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Japonija'Pasiunčia 
50,000 Kareivių 
Shanghai Atakuoti

Klaipėdos Prezidentas
Pagaliau Atsistatydino
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Matyt, vokiškos partijos, gelbėdamos savo įtakų 
krašte, patarė Boettcheriui geru noru 

atsistatydinti

Shanghai gynėjai £XTRA
smarkiose kovose
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puolikus priveikė Viniltcis nckandida 
-  tuos
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Po 12 valandų baisaus mūšio 
abiejų pusių nuostoliai labai 

dideli . \

Shanghai, vas. 24. — Japo
nų štabas šiandie anksti išlei
do biuletenį, prisipažįstant, kad<! 
smarkiausias puolimas prieš ki
niečius Kiangwan sektoriui ne
pasisekė, kad gynėjų nepavyko 
išvyti ir kad atrodo, kiniečiai 
turi pajėgų ilgai išsilaikyti.

Shanghai, vas
Čiai atmušė vieną po kitos atakų 
bangas visu frontu nuo Chapei 
ligi Kiangwan kaimo, pasitik
dami japonus kulkomis ir dur
tuvais.

Mušis trukęs ištisą dieną, per 
12 valandų nutilo sutemus, po
zicijoms nepasikeitus. Abi pu
sės, spėjama, turėjo sunkiau
sius nuostolius laike 4. dienų 
nuolatinių atakų. — Vienintė- 
lis japonų pasisekimas visame 
Šiame kruviname puolime buvę 
tai, kad jų orlaiviams pavyko 
išsprogdinti kiniečių orlaivių 
bazę per 5 mylias nuo Shang- 
hat — •

• "e. .A” - J
Užmuštas amerikietis lakūnas

Z f -

Vakar vienas kiniečių orlaivis 
2,000 pėdų aukštumoj užpuolė 3 
japonų orlaivius. Mušyj kinie
tis pašautas nukrito ir sudegė. 
Japonų orlaiviai sugįržo, bet 
vienas kapitonas buvo negyvas. 
Patirta, kad kiniečių orlaivyje 
nušautasis lakūnas buvo ame
rikietis, Robert Short iš Taco- 
ma, Wash. . ’ r

Kiniečių žiniomis, vienų ki
niečių vakar dienos mūšyje ties 
Kiangwan užmušta ir sužeis
ta 2,000 žmonių.

Japonai savo puolimams var
tojo visas karo gudrybes, net 
rūkų uždangas, kad kiniečiai 
nematytų jų prisiartinančių 
puolikų. I

Japonai turės daugiau kareivių
Tokyo, vas. 23. — Japonijos 

valdžia šiandien nutarė padvi-'

1 •

• Mums praneša: * M
Jau baigia paaiškėti, kas bus 

kandidatai į SLA. Pildomą Ta
rybą galutinuose balsavimuose. 
Dr. M.' J. Vinikas į baliotą ne
pateks, nes dauguma Pildomos 
Tarybos narių atsisakė paremti 
preiidento Gegužio įnešimą, 
kad' jam duoti teisę kandida
tuoti. Jo įnešimui pritarė, ro
dos, tik vienas adv. Gugis. Ki-

i “tradicijos” 
I ir “įsigyvenusios tvarkos”.

Tas klausimas veikiausia dar 
bus keliamas seime, bet tai bus 
po laiko. . •

Kadangi p-lė Jurgeliutė bu
vo atsisakiusi kandidatuoti (taip 
ji pranešė fašistų konferenci
jai), tai dabar gal tyuš pirmas 
ant balinto bolševikų kandida
tas. Bet Jurgeliutės draugai 
ją ragina “runyti” ir sako, kad 
“narodas” (anot nabašninko
Paukščio) už ją balsuosiąs.
Tur-but, ‘dar šią savaitę 
sime,' ar ji bus ant bąlidto; ąr 
ne. - . *

Račiūnas galutinai sutiko 
(“my word of honor”). Gelbės 
“tauta” nuo Bagočiaus ir Ge
gužio. .

Grinius .atsisakė. Į vice-pre- 
zidentus “runys” Mikalauskas, 
bolševikas ir Vokietaitis.

Į iždininkus—Gugis, TaTeila 
ir bolševikas.

į daktarus-kvotėjus: Bronu- 
šas, Klimas ir Stanislovaitis 
(fašistų “skodui” jisai buvo ža
dėjęs atsisakyti, bet paskui pa 
keitė savo nuomonę. Taigi be 
reikalo p. Grinius jam kompli
mentus sakė PennsyįvaUijos ko
telyje).
t, Į iždo globėjus, apart Baka- 
nb, Stungio, dviejų senųjų ir 
bolševiko, sutiko eiti dar ir Se- 
įys (jei teisingai nugirsta).

Esant tokiam kandidatų są
statui, neatrodo, kad turėtųblP

> •»

ti didelis “faitas” tarpe srovių. 
Iš tiesų, nė viena srovė neturi 
ištiso “sleito”. Fašistai, žino-
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. 23. —i Kinie- ti nutarė laikytis

gubinti savo visą armiją Shan-1 ma» baidys varnas savo riksmu 
ghai fronte .tokiu budu pakel-*aP^e “socialistų pavojų”, bet
dama kariuomenės skaičių prieš 
kiniečius ligi 50,000. Ligi šiol 
japonai ten < turėjė apie 25,000 
ir kiniečiai galbūt truputi dau
giau. Padvigubinę japonai tu
rėtų žymiai daugia, kaip kinie
čiai.

Atsakyme Tautų Sąjungai 
Japonija’ aiškinasi, kad Kinija 
easnti ne tvarkos šalis ir Ja
ponija, turėdama savo interesų, 
privalanti Kiniją “sutvarkyti”.

daugiausia tur-but bus varto
jamos atakos prieš ypatas — 
“mud slinging”, kaip anglai sa
ko. Nu, bet ką padarysi, tokia 
musų “politika”!

Už dienos, kitos baliotai gal 
bus jau ir spaudon atiduoti.

Australijos reakcija 
auga.
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[Acmc-P. b A. Photo] 1 <
Mirties Klonis Kalifornijoj, kuris dabar yra apsemtas vandens.*

Klaipėda, Lietu va#, , vasario 
22—(AP)— Otto Boettcher’is, 
pašalintasis Klaipėdos direkto
rijos prezidentas, dabar pats 
atsistatydino, esą nenorėdamas 
labiau “išstatyti pavojun” Klai
pėdos klausimą.

Svarbiausios priežastys, pri- 
vedusios prie p. Boettcherio 
valdžios krizio Klaipėdos kraš
te skaitomas ne tiek jo slapta 
kelione ir derybos su .Vokieti
jos valdžia, kiek nevykusi di
rektorijos ūkio politiką viduje.

Penki smūgiai, kūne nulėmė 
direktorijos prezidentp “saVb 
noru”7 atsistatydinimą, yra šie:,

Lietuvos Opera pa-, 
kviesta i Afrika 
vasaros gastrolių

Gastrolės numatomos birželio-
- liepos mėn. Norima nuvežti

10 operų ir 1 baletas. Vyks
apie 80 asmenų

Pagavo dvasią marški- 
nuose

St. \ Louis, Mo., vas. 23% — 
Per kelias savaites . aulonjobi- 
listai matydavo naktimis bėgio
jant kokią tai baltą dvasią. 
Daugelis turėjo *baimės. Polici
ją “dvasią” pagavo. Tai butą 
jauno vyro marškiniuose. Jis 
prisirašęs į kažkokią organiza
ciją, kurios ritualas jam liepė 
bėgioti naktimis vienais marš
kiniais.

Amerikos pasiūly
mas nusiginkluoti

Palikti armiją, vidaus reikalams 
ir apsaugai x

5,000,000 raudonos 
m i jos

ar-

Raginama pasiruoti prieš 
baltgvafdiečius

Maskva', vas. 23. — Sovietų 
^aro komisaras Vorošilovas lai-1 
ke apvaikščiojimo 14 metų rau
donosios armijos sukaktuvių 
perspėjo savo 5 milijonų armi
ją būti pasiruošus reikalu ginti 
tolimuosius rytus nuo baltgvar- 
diečių, kurie su japonų pagalba 
nori atplėšti sovietų žemes; ‘

G<eneva, vas. 23. — šiandien 
Amerikos delegacija patiekė sa
vo pasiūlymą nusiginklavimo 
konferencijai. Planas numato, 
kad valstybė turi palikti armi
jos tik tiek, r kiek... reikalinga 
vidaus 'tvarkai ir tam tikrą 
kontingentą: apsigynimui.

... Plano 1 pamatau padėta' St. 
Germain sutartis, kuria pavyz
džiui Austrijai su fe,000,000 gy- 

•ventojų leista turėti 30,000 ka* 
j riuomenes.

Apglija ir Japonija 
savo planus. ;

Pasprendč meškai, su- 
gavo kaimynų

Orangeburg, S. C., vas. 23.— 
Henry Knight, pastebėjęs, kad 
jo anglys mažėja, padėjo'meš
kų gaudomuosius spąstus ir po 
dviejų valandų atėjęs rado sa
vo kaimyną papuolusį į spąs- 

Davęs kaimynui “pamo- 
palęido namo. '

Svarbiausios krizio priežastys < ■ , -O , j
1) “Krašto laukininkų bruzdė

jimas prieš direktoriją ir sei
melį, kuriuos kdnti*oliuoja dvi 
vis-vokiškos partijos, nieko ne
sirūpinančios ukiu, tik politika
vimu.

Kaunas, vas. 10. — Teko su
žinoti, kad Pietinės'Afrikos te
atrų trestas, kuris kasmet kvie
čia gastrolėms operas iš kitur 
(savo neturi), šiemet nutaręs 
kviesti vienam mėnesiui gast
rolėms Lietuvos Valst. operą.

patiekė

Vokietijos! bedarbių jau 
■ virš 6,000,000

tus 
ka’

Lenkija jau turi 3 
marinus

sub

Fran- 
trečią

Pastatė Narutavičiui 
paminklų

Zurich, Šveicarija, vas. 23.— 
čia atidengta plyta pirmojo 
Lcnkįjos prezidento^- žemaičio 
Narutavičiaus atminimui, kurį 
lenkai prieš 11 metų nužudė. 
Iškilmėse dalyvavo ir Lenkijos 
užsienių ministeris Zaleskis.

Kovoj dėl merginų ir už
mušti 

' ---:-- — I
Bratislava, Čekoslovakija', vas. 

23.— Vakar Udvarnek kaime 
užmušti 5 vaikinai ir 14 vyrų 
ir moterų sužeista vaikinams 
susimušus dėl kaimo merginų.

Kanada neatleidžia ko
munistams

“Tass” praneša, kad tarp 
LIetūVos ir SSSR buvo pasi
keista žiniomis apie apsigink
lavimo padėtį.

Sydney, Australiją, vas. 23. 
—Rezervistai susiorganizavę į 
karingą sąjungą, įpareikalavo, 
kad visi ateiviai raudonieji iš
siskirstytų ir vietinius pagrasi
no užsilaikyti ramiai. Ta rezer
vistų sąjunga padėjo nuversti 
Scullin’o darbiečių valdžią rin
kimuose. '

Ottavva, Ont, vas. ^3.-— At
stovų rūmuose atmestas įneši
mas panaikinti komunistų su
varžymus. Premjero Bennett 
nusistatymą prieš komunistus 
palaikė 72 balsai prieš: 49.

Berlynas, vas. 23. — Vokie
tijos bedarbių skaičius • per, 
pirmąją pusę vasario mėnesio 
Užaugo 85,000 ir jau dabar sie
kia 6,127,000 žmonių.

Reichstago < triukšmin
gas posėdis

Berlynas, vas. 23. — Pirma
sis Šio sessijos posėdis prasi
dėjo su dideliu triukšmu ir kuo 
ne muštynėmis, kai fašistų va
das, Hitlerio dešinė ranka, Jo- 
seph Gobbels, įžeidė prezidentą 
Hindenbrugą.

Vogti Viščiukai pažino 
savininkų 
1, —_______ __ _______ /

M’Leansboro, Ilk, vas. 23. — 
Farmeriui pavogė 32 viščiukus, 
bet negalėjo rasti. Su policija 
beieškant po kaimynus, iš vie
no Viščiukų būrio išsiskyrė viš
čiukų būrelis Ir apspito far- 
mėrj, pažinę jį. Kaimynas pri
sipažino. ,

De Valera laimėjo Ai
rijoj

ChicSgai ir apielinkel federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota ir šilčiau; vėjas 
atsisukantis iš

Saulė teka 
5:33.

Žmogus gyveno Ameri 
koj prieš 20,000 metų

pietryčių 
6:84 leidžiasi

Wa'shingtori, vasf 23; —Tęxas 
valstijoj rasta- vilyčių ašmenų 
iš paskutiniojo Ifedo gadynės, 
spėjama prieš kokius JL 20,000 
metų. Pradedama lėškųth žmo
gaus kaulų tose vietose.

Japonai ir kiniečiai pro
testuoja dum-dum

• ) ■■■■ hiu-h ■■■ ■,

, Washingtori, vas. 23. Ja
ponų ir kiniečių atstovybės kal
tina viena' kitą dėl vartojimo 
Shanghai kare kulkų, “dum- 
dum”. Dhr 1899 metais caras 
Mikalojus II'buvo sušaukęs kon
ferenciją. Haagoje, kur 15 vals
tybių > pasirašė sutartį nevarto
ti tokių kulkų karuose. Tik Ja
ponija, Kiniją 
pasirašė*

Dublių, vas. 23. —Eamon de 
Valera partija, Fianna Fail, lai
mėjo seime 77 vietas val
džios partiją, kuri. laimėjo 68. 
Devynios de Valeros .grupės vie
tos priklauso Darbo > k Nepri 
klausomųjų partijai.

ir Amerika ne-

100 moterų apalpo ka* 
ralių laidojant

---------- ;
Dresden, Vokietija, vas. 23. 

—Dvi moterys užmuštos ir virš 
100 apalpo besispaųdžiant laike 
laidojimo buvusio Saksonijos

Paryžius, vas. 23. - 
ei ja pastatė Lenkijai 
submariną .Žbįk, kurį lenkų ka
talikų kunigas pašventino ir 
mišias atlaikė. Submarinas 
siunčiamas į Danzigą prisijung
ti prie dviejų jau esamų sub- 
marinų, Wilk ir Rys.

Rusai deda minas Juo
dojoj juroj

Budapest, Vengrija, vas. 23. 
Rumunija skelbia, kad Juodo
joj. juroj, Rumunijos pakraš
čiais. sovietų . karo lavai deda 
minas. Taip pat minuojami j- 
ėjimai į pačių sovietų uostus. \

2) Darbininkų judėjimas dėl 
savo teisių. Pavyzdžiui, Klai
pėdos krašto Socialdemokratų 
partija, nors seimelyje ir susi
laikė nuo balsavimo prieš di
rektorijos prezidentą, bet susi
rinkimuose atvirai stovi už di
rektorijos ir seimelio paleidi
mą.

3) Lietuvių visuomenės bruz
dėjimas dėl lygių teisių savo 
krašte.

4) Klaipėdos apskričio seime
lio rinkimų panaikinimas, ka
dangi juos buvo pralaimėjusios 
tos dvi vokiškosios partijos. 
Skaitlingi susirinkimai visų sro
vių jau senai rodė viso krašto 
nepasitenkinimą dabartiniais 
politikieriais, ir Boettcherio 
spyrima'sis pasilikti prezidentu 
buvo įkvėptas ne krašto reika
lų supratimu, tik valdančiųjų 
vokiškųjų partijų liepimu.
Klaipėdiečiai tvardosi demokra

tiškai
ų »   —■ ■ -- 

20000 kiniečių gresia 
badas Shanghai

Nanking, vas. 23. — Apie 
20,000 kiniečių pabėgėlių iš 
Shanghai gresia badas. Dalį 
mąisto pabėgėliais gauna iš 
Amerikos dovanotais kviečiais.

Amerikos- butlegerių 
konferencija Kanadoj
Halifa’x, N. S. vas. 23. — 

Amerikos butlegeriai- čia susi
rinki) konferencijai su tikslu 
numažinti Kanados gėralų kai
nas, kadangi dėl depresijos į- 
vežimas perdaug kainuoja' ir 
riebeišsimoka. ?

“Gyvulių inžinieriai”
Madridas, Ispanija, vas. 23.
Čia‘kiekvienas nori būti “in

žinierių”. Nesenai ^prasidėjo 
ginčas, ar farmėriai turi teisės 
vadintis “agrikultūros inžinie
riais”. . ’ •

Žurnalistų Sąjungos
< Valdyboj

kilo sumanymas ruošti žurna
listų susitikimo vakarus, ku7 
rluose bė ko kita butų disputų 
aktualiais klausimais; geltono
sios ąpalįdoS, žurnalistų solida^ 
rUmoį etikos, ąenzuros ;ir kitais 

karaliaus Fridricho Augusto, klausimais.

Toks pasiūlymas jau gautas 
musų operos, kuri principaliai 
pakvietimą priėmė ir dabar ve
da su minėtu teatru derybas, 
kurioms tarpininkauja Lietuvos 
konslas' Pietinėj Afrikoj p. 
Račkauskas.

Klaipėdiečiai, ačiū savo ad 
tonoinijos apsaugai, turi .lais
vas rankas tvarkytis demokra 
tiškai. Krašto laukininkai, ku
rių absoliute-dauguma ^ra lie
tuviai, puikiai supranta savo 
teises, kad jie savo rinktą val
džią gali patys ir atstatyti ir 
kitą išsirinkti, ir savo masi
niuose mitinguose jie taf aiš
kiai išreiškė.

Boettcheriui susipratus atsi
statydinti, dabar Klaipėdos kri- 
zis pareina j normalę formą ir 
pasilieka*pačių kjaipėdiečių da
lykas, išsirinkti tokią valdžą, 
koka jų pačių' supratimu bus 
tinkamesnė.

• . y . C - ..A*?,’ !- '

Vilkaviškio vyskupas kun M. 
♦Krupavičiui uždraudė ateitinin
kams studentams laikyti pa
skaitas.

Sutikdama vykti į Pietų Af
riką, Lietuvos Vai. Teatro va
dovybė,, statanti tam tikras ga
rantijų sąlygas, kad neįkliūtų 
į bėdas.

Jei bus susitarta, opera vyk
siantį užbaigusi sezoną, gegužės 
pia^algoj, ir gastroles pradė- 
•sfanH birželio 15 'd., baigsianti 
liepos 15 d. Pietinėj Afrikoj-— 
Kapetovne, Johanesburge, — 
tuomet bus žiema.
‘ Opera numato vežti 8—10 
operų ir 1 baletą. Kadangi Pie
tinės Afrikos Teatrų trestas 
turi’ savo orkestrą, tai musų 
operai teks duoti .tiktai solistus, 
chorą ir baletą, kas sudarys į 
apie 80 asmenų sąstatą.

Teatro sferos šiuo reikalu 
labai susidomėję; operos vyki
mas—dienos sensacija ir gyvų 
debatų • klausimas.

♦ -• 
Universiteto teismas pa

šalino iš universiteto 
du studentus

šiais metais Universiteto 
Teismas susirinko darbams pir
mą kartą š. m. vasario 1 d. 
Teismo pirmininku išrinktas 
prof. V. tSankevičius ir sekre
torium stud. J. Gocentas.

Teismas išsprendė keletą by
lų. 1 Viena stambesnė iš jų, tai 
studentų Stasio Balčiūno (bu
vęs “Neo Lituanijos” korp. na
rys) ir Leonodo Lukino (“Fra- 
ternitas Lithuanica” korp. na
rys) > drausmės bylą. Juodu už 
studentijos iri Universiteto gar
bę‘žeminančius darbus pašalinti 
iš Universiteto visiems Šiems 
mokslo metams. (Kaip žinoma, 
paskutiniais laikais Lietuvos 
un-to studentų , tarpe buvo pri
visę šnipų).

VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 

telegrama per

mUJOElMOS
1739 So. Halsted St.

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



NAUJIENOS,- Chicago, Ui,

Norwood, Mass

tegul sau žinosi

Visokios žinios

ponuli?atspėjau jūsų minti* JL JL a JI JL *

sumose

et susi
(C) P. Lorjllard Co., Ine

įvynioti į į)j;ėyinc 
praleidžiantį 
Cellopfaąue, \

ppogra 
pra

sukaks 1 
tautos 
mo. -

revoliucionieriais

mo

kad ši u ii- 
tik tokie 
įsuko va- 
Įsportaciju 

t«d Keblu nu-

kalboj labai gyvai 
re i

P.ę to pristatė kalbėti

zidęntąs Rąęęyiėįųą vąį)kų 
turį. x

Klą^ąųt tų pRąųšfcąįy
tote T 2

iiws - te M, V „ 
sueJf Ii? ted ii? jtrą i,ir-

kuris
mu.

vienų atsisukę dėti. Bu-
1920 . vusieji Sandaugų draugai apie 

Povilai ! įi jl?Į>ar Wor) nj$ prisiipinti.

jįs sakė, kad Lietuva prarado 
tąutos laisvę, kuojpįt ,T 
yps didžiunija anų . laik 
minė-po kojų $ayo u 
kalbų ir priėmė svetimų

rengiamos išleistuvių 
ir musų 
dalyvavo

) iš rojaus, tai

iš kalno. In- . < I . • l ’ • •
planų, kaip 

paskui duoda 
ms, ' — ar 

tiek padaryti

A$ te «‘|te'As rųlkyti mėjgstą, 
J<ąs pa tenkina jęjęfcy&nę.

ai0W •
Ir kų jums, visįems vynams parduoti

Komisija pranešė, kad 
nuo parengimo liko 

Sekretorius perskaitė 
darbuotojo 
Paltanavi-

i ne 
įįi i ktelsi
izara >"<’at

Gerai pavyko Lietuvos nepri 
klausomybės 14 m. sukak- 

tuviu minėluvės.

[Acme-P. U Ą. Photo]

Georgę Bęrnąyd Shąw, gar
sus anglų rašytojas, kuris dą- 
kai’ yandąsi Pį.ęt’ų Afrikoj. .Iii 
tapo lęngvąį sųžęjstas automę- 
įnlių nelaimėj.

\ Kalbėtojas labai gyrė sOvie- 
tX salįVCiirdi, ten viskas labai 
pmkjhu sutvarkyta; fabrikų 
dawįninkai viską palys valdo; 
turi prie fabrikų įrengę dide
lius restoranus, kur duodama 
pietus. Pusryčių ir vakarienės 
tuose restoranuoše negalima 

pakankamai 
kad darbai 
gerai eina;

bežemius ir darbininkus, — 
kiek jie uždirba ir kiek kai- 
nųpja pragyvenimas. Tąčiaų 
apie tuos dalykus Mizara ne
siteikė prisiminti. Laike per
traukos buvo renkamos aukos. 
Maniau, kad tokiam dideliam

I J ■ . • t ’ • * ’ •

žmogui, kuris net bolševikų 
rojų aplankė, žmonės sumos

sermėgiai po samanotos bakū
žės pastoge. Ačiū tiems teve
liami ir motinėlėms, kurios

■I ■ . I • j>i:i - f» a

augindamos savo suncįhis ar 
dukreles dainavo savo gražias 
daineles apie žalias rūtas, šla
mančias girias ir giesmininkus 
paukštelius bei sriaunus ' upe
lius ir tyrus ramius ežerus. 
Kol lietuviai, kur jie negyven
tų, vartos lietuvių kalbų ir 
skajĮys įietuviškus raštus, tai 
nei pats nelabasis lietuvių 
neišiiaikins. Lietuva atgijo, 
stiprės ir per amžių amžius 
klestės ir žydes kultūroj, mok
sle ir pramonėj.

Aukų surinkta išlaidų pa
dengimui $13.50. Visa skaitlin
ga publika, dalyvavusi šiose 
iškilmėse, su geriausiu paten
kinimu ir pakįlusia dvasia 
skirstėsi j namus (lekuodama 
Šio programų rengėjams.

P-nų žičkų Petro ir Jievųs 
p amuose svečiams teikta va
kariene. Darbavosi šio pro
gramo parengimui J. Žičkienė, 
Ū. Vičkus, kun. A. Bajiųskįs, 
T. Zirpiinškas, NJ. Kąspąrąjtįs 
ir J. Kapočius. Jei sveiki busi
me, tai kitais 1933 metais ma
nome Suruošti dar iškihnin- 

minetuvęs, nes tuomet 
> melų nuo Lietuvos 

nepriklausomo gyveni
ni ores p.

Vasario 1 I d., 1 vai. po pie
tų, 12tl| St. Hali. Racipo lietu
viai, katalikai su sandarįcčjais 
bendrai susitarę 
kilmes paminėti Lietuvos ne
priklausomybės 14 metų su
kaktuves. Pavyzdingas ir gir
tinas toks veikimas, kur be 
skirtumo įsitikinim^visi lietu
viai mini savo tautos didžiau
sia šventę, vasario l|5-tų.

Publikos prisirinko pilna 
salė. Atėjus faikui, yiętipis 
kun. A. Ralįnskis perstafė 
t v a r k os ve d ė j u p. M. Kąsp a - 
raitį, kuris 
inų su trumpa įžangine 
kalbėle, pakvietė Šv. Cį 
choristes, grupę męrgąįčių. Jus 
sudainavo Lietuvos himnų. Dr. 
A. G, Rakųuskd žmoną, p. Bu
kauskienė, sudainavo ppotąr- 
piais viso 12 dainų. Broliai 
Sijonai Juozas su Vląd|.i atliko 
keletu numerių gitarų duetą. 
Prineipaliu kalbėtoju buvo Dj.

belės netilps. Vienok surinko 
vos šešis dolerius su centais. 
Pats kalbėtojas ragino dau
giau duoti pinigų. Girdi, kas 
liksiu nuo kelionės išlaidų, 
tai busią atiduota į agitacijos 
fondų. •."

Po pertraukos Mizara kalbė
jo apie raudonų susivienijimų. 
Gyrė, kad labai geras ir kvie-

Sekmadienį, vasario
SLA. 131 kuopa surengė Lie
tuvos nepriklusomybės 14-kos 
metų paminėjimų. Programų 
išpildė jaunų mergaičių ir 
berniukų stygų orkestras iš 
Bostono. Dr. Višniauskas skai
tė paskaitų api§t sveikatą, P 
adv. F. J. Bagočius pasakė is-

ir autobusų. Vėliau busiu da
roma daugiau ir automobilių 
savo kraštui, o kas atliks, tai 
bus parduodama kitiems. Au
tomobilių fabrikuose jau da
bar darbas eina be paliovos 
dienų ir naktį. Į antrų klausi
mų, — ar darbininkai gali 
nusipirkti nors fordukų, — 
nieko neatsakė.

Buvo paklausta apie darbi
ninkų uždarbius. Atsakė, kad, 
bendrai iiKant, darbininkai už
dirba ligi 150 rublių per mę-

gauli, nes nėra 
maisto. Nurodė, 
sovi(|tųqse labai 
esu ųutoipobilių padaroma la 
ha i <įąųg. Girdi, Ęųsijoj vištai 
yra ^lųjjųpųojama 
žinięriai SlBlaro 
kų palytį 
balsuoti darbininką 
jie gųjęs tiek 
per pipskirlų laikų. Darbinin
kai palietų jiems planų ap
svarsto, į|’ jei sių-ųnda, kad įh- 
žinięriai perdaug iš jų reika
lauju, tai*atlieta planų. Na, o 
jei ipato, kad jie guli padaryti 
daugiau, kiek iŠ jųz reikalauja
ma, tai jie užsideda daugiau

ki^k g^jinją aų- 
ųes ganiau, 

i gali prį-< 
Uuktk prakalbos pra
sidėjo visu pusvalandžiu vų- 
Jjųų. Mat, yįs tikėjosi, kajį 
dųugįųu žmonių prisirinks. 
Vienok susirinku tik apie 3Q 
ųųatyj. ’ P^irp^ė scenoj pirmir 
nj^as. La^aį susimaišęs ir bę 
įmo. Pranešė’, kad prakalba? 

Susivienijimu 
s ir ALDLD. Jam sun- 
j aį?jkir(i “darbininkų 
jimų,v nuo SLA. Ti^

pudingų prakalbų, atvaizduo
damas Lietuvos liaudies ko
vas už nepriklausomybę. SaMo 
kalbų baigdamas, jis pridūrė, 
jog Amerikos lietuvių didžiau
sias troškimus yra, kad Lietu
vos liaudis pasiliupsuotų iš 
Smetonos priespaudos.

Kai kalbėtojas pasakė tuos 
žodžius, tai publikoj pasigirdo 
triukšmingi aplodismentai. į 
apvaikščiojimų buvo susirinkę 
apie 300 žmonių. Kai dėl mu
sų kolonijos, lai pusėtinai di
delis skaičius. Reikia pasakyti, 
kad pas mus, kain ir visur ki
tur, žmonės dėl partijų pjau
nasi, kaip katės maiše. Tikrų
jų fašistų ir pruseikinių pas 
mus kaip ir nėra. Priskaitoma 
lik apie trys bimbiniai, kurie 
mėgsta pilstyti iš tuščio į ne
pilnų ir. kelia didžiausių aud
rų vandens šaukšte. Jie nieki
na visus tuos, kurie neprita
ria Bimbos evangelijai.

Tejįo nugirsti, kad į musų 
kolonijų rengiasi atvažiuoti 
opozicijos vadas Leonas Pru- 
seika. Įdomu bus išgirsti, kų 
Bostono apylinkės Bimbos 
vaisgas pasakys. Galima lauk
ti komedijų. Apie tai parašy
siu vėliau.

Kaip ir visoj Amerikoj, su 
darbais pas mus pusėtinai 
prastai. Bedarbių labai daug.

() kurie ir dirba,.tai ir tiems 
algos tapo pusėtinai t nukapo
tos. Iš kitur atvažiavtfšhiib 
tiesiog ir už pinigus negalima 
darbas gauti. Kai kuriems 
seniams bedarbiams mįesto 
valdžia pasiūlė už dykų parĮ- 
vežti į Lietuvę.

- Marksistas.

Vasario 7 d. jvyjęo SLA. 356 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 
Buvo išduotas raportas iš kuo
pos paręngimo, įvykusio sausio 
30 d. 
pelno 
$21.60 
seno Susivienijimo 
ir laikraštininko M 
čiaus atsišaukimų, Nors ir pas 
mus blogi laikai ir siaučia ne
darbas, bet kuopa nutarė paau
koti Paltanavičiui $2.50.

Vasario 12 d. įvyko didelis 
sujudimas kasykloj No. 1. Mat, 
tų dienų darbininkams buvo iš
mokamos algos. Kartu su algų 
konvertais angliakasiai gavo 
konvertuose raštelius, kur nu
rodoma, kiek kokiose valstijose 
yra mokama angliakasiams. 
Angliakasiai labai įtūžo. Kai ku 
rie ėmė kalbėti, kad ir Illinois 
valstijoj, matomai, norima tiek 
pat mokėti angliakasiams, klPP 
ir kitur. Angliakasiai atsisakė 
priimti “steitmentus” ir- tuoj 
sušaukė unijos susirinkimų, kur 
buvo nutarta kreiptis i apskri
čio valdybų. Gįnčas traukėsi li
gi vasario 15 d. Tų dienų atva
žiavo valstijos prokuroras ir 
pats nulupinėjo nuo “steitmep-

kiek jįę gali pąflaryli. Tpįup? 
nesųmones Rokas gali pasako
ti tik žiopliams, kurie nieko 
nežino ir žinoti nedori.

Pasakojo Rokas ir apie, lai, 
kaip jis vienų šaltų dienų Lc- 
nįngrade sutikęs amerikietį, 
kuris yįsokiais žodžiais keikęs 
sovietų valdžių už tai, kad 
jaip šaltą. Amerikietis vartojęs 
lokius žodžius, kurių esu prie 
motorų negalima pakartoti. Ir 
ta neįmanomai kvaila pasaka 
tarp Maskvos davatkų sukėlę 
didelį juokų.

O štai kitas Roko išminties 
pavyzdys. Jis pasakojo, kaip 
vienas amerikietis apleidęs 
Rusiją tik todėl, kad jo žmo
na atsisakiusi virinti vandenį, 
kuris nęatvirintas netiko var
tojimui. Esu 
žasčių 
vietų J 
bet tokias d
Ii- imti už 
moronai, I 
metu vaiko

Maniau, ' 
mins apie Andersonų ir kitų 
žmogų, kurie iš Zeiglerio su 
savo šeimomis buvo nuvažiavę 
į bolševikiška rojų paragauti 
pyragų. Bet po penkių mėne
sių jie vėl pardūmė atgal. Tai
gi tikėjausi, kad jie bus pa
kviesti Mizarai į pagalbų, — į- 
rodyli, kad sovietijoj viskas 
eina, kaip sviestu'patepta. Kai 
jie važiavo į Rusiją, lai jiems 
buvo rengiamos išleistuvių va
karienės, kur ir musų Mask
vos davatkos dalyvavo. Bet 
kai jįe 
apie juos stalincai nenori nei 
prisiminti.

Rusijoj, sakė Mizarų, duonos 
ir bulvių yra pakąpkąmąį, bet 
inesos ir pieno trūksta. Gele
žinkeliai taip pa.t- yra apgriu
vę. Del geĮežinkelių, lai, girdi, 
caras csųs kaltas, nes jis pa
likęs juos apleistus. Dėl mėsps 
ir pieno stokos kaltinų kulp- 

iš keršto išpiovė 
gyvulius, kad netektų valdžiai. 
.Bet esą už kokių metų vįskas 
bus sutvarkyta. \

Atostogonis praleisti darbi
ninkai galį važiuoti į Krymą 
arba Kaukazą. Ten esą siun
čiama taip pat darbininkai, 
kurių sveikata yra pakrikusi. 
Klimatas tose vietose labai 
sveikas ir yra mįneralinįų šal
tinių. Iš Elbrus kalno būgA 
toks vanduo, kaip sode, kuris 
esųs labai sveikas gerti. Iš 
pradžių kalbėtojas sakę, kad 
visi darbininkai ten gali va
žiuoti atostogoms; o paskui už
miršo ir išplepėjo 
čiama pirmiausiai 
^urjęųis dgį$taęaį 
žinoti.
^esanti prastu
vanoti, gijų ųjętų J.ųj- viskas 

,Wkoj.
PriinaĮč. jį? įy dWW 

kių nęsųponių, Bęt ųębęųžčK

aykjąų, kqdu IR’U-

bininkiškų susivienijimą 
nois valstijai
čarterį. Bet tai nieko nepagel
bėjo. Pliauškė dar, jog buvo 
bandoma sutrukdyti čarterio 
iSyffla ir <j< la’ka^Ju sc- 
kretorč esanti neženota, o pre-

Lietuvos nepriklausomybė 
paminėjimas.

inos ryšię? šarlatanąs, 
visai nęsįskuįto su pądorii 
Jis vartoja nešvariausias prie- 
nionęs, kad tik pasiekus savo 
tiksįų/

Ęąi pasibaigė prakalbos, lai 
į)uyp pastatyta keli kį^usįįnai. 
Viepus pųklapsė, kųr^sųvįetai 
deda tuos automobiliu?, ku
rių jie tiek daug padaro? Ar 
darbininkai gaji ' nųsipįrkti 
nors paprastų foydpkų, kaip, 
sakysimi, Ąmeyįkoj? Į pirmą 
klausimą Mizara atsake: girdi, 
jis nesakęs, jog sovietai labai 
daug automobilių padaro. 
Šiuo laiku jie stengiasi kiek

Tai parodo didelį ąpgliąką- 
sįų splidąrųni^. JĮįę nenorį .nei 
girdėti apie ncorgąų.izųpių ąp- 
gliakąsių uždarbius. 'Reikia 
pasakyti, kad balandžių 1 d. 
pasibaigs ųiiijos sutųyįį? šnekus, kur 
kpinpąpijoms. Kiek. gpįin]« 
spręsti iš Įųikrašcįų, kompąpį- 
jo.s repgiųįįi nuinušli ąfe£s pet 
ant 40 nuošimčių. I}ęt ųpglįjj- 
kasiai lengvai tam nepaimtos.

i|ui''ilJ 4tL,f> tekybf • • •
Jie yra'intflouijs...ir jie yra geri ir

Nieko dirbtino juose nėy’ą.

“Dabar turjų daug 
stiprumo ir gyvumo”

"Ali noriu, kiekvienai, žinotų ką

liaus. A* buvau silpnas. AA pradėjau Imti 
Nuga-Tone ir dabar turiu daug stiprumo ir 
gyvumo. AA jaučiuos stiprna ir tvirtas ir 
Kaliu atlikti grerą dienos darbą. Mano svei
kata yra gera ir aA gerai mioru naktimis".

Nufca-Tone yra bastebėtlnas vaistas dėl se
nesnių vyrų ir moterų. Jis suteikia haują 
sveikatų, stiprumų ir tvirtumų. Jelyti jus 
esą to senas ir silpnas. būtinai imkite 
Nuųa-Tone ir tiktai h kelias dienas pastebč-

urmininko. Nepriimkite substitutų. > Jokie 
vaistai negali užimti Nug-a-Tone vietos.

Vasario 15 d. čia įvyko bol
ševikiškos misijos: Kalbėjo di- 

G. Rakauskas, kuris savo dysis Rokas Mizara. Nuvykau , , . , ,v. < -> ♦« 1&i r- ’, M.-' '• <-■ - Jį1 * ‘t paaiškino (ir aš išgirsti to garsaus kalbą- 
kšmę vąsųrjo Jb-tp? diepo? toįo. Skubat 
u|tčs. Po taip kulbei? KcįįpT kscįau nup

?įiiclis kųų. Ajpksapdras Bub- kad svetainėje vietos 
lys, apipasakodąjj 
pavyzdžiais kiek
teko daug vargo įr ^k^jajjdų 
panešti nuo svetimų v|j|doy^ 
jyngo. Kun. Bublys gerui at; 
pjena ir dalyvavo LięįUVOS

dėl tokių lai prie- 
amerįkoiiai bėgą iš So- 

;! Kaip sau norite, 
urnas pasakas ga- 

gryną pinigą tik 
kurie turi penkių 

• protą. q 
lįad Mizara prisi-

RŪKYKITE TYRO TABAKO OLO GOIDS 
/ ■"; : ■ ■■■■ : ■ ■ !''! : .■ ■ ■■..«

dii blii^iį prieskoiiių“ ' pirtižyli įjuklį «ji ilvoltiiiįi' kvapą... 
visame vežime IT .

neaiškių žmonių nepaisoma. 
Tupu nuo sayę? pridurti, jog 
P. SąiKdaugas buvo ščyras bol
ševikas ir pirmas iš Šios apy
linkės jšvažiavo j Rusiją. Apie 
jo atsidavirhą bolševizmui Rū
dija jau tas faktas, jog jis Čia 
Amerikoj už kbinppjznią sė- 

| dėjo apie trejus metus kalėji- 
Kalbėtoją pusėtinai sumaišė me. BeFdąbar jo mokiniai ap- 

vienas klausias. Būtent; buvo'Saukę jj tejUę^yoUupwnie- 
paklausta, ar sovietų valdžia rĮU- l-uiSki, jis prašė patalphi 
šelpia tuos angliakasius, kurie komunistų laikraščiuose. 

, bedirbdami netenka sveikatos. Bet jie_ laikraščiai, Jiųojna, m- 
Klausėjas papasakojo 
atsitikimą iš Zeiglerio 
m. iš čia išvažiavo 
Sąndąugąs, kuris buyo labai 
karštas bolševikas. Bedirbda
mas Rusijoj, jis neteko svei
katos, — pradėjo sirgti džio
va. Prieš kiek laiko jiįj kreipė
si į vietoj lietuvius,' kad jam 
pagelbėtų išgauti unijos kor
tą, kąri liudytu, jog jis ^ia 
dirbo angliąį<ąsiu. Ta korta 
esą jam gal pagelbės išgauti 
iš valdžios pensiją, nes jis atsi
dūręs gatvėj be sveikatos ir be 
pinigų. f

Kalbėtojas nežinojo nei kaip 
į tą klausiiną atsakyti. Ant 
galo, jį išgelbėjo vienas vietos 
bolševikas, paaiškindamas, 
kad Sandaugas buvo pabėgęs 
į Kinija, kur jis susidėję su

——r—T T    

KORESPONDENCIJOS
te visus rašytis. Pareigi, jog'nes j: Tai paprasti darbininkai? kontr 
neužilgo tas susivienijimas b mechanikai net ligi 300 rub- Mizarą sustiprino dvasioj ir 
susijungsiąs įu Ą^SA. Tai bu-|lių. $a, o technikai, tai gauna jią pradėjo aišŲnti, jog tokių 
siąiiti iniį^įnišįca 
ja. Davė vėjo < 
gini, Bag^žiunui

;a prgapįięaci- tokias algas, kokias nori. Apię 
Grigaičiui, Gu- bežemius ir mažažemius tai vi- 

m;ąjotui sai ųepaisoma, pęs vįsos pas- 
Krušuį. Gįį’di, jie s,kųpdę dar- tangos dedama suorganizliotį 
..... III- žemos ūkio kolektyvus. Kaip

kad neišduotų tuose kolektyvuose ir kolcho
zuose darbininkai gyvena, to 
kalbėtojas nesiteikė paaiŠkin-

Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriam, Savai t r aitu
Naujas Oscar Almeringer

The American Guardian
įCovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 

Prenumerata 'metams $1, arba 60c užsirakant kartu penkiems ar daugiau.
I Pavyzdiniai numeriai mielai prbįiią^Lmi.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE POX 777 'jįęL'Atipl^' ČjtTY. Pte*:

ir



APVILTAS

nai

neužtrukda

mo

Jos.F.Bisdrik,!^

Daktaras

cuftto

MM

Specialistas iš 
Rusijos

THOR Nr. 31, Skalbimui mašina 
vertes .$79.00, VA

Kapitonas 
Pasauliniame kare

Trečiadienis, vas. 24, 1932

X . . Pamate Vylius, 
neteko' draugų, neteko

Pasileido gimtosios
Rasotos

BAGDONAS BROS. 
FURN1TURE « PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal, 

3244 S. Halsted St.
Offiu Tel. Cilumtt 3399 

Rei. y. Y.rd, 3408

CALL AN 
AM&ULANCE

■: HER.E- -» x

NOU (įOlNG

Elektrikinių Plovimui Mašinų THOR ir 
Kitų Išdirbysčių

Didžiausias Bargenas, THOR plovimui mažina ir sykiu 
THOR prosas vertes $150.00 ^71 50

Užvis smarkiau nykų lik Vy
liaus idėjos. Siurbėsi į krutinę 
nematomos , dėlės. Mizerijų 

pūdė alko-

MAGNETIC ElektrikinČ Plovy- 
miii mašina Ver- $šĮĮ/> B A 
tės $100, už ..z....

išdavinėti, šni- 
mokslo

kur užka- 
sėdėjo 

draugų ir skaitė tik 
iš centro literatūrų, 
knygutės, laikraščiai 
gegužės atsišaukimų 

socialistiniai. Ir bau- 
Bet

Apskrities antstolis, slaptosios 
policijos viršininkas, gimnazi
jos mokytojai ir kiti aukštesni 
apskrities viršininkai dažnai 
šaukdavo pasitarimus. Susi
rinkę padarydavo vakarienę, 
keldavo taures už vyriausybę, 
vyriausybės vardu džiaugda
miesi mesdavo ligi dugno, kad 
jų pastangom ugdomi energin
gi jaunuoliai — busimieji tau
tiški vadai, jų atsakomingų 
pareigų nešėjai. Kėlė taures 
už liaudį, kuri paskutinį už
dirbtų kųsnį atiduodavo jienis. 
Antstolis daug suminėjo pa
vardžių, kurios jam buvo la
bai malonios ir paklusnios.

Tempė liaudis, darbininkų 
minios kietų jungų, lyg tas 
jautis dirvonais užžėlusias 
molynes, j Verkė ne viena mo
čia t įmaus, sūnaus kritusio dėl 
savo idėjų, skirtis to savo jau
nas jėgas kovai dėl darbininkų 
geresnės padėties., Dažnai, 
dažnai ties sostinės fortais 
nuaidėdavo duslus parako 
sprogimas ir gailus švino ga
balėlio , žvimbtelėjimas į gyvų 
žmogystę. • ■ (

Buvo paskelbta žiauri dar
bininkams Icova, peę tų kovų

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulevard 8167 ir 4705

THOR Nr. Skalbimui maši
na, vertes $125.00, QQ

NAUJIENOS, Chleago, tll, ■M—MM>>MM*MM|I>ĮII Iii *■ ..i Ij ijTiĮįi l»lįį 1^ W I^Ąl'ĮI ĮMĮI I

ir grumllnes? kiūtėjo raume
nys, augo vis^skaillingesnė ar
mija socializmo pionierių. 
Rrendb darbininkų sąmonė, 
stojo vis naujos ir atsparios 
proletariato girios. Girios kie
tų, audrom nepalenkiamų ų-

Tos .pavardės jam buVo ati
davusios be , pasipriešinimo 
paskutinius, nors ir menkas, 
karves. Antstolis džiaugės ir

THOR, Nr. 1, Skalbimui mašina 
vertės $100.00, $<^Y

griebė raumenis
holis jausmus. Jėgos, aukščiau 
skirtos kovai, dabar vis dau
giau vilesi, silpnėjo. Dabar ne- 
benučamindavo jo tik ką gau
ta alga. Jau grįžo norai stoti pabudinto} 
į kovų dėl idėjos, dėl idėjos Ratai, langu

pakalnėn 
lūšnos klonių link 
pūvančios sienos laukė jo. 
Laukė jo raukšlėtu, raukšlėtu 
veidu motina. Bet Vyliaus 
jau niękš jausmų neliuliavo. 
Nei tas pasviręs berželis ne
guodė jo dalių. Vylius tik pali
ko paskolintą dviratį.

Apleido Vylius Lietuvos lau
kus. Dingo be žinios. Gal vie
nuolyno dienos baigs pūdyti jo 
dalią? Paliko ir linkėjimus su 
pragerta už vyriausybę taure. 
Išklydo į žemės nykumų per
kamų idėjų apviltas. Skau
džiai apviltas...

taip malonioj Lietuvoj paga- 
piintų gėrįma. Tautišką sama? 
gonkę, užpiltų rudai jų nuda- 
žančiom “trejom devyneriom.”

Miųejo vyriausi apskrities 
valdininkai ir paklusnų Vylių 
Lingę, Minėjo jo menkučius 
tautiškus žygius. Slaptos poli
cijos viršininkas atsistojęs pa
siūlė išgerti dar po taurelę už 
jaunąją kartą.

koholio garai. Patalas svai
giai trauke minutėlei prigulti. 
Prigulti , štai šioj vietoj. 
Kam drumsti šeimininkei, ra
mybę — protavo Vylius. Jijj. 
nudrože į raštinę ir atsigulė 
ant grindų, be nuovokos. Jis 
žinojo, jog tą dieną jo virši
ninko nebus. Bet smųgis pave
ja smūgį. Vienuoliktų valandą 
viršininkas rado savo jauną

imat
sunku-, kovoti. Jis

visos žrįronijos. Bet kaip pasi
rodyti prieš tuos, kurie jį ligi 
šiblęi vyle. . . Pamate Vylius, 
ktidjis neteko' draugų, neteko 
mokyklos, vis .ieškodamas sau 
išganymo ten, »kur terūpi savo 
pilvo geiduliu 
Pasidarė
buvo apviltas, apviltas po 1926 
metais . tautą užgulusio maro. 
Momento liūdesį užmigdydavo 
priprasta už vyriausybę keltį 
ląurė. Kada šėlo Jo viduje 
šimtai audrų. Audrų dar b6i- 
sesniij, kaip paerdvių žaibai. 
Vylius pilstė krutinę alkoho
liu, pilstė sakydamas visiems 
iškilmingus pamokslu? ir 
krapštydamas algos liekanų. 
Pilstė labai narsiai lyg tas 
didysis apskrities7 politikos šu
las. Pilstė mokyklų, pripilstė 
taip karštai skelbtas idėjas ir... 
prapilstė ta juodųjų daugeliu, 
daugeliu žvaigždžių išsagstytų 
naktį. Nyku buvo jo akyse. 
Taip įkaitę nei ryto saules 
spinduliai, nerado jo akyse 
prieglaudos. Tik vienas'sargas, 
amžinai nenurimslųs laikro
dis tyliai jam čiksėjo ryto še
štų valandų.

Brr-r-rr... kaip dvokė Vyliui
Atbrido juoda naktis. Naktis 

juoda, tartum iš paprieždės 
ištraukta petelnė. Be vėjo, be 
to žioplos mėnulio ir be gie
dros. O ta naktis Vyliui Lin
gei buvo šiurpulinga. Ne dėl
to, kad tų'naktį po žemę vel
niai ir baidyklės slankioti], 
bet greičiau todėl, ; kad jis 
rengėsi sekti mokslo draugų, 
cicilikų, kaip kad pasakyti! 
bobele, kuopelės susirinkimų. 
Daug slaptesnį, kaip kad kle
bonijoj švento rašto aiškinto
jų susirinkimų. Nuo pat ryto 
Vylius tikėjo, jog susirinkimų 
sučiups ir užtai beveik šimti
nė buvo kišenėjRodos ir 
vieta jau buvo numatyta. Vy
lius išėjo į gatvę tamsus, lyg 
toji juoda naktis. Nyku, ny
ku buvo jo akyse; o dar ny
kiau drobiniais marškiniais 
apvilktoj krūtinėj. Geriausiai 
galima buvo prieiti klasės 
draugo Igno Mingėlos butas 
pamiestės gatvėmis. Jomis va
karais žmonės nemėgo vaikš
čioti — buvo pats purvynų žy
dėjimas. Na ir nuteliuskavo 
Vylius ton pusėn 
bintais langais tušnoj 
keliolika 
kų gautų 
Tai buvo 
ir pirmo 
lapeliai— 
gu ir ramu buvo Vyliui 
ko ti bijotis, juk šimtinė gra
žiai užlaikyta slaptos policijos 
viršininko, beveik jau kišenėj. 
Ir dar pagarba nuo mokytojų, 
kad ugdo Vylius sumaniai pa
triotiškus jausmus. Jaunutis 
šnipas, vietoj skubių ir dun
dančių žingsnių, pradėjo var
toti pačius galus pirštų. Tru
putį netaip greit, bet atsargiai 
prislinko prie durų. Sumetęs 
į galvų naujas mintis, užsuko 
į Igno kiemų, skubiai ,pasko
linti literatūros vadovėlio. Na

Bet juo arklys smarkiau 
lenda iš klampinęs, tuo jis 
daugiau klimpsta. Vyresnieji 
Vyliaus vienminčiai pradėjo 
naudoti jį visokiems tikslams. 
Prikalbėjo jaunų Vylgų nardyt 
su tamsybių apuokai/. įkinkė 
jį dar į naujų, jau iš eilės tre
čių uždavinį 
pinuti ir provokuot 
draugus. Tuos pačius draugus, 
kilusius iš menkų, surukusių, 
samanom apibrinkusių baku
žių. Tai buvo gal kilniausia 
vadų uždavinys, paskirtas 
jaunam vergui. Vergui, netu
rinčiam ant savęs laisvės ir jo
kio savistovaus kovotojo jaus
mo. Ankstyvesni jo jausmai 
lašais išgaravo. Garavo tie 
jausmai, kurie gal buvo arti
mesni tnkstančiui ir butų bu
vę artimi masėms...

Sunku Vyliui išpradžių pib 
(lyti vyresniųjų įsakymus, šir
dis dažnai verkdavo, verkda
vo gailiai, tartum pavasarį 
palaužta beržo šaka. O dar 
niūresnis būdavo jo veidas. Ir 
rasodavo akys, gal daugiau, 
negu rasoja pirmais spindu
liais nušviesta lanka. Bet vi
sada garantuotas geresnis pa- 
žimys, labai artimos pažintys 
ir dar nuoširdžiausia kas mė
nuo garantuotas atlyginimas, 
traukte pritraukdavo jaunų 
veikėjų judošiškai, kaip kad 
sako šv. raštas, žaisti, žaisti 
kitu laisve.

Ir taip vieną vakarą betęs- 
dami posėdžius, sumanė pri
imti gimnazijos mokytojo pa
siūlymų paskirti į dabar laisvų 
.viena tarnybą tautiškai besi
darbuojantį Vylių. Nors Vy
lius Lingė jau nebemokinys, 
bet visgi buvo • jiems? paklus
nus. I f \ • ,

Vylius Linge prieš porų %sa
vaičių buvo išvarytas iš mo
kyklos. Ir liūdėjo visi jo va
dovai, kai jį išvarė iš mokyk
los. ’Gailėjosi nekurioę kam jie 
mokė Vylių kelti taurę už vy
riausybę ir prezidentų. Vy
lius padiegęs taurę, pradėjo 
ja dažnai čiulpti. Ir buvo Vi
sur drųsus, įsismaginęs. Pradė
jo gerti netik eidamas įkkokį 
nors pasilinksminu, bet daž
nai grįžęs iš mokyklos, vienas 
eidavo pakelti. taurę už jdm 
taip artimų vyriausybę. Arti
miausi jo draugai buvo .ant
stolis: ir kiti. Už mainų ar už 
sulinkusių tėvo lūšnelę Vylius 
niekuomet nekeldavo taurę. 
Namiškiai buvo prasti darbi
ninkai, o jis apskrities tautiš
kos minties veikėjas. Taip įsi
smaginęs kartų pradėjo sklei
sti, jam viršininkų įkaltas, 
idėjas draugų tarpe. Ir kada 
jo “kilhių” kalba iškritikavo 
vienas iš būrio moksladraugių, 
Vylius jam pasiuntė kėdę. Kė
dę su tautiškais žodžiais į 
galvų.

Reikėjo Vyliui a pi 
kyklą, apleisti visus 
kurie kartais jam tiek įdomu 
buvo šnipinėti ir provokuoti.

Smarkus smūgis teko Vyliui. 
Smarkiai bloškė jį gyvenimo 
juros banga. Tos juros, į ku- 

paleido nauji Lietuvos 
Ir krito 

kurie

sekretorių gulintį ant privem
tų grindų.

Staugt įvairus laksi signa
lai. Dūsavo sunkiųjų garvežių 
cilindoriai. Virė visa technika 

Vyliaus galvoj. 
, stalas sukės, su

kės lik. Tai buvo signalai, ku- 
rie*pranešė, jog Vylius pasku
tinį kartų buvo iškėlęs taurę 
už taip geros vyriausybės svei
katų. Ūžė skaudanti galVa. 
Gargė viduriai ir traukė visų 
kūnų dvilinkų, o kojos turėjo 
apleisti tarnybą.

'tHE DOCTOft UU , 
TSNP TO NOO AS $001 
AS HE HNISUES "TUlS 

PACTIENT

BRIDGEPOrI MOTOR SERVICB 

Goodeonai Broliai 
Ponulių ir pianų moveriai vietoje ir 

toli, patarnavimai gerai ir pigos. 
817 West 34th St 

a, Tel. Uontevard $336

nų J] 
laukų . šeimininkai 
smūgis Vyliui dėl tų 
tvėrė buržuaziŠkų Lietuva. 
Skaudus smūgiai buvo ĮJetu- 
vos darbininkų t knisamiehi 
arimam, o kartu skaudus ir 
jaunam Vyliui. •’ • ' . •

Dalijosi taures: apskrities 
vyresnybė ir kartu nutarė Vy
liui ištiesti rahkų.. Jis patiręs 
tokias nuo jų malones, neatsi
sakys ir toliau tik vieniems 
jiems priklausomų politinį 
tautinimo darbų tęsti. Taip 
jie manė. xVisi pasiryžo suteik
ti nuoširdžias rekomendacijas.

Per suvirš 60 metų tikrasis Enker 
PAIN-EXPELLERIS gelbėjo dirbi- 
ninkama "sugrįžti vii prie savo darbo.” 
Sustingę sąnariai, skaudami muskulai, 
skausmai pečiuose, reumatiški gėlimai, 
Btrčndieglis, neuralgija ir kiti pana&ųą 
skausmai greitai pasiduoda šio puikaus 
linimen.o dideliai gydančiai galiai.

Ką PĄIN-EKPELLERIS padarė 
kitiems, Jis padarys tą patį ir jums. .
Kaina 35c. ir 70c. Parduodamas visur

• Tikrasis pažymėtas INKARO
• ■ vaisbažehkliu.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD /
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzic H902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, /
svvimming pool. |

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 v. v. _________ ^1

“Aš kentėjau.skausmus kojose, tačiau nekreipiau daug domės į tai, n6s reikėjo 
dirbti ir, darbas-palaikyt. Vieną dieną, tačiau, atsibudęs rytmety negalėjau pasi- 
judint. Tuomet aš pasiunčiau nupirkti man bonką PAIN-EXPELLERIO ir 
jtrynęs jj kelis kartus tą dieną j skaudamas kąjas pradėjau jaustis taip gerai, kad 
antrytojaus aš vėl sugrjžau darban. Nėra nieko geresnio už .Pain-Expcllerj.”

(pasirašo) F. P., Brooklyn, N. Y.

~ PAIN-EXPELLER*
Įreg. J. V. Pat. Biure „

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

; i kas Ketverges iš stoties W H Ę C 1420 kilocyclcs
* nuo 7 iki 8 yųb;,ypkare. . >

Šie radio programai yra duodami lėšomis JOS. F. 
BUDRI KO Krautuves. ,

ir pykta pasidarė, kada jo kū
nas, vieton įvirtęs į kalidorį, 
susilaikė ties užrakintom iš 
vidaus durim. Porą kartų 
smarkiai pabarbeno. Kieno-tai 
iš vidaus atkabintas kabliu
kas, leido Vyliui įeiti į vidų.

Ech, kaip spyrė kraujas per 
visas šakas, užliedamas raudo- 

Vyliaus veidą. 
Jausmai gar dar biauriau su
virpėjo, katla ,atėjo Vyliui į 
smegenis telegrama, jog šį va
karą jis atsiguls be šimtinės, 
gražiai užlaikytos slaptos po- 

i licijos viršininko. Koks nusivi- 
limas. Netikėtai. Vylius dar 
smarkiau praplėtė akis ir... 
vistiek matė viena Ignų sėdin
tį prie menkos šviesos ir be- 
silopantį gal prieš savaitę pra
plėšta švarkelio alkūnę. Kų be 
padarysi. Vylius padaro ramų 
veidų ir prašo Ignų paskolinti 
vadovėlį 
mas palinkėjo ramaus miego 
ir išeina iš menkučio gudraus 
kovotojų kambarėlio.:

Na, kaip nekeikti tų ramių, 
kūrybiškų gamtų, kada ji ne
suderina sų žmogaus jaus
mais. Ir dar kaip nešelti Vy
liaus širdžiai? Viduje jo kčii- 
Jinės grumias du slibinai, to
kie šiurpulingi, tokie plėšrus. 
Tai draskos nepasiektos niek- 
šistės ir biauriai 'gundomi iš
davimui dar nevisai nuvitę jo 
jausmai. Vis ta juodoji jėga 
nugali skaidrių. O tos grum- 
tines išduoda per iškraipytų 
Vyliaus veidų naktis. Naktis, 
lig mirusio faraono kapas.

Pribrido savo butų Vylius, 
dar žiburiams mirgant lan
guose ir daugiau niekur ne
bėjo.

Jaukioje gi Mingėlos landy
nėje, vėl iš sandėliuko grįžę 
draugai, triūsė prie menkai 
žybančios lemputes. Dvigubos 
jėgos virė kiekvieno krutinėję. 
Daug didesni norai šaukė juos 
grumtinėms. Na ir z juokas 
graibėsi lupomis.

Kiekvienas iš jų pažino Vy
lių ir jo gudrius planus. Jo 
paties sau vedamus urvus. Ur
vus, kuriuose dvokia buržua
zinės puvenos.

—Ar tik nemesti tuos dum
blinus takus? — įsisuko į Vy
liaus galvų sakinys. Bet visgi 
daug patogiau gyventi veltui 
gaunant algų ir dar girdint iš
didžius mokytojų žodžius apie 
kilnius jo darbus^ kilnius tė
vynes meilės ugdymo kelius.

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo g’imtąjj kraštą Lietuvę 
Savo meilę savo TSvyųei jie jau yra jrodę atvžjų atvejais fr 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius. >
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumų savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

"Lietuvos Ūkininkas” '
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas 

Savo turinio rimtumui, margumu ir jdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia irisus kitus laikraščius. C

“Lietuvos Ūkininko” .kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
tik 50 Amerikoniški) centu.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

kadangi 50 centų i Lietuva siusti nepatomi. tai susimeskite 
keŲ pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalykų, nes ne vienų lietuvi 
(pratinsite skaityti gerų laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti. , 

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

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

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

čiulpė paskutinius iš žemės 
garus vidurvasario saule ir 
troškino visų augmenijų. Spin
duliai taip kaitrus, taip įkirijs, 
kad RCt pro mažiausius plyše
lius siurbte siurbėsi; Sukeltos 
dulkės gniaužė kvapų. Vylius 
valkatiškai nusigyvenęs sėdo 
ant dviračio ir pasileido gim
tojo kaimo klonių link.

Galva buvo dar nevisai blai
va. Šukė kojos smarkiai pa
skolintų dviratį. Vienišos min
tys dundeno galvos* kiaušų. 
Vienodai skambėjo: “Tu žu
vęs, tu žuvęs..” Žuvęs didčlis 
Vylius. Vylius, kuris daug 
kartų troško, kad žūtų jo su-* 
sekti draugai už vienų naujų 
šimtinę. Ir panoro prieš galų 
dar nugriebti vienų aukų. Au
kų nekaltos mergos. Gal ko
kios dėl’ duonos Jkųsnio plu
šančios samdiiięs. Pasirįžo 

burnoje puvenom, gausaus ai- /Vylius pirinųjų/sutiktų moterį

paversti-savo auka. Supūdyti 
moters jaunatvę, kaip kad 
Vylius matė save dabar pu- 
vant. Kaip mate puvant visų 
kapitalizmų. Ir pūva jo vadų 
stikleliais laistoma tėvynė.

Dar į kalnų neužvnžiąvus, 
atėjo grobuonies auka. Atėjo 
žavihga, subrendusi, aistringa 
ilukn. Puolė Vylius ' aistringą 
kūną. Puolė įkaitęs ir nuvar
gęs. Bet moteris buvo daug už 
jį tvirtesnė. Nelaimėjo jos, ne
paskandino savo aistrų, o tik 
liko išniekintas, parblokštas 
ant žemės, geismų užmuštas.

^Tvčrė dviratį ir pasileido
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AR GALIMA PANAIKINTI DEPRESIJĄ?

depre

šalyse 
gauna

Nuolatos ir nuolatos svarstoma klausimas, kaip 
panaikinti ekonominę depresiją ir gražinti "gerus lai
kus. Bet retai kas bando pasvarstyti, ar depresiją pa
naikinti galima. ' '

Kas daroma arba siūloma daryti kovai su 
sija?

Duodama bedarbiams pašalpos. Kai kuriose 
yra įvesta apdrauda nuo nedarbo, ir bedarbiai
paramą ne iš privatinių labdarių, bet iš valstybės. Bet 
aišku, kad tai depresijos nepašalina. Labdarių aukos 
arba parama iš valstybės iždo sušvelnina arba dalinai 
pašalina tiktai tam tikrą depresijos pasėką —• bedarbių 
skurdą. z >

Kai kur tuo pačiu tikslu organizuojama viešu dar
bai ~ kelių taisymas, valdžios trobų statymas ir t. t. 
Bet tai irgi yra tiktai priemonė prieš tam tikrus blo
gus depresijos reiškinius.

Pagaliaus, kovai su depresija valdžia teikia para- 
bizniams, skolindama jiems pinigus, perorganizuo-iną 

dama bankus, darydama pakeitimus muitų sistemoje 
ir t t. Taip, Jungtinių Valstijų valdžia neperseniai įs
teigė dviejų bilionų Finansinę Rekonstrukcijos korpo
raciją, o dabar kongresas Svarsto įstatymą apie įvedi
mą tam tikrų reformų Federalėje Rezervo sistemoje.

Visa tai gali būt naudinga ir padėti krašto ukiuii 
lengviau pakelti depresijos smūgius. Bet kad tomis 
priemonėmis depresiją butų galima panaikinti, tai var
giai kas tiki.

žodžiu, vaisto nuo depresijos šiandie nėra. Kodėl? 
Todėl, kad nenaikinama tos priežastys, kurios depresi
jas gimdo. Kokios gi tos priežastys? Trumpai pasakius 
jos yra: nestfreguliavimas gamybos. Pramonėje ir že
mės ūkyje šiandie nėra jokio plano. Planą? turi atskiras 
fabrikantas arba atskiras farmerys, bet nėra jokio pla
no, sulig kuriuo veiktų visi pramonininkai ir visi ūki
ninkai. Kas jiems neša pelną, to jie stengiasi pagaminti 
kaip galint daugiau, ir parduot. Bet kuomet kiekvienas 
jų taip elgiasi, tai aišku, kad pelningais (t. y. gerovės) 
laikais, būna pagaminta tiek daug prekių, kad jų ne
begalima išparduoti. Tuomet gamyba turi, apsistoti ar
ba visai sustoti?

Taigi po kiekvieno gerovės tarpo neišvengiamai 
ateina depresija.

Kaip padaryti, kad jos nebūtų? Reikia panaikinti 
priežastis, vadinasi, reikia gamybą (prodbkciją) regu
liuoti. Bet gamybą reguliuoti negalima, kol ji yra pri
vatinių, nuo kits kito nepriklausomų, savininkų ranko
se. Reguliavimas pasidarys galimas tiktai tuomet, kai 
dirbtuvės ir kitokios įmonės bus padėtos po kokiu nors 
vienu “bosu”. Anaiptol nėra reikalo, kad tas “bosas* 
butų valdžia; tatai dagi nėra pageidaujama, kadangi 
valdžia dažnai būna prastas šeimininkas biznyje. Bet 
šito klausimo mes čia smulkiau negvildensime.

Taigi pasirodo, kad norint panaikinti depresijų 
priežastis, reikėtų keisti visą dabartinę ekonominę 
tvarką. Kol ši tvarka gyvuoji, tol žmonėms tenka ken
tėti ir jos vaisius. Visi receptai nuo depresijos, kurie 
nepaliečia kapitalizmo sistemos pamatų, siekia tik su
mažinti kokius nors blogumus, kylančius; iš depresijos, 
bet ne pačią blogumų šaknį, — panašiai, kaip sergan
čiam žmogui duodama vaistų nuo karščio, kas ligonio 
neišgydo, o tik palengvina jam skausmą.

Tačiau visuomenė, daug kartų persirgusi ta sunkia 
depresijos liga, kada nors supras, jogei nuo jos reikia 
išsigydyti kartą ant visados. Tuomet bus pavartotas ir 
tikras vaistas nuo jos. ,

[Apžvalga
FAŠISTŲ TIKSLAI 

SUSIVIENIJIME

įsaVO neleistiną politikavimą, 
vadina! Vakarų Komitetą “so
cialistų komitetu'’ ir prikaišio
ja .
rių

susi

jam tokių nesąmonių, iš ku- 
protingi žmonės- gali tik 

ijuokti. Vakari) Komitetas 
ideda iš žmonių įvairių nuo

monių. Jo pirmininkas p. Ma
kos yra Lietuvių Demokra-įčiukas yra Lietuvių Demokra

tų Komiteto pirmininkai pieti
nėje Chicagos dalyje!

Gihkus su Sagevičium rašo: 
“Reiškia SLA. nariai pri

valo kantriai kentėti ir so
cialistus gerbti, kuomet tie 
neigs, niekins ir keiks lietų- 

j vybę ir bruks savo Mesijų 
i Marksą SLA. nariams dievai

čiu?!” “
Kam tokius absurdus pasako 

Socialistai dar niekuomet 
lietuvybės neniekino (fašistai 
tai ją niekina, skalbdami, kad 
lietuvių tauta dar nesanti pri
brendusi laisvai valdytis, kaip 
kitos kultūringos tautos!), ir 
niekuomet Susivienijimo na
riams socialistai jokių “Mesi
jų” nebruko. Kalbėti apie 
Marksą, kaip. “Mesijui”, iš visti* 
gali tik ignorantai, kurie pa
tys nesržiho ką tauzija.

Bet ponai “tautininkų atsto
vybės” šulai pasisako ganai aiš
kiui, kokiais tikslais jie pradė
jo savo fašistišką košę virti 
Susivienijime. Ve ko juodu noJ

Taupos vieningumas tega

[Acme-P. B A. Photo]

Japonų jūreiviai šaudo p kiniečius, pasislėpę už barikadų

jų vietojė pastatyti geresnes 
‘Vadžias.
i Socialistai tačiau nepripažjs- 
.ta, kadi valstybe tai aukščiau- 
■sias pasaulyje autoritetas, kaip 
•mano f;
tatymąi .yra aukštesni, 

' VaTstybi

ašistai. žmoniškumo įš- 
negu 

ės įstatymai. Jeigu stip

limąs tik tuomet, jei politi- 
į nės grupės turės sąžinės (!■—

“N.” Ėerf,), į SLA. su savo 
įvairiais ‘izmais’ ir įvairiomis

i ‘(Jempkratijomis* nelįsti.” 
i Tai ve ko trokšta tautinin
kai. Kad iš SLA. butų jšvyta ; 
demokratija! Be,t kuo pavirs 

i Susivienijimas, jeigu jame ne- ;
I bebus demokratijos? Susi vieni-i 
j imas j uk yra įsteigtas demo- 
įkratiniais pamatais: visi nariai 
[turį lygų balsą; viršininkai yra , 
įrenkami; įstatus daro seimai, 
i kurie susideda iš kuopų dele
gatų. Panaikink šitą tvarką, 
tai Susivienijimas, pavirs pa>. 
prasta “inšiurans” kompanija. *

Fįrieš Kęletą mėfų^kai kurią 
asmens buvo pakelę riksmą, 
kad senoji SLA.i Pildornoji Ta
ryba norinti padaryti. i» SLA. 
apdrąudos bendrovę... Tai ar tau
tininkų “atstovybė'’ šito nori?

Ar Ginkus su Sagsevičium no
ri, kad SLA. išsižadėtų ir tų 
laisvės idėjų, kurias jiisui per 
savo organą ir savo seimuose 
visuomet rėmė? z

Bet Susivienijimo, nariai1 tam 
niekuomet nepritars, ir be rei
kalo tautininkai prasimano, kad 
ginti tas idėjas ir saugoti de
mokratinę organizacijos tvarką 
tai tik socialistų politika. 
Ne, tai nėra partijos dalykas, 
tai yra viso Susivieiiijimo rei
kalas! Fašistai, kėsindamiesi 
panaikinti demokratiją Susivie
nijime, kelia ranką prieš pačią 
organizacijos gyvybę.

resnė yalstybė skriaudžia silp
nesnę, 
skriaudą kovoja,
tektų jf*"piieš savo valdžią eiti. 
Tuo gi tarpu nacionalistai (tau
tininkai) sako: “Nežiūrint, ar 
mano šalis, elgiasi teisingai, ari 
ne, aš visuomet turiu remti 
savo -'šalį B1 —^Redakcija.

. tai socialistai' prieš tą 
nors jiems

ĮVAIRENYBES

m dalyku, kad gilesniuose že- 
fmės formacijos gadynių sluoks
niuose meteoritų nėra.

Ši neigiama tyrinėjimų išda- 
iVti turi mokslui didelės reikš
mes. Ji padeda praskleisti musų 
saulės sistemos tolimą praeitį. 
Kaip žinia, saule lekia viseto, 
erdvėj štv 20 kilometrų greitu
mu per sekundę, traukdama su 
savim ir viisas /planetas. .Ka
dangi meteoritai pradėjo krik
ti žemėn trk paskutiniais kę> 
jlfeis' tukstančiafs metų, tai ręiš- 

kad seniau, kai Žeįm^j; bu
vo dinozaurų ir akmens anglTo 

• gadyne, saulės sistema skriejo 
pro tas viseto erdves? kur visai 

•nebuvo meteoritų. Kadangi me- 
’teoritai, be abejo, yra seniai 
seniai buvusių ir sutrupėjusių, 

i išnykusių pasaulių liekanos, tai,

, jime. Tuodu asmens ginasi, kad 
tautininkų sušaukta konferen
cija New Yorke nebuvusi slap
ta ir politiška, nes joje, girdi, 
dalyvavo beveik visi SLA. Pil
domos Tarybds narių ir dauge
lis kandidatų. Bet ar tai yra 
argumentas? Juk yra faktas, 
kad i tą konferenciją buvo lei- 
džiami tiktai tam tikro politiš
ko krypsnio žmonės ir ji svars
tė, kaip Susivienijime kovoti 
s ir kitų srovių žmonėmis. \

Bet tuodu fašistuoj ančių ta iri 
teisindami

“Vienybėje” fašistų “atstovy
bės” pirmininkas J, Ginkus ir 
sekretorius J. Sagevičius atsa
ko | SLA. Vakarų Veikėjų Ko
miteto pareiškimą, kuriame bu
vo protestuojama prieš politiš
kų sąmokslų darymą Siisivieni- trninkų “atstovai”.

SOCIALISTAI IR VALS^YBį

Klausimas

Vienas skaitytojas mums ra-
V Jso:

Ar mes, socialistai,, turime, 
remti? atskiras valstybe^ taip, 
kaip mes lietuviai turime Lie-’ 
tuvos valstybę gelbėti, nors jK * 
nai £ra ne, socialistiška, — kaip, 
pavyzdžiui, męs 16-tą vasario 
rengėme apvaikščiojimą ir agi
tavome už tautą ir jos rube- 

’žitrs? Ar mes, socialistai, prri 
pažįstame rubežius ir, ar mes 
turime apvaikščioti Lietuvos 
nepriklausomybę, kada tėnai fa- 
šistai valdo? —-Nežinantis.

t Atsakymas 
i ■ >

žinoma, tad socialistai pri
pažįsta. atskiras valstybes ir jų 
sienas. Jie jas pripažįstai ik 
na, nežiiu'int ak Valstybėje, ga
lią turi soWi£tak ar ^e. Val
stybių . nepripažįsta tiR anar
chistai, nes jje sako,. kM viso
kia valdžia esąs blogas daiktas* 
Jie norį, kad žmonės gyventų' 
be valdžios, bet tai yra sapnas. 
'Socialistai nori ne. panaikiųtr 
rizal'džfeš, bet jas pataisyti arba

į H' • ’į/ ' , S , '

stėma, 
savo amžinoj kelionėj, dar, pa
lyginti, prieš trumpą, laiką at
sidūrė kadaise buvusių pasau
lių vietoj. Tai rodo dažnai trin
tą naktį meteoritai.; hf galimas 
daiktas, kad po kelių dešimčių 
tuksiančių metų žeme išeis iš 
šios meteoritų srities ir vėl pa
klius į visai dykas viseto erd
ves. Tfli busimų laikų žmonėms 
Žinios apie krintanŽiiis. iš dan- 
•gaus. akmenis atrodys tik gra- 
ižiorni^ pasakomis, kuriomis ne
galima tikėti..

1 Jeigu seiliau žetaėn nekrito 
meteoritai, tai negali būti tei- 

>agal. kurią 
S našus į že- 
kalnius, gai

lėjo atsirasti, mėnulį daužant 
milžiniškiems meteoritams. Nes 
jei į mėnulį butų galėję jų tiek 
daug nukristi, tai dar daugiau 
turėjo nukristi žemėn. Bet že
mėj jų nėra. — reiškia ir mė
nuly jų negalėję būti. Taigi, 
mėnulia kalnų kilmė turėjo bun 
ti tokios pat rųšies, kajp ir že
mėj,, t. y. vidujinių^ planetos^ 
jėgų padaras?'

Mjetedritaf patvirtina dar vie
ną mokslo rastą tiesą, kad visi 
matomi visete kūnai yra suda
ryti iš tų pačių elementų, ku
rie randasi žemėj ir saulėj. 
Nes jei butų kitaip, tai lig šiol1, 
be abejo, butų turėjęs pasitai
kyti meteoritas, kurio elemem 
itai butų kitokį, negu žinomi 
■žemėj.. Taip tad šalti nebyliai 
; meteoritai seka mokslui nuosta
bią viseto* dabarties, ir praeities 
pasaką.

singa nuomone, 
menulio kalnai, ] 
mes kūginius ugu

'/ IJfr. *Se vardo
Rugsėjo 20 d. 

tas pasiryžimas 
vendintas

ke
pas
už

Krintančiu žvaigždžių 
1 paslaptis

Amerikietis i geologas Tarr aš* 
tuonerius metus praleido, ieško
damas nukritusių meteoritų gi
lesniuose žemes/ sluoksniuose 
Meteoritais yra vadinami' krin
tą iš visetoi erdves žemėn ga
balai medžiagos,, sudary tos daž
niausiai iš metalų 
mfcelio.
Žmonių 
karinta r 
d'nngi', 
biosferos ..sluoksniu,, jie dėl di- 
delio. g]bitumo smarkiai įkaista, 
trindamiesi f 
akimirlisniui skaisčiai užsidega, 
palikdtt 
bantį s 
teoritų 
viržių,, 
tiek maži’, kad sudega ore, ne 
'suspėję 
sitaiko- 
'ritu, kurie nesuskuba sudegti 
ore, ir 
nukritv 
svynto; 
dešimči 
Visam

• daug nukritusių meteoritų ij jų 
galima 
kiek d 
w Ta 
Tarr aštuonerius metus ieškojo* 
'meteoritų į gilesniuose žemes 
sluoksniusej Karų?

, Tai vnebuvo kažkoks Ameri
kos mokslininko betikslis Suma
nymas. Kartu su ju<5> jvairiosėr 
Amerikos vietose ięškojo/ gil iai; 
žemėse meteoritų dar 76 geolo- 
‘gal. Mat; buvo? galvojama ši
taip. , Kadangi, astronomų aps
kaitymu, piįr pąfą žemėn krin
ta .vidutiniškai ligi 10,000,000. 
meteoritų, i tn neturėtų '" būti jjc jie gąb būti reikalingu Jie 
sunku gilesniuose žemes sluoks
niuose, kuriui se randami toli- 

ifnų gadynfį a’ugalų ir'gyvių 
’lfekaniį,, taip. ]>įat užtįkti mete- 
oriitų. Juk 'žeiMttSzgelmes puikiai

• išlakei visokių žuvų, / vabzdžių 
pauicsįią*, sitiakų, dinbzaurų ir 

i įvairių Augalų pojlaUcų-, tai ko- 
i dėt ten nėtuirėtų būti it meteo-
• riitų? Thčfeų Taįrr’o ir joTdrau- 
!gų ieškojimai davė visai neti- 
‘Htį vaišių;. Bitėht,. tuo^e istO- 
' rifuose (ŽeUėsĮ slū'oįsniuose' ne- 
pasišėkėk įąšti nei;mažiausio 
meteorito !,Hifc rieiįoj 'vietoj dti- 
dfel^j giltame ji . pavyko užkliūti 

^už akmens gabalo, labai pana- 
Įš^us į meteoritą. Tačiau, g>' 
riąu. jį, patyrįnejus<, pasirodė, 

'Kad tai! nči-a ir negali būti me
teoritas. Tad tenka laikyti*

*■— geležies ir 
Krintantieji meteoritai 

' paprastai . vadinami 
čiomis žvaigždėmis, ka- 
susnferę f su žemės at-

Petmission

BRAMi STOKĖR

GRAFAS DRAKULA

i orą,* ir vienam

mi paskui; save švieąų ži- 
iulą. Tik febai maža, me
dalis pasiekia žemės pa
neš. daugumoje jie yra

nukristi žemėn. Bet -pa- 
ir tokių ^didelių nieteo-

nukrinta žemėn. Tokių 
šių
a nuo kelių gramų ligi 
ų tūkstančių kilogramų, 
pasauly yra surinkta?

meteoritų^ svoris

pamatyti kiekvienam 
idesniam 'gamtos muzie- 
dgi? Amerikos geologas

trią gadynė

Z. .

»

tų. hpti it meteo

tik-

(Tęsinys)!
' 1 Vežėjai pradžioje , garsiai 
IriukšmaVov grąsiūdami už su
žeidimą patraukti ligoninę į 
teismą. ,h’ užkrauti aut musų 

: yisaš bausmes už asmens už- 
! puolimą viešumoje,, bet jų tie 
.grąeiniiliai greičiausiai); buvo j 
Į mus fedresuoj;ami padengti jtų 
! nejaukumą, gėdą bubi nugulė- 
j tiems vieiio menko,> pakvaišu
sio bepročio. Vėliau, lyg pasi- 

iteisindami, pastebėjo, kad jei- 
igu jie nebūtų išeikvoję savo 
i jėgas tampydami į vežimą di- 
Įdžiules dėžes, jiems rvisai neiL 
įgąi Lutų užtrukę su Renfiel- 
dui apsidirbti-. Bet dar labiau 
^pasįteisiindami> pridėjo kad jų 
dulkėtas daubas sukėlė juose 
didelį troškulį ir jĮo- išgulėjo 
numalšinti, nes arti /nebuvo 
vietos,; kui; troškulio malšini
mui parsidavė'- skystimai.. Su- 
'prasdamas prie ko jie Vęde, 

• daviau jiems išsigerti po gau- 
■sųi kaušą grogo* ir įspraudęs- 
;jiems j rankas po_ auksinį 
šiaip taip užgloščiau visą iuei- 
dentą. Jie i&ejio garsiai keik- 

i dlami ir prisiekdami noriai su- 
[sįtikti ir su bet kokiu bepro
čiu, jeigu jjiems. ir vėl pasitai
kytų. susidiirtli su tokiu/ “šaun. 
niu vyru,” kaip aš, jūsų kores- 
poudeutas.. Užsirašiau jų pa- 

! yardes. ir atnrašus* nes ateity-

vra: Jonas Smolletas iš Dud- *.. i
"dings Renis, Karaliaus Jurgio 
vieškelis, Walwortho prienuc-

f j • y s.' £

styje ir Tanias SneTingas — 
Petro Fąrjėy’o gatvėj, Benth- 
nal Green Londono dalyje. Jie 
abu dirba Harris ir Sūnaus 
siiiptinių ir išvežiojimų bend
rovei Orange Mastei* Yardc, 
Solio Loiidono dalyje.

- Jeigu atsitiks kas*nors įdo
mesnio jums tuojau pranešiu 
laišku,- bet pasitaikius svar- 
besniahi reikalui, telegrafuo
siu.; \

ia pagarba,
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“Pairi Iras Hciinesscy

..vtv.

et 
rai pasipasakoti. Į Londoną 
tiesiog bijau važiuoti, bet tu
rėsime ten būti užporyt, nes 
Air. Hajvkinsas savo testamen
te paliko pageidavimą būti 
palaidotas prie savo tėvo ka- 
>o. Kadangi velionis neturėjo 
okių giminių, ant Jonatano 

nupuola visa laidotuvių atsa
komybė. Mėginsiu nors 
lioms minutėms užbėgti ir 
tave brangioji. Dovanok 
varginimą. Viso gero,

“Tavę , į 
“Mina.”

dienynai:.
— Vien tvir-; 
ir giliai jgy-

paprotys daleida 
man padaryti šio vakaro už
rašus. Jaučiuosi perdaug apsi
vylęs, perdaug nupuolęs upe 
rr netekęs visai ūpo gyventu 
Nenusistebėčiau, neparody- 
črair jokios baimės jeigu ir da
bar, šiuo momentu, išgirsčiau 
prie lango mirties angelo spar
nus plasnojant. Ir jis ne be) 
tikslo juosi plasnojo paškutiaė- 
rnis dienomis — Lucijus moti
na, Artūro tėvas ir dabar... 
Grįžšiu geriau prie darbo.

Kaip buvo sutarta, pavada
vau Van Helsingą prie Luci
jus lovos. Norėjome priversti 
ir Artūrą nueiti atsigulti, bet 
jis atsisakė. Vienok, kuomet 
jam paaiškinau, kad jo, paga- 
Iba mums bus reikalinga die- 
mos laiku ir, kad vien Lucųos 
labui mes Visi neturime išvar
gti ir netekti jėgų, jis sutiko 
paklausyti musų prašymo. 
Van Helsingas* Artūrui buvo 
labai mulomis ir geras. “Eik, 
vaikeli,” tarė jauna ją m; “Eik 
su manimi. Tu sergi ir 'esi la
bai silpnas, boto kankinamus 
i didelio liūdesio ir susikrimti
mo, kas dar labiau tau atima 
į jėgas. Tu neturi palTlvti vienas; 
į būdamas vienas negalėsi nusi
kratyti įvairių baisių minčių 
rr nuolat drebėsi iš baimės. 
Eik su manimi į svečių kam
barį. Ten dega didelis židinys 

; ir, be to, yra dvi sofos. Ttf at
sigulsi ant vienos ir aš ant ki- 
,tos. Bendra simpatija abu mus 
ramins, nors mes ir nekalbėsr- 
;rhe į vienas kitą, o miegosime.” 
‘Arturas išėjo su juo išsiilgusio
mis . akimis ilgai pažiūrėjęs į 
Luciją, tebęgufinčią lovoje. Jos 
veidas buvo beveik baltesnis 
už pagalvę, ant kurios jos gal
va ilsėjosi. Ji gulėjo ramiai, ne
judėdama ir jiems išėjus apsi
dairiau po^kambarį persitikrin
ti, kad viskas buvo tvar 
Pastebėjau, kad ir šiame 
baryje kaip ir Lucijos. kamba
ryje, Van Helsingas panaudojo 

j savo keistaš vilkžotes; visi lan
gai jomis buvo apkamšyti, o 
apie Laeijos kaklą, po maža 
šilkine skepetaite, kuštą Van 

i Helsingas privertė ją nešioti, 
buvo mažas tų aštriai kvepian
čių gėlių pluoštas. Lųcija fevč- 
ipavo gana sunkiai ir .jos veidas 
atrodė tiesiog baisus, nes lupos 
birvo pravertos ir matėsi išba
lę smegenys. I?Urmfeirio prie- 

i tanioje jos dantys atrodė iK 
žgėshi ir aštresni negu šįryt.
^Ypatingai iltiniai dantys atro
dė daug, ilgesni už kitus). At
sisėdau prie Ibvos. Staiga ji su
judėjo. Tuo pačiu momentu 
nuo lango pasigirdb duslus pfe- 
kįmasiK mušimasis f stiklą. Ty
liai rmejau prie fengo Tr pra
vėręs 'langinės kraštą žvrfeterė- 

Ijau kurta. Btflto mčirnlfib piT- 
.būdas —- jo būdas, i<uris atj_ natis._ Plakimosi kaitinin|.u pa
darė jam kelifą, prigelbstantj sfrodė įdėlis šiksnbspamis^ ku- 

:mu;siy gęrąjum draugui, iškilti pritrauktas nors ir tauso

k'erlė <4. k’aiuada

^tinos HarReriene^ Idiskas La-
- cifai' V'^ieh^aifei.
(lėliškas Lucijos neskaitytas.);

i “Rūgėjo 1&— 
[“Mano brangi JLucija:
I “Mus išliko* didele nelaimė. 
Staigą, visai netikėtai mirė 
Mr; Hawkinsačk. Kai kuriems 
gąli išrėdyti, kad mums liūdėti 
[nėra ko, bet per, trumpą briką 
įmes jį Labai pamilonae ir jau
čiamės lyg; netekę tėvo.. Nie- 

■ kuėmeF nemačiau savo< teve- 
įMo ir motinos, todėl tuo la
biau Mr. Hawkiuso mii*tfe man 
[buvo laibai skaudus suaiugis. 
JėnątaUiM laįm susirūpinęs. 
Jis ne vjen liūdi, labai budi 
toz brangaus senelio, kuris bu
vo* vi»ą jo gyvenimą geriau- 
siw draugu ir pakuliniu Laiku 
žiurėjo į jį kaipo savo sųmį— 
patikdamas jam didžiulius 
turtus, apie kuriuos Jonata- 

’nas nedrįso ir svajoti. Joną- 
'tanias jaučiasi smūrupiiięs dė 
kitos priežasties. Jis sako, kad 
didžiulė atsakomybė, kuri nu- 
įpuolė aut jjO pečių, neduoda 
į jam ramumo ir ardo jo ner- 
[vusį,. Jis pradedu savimi nepa- 
[sitikėti. | Aš męghsru jį praluv 
iksmintiiir mano pnsiitikėjimas 
jjuomi, .padeda ir jam daugiau 
tikėti j savo pajėgumus. Bet 
lojo itiiii vietoje jo pergyventi 
smūgiai | iv nervų pakrikimas 
pradeda; daugiausiai atsiliep
ti; Kaip skaudu žinoti, kad jo, 
toks malonums, geras ir kilnus 
būdas — ' 1 ’ 1 ’ “
darė jam kelią, prigelbstant

inuo pųpr««t0 raštininkėlio į 
aukštą, ątsąkfiflįingą vietą — 
butų tiek sužeistas, nuslopin
tas, kad nietektt to gero budo 
pačio btandiDelio ~ drąsos, 
stiprtunio. Dovanok brangioji, 
kad tau; besidžiaugiant ir besi
dalinant laime, aš pasakoju 
visus savo vargus ir nesmagu
mus; bet brangi Lucijų, aš 
kam nors turiu parodyti širdį, 
rn^s nuolatinis įtempimas ir 
pastaugęs utro^ti linksmai ir 
dčąšįdi prieš Joųatano akis 
perdaug atima iš manęs jėgų, 
i ir belo, čia net arėjus nei vieno 
draugo, kuriant galėčiau atvi-

oje. 
am-

1 kos šviesos, skraidė aplink-p 
dlderį ratą ir karts nuo karto 
atsimušdavo į stiklą. Grįžęs at
gal į kėdę, pastebėjau^ kad Ln* 
cija vėli buvo- sujudėjusi iv nu
metusi nuo kaklo vilkžolcs. Pa
dėjau. gėles atgal prie skepe
taitės ir atsisėdęs atydžiai ją 
sekiau akimis.

(Bris daugiau)

Naujas No. 22 “Kovos” 
gautas šiandie. Kata 10c. 
Klauskite Naujienose.

ATeJO “Kultimtos” No. 1 
1932 metų. Kaina 45c. Ga
lima gauti “Naujienose”.
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Siųlarėkomitetądarbi- 
ninkams pąsalinti

Susidarė iŠ alder-
manų Bowler, Rowan, Massen 
ir Nelson, kuris nusakys' ko- 

darbininkus pąįų- 
linti iš tarnybos. Į tą komi
tetą įeina tąįpgi miesto advo
katas Sexton ir miesto kompt* 
rolierius Szy|nčząk.

Chica^on atgabento ra* 
diųiBO ii? $200,000

Michael Reese ligoninė ką 
tik aplaikč keturiųs gramus 
radiuino, Luris kainuoja $200,- 
000. ' - '

Radįum tapo užpečėtytas 
vadinamoj bomboj, t. y. tokia
me prietaise, kurįs užlaiko ra- 
diumą taip, kad jo spinduliai 
galima atkreipi į gydomą ligo
nį-

Pati bomba, kurioj laikoma 
keturi gramai radiuino, sveria 
1,500 svarų.

Radiumas bus laikoma 
apsauga, kad jo neliestų 
kas, kam nedera liesti.

PQ 
nie-

pa-

Olive

Laimėjo kontestą

15 metų mergaitė, 
Charboneau, iš Wesper, Wis..
subytijo 3,000 kitų kontestan- 
tų ir laimėjo pirmą prizą vyš
nių pajų kepimę $500 Morrison 
viešbučio pajų kepimo kontes- 
te. Ji paskelbta šalies čempio
ne vyšnių pajamų kepti.

Vajus darbams gauti
Biznio ir civilių organizacijų 

vadų susirinkime, įvykusiame 
pirmadienį Mįdl^ay kliube, nu
tarta praduti vajus kanvašiio- 
jaųt namus ir biznio įstaigas, 
kad gauti prižadų. duoti nuola
tinį arba nors laikiną.darbą juo

didesniaip bedarbių skaičiui.
Susirinkimui \ pirmininkavo 

meras ęermąką^ ir Chicagos 
komercijos asociacijos preziden- 
tąs George W. Rųssetter. Va
jus prasidės 7 d. kovo ir bus 
vedamas įki j.5 d.‘ balandžio.

Dar vienas kandidatas 
gubernatoriaus vietai

Vagystė 
Wjėr^.

' Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojai

Nubalsavo paleisti 
darbo 499 pavieto 

darbininkų

Cook kauptės taryba nubal
savo pirmadienio vakarą p,ą- 
leisti iš darbo pavieto, dar
bininkų, o likĮidiępis darbe fl,- 
000 nukapoti algas 15 nuošim
čių. Tag žįnksąte, ąpskaičiuo- 
jama, sutaupinsiąs kauntei $2,- 
810,00.0 »pe;r metus.

Kaųntęs iįdįnii^o ofisas tu
rės paleisti 115 darbininkų, še
rifo ' ofisas— . 75, kiti po jeiek 
mažiau. \

Edward J. Brundage, 
Illinois valstijos generalis pro
kuroras nuo 1916 iki 1924 me
tui paskelbė, kad jis statys sa
vo kandidatūrą ateinančiose no
minacijose (primary elections) 
gubernatoriaus vietai. Tai jau 
republikoną ’ partijos sąrašu 
toms nominacijoms kandidatuo
ja visa eilė politikierių. 'Įdomu, 
kuris jų 
Brundage 
beralas.

ų^į<layi^o.B 
Wjerstjma’ State Banko I)om- 
laęde *-eAl$alų PĄr<^į, Įeiifl va
liam baukos klerkų truk,to 
$10,000 jo pįjjįgu
sumose.

lės akcijos prieš to samdini.

TS . ,
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Sutiko

laimes nominaciją, 
kandidatuos kaip li-

algų kapojimui

V BHMM S- 
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Neteko darbo, šoko i
upę -*

Mrs. ^lary Huron, 32 metų, 
907 Cullerton st., įšoko į Chi- 
cagos upę nuo Halsted gatvės 
filto. Tilto prižiūrėtojas išgel
bėjo ją. Moteris pasisakė, katį 
ji pė|ę^Į|si darbo ir kąd jai gru- 
niojęs praradimas rakandų, ku
riuos įsigijusi išmokėjimų pik
lių. Moteris areštuota ir bus 
kaltinama betvarkės kėlimu.

Mire £ymus visuomenės 
darbuotojas

Timothy Quinn, žymus dar
buotojas taksy ipoke|ojų or
ganizacijose per eilę metų ir 
buvęs Municipalės Savasties 
Lygos prezidentas, mirė laiky
damas prakalbą Cook kąuntės 
taksų mokytojų federącijos su
sirinkimui Great Northern 
viešbuty, širdies liga.

Pasodins milioną mede
lių ir krūmokšlių

Paminėjimui 200 metų su
kaktuvių nuo Washingtono gi
mimo šiais metais miškuose ži
nomuose kaip Forest Preserve 
bus pasodinta miliųnas mede
lių ir krūmokšlių.

: « v • |

Jurgis Pocįus
PerjisĮiyrė su įi^p pasauliu vasario 22 ęl’e!M’ .ryte

1932 ra.'.‘syląpkts apie 6 6 n&fus amžiaus, girįijs Žydaičių parapijoj, 
^rutpatny kaime Tauragėsi apsti r.‘ Amerikoj išgyveno apie 43 jpgtus.

‘ ‘ PaĮįLp <|įtįfliame ^pliudinie moterį On|, 5rduk.teriš -— Oną. Roza
liją, Marijoną * Antąpiną ir Pauliną, 2 sūnūs •— Jųtų ir Ąug^sęą, 5 žen
tus ir 1 1 anpjių. Q Lietuvoj du broliu — Mįkodimą ir Ąugu'št^, seserį

ii ii"1?.?!’ ' ’ .Kūnas pašarvotas, randasi 4932 W. 14th St., .Cicero, ' '
Laidhdtuvėš įVyks ketverge, vasario 25 diepą, 8 vai. ryte iŠ namų 

į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje atsibos fcedulįųgps pjtįpjĮdįos- už 
velionio sielą, o iš -ten bus nulydėtas į Šv. Ka^i^fero kapinęs.

‘Visi a. r 
' džiai kviečiam 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lįekame. < ’ 1
Moteris, Dukterys, Sųnai, Žentai, Ąnu^ai ir Gitriin^s.

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zol^, Tel. ^oulevąjd 52,^3.

LaidČdtuveš įVyks ketverge, vasar 
.---..----------- b^inyfų, kuri

a. Jurgio Pociaus giminės, draugai ir pą^įšfąrpi ęsaj nubšir- 
ii dalyvauti laįdqtuyėse ir suteikų įarn p^ųtini į>A?rr(iyimą

T i

ITJĮJIJT 
v

Dr. Jonas Miyonoą
Pgrsiskyrę su šiuo pasauliu vą$ąrio%33 d., 6 vąĮ.' ryte 

193? m., sulaukęs ‘22 metų amžiaus, gimęs Chicago, I|l. 
(Paliko dideliame nubudime moterį Bąrbprą, po tėvais Gfe- 
ę|itę, tęvą Jonų, broli Aptan.^, aug^UM seąęlę Opą, uoš
vienę ir uo^vį Veroniką ir Kazimierą 'Gėčus, du švbgppų^ 
— Petrą Kazimierą, šVogėrką Bronislavą Gečąrir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randasi 4518 S. Rockwėll St.

Laidotuvės įvyks petnyčipj, vasarįp 26 d., 8 yąj, ryte 
iš namų į Nekalto" l^asidėjimo Paneles šv. parapijos 
bažnyčią, gurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio 
sielą,'o iš ten bus nulydėtas į Khžimiero papines.

Visi a. ą. Dr. Joqo Mh’opo giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuošir<yjai kviečiami dalyvauti laidotuvėse įr 
suteikti jum paskutinį pAtarpavimą ir atsisveikinimą^

Nulįuflę liekame
poteris, Tėvas, Blo^s, Uošviai, šv(|gęriai ir Giminės 
• Laidotuvėse patarnauja graboi ius S. P. Mąžeika, tek 
YarcĮ^ 1138.

sajjsįp jxi6fleS) JJfsj-
daryt ’ privyto įą įag |^gį,

t <-*..
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DR, A. J. KARALIUS Dr. C. K.^ Kliauga
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 Sįo. Halsted Street 

f et Calumet 3294 
Nuo 9 įki 12 vai. dienos ir 
ųuo 6 iki 9 valandos vakare

Pbone Canal 6222

D R. S. BIEŽLS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Stręet 

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

Tęldonas Republic 7868

Utarninkais, Kctvergais it Subatoms 
2420 IV. Marquette Rd. arti Western Av. 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -u 

1821 So. Halsted^ Street

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 Wcst \4th Street, 

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

šeši šipitąi Chicago-Aurorą 
ir Elgin elektrikįnių trąukinįų 
darbininkų sutikp ąl^ų ^apoji- 
rųui nuošimčių vieniems me- 
tąms. Kompaniją kontroliuoja 
$ąmupl Iiisull. Nužiūrimą, kad 
neužilgo' Insulto interesai parei- 
kalas, idant ir Chicągo.s gatye- 
karių darbininkai prisiimtų al
gą kappjimą- Kaip šj reikala
vimą prjjitis phieago gątvekayių 
darbininkai parodys atpjtįs. ,

Mb -

Apsiriko

Berdnick, 21 metų, 
šokių

Apųc 
3230 pullerton ayeųųe, 
mokytoja, pabudo iš miego iš- 
gir.duęi g’alvęj prie kambario 
Jango, kųę ji miegojo, mušty
nes. Pribėgusi prie ląi^o mer- 
gįną pamatė mušamą vyrą. Jąi 
pąsirodė, kad tas vyras tai jos 
tėvas. Pagriebusi pieno bonką 
Anųe išbėgo šaligątvin ir nu
leido bonką ant galvos jos. “tė
vo” prięšįninko.

Vyras, kuris gulėjo apačioje, 
pasiliuosavęs iš savo priešinin
ko, tąrė merginai ąčiu ir pa
bėgo.

Sugrįžusi vidun mergina pa
matė, kad jos tėvas ranjiai 
miega. Ęeįškia, ji išgelbėjo ki
tą vyrĄ, gal visai bę jeikalo.

Lachavich ir Šonus
LIETUVIS GRABORIUS

Pahrnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atjišaųkti, o musu 

-datbtt busite užganėdinti. ‘ 
Tel. Robsevėlt 2515" arba 2516

2314 W. 23rd pi., Chį^gp
. ‘ *SKYRIUS:‘

.1439 S. Court, Cicero, III.
Telf Cicero 5927 ' *

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

GRABORIUS CHICAGOJ
• - v-.u i ' VĮ *1 O, '• y V V#* »’¥*-<" f

fiMfesK. Laidotume pątarriau- 
ju gcHatf ir * pigiau 
negu kiti todėl, kad

■•‘"OFISAS r' 
668 y: }8th Street 

Tel. Canal 6174
| SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St.
T^ yicęp.ą

M, iix7» B ii i Fa v, 1:'

1 ,K'
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p.ęrsiskyve sy šiuo pasauliu vasario 22 d., 5:40 vai. 
po piet, 1932 m., sulaukęs ęiuses amžiaus; gimęs Smilgių 
kaime, Kontaučių parap., Tęlšių apskr. Amerikoj išgyVe-

MM <¥4®^? MM*®?, wrt 
niįąva u .svogei-i Budgijaps, broji Igjmi, bro?
lięnę Tęodprą Pąpląųskįęnę ir gimines;' o Lietuvoj dvi se
seris — Aleksandrą' Kr y žiejįę ir Kazimierą Norvilienę ir 

i^^^votąs rtote* M-
718 W.' 18tb Sf.

tąidQ|uvės įvyks J<qĮ,yerge, vasario 25 d.’, -8:30 vai. 
ryfe iį’ SKučJp kpplyčjas į pįevo Apveizėtos parapijos baž-. 
ny.cią, kurioje atsibus gedulingos4 ‘ pamatdoę ųz S>eįipnlp 
sielą, o4iš ten bus nulydėtas į šy. Kąžimieri) kapines. '

Visi a. ą. Lįųdpmiro IPapĮauskio gniiines, draugai ir 
PĄŽįstiųni esat pūoširęlžiąi kyįe.pąp^ (JalyMut-i Jąįdęįtuyėgp 
ir suteikti jam paskutinį pajt^’pąyinjią iy’' ^ią|sy^ĮjcįĮąjijią. \ .

^uJipcĮę liejime ;
Sesųp, Brolis, švpgeris, Broliene ir Gimine^.

Laidotuvėse patarnauja .grąbprius S.-M. Skudas^ tel. -, 
Įtooęevelt 7’r>?2.

i * •'* w -»• , • - t.»« ■ » » > l
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MODERNIŠKOS MM 
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AMBULANCE RATARNAVĮMĄ^ OipiįlĄ Ir NĄ|<rĮ 
Wi’iMon,e‘ IfilMfme 6ir<Įįpgiį', ,jniį,Btinįq ęįaij’į 4 
paturnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalįi^ą« d 

J. F. EUDEIKIS & CO.
1 f 'M , ’ , -4.1, * >W

JŪSŲ GRABORIAI » 
Didyai» Ofiiaa '

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonais YARDS 1741 it 1742 T '

• k '-4 ■ \ t; 1

. : '......... ' ~ .

TmĮs hm

Graboriuy ir

BU

Pigiausias Lietuvis
Gruodus Chicagoj

1646 W. 46th St

Telefępąi 

Bouleyard 52Q3 

Boulevard 8413

1327 So. 4SUb Ct.

Telefonas

Cicero 3724 J f .f • ' k , • •

Liętuyęs Akušerės ' 
Mrs. A. K.
JARUSH
PHYSICAL 
IrtieRAPY

SI w w«
6109 South 
Albany A v.

Phonę 
ii__mc',

fj hi cyd^oist *

DR. VAĮTUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU' SPECIALISTAS 

Sugryio' iš Lietuvos

pn^astin 
akių ’ApL

egzaminavimas daromas su ęlektra. phrT

-PĄ LAIKĄ SU NAUJU“IŠRAblMtJ. 
DįįifM atį^qnp^ be

M?
16 t, to, 14 ■>, I ‘

Tel. Yards 1829

TAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
WWest 35th St.

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

NedėliomįS'Į0 iki 12

£ p. ęubfntpąL
o.p.TOMUTpisr

Praktikuoja yijįš ?0 m. 
z4649 5. Ashland Avė. 
TeE Bouhvard 64 87

8

. Duokite savo ajeis išegzaminuoti

Registrdoum Optometnstui 
jAkįy S^cidisĄs* ^Virš ll 'metų 

ahndos 9 .tyWa 9 vak. kasdien 

' DR. j: GROUPE* " • 
4631 s. Ąshlani Auį.'Tel. Vards 6780

-t- • »• ' • » v<» ' ,«r «• a*

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikvme akinių dėl vist/1 akių 
^lau aAfc i mmm Mii ii i |e»L

F ■

DR. JOHN SMETANA
O^TOMETklstAš *

Ekspertas

to

DR. MARGERIS
f -Ii- i » • - ■ . / . .

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6:30 iki 8:30 Dakare, Sek-( 

padieniais nuo 10 iki 12* 
3421 Sp. Halsted St.

, Pbępe Boulevard 8483

Pbope Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

A. L Davidonis, M.D.
•i,* it ' i '•ir"*. '

4910 So. Michigan Avenue 
Tėl Kenwood 5107 '

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryte: 

, nuo 6 iki 8 valandai vakare 
apart įventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St. \

(Cq/x of ,35tb B Halsted Su) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
x; Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DIL NAIKELIS
756 W. 35th St..

(Cof- of }5tb Su)
Ofiso valandos: nuo 2-4’. nuo 7-

Nedėldieniais pagal sutartį

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, issiputusias 
Blauzdų gyslas.

Vąįąpdos nuo i iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo (0 iki 12. 

3341 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vail^ų Ligų 

4145 Archer Ąve.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Sę<eyomi? ir nedėliomis pagal susitarimą 

.'Ofjsp Tėl.' Lafayettę 7337 
I $«?Tel. Hyde Park 3395 '

Telefaųv Bouleyard 1939

DR, S. A. BRENZA
■ ' . . ■■ » . r 5 » įF >

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

46Q8 $oųįh ĄBhlarjd Avė. 
Netoli 4 6tb S t. Chicago. III.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CrilRUR,GXS 

414Ž Archer Ab^ietM' 
o1 * *

Valandos 11 rytę įki 1 po pietų, 2 iki 
*4’ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 10 

iki 12 dienų.
Te|ephopai dien^ i; naktį'Virginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue
‘ 0&TS^n/o!?7

DR. P7■?. ZĄLATORIS
' ^EjY^oJAs re CBreuRfiAs 

1821 Šo. Halsted Street 
/ ' CHiČAČO. ’lLL. *' ''

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

2400 VV. Matfison St.
yal.: 1 įki 3 po pietų, 6 iki 8 yąk.

'ta ^ąst' 2860 ‘
Namų telefonas Brunsjvįck 0597

SVARBI ŽINUTE-

Ljetuvys Gydytojas 
ir £Įųnirgjpį

Tel. Boulevard 7820

Tel. Prospect I9.2ĮO
'■( 7'4 į’. lUf'

A JL Ęųtkauąk^s, M- P?
v4442 South Wcstern Avenue

T«l« įįtfayęfte 4146

VALANDOS!
’ ' nuo 9 iki 11 valandai ryto 

nuo 6 iki 9 valandai vakarč

DR. J. J.KOWARSKAS 
'GYDYTOMS IJl‘ CHrtiukGAS ’ 

24.03 ŠVV. 63rd St., Suite C

• ' Nęęfttfoj Ea8$f sutąrų

Valandos nuo 9 iki n ryto, nuo 4-4

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue *

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marquette Road

Valandos: 9—12. 7—9. Antradieni it 
Ketvirtadieni vakarais pagal susitarimą-

____ įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

? Ofisas ir Laboratorija:
lO'ZS W. I8th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
. Praktikuoja 20 metai 

OFISAS ‘
4 729 South Ashland Ane., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų' Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakarę. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. **ien<.

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

7 ikį 8 vai. Nedėl: nuo 10 iki 12 
Rez. vTelephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel .9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:

3102 So. Hajsted St.
v ’ * art^ 1 st Street

CHICAGO. ILL.
Valandas: 1——3 po pietą. 7—8 vąk. 

Nedeliomis in šventad. |0—-12 dieni!

..... r - ^vokatai

K. GDGIS
ADVOKATAS 

miesto’ Ofisas
Ą&rborn St.i Room 1113

Tę.ltfoįas Cenęul 44 Į1 
« pp pietą

3323 South tfalsted St^et 
Tel. Bouleyard 1310 '

127

Valandos:' nub 9 ryto iki 
Gyvenimo vieta

Tel. Bouleyard 1310
Valandos: Quo 6 iki 8 vai. kiekvieną

Nedėlioj pu
• f-'fe r Y> . V S rj?___ ;

.. . ........ .......y’

John Kąchiriskąs 
•Lietuvis Advokatas 
2221 Ve^t 22ęri Street 

Arti Ljavųt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.Serėdoj ir Pėtnyčioj’nųp 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Riesto Ofisas 77 W.‘ Washington St 
koom (562 Tel. Central 2?78 
' "Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą

Vakarais: Utarn.. Ketv. ir Subari 
’*• • iki '9 vai.

41.45 Atfher,Ava. T4I Lafayette 7337

Namų Td. Hyde Park 33J5 
"ik . •* t; ■» ■"

105 W. Adams St., Roon? 21*7

4-9
Td.plMM Roosrnli 9090 '

ff'J! T4 M-M' ’?00

Tek Bo^evard* 2800 
Rez. 6515 So. Roc/uveli St.

U Tel/Republk $723

■iį'M' įįžiįiiiįlįiįife^



r jiin»

Tarp Chicagos
Lietuvių

Naujienų Koncertas 
Oro Bangomis

Klausiaus jau aštunto iš ei
lės Nau jienų programo oro ban
gomis. Man Naujienų radio 
programai patinka visųpirma 
todėl, kad jie skyriasi nuo kitų 
savo vykusia Makalų šeimyna. 
Kiekvieną kartą besiklausyda
mas įgijau daug įdomių įspū
džių iš tos Makalų šeimynos pa
sikalbėjimo.

Makalų Juozas, kaip žinoma, 
buvo pabėgęs nuo tėvų ir apsi
vedė su kitataute Malė. Taip ,
atsitinka ir tikrajame Ameri-' ^loj, ir ve, kaip nužiūrima, už 
kos lietuvių gyvenime ir dar, Jam kas ten keršija.

■ - - - —Vietinis. vneseniai toks įvykis pasitaikė 
vienai lietuvių šeimynai.

šiame Naujienų radio pro- 
grame dainavo dar p-nia Zabu- 
kienė net tris dainas. Dainavo 
gerai, ir buvo malonu jos dai
nų klausytis.

Lauksiu dabar kito sekmadie
nio 6 valandos, kad ir vėl tu
rėti progos pasiklausyti įdo
maus Naujienų progarmo oro 
bangomis.

—Radio Kiaušy to jas.

Mirė Dr. Jonas 
Mironas

Vasario 23 d. mirė Dr. Jonas 
Mironas, 22 metų. Jisai buvo 
dar jaunas daktaras baigęs Lo- 
yola universitetą ir dirbęs kaip 
intemas St. Bernard ligoninėje.

Sirgo plaučių uždegimu (pne- 
umonia).

Velionis paliko žmoną Barbo
rą (tėvų pavardė Gečaitė), tė- 
Ma, brolį ir gimines.

jaunas pašarvotas namuose 
adresu 4518 So. Rockvvell st.

n

Laidotuvės bus penktadienį, va
sario 26 d., 8 valandą ryto į 
Nekalto Prasidėjimo P. šy. 
rapijos bažnyčią, o iš ten į 
Kazimiero kapines. •

Laidotuvėse patarnauja
Mažeika, 3319 So. Auburn avė.

P4: 
šv.

p.

Pirmoji Pavasarinė 
Ekskursija Lietuvon

Kadąngi daugelis rengiasi ke
liauti Lietuvon, kad praleisti 
ten Velykų šventes, tai dabar 
gera proga važiuoti su Naujie
nų Ekskursija, kuri apleis Chi- 
cagą 15 d. kovo. Iš New Yor- 
ko Ekskursija . išplauks laivu 
“Europa” 17 d? kovo anksti 
iš ryto. '

Kadangi šiuo laivu važiuos 
gana didelis būrys lietuvių ir 
turės oficiališką palydovą, tai 
galima užtikrinti, jog bus nepa
prastai smagi kelionė.

Kadangi laiko liko" tik 
3 savaitės prisirengti, tai 
atidėliojimo pradėkite ruoštis. 
Svarbiausia yra užsisakyti kam
barį laive ir sutvarkyti doku
mentus. Naujienos jums patar
naus.

apie
,be

Bridgeportas Cicero
Kerštas valgyklos savininkui 

T. Aleksandravičiui

T. Aleksandravičius, kurio 
valgykla randasi adresu 3456 
South Halsted Street, vasario 10 
d. vakare, uždaręs valgyklą, ėjo 
namo. .

Atėjęs ties 34 gatve ir Hal
sted jis pamate du vyru, kurie 
stovėjo prie kampo ir kalbėjosi. 
Nekreipdamas dėmesio Aleks
andravičiuj ėjo pro juos. Stai
ga tub du vyru puolė prie 
Aleksandravičius ir pradėjo 
mušti jį.

Vienas piktadarių kirto kokiu 
tai kietų įnagiu Aleksandravi
čiui į galvą taip, kad apsvai
gino jį. Kada Aleksandravi
čius pagriuvo ant žemės, tai 
piktadariai dar apmušė jį ir 
nuėjo savais keliais.

Piktadariai sumušė Aleksan
dravičiui galvą, perskrodė vei-

<lą netoli akies ir užgavo šoną. 
Jie neėmė Aleksandravičiaus pi
nigų, nė laikrodėlio, kas rodo, 
tas užpuolimas buvo padarytas 
ant jo keršto sumetimais.

Aleksahdarvičius atidarė sa
vo valgyklą praėjusį rudenį ir 
nupigino Valgius nuo JO iki 15 
centų užsakymai. Kuriam laikųį 
praėjus po atidarymo, kas ten 
mėgino valgyklą padegti.; Bet 
padegimas buvo laiku pastebėk 
tas ir gaisras nekilo.

Vėliau, kiek laiko praėjus, 
apie trečią valandą ryto buvo 
mesta bomba, kurios sprogimas 
išmušė valgyklos langus ir ap
ardė duris. Na, o šiomis die
nomis kerštininkai sumušė patį 
Aleksandravičių.

Tenka’ apgailėti p. Aleksand
ravičiaus likimas, šiuo nedar
bo laiku jis nupigino kainas 
maistui, kurį duoda savo vai-

N/

Lietuvių valanda
Pereitą sekmadienį vėl teko 

pasiklausyti gražaus lietuvių 
radid valandos programo iš 
stoties WCFL nuo 1:15 iki 2 
vai. po pietų, kuris buvo duo
damas Jos. F. Budriko radio ir 
rakandų krautuvės, 3417 S. 
Halsted st. Buvo transliuojama 
rinktinos ir gražios lietuvių 
liaudies dainos ir mužiką. Ypa
tingai malonu buvo klausytis 
Kipro Petrausko dainavimo ari
jos iš operos “Aida” ir Jono 
Butėno Arijos iš operos “Sevili
jos Kirpėjas”. Babravičiaus “Ma
mytė” irgi darė gilaus įspūdžio. 
Todėl p. Budrilco duodami sek
madieniais ir ketvergais radio 
programai ne tik lietuvių, bet 
ir svetimtaučių yra mėgiami.

—Menininkas.

Birutės 25 m. gimimo 
dienos vakarėlis

Vasario 20 dieną Lietuvių Au
ditorijoj birutiečiai surengė sa
vo augintinei “Birutei’* 25 me
tų sukaktuvių pokilį. Apie de
vintą valandą vakaro svečių 
prisirinko pilna svętainė ir su
kūrė nepaprastai linksmą ūpą. 
Kiekvienas linksmas, kiekvie
nas su kitu susitikęs sveikinasi, 
juokauja, o daugiausia tai susi
kabinę poromis šoka, šoka 
jaunuomenė ir senesnieji, šoka 
amerikoniškus naujovinius šo
kius, bet nepamiršta nė klum
pakojį smarkiai patrepsėti. 
Ūpas pas visus kuo geriausia.

Taip besilinksminant sulauk
ta dvyliktos valandos nakties. 
Ir ve pasimato nešamas dide
lis, kaip automobilio r^tas, 
Birthday Čake, apkaišytas\ 25 
žvakutėmis, kurį iškepė geri 
birutiečiai, pp. Narvidai, turį 
savo kepyklą. Keksas atlydė
tas labai iškilmingai ir padėtas 
svetainės vidury.

Tuoj šalia jo atsietojo p-le 
Vanda Misevičiutė ir paaiškino 
kėkso reikšmę, čia buvo pri
statytas Birutės > pirmininkas 
Dr. Kliauga’, kuris savo-kalboj 
apibudino Birutės 25 metų dar
buotę ir šio vakarėlio tikslą. 
Dr. Kliauga pakvietė vieną 
darbščiųjų birutiečių, p. Oną 
Biežienę, kuri padainavo ariją 
iš “Birutės”—Dievuliai, dievai
čiai, kas su manimi dedasi ir 
L’Espagnola.

Po šio malonaus dainavimo 
Dr. Kliauga pakvietė visą eilę* 
senų birutiečių, kurie aiškino 
Birutės pareit j, nuopelnus įr 
užduotis dailėj. Kalbėjo kon
sulas p. Kalvaitis, adv. Kl. Jur
gelionis, Dr. Zimontas, Dr, Bie- 
žis, adv. K. Gugis, p. Locaitis 
ir pagalios aplodismentais iš
šauktas Mikas Jozavitas, Biru
tės choro vedėjas.

Visų kalbėtojų kalbos vaizda
vo Birutės nuveiktus darbus 
per 25 metus ir ragino dar
buotis ir toliau meno ir kultū
ros darbe. Be to, Dr. Zimon
tas patiekė sumanymą pasiųsti 
^komp., Mikui Petratiskui pa
sveikinimą. Tai ir buvo pada
ryta dideliu pritarimu.

Po šių ceremonijų svečiams 
buvo išdalinta^ skanusis kėk-

[Acme-P. ® A. Photo] ~

Italijos kareiviai plaukia j Shanghajų»■ * \ v• 6

sas ir. kitokie užkandžiai, o 
po to vėl i pradėta linksmintis, 
taip sakant, raibu gaideliu.

Surengimu šio vakarėlio rū
pinosi pp. Ona BieŽienė, Van
da Misevičiutė, Elena Sakalas, 
pp. M. Jocius, J. PuišLs, A. 
Bagdonas, J. šarlis ir daugiau 
kitų. . j

šitas vakarėlis parode, kad 
pa& birutiečius yra rimtų spė
kų, kurios gali darbuotis meno 
srity, taip iš senesniųjų, kaip 
iš jaunuomenės tarpo, tik rei
kia truputį daugiau ūpo ir pri
sirišimo prie darbo.

Reikia, palinkėti Birutei, kad 
ji, įžengdama į antrą šimtme
čio ketvirtadalį, susijungtų taip 
tvirtai, taip draugiškai, jogei 
per ateinančiu^ 25. metus iš-> 
augtų dar tvirtešpė ’irt teiktų' 
ateinančiai jaunajai kartai lie
tuvių meno ir kultūros žiedus 

- —Kazys.

Cicero
y •' i

Susirinkimai

Pirmadienį, vsario 22 dieną, 
Cicero politikieriai turėjo, 
taip sakoma, bizi dieną. Ir 
lietuviai nesnaudė. Jie mitin
gavo. ! ’

Demokratai buvo užėmę pa
rapijinę svetainę, o republiko
nai Lukštienės. į

Abelnas lietuvių nusistaty
mas buvo toks, kad reikia 
remti Kimbarko kandidatūrą 
miestelio trpstiso (globėjo) 
vietai.

Apie tuos susirinkimus hmT'’ 
pranešta rytoj daugiau. J

Mirė senas Giceros gyvento
jas Jurgis Pocius, pagyvenęs 
žmogus, šeimyną paliko jau 
suaugusią. Vietinis.. .

. ......... ,........... , ; ;

Lietuvis Jonas Kimbark lai
mėjo republikonų nominaci
ją. . Demokratų opozicija pra- 
laimio.1. : , - •

L r r r r ’
A ‘1 f 't ' 4 i-
Vakar čia buvo nominacijų 

balsavimai -balsavimai -— ppmary* ReptaiA 
likonąi turėjo tiktai, vieną eilę 
kandidatų ir todėl tarp jų ko
vos nebuvo. Tarp nominuotų 
republikonų kandidatų svarbiai 
miesto trustiso vietai yra ir 
lietuvis kandidatas Jonas F. 
Kimbark. i . ;

Demokratai buvo susiskaldę 
j dvi frakcijas ir todėl tarp jų 
ėjo gana smarki kova, Nomi
nacijose laimėjo taip vadinami 
“reguliariai” demokratai. Tarp 
opozicijos kandidatų (demokra
tų) buvo ir vienas lietuvis, r bet 
ir jis nominaciją pralaimėjo 
kartu su visa opozicija.

Vakarykščiose nominacijose 

k
/’.V-.i

republikonai surinko l,|>00 bal
sų didžiumą, t. y. tiek balsų 
daugiau, negu abi demokratų 
frakcijos. Todėl iŠ te pramato- 
mas republikohų laimėjimas ir 
galutinuose balsavimuose. —D.

<* ■»! —

Roseland
Kur galima “Naujienas” gauti 

Roselando iapielinkėj.

11853Buchinski, bučernė, 
Michigan Aveniiė*

Ivanauskas, grosernė, 122 
Kensington Avę.

C. Kiser, barįernė, 10504 S. 
Michigan Avė, ...

J. Bass, laikraščių pastatas. 
113-th and Miępigan Avę.

Zidor \ laikraščių pastatas, 
ir.MicIligęn Avė. . ,

’ Anderšon ' laikraščių pasta- 
t^s, 115th ir Frąpt St.

Schoęnvvalls, Jpikraščių pa
statas, lllth ir.Michigan Avė.

Haustman laikraščių pasta
tas, 103rd ir Michigan Avė.

Newman laikraščhj pastatas, 
737 E. 91st Place.

CHICAGOS ŽINIOS
Atidarė ofisus pinigams 
v paliuosuoti

KampaĄįa . pinigams paliuo
suoti iš pančiakų, pagalvių, ir 
kitų panašių vietų ir jiems pa
leisti į cirkuliaciją prasidėjo 
Cook paviete atidarymu ofisų 
adersu 400 West Madison zSt., 
Chicagoj. * ') ■<■ v ;

Dr. Charles įM. ,? Thompson, 
Illinois universiteto komercijos 
skyriaus perdėtuos, yra gene- 
ralis pirmininkas piliečių orga
nizacijos šalies finansams išju
dint. Tai ši otgąnizacija rū
pinasi paskatinti piliečius leis
ti savo pinigas ( apyvarton, 
ažuot laikyti juoš paslėpus ’ į- 
vairiose namų: pakampėse.

Chicagos ofisai atsidarė, kai 
iš Washingtono sugrįžo - pulk. 
Knox, kuris turėjo pasitarimų 
sų prez. HooVeriu, iždo sekre 
toriumį ' Millą jį generolu Ch 
Dawesu, vadovaujančiu tokiai 
kampanijai visos šalies plotu.

L Y ■ ■ ■" ' < ■ ''

Nori kapoti algas bar
bėdama

:...
Chicagos barbernių savinin

kai reikalauja, kad jų pagėlbi- 
ninkai barbenai 'sutiktų algų 
kapojimui. , * .

Iki šiol barbemėse samdo
miems darbininkams savininkai 
garantavo $32 savaitėje ir 60. 
nuošimčių pajamų, kurias jie 
suimdavo, jeigu još būdavo di
desnes, nei \$47.

Dabar samdytojai reikalauja, 

kad jų darbininkai prisiimtų 
garantiją $25 savaitėje, ir su
tinka duoti 60 nuošimčių pa
jamų virš $47 sumos, K

Teatruose

vis dar

» i
Chicago, teatre— pradedantį 

ateinančiu penktadieniu, vasa
rio ,26 d., bus rodomas pavei
kslas “Polly of thė Circus”, 
kuriame svarbiausias roles vai
dins Clark Gable ir Marion Da- 
vis; kitokie numeriai.

Bdosevelt teatre 
teborodomas paveikslas “Shan- 
ghai Express”, sutraukiąs pil
ną teatrą publikos kasdien; kL 
tokie numeriai. '•

Oriental teatre — ateinantį 
trečiadienį asmeniškai pasiro
dys pagarsėję radio artistai 
Lee Sims ir llomay Bąiley; pa
veikslas “Strangers in *Love”; 
kitokie numeriai.

McVickers teatre—pradedant 
vasario 24 d. pasirodo labiausia 
išgarsintas paveikslas praėju
siais/metais “Brokėn Lullaby”; 
kitokie numeriai.

United Artists teatre —šiuo 
laiku rodoma paveikslas “Ar- 
rowsmith’> kuriam siužetas im
tas iš paskilbusios Sinctair Le
vais novelės tuo pačiu vardu; 
kitokie numeriai.

Lithuanian Uni- 
versity Club 

k • ■

The next regular . monthly 
meeting of The Lithuanian 
University Club will be held 
at Tlje Great Northern, Hotel, 
Collegiate Room, į on Sunday, 
Feb. 28. Ali members are re- 
ųuested to be present. Candi- 
dates and jirospective members 
'are also invited to attend.

Magda.

Gasas kovos elektra
Chicago. — Elektros kompanijoms ir 

elektrikinių pečių iŠdirbėjams paskelbus 
trijų metų programą — paleidimą mar- 
ketan už $200,000,000 elektrikinių pe
čių ir išleidimą. $12,000,000 jų išfar- 
sinimui, gaso kompanijos ir gaiinių pe
čių išdirbėjai irii kad jie ne-
užsileisią ir padarysią savo kampaniją. 
Tokį paskelbimą padarė Standard Gas 
Eųuipment Cor., New York, preziden
tas Frank Roberts American Gas Assn. 
suvažiavime.
-■ Jis nurodo, kad gasiniai pečiai da
bar yra toli pažengę ir daug geresni už 
tuos, kurie buvo vartojami keli metai 
atgal. Be to neužilgo busią išleisti vi
sai nauji pėčiaį. Bet gaso ir reikmenų 
išdirbėjai turi susivienyti ir; bendrai ko
voti su naujuoju konkurentu. Gasas 
yia švarus, labai karštas ir ekonomiš
kiausias iš visų kuru ir todėl geriausia 
tinka/Virimui, ypač kad gasiniai pečiai 
yra'nilofatos tobulinami. ■ 5

LANKYK MOKYKLĄ.
Kol nebusi gana mokytas, tol skur

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 S. Halsted Street 
Chicago, UI.

JUS NETURITE
PRALEISTI---

‘ 1 ' "
25,000 žmonių jau matė garsųjį Rusi-

. ios kalbantį paveikslą
(®u angliškais užrašais)

.« A

' "• ‘ i—;—; .■
ir buvo sująudinti!

^GALINGA DRAMA 
-r-ŽAVINGOS DAINOS IR ŠOKIAI

Dabar rodomas 
yisą laiką 

50c. iki 6:30 v. v

Van Burėh prie 
Michigan

5 L,

PUNCH& 
JUDY

, STANKŪNAS į
Kas' norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

V. ■■■■■■ ■■■imi

PRANEŠIMAI
i______

Naujienų spulka
Naujienų skolinimo ir būda

vo ji mo bendroves nauja serija 
prasideda įsu 1 d. sausio 1932. 
m. Galima įstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštinė atdara * nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro kas 
die.

ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo ninigų, Baugiausia 
dėl investmentų ir parankiau- 

ia dėl darbininkų žn< )nių, 
' Del piatesriių irtiormaėijų 

vreipkifės 1730 So. Halsoed Si
. T. RypkeviČia, sekr.

. i ,

• • .
Cicero Liet. Liuotybit Nąmo B-vėt 

dalininkų visuotinas metinis susirinkimas 
įvyks 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 raportj už 1931 m. >ir su
teikti naudingų sumanymų dėl namo ge
rovės. , Direkciją.

Mes pildome 1931 
metų'

Income Tai
blankas

• v . z ■ i •

Kam reikalingas toks pa
tarnavimas užeikite į

Naujienas
1739 So. Halsted St
Ofiso valandos kasdie 

nuo 8 iki 8 vakare.
šventadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. po piet.

M A D 0 S

darban eiti suk- 
Geras bus

'54 58
r3438 — Praktiška 

nei? arba šiaip išėjimui 
lengvas šilkas arba kokia kitokia ma
terija. ' Sukirptos mieros |6, ’18,. taip- 
gi^ 36, 38, 40 ir 42 colių per krūtinį.

Norint gauti vienų ar daugiau 
virfinurodytų navyzdžiu, prašome iš
kirpti paduotų blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pafcymštl 
mierų ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavardę ir adrerų. Kiekvieno pa-t 
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymai. Laiškus reikia 
idręsuoti:*

Naujienų Pattern DepL, 1789 So. 
Halsted St., Chicago III. •

NAUJIENŲS Pattern Dept ,
1739 S. Halsted St., Chlcajęo.
Čia įdedu 15 centų ir prašau i' Į-

atsiųsti man pavyzdi No. --------
' .. * ■ \

Mieros ..... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija) 
...... i ...
' 4

LIGŲ 

galvos 
galvos 
ir pa-

Trečiadienis, vas. M] 1932
? Iii i A—*4, .1 ............ ■

APSAUGOKITE SAVO 
• PLAUKUS

DR. S. LINKT
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

, Mes' išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą, sausumą ar riebumą 
odos, sustabdome plaukų slinkimą 
gelbstim plaukų augimui. •

GraŽųž, Švelnus galvos plaukai yra 
patraukiančiu pagražinimu veidui ir visai 
žmogaus išvaizdai. j

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
Liberty Trust 8 Savings Bank Bldg., 

_ Roota 204
.■* ■’ i" ■ ' : i . ' ,

N. Ė. 'kampai Roosevelt Rd. ir 
' . Kedzie Avė.

’ ( TEL. VAN BUREN 1200

Priėmimo balandos: nuo 4 iki 8 vi vak. 
Nedėlioihis nuo 10 iki I vai. dieną.

Kitą laiką pagal susitarimą.

.--------------------
* ■ . S. '• jT’ / '.. ‘Z

HALSTED ELECTRIC 
, REPAIRING SHOP

Yyrt) puspadžiai Ir kulnys ...
Motetų puspadžiai ir kulnys
Vyrų Veltinės skrybėlės išvalomos 

ir sublokuplamos
i ESTELLE ŪTOS

1R23 S. Halsted St

SHOE

$1 
75c

50c

Dresių Siuvimas 
'Skrybėlių Dirbimas

i MM telkiame ekspertu iMtrak 
<djM finose kursuose. Dleooada 
ar vakarais Sems kaina <Ue 
amtotai yra patraukiantį* tr 
reral apmokami Halykite <M 

knygutės apie .ursa, kuriuo 
lu* įdomaujate.

, > Skrybėlės *
* Mes llmoklnsime kaip tiesai 

nintl ir padaryti gražias akry 
bėles. kol mokinatės Diplomo* 
duodamoa Ateikite ar ralyklt 
dėl nemokamos knygutės.

MA8TER COLLWI
JOS F. KASNICKA. Principal 
ISO N- STATB MAN. m«

CLASSIFIEG ADS
Edųcational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO
Dienomis ar vakarais. Del informacijų 

šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
. COLLEGE

672 Wist Madison Street

Financial 
*, Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST-
MENTAS w

Bęikalinga $5000 ant pirmo 
niorgičiaus. Geras užtikrintas 
Investmenlas. Kreipkitės J 
Naujienas, 1739 S. Halsted St 
Bos 1382.

S__----------------
REIKALINGAS KAPITALAS . 

$2,000.00
Kad finansuoti wholesale paukštienos 

biznį. Galima pasidaryti 25 nuoš. pel
no ant investmento. Reikalingas yra 
greitas veikimas. Rašykite:

60x4 396,
I , Naujienos, \

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Help VVanted—-Furiiale*
REIKALINGA įalesmanų dėl grandi

nių krautuvių propozicijos. Labai di
delis komisas. Reikalaujama ‘ Surety 
Bond ir liudijimų. Kreipkitės

2334 Blue Island Avė.

For Rent
BARBER SHOP

Darbščiam barberiui už labai žemą 
kainą, nuo gegužis 1 d., parenduosime 
Barbernę, kurį randasi 2415 W. 63rd 
Street. ’

DRAPER 0 KRAMER y 
, 341 E. 47th St.’ 

Tel. Oakland 1356

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba mainui hardwart 
Storas su namu arba atskirai. ^2622 W. 
69 St. Tel. Prospect 0833. 
— _________ i....... ............. .. ........... ............. 

«-
pardavimui

RESTAURANTAS 
,3456 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučtmė ir grosernž 
arba priimsiu pasininką. 10236 So. 
Michigan Avė. Rosėland.

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

BARGENAS.. — 2 anghų murink, 
2 po 6 kambarius, visi Šviesus, karštu 
varideniu Šildomi, gerame stovyje. Mer
gišiaus $6,000. Pusi bloko nuo Hum- 
boldt parko. 3239 Potomac Avė. Tel. 
Belmont 6521.

PARDUOSIU arba mainysiu 4 pagy
venimų kampinį mūrinį narna apgyven
tas, 3 po 5 ir 6 kambariai, furnace Šil
doma. Geram stovy, morgičius nedi
delis. • /

Telefonuokite 3 vai. po piet.nuokite 3 vai. po piet. 
Te!. Englevood 2428




