara nuo 
vakaro kas

r

PRANEŠIMAI

Naujienų spulka
Naujienų skolinimo ir buda- 

vojimo bendroves nauja serija 
prasideda su 1 d. 
m. Galima įstoti 
laiku, nes raštinė 
8 ryto iki 8 vai. 
die.

Ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupiriiiAo ^pinigų, saugiausia 
dėl investmentų ir palankiau
sia dėl darbininkų žiuonių.

Del platesnių iniormacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St 

T. Rypkevičia, sekr.
\ ■ . _______ >
Am. Liet. Daktarų D-jos mėnesinis 

susirinkimas/įvyk^ Dr. A. L. Yuškos 
namuose, 2422 W. Marąuette Road, 
antradieny* vasario 23 d., 8:30 vai. V. 
Susirinkimas bus labai svarbus bus daug 
dalykų/apkalbama. Dr. T. Dundulis 
skaitys referatą, Elbow Frteturės, treated 
in extended position. Diskusuos Dr. 
S. Biežis ir Dr. Šimkus.

, „ ' Dr. G. J. Bložis, rašt.

kalais 
tetą

ŠIUOMI pranešam, kad atsidarė nauja 
lietuvių" tautiška parapija Šv. Kryžiaus, 
ant 31 PI. ir Auburn Avė, Pamaldas 
laikys lietuvių kalboj. Su visais rei- 

kreipkitės pas parapijos Kc/mi-

: JUOZAS NAKROSIUS 
3356 So. Lowe Avė.,

dV’i1 užp-
‘ 2 I
Cicero Liet. Liuosybės Namo B-vės 

dalininkų visuotinas metinis susirinkimas 
įvyįks trečiadienyje, vasario 24 d., 8 vai, 
vak., savoj svetainėj; 1401 So. 49th 
Ct.’ Visų dalininkų yra. būtina pareiga 
dalyvauti šiame susirinkime, išgirsti pil
ną finansinį raportą už 1931 m. ir su
teikti naudingų sumanymų dėl namo ge
roves. « Direkcija.

l ------------
Susivienijimo Lietuvių Draugijų ir 

Kliubų Bridgeporte metinis susirinkimas 
įvyks utarninke. 2(3 d. vasario, 8 v. vak. 
Cb. Liet, Auditorijos salėje. Gerbiami 
atstovai’?, ir. administracijos, malonėkite 
nributi, nes labai daug svarbių dalykų 
turime apsvarstymui, taipgi bus. išduota 
atskaita iš susivienijimo kasos jtovio.

. — Valdyba.

G ARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

PUNCH & JUDY
VAN BUREN PRIE MICHIGAN 
Tūkstančiai tapo sužavėti!

šimtai attjo antrą kartą 
Pirtnan Kalbantis Paveikslas 

(sa angliškais užrašais)

RORD
I 1191? A

“Kelias į Gyvenimą” Sujudinanti drama 
apie Rusijos “bezprizornyje” vaikus. 
Sielą Sujudinantys Rusų Chorai, Šokiai, 
Dainys. Paveikslas, kuris šturmu Užka
riavo Londoną, Maskvą* Bėdiną, New 
Yorką ir Cbicago/ 50c< iki 6 v. yl * » ?

Roseland

Rosėlando apielinkėj.

10504 S.

pastatas, 
Avė.
pastatas,

Buchinski, bučerne, 11853 
Michigan Avėnue.

Ivanauskas, grosernė, 122 
Kcnsington Avė.

C. Kiser, barberne, 
Michigan Avc.

J. Bass, laikraščių
113-th and Michigan

Zidor laikraščių 
115th ir Michigan Avė, ’

Anderson laikraščių pasta
tas, 115th ir Front St.

Sdioenwalls laikraščių pa
statas, lllth ir Michigam Avė.

Haustman laikraščių pasta
tas, 103rd ir Michigan Avė.

Newman laikraščių pastatas, 
737 E. 91st Place.

Mes pildęme 
metu

1931

Income Tai
blankas

Kam reikalingas toks pa
tarnavimas užeikite j

Naujienas
1739 So. Halsted St.

'1 t c ..
* ■ ’

Ofiso valandos kasdie 
nuo 8 iki 8 vakare.
-v .

Šventadieniais nuo 9 ryto 
tiki 1 vai. po piet.

MADOS

3425

7 3423 — Išėjimui tinkanti ir graži 
suknelė. Ji tinka augesnei moterei. Su
kirptos mieros 36> 38„ 40, 42 ir 44 
cųlių per krutinę’. •

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

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Hakted St„ Chicago III.

1 i? i ' , • . '3 v

NAUJIENOS Pattem Dept.
- 1789 S. Halsted St.» Chicago.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdi No.
Mieros .. per' krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
.... .*w*—-r   .1 ...

Antradienis, vas. 28,
SlUZhs, saldainiu krr 

119 E. 10?th St.

/

1932 .

krautuvė

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
ra naudingos.

LIGŲ 

galvos 
galvos 
»r P*-

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKU ft GALVOS ODOS

M«S išnaikiname^ pleiskanas, 
niežėjimą, sausumą ar riebumą 
odos, sustabdome plaukų -slinkimą 
gelbstim plaukų augimui.

-Grąžui. Švelnus galvos plaukai yra 
patraukiančio pagražinimu veidui ir visai 
žmogaus išvaizdai.

♦
MUSV KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevclt Road
Liberty Trust K Savings Bank Bldg., 

Room 204

N. E. kampas Roosevclt Rd. ir 
Kedzie Avė.

TEL. VAN BUREN 1200

Priėmimo valandos: nuo 4 iki 8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. dieną.

Kitą laiką pagal susitarimą.

HALSTED ELECTRIC SHOE 
REPAIRING SHOP

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

ir sublokuojamos’.,.. ...............  50c
ESTELLE LI
1823 S. Halst

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuoki* 

į studiją arba pašaukit | namu* 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yarde 15*4

Orėsią Dezaininimas 
Dresių Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas
Mm teikiame ekspertu laatrak 
Gijas Muoae knretioM. Dienom!a 
ar vakarais žema kaina tie 
amatai yra patraukianty* ir 
gerai apmokami Ralykite dėl 

knygutė apie «nrs». kuriuo 
jtj» įdomaujate

Skrybėlės
I Mea llmoklnaime kaip (Immj 

nlntl Ir padaryti graitae »kry 
bfilee. kol mokinatės. Diplomo* 
duodamos. Ateikite ar raiyklt 
dėl nemokamos knygute*.

MAHTKB COLLKOK t
JOS F. KA8NTCKA. Principal 
t M) N. STATE .. MAN. UTIS

CLASSIFIED ADS
Educatipnal

* Mokyklos ._____
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

< 672 West Madison Street

Financial
Finansai*Paskolos

SAUGUS INVEST- 
MENTAS •

Reikalinga $^000 ant pirmo 
inorgičiaus. Geras užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės j 
Naujienas, 1739 S. Halsted St 
Box 1382.

Help VVanted—Malė 
Darhinihkų Reikia 

-y-ejrunr-iiriMi^ij^ii^ ir— ‘"‘■i'** f*!*1 “**-*"* ** *■ m m m

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

For Kent
BARBER SHOP

Darbščiam barberini už labai žemą 
kainą, nuo gegužės 1 d., parenefuosime 
Barbernę, kuri randasi 2415 W. 63rd 
Street*

DRAPER « KRAMER 
341 E. 47th St. 

Td. Oakland 1356

Busmess Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba mainui bardware 
Storas su namu arba atskirai. 2622 W. 
69 St. Tel. Prospcct 0833.

PARDAVIMUI
RESTAURANTAS

34 56 So. Halsted Si.

Real Estate For Sale
m aj>Žem e Pa rda vi m uĮ

BARGENAS. — 2 augštų mūrinis, 
2 po 6 kambarius, visi šviesus, karštu 
vandeniu šildomi, gerame stovyje. Mor- 
gičlaus $6,000. Pusi bloko nuo Hum
bolte parko. 3239 Potomac Avė. Tel. 
Bclmont 6521.

TURI BŪTI PARDUOTA 6 kamb. 
rezidencija, (urnasu Šildoma, 2 dideli 
stikliniai porėtai, 2 karų garažas. Asess- 
mentai užmokėti. Pirmas morgicius at
naujinamas. Atdara apžiurijimui. 1159

*8. Highland, Oak Paiki III.




