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Amerika i Nuo Japonijos
Japonai jau nužudė 
5,500 nekaltų kinų 
civyliškų gyventojų

Rengiamasi ilgam 
karui; kiniečiai 
perka amunicijos

J

Didžios valstybės 
netiesioginiai gina 

japonų operacijas
Japonų invazija ir žvėriškumas 

suvienys kiniečių frakcijas 
bendra n frontan

Kiniečiu mandagiu protestu 
perspėja neutraliems laivy
nams skubiai atsitraukti

nuo japonų inva-

apskaičiavo, kad 
šiol Shanghai ir

Shanghai, vas, 24. — Italijos 
kąro laivas Libia, kurs stovėjo 
VVangpoo upėj, arti japonų šta
bo laivo, tapo ištiktas kiniečių 
armotos šovinio. Italijos ko- 
manderis pareiškė, kad jei dar 
sykį j jų laivą pataikys, jie 
šaus atgal j kiniečius, bet Anie- 
rikbs, Anglijos ir Jfrancijos lai
vų vadai perpėjo to nedalyti, 
kadangi aišku, jog kiniečiai ne
turėjo tikslo j neutralius laivus 
šauti.

Shanghai majoras Wu Teh 
Chen perspėjo neutralių vals
tybių laivynus, kad jie visi.pa- 

įsitrauktų iš VVaųgpoo upės ir 
! nestovėtų arti japonų karo lai
vų arba japonų militaęiškų ba
zių, nes gali būti pavojinga/
Kiniečių“ mandagus protestas ir 

perspėjimas

Tas perspėjimas yra ir davi
mas suprasti, kad kiniečiai ža- 

j da pradėti bombarduoti japonų

kad neutralės
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Japonų jūreiviai varo kiniečius, paimtus nelaisvėn.

Japonai nori išsisukti iš 
Kinijos

Pacifistų peticija 
boikotuoti Japoniją

<

Planas Mandžuriją pasilaikyti 
savo naguose Reikanluja Amerikos nepirkti 

japonų prekių
Tokyo, vas. 24. — Atsakyme 

Tautų Sąjungai, Japonija' kal
ba, kad Kinija esanti “netvar
kinga ir neorganižbota šalis”, 
todėl kitos valstybės turinčios 
padėti Japonijai “sutvarkyti 
Kiniją”, būtent pripažinti Kini
jos atskirų provincijų valdžią, 
tokiu budu pripažįstant ir ja
ponų pastatytus despotus Man
džurijoj.

:________y

Japonai įvedė griežtą 
cenzūrą

Washington, vas. 21. — Pla
čiausia kampanija prasidėjo 
prieš japonų prekių pirkimą 
Amerikoje. Pacifistų organiza
cijos pasekmingai platina’ laiš
kus, raginančius laisvu noru 
boikotuoti japonų prekes. Ju
dėjimas plinta su dideliu grei
tumu.

.Japonijos atstovas Amerikai 
Debuchi lankėsi valstijos de
partamente. spėjama, prašyda
mas sutaikyti boikoto kampa
niją.

Shanghai. vasario 24. —“Bus 
ilgas karas”, pareiškė kiniečių 
19 armijos vadas Tsai Ting 
Kai, kurio rankose yra Shang
hai gynimas 
z i jos.

Gen. Tsai 
japonai ligi
apylinkėse jau išžudė 5,500 ne
kaltų civylių žmonių, vyrų, mo
terų ir vaikų, -vienus sušaudyda- 
mi ir kardais bei durtuvais su
badydami neva už “šnipinėji
mą”, kitus orlaivių bombomis 
išnaikindami.

Tsai patvirtino, kad jo 19 ar
mija yra TUnijos valdžios re
miama ir gina visą Kiniją bei 
kiniečių liaudį. Kinija perkasi 
didelius užsakymus amunicijos, 
ypatingai Vokietijoj ir rengiasi 
metams ar ir dar ilgiau kovoti.

Japonija, jausdama, kad jos 
ambicija ir ateitis priklauso nuo 
Shanįhai laimėjimo ar pralai
mėjimo, žaįa dėti visas pastan-! brivus ir taip pat yra manda- 
gas išbristi ir klampynės kiek gus protestas, 
galima sausesnė, ir todėl nenu- valstybės, laikydamos savo lai- • . i _ i • • 1 !• J • .

i • • •kar eiviai jį
būriais naikina 

kinus kaimiečius AMERIKA PRABILO

Laimėję rinkimus 
Japonų militaris- 

tai nesidžiaugia

Tokyo, vas. 24. — Antrą kar
tą šį mėnesį japonai uždarė vi
sokias žinias apie savo karo 
prisirengimus Shanghai. Spėja
ma, kad Japonijos kabinetas 
skaito reikalinga -apsisaugoti 
nuo perankstyvo pasirodymo.

Japonijos ofisai ir civyliai ra
teliai susirūpinę seką, ką toliau 
pasakys pasaulis dėl jų invazi
jos Kinijoj.

Trys japonai susisprog
dino savo noru

Pasiaukaudami pralaužė kelią 
' Kirmijai

Amerikos 
dentiis ’r scenas

laikraščių korespon-, 
pats matė žudymo

Kalbama apie civylį perversmą, 
militraristų atsikratyti

Anglijoj . dingo 30,000 
žmonių

Nors se-

VVashington, vas. 24. —■ Sek
retorius Henry ^timson šian
dien pareiškė oficialiai, kad Su
vienytos Valstijos pavartos vi
sas jų galioje esančias priemo-

Shanghai, vas. 24. -—Morris į nes apsaugoti Kiniją ir kad Suv, 
J. Harris rašo savo akimis ma- Valstijos, jei bus reikalo, padi- 
tytus vaizdus, kaip japonai žu- dins savo laivyną ir kitas gink- 

; lų rūšis Pacifiko vandenyne li- 
jgi tiek, kiekJtik bus reikalinga 
savo teisėms ir pareigai apgin- 

/ ti tolimuose rytuose.
Mr. \Stimsonas pasakė, kad

simato, kad ji be didesnių smū
gių trauktųsi. . ,
AngQjos darbiečiai reikalauja 

sankcijų
Londonas, vas. 24. — Darbo4 

partijos seniausias ir įtakin
giausias vadas atstovų rūmuose 
George Landsbury vėl kelia 
balsą, kad Anglija padarytų vi

vus arti japonų Laivų, tuo budu 
juos apsaugo prieš kiniečius. -

Tas mandagus protestas taip 
pat duoda suprasti didžiosioms 
neutralėms valstybėms, 1 kad 
jiponai, naudodamies tarptauti
nės kolonijos dalimi Honkew 
savo karo štabams tokiu budu 
tiesioginiai yra apsaugomi ne-

sa kas galima ir aktingai įsi- ut;ra,iV valstybių. Japonų štabo 
kištų į Shanghai reikalą, padė- laivas Idzumo 'stovi kaip tik 
dama Tautų Sąjungai nubausti I neutralinės kolonijos ir'kL. 
Japoniją, kuri yra sulaužiusi Į 
visus moralinius įstatymus pa
saulyje.

Landsbury reikalauja, kad di
džiosios valstybės, ypatingai 
Anglija, privalo parodyti pasau
liui, kad smurtas ir iškilmingų 
pasižadėjimų laužymas neturi 
išsisukti nenubaustas. Deja, dėl 
Darbo Partijos susmukimo pas
kutiniuos rinkimuose, mažai 
yra vilties, kad jos balso kas 
klausytų. Dabartinė’ Anglijos 
valdžia užtikrino Ameriką,, kad 
ji neprisidės prie ekonomiško 
boikoto pr&š Japoniją.

į niečiai negali jo atvirai boni- 
1 barduoti, nes šoviniai nukrinta 

j neutralę zoną. Perspėjime sa
koma, kad kiniečiai neatsakys 
už nuostolius, kokie gali atsi
tikt, jei neutraliai laivai toliau 
trukdys kiniečių operacijoms 
prieš japonus.

Smarkaus mūšio kruvini 
,z nuostoliai ‘

Shanghai, vas. 24. 
trumpos pauzos japonai 
jo naują smarkiausią 
prieš

Tokyo, vas. 24. —* Girdėti, 
kad Japonija protestuos Ame
rikai dėl jos lakūno dalyvavimo 
kiniečių aviacijoj.

ORRS„£

Chicagai ir apylinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra-

/ našauja:
Bendrai giedra ir šilčiau; vi- 

' dutinis pietinis vėjas. >
Vakar temperatūra siekė 32-

30.

— Po 
pradė- 
ataką 

Kiangwan kaimą, bet
taip pat atmušti ir nuvyti, per
kėlė atakas pireš Chapei. Tokiu 
budu dar viena smarkiausių 
atakų, tapo sulaikyta ir japonai 
dabar tik laukia ’ pastiprinimų 
atvažiuojant. Kalbama, kad ja
ponai laukia dar 60,000 karei
vių atvykstant ir nori turėti 
po 10 kareivių prieš kiekvienus 
7 kmiečiųs.

Vakarykščias mušis buvo vie
nas smarkiausių, 
tant bombas po 
kūmo ir užliejant 
apkasus 
Šoviniais ir 
ginasi daugiausiai tik 
ir kulkosvaidžiais.

ejant visus, kiniečių 
puoliais, bombomis, 
kulkomis. Kiniečiai 
ausiai tik šautuvais

kiniečiai

do nekaltus kiniečių žmones-

Nuėjęs į mūšio lauką tiesi 
Kiang\va’n kaimu, lauke jis pa 
matė moteriškę sėdinčią h 
verkiančią. ,Tuo tarpu artino
si būrys japonų kareivių. Vie- atvirų durių politika Kinijoj 
nas šovė į moterį, nepataikė, pasilieka šios vyriausybės poli- 
tuomel kitas nutaikęs ją per- tika 'jr kad ne tik pačios Kini

jos gerovė, bet ir viso pasaulio 
gerovė priklauso nuo Kinijos 
nepriklausomybės apgynimo.

Norėdamas Amerikos pareiš
kimui priduoti dar daugiau 
svarbos, Mr. Stimson paprašė 
ir kitų valstybių priimti panašų 
nusistatymą, prieš japonų ag
resiją Kinijoj, “ši vyriauysbė”, 
pareiškė Mr. Stimson, “nepa
kęs nustatinėjimo kokių ten 
neutralių zonų Kinijoj, > kaip Ja
ponijos užsienių ofisas nori”.

šiuose žodžiuose išreiškiama 
Amerikos apgalvota politika ne 
tik dabarčiai, bet ir tolimesnei 
ateičiai. Stimsono pareiškimas 
yra pirmas tos rųšies kur Ame
rika išreiškia savo griežtą nu
sistatymą prieš Japonijos smur
tą ir tarptautinių sutarčių bei 
žmoniškumo pęinciplų laužymą.

šovė vietoj, ir visi nuėjo.
Priešais ėjo japonų būrys, ne

šinąs neštuvuose užmuštus savo 
kareivius ir naikindamas visa, 
kas išilko no gaisrų ir btųnbų.

Priešais degančius namus 
matyti didėli būriai negyvų ki
niečių civylių. Vienoj vietoj 10 
kiniečių su surištomis ranko
mis sušaudyti ir suversti, prie 
apleistos paliepęs. Ties kitu 
.degančiu namu klaksojo 5 ki
niečių, vyrų ir moterų lavonai' 
Kitur sudegusios farmos kieme 
gulėjo nušauti serfis farmeris ir 
moterikė, matyt, jo žmona.

reivis papratęs būti 
šaudomas

San Francisco? vas. 24. — 
Trys vaikai ėjo su montekristo 
šautuvu ir vienas, pamatęs ka
reivį sėdintį pasakė, kad “ka
reiviai yra , pripratę būti šau
domi”, paleido j kareivį šūvį. 
Kareivis sužeistas. Vaikas pa
dėtas pataisos ntanuosna.

7000 kiniečių lupa japo 
nūs Mandžurijoj

Tokyo, vaši 24.
nukai militaris.tų partija rinki
mus nugalėjo, bet einą’ gandai, 
kad nerimas ir judėjimas pra- 
Jsįdeda, ypatingai politikas. 
Kalbama, kad naujasis kabine
tas neilgai gyvens ir bus per
mainos. Nugalėtojai jau kvie
čia kitas partijas į talką, suda
ryti koaliciją, nors senukai ir 
turi absoliučią daugumą, ačiū 
pereito šeštadienio rinkimams.

Konfliktas su Kinija pradeda 
Tokyo ne juokais jaudinti. Pa
tirta apie senųjų valstybininkų 
pasitarimus. Spėjama, ka'd trys 
seniūnai ir įtakingiausi valsty
bininkai, su kunigaikščiais Ma- 
kino, Saionji ir Kimmochi ren
giasi padaryti civylį perversmą, 
tuo budu paraližudjant įsismar
kavusius militaristus.

. ■ 1 1 '

Japonai užgynė reporteriams 
pasirodyti

Shanghai, vas. 23. —Užsie- 
nių korespondentams uždrausta 
besilankyti į japonų linijas, ka
dangi, kaip japonai aiškinasi, 
kaikurie reporteriai rašo “įsi
vaizduotus dalykus”. Tai su
žinojęs kiniečių karo vadas 
Tsai Tihg Kai užprašė visus re
porterius pas save pietų.

—-------- -— t

Tardieu laimėjo paslti- 
'> kėjimą

London, vas. 24. — Daugiau 
kaip 20,000 moterų ir 10,000 
vyrų dingų be žinios Anglijo] 
pereitais metais. Daugelis žu
vusių yra jaunos merginos.

Shanghai, vas. 24. — Trys 
savanoriai japonų kareiviai pa- 
sisaukavo “už tėvynę”, susi
sprogdindami. Japonų puolikai 
atsidūrę į kiniečių spygliuotų 
vėlų užtvaras, negalėjo praeiti. 
Tie trys savanoriai, ’ apsikabi
no bombomis ir granatomis ir 
pasikffblno ant tvoros. Kiniečių 
ŠO.Ytatai susprogdino jų bom
bas, kurios suardė užtvaras ir 

apsupojaponai prasilauždami 
kiniečių būrį. ,

Harbin, vas. 24. 
ro Tamon vėl

Japonai protestuoja vo
kiečiams

Berlynas, vas. 24. — Japo
nams pareiškus protesto dėl vo
kiečių karininkų tarnavimo ki
niečių kariuomenėj, Vokietija 
pareiškė, kad jei tokių ir yra, 
jie patys ųž save atsako.
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Atmetė Mooney dova
nojimo rezoliuciją

Washington, vas. 24. —Kon
greso teisių komisija, skaityda
ma, kad Mooney-Billings reika
las yra. Kalifornijos naminis 
reikalas, atmetė rezoliuciją, rei
kalaujančią paleisti minėtus ka
linius.

Mažiau laikraščių 
skaito

Kamajai,, Rokiškio aps. šie
met 
žiau 
pus 
tais

šios apielinkės žmonės ma- 
išsirašė laikraščių.', net per 
mažiau ateina, kaip persi
me tais.

Parašyta nauja 
viską opera

lietu-

(Konservatorijos prof. komp. 
Karnavičius , parašė naują ope
rą “Gražiną” • pagal A. Micke
vičiaus “Gražinos”’ tekstą, ku
rį operai pritaikė K. Inčiura.

Tai jau bus trečio autoriaus 
lietuviška opera: pirmą lietu
višką operą paraše komp. Mi
kas Petrauskas, tai buvo “Bi
rutė”, jis be to parašė dar ope
rą “žalčių karalienę” ir kelias 
operetes; antras lietuvis para
šęs operą yra komp. «V. Bace
vičius; dabar komp. Karnavi
čius taipgi patašė operą.

M. Petrausko “Birutė” vai. 
teatre jau buvo statoma; dabar 
gal bus galimumų pamatyti 
Bacevičiaus ir KarnaVičiaus 

»
operas.

Pakeitė Vyr. Tribunolo 
sprendimų' Kasperai- 

čio byloj

Italai pasmerkė 11 
slavų

Harbin, vas. 24. ■— Gen. Ji- 
ro Tamon vėl mobilizuojąs! 
prieš kiniečius, ■ Mūrių 7000 
skaičius pradėjo naują sukilimą 
Mandžurijoj ir plėšia japonų

> Paryžius, vas. 24. —Nauja
sis premjeras Tardieu gavo

šeštadienj, Vilniaus gatvėje, 
savo krautuvėj pasikorė žymus 
batų prekybos savininkas p. M. 
Dulmarias. Jis nepajėgė mokėti

Kaip žinoma, Vyr. Tribunolas 
patvirtino Kariuomenės teismo 
sprendimą—komunistą Kaspc- 
aritį sušaudyti.' Respublikos 
prezidentas savo iniciatyva pa
sirašė aktą, kuriuo Kasperai- 
čiui mirties bausmė pakeičiama 
Visą amžių sun. darbų kalėjimu.

skubėjo j nusiginklavimo konfe 
rencįją Genevon.

Roma, vas. 
tarp Italijos ir' 
pradeda a’štreti, 
smerkė

Roma, vas. 24. — Santykiai 
tarp Italijos ir’Jugoslavijos vėl 
pradeda a’štreti, kai italai. pa-< 
smerkė 11 slavų iš Slavonijbs 
terminams po 20-30 metų ka
lėti už pasikėsinimą prieš italų 
pasienio sargybos automobilį. 
Nuteistieji slavai yra Slovėnų 
patriotiškų organizacijų nariai.

turį//nuostolių 2200 užmuštais 
ir ^/žeistais ir japonais 500 už-

gyventoj ųs. .
žymus skaičius japonų atsi 

dūrė rimtame pavojuje.

Kinų išeiviai gelbsti se 
nają tėvynę

Nanking, Kinija* vas. 24. — 
Iš visų kolonijų kiniečiai siun
čia stambias sumas aukų v ginti 
kraštui n.ud japonų. Ypatingai 
gausiai aukauja Amerikos > kL 
niečiai, iš Chicagos) New Yor- 
ko, San Francisco ir Los? An- 
gėlės.

Japonai Kinijoj “tik gi 
naši”

JaponijaGeneva, vas. 24. —- <“ 
savo atsakyme Tautų Sąjungai 
j reikalavimą sustoti invaziją, 
Įžeidžiančiai atsakė, kad ’ “Kini
jai, kaip puolančiai Šaliai, tu
rėjo būti adresuotas Tautų Są
jungos reikalavimas”. Paremti 
savo pašlepai Japonija klausia’ 
Tautų Sąjungos, kodėl ji nesi
kišo, kada Amerika ir Anglija 
keli metai atgal 
Nankingą.

bombardavo

VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 

telegrama per

tumioms
• 1739 So. Halsted St
Ofisas atdaras nuo 8 iki -8. 

šventadieniais nuo 9 iki 1 vai.
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[korespondencijos
Springfield, JI1

1 Ilinojaus angliakasių 12-f o
dis t rikto U. M. IV. o f Am. 
konvencija, Knight o f Co- 
lumbus ditiiiuffj svetainėje.

Vasario 23 dieną iš ryto pre
zidentas John W ii įkęri s atida-11 
re konvencija. Delegatų susL 
važiavo 400. šios konvencijos 
svarbiausia užduotis bus ap
kalbėti algų klausimas, nes da
bartinė algų sutarti* pasibai
gia su kovo 31 diena? Algų 
komisija jau dirbo keletą die
nų prieš konvenciją. Ir dabar 
išduos raportą, ką yra nuvei
kusi algų klausime. Šnekama, 
kad reikalaus 6 valandų dar
bo dienos ir 5 dienų į savaitę. 
Taipgi, kad algos paliktų tos 
pačios, t. y. tiek, kiek dabar 
už valandą darbo pareina. Ši 
konvencija yra kaip ir užbai
ga anos pereitų metų spalių 
mėnesio atsibuvusios 3 savai
čių konvencijos. Tąsyk dele
gatai išsėdėjo per 3 savaites, 
nesuspėję viską aptarti, tai da
bar vėl tie patys susirinko, 
kad neužbaigtus reikalus už
baigti. Be algų klausimo, dar 
bus sprendžiama ir. apie ”in- 
junetion” prieš internacionalį 
prezidentą John Lewis. Nu
imti “injunetion”, kaip kad 
Indeanapolio iųternationalė 
konvencija dauguma balsų nu
tarė, ar palikti taip, kaip kad 
ir dabar vra. Kasis ‘da nema- 
žai ir kitokių reikalų šiai kon
vencijai aptarti ir išspręsti.

Mirė lietuviai. Vasario 2 d 
Kazys Maukus 55 metų. Pali
ko savo žmoną, 3 dukteris, 1 
sūnų, motiną ir 1 seseris.

Vasario 18 d. Juanita Gurs- 
kaitė-Andriuškienė. Amžiaus 
20 metų. Paliko vyrą, motiną,' 
2 brolius, 1 seserį ir senukus

Gasparas Vaškevičius, am
žiaus 02 metų,'nevedęs; tapo 
aulomobiliaus užmuštas vasa
rio 18 dieną. Iš giminių pa
liko savo sesers dukterį, Hele
ną Alšauskaitę, švogeri Aleksą 
Alšauską ir pusbrolį — Julių 
Viliončiką.

Visi šie mirusieji, palaidoti 
su bažnytinėmis apeigomis

V. Cernauskas.

Indiana Harbor, Ind
Gavau atleidimų

nvsunku 
Kaip be- 
atleidimą 
nepatikai,

šiais laikais visai 
.via gauti atleidimai, 
matant galima gauti 
iš darbo.1 Jei bosui 
tai tuoj' tau ir atleidimas. Yra
progų gauti ir kitokių atleidi
mų už “smertelnus griekus”.

|?as mus žmones kankina ne 
tik nedarbas, bet dar ir viso
kios kitos bėdos. jStai nesenai 
sunkiai susirgo p. Jonas Kolas? 
šv. Kotrynos ligoninėj jam bu
vo p: daryta skubia operacija. 
Taigi aš, norėdamas atlaidų ar
ba atleidimų, aplankiau savo 
gerą draugą Kolą. Nors ligonis 
jaučiasi dar silpna^ ir jam sun
ku kalbėti, tačiau jis man pa- 
*$^akojo, jog sė juo viskas 
karkoj ir jis neužilgo pasveik
siąs. - • 5; i

P-as Kolas musų kolonijoj 
yra gana plačiai žihomas kaipo 
energingas veikėjas. Jis yra 
SLA. 185 kuopos pirmininkas 
ir LPD, Kliubo finansų rašti
ninkas. Aš nuo aav|» Unklb 
j; m kaip galima greičiau pa
sveikti.

Teko man aplankyti U kitą 
ligonę. Tąi ponų Karvenų duk
terį. Ji jau sugrįžo iš ligoninės 
ir randasi namie po savo 
tinojj priežiūra. Geresnės slau
gės, kaįp motina, tikrai negu
lima surasti. Ponai -Kamilui 
dabar yra daug'lin^męsųj, nes 
turi vilties, kad jų dukreįe Ge
nutė greit pasveiks. Jos koja ir 
rėkutė dar tebėra

naujienos. m
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tad negali vaikščioti. Bet kai 
tik pasveiks, tai ji ir vėl pra
dės lankyti mokyklą.

Tai matote, kiek aš gavau 
atleidimų, o mano aplankyti li- 
genys pasiliko linksmesni. Kitą 
kartą Skurdžius papasakos apie 
kitokias Mtikas. —Skurdžius.

Grand Rapidą, Mich.
Iš Lietuvos nepriklausomybės 

„ minėjimo.

^.Patarlė sako: geriau vėliau, 
ne^u niekad. Taip ir mes prie 
paminėjimo Lietuvos nepriklau
somybės pradėjom rengtis tik 
už kelių dienų prieš vasario 16 
d. Bet yra sakoma kur vienybė, 
ten ir galybė. Per, tas kelias 
dienas ne tik kad suspėjome 
sukviesti apie 5 draugijas bei 
kuopas, ale ir surengti pusėti
nai gerą programą. Šį sumany
mą pakėlė S. R. R. K. 54 kuo
pa ir užkvietė SLA. 60 kuopą, 
Moterų Sąjungos kp., Švento 
Jurgio D-ja bei parapijos komi
tetą. Apvaikščiojimas įvyko 
vasario 21 d. Švento Jurgio 
D-jos svetainėj. Programas bu
vo maždaug toks: pirmiausiai 
S. Reglaičio orkestras sugrojo 
keletą kavalkų, paskui Moterų 
Sąjungos Choras sudainavo Lie
tuvos himną. Vėliau deklamavo 
ir kalbėjo J. Teiberis. Tas žmo
gus, matyti, pusėtinai apsiskai
tęs nes iš Lietuvos istorijos pa
pasakojo įdomių dalykų, ypatin
gai iš karo laikų. Seka duetas 
draugė M. Medžiuknienė ir K. 
Lekas sudainavo porą dainelių. 
Išėjo gana vykusiai. Reikia pa
sakyti, kad draugė M: Medžiu- 
kienė turi pusėtinai gražų balsą 
ir niekad neatsisako parengi
muose savo dainelėmis mus pa
linksminti. Už tai reikia tarti 
jai ačiū.

Kalba S. Naudžius nuo SLA. 
60 kuopos. Naudžius suglaustoj 
formoj perbėgo Lietuvos visas 
sunkenybes prieš karą ir laike 
karo, kokias jai teko pergyventi 
iki tapo iškovota nepriklauso
mybė. Savo kalbą 
jis pareiškė, kad Li
vojo neprigulmybę ir per 14 me
tų ^laimingai ją išlaikė. Lietuva 
ne tik išlaikė nepriklausomybę, 
bet per tą 14 metų padarė ir 
nemažą progresą, ypatingai 
ekonominiu žvilgsniu. Nors, 
jau nuveikta sunkus darbai, bet 
patys sunkiausi dar stovi ..prieš 
lietuvių tautą nepajudinti,— tai 
yra atgavimas Vilniaus, kurio 
lietuvių tauta per amžius neiš
sižadės, sutvarkymas Klaipėdos 
krašto, sutvarkomas 
pačios Lietuvos viduj, 
liaudis nepakęs tokios 
riškos valdžios, kokią
dien turi. Jeigu Lietuvos žmo
nės liejo kraują ir dėjo savo gy
vybę už išluošavima tėvynės iš 
Rusijos carizmo jungo; jai jie 
mąkėjo pastatyti Lietuvą ant 
demokratinių 
vėliau saujalė 
Voldemaru ir 
kyj sugriovė
tai Lietuvos liaudis mokės ir su 
jais apsidirbti, kaip apsidirbo su 
savo priešais. •i
w Draugas S. Naudžius, baig
damas savo kalbą, pasakė,— lai 
gyvuoja laisva Lietuva su visų 
žmonių išrinktu seimu ir su sei
mu Vilniuj, Lai prasmenga vi
sos .diktatūros, nežiūrint, ar jos 
butų fašistiškos ar bolševikiš
kos. .
„ Rotam dainavo^ duetą P. 'M. 

-Ašmptienė su savo dukrele. Rei
kia pasakyti, kad p. M. Ašmu- 
tieųė yra Amerikoj gimusi ir 
augusi, bet savo dukterį moki
na lietuviškai kalbėti ir lietu
viškas daineles dainuoti. Už tai 
verta, ją pagirti. Vėliau P. M. 
A&nuticno ir graborius S., Bar
to Mudainavo porą dainelių. Kal- 
bfyą dąr P. Greičaltis apie Vil
nių. Jis, trumpais žodžiais apL

Vibuaus Wi-

paveiksle “Kdias į 
Bur(n gatvėj, arti

. kuris lošia gerojo Scrgiejaus rolę pirmame rusų kalbančiame 
Gyvenimą”, kuris dabar yra rodomas Punch b Judy teater, Van

4^ !
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Mergaičių Globa 
Lietuvoje

no lietuvius prisidėti prie Vil
niaus >Vadavimo .komiteto, ku
ris čia yra susiorganizavęs. 
Baigus D. Greičaičiui -kalbėti, 
Motorų Sąjungos Choras sudai
navo Amerikos himną ir* tuo 
p ro g ra m as pas i bai ge.

(Publikos buvo pasirinkę vidu
tiniškai. Jokių apgarsinimų ne
buvo galima suspėti padaryti; 
tik vietos lietuvių klebonas baž
nyčioj pagarsjno. Už tai jam 
reikia tarti ačiū. Visgi šitas pa
minėjimas Lietuvos neprigul- 
mybės suteikė vietos lietuviams 
nemažai smagumo.

—J. Karsokas.

Mergaičių globa Lietuvoje 
rūpinasi dvi visuomenes orga
nizacijos: Moterų Katalikių 
Draugijos — ‘'Mergaičių - Glo
bos Sekcija” ir “Mergaičių Bi
čiulių Draugija.”

Moterų Katalikių Draugija 
įregistruota jau 1926 m. sau
sio inen. 16 d., bet tos Draugi
jos “Mergaičių Globos Sekci
ja” pradėjo veikti tik 1930 m.

Carnegie, Pa
Vįsko po biskį.

^igdamas, 
u va iško-

Jau ir pas mus čia gimęs jau-, 
nimąs pradeda dalyvauti visuo
meniniame gyyenime. Štai nese
nai pradėjo organizuotis Lie
tuvių Draugiškas Ratelis, kurio 
tikslas bus lavintis lietusių kal
boj. Prie organizavimo prisidėjo 
gabios lietuvaitės, kurios yra 
pasiryžusios savo sumanymą 
pravesti gyveniman. Prie tų lie
tuvaičių priklauso, dainininkė 
Anelė Miliauskaitė ir smuikinin
kė Rozaliją Liepiute. Joms pa
gelbsti ponios E. Kariznienė, E. 
K. Šiurmaitienė ir (P. Sududenę.

politikos 
Lietuvos 
diktato- 
ji šian-

pamatų, kuriuos 
militaristų su

Smetona priešą- 
ir sumindžiojo,

Vasario ITT d. jaunutė drau? 
gijelė surengė “Depression Tar
ty”. Atvyko pusėtinas būrys 
jaunimo ir iš aplinkinių miestų, 
kaip tai: Pit’tsburgh, Bridgcvil- 
le ir Heidelberg.

Buvo tikrai smagu žiūrėti, 
kaip čia gimę berniukai ir mer-. 
gaitės įdomaujasi savo tėvų 
kraštu ir kalba. Angliškai jų 
draugija bus žinoma kaipo Lit- 
huanian Frienčiy Circle.

Tenka tarti padėkos žodis 
viršminėtos draugijėlės rėmė
jams, Ir pirmoj vietoj APLA. 3 
kuopos nąriarhs už suteikimą 
veltui svetaines parengimui, 
Pittsburgho jaunuoliui J. Vai
nauskui už puikų orkestrą, klb 
ris smagiai palinksmino publiką. 
Ačiū taip pat p. J. Dąrgiūi, po
nams Bakanams, J. K. Mažiuk- 
nai, p-iai Grinienei, O. Miliąus- 
kienėl, P. Sadulienęi, M. Dėlkie- 
nei, E. K. šiurmnitienei, E. Ko-, 
riznienei, J. Manckienei ir J.( 
Lirkošaičiui už aukas ir pasddar-, 
batfimą. ’ '

Carnegie ir apylinkės lietu
viai, norėdami prisidėti t prie 
virš minėtos draugijėles, malo
nėkite kreiptis šiuo adresu: A. 
Miliauskaite., 12 Gregg. St.
• —Rengimo Komisija.

/ NAUJIENOSE !
GARSINKITĖS

..... .......... 1 wwhr*'r 
pabaigoje, kuomet gavo iš so- draugijos nariai, ypač pirmi- 
cialinei globai skirtų kreditų niūkė p. Čiurlionienė, organi- 
pąšalpą- 3000 litų. 1

Pabaigoje lt)30 metų buvo 
įsteigtas “Darbo Biuras,” ku
rio tikslas surasti darbą jo ie
škančioms mergaitėms, ypač 
vykstančioms iš provincijos į | 
Kauną ir teikti patarimus 
vykstančioms į užsienį.

Greta “Darbo/Biuro” įsteig
ti “Darbo Namai,” kuriuose 
negaunančioms darbo duoda
mas trumpesnis ar ilgesnis 
darbas ir pragyvenimo šalti- 
niš ir jos mokamos reikalingo 
darbo.

Per tą trumpą, laiką “Dar
bo Biuras” suteikė darbo ir 
patarimų 273 mergaitėms; 
Darbo Namuose išlaikytos 109 j 
mergaitės, kurios buvo trum-le
pesnį ar ilgesnį laiką, nes viso ! 
lik šiam laikui įrengta 20 lovų.

1931 metais Draugijai skirta 
12,000 litų. |

“Mergaičių Bičiulių Draugi
jos” įstatai įregistruoti 1929 
m. birželio men. 11 d. Draugi
ja turi du skyrius: Šiauliuo
se ir Mariampolėje.

Draugija pradėjo veikti ir-

w
Ketvirtadienis, vas. 25, *32
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zuoja viešąsias paskaitas: to
kios paskaitos buvo suruoštos: 
Kaune, Šiauliuose, Telšiuose,

gi 1930 melų pabaigoje. Drau-!£ 
gija įsteigė “Kauno stoties Mi- į 
siją,” kurios tikslas padėti 
vykstančioms iš provincijos į $ 
Kauną ir į užsienį mergai- £ 
tems ir, ištikus nelaimei, pa- 
dėti. Stoties Misija per tą lai- $ 
ką padėjo 298 mergaitėms. įį 
Kadangi iki šiam laikui Drau- į 
gija neturėjo savo 
taigos, tai apie 20 
eikąlingų globos 
Mergaičių Globos 

Pastaruoju ’ laiku 
steigia hiergaitėms 
vėms bendrabutį —

Draugijos veikimas pasirei
škė (kir propaganda žodžiu ir 
raštu; Stoties Misija duoda 
pravažiuojančioms mergai-

Ct

nlergaičių 
perdavė 

Sekcijai.” 
Draugija

10 lovų.

: ’:;>X

Mariampolėje, Plungėje; taip 
pat radio.
' Draugija ..gavo 1930 m. pa
šalpos-— 2000 litų. 1931 m. 
skirta —- 9,000 litų.

___ : __ ii_______ ___

Naujieną
Velykinė Ekskursija Lietuvon

Didžiuoju laivu “Europa”

Kovo 17 d., 1932
Per 6 dienas į Klaipėdą per Bremeną

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

Del sutvarkymo dokumentų, užsisakymo vietų ant laivo 
ir kilų smulkmenų kreipkitės tuojaus

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. arba Tel. Roosevelt 8500

x«</>:♦>
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Copr., 1032, U'ho American 'Tobacco Cq.

III

4/Aš visuomet reikalauju Lucjcy Strike"
“Niekap taip balso savybių neiškelia, kaip nykrofonas. Del to uŠ visuomet 
reikalauju WCKY STRIKE - cigareio, kuris, tikrai žinau, bus palankus 
inąpo gerklei. Tamsta savo kreditan turite dar vienų laimėj imą įvesdami 
naujos imsies CeloLaninį pakelio įvyniojimą, kuris taip lengvai atidaromas.

1 “Įt’s toasted”
Jūsų Gerklei Apsaugct-w»prtei knitiiimas^priti komi]

. .■ ■ •i Nsper&lampamcu Collophane UlUalko tų "Sprctginl^” S^nĮ
< UtSU& I.UGKV'pRQąRĄMAt~60 modcfniskti niinuihi Ritulio lokių OtkcU"ii ji Wolitr Wi^Ml, lutVo

apie sidinlicihi Lii’/pa tyl'ojaii! fyitjM. Anlradieių, ^eli irindieitį, is ŠcUadicni, t>*r N.BtC.
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Šį rašinį skiriu tiems jau
niems vyrams, kurie bijosi 
pradėti farmeriauti, neturėda
mi daug pinigų. Jaunas vyras,' 
kiuris turi šiek tiek pinigų, ga
li d^ar ir šiandien drąsiai kibti 
į farmą.

Atskelia va u aš į Ameriką 
1886 metų pavasarį. Sustojau 
Shąniokin, Pa. Dirbau ant 
viršaus. Mat, tiesė kelią tarp 
dirbtirvių, tąi mes kasėme že
mę ir krovėm anglių atmatas 
į grabus, 
ną. Su 
žemę, o 
pasilsėt n. 
Vieną vakarą užsikabinau ant 
inžino važiuoti namo. Vieną 
koją užkčliau ant lentos, o ki
tą turėjau su ranka užkelti, — 
taip buvau nuvargęs.

1893 m. buvo pasaulinė 
rodą. Buvp surengta taip 
dinama “Chicagos diepą”*

Mokėjo $1.10 per dic- 
lopeta semk ir semk 
jeigu minutei sustoti 
tai tuoj gauni saktį.

pa-
va-
At-

parsinešė itž
Sočiai

far- 
kad

far-
Jis

visą dieną nebuvo galima pil
no žingsnio žengti: užpakali
nis žmogus mina tau ant kul
nų, o tu kitam. Po to pasi
vaikščiojimo skaudėjo kulnys 
ir pirštai. Žmonių buvo su
važiavę apie 700,000.

. 1894 m. darbai sustojo. Apie
devynis mėnesius išbuvau be 
darbo. -Žmona sirgo tris mėr 
nesiūs. Kiek turėjau sutau
pęs pinigų, — tie pasibaigė. 
Amen. Kartą nusipirkau kvor
tą nugraibyto pieno už 3 cen
tus, o žmona
penkis centus bulvių, 
papietavome. Tą uzboną dar 
ir šiandien tebelaikau kaipo 
relikviją. Atėjo ir 1894 m. ru- 
duo. Apie gavimą darbo ne
buvo galima nei svajoti. Tu
rėjau nusipirkęs 60 akrų že
mės. Įmokėjau^ $280, 6 sko
los paliko $300. , Kartąąš ir 
sakau žmonai: aš eisiu j 
mą, o tu prašyk miesto, 
duotu maisto. c

• Kartu sti manimi ėjo į 
mą dar vienas lietuvis.-
turėjo 10 centų. Aš įsisiuvau 
į drabužius dešim/lį dolerių, o 
tris turėjau smulkiais. Del 
dviejų vyrų tai buvo geras pi
nigas. Pradėjome kelionę nuo 
Paulina ir 16-tos gatves. Ėjo
me gelžkeliu. Priėjome nedi
delę daržinę, kur dirbo trys 
darbininkai. Paklausiau, kas 
čia bus. Dabar toj vietoj sto
vi Western Electric dirbtuve. 
Cicero dar nebuvo, — visur 
aplinkui matėsi farmos.

Per naktį numaršavome ligi 
Stevens Point, Wis. Rytas 
buvo gana vėsus, tai užsuko
me į “road house” pasišildyti 
ir pamiegoti. Žinoma, šiek 
tiek ir užsikandome. Bandėme 
pasigauti traukinį, bet jis ne
sustojo, nors mes ir pusėtinai

< mosikavome rankomis. Vėl 
reikėjo špalias skaityti per 10

“Tu esi tikras turčius, jei 
turi dešimtį dolerių. Nieko 
nelaukdamas siųsk žmonai ti- 
kiėtą ir pradėk .farmeriauti”. 
Žmona atvažiavo ir atsivežė 
pustrečio dolerio. Netoli ma
no žemės buvo stubutėj . kur 
kas prastesnė' nei Lincolno 
lūšnelė. (/tėjau vieną langą, 
ištaisiau • vidp ir pradėjome 
gyventi.

Iš krautuves gavau $30 pa
siskolinti markutėmis. Mar
kutėmis galėjau iš tos pat 
krautuves nusipirkti reikalin
gų daiktų. Pirmiausiai įsigi
jau pečių; maistui liko dar 
$15. Na, ir gyvename nei al
kani, nei sotus. Medžiai vie
toj parsidavinėjo po $1.75, o 
Chicagoj buvo galima gauti 
$2.00. Tad’ sumaniau kaimy
nam^ padaryti gerą. Surin-. 
kau du karus malkij ir»pasiun- 
čUiu į Chicagą. Vienas karas 
žuvo, nes . pirkėjas atsisakė 
priimti. (lelžkelio kompani
ja privertė, jį malkas atsiimti. 
Jis turėjo sumokėti du kartu 
daugiau, negu buvo suderėta. 
Tie pinigai teko gelžkclįo 
kompanijai, o aš nieko nega
vau. Taip ir žuvo mano $20. 
Papasakojau apie tai kaimy
nams ir prašiau jų, kad su
tiktų priimti tokias kainas, 
kokios buvo vietoj mokamos. 
Vienas kaimynų pareiškė, kad 
aš turiu mokėti tiek, kiek ža
dėjau. Tai buvo “man didelis 
smūgis, ir aš net apsiverkiau. 
Nuo to laiko atsinorėjo daryti 
gerą artimui. . ’ .

Pradėjau mišką kirsti., Dar
bas nelengvas, bet didelio sun
kumo nesudarė, kadangi buvo 
didelis pasiryžimas visas kliū
tis nugalėti. 1895 metai buvo 
derlingu Bulves sodinau su 
matikii tarp kelmi).11 Rudenį 
jų prikasiau 80 bušelių. Su
rinkau ajiic tiek pat ir ropių. 
Gavau karvę ant atidirbimo už 
$2p. Karvę Šerėme ropėmis ir 
bulvėmis, — davė gerai pieno. 
Viską valgėm su sviestu. Vis
kas buvo pigu: bulvių bušelis 
\penki centai, sviesto svaras 12 
centų, kiaušinių tuzinas 8 cen
tai. Susidėję su kaimynu nu
sipirkome 100 svarų ineitelį, 
mokėdami po 3 centus už sva
rą. Kai dabar ; visą tai prisi
meni, tai atrodo“, lyg koks sap
nas.

Po kiek laiko prisiauginau 
antrą karvę.' Tuo laiku atva
žiavo iš Chicagos senas pažįs
tamas su septineta mažų vai
kų. Pinigų neturėjo. Daviau 
jam vieną karvę melžti per 
vasarą. Tuo gniaužiau savo 
prižadą negelbėti artimą. Bet 
kuriam laikui praėjus, jau tu
rėjau keturias karves. Kaip 
gerai tada jaučiausi! Ot, buvau 
tikras turčius. Dabar turiu 14 
karvių ir vis liorisi daugiau^

s®
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[AcmelJ’. 8 A. Photo]

Hbisdale, 111. — Lincolno gimimo dienos minėjimas.

- vokietis, ir lietii-

ma vienybės. • ■e . *

Taipjau kalbėjo ir keletas 
Į kandidatų įvairiems urėdams. 
Kalbėjo kandidatus asesoriaus 
vietai Vendley Norvigos, 'ko
lektoriaus vietai kandidatas A. 
C. Rothe
vis kandidatas J. P. Kimbarkas. 
Kimbarkas' pasakė daug teisy
bės, ragino visus laikytis vieny
bės. pilietis J. Jankauskas pa
tiekė programą daįnos ir piano 
melodijos, o dainavo Klem. Me- 
leckis. Jis balsą, turi gerą ir ti
kisi .patekti į operą. Laimingos 
.pam kloties. Tik butų gerai,

.skambina pianą. Ji ir dainavo. 
O pabaidai pasaka karštą kalbą 
pilietis • Strielčiunas, stenąs vie
tos gyventojas, ragindamas vi
sus laikytis vienybės. —I).

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
ad pačios Naujienos 
ra nnhdimros

Phone Hemlock 2323
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORTUS

6504 So. Washtenau) Aue.
< . CH1CAGO. ILL

nei bado, nei nedarbo nejau
čiu. •

Visą laiką aš stengiausi šiek 
tiek Užsidirbti iš šalies ir ge
rinti savo farmą. Žiemą pra
leisdavau miškuose, o vasarą 
prie kelių taisymo. Tekdavo 
braidyti po pelkes. \ Darbas 
gana pyįklus, bet ir atlygini
mas geras. Penki doleriai per 
dieną! Tais laikais tai buvo 
didelis pinigas. x

Per keturis metus neturėjau 
arklio, nes bijojau skolos^ Jau
nam vyrui nueiti' 10 mylių bu
vo niekis, 
praėjus, 
arklius.

skiriu jauniems vyrams. M a-

Keliomis metams 
turėjau net keturis 
Pats juos auginau.

brangus, — reikėdavo mokėti 
po $200» ir daugiau. Arklių 
auginimas manę ir pas&tę 
ant . kojų. ' Kai pirmą kartą 
įsigijau vežimą ir, pasikinkęs 
arklį, išvažiavau pasivažinėti, 
tai žmona net’ apsiverkė iš 
džiaugsmo.

• Iš pieno pąsidąi;iau nemažai 
pinig?;
mokslą, kokį Tilt murėjo. Ne
rupi man senatvė? Dirbau ne
lengvai, bet ir neperdaug sun
kiai. Esu sveikas. Daugiau 
nieko ir nereikia?

Farmų darbas suteikia žmo
gui smagumą, kadangi žinai, 
įjog sau dirbi. Pabaigęs dar
bą, gali,sau švilpauti. Tiesa, 
kartais tenka gerokai ir padir
bėti. Atsimenu, kartą rugius 
akėjau su liktarna,' ^ reikėjo 
pabaigti, o čia užpuolė nak
tis. Teko jr kornus kirsti ligi 
9 vai. vakaro, pęt tai vis 
mažmožiai, kurie paįvairina 
gyvenimą.

Viena moteris užsiniane pa
gyventi mieste. Iš nuobodu
mo ji tiesiog apsirgo, — netu
rėjo ką veikli. Bet kai sugrį
žo į* farmą, tai tuoj pasitaisė. 
Žiemą farmeriai kiek nuobo- 
dauja, nes darbąf susimažina 
ir jie neturi ką veikti. ’ y 
-Tris kartus teko verktb\anl 

farmų. # pirmą kartą, kąf žu
vo $20, kuriuos aš negavau 
pardavęs medžįus. ši andien

Tas perspėjimąs yra ir daviJaponija, jausdama, kad jos' • Tas perspėjimas yra ir davi- 
ambieija ir ateitis priklauso nuo rnas suprasti, kad kiniečiai ža- 
Shanghai laimėjimo ar 4>rą!aL i da pradėti bombarduoti japonu 
mėjimo, žada dėti visas pastan- ’ }aivns ir taip pat yra manda
gaus išbristi ir klampynės kiek gus protestas, 
galima sausesnė, ir todėl nenii- va|$tybčs, laikydamos savo lai- 
simato, kad ji be didesnių smu-įvus arfj japonų laivų, tuo budu 
gių trauktųsi. . Įjuos apsaugo prieš kiniečius/.

kad neutrales

Anglijos darbiečiai reikalauja 
sankcijų

Londonas, vas. 24. — Darbo
partijos seniausias ir įtakin
giausias vadas atstovų rūmuose 
George Landsbury vėl kelia 
balsą, kad Anglija padarytų vi
sa kas galima ir aktingai įsi
kištų į Shanghai reikalą, padė-

Tas mandagus protestas taip 
pat duoda suprasti didžiosioms 
neutralėms valstybėms, kad 
japonai, naudodamies tarptauti
nės kolonijos dalimi Honkew 
savo , karo štabamk tokiit budu ...... } tiesioginiai yra apsaugomi ne
utralių valstybių. Japonų štabo 
laivas Idzumo stovi kaip tik

dama Tautų Sąjungai nubausti |urti ncutr>alinės kolonijos irki- 
Japoniją, kuri yra sulaužiusi J nimfai negali jo atvirai bom- 
visus moralinius įstatymus pa
saulyje.

harduoti, nes šoviniai nukrinta 
į neutrali? zoną. Perspėjime sa- 

Landsbury reikalauja, kad di- ^ma’ kiniečiai neatsakys 
džiosios valstybės, ypatingai už nuostolius, kokie gali atsi- 
Anglija,f privalo parodyti pasau
liui, kad smurtas ir iškilmingų 
pasižadėjimų laužymas neturi 
išsisukti nenubaustas. Deja, dėl 
Darbo Partijos susmukimo pas
kutiniuos rinkimuose, mažai 
yra vilties, kad jos balso kas 
klausytų. Dabartinė' Anglijos 
valdžia užtikrino Ameriką, kad 
ji neprisidės prie ekononpško 
boikoto prieš Japoniją.

tikt, jei neutraliai laivai toliau 
trukdys kiniečių operacijoms 
prieš japonus.

.Smarkaus mūšio kruvini 
nuostoliai'

Shanghai, vas. 24.

Tokyo, . vas. 24. — Girdėti, 
kad Japonija protestuos Ame
rikai dėl jos lakūno dalyvavimo 
kiniečių aviacijoj.

ORRSj£
Chicagai ir apylinkei federa-

Po 
trumpos pauzos japonai pradė
jo naują smarkiausią ataką 
prieš Kiangwan kaimą, bet 
taip pat atmušti ir nuvyti, per
kėlė atakas pi rėš Chapei. Tokiu 
budu dar viena smarkiausių 
atakų tapo sulaikyta i# japonai 
dabar tik laukia ^pastiprinimų 
atvažiuojant. Kalbama, kad ja
ponai laukia dar • 60,000 karei
vių atvykstant ir nori turėti 
po 10 kareivių prieš kiekvienus 
7 kiniečius. <

Vakarykščias mušis buvo vie
nas smarkiausių, japonams me
tant bombas po 250 sVarij sun-

kia. Buvo ir yra šimtai jau
nuolių, /Kurie pasiekė savo už
brėžtą tikslą, nors jiems ir te
ko skursti. Ar mažai buvo 
tokių jaunuolių, kurie Valpa^ 
raišo universitete skuto bulves 
ir plovė indus, užsidirbdami 
sau pragyvenimą? Jie baigė 
mokslus ir šiandien yra profe
sionalai. Ne vienam jų gal pa
sirodo džiaugsmo ašaros aky
se, kai jie prisimena sunkiai 
laiinetą kovą. Aš manau, kad 
jaunas vyras gali kalnus nu-i 
versti,/ jeigu tik.pa? jį yrą pa- 
kankamai^pasiryžimo eiti prie

ko pilnutėle svetaine, ir gan 
nuosaikiai svarstyta klausimas, 
kaip phsi rodyti skaitlingiausia 
rytojaus, t. y. vasario 23 dienos 
balsavime.

.0 tai buvo svarbu lietuviams.

TROKŠTA PRANEŠ 
TI APIE SAVO 

SKILVI

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Julius Mičkėvičius 
apleidžia Chicago

Julius •Mickevičius, žymus vi
suomenes darbuotojas Jr arti
mas' “Naiijięjį
šiomis dienį>Ąii§. 
reikalais aplankys kai

„bendradarbis, 
‘Naujienų’’, 

kurias 
lietuvių kolonijas Illinois ir In- 
diįną/ valstijose.*/. Pirmiausia 
sustos Westville—T čia pabuvęs 
kelioliką dienų,' keliaus į Terre 
•Haute, Clintbn, WesL Franlc- 
fort, ilenton, Zeigler, , Collihs- 
vi)le,- St., Lduisį ’ E. St.< ’Louis, 
'Benld ir t.t. Neabejojai^, kad 
minėtų kolonijų 4lietuviai, ypa
čiai “naujiepiečiaį”, p. Micke
vičiui teiks peikiamą paramą, 
kad jo kelionės. * tikslas butų 
sėkmingas “Naujienų” labui.d

Cicero/, ' . . . . ♦ ' . ■■■ \

Priešrinkiminis susirinkimas
.' -■’/< A • -V :

h ' •" , ■ . '
i Praėjusio pirmadienio vaka
ras tikrai buvo bizi. Republįko-

EKSKURSIJOS
LIETUVON

"Aš noriu pranešti 
kitiems apie mano 
patyrimą su Pape’s 
Diapepsin”, sako 
Mrs. B. Eastman, 
1200 California St., 
Dėnver, Colo. ‘"Aš 
išbandžiau daugelį 
dalykų nuo nevirš
kinimo, bet nė, vie
nas man nieko ge
ro nepadarė. Tada 
draugas prikalbėjo 
mane paimti kėlias 
tabletes šib pastebė
tino preparato.

"Dabar aš valgau net kopūstus be jo
kio nesmagumo paskiau. Jie man pir- 
maiu tiesiog kankindavo. Aš nebesu 
nė tiek nervuota, kiek būdavau; jau
čiuos daug stipresnė ir sveikesnė kiek
vienu žvilgsniu".

Vaistai turi turėti tikrą vertę, kad iš
šauktų tokį .entužiasttųgą pareiškimą, 
kaip šį. ‘ Tr tada ‘ ne‘vienas, bet šimtai 
ir net tūkstančiai, praneša apie tokį pat 
pasisekimą, negalima abejoti apie kasdie
ninį užtikimumą Pape’s Diapepsin teiki
me pagclbos kenčiantiems nuo skilvio.

Šios nekenksmingos, į saldainius pa
našios tabletės pašalina aitrumą, vėmimą, 
gasus, išplitimą. galvos skaudėjimus, 
kvaitulius ir kirus nevirškinimo simp
tomus.

IR NESVEIKAS?
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai, 
i.apie Savo ligą, ar silpnumą. 
' ir rinite t

~ j „i - 7 / sdvo tėiSėmš ir pareigarapgin-Kiamnvan kaimu, lauke jis-pa- >ti tolimuose rytuose. —
Mr. <Stimson«š pasakė, kad 

atvirų durių politika Kinijoj 
pasilieka šios vyriausybės poli
tika ir kad ne tik pačios Kini
jos gerovė, bet ir viso pasaulio 
gerbvė priklauso nuo Kinijos 
ntepriklpusomybės apgynimo.

Norėdamas Amerikos pareiš
kimui priduoti dar daugiau 
svarbos, Mr. Stimson paprašė 
ir/kitų valstybių priimti panašų 
nusistatymą, prieš japonų ag
resiją Kinijoj. “ši vyriiauysbė”, 
pareiškė Mr. Stimson, “nepa
kęs nustatinėjimo kokių ten 
neutralių zonų Kinijoj,'kaip Ja
ponijos užsienių ofisas nori”.

šiuose žodžiuose išreiškiama 
Amerikos apgalvota politika ne 
tik dabarčiai, bet ir tolimesnei 
ateičiai. Stimsono pareiškimas 
yra pirmas tos rųšies kur Ame
rika išreiškia savo griežtą nu
sistatymą prieš Japoiiijo 
ią ir tarptautinių sutrai 
žmoniškumo pyincipįų laužymą.

matė moteriškę sėdinčią b’ 
verkiančią. ^Tuo tarpu artino
si būrys japonų kareivių. Vie
nas šovė ij moterį, nepatąikė, 
tuomet kitas nutaikęs ją per
šovė vietoj, ir visi nuėjo.

Priešais ėjo japonų būrys, ne
šinąs neštuvuose užmuštus savo 
kareivius ir naikindamas visa, 
kas išilko no gaisrų ir bo^nbų.

Priešais degančius namus 
matyti didėli būriai negyvų ki
niečių civylių/ Vienoj vietoj 10 
kiniečių su surištomis ranko
mis sušaudyti ir suversti, prie 
apleistos paliepęs. Ties kitu 
degančiu namu klaksojo 5 ki
niečių, vyrų ir moterų lavonai^ 
Kitur sudegusios farmos kieme 
gulėjo nušauti senis fermeris ir 
moterikė, matyt, jo Žmona.

■ \ i- e

Kareivis papratęs būti 
šaudomas

San Fraricisco,"' vas. 24. — 
Trys vaikai ėjo su montekristo 
šautuvu ir vienas, pamatęs ka
reivį sėdintį pasakė, kad (‘ka
reiviai yra , pripratę būti šau
domi”, paleido į kareivį ^uvį. 
Kareivis’ sužeistas. Vaikas pa
dėtas, pataisos namuospa.

Italai pasmerkė 11 
^lavų

Roma, vas Santykiai 
tarp Ifalijos/ir' Jugoslavi jos vėl 
pradeda--aštreti, įai italai^pa- 
smerkė 11 slavų Mš' Slavonijbs 
terminams po 20-30 tneių ka
lėti už pasikėsinimą prieš italų 
pasienio sargybos automobilį.

Vėliausi ir. geriausi 
i gydymai išgydymui 

įvairių kraujo ligų, H reumatizmo, inks- 
tų. .pūslės, urina- 

Os rių ir visų užkre- 
čiamtįjų ligų- Tai- 

p pgi speciali gydy- 
mai sugrąžinimui 
energijos ir stipru- 
nio be laiko nu
stipusiems asme
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams.

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

D r. Ross kainoš yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti deį 
lengvų , išmokėjimų, kad kiekvienam 
nesveikam žmogui duoti progos išsi
gydyti ir tapti sveikų.■> nn. n m doas/—

’ '• ___ . _A .i .w .

smur
tų bei

7000 kiniečių lupa japo 
nūs Mandžurijoj

• • . 1 ' s
Harbin, vas. 24. 

ro Tamon vėl 
prieš kiniečius, r

—- Gen. Ji- 
mobilizuojasi 
kurių 7000 

skaičius pradėjo naują sukilimu
Mandžurijoj ir plėšia japonų 
gyventojus. •

žymus skaičius jiiponų atsi
dūrė rimtame pavojuje. 

\ ... .. .. ....
Kinų išeiviai gelbsti se

nąją tėvynę 
> .... .. .

Nanking, Kinija^ yas. 24. — 
Iš visu koloniiu kiniečiai siun-

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta
rė rengti šiais metais' sekančias 

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

" KLAIPĖDĄ arba KAUNĄ

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

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

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursiją 
Laivu “LANCASTRIA”

TIESIĄI Į KLAIPĖDĄ

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

Liepos 2 d., Laikraščiu Ekskursija 
Laivu “FREDERIK VEZ

į Scandinaviją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ 
Ši Ekskursija patogi tiems, kurie nori vežtis automobilj.

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

Liepos 30 d., Laivu “GRIPSH0LM”
į Švediją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

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

Dėl platesnių informacijų kreipkitės i Naujienas arba 
pas bite Laivakorčių Agentų Sąjungos narį.

Daktaras
t Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEGUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus npga- 

yįfpje, kosėjimą, gerkjės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite šia ir persitikrinkite ką jis joms gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 \ 
.valandai cit nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 

.4200 West 26 St. *. kampas Keeler Avė. - Tel. Chwford 5573

r—T5^-rv7riTr»~rr#--0115' pVT- 
mhinos. Nugalėtojai jau kvie
čia kitas partijas 'į talką, suda
ryti koaliciją, nors^senukai ir 
turi absoliučią daugumą, ačiū 
pereito šeštadienio rinkimams.

Konfliktas su Kinija pradeda 
Tokyo ne juokais jaudinti. Pa
tirta apie senųjų valstybininkų 
pasitarimus. Spėjama, kad trys 
seniūnai ir įtakihgiąusi valsty
bininkai, su kunigaikščiais Ma- 
kino, Saioriji ir Kimmochi ren
giasi padaryti civylį perversmą, 
tuo bildu 
kavusius

paraližuojant įsismar- 
militaristus.
užgynė reporteriams 

pasirodyti
Shanghai, vas. 23. —Užsie

ni ų korespondentams uždrausta 
besilankyti į japonų linijas, ka
dangi, kaip japonai aiškinasi, 
kaikurie reporteriai rašo “įsi
vaizduotus dalykus”.. Tai su
žinojęs kiniečių karo vadas 
Tsai Tihg Kai užprašė visus re
porterius pas save pietų.

Tardieu laimėjo pasiti- 
f. ■ kėjimą

, ■ ..... ......... ... f

Paryžius, vas. 24. —Nauja
sis premjeras Tardieu gavo 
parlamento pasitikėjimą ir iš
skubėjo į nusiginklavimo konfe
renciją Genevon. 

. . ........... ..... ...
Japonai Kinijoj “tik1 gi- 

: 1' naši”

Japonai

Geneva, vas. 24. — Japonija 
savp( atsakyme Tautų Sąjungai 
j reikalavimą sustoti invaziją, 
įžeidžiančiai atsakė, kad “Kini
jai, kaip puolančiai Šaliai, tu- 
fėin būti adresuotas Tautu Sa-

kiečiams
Berlynas, vas. 24. — Japo- 

’nams pareiškus pratęsto dėl vo
kiečių karininkų tariyiviino ki
niečių kariuomenėj, Vokietija 
pareiškė, kad jei tokių ir yra, 
jie patys už save atsako.

Atmetė Mooney dova
nojimo rezoliuciją

Washington, vas. 24. —Kon
greso teisių komisija, skaityda
ma, kad Mooney-Billings reika
las yra , Kalifornijos naminis 
reikalas, atmetė rezolnlciją, rei
kalaujančią paleisti minėtus ka
linius.

-u...----------------- -------—-

Mažiau laikraščių 
skaito

Kamajai,, Rokiškio , aps. šie
met 
žiau 
pus 
tais

šios apielinkės žmonės ma- 
jšsirašė laikraščių, net per 
mažiau ateina, kaip peręi- 
metais.

šeštadienj, Vilniaus gatvėje, 
savo krautuvėj pasikorė žymus 
batų prekybos savininkas p. M. 
Dulmarias. Jis nepajėgė mokėti 
krteditoriams...

Konservatorijos prof. komp. 
Jvarnavičius paraše naują ope
rą1 “Gražiną” pagal A. Micke
vičiaus “Gražinos” tekstą, ku
rį oporąi pritaikė K. Inčiura.

Tai jau bus trečio autoriaus 
lietuviška opera: pirmą lietu
višką operą parašė koipp. Mi
kas Petrauskas, tai buvo “Bi
rutė”, jis be to parašė dar ope
rą “žalčių karalienę” ir kelias 
operetes; antras lietuvis para- . 
šęs operą yra komp. V. Bace
vičius; dabar komp. Karnavi- 
čius taipgi patašė opera.

M.. Petrausko “Birutė” vai. 
teatre jau buvo statoma; dabar 
gal bus galimumų pamatyti 
Bacevičiaus ir Karnavičiaus i 
operas*

Pakeitė Vyr. Tribunolo 
sprendimą Kasperai- 

čio byloj •
ii—

Kaip žinoma, Vyr. Tribunolas 
patvirtino Kariuomenės teismo 
sprendimą—komuiifetą Kaspc- 
aritį sušaudyti. Respublikos 
prezidentas šavo iniciatyva pa
sirašė aktą, kuriuo Kasperai- 
čiui mirties bausmė pakeičiama 
visą amžių sun. darbų kalėjimu.

VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
Geriausia pashmčiant pinigus paštu arba 

telegrama per

< IMAIl J)JIII?INItfil^
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Springf ield, .111

Grand Rapids, Mieli
!š Lietuvos nepriklausomybes 

minėjimo.

1 Ilinojaus angliakasių i2-to 
dist rikto U. M. IV. o f Am, 
konvencija, Knight o f Co- 
luinbus didžiulėj svetainėje.

» ...
linu H
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Vasario 23 dienų iš ryto pre
zidentas John W a įkęri s atida
rė konvencija. Delegatų susi- 
valiavo 400. ftioa konvencijos 
svarbiausia užduotis bus ap
kalbėti algų klausimas, nes da
bartinė algų sutartis, pasibai
gia su kovo 31 diena. Algų 
komisija jau dirbo keletu die
nų prieš konvencijų. Ir dabar 
išduos raportų, kų yra nuvei
kusi algų klausime. Šnekama, 
kad reikalaus 6 valandų dar
bo dienos ir 5.dienų i savaitę. 
Taipgi, kad alguą paliktų tos 
pačios, t. y. tiek, kiek dabar 
už valandų darbo pareina, ši 
konvencija yra kaip ir užbai-

tad negali vaikščioti. Bet kai 
tik pasveiks, tai ji ir vėl pra
dės lankyti mokyklą.

Tai matote, kiek aš gavau 
atleidimų, o mano aplankyti li- 
gonys pasiliko linksmesni. Kitą 
karta Skuodžius papasakos apie 
kitokias šitikas. —Skurdžius.

mėnesio atsibuvusios 3 savai
čių konvencijos. Tąsyk dele
gatai išsėdėjo per 3 savaites, 
nesuspėję viską aptarti, tai da
bar vėl tie patys susirinko, 
kad neužbaigtus reikalus už
baigti. Be algų klausimo, dar 
bus sprendžiama ir. apie “in- 
junclion” prieš internacionalį 
prezidentą Jobu Lewis. Nu
imti “injunetion”, kaip kad 
Indeammplio intern^tionalė 
konvei/cija daugumasbalsų nu
tarė, ar palikti taip, kaip kad 
ir dabar yra. Rasis Ma nema
žai ir kitokių reikalų šiai kon
vencijai aptartrir išspręsti.

Mirė lietuviai. Vasario 2 d 
Kazys Maukus 55 metų. Pali
ko savo žmonų, 3 dukteris, 1 
sūnų, motinų ir 1 seseris.

Vasario 18 d. .luanita Gurs- 
kaitė-Andriuškienė. Amžiaus 
20 metų. Paliko vyrų, motinų,( 
2 brolius, 1 seserį ir seųukus 
(grandparents). .. ......

Gasparas Vaškevičius, am
žiaus 02 metų, * nevedęs! tapo 
aulomobiliaus užmuštas vasa
rio 18 dienų. Iš giminių pa
liko savo sesers dukterį, Hele
na Alšauskaitę, švogerį Aleksų 
Alšauskų ir pusbrolį — Julių

■B^R

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

pabaigoje, kuomet gavo & so- draugijos nariai, ypač pirmi- 
cialinei globai skirtų kreditų *ninkė p. Čiurlionienė, organi- pąt radio.

Ketvirtadienis, vas. 25, '32 '
.. ... . ... . , . . .7 ________ J .

Mapanipolfije, Plungėje; taip
pašalpų — 3000 litų.

Pabaigoje 1930 metų buvo 
įsteigtas “Darbo Biurta,” ku
rio tikslas surasti darbą jo ie
škančioms mergaitėms, ypač 
vykstančioms iš provincijos į 
Kauną ir teikti patarimus 
vykstančioms į užsienį.

Greta “Darbo/Biuro’’ įsteig
ti “Darbo Namai,’’ kuriuose 
negaunančioms darbo duoda
mas trumpesnis ar ilgesnis 
darbas ir pragyvenimu šalti- 
niš ir jos mokamos reikalingo 
darbo.

Per tą trumpų, laiką “Dar
bo Biuras’’ suteikė darbo ir 
patarimų 273 mergaitėms; 
Darbo Namuobe išlaikytos 109 
mergaitės, kurios buvo trum- j £ 
pesnį ar ilgesių laiką, nes viso 
lik šiam laikui įrengta 20 .lovų.

1931 nietais Draugijai skirta 
12,000 litų. /

“Mergaičių Bičiulių Draugi
jos“ įstatai įregistruoti 1929 
m. birželio mėn. 11 d. Draugi
ja turi du skyrius: Šiauliuo
se ir Mariampųleje.

Draugija pradėjo veikti ir
gi 1930 melų pabaigoje. Drau
gija įsteigė “Kauno stoties Mi
siją,” kurios tikslas padėti

zuoja viešąsias paskaitas: to
kios paskaitos buvo suruoštos: 
Kaune, Šiauliuose, Telšiuose

Draugi j apgavo 1930 m. pa
šalpos“ — 2000 litų. 1931 m. 
skirta — 9,000 litų.

2--‘ „ : . ■ . 
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(Patarlė sako: geriau vėliau, 
ncjąfu niekad. Taip ir mes prie 
paminėjimo Lietuvos nepriklau
somybės pradėjom rengtis tik 
už kelių dienų prieš vasario 16 
d. Bet yra sakoma kur vienybė, 
ten 1 ir galybė. Per, tas kelias 
dienas ne tik kad suspėjome 
sukviesti apie 5 draugijas bei 
kuopas, ale ir surengti pusėti
nai gerą programų. Šį sumany
mų pakėlė S. R. R. K. 54 kuo
pa ir užkvietė SLA. 60 kuopų, 
Moterų Sąjungos kp., švento 
Jurgio D-ja bei parapijos komi
tetų. Apvaikščiojimas įvyko 
vasario 21 d. švento Jurgio 
D-jos svetainėj. Programas bu
vo maždaug tok&: pirmiausiai 
S. Reglaičio orkestras sugrojo 
keletu kavalkų, paskui Moterų 
Sąjungos Choras sudainavo Lie
tuvos himną. Vėliau deklamavo 
ir kalbėjo J. Teiberis. Tas žmo
gus, matyti, pusėtinai apsiskai
tęs nes iš Lietuvos istorijos pa
pasakojo įdomių dalykų, ypatin
gai iš karo laikų. Seka duetas 
drauge M. Medžiuknienė ir K. 
Lekas sudainavo porą dainelių. 
Išėjo gana vykusiai. Reikia pa
sakyti, kad draugė M: Medžiu- 
kienė turi pusėtinai gražų balsą 
ir niekad neatsisako parengi
muose savo dainelėmis mus pa
linksminti. Už tai reikia tarti 
jai ačiū.

Kalba S. Naudžius nuo SLA. 
60 kuopos. Naudžius suglaustoj 
formoj perbėgo Lietuvos visas 
sunkenybes prieš karą ir laike 
karo, kokias jai teko pergyventi 
iki tapo iškovota nepriklauso
mybė. Savo kalbą baigdamas, 
jis pareiškė, kad Lietuva iško
vojo neprigulmybę ir per 14 me
tų, laimingai ją išlaikė. Lietuva 
ne tik išlaikė nepriklausomybę, 
bet per tą 14 metų padarė ir 
nemažų progresą, ypatingai 
ekonominiu žvilgsniu. Nors, 
jau nuveikta sunkus (įarbai, bet 
patys sunkiausi dar stovi .prieš 
lietuvių tautą nepajudinti,— tai 
yra atgavimas Vilniaus, kurio 
lietuvių tauta per amžius neiš
sižadės, sutvarkymas Klaipėdos 
krašto, sutvarkymas 
pačios Lietuvos viduj, 
liaudis nepakęs tokios 
riškos valdžios, kokią
dien turi. Jeigu Lietuvos žmo
nės liejo kraują ir dėjo savo gy
vybę už išluosavima tėvynės iš 
Rusijos carizmo jungo; jai jie 
mokėjo pastatyti Lietuvą ant 
demokratinių pamatų, kuriuos 
vėliau saujalė inilitaristų su 
Voldemaru ir Smetona prieša
kyj sugriovė ir sumindžiojo, 
tai Lietuvos liaudis mokės ir su 
jais apsidirbti, kai p •'apsidirbo su 
savo priešais.
, Draugas S. blaudžius, baig
damas savo kalbą, pasakė,—• lai 
gyvuoja laisva Lietuva, su visų 
žmonių išrinktu seimu ir su sei
mu Vilniuj^ Lai prasmenga vi
sos diktatūros, nežiūrint, ar jos 
butų fašistiškos ar bolševikiš
kos.

Botam dainavo duetų P. 'M. 
Ašmutienč su savo dukrele. Rei
kia pasakyti, kad p. M. Ašmu- 
Ueąė yra AmeHkoj gimusi ir 
^ugusi, bet savo dukterį moki
na lietuviąkiąi kalbėti ir lietu
viškas daineles dainuoti. Už tai 
vertą, ją pagirti. Vėliau P. M. 
AŠmuticno ir graborius S., Bar
to Xudaūiąvo porų dainelių. Kal- 
bčįą Į). Greičaltis apie Vil
nių. Jis, trumpais žodžiais apL 
bmįiw Vibūaus wi-

♦ n

Mikolai Batalov. kuris lošia gerojo Scrgiejaus rolę pirmame rusų kalbančiame vykstančioms iŠ provincijos 
paveiksle ‘‘Kdias j Gyvenimą”, kuris dabar yra rodomas Punch B Judy teater, Van 
Buryn gatvėj, arti Michigan Avė.
— B' ... .l.l.ll.' ■■■■■* HMM., A

no lietuvius prisidėti prie Vib 
niatis ,Vadavimo .komiteto, ku
ris čia yra susiorganizavęs. 
Baigus D. Grcičaičiui -kalbėti, 
Motorų Sąjungos Choras sudai
navo Amerikos himnų ir’tuo 
programas pasibaigė.

(Publikos buvo susirinkę vidu
tiniškai. Jokių apgarsinimų ne
buvo galima suspėti padaryti; 
tik viųtos lietuvių klebonas baž
nyčioj pagarsjno. Už tai jam 
reikia tarti ačiū. Visgi šitas pa
minėjimas Lietuvos neprigul- 
tnybės suteikė vietos lietuviams 
nemažai smagumo.

—J. Karsokas.

Kauną ir į užsienį mergai
tėms ir, ištikus nelaimei, pa
dėti. Stoties Misija per tų lai
kų padėjo 298 mergaitėms. 
Kadangi iki šiam laikui Drau
gija neturėjo savo globos įs- 
aigos, tai apie 20 mergaičių 
ui kalingų globos 
Mergaičių Globos 

laiku 
steigia mergaitėms 
vėjus bendrabutį —

Draugijos veikimas pasirei
škė (|ar propaganda žodžiu ir 
raštu; Stoties Misija duoda 
pravažiuojančioms mergai- 

pradėjo veikti tik 1930 m. tems informacijos lapelius, o

-

Mergaičių Globa 
Lietuvoje

Mergaičių globa Lietuvoje 
rūpinasi dvi visuomenės orga
nizacijos: Moterų Katalikių 
Draugijos — “Mergaičių Glo
bos Sekcija” ir “Mergaičių Bi
čiulių Draugija.”

Moterų Katalikių Draugija 
įregistruota jau 1926 m. sau
sio nien. 16 d., bet tos Draugi
jos “Mergaičių Globos Sekei-

a

Pastaruoju Draugija

10 lovų.v

Naujienų
Velykine Ekskursija Lietuvon

Didžiuoju laivu “Europa”

Kovo 17 d., 1932
Per 6 dienas į Klaipėda per Bremeną

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

Del sutvarkymo dokumentų, užsisakymo vietų ant laivo 
ir kitų smulkmenų kreipkitės tuojaus

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. arba Tel. Roosevelt 8500
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Carnegie, Pa
Vįsko po biskį.

Indiana Harbor, Ind
Gavau atleidimų

bosui

nesunku 
Kaip be- 
atleidimų 
nepatikai, politikos 

Lietuvos 
diktato- 
ji šian-

Viliončikų.
Visi šie mirusieji, palaidoti 

su bažnytinėmis apeigomis 
Kalvarijos kapinėse.

V. Černiauskas.

šiais laikais visai 
u a gauti atleidime-i. 
matant galima gauti 
iš darbo. Jei
tai tuoj' tau ir atleidimas. Yra 
progų gauti ir kitokių atleidi
mų už “smertelnus griekus”.

į?as mus žmones kankina ne 
tik nedarbas, bet dar ir viso
kios kitos bėdos, ištai nesenai 
sunkiai susirgo p. Jonas Kolas, 
šv. Kotrynos ligoninėj jam bu
vo p; daryta skubi- operacija. 
Taigi aš, norėdamas atlaidų ar
ba atleidimų, aplankiau savo 
gerą draugą Kolą. Nors ligonis 
jaučiasi dar silpnas ir jam sun
ku kalbėti, tačiau jis man pa- 

, pasakojo, jog sd juo viskas 
tvarkoj ir jis neužilgo pasveik
siąs.

P-as Kolas musų kolonijoj 
yra gąpa plačiai žinomas kaipo 
energingas veikėjas. Jis yra 
SLA. 185 kuopos pirmininkas 
ir LP1), Kliubo finansų rašti
ninkas. Aš nuo savęs linkiu 
j: m kaip galima greičiau pa
sveikti.

Teko man aplankyti U kitą 
ligonę. Tai ponų Kdrveflų duk
terį. Ji jau sugrįžo iš ligoninės 
ir randasi namie po savo mo- 
tinos priežiūra. Geresnės slay* 
gės, kajp motina, tikrai nega
lima surasti. Ponai -Karveliai 
dabar yra daug*lin^ąmęsj)i, nes 
turi vilties, kad jų dukreįc Ge
nutė greit pasveiks. Jos kbja ir 
rankute dar tebėra bauMą^%

Jau ir pas mus čia -gimęs jau-, 
nimas pradeda dalyvauti visuo
meniniame gyyenime. Štai nese
nai pradėjo organizuotis Lie
tuvių Draugiškas Ratelis, kurio 
tikslas bus lavintis lietuvių kal
boj. Prie organizavimo prisidėjo 
gabios lietuvaitės, kurios yra 
pasiryžusios savo sumanymą 
pravesti gyveniman. Prie tų lie
tuvaičių priklauso dainininkė 
Anelė Miliauskaitė ir smuikinin
kė Rozaliją Liepiutė. Joms pa
gelbsti ponios E. Kariznienė, E. 
K. šiiirmaitienė ir fP. Saduliene.

Vasario 13" d. jaunutė drau? 
gijelė surengė “Depression Pal
ty”. Atvyko pusėtinas būrys 
jaunimo ir iš aplinkinių miestų, 
kaip tai: Pit’tsburgh, Bridgevil- 
le ir Heidelberg.

Buvo tikrai smagu žiurėtj, 
kaip čia gimę berniukai ir mer
gaitės įdomaujasi savo tėvų 
kraštu ir kalba. Angliškai jų 
draugija bus žinoma kaipo Lit- 
huanian Frient ly Circle.

Tenka tarti padėkos žodis 
viršminčtos draugijėlės rėmė
jams, Ir pirmoj vietoj APLA. 3 
kuopos nariarhs už suteikimų 
veltui svetainės parengimui,
Pittsbuigho jaunuoliui J. Vai
nauskui už puikų orkestrų, kib 
ris smagiai palinksmino publikų. 
Ačiū taip pat p. J. Dargiai, po
nams Bakanams, J. K. Mažiuk- 
naį, p-iai Grinienei, O. Miliąus- 
kienčl, P. Sadulieųęi, M. Delkie- 
nėi, E. K. šiurmaitienei, Ę. Ko-, 
riznienei, J. Manckienei ir J.t 

• Ldkošalčiui už aukas įr pasidar
bavimą. '

Carnegie ir apylinkės lietu
viai, norėdami prisidėti prįe 
virš Ininėtos draugįjėlčs, malo
nėkite kreiptis šiuo adresu: A. 
Miliauskaitė, 12 Gre^g. St.
• —Rengimo Komisija.

/ NAUJIENOSE 
GARSINKITE®
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"As visuomet reikalauju Lucky Strike
“Niekap taip balso savybių neiškelia, kaip mikrofonas. Del to aŠ visuomet 
reikalauju WGKY STRIKE eigareio, kuris, tikrai žinau, bus palankus 
fpapo gerklei. Tduista savo kreditan turite dar vieną laimėjimą įvesdami 
naujos nusies Celofattiuį pakelio įvyniojimą, kuris taip lengvai atidaromas.”

“It’s toasted”
Jfaų Gerklei Apsaugc-pri.I knitijimus^prl.ž kosulį

N.pertlampom., Cellopkone Ullolko Iq "Sprwl»lw" Sk.nl VĮtii.i,,. Žyl.Slu

UŽSU^ AA.DIO LUCHY iį>TKiteli PROGRAMAI—60 moderniškų minulių ik geriausiais pasaulio jokių Orkestrais ir Walitr WhwMl, kmūo
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EKSKURSIJOS
LIETUVON

į KLAIPĖDĄ

kad

Dėl

Cicero
Priešrinkiminis susirinkimas
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Specialistas 
Rusijos

HELLO T)OC 
HHRE i I AM

AG-ĄIN

pažymėti šie 
J, Karpus, 
Juknis, Dr. 

’zas 
jo už 
m a

menesius
Žmona sirgo tris me. 
Kiek turėjau šutau- 

tie pasibaigė

, Praėjusio pirmadienio vaka
ras tikrai buvo bizi. Republiko- 
nai ir demokratai veikė.

Demokratai seimąvo bažnyti
nėje svetainėje ir kritikavo sa
vo konkurentus irgi demokra
tus. Gi lietuvių republikonų 
kliubas laikė nepaprastą susi
rinkimą p. LukŠtienės svetainėj, 
Kliūbo narių ir svečių . susirin-

FIVE 
Dolląrs The FIRST 
MISIT—THREE.TAE 
^ECOND AND ONE

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Foraiiių ir pianų moteriai vietoje ir 

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

Tek Poojevird ^3!. ^

TROKŠTA PRANEŠ 
TI APIE SAVO 

SKILVI

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Phone Hemlock 2325
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORTUS 

6504 So. Washtenaio Aito. 
CH1CAGO. ILL

Skelbimai Naujienose 
l.uoda naudą dėlto, 
ad paęios Naujienos 
r n n n

D0E5 THE 
DOCTOR. CHAIME 
1 VERV MUCH TO 

FIX A TOOTU

ko pilnutėlė svetainė, ir gan 
nuosaikiai svarstyta klausimas, 
kaip phsi rodyti skaitlingiausia 
rytojaus, t. y. vasario 23 dienos 
balsavime.

.0 tai buvo svarbu lietuviams.

Keliems metams 
turėjau net keturis 
Pats juos auginau. 

' gtma 
mokėti 
Arklių 
pastate 

kartą

9 vai. vakaro. Bet tai vis 
mažmožiai, kurie paįvairina 
gyvenimą.

Viena moteris užsimanė pa
gyventi mieste. Iš nuobodu
mo ji tiesiog apsirgo, — netu
rėjo ką veikti. Bet kai sugrį
žo f farmą, tai tuoj pasitaisė. 
Žiemą fermeriai kiek nuobo- 
dauja, nes darbai susimažina 
ir jie neturi ką veikti/

Tris kartus teko verkti ant 
farmy. Pirmą kartą, kai žu
vo $20, kuriuos aš negavau 
pardavęs medžius, šiandien 
ir $200 butų niekis. Antrą 
kartą, verkiau iš džiaugsmo, 
kai vaikai ant piano paskam
bino maršą. Trečią kartą 
verkiau taip pat iš džiaugsmo, 
kai savo namuose įsitaisiau te
lefoną. ' • ;

šį rašinį, kaip jau minėjau,

AR NESVEIKAS?
Pasitarki! su Dr. Ross, dykai, 
apie

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avc. Tel. Kcdzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, /
swimming pool. 1 ;

Rusiška i^ turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

>60 R.(6HT

'GC6k -1 me 
got-a-hane 
TH|S T06TH 

< y
z

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, 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 <ia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO/ VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kampas KeelerAve. Tel. Crawford 5573

gulėjau iš tos pat 
nusipirkti reikalin- 

Pirmiausiai įsigft 
; maistui liko dar 

$15. Na, ir gyvename nei al
kani, nei sotus. Medžiai vie
toj parsidavinejo po $1.75, o 
Chicagoj buvo galima gauti 
$2.00. Tad sumaniau kaiiriy- 
nams padaryti gerą. Surin
kau du karus malkij ir»pasiun- 
čiau į Chicagą. Vienas karas 
žuvo, nes. pirkėjas atsisakė 
priimti. (ielžkclio kompani
ja privertė jį malkas atsiimti. 
Jis turėjo sumokėti du kartu 
daugiau, negu buvo suderėta. 
Tie pinigai teko gelžkclįo 
kompanijai, o aš nieko negy
vam Taip ir žuvo mano $20. 
Papasakojau apiČ tai kaimy
nams ir prašiau jų, kad su
tiktų priimti tokias kainas, 
kokios buvo vietoj mokamos. 
Vienas, kaimynų pareiškė, kad 
aš turiu mokėti tiek, kiek ža
dėjau. Tai buvo'man didelis 
smūgis, ir aš net apsiverkiau. 
Nuo to laiko atsinorėjo daryti 
gerą artimui. '

Pradėjau mišką kirsti., Dar
bas nelengvas, bet didelio sun
kumo nesudaro, kadangi buvo 
didelis pasiryžimas visas kliū
tis nugalėti. 1895 metai buvo 
derlingi. Bulves sodinau su 
matikii tarp kelmij. ( Rudenį 
jų prikasiau 80 bušelių. Su
rinkau ypie tiek pat ir ropių.

diąna valstijose 
sustos Westville- 
kelioliką dienų, 
■liauto, Clintbn 
fort, Tlenton, Zeigler 
vinile,- St 

‘Benld ir 1.1 
minėtų kolonijų Tiettiviai 
čiai “naujieniečiaį”, 
yičiui teiks reikiamą 
kad jo kelionės tikslas 
sėkmingas “NaujienųPer naktį numaršavome ligi 

Stevens Point, Wis. Rytas 
buvo gana vėsus, tai užsuko
me į “road house” pasišildyti 
ir pamiegoti. Žinoma, šiek 
tiek ir užsikandome. Bandėme 
pasigauti traukinį, bet jis ne
sustojo, nors mes ir pusėtinai 
mosikavome rankomis. Vėl 
reikėjo špaltas skaityti per 10 
mylių, kol dasigavome ligi 
Junction City. čia nusipir
kome kiaušinių, kavos, o duo
nos gavome dykai. Ir tada 
butą gerų žmonių! Pasitaikė 
proga nuvažiuoti ligi Albcrt- 
sford. Paskui vėl traukėme 
pešti 24 mylias. Atsimenu, 
kad tai buvo apie 8 vai. vaka
ro. Miestelyj žmonės linksmi
nosi saliunuose. Mes netu
rėjome drsos užeiti į vidų pa
sistiprinti, nors tik apie pusę 
kelio tebuvome atmieravę. Pil- 
vdf tušti, naktis tamsi, o mes 
kad traukiame, tai traukiame.

Į vietą pribuvome 2 vai. ry
to. Po pasisveikinimo su 
draugu pirmi žodžiai buvo: 
“Duok valgyti!” Kiek pasil
sėjęs, ėjau pas fermeri us. 
Vaikščiojau, kaip pusprotis. 
Vienas titavėniškis sako man:

vokietis, ir lietu 
kas

$20. Karvę šėrėme ropėmis ir 
bulvėmis, — davė gerai pieno. 
Viską valgėm su sviestu. Vis
kas buvo pigu: bulvių bušelis 
penki centai, sviesto svaras 12 
centų, kiaušiniu tuzinas 8 cen
tai. Susidėję su kaimynu nu
sipirkome 400 svarų meitėlį, 
mokėdami po 3 centus už sva-

vakaro kalbėtojai galima 
V i Kokanauskas, 

A. J. Lunkus, P. 
Gussen, L. W. Ki- 

K. Deveikis. Visi davė vė- 
apsileidimą ir nesilaiky- 

vienylies.
Taipjau kalbėjo ir keletas 

kandidatų įvairiems urėdams. 
Kalbėjo kandidatus asesoriaus 
vietai Vendley Norvigos, -ko
lektoriaus vietai kandidatas A. 
C. Rothe 
vis kandidatas J. F. Kimbarl 
Kimbarkas pasakė daug teisy
bės, ragino visus laikytis vieny
bės. pilietis J. Jankauskas pa
tiekė programą daįnos ir piano 
melodijos, o dainavo Klem. Me- 
leckis. Jis balsą turi gerą ir ti
kisi .patekti j operą. Laimingos 
.jum kloties. Tik butų gerai,

F, Mikolainis < t • I

Kaip aš pradėjau f ar 
meriauti be pinigų

Savo ligą ar silpnumą.
3$$$^ Vėliausi ir, geriausi

. gydymai išgydymui
* įvairių kraujo ligų,

į /. / reumatizmo, inks-
tų, .pūslės, urina- 
rių ir visų užkre- 
Oam^jų ligų- Tai- 
PS* speciali gydy- 
ma* sugrąžinimui 
ępergijos ir - stipru- 
mo be laiko nu- 
silpųsiems asme- 

f nims ir lytiniai
silpniems vyrams. 

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

‘ Dn Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dej 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
nesveikam žmogui duoti progos išsi
gydyti ir tapti sveikų.

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe Street, Cbicago, III., 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 ą. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m.x iki 1 
p. m. Panedėlįais, Seredomis ir Suba- 
tomis nuo -10 a. m. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.

kad pasirodytų lietuvių tarpe 
su lietuviškomis dainomis.

P-lč Ona Skiriutė tai pasiro
dė tikra lietuvaitė, ir čia ji 
yra plačiai žinoma, gražiai 
skambina pianą. Ji ir dainavo. 
O pabaidai pasakė karštą kalbą 
pilietis Strielčiunas, senas vie
tos gyventojas, ragindamas vi
sus laikytis vienybės. —I).

“Tu esi tikras turčius, jei 
turi dešimtį dolerių. Nieko 
nelaukdamas siųsk žmonai ti- 
kietą ir pradėk .furmeriauti”. 
Žmona atvažiavo ir atsivežė 
pustrečio dolerio. Netoli ma
no žemės buvo slubutč; . kur 
kas prastesnė/* nei Lineolno 
lūšnele. įdėjau vieną langą, 
ištaisiau • vidų ir pradėjome 
gyventi. 

■ t

Iš krautuvės gavau $30 pa
siskolinti markutėmis. Mar
kutėmis 
krautuvės 
gų daiktų 
jau pečių

i J*

‘ As nonų pranešti 
kitiems apie mano 
patyrimą su Pape’s 
Diapepsin”, sako 
Mrs. B. Eastman, 
1200 California St., 
Dėnver,, Colo. • “Aš 
išbandžiau daugelį 
dalykų nuo nevirš
kinimo, bet nė vie
nas man nieko ge
ro nepadarė. Tada 
draugas prikalbėjo 
mane paimti kelias 
tabletes šib pastebė
tino preparato.

“Dabar aš valgau net kopųstus be jo
kio nesmagumo paskiau. Jie man pir- 
maiu tiesiog kankindavo. Aš nebesu 
ne tiek nervuota, kiek būdavau; jau
čiuos* daug stipresnė ir sveikesnė kiek
vienu žvilgsniu“.

Vaistai turi turėti tikrą vertę, kad iš
šauktų tokį -entuziastingą pareiškimą, 
kaip šį. ' Tr tada 'ne "vienas, bet šimtai 
ir net tūkstančiai, praneša apie tokį pat 
pasisekimą, negalima abejoti apie kasdie
ninį užtikimumą Pape’s Diapepsin teiki
me pagelbos kenčiantiems nuo skilvio.

Šios nekenksmingos, į saldainius pa
našios tabletės pašalina aitrumą, vėmimą, 
gasus, išpūtimą, galvos skaudėjimus, 
kvaitulius ir kirus nevirškinimo simp
tomus.

[Acmc-P. B A. Photo]

H’B«dale, III. —, Lineolno gimimo dienos minėjimas

lamas su septineta mažų vai
kų. Pinigų neturėjo. Daviau 
jam vieną karvę melžti per 
vasarą. Tuo sulaužiau savo 
prižadą negelbėti artimą. Bet 
kuriam laikui praėjus, jau tu
rėjau keturias karves. Kaip 
gerai tada jaučiausi! Ot, buvau 
tikras turčius. Dabar turiu 14 
karvių ir vis norisi daugiau.

1897 ir 8 metai buvo labai 
sunkus. Pinigų niekur nebu
vo. Siautė baisi bedarbė. 
Žmones skandinosi iš bado. Aš 
po pietų būdavo skaitau laik
raščius apie žmonių vargus ir 
galvoju, kad aš laimingas. Tu
riu visko, ko man reikia, —

Visą laiką aš stengiausi šiek 
tiek užsidirbti iš šalies ir ge
rinti savo farmą. Žiemą pra
leisdavau miškuose, o vasarą 
prie kelių taisymo. Tekdavo 
braidyti po pelkes. Darbas 
gana paikius, bet ir atlygini
mas £cras. Penki (įoleriai per 
dieną! Tais laikais tai buvo 
didelis pinigas, t . "

Per keturis metus neturėjau 
arklio, nes bijojau skolos. Jau
nam vyrui nueiti' 10 mylių bu
vo niekis 
praėjus, 
arklius. 
Arkliai tuo laiku buvo 
brangus, — reikėdavo 
po $200; ir daugiau, 
auginimas mane ir 
ant kojų. Kai pirmą 
įsigijau vežimą ir, pasikinkęs 
arklį, išvažiavau pasivažinėti, 
tai žmona net ’ apsiverkė iš 
džiaugsmo.

• Iš pieno pasidėjau nemažai 
pinigų. tokį
mokslą, kokį’uk morejo. Ne
rupi man senatve. Dirbau ne
lengvai, bet ir neperdaug sun
kiai. Esu sveikas. Daugiau 
nieko ir nereikia?

Farmų darbas suteikia žmo
gui smagumą, kadangi žinai, 
tjog sau dirbi. Pabaigęs dar
bą, gali sau švilpauti. Tiesa, 
kartais tenka gerokai ir padir
bėti. Atsimenu, kartą rugius 
akėjau su liktarna? ^ reikėjo 
pabaigti, o čia užpuolė nak-

skiriu jauniems vyrams. Ma
no pavyzdys mažai ką tereiš
kia. Buvo ir yra šimtai jau
nuolių, kurie pasiekė savo už
brėžtą tikslą, nors jiems ir te
ko skursti. Ar mažai buvo 
lokių jaunuolių, kurię Valpa^ 
raišo universitete skuto bulves 
ir plovė indus, užsidirbdami 
sau pragyvenimą? Jie baigė 
mokslus ir šiandien yra profe
sionalai. Ne vienam jų gal pa
sirodė džiaugsmo ašaros aky
se, kai jie prisimena sunkiai 
laimėtą kovą. Aš manau, kad 
jaunas vjTas gali kalnus nu-f 
versti, jeigu tik,pas jį yra pa
kankamai pasiryžimo eiti prie 
tikslo., . . t

meni, tai atrodo’, lyg koks sap
nas.

Po kiek laiko prisiauginau 
antrą karvę.’ Tuo laiku atva-

J linus jylieKevicius 
apleidzja Chicago

Julius’ Mickevičius, žymus vi
suomenės darbuotojas Jr arti
mas “Naujię.ife|’_.bendradarbis, 
šiomis dienomis “Naujienų”, 
reikalais ‘a'plafikys kai kurias 
lietuvių kolonijas Illinois ir Tn- 

Pirmiausia 
ia pabuvęs 

keliaus j Terpe 
■ West> Frank- 

Collihs- 
Louis,' b?. St. ’ Louis, 

Neabejojai^, kad 
ypa-

Micke- 
pararųą, 

butu 
labui.

Daktaras
i Kapitonas 

Pasauliniame kare

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta- 
. rė rengti šiais metais sekančias 

EKSKURSIJAS:
Balandžio 20 d., Laivu “EUROPA” 
per 514 dienas į BREMENĄ, iš ten gelžkeliu į 

KLAIPĖDĄ arba KAUNĄ

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

Gegužės 21 d., Laivu “STATENDAM” 
į, Rottcrdam, iš ten gelžekmi į KLAIPĖDĄ

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “LANCASTRIA”

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Birželio 15 d., Laivu “BERENGARIA” 
.į Angliju, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

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

į Scandinaviją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ
Ši Ekskursija patogi tiems; kurięr nori vežtis automobilį.

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

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

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

platesnių informacijų kreipkitės į Naujienas arba 
pas bite Laivakorčių Agentų Sąjungos narį.

šį rašinį skiriu tiems jau
niems vyrams, kurie bijosi 
pradėti furmeriauti, neturėda
mi daug pinigų. Jaunas vyras, 
kiuris turi šiek tiek pinigų, ga
li <Hnr ir šiandien drąsiai kibti 
į farmą.

Atkeliavau aš i Amerika 
1880 metų pavasarį. Sustojau 
Shąnlokin, Pa. Dirbau ant 
viršaus. Mat, tiesė kelią tarp 
dirbtuvių, tai mes kasėme že
mę ir krovėm anglių atmatas 
į grabe®. Mokėjo $1.10 per die
ną. Su lopeta semk ir semk 
žemę, o jeigu minutei sustoti 
pasilsėtu tai tuoj gauni saktį. 
Vieną vakarą užsikabinau ant 
inžino važiuoti namo. Vieną 
koją užkėliau ant lentos, o ki
tą turėjau su ranka užkelti, — 
taip buvau nuvargęs.

1893 m. buvo pasaulinė pa
roda. Buvo surengta taip va
dinama “Cbicagos diena’ 
vykau ir aš pasižiūrėti 
visą dieną nebuvo galima pil 
no žingsnio žengti: užpakali 
nis žmogus mina tau ant kul 
nų, o tu kitam 
vaikščiojimo skaudėjo kulnys 
ir pirštai. Žmonių buvo su
važiavę apie 700,000.

1894 m. darbai sustojo. Apie 
devynis mėnesius išbuvau be 
darbo, 
nesiūs 
pęs pinigų
Amen. Kartą nusipirkau kvor
tą nugraibyto pieno už 3 cen
tus. o žmona parsinešė už 
penkis centus bulvių. Sočiai 
papietavome. Tą uzboną dar 
ir šiandien tebelaikau kaipo 
relikviją. Atėjo ir 1894 m. ru
duo. Apie gavimą darbo ne
buvo galima nei svajoti. Tu
rėjau nusipirkęs 60 akrų že
mės. Įmokėjau $280, 6 sko
los paliko <$300. , Kartą ąŠ. ir 
sakau žmonai: aš eisiu į 
mą, o tu prašyk miesto, 
duotu maisto.

Kartu su manimi ėjo į 
mą dar vienas lietuvis, 
turėjo 10 centų. Aš įsisiuvau 
į drabužius dešimtį dolerių, o 
tris turėjau smulkiais. Del 
dviejų vyrų lai buvo geras pi
nigas. Pradėjome kelionę nuo 
Paulina ir 16-tos gatvės. Ėjo
me gelžkeliu. Priėjome nedi
delę- daržinę, kur dirbo trys 
darbininkai. Paklausiau, kas 
čia bus. Dabar toj vietoj sto
vi AVestcrn Electric dirbtuve. 
Cicero dar nebuvo, — visur 
aplinkui matėsi farmos.

Ketvirtadienis^ vas. 25, ’32 ■ ...... » ■ ■ ■■
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SKERDYNE ČIA PAT

Šiandje daug rašoma ir kalbama apie karą Kinuo
se, kur armotų šoviniai ir mėtomos iš oro botnbos Už* 
muša kasdien šimtus žmonių ir tūkstančius sužaloja. 
Bet, ieškant masinio žmohių žudymo pavyzdžių, nerei
kia eiti taip toli, žmonių gyvybės yra nuolatos naiki
namos čia pat, aplink mūs — kiekviėnaine Amerikos 
mieste, visoje šalyje.

Statistikos skaitlinės rodo, kad automobilių nelai
mėse per paskutinius penkerius metus žuvo kasmet tiek 
žmonių: 1927 metais — 25,851; 1928 metais — 27,966: 
1929 metais — 31,215; 1930 metais — 33,300; 1931 me
tais — 34,400.

kaip matome, tos kruvinos piutieš nė depresija ne
sumažino.

Bet užmuštųjų skaičius tai — tik dalis vaizdo. 
Daug daugiau žmonių tose nelaimėse bUna sužalojamd, 
ir žymus nuošimtis sužalojimų palieka nelaimių aukas 
raišais visam amžiui.

Per vienus tik pereitus metus automobilių nelai
mėse Jungtinėse Valstijose buvo sužeista 997,600 žmo
nių. Sudėjus šitą skaitlinę su užmuštų skaičium (34,- 
400), gausime vieną milioną ir trisdešimt du tūkstan
čiu (1,032,000).

Tai yra beveik tiek pat, kiek turi gyventojų visa 
Colorado valstija.

Tai yra kuone tiek žmonių, kiek gyvena Delaware 
valstijoje, Nevadoje, Wyominge ir Columbijos Distrik- 
te (kur randasi Jungtinių Valstijų sostinė Washing- 
ton), sudėtuose i krūvą.

Šitiek žmonių, vadinasi, buvo užmušta arba sužeis
ta automobilių nelaimėse per vienus tiktai 1931 m. Ar 
reikia dar didesnės skerdynės? O betgi žmones šitą pa
sibaisėtiną dalyką toleruoja ir nieko nedarb, 
butų sustabdytas. Gal reikėtų šauktis Tautų 
pagelbos?

yra jath priminga. Bet Vistiek jisai tfnkšta kandida
tuoti, ir jo šalihifikai jau paskelbė jį ekaht kandidatu.

< Hitlerio kandidatavimas reiškia, • kad Vokietijos’ 
fašistams nepasisekė susitarti su nacionalistais. '• Tuo 
būda atžagareiviai šiŪOĮSė Hnkimūose netūrės bendro 
fronto. Tai yra didėlis laimėjimas tėspttblikai.

Iš kairės pusės tespablikoš kahdiclritą atakuos ko- 
muhistai. Ėiėk balsą jiė galis, saliku Atspėti (kai kas 
mano, krid apie hėt tie balsai bus gtyhai pfė-
testo balsai. Vokietijos komunistai yra opozicijoje prieš 
viskį. Jie kovoja prieš Hriptiblikį tokitt pat atkrikltufttb 
kaip ir fašistai, nors jie patys gerai žino, kad jeigu 
respublika butų nuversta ir jos vietoje butų įsteigta 
Hitlerio diktatūra arba butų sugrąžinta itidiiatčfhijai 
tai komunistams butų arširitts, negu kam kitain (patiri- 
šiai^ kaip Lietuvoje, kur po taiitiiiiiiikų perversmo val
džia ėmė komūnįstUš šaudyti). O tikėtis Vokietijoje 
šiaildiė įsteigti sovietų valdžią, kaip Bušijojė^ gali negut 
maži vaikai.

Bet respubliką giiiti- komunistai iiėgrili, ries tai 
prieštarauja jų “mokslui”, jogei demokratinė respubli
ka tai — “buržuazijos išmislas”. Respubliką ir tas lais
ves, kurias ji teikia darbo žmonėms, jie. palieka ginti 
nuo fašistų ir monarchistų kitiems. Kadangi atžaga
reiviai yra suskilę, tai šit kpmūnistų taktika, galų gale, 
nesudarys rinito pavojaus respublikai. Denioktatmių 
partijų remiamas kandidatas, be abejonės, laimės. 
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Trumpa Socialinio 
Globojimo Lietuvo

je Apžvalga 
'•.i ........... ....

Didysis1 ketverių iriėtų ka
ras nuvargino Lietuvos kraštą 
ir jos gyventojus. Visur buvo 
viėn skUtdaš lt Vargas. Laiki- 
noji Lietu vos vyriausybe ture- 
jd Šiito kbitiŠifrfti sUšitupinti 

pridėti vargstantiems |mo- 
nėms teikti pagdlbą. fuų /tiks
lu buvo įsteigta atskira vie
šųjų dafljų it maitiriiiiio riii- 
nf įstoti ja. Šios ministerijos 
-kaip tik ir bųvO tikslas padė
ti biednuomehei, daugiausia 
bedarbiam^, Orgaiiizuojaht vie- 
šubsius darbus. Labdarybės 
teikalaą dar kol khš buvo at
liekamas tik visuomenės. Y- 
patingai buvtr skaudus liki-

JIE “NEPOLITIKUOJA”

kad jisai 
Sąjungos

Amerikostautininkai nuolatos rėkia, kad 
nereikią kištis į Lietuvos politiką, ' nes tai

Musu
> lietuviams 

ardą “tautinę vienybę” ir kelią vaidus organizacijose. 
Bet tas jų riksmas yra veidmainingas. - .

Štai, rengiant Vasario 16-os iškilmes, kur vadova
vo tautininkai, tenai jie pasirūpino, kad butų pasiųstos 
sveikinimą telegramos Smetonai.

Smetona sulaužė savo priesaiką ir sUtrėfnpė Lietu
vos konstituciją. Jisai atėmė daugumai žmoftių balsa
vimo teisę ii* valdo kraštą su pagelba ginkluotos jėgos 
— taip, kaip kitąsyk Lietuvą valdydavo Rusijos caras. 
Bet musų tautininkai jį sveikina ‘it sako, kad tai nė 
politika. ~

O iŠ tiesų, tai yra bjauriausios rųšies politika. Tai 
yra -teikimas moralės paramos despotizmai ir pasity
čiojimas iš Lietuvos žmonių, liejusiu savo kraują už 
laisvę.

SERMĖGIAI
t

Sermėgiai negalėjo džhiirš- 
ti karą. Visaip karą keikė. 
Kas Užmirš, kas nekeiks; kad 
visą ugnyje štipleškino, kad 
visą sugriovė. Paliko (ik juo- 
dttš nedėgulitlš. Net vėjArii 
groti nėbuvO pakraigių. Jėl 
kdr palaukėj artojas paliko 
žagrę Ir tą sddraskė. Laiikuose 
duobes frrie duobių. Apkasų 
virtinės. Kareivių kapai.

Nebuvo kur gyventi. Kas 
ętilitido į krites, kas į apkasus. 
Ratas privertė ir gyVUosiiis 
tįsti į želnę. Nes iš jo griuvė
sių sermėgiams buvo sunku iš
lįsti. Stirikit sulyginti karo 
skriaudą. Nors po karo, bet iš- 
lišk iš apkasų, jei dera kur į- 
lišti^O lūšną pamėgink atsta
tyti... Visus popus pasieksi. 
Bet kas biedną (kįauso. Vald
žia, tik ponam valdžia. Neži
nai kur iš vargo dėtis, O ji 
tave licituoja. Kai biednas ir 
.tyli, tai taip ir teikia, o kai 
biėdrias ir lygybes ieškai, tai 
komunistas.

—Nevienas buvome pas val
sčių. Bęt ar išklausė?! O štai 
daSakė; kad Vyžunų Julius ei
na už darbihilikų rėlkriltiš ir 
Suėmė. Bent trijuos mivrirū 
nuo žagrės. ) Nuvarė ir Urtei 
žvanijos...

Ogi karveliškių kalino pen
kių bernų ir vienos mergos 
kaip nebūta! Per lndsU kiemų 
su šautuvais varė ir dar ran
kos Užpakalin iižrišfoš.

—Sako, Vis politika.
—Ale kokiri ten 

kad teisybę kalba.
—Ištiesti, riCrado nei bom

bų, nei ką. Kad krtygų pale* 
pjj užčiupo. Alė knygas hė 
durniai drukavoja. Aną dienų 
Vyžtihų Julius paskaitė susi
rinkusiem vyram ir visi nei 
ripsalof j

—^ei girdėta, bei matyta^ 
kad tiž kiiygąz ttitriia. Prie ca
ro bUVo Sibiras. Alė lada rus- 
kis valde. O dabar i...

•—Kalba, kad riustidijo iL 
giem metam. Kitus į kokius 
ten Varnius išvežė.

—Ką Vjržilriiėhe ir darys be 
Viettintėlio sunatiš. Pūdymą 
kai nedaarė, taip nedaartas. 
Ir markatna, kai moteris į sa
vo rankas ims žagrę. Ją ir 
taip klapatas iižėdė, Priririslyt 
—sušaudė! Jiain iiiHria, kain 
ištrėmimas, tai gal gHš. 6 
toks sttdas, tai;..

-*—6—■ •
—*Jau svietas nfe It’ tur- 

mdii yard, bet kieįivtedda savo.
—Karas buvo nebtrt’i . 

jtiš tiederėjb, o parapijos kh- 
njgašfvjs l/agfclaš. Jis Iš kick- 
vteubš lūšnos t^ritikid savo 
sviriūri. Kad gei’rts į^evus, 
tegu iš jo riiritenes štjpllri mufc* 
dus. Ale Viš iŠ to Mel

—Ne galia, kad iš; 
kų jr UlUtių priskirs 
daižtarigirta-įluštias 
tritsim visa parapija ir ką. n)M8 #W4h pomirtinę 

t Ne tie laikdi, kad prieš kmil-rpifšfflpa. .....
y: ... ' -;

gą dtebėšiiii. Dirbi, dirbi, 6 čia 
ateina if dtiOk kaip jo. Sti 
šiuotoln išvarysimi iš lūšnos. 
Šlriiiiii iižjiKidyšim! 

. t K ■ • »

—Ką gi jani Dievas ne getas, 
kai tifešpatauiia tokidj parapi
joj. Jam Dievas it "padeda 
mttš irtnčyt. Prirėkia visokiais 
Velniais, kad tik daugiau neš
tų.

—Ktinigaš Su Liėvti pohaš. 
O ihumš ričrrt Dievo. Neš mes

politikai

KETURI KANDIDATAI VOKIETIJOJE

Vokietijos prezidento rinkimuose veikiausia bus 
keturi kandidatai: respublikos šalininkų kandidatas 
Hindenburgas (dabartinis prezidentas), nacionalistų 
(monarchistų) kandidatas pulk. Deusterbefg, nacional
socialistų (fašistų) kandidatas Hitler ir komunistų 
kandidatas Thaelmann. >

Stipriausieji oponentai šitoje kovoje bus liinden* 
burgąs ir Hitleris, — jei pastarasis suspės laiku griūti 
pilietybės teises. Jisai yra gimęs Austrijoje ir iki šidl 
nebuvo Vokietijos pilietis. Jo šalininkai bandė visokius 
“skymus” padaryti j^ piliečiu. ^Vienam miestelyje,- ku
rio administracija yra fašistų rankele, buvo bandomą 
paskirti jį policlhinku, — kaipo “vhlstybės tarnąutdjris” 
jisai tuomet butų automatiškai įgijęs pilietybę; Bet ši
tas šmugelis buvo iškeltas į aikštę, ir fašistas teko 
to plano atsižadėti. Vėliaus buvo skelbiama, kad jisai 
gavęs paskyrimą “profesorium” (nors Hitleris tėęa brii- 
gęs tik pradžios mokyklą) ar į kokią kitą1, valstybinę 
tarnybą, bet matyt, kad ir iš to nieko neišėjo. /

Piliečiu Hitleri galėtų padaryti reichstagas (visos 
Vokietijos parlamentas), tačiau reiehstago dauguma

jei pastarasis suspės laiku gauti

leidžia — 3,097,700 litų me
tams ir shvivaldyb&s — vaikų 
(8500)’ ir senelių (29,000) glo
bai — 20,370,600 į metus.

Beturčių gydymas Lietuvoje 
iki šiam laiktii irgi ne visai 
sutvarkytas. Valdžios 6 ligoni
nės ir 13 ambulatorijų turi 
per inefiis išlaidų apiė 2,500,- 
)00 litų, o pfljahių flpiė 1,00,- 
000 1ilŲ; valdžia prideda kiek- 
viėiidš Hiėtdiš pd 1,600,000 li
tų. briu^ikuši^ valdžia prideda 
pšichiatrihei ligonei (apie 
500,(MM) litų), lies vieno ligo- 
PiO išlaikymas kaštuojli 7 li- 
ttttt, O ligonis moka tik 2 litu. 
Kitdš ligoninės beveik išsivers
tų savo pajamomis, jeigu sa
vivaldybės mokėtų už betur
čius, o kiti ligoniai, nepriskirti 
prie beturčių, užsimokėtų lai
ku. Bet savivaldybės sunkiai 
moka už beturčius, dabar jau 
skolingos ligoninėms 1,170,- 
000 litų, daugelis ligonių, ne
priskirti prie beturčių, taip 
pat negali užsimokėti.

Savivaldybių ligoninėse 1929 
metais gydėsi 14,676 ligoniai, 
..............     r. ■

jie išgulėjo 209,839 dienas; li
goninėms išlaikyti savivaldy
bės išleido 2,227,239 litus; pa
jamų iš ligoninių turėjo 1,587- 
248 litus; pridėjo iš kitų paja
mų ..fr,

Sifiliu sergančių užregis
truojama per melus apie 2,000, 
triperiu taip pat apie 2,000; 
Sitį visiį vėnerikų gydymui 
valdžia turi išlaidų: odos• ir 
vėtiei*oš ligtj ligoninei Alytuje 
110,746 lt. ir 13 ambulatorijų 
170,258 lt., iš vist/ — 257,001 
litų.

Psichiškai nesveikų žmonių, 
Idtriems reikalinga globa, apy
tikriai ptiskaitoma, 12,200: iš 
jų — 3000 sergančių psichikos 
ligomis, 7,000 silpnapročių, 
1300 silpnapročių nebylių. 
Dauguma Šių psichiškai ne
sveikų gldiOja giminės; ko
kiems dviems tūkstančiams 
rcikdlittga gldba psichiatrinė
je ligdhiriėje. babtfr psichiat
rinėj ligoninėje yra 500 vietų; 
relkaiihga padidinti ligoninę, 
kad galėtų sutilpti dar 1,500

630,991 lt

invalidų ir mažų vaikų našlai
čių, nes audringas karas suar
dė ramų žmonių gyvenimą, iš
skirstė šeimynas ir paliko dau 
gybę vaikų našlaičių tiesiog 
be jokios globos. Reikėjo tuo- 
jaiis steigti prieglaudas, bet 
lėšų ncbUVO. Taip pat riebUvb' 
iš kur jiėh'is pdiifiti mdišto nei 
rtibų. Prie jų globojiriio^tUfėjO 
prisidėti ir Valdžia. Kiek Vė
liau Viešųjų ddfbų ir iliditihi- 
iho ihiilistėrila btiVO tėbrgahi- 
žtibta į “Darbo ir SOcialėš Ap- 
sdugbs 'fniilirittjf'ijįi/’ su atski
ru socialūs apsadgb's depafta- 
ttieritu, kuris dalinosi į du Sky
rių: 1) SOčialėš apsaugos it.2) 
trelntinių ir belaisvių grąži
nimo. Socialūs apsaugos klau- 
šinids -tdo metu, kada visas 
kraštas buvo nualintas, kada 
ViSUose Lietuvos kampėlltlOšč 
gulima buvo matyti vien skur
das, buvo vienas 1$ opldushp 
Reikėjo griebtis vidų galiiilų 
priemonių šiam skurdui, kad 
ne ’Vlšdi, tai bėiit dalinai pip 
Šdlihti. Tuo mėlti SOclalė itp- 
šdugd susirtipido ir Savivaldy
bes. Beveik prie kiėkviėhbš 
savivaldybes susidarė apsau
gos skyriai, kurie ir paėmė 
dalį šelįiiinb darbo savo ži
niom Ir taip valdžia ir savi
valdybes, ' gausiai padedant 
amerikiečiams ir visuomenei, 
pradėjo varguomenės šelpimo 
darbą. Pradėta steigti prie
glaudos, valgyklos, ligonines, 
maitinimo punktai ir lt.

Šilainė darbe pasižymėjo 
musų visuomėne, kuri prade-, 
jo otganizuoti labdaringas 
draugijas, o pastarosios steig
ti vaikų ir senelių, globojimo 
įstaigas. Šiuo laiku yra 40 
Labdaringų Draugijų, laikan
čių 104 įvairias beturčių glo
bos įstaigas. Globos įstaigų 
skaičiuje yra 29 tvaikų, prie
glaudos, 49 Genelių prieglau
dos ff 26 darželiai, šiose įstai
gose globojama: 3531 grynų 
našlaičių, 1Š93 turinčių vieną 
tęvų, 1374 turinčių abu tėvu ir 
2795 senelių invalidų, viso 
0503, Vien globojamą išlaiki- 
miii, neskaitant kitų išlaidų, 
išleidžiama virš 1,5 milijono, 
litų. Daugelis draugijų, neskai
tant jų laikomose prieglaudo
se globojairių jų, ieikin vietos 
beturčiams vienkartines pašal
pas, šu^elpia beturčius pro
duktais. Labdaringos draugi
jos savo rūpestingu veiįimu į 
riięluš įstengia slirinkti: piirį-j 
gaiš. 981,474’ lt. ir produktais 
146,867 lt. . ; > ’

< Aišku, tos sūirios nepakan
kama Vedamoms draugijų 
prieglmtdbiiiš dįlupimi, Valst. 
prieglaudų , išlaikymui (829. 
gldb.) valdžia skiria 700,000 It. 
į melus, gi labdarįtigų draū^i- 
ją laikomoms priėgldttdoms 
teikiama pašalpos įmetus: 
valdžios — dpiė 600,4)00 lt. Ir 
savivaldybių — apie 300,000 
H. Be to; sd vi valdybes laiko 8 
Vaikų (su 310/globojamų) ir 
U5 senelių prieglaudas sų, 761 
globdjamuoju. šių ^prieglau
dų išlaikymas sąyivaldybBms 
atsieina virš 600,000 'lįtU mė- 
tainš. Tačiau šis glGbbjihiaš 
yra persiu tiras, Daug nelai
mingų motinų, vaikų ir bejė
gių invalidų dar kenčia didelį 
škriedą. Jei palyginti vaikų ir 
senelių globojimą Latvijoje, 
tai latviai vien vaikų globai

KiHi A. Vaivada

DRAKULA
BRAM stoker

GRAFAS
Doran B C«.

go ar jo tik nebuvo suvėluota. 
Užtikrinau jam, kad Lueija 
dar tebemiegojo, bet kuo švel- 

i pasakiau, 
jog Van Helsingas ir aš tike- 

J'”11 jome, kad jati galas prisiartino.

Pumlrikm

(lėsitlydj
Netrukus LUcija pabudo ir 

pildydamas Vari Helsingo įša- . . . , . .
kymą dutiau jai kiek pavalgy-! Į^Uv“.'.’ “,^'1'. 
ti; Ji Vdlgė labai mažai ir tai J 
višai be noro. Bet ddbar joje I 
negalėjau pastebėti pėdsakus 
tos Vidujinės kbvos tarp besi
artinančios mirties ir gyvybės 
instinkto, .kuriais ikišiol pasižy- 
niėjo visa jos liga. Man labai 
keistas pasirodė vienas apsi
reiškimas; Vos spėjo ji prabus
ti, įsigriebusi vilkžolių laikė 
jas prispaudusi prie savo kru
tinės, bet jpuolusi j letargą ir 
pradėjusi kriokiančiai kvėpuotų 
gėles numesdavo šalin. Vėl pra
budusi visai priešingai, lai
kėsi ių įsigriebusi. Apie tai ne
galė j^p būti jokios klaidos, nes 
per visą naktį tie jos prabudi
mai ir ĮpdoKmai į letargą pasi
kartojo gana tankiai it kiek
vieną kartą pastebėdavau tą 
nepaprastą apsireiškimą.

šeštą valandą tyto Vau Hel- 
singaš atėjo mane pavaduoti. 
Athtraš užsrittdb ii- profeso
rius jd fiašigailėdamas leido 
jam ir toliau miegoti. Vos 
spėjo Vari Helsingas 1 bema
tyti Locijos veidą išgirdau jo 
savotišką įkvėpuojamo oro 
šhypštimą ir šiurkščiu balsu 
pradėjo šnibždėti man į ausį: 
“Pdkidk idngincš; iririh reikia 
šviesos!” Nusilenkęs ir be
veik ^figiahdęš sdvb veidą 
fjrie Lbcijoš veido atsargiai jį 
dgšiurėjd. Padėjo į Šalį v)lk- 
žoles ir pradėjo ntirišti nuo 
jds kaklo šilkinę skepetaitę. 
NeSh'djęš užbaigti, fluO UUŠte- 
liimO vOS netekęs kalbos neaiš
kiai flitmikčibjO, “Mein Goti! 
Mem GOtt!“" Aš irgi atskubė
jau . prie* loVOS ir pažiurėjus 
kas atsitiko, štiltas prakaitas 
niafte išpylė K Visus SudtcBė- 
j«d.

KaiždOš pTle još gerklės Vi
sai pranyko!

Per ištisas penkias minutes 
Van Helsingas žiurėjo į ją su 
didžiausiu atsidėjimu. Vėliau 
alšigrįžęs į mine ramiai ta
rė:

^Jj miršta. Dabar jau neil
gai/ užtruks. Atsimink mano 
Žodžius, šktHrimas bus didelis, 
jeigu ji Iriirs prabudusi ar be
miegodama. Nueik pažadink 
tą‘vargšą- j aliną j į vyruką ir 
leisk jam ateiti ir pamatyti jo 
įhylimąją užbaigiant paskuti
nes savo dienas; jis mumis pa
sitiki, ir, be tb, iries jam pri
žadėjome...”

Nriejau į valgomąjį ir Artū
rą pakėliau. .Valandėlei jis ne
galėjo šitšigrajbyli, bet pama- 
tęš pTri langinių tarpus į kam- 
brifį besiskverbiančius saulės 
spindulius, atsiminė ir pabu-

kraunam. O Dievas vienokiai 
maldai negalėtų būti nelygus.

—i^edttošim ir pamatysim^ 
kaip kunigas iš Dievo gyvėhs; 
Kad kiirittių rąsHts, tdi netu
rėtų tokį pilvą?’ Jie visi, luti 
prasimuša bažtiyČidn ar vald
žion, taip kaip gi’ ne mes.

—o—
Kunigas parapijoj jaute kaž 

kokią revoliucjją. Sermėgiai 
nustojo bijoję Dievo. Visoj pa
rapijoj kunigą 'keikė. Bažny
čion retai kttriš ėjo. Ir bedie
viais rėkė, bet ariei krttst.

—PtoCfcrttUs nemoka, kad 
ilttOirii pdknapądt. Da kokį 
certtą . išrttohyš. I’ats klebonas 
Itiša lėkštę panosih, O čia to
kia bėdttla LReikia riiišlyl kaip 
iš purvo išsikrap&tyt.v

—Kad Vyžtihieiiė kryžiavO- 
jas dėl sunatis, tai iiėbe kuni
go pirštai. Pėt painOkšliis tik 
bolševikas, bolševikas. Ir po 

’siai dienai toks jaunas vyras! 
O būdavo it Už armoniką ir už 
žagrę pirmas. O dabar, kdd 
nori, nėra kdni kuilių' vagoti 
varyti. Del ^VentO kunigo, pir
štus čiiilp. Aitas ir sti Valdžia 
suseina. Ale kažna ar ilgai!

—Kad ponas, tai ponas. Val
džia moka ir visais keliais ne
ša. Bet vis kaįp kiaurai! mai
šau. O tu biednas prakaite 
mirksti, mirksti ir duonos iš 
pelų pristingi. ?

—Kunigas; Didelis daiktas, 
kad liuiiigas. Kai sulcrusma, 
tai ir tclebonija subirČs! Vie- 
pą, tdi vienų. 0' visą parapiją 
pi’agai’dn nentivarys.7 Gana ką 
kėhtein. Bėilcia ’žeiiię paversti!

—Mdžų, kad zvariija Dievas, 
Dievas, t) iilė|b dėvyiiiaiš!... 
Meš itdip tdš LbžoHtis vatgš- 
tditi. D ktriiigaš piilrišta, hdip 
anas bagočins. Tegu kaip Kri
stus panešioja kryžių, tai ir 
bųp kitgs Dievus. Kristus, nei 
namų turėjo, nei pinigų krovė. 
O kunigas^..; Ką if kalbėti.

—*Kai Visa parapija £rieš 
Dievą hidriiiėš, tai kunigui bar 
das! -—Ą. ffddaitis. 1 
Kaniabiškiš.

JUOKAIU’^asdi'd-
\ ------  ... ........ .M. ....  . .........----------------

• - v ■ , • • . • ; •

.„Agentas. ^Tarrista privalai

pluoštą pinigų, vadinasi, pomii^ 
tli

Aplikantąs.— Tai užrašyk 
taiįište triip, Kad gyvais xbudit- 

, o, miręs!

. . ' ; . .. ' . •••• ■1

'tai išgirdęs Arturas užsiden
gė veidą rankomis ir suklupo 
ant sofos. Įspraudęs galvą į 
kampą verkė tyliai, bet visas 
drebėdamas nuo susijaudini
mo. Baėmiau vatgšo nelaimin
gojo ranką ir pakėliau jį nuo 
sofos. “Eik, Artūre, susivai
dyk, nusiramink: jai viskas 
bus daug lengviau pakęsti. Pą- 
daryli tai nors jai, Lucijaf?’ ’

įėjęs su Ariuru į Lucijos 
kambarį pastebėjau, kad Van 
Helsingas, visuomet permalan
tis ir sUprantas aplinkybes, 
aptvarkė kambarį ir megiiio 
jį padaryti kuo jaukiausiu. 
Jis petgi sušukavo Lucijos 
plaukus ir dabar jos galvą il
sėjosi ant pagalys apsupta 
auksihių, garbemiotų kašų. 
Vtfs mes įėjbinc į . vidų, ji at
merkė akis ir pamačiusi Artū
rų, tyliu, lipšniu bdlsii sušnibž
dėjo:

“AHure! 0, mano brangu
sis, kaip aš laimingą dabar 
tave pamatyti !\ Jis buvo be
einąs ją pabučiuoti, bet Vah 
Helsingas pastojo jum kelią.

“Ne,” sušhko, “he dabar! 
Paimk jds rankų? tąs ją la- 
bialt nuramins.”

Pkklausęs Van Helšingo it 
glostydalhaH jos ranką tarj) sa- 
vųpp Arturas atšikladpč prie 
Lucijbs lovos. Jas tikrai an
geliškas gražumas te! grįžo. 
Minkšti veido bruožai ir Švel
nios, didelės akys dkstino gro
žį kuris ilgini pranykęs, prieš 
mirtį vėl apsireiškė visoj pil
numoj; Bčl pamažu tOš dide
lės akys pradėjo mtrktiš ir ji 
įpuolė į gilų letargų. Lengvai, 
šveitriai jos krūtinė kilo ir slū
go; bet jos k^ėpMVimas buvo 
labai silppaš, lyg triCnko, jėgų 
nhstbjdšia kridikio.

(Bits dihtghiii)

Naiijris frą. 22 ,rKoVo^ 
gaiitas siafipic. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

AtEJO “Kultūros” NoTl 
1932 meili. Kaina 45c. Ga
lima gauti ^Naujienosė”.

*• ” *• ■' ' Į',

Reikalaukite ‘‘NAU1 
JIENAS” Mtt bite kam
po, kur parduodami lai* 
kraseiai. Pardavėjas lai* 
krattlŲ bus ffatatas 
Jditts patatftatrti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jusu pato- 
Kuino delei.

<
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Tarp Chicagos
Lietuvių
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C h i c ągos Lietuvių 
Draugija Savitarpi

nes Pašalpos ir 
apdrauda

Chicagos Lietuvių Draugijoj 
Savitarpinės Pašalpos yra pra
dėtas svarbus kaip ir perorga
nizavimo darbas. Jei neklystu, 
tas darbas bus paseka valdy
bos sumanymo.

Suprantama, sumanytojai 
pradėjo darbų geriausiais no
rais draugijos labui. Bet noras 
yra vienas dalykas, 
tai jau kitas.

Norima apdrausti draugijos 
narius kokioj nors milioninėj 
apdraudos kompanijoje kuri yra 
tiesioginiai suorganizuota 
žinjškiems pelnams, kuri 
dasi išimtinai svetimtaučių 
koše.

Tačiau lietuviškų kliųbų ar 
draugijų narių dvasiai neatatin- 
ka sumanymai, kurie paremia 
kokias nors milionines įstaigas 
(nors išreiškiama vilties, kad 
apdraudos kompanija priims 
Chicagos Lietuvių Draugiją Sa
vitarpinės Pašalpos j savo tar
pą, kad ją paremti. — M. A.). 
Musų “Savitarpines” įstatai 
sako (1 skirsnys, 2 paragrafas, 
paskutinėse eilutėse): “prisilai
kant darbininkiškų pirmeiviškų 
principų.”

Bet šio dėjimosi prie milio- 
ninės kompanijos 1 tikslas - yra 
kuomet nors už savo dolerį gau
ti krūvą dolerių. Apsidrausti 
dabartiniu laiku ąš nesu prie
šingas ne vienam. Bet tai jau 
privdtis kiekvieno asmens rei
kalas. O draugijai, kaip orga
nizacijai su tam tikrais princi
pais, netinka priklausyti prie 
bizniškos įstaigos, nes toks pri
klausymas reikštų sutikimą su 
pasakymu “ir dvėsi, nieko ne
turėsi.”

Štai žmogus visų amžių dir
ba ir mirdamas turi rūpintis 
klausimu, iš ko ji palaidos. Gi 
apdraudos kompanijos yra tiek 
geros, kad suėmusios iš jūsų 
po doleri kas mėnuo — apie 
tūkstantį dolerių per mėnesį 
— išmokės porą šimtų dolerių, 
kai pora narių numirs. !Per mė
nesį nariai sumokės apie tūks
tantį dolerių apdraudos kompa
nijai, o iš tų mokančių, jei 
mirs po porą narių kas mėnuo, 
tai kompanija išmokės keletą 
šimtų dolerių, šitokia apdrauda 
yra pelnas kompanijai.

O teikti musų draugijos to
kių paramų apdraudos kompa
nijai reiškia teikti senoviškai 
supuvusiai ekonominei sistemai 
paramų. Draugijų nariai turė
tų būti tam priešingi.

Daleiskime, kad suorganiza
vome Lietuvių Socialistų Są-

o rezulta-

milioninėj

mil-
ran-
ran-

Dr. Jonas Mironas
y Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 23 d., 6 vai. ryte 

1982 m., sulaukęs 22 metų, amžiaus, gimęs Chicago, III. 
Paliko dideliame nuliūdime inoterj Barborą, po tėvais Ge
čaitę, tėvą Jonų, brolį Antaną, augintinę seselę Oną, uoš- 
Vįene ir uošvį Veroniką ir Kazimierų ‘ Gečus, du švogerius 
— Petrą ir Kazimierų GeČius, švogerką vienuolę (Petro-' 
nėlę (Prančiškietę) ir gimines. Kūnas pašarvotas randąs! 
45J8 S. Ro£kwęll St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, vasario 26 d., 8 vai. ryte 
iš nfcmų į Nekalto Prasidėjimo Pąnelūs šv. parapijos 
baįiyčU. kurioje abibps gedulingos pamaldos už velionio 

. sielų, o iš ten bus nulydėtas į'šy. Kįžimieyo kapines.
Vipį u. a. Pr. Jono Mirono gimines, draugai ir pažįs

tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
:x suteikti jam paskutinį patarnavimų įr atsisveikinimų.

Nulipdę Uekigne
Moterį Tėyipj, Uošviai, švogeriai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, tel.

•r 'T—-

AMBUL/VNCE PATARNAVIMAS DIENA ir NAKTp 
z Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramu 

patnrnHvimų, kuomet jis yra ląbiamdid reikalinga*,;

J. F. ĖUDEIKIS & C0.
JŪSŲ GRABO1IAI . J

Didysis Ofisas <

4605-07 South Hermitage Avenue
VU TMonib YARDS 1741 it 174:

tvarkos verčiamas, 
vargšų apdraudos 

kraunasi turtus, 
draudžiasi netiku-

UI ■ .................... . ■ ■■■ ■■! !■—II III M»—M——    NH.I ■■■■■■■<■ U

jungą arba Lietuvių Darbhrin- 
:kų Partiją. NįUjąusdami, kad 
[gal,bus sunku toliau ekzistuoti, 
^akysiu, imtumėm ir pri,sidėtu- 
mūm prie demokratų arba re- 
publikonų. Ar logiškai mes pa- 
sielgtumėm, ar neitumėm prieš 
savo principus?

Kai kas gal argumentuos, 
Kad turtingieji įsirašo į apdraur 
dos ’ kompanijas. Taip, įsirašo. 
Kiek turtingesnis asmuo, • turė
damas atliekamo kapitalo nuo 
kasdieninių išlaidų, investuoja 
savo kapitalo dalį tikėdamasis 
nors po mirties pralobti. Tai 
godumo Ženklas. z •

Turčius kapitalistas, tdrėda-. 
mas perviršį kapitalo, investuo-’ 
ja *| apdraudos kompanijas ke
lis šimtus tūkstančių dolerių,! 
už kuriuos nereikia mokėti .tak
sų. Tuo tarpu tie pinigai jo 
šeimynai-familljai bus išmokė
ti su geru pelnu. Bet paprastas 
žmogelis, kuris turį žiūrėti, kad 
butų iš ko Už savo kailį kuo 
graboriui užsimokėti, stengiasi 
apdrauda užsimokėti, nutrauk
damas dolerį nuo savo suvar
žytų reikmenų, tik netikusios 
visuomenės

O iš tų 
kompanijas 
Darbininkai 
sios tvarkos verčiami taip da
ryti. Bet kaip organizacijoms, 
tai visai pro šalį yra. tai da
ryti.

Nes kam mes tverėme tas 
savitarpinės ]>ašąlpos lietuviš
kas organizacijas? Pirmiausia 
patriotizmu vaduodamiesi: kad 
būtį kaip galima daugiau lietu
viais,’ kad galėtumėm palaikyti 
santykius su 
tuviais; kad 
viškai 
antra — iš 
kad galėtume vieni kitiems (lie
tuviai lietuviams) broliškai pa
gelbėti: trečia — kuomet esa
me visi darbo klasės žmonės, 
tai kad galėtume kur susieiti, 
susiburti su sau lygiais, ap
svarstyti savo reikalus; ketvir
ta 
esame piliečiai, nepriima kita
taučiai vienaip ar kitaip politi- 
kieriautj, o daugelis esame vi
sai nepiliečiai, gi norime šiek 
tiek politikieriauti; taigi vir 
sutverėme savas organizacijas, 
kad papolitfkieriauti.

Gal kas sakys, kad pašalpi- 
nėse organizacijose /neturėtų 
būti politikos ? Vienok ji yra 
\r bus, kaip pas kitataučius, 
taip ir pas mus. Turime ir po
litinių organizacijų. Bet dau
gelis ar nesupranta, ar nenori, 
arba negali politinei,organizaci
jai priklausyti, tai veikia pa
ša! pine j.

Tas ne blbgai, -kuomet šian* 
die politika pasireiškia tarp vy
ro ir pačios. Tad tenka many
ti, kad be jos negali apsieiti ne 
pašalpines - organizųcijcs. Bet 
kucmęt mes suvienysime saVo 
pašalpines organizacijas'su ap
draudos kompanijomis, tai nu
stosime daug lietuviškumo. x

'Tverdami savo pašalpines or-

senos tėvynes lie- 
galūtumem lietu- 

tarp savęs tvardytis;
broliškos meilės:

daugelio iš musų, nors ir

l
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Garsinkites “N-nose’5

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais. Ketvergais ir Subatoms 
2420 IV. Marquette Rd. arti We$tern Avi 

Pbone Hemlock 7828^
Pagedėliais. Seredomis ir Pėtnyčio -ii 

1821 So. Halsted Street

Pbone Canal 6222

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

Valandos) 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street-

Telefonas Republic 7868 *

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky- x 
tių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

graboriai a

Lietuviai Gydytojai

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

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

Hemlock 8151/ \

DR. V. S. NARES'—
' (Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
24 20 Marųuette Road

Valandos': 9—12. 7—9. Antradienį it 
Ketvirtadieni vakarais pagal susitarimą.

-------- O---------

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

Ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

(Acmc-P. & A. Photoj

T. V. Soong, Kinijos finansų 
ministeris, kuris pareiškė, jog 
Visa tayta remiaj 19 armijos 
pasiryžimą kovoti su japonais.

ganizacijas \ neturėjome tikslo 
leisti kam nors iš jų pasipelny
ti daugiau ar mažiau, kad su
dėjus didelius turtus, ieškoti 
didelių galvų mus valdyti, tvar
kyti, kad butų amžiams užtik
rinta. organizacija, kad palikti 
savo vaikams kokius paveldėji
mui turtus, kad įtrauktų mus 
j istorijos lapus.

Ne. Dirbo pasišventę 
darbui asmenys. Visi 
stengėsi prisidėti savo

tam 
nariai 

pasi-

sulaukęs 3 6 metų 
gimęs lapkričio 26 d., 

Pitsburgh, Pa.

7019

ANTANAS MAULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu va

sario 24 dieną. 4:10 valandą ry-.. 
to 1 932 m..
amžiaus,
1 895 m.,

Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Marijoną, po pirmu vyru 
Maulienę, po antru vyru Macki- 
nienę. patėvį Nikocjimą Mackinį, 
dvi seseris — Michaliną ir Adelą, 
brolj Ciarence, dėdę Putrą Maulį, 
dvi pusseserę^, ,—r Ba/hb^ Petrąi- 
tienę ir Marijoną Mikšienę, du 
švogerius — Kazimierą Petraitį ir 
Povilą Mikšį ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
S. Maplevvood Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj. 
rio 27 diena. 8 vai. ryto iš 
į Gimimo ,Panelės Šv. į 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines. ■

Visi a. a. Antano Maulio gi
mines. draugai it pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patąrnavįmą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Patėvis, Seserys, 
Htolis ir Giminės, i

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

vasa- 
namų 

parapijos

. ....................................................................................... .... -
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N USK1N'ros K V ICTKOS
A Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms Bankietams ir Pagrabam
' . Vainikai ’ ■

3316 S. Halsted St. TeL Boulevard 731 i

I MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
r DYKAI OEL ŠERMENŲ

šventimu, kad palaikyti tas oi> 
ganizacijas tiek ilgai, kiek ap-j 
iinkybės leis joms būti lietuviš
komis. Daugelis prisideda visai 
nemanydami, kad jiems reikės 
imti pašalpos ar pomirtinės, 
prisideda tik iš patriotizmo, 
<lel draugišumo, nors žino, kad 
jų sumokėti keli centai ar dd- 
leriai negrįš. Jie to nepaiso; 
sakt^ paliks lietuviams.

Kitoks ūpas bus, kai lietuvis 
žinos, kad jo sumokėti pinigai 
liks kokiai miliomnei kompani
jai, kada dabar norima Chica
gos Lietuvių Draugijai Savitar
pines Pašalpos būtinai užkrauti 
apdraudos kompaniją. -

Taigi ir turėjau apie tai kiek 
plačiau prasitarti. Dabar ipč- 

1 ginsiu trumpai paanaližuot tuos 
planus, kurie yra teikiami “Sa
vitarpinei”. —M. Kasparaitis.

(Pabaiga bus)

Gražus lietuvių radio 
programas
—. t, .

I Praeito antradienio vakare, 
labai daug malonumo davė 
klausytojarps lietuvių rado pro
gramas iš stoties WGES, kurie 
kas antradienio vakarą yra' lei
džiami per pastangas ir lėšas 
lietuvių prekybinės įstaigos, 
Peoplęs ‘ Furnitpre Kompanijos.

’ Panelė Ona Pestininkaitė, Jo
nas Romanas ir Antanas čia* 
pas labai gražiai ir sutartinai 
dainavo rinktines lietuvaių dai- 
neels. Dr. A. L. Davidonis pa-J 
tiekė labai įdomių patarimų 
,apie sveikatą, o juokdaris “Ča-t 
lis Kepurė”, kaip ir visada, bu-

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų . na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood $840

Graboriai

S.M.SKUDAS
Lftidvis'

GRABORIUS IR f BALSAMUOTQJAS
Didelė (r graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. R o os e v eit 7532

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

” ' r* '* * »..'•*

Patarnauja laidotuvėse kUopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 

darbu busite užganędinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516,

2314 W. ?3rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

S. Court, Cicero, III
Tel. Cicero 5927

1439

................ .. *’**«wrįi
■ ■ 1 \

M

vo labai rūpestingai prirengęs 
naujų juokų.

Taipgi graži riiuzika, žingei
dus pranešimai ir priimna pra
nešėjo kalba, įdomino ir žavėjo 
klausytojus.—N.

Teldpųas Yards 1138 \

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzitmuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
zTųriu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th Si.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49tb Ct.
, • • • «

Telefonas 
*. * 

Cicero 3724

Lietuvės Akušerės
Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

K MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Pbone 
Hemląęk 9252

,^v>^A*v|vvv'*V'zv>/'</vv,'AA/>A\/wvv*zv,'Afv*^^lvv

atsitaiso
Prirengia

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugtyžo iš LietuUos <
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skąpdė^imo. svaigimo- 
akių aptemimo, nervhotiimo. skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, - 
trumparegystę ir toliregystę.
teisingai akinius. Viduose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas SU elektra, paro
dančią mažiausias klaidas SpeciaU atvda 
atkreipiama į mokyklos vaidus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliofriis 10 iki 12 V. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ, LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMŲ- 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Rainos pigiau kaip kitur.

47JL2 South Ashland Avė.
Phbąe B.oulevard 75.89

Tel. Yards 18?9

DR. G. SERNER
LIETUVIU AKIŲ SPECIALISTAS

v .. f

Ofisas ir Akidių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedaliomis nuo< 10 iki 12
8

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

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

Duokite savo akįs išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotam Optometristdi 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas
Valandos 9 ryto iki 9 vak. kasdien

DR. J. GROUPE 
4631 S. AMind Avt. Ttl. Vudt 67&0

Lietuviai Gydytojai

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 vąląndai ryte;
< nuo 6 iki 8 valarichl vakare]

. apart šventadienio ir ketvirtadienio

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 4 7tb Street

Ofiso ir Rez. I ei. Boulevard s

DR. BERTAŠH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez.» Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 14Q4

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer AVe.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimu 

Ofiso Tel. Lafayette 73 37 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

.Netoli ^6tb St. Cfycago. JU.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieoą ir naktį Virgii^ia

2 iki
10

0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue
< Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 025 7

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ^

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. 1LL.

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

2400. IV. Madison St.
VĄ: 1 iki 3 po piečiu. 6 iki 8 vak.

Tel. WeSi 2860
N.amų telefonas Brunswįck 0597

SVARBI ŽINUTE 
DR. M. T. STRIKOL 

Lietu vys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į nąųją vietą po nr.x

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

Nedėlioj pagal- sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany A ve.
Tel. Prospect 1930

Lafayette 4146

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

9(. iki 11 valanda) ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. JLKOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

,2403 W. $3rd St, Suite C 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2}59 So. Leavitt S L Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlįoj pagal sutartį

DR. A. L. YUSKA 
2422 B7. Mfaauette Rd. 

kanipąs 67ęh ir Artę?iaii Avė. 
Telefonas Grovebiil I5^§ 

Valandos nuo 9 iki 11 rytb. nuo 2-4 
tfr 7-9 po pieta, seredoms po pietų ir 

nekėlioms paęal susitarimą 
B “-I1.-." ■- .'-B — tj“t»

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 Vakaro.

X-Ray Phone Cicero 1260

j vairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I Stb St., netoli Morgan Sb 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 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 Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
K 7 iki 8 vai. Nedėl . nuo 10 iki 12

Rez. Telepbon^ Plaza 3200

• <*>" “Ofiso Tel; Victąry 6893 
Rezidencijos. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:

3102 So. Halsted St.
arti 31 st Street 

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

Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Advokatai

R. GUGIS
ADVOKATAS

jk, MIESTO OFISAS
127 \N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
1323 South Haltted Stceet 

f Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergį 
t Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kucltinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal* 255ž ' 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 .iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 1502 "^el. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv. ir S u bato s 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337
II ....................■Ilki I .py

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B, BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W Adpms St., Room- 21 .7 
Telepbone Randolpb 6727 ‘

Vakarais 2151 W 22nd St. nito 4-9 
Telepbone Roosevelt 9090

N^mie 8-9 ryte TeJ. Republic 9600

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Bjoulevayd 2800

Rez. 6515 So. Rofkwell St. J 
Td. Republic 9723

i5s
Telepbone Fjanklin 5745 

Namai: 3117 S. Union Avė.
Telepbone Victory 2213



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką sako radio klau
sytojai

Naujienoms,—
Išklausę Jūsų duodamą” pro

gramų norime pranešti, kad 
mums labai patiko taip dai
nos, kaip ir lošimas, širdingai 
ačiuojame už suteikimą atkar
totos dainos p. Zabukienės, km 
rią mes norėjome išgirsti. Taip
jau ir pirmos daineles patiko, 
nes pirmą kartą girdėtos.

Lauksime ateinančio sekma
dienio. —Naujienų skaitytojai.

UMMiOurriiiMT r

progos čikagiečiams/ lietuviams 
pasidžiaugti ir patiems įver
tinti ant kiek tai tdli skiriasi 
operetės, o pttO daugiau ope- 
ros, nuo paprastų koncertų.

tėvių Audi
sted strcet

—Koncerto rėmėjas. •

So.

NAUJIENOS, ChKagO, m.

Lietuvaitė šokėja ant galo publika dar labiau plo
jo, bet į tą laiką ir jos nume
ris užsibaigė.

Zidor laikraščių pastatas 
115th ir Michigan Avė.

Ajiderson laikraščių pasta-

Ketvirtadienis;'....T .J.

Didėjąs
vas. 25, ’32

Biznis

P-lės Čepukaitės 
koncertas

'-------H ■ ’
Tniftipa jos biografija

Patėmijęs žinu

tę, kad State ir Congress teat
re šoka lietuvaitė* panele Dar- 
ling Lucky (Liutkus), .dargi 
chicagietė. Nutariau būtinai pa

gavo čartėrį. Tam
Kliubas 1savo šokant

žvaini • 4 •• /t 1 /I

“Agurkai”
I ■■■ 1 ■■ ■ I H

“Pirmyn” choro sulošta ope
retė “Agurkai” ilgai pasiliks at
minty tų. kurie turėjo progos 
ją matyti. Kada' garsioji Chi
cago Civic Opera apleido Chi- 
cagą ir jau liovėsi aidėjusios 
tos malonios operų arijos, dau
gelis iš musų netekom progos, 
kad ir oro bangomis .pasiklau
syti, pasidžiaugti tų brangiųjų 
dailos perlų, jau ilgimės ir jau 
su nekantrumu laukiame atei-j 
nančio sezono, kada opera vėl 
sugrįš.

Atsilankai kartą, kitą į ope
rą ir klausais tų garsiųjų ope
ros dainininkų, pasilipusių po 
grimu, pasirėdžiusių išdidingais 
blizgančiais rūbais, arba varg
šo skurliaus sermėga, kaip 
veikalas reikalauja, - skęstančių 
įvairių spalvų, šviesose, su vi
sais tekniškais scenų prirengi- 
mais; pildo savo užduotis koks 
šimtinis pulkas artistų, o kita 
šimtinė orkestros muzikantų 
lydi dainininkus muzikos akor
dais,—tai žmogus, kad ir bū
tum geležinis, jau lieki auka. 
Ir ta muzikos galybė tartum 
hipnotizuoja žmogų, ■ nešasi sif 
savo, teikdama sielai ilgai ne
užmirštamą brangią valandą: Ir 
už tą neįkainuojamą turtą tiem 
operų tvėrėjams, kompozito
riam s-gėnijams, pasaulio istori
ja jų nemirštanti vardą palieka 
amžiams.

Pereitą nedėldienį Čikagos 
lietuvių rinktinėms muzikalėms 
spėkoms, po globa Pirmyn cho
ro, Lietuvių Auditorijoj tapo 
parodytas puikus atspindys 
virš minėto brangiojo -sielos 
turto, kada sulošta /buvo ope
rete “Agurkai”, šiandie jau 
visa Čikaga žino apie taip ne
paprastai puikias pasekmes, ir 
ne vienas galvoja, kad negavo 
progos tą operetę matyt. Tai 
brangus dailės dalykas. Jeigu 
operetė “Agurkai” butų buvusi 
pastatyta Chicagos operos na
me, prie visų tekniškų įrengi
mų, tai ir patys profesionalai 
pripažintų didelį kreditą lietu
viams. Už tai čia jau reikia 
pripažint garbe musų daininin
kams, lošėjams, muzikantams, 
o daugiausia vedėjams už jų 
gan ilgą, intensyvų pasišventi
mą prisirengiant prie to didelio 
ir prakilnaus darbo.

Klausimas dabar kyla, kada 
mes vėl turėsime progos pasi
klausyti, pasigrožėti operete 
“Agurkais” ? Pavyzdžiui, kada 
parvažiuoja Čikagos didžioji 
opera, tai savo sezoną neku- 
riuos veikalus stato net keletą 
kartų, ir kiekvieną sykį publi
ka klausosi su dideliu- entuziaz
mu tų pačių arijų, ką jau gir
dėjo pirmiau. Dabar, kada Pir
myn choras turi rankose tokį 
brangtį dailės turtą, kurį jau 
nepaprastai įvertino dalis či- 
kagiečių pereitą nedėldienj, tai 
rodosi jis privalėtų suteikt pro
gos ir tiems, kurie jo nematė r 
pakartot.

Auditorijos svetainė /šį sykį 
butų jau per maža, paėmus do
mėn tą faktą, kad daugelis 
žmonių, kurie girdėjo, ateis ir 
vėl, ir kartu atsives dar dau
giau pažįstamų su savim. Ma
nau, kad Pirmyn choras kartu 
sų režisieriu. ir orkestros ve
dėju, dar kartą padės savo pa- 
Btangas ir tuo dar kartą duos,

Kupiškėnų Bendras 
Kliubas Amerikoj

kupiškėnų Bendras 
Ame
reikalui pasidarbavo advokatas 
Kūzimieras P. Gugis, neimda
mas už, savo darbą atlyginimo

K. B. K. A. nariai ir valdyba, 
per savo prezidentą, Joną- J. 
Kulį, išreiškia padėką adv. K. 
P. Gugiui Už jo pasitarnavimą 
K. B. K. A. 890 napų organiza
cijai. 1

ši organizacija yra beparty- 
vė. Jai gali priklausyti bilė lie
tuvis arba kalbąs lietuviškai, ir 
nedaro kokių skirtumo kokių 
įsitikinimų ar pažiūrų jis butų. 
Visų tikslas yra: apšvieta, kul
tūra lietuviuose.

Visų lygi mokestis: 10 cen
tų mėnesiui arba $1.20 mėtams. 
Organizacijos sieRiasi rengti 
prelekcijas, steigti knygynus 
tarpe susiorganizavusių kuopų ; 
orgariizacijai nedaro skirtumo, 
kur kliubo nariai gyventų — 
nors ir Lietuvoj, Kupiškio vals
čiuje; sulyg didžiumos1 kuopų 
ir narių nutarimu, veikiama, 
kad galima butų uždėti viešas 
knygynas su skaitykla.

Organizacijos tikslas yra pa
statyti namą savo narių ir po
draug viso Kupiškio aplinkinių 
valsčių žmonių naudai, kad 
žmones galėtų juo nemokamai, 
kaip vieša įstaiga, naudotis 
kad įstaiga butų po K. B. K. 
kontrole.

ši organizacija turi tik
vieną tikslą. Narių sumokėtos 
aukos ir mokesčiai nebus su
vartoti jokiems kitokiems tiks
lams. j . <

Jeigu nariai užsiima kitų ku
rių organizacijų reikalais, tai 
jau jų privatis reikalas; Bet 
jie neturi, teisės panaudoti K. 
B. K. Ą. vardą kitokiems tiks
lams. O iš K. B. K. A. nebus 
duota jokia auka kitokiems ti
kslams, kaip tik nurodytam au
kščiau. t /

Urugvajaus (Pietinėj Ame
rikoj) kupiškėnai suorganizavo 
K. B. K. A. skyrių. Tai dabar 
kliubas turi viso 10 kuopų.

Laukiama kada Brazilijos ir 
Argentinos kupiškėnai padarys 
tą patį.

Jonas J. Kulis,
JK. B. K. A. prezidentas.

Kovo 11 diena Lietuviu Au
ditorijoj p-lė Valerija čepukai- 
tė duos koncertą. Ryšy su tuo 
koncertu patieksiu žiupsnelį ži
nių iš jos biografijos.

Pradinę mokyklą, iki 7 laips
nio (grade), ji lankė \Vells.- 
Pradinės mokyklos kursą baigė 
Portrage Park mokykloj.

Aukštesniąją mokyklą (high 
sdhool) užbaigė Muray F. Tu- 
ley. Šioj mokykloj pasižymė
jo smuikuodama orkestvoje. 
čia ji buvo koncertmeisteriu ir 
mokinių orkestros direktorių..

Murray F. -Tuley mokyklą 
baigusi įstojo į Northwestern 
universitetą, kurį ir dabar lan
ko.

Muzikos pradėjo mokytis bū
dama aštuonių metų. Pirmas 
smuiko mokytojas buvo P. Sny- 
der, kuris davė pamokas na
muose. Paskiau, _ apie metus 
laiko lekcijas ėmė pas rusą var
du Voronec. Tuo laiku tas 
rusas ir daugiau lietuvių mo
kino. Voronec buvo sutaisęs ir 
orkestrą iš savo mokinių. Apie 
pusę tos orkestros buvo lietuvių 
vaikai. Tad ši orkestrą gan 
dažnai grodavo ,jr lietuviams, 
ypač gi Bijūnėliui.

Vėliau ji nuėjo mokytis į 
Carl Bunge Conservatory of 
Music. čia taipgi priklausė 
esamai orkestrai ir vėliau ta
po soliste tos orkestros duoda
muose koncertuose, šią kon
servatoriją p-lė čepukaitč bai
gė birželio 5 d. 1927 in.

Pabaigusi šią konservatoriją 
pradėjo imti smuiko pamokai 
pas lietuviams pažįstamą pir 
maeilĮ smuikininką Ąlex Ka
minsku i* < t - . i

To betgi neužteko. Įstojo į 
Chicago College of Music. Smui
ko lekcijas ėmė pas Alexander 
Leham. šią mokyklą lankė va
karais, nes dienomis teko lan
kyti aukštesnioji mokykla (high 
school).

Tūlam, laikui praslinkus, mo
kyklos direkcija paskyrė ją mo
kinti kitus harmonijos ir' smui
ko srityse; bet tuo pačiu laiku 
pl-ė čepukaitė nepertraukė sa
vo mokslo.

Dar vėliau nuėjo pas Jacque 
Gordon, Amerikoj gerai žino
mą, tuo laiku mokytojavusį 
American konservatorijoj, kad 
pas j j smuiko pamokas imti, o 
kitų dalykų mokintis pasiliko 
Chicago College of Music mo
kykloj.

Pagalios, kada baigė Tuley 
aukštesniąją mokyklą, tai ap
leido Chicago College pf Music 
ir įstojo į NorthWestem uni
versitetą. čia ji mokinasi .jau 
trečius metus, čia ‘prįklaUso’ 
Evanston Symphony Orkestrai.

Praėjusį rudenį p-lė čepukai
tė tu/ėjo pakvietimą įstoti į 
Chicago Women)s Symfrhony 
Orchetrą. Kadangi .tečiąu 
Northwestem uniyersitetoz pa
tvarkymai neleidžia priklausyti 
kitoms orkeštroms, tad ta pro
ga atpuolė. , \

šiemet šeštadieniais, nuo 10 
iki 12 valandos dienos, p-lė če- 
pukaitė mokytojauja t North- 
westem universiteto setlementė. 
prie Noble ir Augusta gatvių. 
Ji'duoda smuiko pamokas. <,Hans Kaiųpfer iki galutinos

Kaip matote, p-lė čepukaitė 
dirbo praktiškai dvigubą darbą. 
Ji mokinosi, kaip ir kiti ber
naičiai ir mergaitės, mokyklose 
eidama’ tų mokyklų v kursus. Ji 
dirbo antrą darbą mokindama- 
si smuikuoti. Dirbo 
ir vakaraiš.

Ne' stebėtina, kad 
nors dar visai jauna,

svetimtaučių teatre^ Pasirodo, 
kad tai burleskas, kuriame ,Miss 
Lucky turi šaVo, rodos, 4-tą 
numerį dėl patrąukimo publi
kos. Pasirodžius musų lietuvai
tei >aht estradas, publika pra
dėjo ploti. Nors tikros prie
žasties nepatyriau, bet, manau, 
kad publikai patiko gražumas 
rūbų, gražus kūno sudėjimas, 
o kas’ svarbiausia tai apie 
10 minučių išsilaikė galų 
pirštų visai nenusileisdama a^t 
kulnų, šokdama pradėjo povė
liai nusirėdyti, ir iki pabaigė 
savo numerį, tai jau būvo be
veik yisai nusifėdžiuši. žinoma,

bai vikriai ir jos muskulai vei
kia kiekvienas atskirai taip, 
kad, rodos, elektros krečiamas. 
Buvo kdletas ir kitų numerių* 
bet tai paliksiu 4 savo draugui 
aprašyti, — jis gal geriau įsi
žiūrėjo, nes aš prie tatnsos 
viską mačiau. —Senis.

Schoenwalls laikraščių pa
statas, lllth ir Michigan Avė.

Haustman laikraščių pasta
tas, 103r d ir Michigan Avė.

Newman laikraščių pastatas, 
737 E. 91st Place. •

ne

Roseland

'iKeioimai Isaujienose 
duoda naudą dėlto, 

ad pačios Naujienos

Norgč kdrpotacija iš Detroito .(sky
rius Borg-Warner Corp.), kuri ilditbi- 
nėja Rolla^or teftigeracorius, pasak jos 
prež. Howard E. Blood, 'tikisi lab^ sėk
mingų šių metų.

“Jeigu pardavimai pirmą 1932 m. 
mėnesį gali būti kriterijų, pardavimai 
Norge Rollator refrige ra torių nuolatos 
didės“, savo p. Blood. “Sausio mėn. 
išsiųsta d ir syk c^ugiau refrigerątorių, 
negu sausy metai atgal, nors 1931 m. 
buvd sėkmingiausi Norge korp. istori
joj”* '

TEL.
WAB. 6124

Vidumakčid) 
lošimas 

kas 
subatą

Telefonuokit 
dėl sėdynių 

dabar j

ir
A.

tą

Ernje Schaafo rungtynės su 
Striblingu ,

Rytoj Chicagos Stadiume j- 
vyks labai svarbios bokso rung
tynės tarp Striblingo ir Ernic 
Schaafo.' Pastarasis yra skaito
mas vienas geriausių boksinin
kų. Prieš metus laiko apie jį 
mažai kas težinojo. Bet kai 
jis pateko į Jack Sharkey ran
kas, tai tuoj pradėjo smarkiai 
kilti. Per kelioliką mėnesių jis 
ląimėjo |2 rungtynių, daugu
moj atvejų “knock-out’u?. Dau
gelis mano, kad Schaaf’ui pa
siseks nugalėti ir Striblingą.

Jack Sharkeyv taip pat bus 
Chicagoj ir duos savo mokiniui 
patarimų.

šiandien svarbios ristynės
Šiandien Rainbo jFronton sve

tainėj, Clark ir Ėawrence Avė., 
įvyks didelėsrristynės.. Risis 
Hans Šteihkę/su George Zaha- 
riąs ir Frank Bronowicz su

pergalės. Steinke yra žinomas 
kaipo vienas žymiausių ristikų 
pasauly. Jis yra nepaprstai 
tvirtas ir moka gerai ristis.

Be, tų dviejų vyriausių porų, 
risis dar Hans Bauer, Marshall, 
Steinborn, Geprge Hills, Gari
baldi Ir Niek Nestor. Steinborn 
yra skaitomas vienas stipriau
sią žmonių pasaulyj.—N.
—-—r—*— — 
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,.

........ i kad pačios Naujienos 
penktadienį kovo 11 d., Lie-lyra naudingos;

’ I • '< “J f- ''.'-■it ■■ . ■

dienomis

šiandie/ 
yra’ vie

na puikiausių lietuvių smuiki
ninkų. Ir dar lavinasi, dąr pro
gresuoja. h

štai jos koncertą girdėsime
A MA M M i ..A A M M

Kur galima “Naujienas” gauti 
Roselando apielinkėj.

Buohinski, . bųČernė, 11853 
Michigan Avenue.

Ivanauskas, .
Kensington • Avė

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

J. Rass, laikraščių pastatas,

grosernė, 122
' F '• »

PRANEŠIMAI
Naujienų spulka

■ ■)---------------------------------------. f

Naujienų skolinimo fr- būda
vo jimo bendrovės nauja serija 
prasideda su 1 d. sausio 1932 
m. Galima įstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštinė atdara nuu 
8 ryto iki 8 vai.' vakaro kas

LIGŲ 

galvos 
galvos 
ir pa-

STATE PIETUS
NUO CONGRESS

f ' Kur 
BURLESKE 

Yra

/BURLESKĖ

Be paliovos 

kasdie (

JI vai. '

k ryto iki 1J 

\val. vak.

I

šią savaitę vaidinime dalyvauja lietuvaitė šokėja Dartin Lucky-Liutkiutė

n V14 Al Dykai įžanga su šiuo pasu, jei R1 A B ft
T B UI jį lydi viena apmokėta įžanga.v Geras rUAUA
■ ■»■■■ iki sekamos subatos, kovo 5 dienos. " flVllV

MADOS MADOS MADOS

&559

8618 2537 £559 £618
—# r.,, i ► , 7 • • ■ •• .

2559 r Jaunutei panelei siutelis. Labai praktiškas ir patogus. Sukirp-
mieros 8, 10, 12 ir 14 metų amžįaus mergaitėm. > ' <

2537 —- Labai popolianškas ir praktiškas siutais pavasariui. Galina siū
dinti iš sunkesnes arbr lengv'ėsnčs materijos. Sukirptos mieros 16 ir 18 taipgi 
36. 38, 40 ir 42 colių 'per Krutinę. '

2618 t— Paprasti suknelę kurioj išrūdysite plonuti. Sukirptos jniėros 36, 
33, ^0. 42/44, 46, 43 ir 50 colių per krūtinį

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę Arba priduri pavyzdžio 
numerį, pažymėti, mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti < pinigus arba paš
to Ženkleliais kąrtū su užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patterri Dept., 1739 
So. Halsted St.< Chicago/ III.

tos

7

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago, III 

čia įdeda 15 centą ir prašau at-

ir

siųsti man pavyzdį No
r ' ė '

Mieros .......................  per kratine

' v .

/J''it frtfj ■

Ši įstaiga yra pal 
Autaupinimo ,pinigų 
Jei įnvestmentųz ir paiankiaut 
ia dėl darbininkų ži*. mių.

Del * platesnių ini<*rmacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St 

T. Rypkevičia, sekr.

šia

Bridgeporto bučeriai šaukia susirinka
mą 25 d. vasario, 8 vai. .vakare, Ch. 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted St, 
Kviečiame visus bučerius ir groserninkus. 
Bus svarbus susirinkimas, nes bus- iš
aiškinta kaip nupirkti pigiau tavprą ir 
pigiau parduoti už čenštorius.'

— Valdyba.

"Birutei” Choro repeticija įvyks šian
dien vakare, lygiai 8 vai. vakare, Gage 
Park salėje, 
laiku pribukite.

Visi choro dainininkai-kės

■ ...........t—.y . ...................

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR. S. LINET
* SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

Mes išpaikiname pleiskanas, 
niežėjimą, sausumą ar riebumą 
odos, šustabdome plaukų slinkimą 
gelbstint plaukų augimui.

Gražus, Švelnus galvos plaukai yra 
patraukiančia pagražinimą veidui ir visai 
žmogaus išvaizdai.

MUSŲ. KAINOS YRA ŽEMOS ,

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

Room 204

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

TEL. VAN BUREN 1Ž00 
* ■ *

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

Kitą laikąz pagal susitarimą.
....................;............................................................ .

HALSTED ELECTRIC SHOE 
REPAIRING SHOP

Vyrų puspadžiai ir kulnys ...—$1 
Moterų puspadžiai ir kalnys   7|5c 
Vyrų veltines skrybėlės išvalomos

ir sublokuojamos .............i.------ - 50c
• ESTELLE ŪTOS

1823 S. Halsted St.

KAS DAR NAUJA?
v ■ '

— WEST CENTRAL WIND0W 
SHADE CLEANERS

Pamatysim sekančią subatą
I į, <iį ■ . .---T ———-

JUS NETURITE
PRALEISTI----
25,000 žmonių jau matė garsųjį Rusi-' 

jos kalbantį paveikslą
(su angliškais užrašais)

LIFE _
ir. buvo sujaudintil

—GALINGA DRAMA 
—ŽAVINGOS DAINOS IR ŠOKIAI

Dabar rodomas 
visą laiką

50c. iki 6:30 v. v.

Van Buren prie
Michigan

PUNCH& 
JUDY

STANKŪNAS •
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
• Tel. Yards 154« ■

■ - -1 —' ■ ■ t " 1 7

" r...

Mes pildome 1931 
metų

Income Tai
blankas

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.

. ?■

. Orėsiu Dezaininimaą 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
I Mm teikiame ekspertu laatruk 

d J m tinote kurtuoM. Dieaoml* 
•r vakarais ®ema kaina tie 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami Rašykite (M 

knygute* apie iiirag. kuriuo 
Iqs įdomaujate.

l . Skrybėlės
I Mm Umokinslmr kaip deaal 
' ninti ir padaryti gražia* skry 

bfilM. kol mokinau* Diplomo* 
duodamos. Ateikite ar raftyklt 
dėl nemokamo* knygutes.

MASTĖS COLLEGK
JOS F. KASNICKA. Principal 
190 N. STATE MAN. 9719

r~ mmntaa—*r -i— . — —i—1

CLASSIFIEG ADS.
r» i....■ . mhmtim

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 

COLLEGE
672 West Madison Street

Financial
*_______ Pinansai-Paskolos

SAUGŪS INVEST-
MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo 
inorgičiaus. Geras užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės J 
Naujiena^, 1739 S. Halsted St 
Box 1382.

<

Help Wanted—Female
REIKALINGA salesmanų dėl grandi

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

2334 Blue Island Avė.

For Reni
BARBER SHOP

Darbščiam barbenu i už labai žentų 
kainą, nuo gegužės 1 d., parenduosime 
Barbernę, kuri randasi 2415 W. 63 rd 
'Street.

DRAPER « KRAMER 
341 E. 47th St. 

Tel. Oakland 1356

Bus.nes^ Chances 
PardavimuiBizniai

PARDAVIMUI arba mainui batdwarc 
Storas su 'namu arba atskirai. 2622 W. 
69 St. Tel. Prospect 0833.

PARSIDUODA bučernė su gerai iš
dirbtu bizniu, už prieinamą kainą, ge
roj vietoj. Yards 6934.

SOUTH SIDĖJ pardavimui grosernė 
ir bučernė geroj vietoj, daro labai gerą 
biznį, Priežastis liga šeimynoj, nebran
giai. Rašykite Box 1397, Naujienos, 
1739 So. ‘Halsted St.

Real Estate For Sale
 ,   N*Įnąį-žemjš .Parčaviniui

PARDUOSIU arba mainysiu 4 pagy
venimų kampinį mūrinį namą, apgyven
tas, 3 po 5 ir 6 kambariai, fumace Šil
doma. Geram stovy, morgicius nedi
delis.

Tclefonuokite 3 vai. po pūt. 
Tel. Englewood 2428




