
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
ThH Lithuanian Daily Newb

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. C0„ INC. 
1739 South Halsted Street Chicago, Illiųoh, .

Phone Roosevejt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
........... ........

,; 1 /.... ,

VOL. XIX

J ' • .. • X '

The Lithiianiao Daily Ncwr.
Entered as second-class matter March 7, 1914 at thc Post Office at Chicago, IH.O 

under the Act of Mareli 8, 18794

The First and Greatest Lįthuanlan Daily in America

NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily news

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois

Phono Roosevelt 8500
•   ■*■■■■-— "■ 1 '■■■■■  ................ . ...... ■ ■■■■■-■ ■■■■■■
Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
------- 1------ :- ------------ .

Chicago, III., Pirmadienis, Vasaris-February 29 d., 1232Kaina 3c No. 50

Kiniečiai Pasitraukė 
iš Kiangwan Kaimo
1,600 Žuvo Mūšyje

Laukia dar dviejų 
divizijų išsiųstų 
Kinams į pagalbą

Shanghai, vas. 29.—(rytų lai
ku )■—Paskutinėmis žiniomis, ki
niečiai pasitraukė i& karščiausių 
mūšių centro, Kiangwan’o kai
mo, palikdami 1,600 žuvusiųjų 
kareivių ir civilių, nuklojusių 
kraujais pasriuvusins kaimo

Hooveris pasirašė 
po nauju įstatymu 
kreditams pagerint

Atidalys kelius naujiems kre
ditams pramonei ir ukiui

Washington, vas. 28. —Hoo
veris pasirašė kongreso praleis
tą G,lass-Steagall įstatymą, ku
ris suteiks pagalbą bankams, [Acmc-P. W A. Photo]

Japonu jūreiviai, kurie tapo sužeisti Shanghai mūšiuose.

Edouardas Šimaitis
Paskirtas Klaipėdos 
Direktoriją Sudaryti

Italų astronomas
Luigi Voltą rado 
nežinomą planetą

Spėja, tai senovėj žlugusios pla
netos likučiai

Tiki Direktoriją . 
x pabaigt sudaryti 

už keletos dienų
E. Šimaitis Klaipėdos mokyklų 

direktorius

Rymas, vas. 28.—Prof. Luigi 
Voltą, garsiojo elektros išradėjo 
Voltos ainis rado naują planetą. 
Pirmą kartą ją pastebėjo vas. 
4 d. su kitais asteroidais, arba

Kaunas, vas. 28. — Klaipėdos 
gubernatorius Merkys paskyrė 
Edvardą Šimaitį, bepartyvį, 
Klaipėdos mokyklų direktorių, 
sudaryti naująją Klaipėdos dL

gatves.
Japonų orlaiviai ir nemotos 

nuolat bom bar duodamos kaimą 
nepaliko nei vieno nesugriauto 
namo.

Shanghai, Kinija, vas. 29.— 
(rytų laiku)—Yangztepoo prei- 
plaukoje, tarptautinėje miesto 
dalyje atgabentas naujas vieno 
tūkstančio japonų pėstininkų 
transportas. Beto, kiti du ka
riuomenės transportai dar kely 
Whangpoo upėje ir netrukus 
pasieks kraštą. Dirt* trečiai ka 
-re i vi ų transportas, uatikrų šal
tinių žiniomis, buvo atgabentas 
į Changhuapeng ir ten išsodin 
tas ant krašto.

Kinai dar laiko Kiangwaną
Shanghai, vas. 28. — Kelios 

japonų . orlaivių eskadrilės 
smarkiai bombardavo visas tris 
kinų pozicija Chapei-Kiangwan 
fronte, bet kiniečiai atlaikė vi
sus japonų puolimus ir pradeda 
traukti daugiau kariuomenės Į 
Krangwaną, prisiruošdami le
mentam mušiui, kuris įvyks 
pirmoje šios savaitės dalyje. 
Japęnai irgi skubėdami traukia 
savo pulkus ir stiprina pozici
jas. Dvejų armijų frontas nu
sitęsia nuo Shanghajaus iki 
VVoosung ir Kiangwan’as yra 
pačiame jo viduryje, kur tarp 
abejų armijų eina smarkiausi 
mūšiai. t
Suardė japonų liniją ir gabena 

maistą ir amuniciją į kaimą
Nuolatiniai japonų puolimai, 

bombardavimai iš oro ir kulko
svaidžiais, Kiangwan’e susispie
tusių kiniečių negalėjo išjudin
ti ir pirmiau apsupti, kiniečiai 
sugebėjo pasidaryti išėjimą iš 
miesto, amuncijai ir provizi- 
joms atgabenti poziciją atlai
kančiai kariuomenei.
I Kiangwan*ą skuba dvi Kinijos 

divizijos
Bet kuriuo laiku prie Kiang- 

vvan’o garnizono prisidės dar dvi 
iŠ Nankingo išsiųstos divizijos, 
kurios pradės veikti japonams 
vėl atnaujinus ofenzyvą.

kurie turi aukštą nuošimtį “už
šalusių kreditų“. Įstatymas, vi
sų pirma, padidins Federal Re- 
serve bankų kapitalą ir daleis 
jiems sutikti kuostambiausius 
reikalavimus ateinančius iš vie
tos bankų ar užsienio ir su
teikti galimybę prie Federal Re- 
serve sistemos priklausantiems 
bankams prigelbėti kitiems ma
žesniems bankams, kurie yra iš
davu skolas ant saugių užsta
tų, bet kurie dabar yra “užša
lę“ ir negalimi rediskontuoti.

šis įstatymas, kartu su $2,- 
000,000^00(1 rekonstrukcijos kor
poracija skiriami sustiprinti 
kreditams ir atidaryti kelius 
naujiems kreditams, kurie rei
kalingi pramonei ir agrikultu-•• rai.

“Nežinomam piliečiui”
$10,000

Phiadelphia, Pa., vas. 27. — 
Kiekvienais metais Philadelphi- 
joje tam tikras Bok Memorial 
fnndas suteikia $10,000 dovaną 
daugiausiai pasižymėjusiam phi- 
ladelphiečiui. šįmet dovana bu
vo paskirta “nežinomam pilie
čiui“, kuris daugiausiai pasidar
bavo kovodamas su depresija, o 
$10,000 suma įteikta bedar
biams šelpti komitetui.

Amerikos japonai stoją 
j Mikailos kariuomenę
San Francisco, Gal., vas. 27. 

—Iš San Francisco j Japoniją 
išplaukė japonų laivas Tatsuta 
Maru su medvilne kariuomenės 
uniformoms ir keliais šimtais 
jaunų Amerikoje augusių japo
nų, kurie sutiko įstoti į kariuo 
menę ir kariauti su kinais.

Ištrėmė 218 kiniečius iš 
Meksikos

Nogales, Ariz., vas. 27. —Iš 
Sonoros provincijos ištremta 
218 kiniečiai. Ištrėmimas pra
sidėjus, virš penki tukstan-’ 
čiai jų.perėjo į Amerikos pusę.

ORB
Keturi žodžiai vedą prie 

altoriaus

Suomijoj ginkluoti 
fanatikai užpuolė 
darbininkų mitingą

Išvaikė susirinkimą ir neleido 
Suomijos seimo atstovui kalbėt

Mantsala, Suomija, vas. 28 d. 
—Keturi šimtai šautuvais ir 
kulkosvaidžiais ginkluotų .vyrų

Kasyklų katastrofoje 
žuvo 30 angliakasių * • ■» c
Bluefield, V., vas. 28. — Po- 

cahontas kasyklose įvyko bai
sus sprogimas ir manoma, kad 
tuo laiku dirbę kasėjai žemės 
gilumose žuvo, nes gelbėtojai 
prie jų ikišiol negalėjo d'a'si- 
gauti. -

Italijoje s ūse k t a 
Amerikos pilietybes 
dokumentų prekyba
Buvę Amerikos piliečiai parda
vinėjo ir falsifikavo savo pasus

užpuolė čia Jvykųsį darbininkų | r OrdaS rO!lgi<iSl SU* 
susirinkimą ir pradėjo '’.į-Susi-Toilri;, ’■ ii c ’’; .
rirtlziieiiie imirivfi imidvmili Udl. Hilorinkusius šaudyti. šaudymui' 
prasidėjus, kalbėtojas Mikko 
Erich, Suomijos seimo social-de- 
mokratų partijos atstovas,' iri Planuoju padalyti po >5,000 
visi klausytojai, puolė kniūpsti1 tomobilių iį dieną, 
ant grindų, todėl sužeistųjų ne-Į 
buvo.

Nors susirinkime dalyvavo 40 
policininkų, jie užpuolikų ne
galėjo išvaikyti ir buvo privers
ti jiems pasiduoti.

Mikko Erich’ui prigrąsintft 
niekuomet daugiau nepasirody
ti Mantsaloje. Erich’as 
vienas žymesniųjų Suomijos so- 
cial-demokratų partijos vadų.

000 darbininkų
au-

ra

Clevelande siaučia gen- 
gsterių karas

Cleveland, O., vas. 27. —Įvy
kusiame Porello ir Lonardo 
gengsterių pušyje žuvo trys ir 
du gengsterial sunkiai sužeis
ti, bet ir tie jau miršta. Karas 
eina tarp priešingų grupių dėl 
kukuruzinio cukraus išdirbystės 
kontrolės.

Detroit, Mich., Vas. 28. — 
Fordas paskelbė, kad jau užbai
gė priruošiamąjį darbą naujų 
modelių išdirbimui ir netrukus 
pradės traukti y darbą visus 
darbininkus, lafrie buvo atleis
ti, kiek laiko/atgal.

ĮVien Detroito fabrike, For- 
da\rnapo pasamdyti 100,000 
darbininkų ir į dieną išdirbti po 
5,000-6,000 automobilių ir per 
metus laiko į rinką paleisti apie 
1,500,000.

Kiti Fordo fabrikai įvairiose 
Amerikos dalyse ir jo agentūros 
suteiks darbo kitiems 300,000 
darbininkų.

Rymas, Italija, vas. 28. — 
Neapolio policija suėmė eilę 
Amerikoje buvusių ir piliečiais 
tapusių italų, kurie varė labai 
platų! biznį pardavinėdami ir 
falsifikuodamį Amerikos pasus. 
Tie italai, paprastai grįžę į Ita
liją apsigyventi, parduodavo sa
vo. pilietybės dokumentus už 
$12,000-15,000 lirų apie ($700) 
kitiems, kurie juos persidirbę, 
nelegaliai atvykdavo i Ameriką, 
kaipo piliečiai.

Pasų pardavinėjifnas buvo la
bai išsiplėtęs ir falsifikatoriai 
darydavo didžiausius pinigus, 
bet susekus vieną tų falsifikuo
tų dokumentų visi su afera su
rišti asmenys buvo iškelti aikš
tėn ir pateko j policijos rankas.

Naujoji Mandžiurijos 
valstybė iškilmingai 

mini Įsteigimą 1

Sandino vėl pradėjo 
veikti Nikaragoje

Mexico City, vas. 27. —Bū
rys sukilėlių, kuriems vadovau
ja garsusis Njcaragųos maišti
ninkas generolas Augustino 
Sandino užpuolė ir paėmė į sa
vo rankas, miestą Bella Vesta ir 
kelius /kaimus. • Jie rengiasi už
pulti ir Chinandega fortą, kurį 
savo rankose turi garnizonas 
vietinės ir Amerikos kariuome
nės. Nicaraguos prezidentas 
Moncada paskelbė karo stovį.

Amerikos / kareiviams 
Kinijoje gręsia rauplės

Shanghai, Kinija, vas. 27. — 
Kinijoje paskutiniu laiku pasi
rodė rauplės. Kad išvengus epi
demijos, visi Amęrikos kareiviai 
buvo čiepyti.

Atrado didelius radiu- 
mo sluoksnius

Viena, Austrija, vas, 27. -r- 
Turtingiausi pasaulyje radiumo 
sluoksniai atrasti prie Linz’o, 
Aukštojoj Austrijoj. Iš vienuo
likos tonų žemės gautą vienas 
gramas radiumd. Tas skaitoma 
labai geru nuošimčiu.

Ištikimas šuo per tris dienias 
gelbėjo šeimininką

Mukdcn, Mandžurija ,vas. 27. 
—Tūkstančiai mandžurų, mon
golų, japonų.ir rusų iškilmingai 
per tris dienas šventė Laisvo
sios valstybės įsteigimą Mand- 
žurijoj. Japonai atėmę Mand- 
žuriją nuo kinų pavertė ją i 
savo provinciją.

Dukterį paskyrė šeimy 
nos iždininkę

Philadelphia', Pa., vas. 28. — 
Naminių santykių teismas pa
skyrė jauną 16 metų Mariją, 
Višinauskaitę šeimynos iždinin
ke ir sąskaitų vedėja, kad iš
vengus persiskyrimo tarp tėvų, 
kurie nuolat riejosi dėl finanhų.

Susilaukė 19 vaikų

ta
Chicagai ir apylinkei federa- 

lis oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Giedra, vidutinė temperatūrą, 
lengvas pietų vėjas.

Vakar temperatūra buvo 85- 
60.

New York, vas. 27. — Boris 
Sokolovas, rusų mokslininkas, 
davė patarirųą merginoms kaip 
sužvejoti sau vyrą per šiuos kil
nojamuosius (leap) year. Mer
ginai kelius kartus pakartojus 
vyrui: “Ah,‘ koks tu puikus“, 
jis niekuomet neatsiląnkys su 
ją eįti prie altoriaus..

Moterys galės būti ku 
nigais

London, Apglija, vas. 27
Anglijos Canterbury ir 
arkivyskupai -paskyrė komisiją 
varyti propagandą tarp moterųj 
ir raginti jas K Įstoti į kunigų 
luopaą. ' ų < /

York

BeHngham, Wash., vas. 28 
Per tris dienas, ,ąirdale/veislės 
šuo, lodamas ir cypdamas, ka
sė žemes, mėgindamas išgelbė
ti savo šeimininką, kurį užgriu
vo kalnų uolos, 'žmonės ne
galėjo gelbėti, nes uolos ntiolat 
krito, užkirsdtooą 
Užgriūtojo.

Sedalia, Mo., vas. 28 d.— 42 
metų moteriškė paprasto darbi
ninko žmona susilaukė devynio
likto kūdikio^ Visi vaikai svei
ki ir gražiai auga. Produktinga 
motina išsitarė, kad tai ja'u pas
kutinis. ’

kelią prie

San- Fra'ncisco, vas. 27. — 
žvėj ai sugavo didžiulę 18 pėdų 
ilgumo rekiną. žuvis svėrė
4,100 svarų 
kė $8,000 vertės žvejų tinklą

Pagauta, sudras-

mažomis planetomis, tarp pla-' 
netų Marso ir Jupiterio. Nau
joji planeta yra maža, 'apie Lie
tuvoj didumo ir, kaip profeso
rius spėja, yra dalis didesnės 
planetos, kuri milijonus metų 
atgal buvo tarp Marso ir Jupi
terio, bet susimušusi su kitais 
dangaus kūnais subirėjo į ma
žas dideles.

Naujoji planeta negalima 
stebėti žmogaus akimis. Ji 
dinsis 1932-CA-“#“.

pa- 
va-

Rumunijoje įsteigė taą- 
tihių mažumų mi

nisteriją
~"T ' ‘ .....

Bukareštas, Rumunija, vas. 
28.—Nicholas lorga, Rumunijos 
ministerių pirmininkas paskyrė 
ministerį kuris rūpinsis Rumu
nijos tautinių mažumų reika
lais.

rektoriją.
Šimaitis buvo paskirtas atsi

statydinus buvusiam Dierktori- 
jos pirmininkui Otto Boettche- 
riui, kuris buvo suimtas kiek 
laiko atgal už slaptų derybų ve
dimą su Berlynu. Jo suėmimas 
privedė prie karšto ginčo su 
Vokietija, kuri tuojau padavė 
skundą Tautų Sąjungai, bet vė
liau byla buvo perkelta j nuo
latinį Tarptautinės Teisės Tri
bunolą Haagoje. \
^JŠAjietikrų šaltinių pranešta, 
kad Vokietija pati slaptai re
komendavo Boettcheriui atsi
statydinti, nes nenorėjo įsivel
ti į ginčą su Lietuva ir nutarė 
visą incidentą užglostyti.

Paskirtas Šimaitis tuojau 
pradėjo darbą ir už kelių dienų 
direktorija bus sudaryta.

Lloyd Georgę serga
Uždaudė pardavinėti vyno 

plytas

Churt, Anglija, vas. 28. — 
Karo laikų Anglijos ministerių 
pirmininkas Lloyd George sun
kiai susirgo gripu. Daktarai 
susirūpino jo sveikatos stoviu.

Tuscon, Ariz., vrfk. 27. —Ari
zonos valstijoje valdžios proku
roras uždraudė pardavinėti vyn
uogių sunkos plytas, iš kurių 
buvo daroma vynas.

Suėmė burj Indijos su 
kitelių

Įsteigė Anti-savižudy 
bių kliubą

Bombay, Indija', vas. 28. — 
Vietinė anglų policija užpuolė 
slaptą nacijonalistų susirinki
mo vietą ir areštavo 21 susi
rinkusiųjų. Policija taipgi su
ėmė daug svarbių dokumentų.

---------- ----- _
Vienoje pernai nusižudė 3,000 

gyventojų

Viena, Austrija, vas. 27. — 
Vienoje, Austrijos sostinėje ir 
visame pasaulyje pagarsėjusia
me muzikos ir dainų mieste, 
pernai dėl bedarbės ir finansi
nių nepasisekimų nusižudė 3,- 
000 gyventojų..

Monte Carlo, Monaco, vas. 
28 d.—Monte Carlo, garsiam 
gambleri mieste, kur veikia 

imo kasino, įsisteigė 
anti-savižudybių kliubas, kuri? 
ragins visų savo pinigų nesto
jusius lošėjus neatimti sau gy
vybės. Savižudybės Monte Car- 
lo ikišiol buvo paprastas kas
dieninis įvykis.

Meksikoje atsidarė bažnyčios

Meksikos miestas, vas. 27.— 
Vakar Meksikoje atsidarė dvi
dešimts penkios katalikų ir dvi 
protestonų bažnyčios.
■ " 1.1.11.1...... I ' i i i i. i »■« i —■ Ii

VELYKOMS
' •* ♦ • t

Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
. Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 

telegrama per

naujienos;
1739 So. Halsted St

Ofisas atdarai nup 8 iki 8. 
. šventadieniais nuo 9 iki 1 vai.
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KORESPONDENCIJOS
būti U tiesa, Jeigu žmogus no
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Baltimore, Md
Lietuvos ne priklaus o m y bes 

minėjimas ir lietuvių 
progresas.

Vasario 21 d. vietos iš draun 
gijų susidedanti taryba pa
rengė su pamarginimais Lietu-t 
vos nepriklausomybės atgavi
mo minėjimu. Ckrainicčtai' da
lyvavo ir jų choras dainavo. 
Programą pradedant, vaikai, 
kareiviškai apsirengę, užnešė 
vėliavas ant scenos, — ame
rikonišką, lietuvišką ir ukrai
niečių. Po tam abu chorai sy
kiu sudainavo amerikonišką 
himną. Lietuvių Dainos Drau
gijos choras padainavo Lietu
vos himną. Ukrainiečių cho
ras taipgi padainavo savo 
tautos himną. Ukrainiečiai bu
vo apsirengę tautiškais rūbais.

Pernai, kai buvo atvykęs 
prof. M. Biržiška, tai lietuviai 
neturėjo savo choro ir “Lietu
vą tėvynė” dainavo visi, ku
rie buvom svetainėje. Taigi 
lietuviams buvo tada labai 
griaudu, kad ukrainiečiai tu
ri chorą, o lietuviai ne. Tuoj 
po to įvykio vietos veikėjai 
suorganizavo chorą ir dabar 
jau gražiai dainuoja, (ialinia 
drąsiai sakyti, kad lietuvių 
choras jau pralenkė ukrainie
čiu chorą.

Kai tik uždangą pakėlė, lai 
pamatėm abu chorus stovint 
scenoje, tik pianas, kaip ru-

■■ H 1 ■

pristatyta, būtent: W. Lau
kaitis, J. Ccsna, J. Kaluška, 
Dr. Vinikas ir vienas ukrai
nietis. Advokatas W. Laukaitis 
kalbėjo angliškai, kad paten
kinus ir ukrainiečius. Tų iš
kilmių principialis kalbėtojas 
bihvo atvykęs iš New Yorko, 
būtent, Dii< Vi n ik a $. Jfc,$kaĮi|tė 
Lietuvos nepriklausomybes 
paąkelbimo deklaraciją ir k|c- 
letą punktų Steigiamoje/ Sei
mo konstitucijos. Savo turi
ningoj prakalboj jis įrodinėjo, 
kad tauta negalės gerai kultū
riškai gyvuoti bei progresuo
ti, jeigu nebus spaudos, susi
rinkimų laisves. Dr. Vinikas 
sakė, kad mes tik pripažįstam 
tokią valdžią, kuri išrinkta pa
čios liaudies. Jš Viniko išreikš
tų minčių galima suprasti, 
kad jis yra nuoširdus dbmo- 
kratybės šalininkas. Nors po- 
valiai, bet visgi Baltimorės lie
tuviai, šiek tiek kai kuriuose 
dalykuose progresuoja. Dabar 
turime chorą ir kalbėtojų, ku
rie gali neblogai kalbėti. Se
niau tai nebuvo niekam rezo
liucijos parašyti, jeigu kada 
reikėdavo. Kai Lietuva pasi
skelbė nepriklausoma valsty
bė, tai tada daug reikėjo rezo
liucijų rašyti Lietuvos pripa
žinimo reikalu, bei išnešti pro
testų prieš lenkus. Jeigu ne Dr. 
Bronušas, tai nebūt buvę nie
kam rezoliucijų parašyti. Da
bar jau yra pakankamai inlc-

Upę

pats

kad

Tai liek apie tas iškilmes.

su liežuviu apie pusę valandos 
1 Ir* lO /Wrv1«
ma suprasti tik; tiek, kad jis 
nori iškolįoti ir išniekinti Pru-
seiką.

lejimo pabėgo 
lis, Ypač daug 

ir Abekui. *Kai 
apie jų praei

tys darbus kalbėti, tai žmogus 
jokjįuVbudu negali, iškęsti ne
sijuokęs. Tai tikras jovalas. 
Žodžiu, papasakojo vieni ant- 

i rų visus griekus. Ir vis tai di
desnei Lenino , garbei I

Tai štai .kokie vadų žioplu- 
kad įmanytų,

kaip ir kas iš 
ir kitokius da 
teko Andrulį 
pradėjo ap

Moderninis Plumbingas yra Gyvas Reikalas

susimaišytų. Chorjį dalyvavi
mas darė gerą įspūdį. Gal būt 
dėlto ir tiek daug publikos 
prisirinko. Tarybos pirminin- 

, kas P. Jaras, pradėdamas pro
gramą, pasakė keletą žodžių 
apie Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimą ir pavedė pirmi
ninkauti adv. N. Rasteniui. Po 
tam visa eilė kalbėtojų buvo
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Cleveland, Ohio
Atsakymas slapukui lėliui

Tik Per
4 dienas
Išparda-

vimas
Elektrikinės Skalbi

mui Mašinos

. 59.00 
’59;00 

"Al'NET'G ’39.00'
NAUJAS M1DGET RADIO, o

su juo gausite policijos pa
šaukimus,
už...... 14. ou,

Frcdcrick

TUOK
Už .....

Gražus Radio prograiųąį iš 
stoties WCFL, 970 kilocyc- 
les, nedaliomis nuo 1; 15 iki 
2 vaL po pietų, kelvergais 

:dš stoties WHFC, 1420 kilo- 
cycles, 7 vai. vakaro.

JOS. F. SUDRIK4

INC

T«L, < 81*67.

“Sandaros” No 7 tilpo iš 
Clevek.ndo korespondencija, po 
kuria pasirašo lėlius. Nors, ben
drai imant, aš nenoriu laikraš
čiuose užimti vietos ir gaišti 
laiką bereikalingiems ginėjams, 
tačiau šį kartą tenka prabilti.. 
Kada atsiranda slapukų, kurie, 
taip sakant, pasislėpę po kau
ke drįsta šmeižti kitus, tai esu 
priverstas duoti atsakymą.

Jeigu tas slapukas, kuris pa
sirašo Icliu, mano, kad aš ne
žinau, kas jis per paukštis, tai 
jis tik pats save?apgaudinėja. 
Aš jį gerai pažįstu iš senų lai-., 
kų ir gerai žinau kai kuriuos 
jo atliktus darbelius. Jei bus 
reikalas, tai vėliau aš visa tai 
iškelsiu aikštėn ir plačiau pa
kalbėsiu apta. jo vedamą politi- 
kg.

Svarbiausia yra tai, kad tas 
ponulis visai bereikalingai kar^ 
ščiuojasi ir kalba ne vien tik 
už save, bet-ir už (tuos, kurie 
jo advokatavimo nęreikalauja. 
Jis daugiausiai kalba apie ma
no korespondenciją, kurioj buvo 
paliestas Jonas Brazauskas. Jei 
pats Brazauskas butų užsi- 
karščiavęs, tai tas butų kaip 
ir vietoje. O dabar, pasak to 
posakio, karvė serga, o bulius 
vaitoja.

Pirmiausiai Iclius primeta 
man, kad aš norįs užginti Bra
zauskui kalbėti susirinkimuose. 
Vadinasi, norįs jam diktuoti, 
ką jis privaląs kalbėti, o ką ne. 
'Aš tuiūu pasakyti štai ką: kuo- 
,met man. vienam nepatikdavo 
Brazausko kalbos, tai. aš nier 
ko nesakiau ir tylėjau. Tačiau,! 
;kųomet dėl jo kalbų pradėjo 
nepasitenkinti dauguma narijųp 
tai nei aš, nei Iclius jiems už
imti bunos, nedrįs.

Skaito Iclius nusidėjimu ir 
4ai,: kttd jaš- rasąs į laikraąčius 
korespondencijas apie draugijų 
mėnesinius susirinkimus. Bet 

*‘ar tas slapukas gali įrodykit 
kad aš ųors kartą neteisingąi, 
aprašiau, tuos susirinkimus ? Aš 
visuomet stengiuosi rašyti tik 
<tai, kas susirinkimuose yra nur 
tariama ir nedarau bereikalin- 
*£ų užsipuolimų nei ant vieno

ri garbės atsiekti, tai jis 
tais yrą priverstas ir per 
bristi,! o ne tik per purvą, 
čiaii aš nereikalauju tokios gar
bės, kokia man nepriklauso ir 
kokios aš nesu užsitarnavęs. 
Tuo atžvilgiu aš griežtai ski
riuosi nuo Icliaus, kuris reika
lauja ir jam nepriklausančios 
garbės.

širdies skausmą turi slapu
kas dėl mano pareiškimo, kad 

Laš nemesiu socialistinj, nusista* 
i tyma. Nors slapukas gali ir la
bai “susirgti”, bet aš ir vėl pa
kartosiu, jog tuo nusistatymo 
ir toliau laikysiuosi. Bėt kaip 
reikąjąį, stovi su. slapuko nusi
statymu? Jįs bėginėja nuo vie
no prie kito ir, galų gale, 
nebežino, kas esąs.

lęlįus reiškia tą iViintį,
aš privaląs būti dėkingas Bra
zauskui už tai,, kad jis mane 
persUtSej Dr. V. Kudirkos 
draugijos pirmininkus, Ačiū 
jam,t Tačiau mano išrinkimas 
priklausė nuo daugumos narių»i 
o ne nuo .pavienio asmens.

Slapukas sako, kad. Brazaus
kas nėra kaltas, dėl SLA. 14 
kuopos fįnahsįnės netvarkos, 
Bet kuriems galams jis apie, 
tai rašo.? 'Iki šiol juk aš jokių 
užmetimų nedariau Brazauskui 
ir nesakiau, kad dėl pinigų tru
kumo. jis yra kaltaA.

Toliau maų lėlius primeta, 
kad aš buk mėgstąs matyti sa
vo vardą po korespondeiicijo- 
mis. Taip, manydamas, jis gal ir 
neklysta. Aš, nežinodamas da
lykų, nerašau, o parašęs, — 
nesibijau susitikti su tais žmo
nėmis, apie kuriuos rašau. Su 
Iclium yra kaip tik priešingai, 
— jis savo vardo nepasirašo, 
kadangi iš pasalų kitus šmei
žia. Aš vis .bandžiau draugijose 
veikti bešališkai, — nenorėjau 
daryti nei vieniems, nei kitiems 
jokių užmetimų. Bet jeigu- jau 
pradėjo mane užkabinėti, tai 
aš priveistas esu gintis ir atei
tyj, jeigu bus reikalas, iškelsiu

* » ' • 
tų šmeižikų darbelius.

lėlius sakov ^ači aš esu^ nkUT. 
jas Susivienijimo naryer o Bra
zauskas, girdi, tai organizacijai 
priklausąs per dvidešimtį me
tų. Tai tikra tiesa. Bet ne vie
nas Brazauskas tėra senas na
rys. Sakysime, pats lėlius jau 
per eilę metų priklauso Susi
vienijimui. Na, ir kas iš to! 
Ką gero jis yra nuveikęs ir pa
daręs organizacijai ? Kokiais 
ypatingais nuopelnais jis gali 
pasigirti? Aš, pasilikdamas ir 
kuklumo ribose, galiu pąsakyti, 
jog esu daugiau veikęs, negu 
slapukas.

Tai tiek šį kartą..'Jeigu lėlius 
nesiliaus užgaulioti tnanęs, tai 
galėsiu su juo ir gani* atvirai 
pasikalbėti, nors jam tai gali 
ir labai nepatiliti.

Jonas Jarus*

Rockford, III
Sorkes

Sąko IqliųbA .kąd.aa. pęx ppfr 
rs brendis J garbę. Tas gali

Sktoka.
Prasideda taip vadinami 

debatai. Pasiima balsą vieti
nis kalbėtojas, P. Petronis.. Jis 
sako, kati, sklokininkai pasi
traukė lodei, kad jiems Bim
bos diktatūra;, buvo nepakeli-'mo rezultatai: 
čiama. Duoda: jis vėjo Audru- tai vieni antrus šaukšte van- 
liui ir visam Bimbos štabui..' dens pąSk^idintų, nežiūrint į 
Girdi, jie nėra jokie revoliucL tai, kaįd ir vieni ir; kiti skaito 
onicriai, b tilp bailiai. Kuomet/sųvcr bolševikais* Man prisimi- 
atsiVanda koks pavojus, lai jie ne Susivienijimo kuopos pra
smunka į surpaipes. Tik taip eitis. Ir net pląukai atsistojo 
vadinami sklokininkai yra iš
tikimi bolševikai. '

Kalba vielinis A. Petronis. 
Sako, kad,: girdi, mes buvome 
ir esatie bplšęvizmui.
Tik pažiūrėkite: paėmėme į 
savo rankas lietuvių, Ukėsų dama, kad jie išvedė iš kuopos 1 • f.T 4 * ♦ 1.1 / A« tižiem

ant galvos: su tais pačiais bol
ševikais reikėdavo vesti žūt
būtinę kovą. Kai' bolševikai 
pasitraukė, tai kuopos nariai 
kuo pųikiaUšUi .sugyvena. Tad 
reikia tatti ačiū bolševikų va-

Kliubą ir Vytauto Draugiją. 
Kur tįk galėjome, visur veikė- 
ine.. 1

Reikią atiduoti Ag Petroniui 
kreditas už alyifuitią: jis tiesą 
pasakė*- kad bolševikų tikslas 
yra griauti orgąnizącijas. Pa- 
šake dar ir tai, kadi LDLD. 
vietinė kuopą tuilįpti 55 narius 
ir 35 skinkiu inkus, kurie dau<- 
giau duoklių nebemokės*.

Pasirodo Abekas su pundu 
popierių rankose. Ir tuoj, žino- 
ipa, pradėjo Pruseikai bei But
kui vanoti kailį. Jie esą dar
bininkų išdavikai,, o ne revo
liucionieriai. Skaito iš “Lais
ves” ir “Vilnies” kokius ten 
“slci t mentus” ir aiškina, kodėl 
Pruseika buvo pašalintas iš 
partijos. Jis šukavo irgi apie 
pusę valandos,z kol atėjo eilė 
skiokiiiinkams kalbėti.

A. Šimonis pradėjo apie sa- 
vo praeitį pasakoti. Jis nurodė 
Andriuliui ir Abekųi, kad ko
munistų vadai išauklėjo daug 
tokių fanatikų, su kuriais jo
kiu budti ncbogajliina susikal
bėti.

Tai tikra tiesa. Tiesa ir tai, 
kad sklokininkai pusėtinai su- 
žmonejo^^atai aiškiai parode, 
kad ir šid neva debatai. Kai 
jj a s i r o dy d a v o a d 6 j sk loki-
ninkhs,‘tai tikrieji stalincai 
tuoj visuose kanipuose pradė
davo zurzti ir laimią kelti. Šta- 
linc.ąiųą. šklokiiypkai visai nc- 
kliudeVkalbėti./1

Paskui visiems vierniems 
duota progos išsikalbėti. Bet 
jų kalbos buvo labai asmenišr 
ko pobūdžio. Papasakojo,

tuos neramius ir nesugyvelia
mus elementus.

Beje, sklbkininkai neužmir- 
šo\ priiniįi?ti tikriesiems ■ stalin- 
cams, kad jie praganė Chica- 
gos Tautiškas Kapines. Ir pra
ganė vien tik dėl , Andrulio 
Žioplumo. Andrulis raivosi, 
bet: nieko negali daryti, nes 
sklokininkų dauguiha. štai 
kokių dienų susilačke komisa
ras Andrulis: jo buvusieji pa
valdiniai ne tik nebeųori prieš 
jį nusilenkti, bet dar ir žiopliu 
išvadina. Tai tikras skandalas.

Abekas iit vėl bando spyčių 
drožti, bdt jau niekas jo nobe- 
siklauso: vieni eina lauk iš 
svetainės, o kiti sustoję ruko. 
Teko nutraukti debatus ir eiti 
prie balsavimų, — kas laimė
jo debatus — Bihibos, ar Pru- 
seikos šalininkai? Už Bimbą | 
pakeliama kelios rankos, o už 
Pruseiką niekas. Mat, prusei- 
kiniai ar tai buvo apleidę sve
tainę, ar lai juokus krėtė iš 
tų soi’kių. Beje, buvo ir kolek- 
la; surinkta vos $3.30; Vadina-1 
si, visai mažai teko ant send- 
vičių.

K. Borzdukas pasakė dau
giausiai tiesos ir nurodė, kad 
Rusijoj keli žmones’ valdo mi- 
liontiš.* Gi' čia'' Amerikoj keli 
bolševikų žiopli vadai suskal
dė Susivienijimą ir suklaidino 
narius. Tai tiek apie tas bol
ševikiškas sorkes. N

—J. J. Petraitis.

Garsinkitės “N-nose”

Nebėra reikalo, kad jūsų maudynės 
kambarys ir virtuvė butų vien nau
dingi ir reikalingi kambariai, — 
jie gali būti kartu ir gražus ir ža- 
vintys kambariai. Moderniški mau
dynes ir virtuvės įrengimai, ar

styliuje, už neįtikėtinai mažus kaš
tus prasčiausią maudynės ar virtu
ves kambarį gali pavesti į grožės 
rumus.

Būtinai atsilankykite į musų nau
jus ir moderninius parodos rumus, 
kur jus galite pasitarti su musų 
inžinieriais ir dykai gauti apskai
čiavimą. Mes būname atdari kas- 
dic nuo 7 vai. ryto iki 7 v. vakaro. 
Nedeliomis nuo 9 v. ryto iki 1 v. 
po pieh

THE SOUTH CENTER PLUMBING 
& HEATING SUPPLY COMPANY 

N. W. KAMPAS STATE IR 55-TH STREETS

~ .... ...........n..-.. ........ . -y • --- ------------- ;

1932 METAIS-^ 11ETOU05
MSI SMITO ŽINIOS

Kam tikrai rupi laisva, nepriklausoma, demokratiška, platiems sluoks
niams tarnaujanti spauda, tas privalo prisidėti prie “Littuvot Žinių." 

“Lietuvos Žinios" turi savo korespondentų Lietuvoje ir visame pasauly,
■ todėl jos nepraleidžia nei vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.

Neatsilikit nuo gyvenimo—visi skaitykit, platinkit 
ir bendradarbiaukit “Lietuvos Žiniose."

I
Kaina: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Vokietijoje metams .60 litų, 

pusei metų 30 lt., mėnesiui 5 lt. Kitose valstybėse metams 8 do
leriai, pusei metų 4 doleriai.

KAUNAS, Gedimino g-vė 38 Nr., telef. 223

Vasario 21 d. Columbia Hali 
įvyko tikros sorkės, kurias 
bolševikai pavadino debatais. 
Tikslas tų gorkių buyo nurody
ti vierniems Lenino parapijų-, 
nams, kas yra .tikri bolševizmo, 
pranašai — Bimba su Andriu-į 
liu, ar Pruseika su Butkum 
Sorkes rengė tikrieji stalincai- 
ir parsikvietė Andriulį iš Chir 
cagos bei Abcką. iŠ rytinių valrį 
stijų.

žinoma, Andriulis nieko, ne* 
laukdamas ir pradėjo rodyti sa-, 
vo gabumus.. Niekino jis Pru-i 
seiką, kad tasai nėra revoliu- 
ęionieęiug ir niekuomet juo ne-.; 
buvo. Pruseika esąn, tik bailys,J 
o ne darbininkų vadas. Visai 
kitoks esąs Bimbą, kuris viską 
valdo.a Bolševikų jėga, girdi,, 
ėsahti milžinišką, ; Bolševikų, 
įiArtija dabar vadovauja Ken- 
tucky ir Pittsburgho angliaka
sių streikais."Tuoj po to jis; 
nuvažįąvo į Kiniją ir surado, 
l?ad ir ten bolševikai turi dide-: 
lę. galybę. Nepasakei tik,, ką jip'į
ten,r veikia,, -*- gaJHkomwraBis 
Bulves' skūta. Išmalė Andriulis

EKSKURSIJOS
LIETUVON

♦ , ■ ■ ' •

Lietuvių LaivakorčiŲ Agentu Sąjunga nuta
rė rengti šiais, metaU,; sekančias 
>Y EKSKURSIJAS:

Balandžio 20 d., Laivu“EUR()PA”
• per 5y„ dienas j 'BREMENĄ, iš ten gelžkeliu j- 

KLAIPfiDĄ arba KAUNĄ
GegužŠs 10 d., laivu “KUNGSHOLM”

į Švediją, iš ton laivu j KLAIPĖDĄ

Gegužes 21 d;, Laiva “STATENDAM”
į Rotterdam, iš ten gelžekliu į KLAIPĖDĄ

Birželio ! ds> Laikraščiu Ekskursija 
?• Laivu. ‘TANCASTRIA’’;

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Birželio15 d., Laivu “BE REN G ARI A”
H £ Angliję, iš ton kitu, laivu j KLAIPĖDĄ

Liejos*2 d.> Laikraščių Ekskursija
Laivu “FREDERIK VIII’’

j Scandiiiaviją, iš ten kitu laivu j KLAIPĖDĄ
S/ Ekskursija patogi ličius., kurie nori vežtis automobilį.

Liepos 16 d„ Laivu “STATENDAM”
į Hbtterdamą, iš ten geUkeliū į .KLAIPĖDĄ

Liepos 30 d„ Laivu “GRIPSHOLM”
į Švediją, iš tėp kitu luiyu j JiUĄIPEDĄ

RugpiMio 19 d„ Laivu “MAJESTIC”
į Angliją, .iš ten kitu laivu į lįLĄIPĖl^Ą

Del < platesnių, info^npaijų , kreipkitės į - Naujienas arba 
pus bite Laiųąkprčįų, Agentų Sąjungos narį.

. " ■ ____ *_____________ ,__ . ’ i

4 '

MM

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

, LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

Brazi! — S. Pauloj Rua da Mooca, 424
Metinė prenumerata š. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai

——. .... !' -r*-—

NAUJOS
Gaunamos “Vieny

, VIRfiJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta --------- $2.50
1,054 patarimai Kaip virti ivairiųs valgia!.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS, Dr, J. Kyedąro----- $1,50
Mokykloms ir šeimininkams vadovšlis Ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems,-, 

^vaikams ir ligoniams.
LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS -----------------------------  $3.01’

Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Ota
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas. ’

'KAUNO ALBUMAS ••«.... ‘--------- .. .-------— į--------------1~~ lT--fjiia,,,^ .50 ji
Knyga paveiksiuJr fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose taniuose__ __  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ••• «•»<.•*•••••.. ««•••• •>*••• •• ••«♦•••••**»• .61 į

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais. *

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......... T................................ .
Namų darbai, naminS sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

t •

193 Grand Street, Brooklyn, N. N.

GARSINKITĖS- “NAUJIENOSE”
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Pirmadienis, vas. 29,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

C h i c a gos Lietuvių 
Draugija S. P. ir 

apdrauda

gi šiai organizacijai priklauso 
didelis skaičius/musų lietuviš
kos inteligentijos, daug žymių 
darbuotojų ir nemažas skai 
ęius čiagimio jaunimo, — 
škia ši organizacija yra musų 
lietuvių cementuojanti spėka 
Cbicagojc. Todėl kalbėsime at 
virai apie musų pliusus ir m i 
nusus.

-11
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naujienos,, iii, y. _ ■
laike 20 metų mažiausia jų tu
rės mirti bent penkioliktas 
nuošimtis; tas sudarys apie 60. 
šitą Skaitlinę, 60 pridėjus prie 
540, mos turėsime laiko 20 
motų išmokėti 600 pomirtinių. 
Už 600 pomirtinių reikės iŠ 
Draugijos iždo išmokėti $150,- 
000 (šimtą pdnkiasdcšimtis 
tūkstančių dolerių). \ ,

Rašo Julius Mickevičius

“Naujienų” Nr. 47-48 drg. 
M. Kasparaitis platokai gvilde
na apdraudos klausimą Chica- 
gos Lietuvių Draugijoje S. P. 
Girtinas drg. M. Kasparaičio 
darbas, kad jis ėmė taip svar
bų klausimą gvildenti “Naujie
nose”, taipgi nemažai ačiū ir 
“Naujienoms”, kad jos duoda 
vietos savo špaltose minėtam 
klausimui apkalbėti.

Drg. M. Kasparaitis apdrau
dos klausimą stato prieš tūks
tantį Chicagos Lietuvių Drau
gijos S. P. narių kaipo neap
galvotą draugijos valdybos per
šamą planą, kad apdraudus na
rius apdraudos kompanijoje. 
Tiesa, šitą planą praeitame 
draugijos susirinkime pateikė 
valdyba, bet valdyba užpraei
tame draugijos susirinkime bu
vo įgaliota viso susirinkimo, 
kad, susižinojusi su įvairiomis 
apdraudos kompanijomis, ra
portuotų sekamame susirinki
me apie sąlygas, kokiomis ga
lėtų draugija- apdrausti savo 
visus narius. Geriau pasakius, 
kad apdraudos kompanija, mi
lus draugijos nariui, sumokė- 

, tų draugijai $250.00, o drau
gija, kaip ir iki šiam laikui, 
mokėtų mirusiojo šeimynoms 
bei tiems, kuriems aplikacija 
nurodo, kad pomirtinė turi būt 
išmokėtai

Reiškia, apdraudos planas nė
ra valdybos sugalvotas “sky- 
mas”, bet darbo tęsinys, kurį 
yra draugija uždėjusi valdybai. 
Valdyba savo pareigas atliko ir 
rezultatus pateikė praeitame 
žaugijos susįrink^, j
9, 1932. Draugijos susirinki
mas, valdybos pateiktas žinias 
išklausęs, nutarė j sekamą su
sirinkimą, kuris pripuola kovo 
8 d., kviesti visus narius laiš
kais galutinam apdraudos pla
no priėmimai ar atmetimui.

Dar reikia pastebėti, kad 
mintis apdraudimui draugijos 
narių nėra nauja. Bus apie ke
turi metai atgal, kai šis klau
simas buvo narių pradėtas gvil
denti. Aktyvus nariai, kurie 
stovi arčiau organizacijos vai
ro, seniai numatė ir numato, 
kad pašalpos organizacijos, ku
rios savo mirusiems nariams 
moka pomirtines iš iž<ių, o ne 
nariai specialiai pomirtines su
deda, gali vieną gražią dieną 
atsidurti kritiškoj padėtyje, 
nors Draugija ir stovėtų gana 
tvirtoj piniginėje padėtyje. Ak
tyvus organizacijos nariai, ku
rie stovi arti jos vairo, grei
čiau pastebi organizacijoje esa
mus trukumus, negu tie, kurie 
esti organizacijos darbuose 
nuošaliau. Panašiai yra ir šia
me klausime. Kiek teko paste
bėti, aktyvus ir senieji nariai 
Chicagos Lietuvių Draugijos S. 
(P. mato būtiną reikalą apdrau
sti organizacijos narius. Nau
jesni nariai ir mažiau aktyvus, 
kurie nespėjo įsigilinti 'į orga
nizacijos padėtį, yra apdraudos 
planui priešingi Neabejoju, kad 
kaip vienų,, taip ir kįtų narių 
norai organizacijai yra kilnus. 
Kurie draugai yra priešingi ap
draudos planui, tai nėra tinka
mai įsigilinę j pačią apdraudą, 
nėra apsipažinę ir su pačia 
draugijos padėčia, ir nenumato 
tamsios ateities, pašalpos orga
nizacijų, kurios nemokės prisi
taikyti prie gimusių sąlygų mu
sų naujoje tėvynėje.— Ame
rikoje.

' ' Kadangi Chicagos Lietuvių 
Draugija S. P. yrą viena did
žiausių lietuviškų organizacijij 
Chicagoj, turinti tūkstantį na
rių ir virš dvidešimts tuks
iančių piniginio turto; kadan-

Taip,, mes esam skaitling 
nariais, turtingi pinigais. Tai 
kam gi mumš reikia žiūrėti 
kas bus ateityje? Kadangi 
Draugija gyvuoja šiandien ir 
dar gerai gyvuoja, tai kam, po 
šimts' pypkių, rūpintis, kas su 
Draugija nutiks (iž^ penkių, 
dešimties ai’: dvidešimties me
tų? Musų didžiumos amžius 
neilgas: kurie pirmiau sirgsi- 
nie, tiems Draugijoje turto už
teks. O su likusiais nariais — 

juos devyni! šimtai lictu- 
zyiškų pašalpos organizacijų 
Užgeso, dar likusi šimtai už
ges, bet tjiam mums apie tai 
rūpintis? Kam čia kalbėti apie 
kokias lai apdraiidas? Ap
draudos kompanijos nėra lie
tuviškos. Kam mums mokėti 
dolerius į tas kompanijas, mes 
mokėdami dolerius dar galipie 
nustelbti lietuvišką patriotiz
mą? Kam rūpintis abelnai po
mirtine? Tai yra egojistinis 
tikslas, kad man pasimirus už 
mano kailį gaus kas nors pi
nigus.* Dar klausimas, ar mes 
greit mirsim. Tankiai jauni 
miršta pirmiau, negu ęeni. Pa- 
veikslan, mano brolis jau dvi
dešimts penki metai kaip pa
simirė, o mano tėvas dar ir 
dabar gyvas. ; Tat, jeigu mes 
cinam senyn, tas nieko nerei
škia: seni žmonės dar gali il
giau gyventi, negu jauni, štai 
jums nesumušamas argumen
tas: mano brolis kai mirė yra 
dvidešimts penki metai, o ma
no tėvas dar gyvas! Tai kodėl 
visi Draugijos nariai negali 
taip ilgai gyventi, kaip ir ma
no tėvas ir tt. Taip tai argu
mentuoja apdraudos plano 
opozicija. Panašiai 
drg. M. Kasparaitis.

Kaip ten nebūtų, bet pana
šus^ argumentai yra vėjo pa
mušalu grįsti. Didžiuma na
rių, kurie priklauso į pašalpos darni.

» 4

’ [Acmc-P. B A. Photo j
• • , i

• Frederick August III, buvu
sias Saksonijos karalius, kuris 
šiomis dienomis pasimirė ■ Sile
zijoj. Jis buvo 66 metų 
žiaus.

am-

i. .. ....organizacijas, vargiai taip pro
tauja. Kurie taip protauja, ga
lima sakyti, yra tikri egojis- 
tai. Jie priklauso > organizaci
jai ne kokiais ten patriotiniais 
bei labdariniais sumetimais, 
bet vi,en savanaudišku išroka- 
vimu: kas man rupi, kaip ryt 
po ryt cfrganizacija gyvuos, 
bilų ji šiandien gyvuoja; už
tenka to. Bile aš tiktai gausiu 
pašalpą ir dar man pasimirus 
mano šeimyna gaus pomirtinę 
—to ir gana. Ne! Mes pašalpos 
organizacijas tvėrėm ir jas 
auginome ne vien tam, kad iš 
jų ’ syvus sunktumėme bet 
svarbiausia, kad ligos nelai
mėjo vieni antrus pagelbėtu- 
mėm, mirus palaidotumėm ir 
būdami geroje sveikatoje rū

Kodėl Draugijos valdyba ir 
visi aktyvesni Draugijos na
riai nori, kad apdraudos pla
nas bus pravestas sekamame 
Draugijos susirinkime? Todėl, 
kad tas planas garantuoja Or
ganizacijai sėkmingą gyvavi
mą — išblaškys iš Draugijos 
kimo tamsias mintis, kad orga
nizacija greitoje ateityje gali 
skaudžiai suklupti. O suklupti 
gali šthi kokiu badu: pavyzd
žiui, Draugija turi tūkstantį 
narių ir virš dvidešimties 
tuksiančių pinigų. Draugija 
už) mirusius narius jų pašal- 
pgaviams moka po $250.- Ge
rai. Mes iš minėto tūkstančio 
narių turimė Į šešesdešimts 
nuošimčių, geriau pasakius, 
600 iš 1000 nuo 38 iki 60 me
tų senumo. Tiktai 400 sudaro 
nuo 16 iki 38 metų amžiaus. 
Gerbiamieji, dabar teisingai 
apskaitliuokitc, kiek ilgai ga
li tie nariai gyventi, kurių am
žius yra nuo 38 iki 60 indų? 
Žinovų apskaitliavimas sako, 
kad laike 20 metų mes veik jų 
visų neteksime. Giltine mirtis 
jeigu ne visus, tai devynis iš 
dešimties bus pakirtusi. Tai 
bus 540,' kuriems turėsime iš
mokėti pomirtinę laike 20 me
tų. Bet tų, kurių šiandie am
žius yra nuo 16 iki 38 metų—|

Kam pirkti suknią, 
kad galima pačiai 

pasisiūti

tiek daug

Man teko užeiti j i Master 
College siuvimo akademiją, ku
ri randasi State & Lake name, 
ant 3-čių lubų. Labai susido
mėjau, pamačiusi
merginų ir moterų šitoj mo
kykloj. Paklausiau 
p. Kasnįcką: “Ką čia tos mer
ginos daro?”

“čia juk musų studentės”, 
atsakė jis.1 “Jos mokinasi kaip 
išrašyti modelius,' kaip naują 
formą padaryti iš modelio (de- 
sign), ir iš to inubraižyti pa- 
terną. Tada iš pa^erno siuvasi 
suknias arba apsiaustus. Taip
gi mokiname merginas kaip pa- ir vakarais. Kursai yra 6 mene-

savininką

kalba ir

ginti nariais, pinigais, kad or
ganizacija augtų, bujotų, kad 
ateityje musų sutvertu darbu 
galėtų pasidžiaugti likusieji ir 
kad jie darbuotųsi organizacir 
jos labui kaip ir mes darbavo
mės! organizaciją * suimdavo-

Atydai Automobilių Savininkų!
FRANK KURAUSKAS, automobilių mechanikas jau pa
sveikęs ir vėl užsiima savo amatu. Jo šapa po vardu 

“FRANK’S BATTERY and IGNITION STATION”

randasi 650 West 35th Street ,
FRANK KURAUSKAS turėdamas daug metų patyrimo, 
labąi sėkmingai taiso senas ir dirba naujas batterčs; 
taiso visokių automobilių motorus, dženeratorius, starte
rius ir “ignition”. Darbas garantuotas, pilnai patenki
nantis, už žemą kainą. Kam tik yra reikalingas getas 
mechanikas,"dėl pataisymo automobiliaus, visuomet 
kreipkitės į '

Frank’s Battery & Ignition Station
650 West 35th Street

netoli Union Avė., Bridgeporte. • .

Jeigu kas negalite pradėti (už&tarduoti) automobiliaus, 
tokių bėdų su savo automobįlium, šauk FRANK KURAUSKĄ, jis ypą- 
tiškai atvyks pas Tamsų. Todėl jsisitėmykite telefonu kad galėtumėt pa
šaukti: • a. ' ' . 1 :

arba turite ki-

Yards 6701, Yards 6-7-0-1

Daktaras
Kapitonas į

Pasauliniame /kate

VVISSIG,
Rusijos . . ■ 

‘ GYDO VISAS LIGAS VYRŲ Yr MOTERŲ PE& 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS \

..................... .‘A l ’ ■ 
I

_____________ ____  __________________  _______ GYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijim) krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tukstanėius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo Į0 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai valtre. ĮSTedeliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200JWest 26 St. < kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis !
DOUGLAS BATHS —

3514-16 W. ROOSEVELT ROADj^
arti St. Louis Are. Tel. Kedzie 8902 H

Vanos, lietaus ir druskos vanos, * I
swimming pool.' <

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

siclnryti skrybėlės ir kepures.” į siams b* metams laiko. baigus*
Aš nesitikėjau,- kad dabarti

niu laiku butų tiek daug mergi
nų, kurios norėtų pačios siūti 
savo drabužius, kai galima 
(ypatingai ; mažo ūgio mergi
noms ir moterims) nusipirkti 
suknią beveik UŽ dyką arba, 
kaip anglai sako, “get it 
song”.

P-ąš Kasnickaš man 
CMatote, ypač vėliausios 
suknios turi būti gerai 
kytos ir labai retai'galima ras
ti dirbtuvėj pasiutą suknią už 
prieinamą kainą, kad gerai pri
tiktų. Kitas dalykas, kodėl jos 
pradėjo 'daugiau užsiimti siu
vinėjimu savo drabužių, tai 
faktas, kad moters susiprato, 
jog dabar galima daug pigiau 
nusipirkti materiją. Už tuos 
pinigus, ką sumokūsit vienai 
gerai sukniai, galima pasisiūti 
3 arba 4 suknias. Per metus 
laiko sutaupyti pinigai užsimo
ka už visą /kursą.”

Parvažiavusi namo pamisli- 
jau, kad vertėtų ir musų lietu
vėms moterims ir merginoms 
atsilankyti į šitą mokyklą. Aš 
manau, kad joms patiks ji taip, 

4ęaip ir man kad patiko.
Klesos yra laikomos dienomis

for a

tart: 
mados 
pritni-

BUILDING, LOAN & HOMESTEAD 
ASSOCIATION

SKOLINIMO IR NAMŲ STATYMO DRAUGIJA
Uždėta .Vasario. 4-tą, .1904 — Inkorporuota Kovo 31-mą, 1904

2 8-ta Metinė Atskaita
Baigiant Metus Sausio 31-ma, 1932

:h '

Antanas Tamke'vicia
Alcx Dąrgis

Joseph Selenis
Jolm.P. Eivalcl

Adam Sųbaitis^ ‘ < >
Joseph Ii. Sliazas

‘ ■ Frank Miirg&ūičia
John Walantinas

John Bogintas
ii ,

/ ASSETS TURTĄS,

RECEĮPTS

in Banks begin|)ingCash i
of yoar............

Cash with Seoretary__ _
Installments .. .j)........ 
Matured Stock .................
Paid up Stock .i...... 
ipterest ............................. s
Prerniums,.............. ..
Membership............ ..............
Transfor ............ t..................................

Elnes ........................*,....
Renta ............................
Loans repaid' Real Estate 
Loans repaid Stock .... 
Real Estate ...t.............
Taxes ............................... ..
Insurance .....r..........;..
Bills Payablo . ...............
Bills Recelvable .................
Accounts Payablo ...... 
Accounts Recelvable .-... 
Contingėnt Fund ............

TOTAL RECEĮPTS . . . .

pilną kursą (tai yra, metinį 
kursą) kiekvieha studentė gatv 
na gražų diplomą, —j. Z.

JtCeumatlsKl Skausmai
Muskuluos ir lįnAriuoM yra

PAIN bEXP KĮ jIjE H

Pbone Hemlock 2323 

JOSEl’H VTL1BIAS 
NAMU STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Wathtenau> At*. 

CHICAGO, ILL.

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos 
■■■■ komfortą 
■ skutimos 

namie -
(PROBAK BLADf I

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

ĮPLAUKOS '

Loans bn. Real', Estate 299,800.00 
' 21,125.00 

, ' '2,178.56 
i ! 9,309.17 
’ ą 4nn nn 

? č- 814.28 
249.68 
887.07

' ■ «
Loans on Stock ....
Intercst unpaid ....., 

v Installments unpaid ,, 
Real Estate . ..... 
Mastei’’s Certiticates .
Taxes Advanced .... 
Insurance Advanced . 
Accounts Rečeivable . 
Cash with Treasūrer . 
Cash with Seeretary •

Paskolos ant painų 
Paskolos ant šėrų 
Nuošimčiai nedamokėti 
Įnešimai nedamokėti

Totai Assets

A ''K

6,400.00 Nuosavybė
Masterio Sertifikatai 
Taksai apmokėti 
Apdrauda apmokėta 
Sąskaita priimama 
Pinigai pas kaąiernj 
Pinigai pas sekretorių

, y'/ ‘ >

.. 341,432.11 Visas Turtas

200.00

LIABILITIES' ’ 
’ . . ■ ■ 

Installmęnts paid in1. \ 165,433.58 
Installments paid in ąd- 

vance ... ..  . .
InStallmcrits unpaid . 
Matured $tock ...... 
Paid-up stock *.. 
Interest paid in ad- 

vance ...... 
Incompleje Loans 

. Accounts Payablo 
Interest ...........
Contingėnt Fund 
Protits..........> ...
.Profįts undivided

Totai Liabilitie^

ATSAKOMYBES ’
; .. -3 • v v. •

<. v “v.*' . ,
Įnešimai įmokėti
Įnešimai įmokėti aš kalno

Įnešimai nedamokėti 
Užbaigti šėraį 

97,900.00, xUžmokėtos akcijos
Nuošimtis iš kalno užmokė.

1,462.50 7 tas
, 11,000.00 ‘^Neužbaigtos paskolos

770.45 Sąskaitos mokamos
3,2p0.00 Nuošimčiai

16,000.00 Atsargos Fondas
. 25,785.22

3,191.87
9,309.17
7,377.50

. v-r-J Pelnas . v ’
1. 1.82 Pelnas neišdalintas

--------- <—

341,432.11 Visos Atsakolnybės
■ ' ; ■ ■

• • •' '

17,682.92 
200.00 

69,221.46 
7,377.50 

47,550.00 
20,m.60

534.00
261.50 1 
< 10.00 
243.09 
390.00 

76,700.00 
6,200/00

355.49 
448.09 
275.36 
100.00 

23,700.00 
a 710.72

90.00 
1,000.00

271,969.73

DISBUPŠEMENTS

Loans on Real ' Estate 
Loans on Stock ...... 
Installments ......... 
Pa^l up Stock ...... 
Interest .................. ».
Mastor’s Certificates .. 
Taxes ...............................
Insurance ..............
Bills Payablo .............. ..
Bills Recelvable ,... 
Accounts Recelvable .. 
Interest ..................... .. ..
Incom plote Ix>ans .... 
Expensc General ....

• Ęxpense Salaries .... 
Expense Stationery ... 
Cash with Treasuror . 
Cash with Secretary 
Contingėnt Fund .... 
Real Estate <........ 
Real Estate Loans ... 
Real Estate Expense .

TOTAL DISBURSEMENTS 271,969.73

47,600.00 
12,950.Op 

106,539.37 
55,300.00 
14,757.44 

814.28 
523.20 
764,67 
100.00 

17,700.00 
278.43 

,5,273.63 
3,000.00 

822.78 
2,794.00 

196.17 
194.83 
200.00 

vl,000.00 
855.49 
669.42 
140.93

Pinigai Bankuose 
BradŽlųjo metų

Pinigai paa Sekretorių 
Įnešimai 
Užbaigti Šfiral 
Užmokėtos akcijos 
Nuošimčiai '' . 
Premijos 
Įstojimai 
Pervedimą! 
Bausmės 
Nuoma 
Paskolos ant nannj atmokėtos 
paskolos ant feėrų atmokėtos 
Nuosavybė 
Taksą! 
Apdrauda 
Bilos mokamos 
Bilos priimamos 
Sąskaita tnąkama 
Sąskaita priimama 
Atsargos Fondas

VISOS ĮPLAUKOS

. IŠMOKĖJIMAI*

Paskolos ant namų 
Paskolas ant 66rų 
J nešima! . 
Užmokėtos akcijos 
Nuošimčiai 
Masterio Sertifikatai 
Taksai 
Apdrauda 
Bilos mokamos 
Bilos priimamos • 
Sąskaitos priimamos

,t Nuošimčiai j r. 
Neužbaigtos paskolos KafttaĮ ' ° ■
Algos , ;

. Spauda '
Pinigai pas Kosteriu 
Pinigai pas Sekretorių 
Atsargos fondus 
Nuosavybe 
Nuosavybė paskolų 
Nuosavybės kaštai ' 

f * ■

VISI ISMOKI5JIMAI

Saugiausia vieta taupyti pinigus yra SPULKOJE.

1930 ir 1931 Metai buvo motai IŠTYRIMO — TINKAMIAUSI 
IŠSILAIKĖ.

Cook Coupty yra virš 400 Spulkų ir nei viena Špulka durių 
jieuždarė, todėl saugiausia vieta taupyti pinigus yra 
SPULKOJE. ■’ .

V ' iAkcijos kainuoja nuo 10 centą ąavaatėjo ir aukščiau.

Serijos prasideda pirmą Antradieni t

• <?/' 
v ■ 
K 

>V ‘tM

Z VASARIO ' 
.... V* v

i
RUOPipCIO ir ■ ■

LAPĘBrtSIO .
•*- * J Ar. „ 1

Parūpiname paskolas ant Pirmo Morgičiaus ant atsakančių 
namų, statymui arba pirkimiil.

- $2/500,000.00
1 A

Spulkos raulinė atdara Antrądieniais nuo 7 :Q0 vai. vakaro 
Dievo Apvaizdos Parapijos Svetainėje

713 West 18th Street

PAVELYTAS KAPITALAS
i ' • A z
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’ $8.00 1
iHat*: 

"f»‘ Canada

UfidMlymo tilfla:
Chicagoje — paltu:

mietams
Pusei metų
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiam__ _____
Vienam mėnesiui ...^_____

Chichgoj per 1 išnešioto jus: 
Viena, kopija

Mėnesiui_______ ____ —

$8.00
4.00 
2.00 
1.50

.75

8c 
18c 
78c

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę |789 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Hoosevelt 8500.

Metanu  $7.00
.. Pašei metų ________________ 8.50

Trims mėnesiams __________ 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui, .75

Lietuvon ir ntur Užsieniuose
(Atpiginta)

Metanui  $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ____ ........... 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

VADINAMOJI NUSIGINKLAVIMO 
KONFERENCIJA

KA ŽINOJO APIE ŽEMĘ fiRAIKAI 
IR ROMĖNAI

Tautų Sąjunga sušaukė į Genevą ■ pasaulio valsty
bių atstovų susirinkimą, kurį spauda vadina “nusigink
lavimo konferencija”. Bet oficialis jos tikslas, yra ne 
panaikinti ginklus, o tik apriboti arba sumažinti gink
lavimąsi. Niekas netiki, kad visiškas, nusiginklavimas 
dabartiniu1 laiku yra įvykinamas. Pasaulis tam dar nė
ra pasiruošęs. Bus gerai, jeigu Genevos suvažiavimas 
nustatys kokias nors ribas armijų ir karo laivynų didi
nimui. Bus dar geriau, jeigu jame bus susitarta eiti ne 
prie ginklavimosi didinimo, bet prie jo mažinimo.

Tai yra daugiausia, ką konferencija-gali pasiekti. 
Jeigu ji nutars ginklavimąsi bent šiek-tiek sumažinti, 
tai ji bus,, dabartinėse apystovose, labai sėkminga.

Konferencijoje, tiesa, buvo-girdėti balsų, reikalau
jančių, kad valstybės savo ginkluotas jėgas visai likvi
duotų ir pasilaikytų tiktai policiją tvarkai viduje sau
goti. Karščiausias šitos minties reiškėjas Genevoje pa
sirodė šovietų,Rusijos užsienių Teikalų komisaras Mak
sim Litvinov. Netoli nuo jo atsiliko ir fašistiškos Itali
jos atstovas. Bet tai yra propaganda, kurios nuoširdu
mu netiki nė tie, kurie ją veda. Jeigu Rusijos Valdžiai 
tikrai rūpėtų visiškas nusiginklavimas, tai ji pirmiau
sia panaikintų karo padėtį pas save namie. Taip pat ir 
fašistai.

Yra nesąmonė manyti, kad išorinėje politikoje ga
li nuosakiai stoti už taiką xtie, kurie savo valdžią šalies 
viduje remia ginklu. Rusijos bolševikai ir Italijos fa
šistai, be abejonės, norėtų, kad kitos valstybės nusigink
luotų, bet jie patys bus paskutiniai, kurie sutiks atsi
sakyti nuo ginklo.

Kolkas eina klausimas ne tiek apie nusiginklavimą, 
kiek apie pašalinimą ginčų ir nesttfikmfų* tarpe valsty
bių. Kol nesusitaikys Francija su Vokietija, Vokietija 
su Lenkija, Italija su Francija, Rusija su Vakarų Eu
ropa, tol šitos valstybės bus apsiginklavusios, ir visos 
pastangos jas nuginkluoti bus bergždžios. Net ginkla
vimosi apribavimas priklausys nuo to, ar sugebės su
važiavusieji Genevoje atstovai susitarti ir pageVititi 
santykius tarp valstybių, kurios juos tenai nusiuntė.

Kalbos apie nusiginklavimą, pasakytos Genevoje, 
buvo skiriamos publikai: Konferencijos likimą tačiau 
nulems ne jos, bet tie pasitarimai, kurie eina už scenos 
tarpe diplomatų. Apie Šituos pasitarimus žinių pasiro- 

• do viešumoje nedaug, todėl yra sunku spręsti, ar jie ei
na sėkmingai, ar ne. Bet jeigu nebūtų- vilties diploma

ntams susitarti,.tai jie, po viešų kalbų konferencijos sa
lėje, butų >susipakavę daiktus ir išvažinėję namo. Ma- 

!tyt, viltis pasiekti kokių nors teigiamų rezultatų dery
bomis yra, nes jie dar nesirengia į kelionę.

............     . .............. ........ .—

l| Apžvalga
NAUJA ‘'SANDAROS” 

INSINUACIJA

Jau buvo spaudoje minėta, 
! kad Dr. M. Vinikas, gavęs ŠLA. 
nominacijose daugiau kaip 
2,500 balsą, kaipo kandidatas j 
sekretorius, nebus įdėtas į rin- 

’Ttimų baliotą, nes dauguma 
Piki. Tarybos narių atmetė 
prez. Gegužio įnešimą suteikei 
jam teisę kandidatuoti. ,.

Apie šitą dalyką dabar rašo 
ir “Sandara”, bet už Viniko 
nedejimą į baliotą ji kaltina — 
Bagočių! Paklausykite, *‘ką ji 
Sako:

“Dabar klausimas

nė per spaudą, t. y. p-lė Jur- 
geliutė.” (
Oficialis sandariečių organas 

čia vadovaujasi ne faktais, bet 
“pėdsakų” uostymu. Nežiūrint, 
kokia biftų adv. Bagočiaus as
meniška nuomonė apie p-lės 
Jurgeliutės atsiikdmingumo 
laipsnį , Devenio-Ažunario pa
skoloje, visgi‘'yra'fintas, ' kad 
jisai kooperavo su SLA. Vaka
rų Veikėjui Komitetu, k tiri s rė
mė Dr. M. Viniko kandidatūrą. 
Tai viena.
z.Antras dalykas: i.dv. Bago- 

Čius davė savo pareiškimą pa
čiam p. Vinikui apie jo teisę 
kandidatuoti, neturint piliety
bės popįęrų, ne tik jam tą teisę 
pripažindamas, bet ir patarda
mas 'jam’ kreiptis su 'reikalavi
mu j Bita. Tarybą, kad ši leis
tų jam kandidatuoti. Kiek Ba- 
gočiaus. galioje buvo, jisai vei
kė tąja kryptim, kad klausi
mas būti 
Dr. * Vinikui ’prits:

kieno 
direktyvomis Dr. Viniko var-, 
das įdėtas į’btfltotą? Pėd
sakai veda gana toli — net 
j patį So. Bostoną. -Niekam 
nebėra paslaptis, kad -adv,' 
Bagoeius iš širdies trokšta, 
kad SLA. sekretorium’ptfkk'-ftopo Wdėta^į baliotą, yra tie 
tų toji y pa ta, kurią jis nuo 
pat pradžios Devenio pasko*

u t išspręstas palaukia 
kui iprasifie. Sakyti da

bar,- kad net Bagočiaus “direk
tyvomis” to kandidato vardas

f 5

'aplink plaunąs vandenynas, lyg 
kokia ■'frlati Upė. “NėišmfatUoja- 
Wa žėfriė, — sako Homeras, — 
yra kpškrita' lyguma,' p, jos pa
kraščius glauda pitmykščiai 
varidenypo, t. y^ * tyliai tekan- 
Čids gilios pasatflihės upės, Van
dens. Vienoj saloj, netoli nuo 
žemės ribos vakaruose, rtike 
ir tamsoj gyvena kimrai; jie 
nežino palaimos teikiančių sau
lės spindulių ir gyvena arti mi
rusiųjų valstybes angos, kuri 
yra po žemėmis didelėj tamsy
bėj. Ant stulpų, palaikomų At
lanto vakaruose, rymo varinis 
skliautas, amžinasai dangus. 
Jis savo 'blizgančiu- bumbru tu
ri apguobęs'žemynus ir juras; 
o iš priešingos'pusės, po žeme, 
žemiau s pragaro, plyti tamsus 
tartaras. rTies žemės viduriu 
kyla - tvirtas, pilnas- kiaurymių 
Olimpas^ o jo aukštumoj vir
šūnėj Jsėdi* ' nemarus’ Elados 
dievai. Iš Olimpo viršūnės die
vai gtfli iš' karto regėti visą 
Graikijos ipUšiausalį, 'baltas 
Salyno salas, Mažosios Azijos 
krantus, Egipto ‘slėnį, Sicilijos 
■kalnus, ciklopų gyvenimus, ir 
Herkulio stulpus, kurie stdvi 
pasaulio pariby.”

1 i
• šita b’enl kiek ilgesne ištrau

ka iš Homero, iš (iesų, nepap- 
rastiii aiškiai parodo visas! tų 
laikų graikų žinias apie žemę. 
Aprašydami argonautų ir-Odi
sėjo keliones įlies maždaug su
žymėjome, kokias žemes tais 
laikais graikai jau žinojot ar 
bent galėjo žinoti. O tai buvo: 
pats Graikijos (Balkanų) pu- 
šiausalis, gal būt f nesiekiant 
toliau kaip ik? Durtoj aus upės, 
šiauriniai Viduržemio juros 
pakraščiai ‘iki - Italijos ir žy
miai silpniau už Italijos 'iki 
Gibraltaro sąsiaurio (Herku
lio šttflpil), Sicilijos ir kitos 
Viduržemio juros salos, Egip
to slėnis ir, pagaliau, Maž. A* 
zijir (irykai kurie kili pietų 
vtfkavų Azijos pakraščiai. Tai 
•ir- btivo visas graikų pasaulis. 
Apie tolimesnius kraštus, gali- 

Pild. Tiirybt)^<rtlu 6shkyti, graikai jau nieko 
•nebežinojo.

Taigi suprantama, kad sidig 
tip žinių'’lufėjo susiformuoti dr 
pats graikų pasaulio įsivaizdaj- 
vimas. Ir štai graikai* mand,i 
kad žemė esanti ne kas kitoj 
kaip didžiulė apskrita lygutoiį 
kurios ^pakraščius aplinkid 
plattj a ^ pirmykštis vandenyntoy. 
Bciškia,-‘žemė, yra lyg didžiiil^ 
stfltf, plytinti pirmykščiain’C 
vandenyne. Tos salos vidiPyš 
esąs Graikijos kalnas Olim
pas, ant kurio viršūnes gyve
ną nemarieji Graikijos dievai: 
Zęusas, Hera, Atcha ir kt; Tas 
kalnas yra gana aukštas ir 
dėl nuo jo viršūnės dievai galį 
apmatyti Visą pasaulį. Dan
gaus, kaip jį* vaizdinas! kitos 
religijos', graikai visai nežino
jo. Jie tik turėjo,-požeminę Val
stybę, pragarą,: į kurį mirušie- 
ji ir einą. Požemių 1 vtflst^bė 
'esanti Vtfld'otfia JdiėVb 'Hado. 
Kaslink satolės, tai jtoš kelionę 
įgraikai vatodavbši taip pht, 
kaip ir .kitos senovės rytų tku- 

; tos. ’
Toks buvo graikų pasaulis 

prieš • koki 1000 niėtų S. pr. Kr. 
gim. Ir reikia pažymėti, kad 
taip vaizdintasi žemė ganai dl* 
gus šimtmečius,

Kalint - graikų mokslui Mr 
kųįturai,; keitėsi, žinoma,(ir žė* 
ifi'Čs ’ įsiVaiždtfVilnas. Graikai, 
daugiau pramokę ‘ jūrininkys-?, 

Šato' vis ' dažniau eme susidi’iHį, 
tfu kitomis Kitdfnis. Su kai ku- 
rtolnis mėt teko'ir smarkiai ’tfii- 
siremti(grriikų^petsų !'kartfl)r 

’fte to, atsirado dtfugelis- žmo* 
‘ . L.' 2?,1. , ‘ i L 1 • _J_i _> _|

kelioms į t^’i4įti i iježiųpįįių i Mr 
’Mai :mp#ai' težįndn!to 'IkraŠtų^ 
Ypač žymus* keliaiMtktfs yra

tiesos
redak-

siog nepadoru!
Kokias direktyvas ta&au^gar 

•ios tyrinėjimo•globoTo‘*ir-’br-Wočhs daoti'^Iid.

; X . ? . • • r .
Tarybai ? “Sandara'’: Žino, kad 
Piki. Tarybai jokios' -komisijos 
nariai neturi teisės davinėti įsa* 
kymus SLA. įsttfįų interpreta
vimo klausimuose. Tik įstatų 
Komisija gali jai patarti, o 
Skundų Komisija, kurios . pirmi
ninkas yra-adv. Bagbčius, ne
turi net šitos patariamos "tei
sės./ ■ • t

Bet BagoČius Vistiek esąs 
kaltas! O tuo tarpu tikruosius 
kaltininkus “Sandara” ne tik 
nepamini, bet tyčia slepia. Ve 
ką ji pasakoja:

“Vienas ar porii SLA. Pil
domos Tarybos narių ir ke
letas pašalinių ‘fiksierių’ iš
leido parėdymą, kad Dr.,Vi- 
nikas negali kandidatuoti, 
nes ilėra pilietis.” 
Tai yra sąmoningas 

iškreipimas. Jeigu “S.”
cija teiravosi, kas paneigė p. 
Viniko teisę kandidatuoti, tai 
ji žino, jogei prieš j j balsavo 
šie Pild. Tarybos nariai: ('Vice
prezidentas A. Mikalauskas, 
sekretorius P. Jurgeliutė, iždo 
globėjai J. Januškevičius ir M. 
Kaginskas ir daktaras-kvotėjas 
Klimas. Už leidimą kandidatuo
ti balsavo *tikf prezidentas Ge
gužis ir iždininkas Gugis. Va
dinasi, propozicija buvo atmes
ta 5 bąlsais prieš 2, o; ne “vie
nu ar pora”, kaip pratfimtfftd 
“Sandara”.

Jeigu “Sandara” nenori atk 
sižvelgti į faktus, tai. ji turė
tų bent nesityčioti iš 'šVerkd 
proto. Juk ji gali• supusti,-kad 
“vienas ar pora” Pildomos Ta
rybos narių negali attoešti'pre
zidento įnešimą,1 kuomėt ’ Pildo
ma Taryba susideda iš 7 žmo
nių. Jį jitmesti rėikėjp "mažų- 
mažiausia 4 balsą. ( ,

Bet tikrurfioje/kiiip matėme, 
penki’ Pild. Tarybos nariai pasi
sakė prieš Viniko kandidatavi
mą. Kokiais argumentais jie 
vadovavosi, mes nežinome. 
Apie juos pakalbėsime, kada 
bus “Tėvynėje” paskelbtas ofi
cialia tarimas. Bet' tenka s at
kreipti SLA. narių dėmesį įi tą 
nešvarią “Sandaros'?^.! politiką, 
kurią ji varinėja sąryšyje'tfu 
šituo klausimu.

Kodėl ji bando sukltfidifiti 
visuomenę, pasakodama ‘topiė 
“vieną ar porą” 1 
narių ir1 kokius tėn ^fiksie- 
rius”? Todėl, kad ttfrpe tų 5 
viršininkų, kurie atėmė teisę 
Dr. Vinikui kandidatuoti, be
veik visi yra jos. partijos1 žmo
nės arba kandidatai artimi jos 
politikai. Dr. Klimas ir Mika- 
laiiskas yra sandariečiai; Ja
nuškevičius su Raginsku yra, 
“Sandaros” remiami “tautiško 
sleito” kandidatai (“demokra^ 
tai”, anot sandariečių organo). 
Tai ve dėlko - ji "Užtyli < jų rolę 
Viniko ‘klausime. I Bet jeigu 
prieš Viniko kandidatavimą bu
tų balsavęs bent Vietotos socia
listas arba socialistų simpatiza- 
torius, tai *‘Stfhdara” butų rė
kus, kaip skerdžiama. Bagočių 
juk ji įvtofdijo ir apkhffino, be
žiūrint į tai, kad jisai Tie btfltfd 
neturi < frild. Taryboje (ir ne
žiūrint į tai, kad1: jisai’’už Dr.- 
Viniko teisę kovojo)!

Ką “SaAdtf ito” "mano f paslėk-' 
sianti ^it^kidltois šfivo insihua- 
cijomis ir Ai tok i ii . pa-rty viską 
intrigų v varinėjinfu? Ji rašot, 
kad SLA. sekretorių turėsiąs 
rinkti seimas,! ligi Akttrio’: Dr. Vju ■ 
nikąs jau bus gavęs pilietybės 
popieras. Bet argi ji mano, kad 
ji prirengia tinkamą dirvą to 
kiaušinio iššprėridiitoui seime, 
jeigu ji be pamato atakuoją 

► socialistus, šmeižia "feagfočių ir 
vemia fašistų talkininkus ? m

Per ipėnkis TOSneisius “I ,t 
dara” nesiliovė dūlavusi? 
pludusi ‘ ir pui’Vais •‘drapsčiūsi 
ŠLA. 'Vakarų Vėiliėjų ^Komite
tą ir ioo- remiamusTkandidatutf; l,^ .... .v ,
Už tai,/ksd- tas-'ktimUdtas -fdS 'P1'?.’ M
jo į savo 
čių veikėju,'' tai “ji prikaišiojį' 
jam SLA.frnarių <‘mulkinitoą'°, 
“Tammany Hali politiką”, “būt- 
legeviavitoą^rir t’.^t. v Miltai A kA6 
to komiteto remiami kandida- 
to-i'-gynė1 Dr. Vių-iko -Teises, tai 
“ŠtoMtffa” falėidp dar vietoj

buvęs Herodotas, gyvenęs pen- 
ktafne amžiuj prieš Kr. gim. 
Jis aprašė ne tiktai tai, ką 
matė keliaudamas svetimuose 
kraštuose, bet taip pat ir: tų 
tautų' praeitį, jų'IMOriją. 'Todėl 
Herpdotas yra l^žymiisi istori
kas. .

Pirmiausia Herodotas aplan
kė Eigiptą. Jis ^mulkiai apra
še ėigiptiečių papročius, žai
dimus, lavonų balzamaviniiis 
ir tt. Toliau apraše \ visą ^Egip
to . kraštą: Nylą, jo .potvynius, 
piraibidas (Cheopso pirami
dės pastatymą)' ir tt. IŠ’ Egipto 
Herddotas ;niikeliavo, Arabijėn, 
kurią jis laike paskutiniu 
žmonių gyvenamu kraštu. To
liau Herodotas keliavo per Me
sopotamiją (atlankė Babilio- 
too griuvėsius) į Persiją ir Me
diją. Iš čia jis perkeliavo kal
nus, skiriančius Mediją nuo 
Senovės Kolchidos, atlankė 
Kaspijos ežerą ir per plytin
čias tarp Kaspijos ir JuoclOsios 
jtiroš stepes nukeliavo j Sky- 
trją. i IŠ JSkytijos per' Graikiją 
sugrįžo * vėl savo tėvynėn, i Pa
baigoj 'savo -gy(reh'inioi HeirO- 
'ddtasnhusikčlė! ItMijon, kur ir 
mirė.

jos taip pat tęsiasi žemė. To* 
dėl Herodotas mano, kad že
mės ribos esančios nežinomos, 
ir tik iš vakarų jų ribojąs van
denynas ir esąs žemės galas;

Kiek vėliau kitas žynius ke
liautojas yra buvęs Piteas 
Marsėlictis. Jis, manoma, yra 
buvįs pasiekęs net Anglijos 
pakraščius (Angliją jis vadi
na — Albionu—‘balta sala), 
Beplaukdamas nuo Anglijos 
tplyh į židinius; Piteas * Marse- 
lictis pasiekęs tokias vietas, 
kur “vasarą naktis’ tebūdavusi 
dvi valandas.” Graikui, pietų 
kraštų gyventoj ui,: tai buvo la
bai nuostabus dalykas. Dar 
toliau į žiemius Piteas nebega
lėjęs plaukti, hes toliau, —- sa- 

nebebuvo * nei juros, 
nei'žemės, nei oro”. Tais žod-

^brangus kūnas, molis, ne
būtų vienas, iki nebus jis pa
laidotas į kapą amžinam at
ilsiui...

ko jis, 

ži ai s, matyti,’ PHeas ‘Ma’toeliėtis 
norėjo pasakyti,* kalci bekeliau- 
dambs1 į žiemius i jis iižplaėkč 
didėles miglas, kurios buvo ap 
traukusios ir jurą, ir' žemę, ir 
orą.

•Bet 'ypač 'žymiai senovės 
graikų geografiškąjį akiratį 
praplėtė Aleksandro Didžiojo 
(356-^323 am. "prieš Kr. gim.) 
karai. Albksartdras Didysis ve
džiojo savocktfrciVius ne tik po 
Mažąją Aziją,'Persiją, po'Pa- 
ktotfpi jos skraitus, bet buvo nu
sivedęs juos meti ir folimojon 
Indijon. iki Atėksrthdro ’ Did-

iTaigi/rkMp'matome,rHerddo- žiojo, -giriima Jtė 'vie
tas apkeliavo nemaža kraštų 
irAįgijo nemažai * geografinių 
Žinių.įTos žinios,Hbe'hbėjo?fu- 

’ rė j o 1 r dfkšiii'ės nir bėndiam ' že- 
mčsi įHivai^davimui. Ir štaii Hc- 
roddtas j tfu nebetiki' kaip se/- 
novė j, grtfikai1 tikėjo,i ’kar; mūsų 
iždmė esahti1 sala,‘iš' Visų -pu^ių 
rapštt^ta vfin'de'tiynų. ?’Jis 
vv6 į Egiptą, pasiekė"net Egip
to pietinę dalį' ir čia’silžinojo, 
kad dar'toliau ji pietus vėl yra 
nauji kraštai' (Etiojyija ir 'k.).
11 rytus Uuo * 'Perbijos' ir "Meso'-
p’Otainijo^, ‘ j ntro ^Sfcyti- pat žmonių- gyvenami. (B. d.)

STOKER 
liBr

Va- 
pa-

nas igrdikas' toliau Persijos ne
buvo nukeliavęs. -Todėl• kas 
yra toliau į rytus "huo jos — 
niekas nežinojo. ' Pargrįžę iš 

‘Aleksandro" Didžiojo žygių ka
reiviai ; Tkssikddavo ■ savo tau'- 
■tiočiams, ■ kokids ' kraštus -jie 
•blatę, su'‘kokiais žmonėmis? bu- 
Vę^susidnrę,”irntt. Tie p'aštfkbr 
jimai,Haikui3klOftkaht, »’ptfkitė- 
fdavoj budavo ’dinrg ko- -pratoat 
noma, -bet Svarbu tai, ktod'grai- 
kai šužinoclavo, - kad tiž ' Persi
jos yra 'dar-kiti ’ kršštai, taip

Matyt, ilgai ir stipriai mie
gojau, nės jau buvo visai švie
su, kuomet Van Helsingas atė
jęs į kambarį mane pažadino. 
Priėjęs prie lovos tarė:

“Gali nesirūpinti apie 
liūs; mums jų nereikės.”

“Kodėl?” paklausiau, 
karykštis jo rimtumas ir
siryžimas į mane labai pavei
kė.

“Kadangi,” trumpai atsakė, 
“jau pervėlu — arba dar per- 
rtnksti. štai žiūrėk!” čia pa
rodė mažą aukso kryželį. “Jis 
buvo pavogtas nakties laiku.”

“Kaip pavogtas,” paklausiau 
nustebęs, >MjUk dabar pats jį 
turi?”

“Nes aš atėmiau jį nuo 
niekšiško sutvėrimo, kuris jį 
pavogė, nuo moteriškės, vogu
sios -nuo gyvųjų ir mirusių. 
Jos btfusmes valanda kuomet 
•nors grisiartins, bet aš prie to 
neprisidėsiu; ji nežinojo ką ji 
•darė, todėl1 jį ir pavogė. Dabar 
turime laukti.”

Taręs paskutinius žodžius iš
ėjo “palikdamas mane apsuptą 
naujos misterijos, palikdamas 
naują t-paslaptį mano galvai 
kvaršinti.

- Priešpietis atrodė labai liūd
nas ir nesmagus/ bet; pietų lai-

||a,"f. u;-

Pftmission ‘Ddubteday. Doran ® s€o.

rerti /f. rofootfa

|Bęt uždėjęs ranką man ant 
^pečių,1 tarė’icį&Tnfgai 'jautriu 
iba'Isų:

“Brangus Jonai, man gaila

I 
paSilikčjai manimi | per A šiftfc 
paskutines savaites, laike km- 
rių Afy ko keisti' apsireiškimai, 
dėl kurių negalėjau "kaltinftj 
lavęsvnranimippvadėjus abejoį 
ti. Brangus Jonai, pasitikės

tavo kančių tfutfpaustos/tkran-Į’toitfhimi dar toOYs trupučiukąį. 
Jeigu nenorėsi, turėsiu tau pak 
sakyti^ką mhftati ■ jr tas nebūtį 
tffifektfm į sveikatą. Jeigu saį- 
vo* fir ttflikkiu — ir“ tai* padarys 
^u-^pasifikėši ’hr ne—‘bet net 
’torėdtotoVės drtoigo . pasitikęjij-

i ^hfužtę. »jiėnks L p veldąį
Taigi mes norime, galų gįde, 
"žkipU/rar ■ šita; ’provoltavitoio^'Ėak- 
tika pašiliauš, ne ? S

jais apsipylusios širdies; ir 
1 {tuo1 ‘IhbiauMaŠ' ’taVe- toK^liu,' kdd 
j ji ftfip'škaiidžitfs‘'kančias pbr* 
TgyVena. 4J^igu gŽrlėčiafi, ' *ėš 
: friilėru ‘boru ^pfergyVCričiau ttfi, 
!fką'tubdhbtfr'TO^yvdhi.
svirtislabai ap^ 
težinai, bet kuriuos greitu lai- 
:ku sužinosi. Džiaugkis, • laiy 
rniink^ 'mane už' jų- žinčjlm^, 
itoors jie yra labaindnialbhtiš 
(dalykai žinoti. Jonai, -mano 
dunau, išbuvai man,o draugu 
/pei" ilgusj ilgas 'metus įr far* 
kubmet įfors"tau teko matytį 
;mane ką darant be rimtos tam 
tpi’iežasties? Gal klystu, bet 
'galų gale ir aš esu tik klai- 
Ktfingas/'žmogus, - vienok 'turnv 
gilų įsitikinimą į viską ką da- 
rtfii. ' Ar nevien dėl tos pi^ė- 
žastieSiifitftoęs>(štfitkfefei, ktMtfftet 
inclaimfiitgai i'btotosų' i mė^gaitei 
pradėjo ^gręsti didelis pavo
gus? TiiU)! 'Ar tu 
mustebintės —' nebuvai batTfiės 
'apimtas, • kuomet ' aš i neleidau 
l-Artui,tiif'’'phbdčid6ti ^SaVO tpf 
inosips, —nors iji; gulėjo'-mirT> 
'ties* pįtėle — ir Visomis 
hnis atstųinfau - j į huo t-lįyoš$ 
žinoma? taip ! »Bet1 tuo'TaČiu 
daiįii JniitcE ją man dėkojant, 
boinis važiomis’ j&u 
niįs;ukimisui; ^tuo.-sįlpinmbal-? 
sėliu ir laiminant mane ir 
^karštai jant^fpmoš senį 
raukšlėtą raAką? Taip! Ir ar 
HiegirdiSjai -man jai ^prižddatot, 
kad ji ramiai galėtų tfmžinai 
nižmWkti tfkiš? Mintoma, taip!

“Aš’5 tuiriu gerą ąndežaštį viš- 
kaiii, ką aš noriu dtfryti. 11- 
gtiš' ničltrs

mokios,

:YrA

sunkinta širdimHir/’O, jaušiuOš 
labai apleistas laiku, kuomH 
nna'ii.<r6ikės<'datfgitfu'Šiai4pagak' 
bos ’Tr ''drąsos!” Valandėlėj 
nutilo, bet netrukus tęsėsi tot1 
liau: “Jonai, muši? laukia balį 
siris, 'paslaptingos''dienos. Ne^ 
d^kii'kime, ^būkime kAip vie
nas, kad sudėję jėgąs, Užbaig
tume darbą pasekmingai ir ge- 
rdffils' pdS^kfiienris. Ar pasi
tikėsi "manim?”

‘Pagriebiau jo ranką ir ja. 
karktai mpkrftohu pHžrfd^- 
d&mas. z Profesoriui i išeito aid 
atidariau jam 'idtfrisitir •ifusčj* 
kiau paskui jį likimis iki jį 
tfkkŠfas pavidalas ’toepranykį 
jo ^kambario ’ tarpduryje. Sto- 
vėjtfu ttfn*ftfejtidėdamas’ ir ne-, 

’fikėtairpa'toidčia'u vieną’ tarnai
čių ‘tyliai 'Ssldriktfnt koridoriiį; 
Ji buvo užphkhliu atsisukusi į 
mane, lodei * tfnapęs nepamatė 
— ’ir įėjo į' katoibntį, kur1 Lil
ei j a gulėjo pašarvota. Vai#-

r

įdavimas t ir i prisirišimas - šia 
mc^pusaulyję yra retenybės ir 

> ittės esame liib'ai dėkiiigi tiems, 
kurie -tuos; jausmus savo •mylį- 
ifiicins įiarodo. neprašyti, štai 
ši vargšė mergaitė, .pamiršuši 
savo i>rigimią mirties buiiųę 
UUėjo 'TjUdęti prie 
vo x >mylimos jaunos 
liiiifinkcs \kaYSto, ’ k;i

ųuando įr Lidcrdale advokatų 
firmos. Jis buvo labai malo
nus, įvertino musų darbą ir 
nuėmė nuo musų pečių visų 
smulkmenų naštą. . Prie stalo 
jis' pastebėjo,- kad Vesteųrienė 
jau ilgoką laiką tikėjosi už
baigti' dienas, lodei visus savo 
reikalus nuodugniai sutvarkė; 
beto, pranešė, kad visas turtas, 
išskyrus vieną Lucijos tėvo 
nuosavybę,-kuri, nesant tiesio
ginių įpėdinių tolimai šeimy
nos šėkai, buv paliktas Atturui 
HolmvUdūi. Užbaigęs tą daly- 
ką^tęšė' tOTiau:

‘^Atvirai pasakius, mes ‘ da
rėme viską klek 'jėgos * thums' 
pavidinb ncdaleišti lokį’testą- 
tnento palikimą, ir parodėm 
velionei gMmi5Tbcs, kurios pa- 
sittiikitišibs paliks jos dukterį 
•be"skatiko iK- ncldis jai kiek 
iaišviffu elgtis ryšy su apsive- 
dimii. Tikrai, mes •tiek >pri- 
įmygtinai’ kartojome ir reikala
vome tpermainos, kad mtotofis 
netgi teko susikirsti, <nės Ves- 
tenrienė stačiai ^paklausė ar 
mes 'norime išpiklyti jos rei- 
kataviuiUs -ar ne. žinoma, 
'mums 'nebuvo'“kitos"išeities ir 
turėjome sutikti. Pagrinde, 
'musų buvo tiesa ir ;devynias- 
'-dešimts devynias kartus ūš 
šimto iš įvykusių eigos ines;bu- 
tume darodę muaų nusfetaly- 
mo'teisingumą. Bet'šiame at
vejyje vprislila’ikymas kito nu- 
sistatymo nebptų imnms davęš 

f galimybės -išpildyti r jos norą. 
Numirdama / pirm savo duk- 

i terš, ji paliktų turtą savo duk- 
i'ters rankose, kuri nors butų 
vos penkias minutes ilgiau gy
venusi už mdtiną, jds turtas, 
jeigu nebūtų testamento — ir 
testamentas šiame atvejyje 

Į buvo: fizinė negalimybė,. į jos 
palikimą butų žiurimay kaipo 
į palikimą be testamento. Ta
me atvejyje Lordas Godul
iu ingos (Arturas Hohnvudas), 
nors ir,brangus jų.draugas, ne
turėtu jokių pretenzijų prie to 
turto; o kiti šeimynos pavel- 

‘dėtojai, neatsisakytų stfvo pre- 
lėtožijų prie to* flirto, visų pir
mą, žiilrėdafiii į' Godtflmingą, 
kaipo Visai, svfethtoą šeimynai 
'^mogų. Už tik r imi gerblamic-
ųi/kild aš tikrai* esu' linksmas, 
jog taip' viškas tožsibaigė. La- 
‘btfi' rdž iaughiosi.”

^Bus daugiau)
• ~   '—.A, ..A'....  U -----------------------------------------
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VADINAMOJI NUSIGINKLAVIMO 
KONFERENCIJA

Tautų Sąjunga sušaukė į Genevą pasaulio valsty
bių atstovų susirinkimą, kurį spauda vadina “nusigink
lavimo konferencija”. Bet oficialis jos tikslas,yra ne 
panaikinti ginklus, o tik apriboti arba sumažinti gink
lavimąsi. Niekas netiki, kad visiškas, nusiginklavimas 
dabartiniu ’ laiku yra įvykinamas. Pasaulis tam dar nė
ra pasiruošęs. Bus gerai, jeigu Genevos suvažiavimas 
nustatys kokias nors ribas armijų ir karo laivynų didi
nimui. Bus dar geriau, jeigu jame bus susitarta eiti ne 
prie ginklavimosi didinimo, bet prie jo mažinimo.

Tai yra daugiausia, ką konferencija gali pasiekti. 
Jeigu ji ntitars ginklavimąsi bent šiek-tiek sumažinti, 
tai ji bus, dabartinėse apystovose, labai sėkminga.

Konferencijoje, tiesa, buvo girdėti balsų, reikalau
jančių, kad valstybės savo ginkluotas jėgas visai likvi
duotų ir pasilaikytų tiktai policiją tvarkai viduje sau
goti. Karščiausias šitos minties reiškėjas Genevoje pa
sirodė Sovietų Rusijos užsienių Teikalų komisaras Mak
sim Litvinov. Netoli nuo jo atsiliko ir fašistiškos Itali
jos atstovas. Bet tai yra propaganda, kurios nuoširdu
mu netiki nė tie, kurie ją veda. Jeigu Rusijos Valdžiai 
tikrai rūpėtų visiškas nusiginklavimas, tai ji pirmiau
sia panaikintų karo padėtį pas save namie. Taip pat ir 
fašistai.

Yra nesąmonė manyti, kad išorinėje politikoje ga
li nuosakiai stoti už taiką 4ie, kurie savo valdžią šalies 
viduje remia ginklu. Rusijos bolševikai ir Italijos fa
šistai, be abejonės, norėtų, kad kitos valstybės nusigink
luotų, bet jie patys bus paskutiniai, kurie sutiks atsi
sakyti nuo ginklo.

Kolkas eina klausimas ne tiek apie nusiginklavimą, 
kiek apie pašalinimą ginčų ir nesflTikhtrų/ tarpe valsty
bių. Kol nesusitaikys Francija su Vokietija, Vokietija 
su Lenkija, Italija su Francija, Rusija su Vakarų Eu
ropa, tol šitos valstybės bus apsiginklavusios, ir visos 
pastangos jas nuginkluoti bus bergždžios. Net ginkla
vimosi apribavimas priklausys nuo to, ar sugebės su
važiavusieji Genevoje atstovai susitarti ir pagerinti 
santykius, tarp valstybių, kurios juos tenai nusiuntė.

Kalbos apie nusiginklavimą, pasakytos Genevoje, 
buvo skiriamos publikai. '■ Konferencijos likimą tačiau 
nulems ne jos, bet tie pasitarimai, kurie eina už scenos 
tarpe diplomatų. Apie Šituos pasitarimus žinių f pasiro
do viešumoje nedaug, todėl yra sunku spręsti, ar jie ei- 

1 na sėkmingai, ar ne. Bet jeigu nebūtų- vilties diploma
tams susitarti, tai jie, po viešų kalbų konferencijos sa
lėje, butų susipakavę daiktus ir išvažinėję namo. Mą

styt, viltis pasiekti kokių nors teigiamų rezultatų dery- 
1 bofhis yra, nes jie dar nesirengia į kelionę.

Tarybai ? "Samara”; žino, kad 
Riki. Tarybai jokios -komisijos 
nariai neturi teisės davinėti įsa
kymus SLA. jsttfįą interpreta
vimo klausimuose. Tik įstatų 
Komisija gali ;jai patarti, o 
Skundų Komisija, kurios pirmi
ninkas yra adv. Bagbčius, ^ne
turi net šitos • patariamos tei
sės,/

Bet Bagočius vistiek esąs 
kaltas! O tuo tarpu tikruosius 
kaltininkus “Sandara” ne tik 
nepamini, bet tyj 
ką ji pasakoja:

“Vienas ar po?^ SLA. PHę 
domos Tarybos narių ir ke
letas pašalinių ‘fiksierių’ iš
leido parėdymą, kad Dr,, Vi- 
nikas negali kandidatuoti, 
nes nėra pilietis.” 
Tai yra i 

iškreipimas. Jeigu “S. 
cija teiravosi, 
Viniko teisę kandidatuoti, tai 
ji žino, jogei prieš jį balsavo 
šie Pild. Tarybos nariai:- vice
prezidentas A. Mikalauskas^ 
sekretorius P. Jurgeliutė, iždo 
globėjai J. Januškevičius ir M. 
Baginskas ir daktaras-kvotėjas 
Klimas. Už leidimą kandidatuo
ti balsavo *tik. prezidentas Ge
gužis ir iždininkas Gugis. Va
dinasi, propozicija buvo atmes
ta 5 bąlsais prieš 2,- o ne “vie
nu ar pora”, kaip prašiMM 
“Sandara”.

Jeigu “Sandara” nenori at
sižvelgti j faktus, tai ji turė
tų bent nesityčioti iš ^Verko 
proto. Juk ji gali-sup^Ssti,-kad 
“vienas ar pora” Pildomos Ta
rybos narių negali atmešti1 pre
zidento įnešimą, * kuomėt Pildo
ma Taryba susideda iš 7 žmo
nių. Jį atmesti rėikėjp *niažų- 
niažiausia 4 balsų. ,

Bet tikrumoje,"khip matėme, 
penki’ Pild. TarybbstTiariai pasi
sakė prieš Virtiko kandidatavi
mą. Kokiais argumentais jie 
vadovavosi, mes nežinome. 
Apie juos pakalbėsime, kada 
bus “Tėvynėje” paskelbtas ofi
cialis tarimas. Bet’ tenka i at
kreipti SLA. narių dėmesį p tą 
nešvarią “Sandaros”^’.' politiką, 
kurią ji varinėja 'sąryšyje 'su 
šituo klausimu.

Kodėl ji bando suklafdifiti 
visuomenę, pasakodama apie 
“vieną ar porą” Pild. ’Tatybb^ 
narių ir ’ kokius tėn ^fiksie- 
rius”? Todėl, kad tarpe tų 5 
vi rši n inkų, k u r ic -atėmė teisę 
Dr. Vinikui kandidatuoti, be
veik visi yra jos. partijos žmo
nės arba kandidatai artimi jos 
politikai. Dr. Klimas ir Mika
lauskas yra sandariečiai; Ja- 

su Raginsku yra. 
remiami “tautiško

■— MM- ■ JO Ll 1LIJ ■ IM 1£ -ir .ir

Apžvalgra
NAU.JA ‘'SANDAROS 

INSINUACIJA

Jau buvo spaudoje minėta, 
I kad Dr. M. Vinikas, gavęs SLA. 
’ nominacijose daugiau kaip 
2,500 balsų, kaipo kandidatas i 
sekretorius, nebus įdėtas į rin- 

;*kimų baliotą, nes dauguma 
Pild. Tarybos narių atmetė 
prez. Gegužio įnešimą suteikei 
j’am teisę kandidatuoti. ..

Apie šitą dalyką dabar rašo 
■ ir “Sandara”, bet už Viniko 
nedejimą į baliotą ji kaltina — 
Bagočių! 'Paklausykite, "ką ji 

Sako: v "
“Dabar klausimas — kieno

direktyvomis Dr. Viniko var-, 
das išdėtas į' balfotą?
sakai veda gana toli
j patį So. Bostoną. -Niekam 
nebėra paslaptis, kad - adv, 
Bagočius iš širdies trokšta, 
kad SLA. sekretorium’ pdlih-i 
tų toji ypata, kurią jis nuo

, pat pradžios Devenio pasko-
• los tyrinėjimo - globojo’ ir’*gy- dėjo • adv. Bagočius duoti ‘“Pifd.

■ net

nė per spaudą, t. y. p-lė Jur
geli utc.” (
Oficialis sandariečių organas 

čia vadovaujasi ne faktais, bet 
“pėdsakų” uostymu. Nežiūrint, 
kokia butų adv. BagoČiaūs as
meniška nuomoti ė apie p-lės 
Jurgeliutės atshkOmingumo 
laipsnį _ Devenib-Ažunario pa
skoloje, visgi' yra'faktas, ' kad 
jisai kooperavo su SLA. Vaka
rų Veikėjų’ Komitetu, k drįs rė
mė Dr. M. Viniko kandidatūrą. 
Tai viena.

Antras dalykas: i.dv. Bago- 
čius davė savo pareiškimą pa
čiam p. Vinikui apie jo teisę 
kandidatuoti, neturint piliety
bės popįerų, ne tik jam tą teisę 
pripažindamas, bet ir patarda
mas jam’kreiptis su reikalovi- 
mu j Pild. Tarybą, kdd ši leis
tų jam kandidatuoti. Kiek Ba- 
gočiaus'galioje buvo, ■ jisai vei
kė tąja kryptim, kad klausi
mas butu . išspręstas palankią, 
Dr.*Vilnimi iprasme. Sakyti'da^- 
bar,- kad net BagoČiaūs “direk
tyvomis” to kandidato vardas 
't»po it^fdėta^ į baliotą, yra tie
siog nepadoru!

Kokias direktyvas tačiau

brangūs kūnas, molis, ne
būtų vienas, iki nebus jis pa
laidotas j kapų amžinam at
ilsiui...

juo laip tai tęsiasi žeme. 1 o- 
del Herodotas mano, kad Že- 
jnės ribos esančios nežinomos, 
ir tik iš vakarų jų ribojus van
denynas ir esąs žemės galas;

Kiek vėliau kitas žymus ke
liautoj as yra buvęs Piteas 
Marsėlietis. Jis, manoma, yra 
buvįs pasiekęs net Anglijos 
pakraščius (Angliją jis vadi
na — Albionu—dialta sala), 
Beplaukdamas nuo Anglijos 
tblyn į žieYnius, Piteas Marse- 
■lictis įasidkęs tokias vietas, 
kur “vasarą naktis* tebūdavusi 
dvi valandas.” Graikui, pietų 
kraštų gy ventoj ui,: tai buvo la
bai nuostabus dalykas. Dar 
toliau į žiemius Piteas'inebega- 
lėjęs plaukti, bes toliau, — sa
ko jis, — nebebuvo* nei juros, 
nei ženiės, nei oro”. Tais žod
žiais, matyti,’ Pitėas »MaWeliėtis 
nogėjo pashkyti,- ktol bekeliau
damas-j žiemius i jis užplaūke 
didėlės nJiiglas, kurios buvo ap 
traukusios ir jurą, ir' žemę, ir 
orą.

"Bet ypač 'žymiai senovės 
graikų geografiškąjį akiratį 
praplėtė Aleksandro Didžiojo 
(356—*^3231 m. >*prieš Kr. - gim.) 
karai. Albksarfdras Didysis ve- 
džiojo savo"kflreiVius ne tik po 
Mažąją Aziją, "Persiją, po’Pa- 
kašfpijos^kraitns, Bėt buvo bu- 
.'sivedęs juos orėti ir tolimojon 
Indijon, Aki Aleksandro »Did
žiojo,'gadinta ■ šakyti,'pe 'vie
nas- 'grafikas’toliau’ Pensijos ne-

Todėl kas 
yra toliau • į rytus "nuo jos —* 
niekas nežinojot Pargrįžę iš

IR ROMĖNAI
buvęs Herodotas, gyvenęs pen- 
ktafne amžiuj prieš Kr. gim. 
Jis aprašė ne tiktai tai, ką 
m|tfė keliaudamas svetimuose 
kraštuose, bet taip pat Ir tų 
taūtųipraeitį, jų'dMOriją. 'Todėl 
Heipdotas yra fr/žynnis"istori
kas.

Pirmiausia Herodotas aplan
kė Eigiptą. Jis ^mulkiai apra
šė cigiptiėčių papročius, Žai
dimus, lavonų balzamavimus 
ir tt. Toliau ap^AŠė 'visą‘ Egip
to . kraštą: Nylą, jo1 .potvynius, 

' piraiftidas (Cheopso pirami
dės pastatymą)j ir tt. IŠ' Egipto 
Herddotas nfikeHavo. Arabij6n, 
kurią jis laike paskutiniu 
žmonių gyvenamu kraštu. To
liau Herodotas keliavo per Me
sopotamiją (atlankė Babilio- 
no griuvėsius) į Persiją ir Me
diją. Iš čia jis pprkeliavo kal
nus, skiriančius 'Mediją nuo 
Senovės Kolchidos, atlankė 
Kaspijos ežerą ir per plytin
čias tarp Kaspijos ir JimdOsios 
jtiroš stepes1 nukeliavo į Sky- 
trją. i Iš Skytijos per Graikiją 
sugrįžo vėl savo tėvynėn, i Pa
baigoj 'savo gyvenimo iHero- 
iddtaš "Irusikėlė f Italijon, knr >ir 
tftirė.

iTaigijfkAip^matame/tferddo- 
tas apkeliavo 'nemaža kraštų 
ir -įgijo nemažai geografinių buvo1 nukeliavęs, 
žinių, i Tos žinios, i be*'Abejo? Iii- 
rėjo ro'rkšiįičs "ir bendram 'že- 
mčsi įsivaizdavimui. Ir štaii Hc-hAlekstoidro'Didžiojo žygių ka- 
rddbtas ■ jūu nebetiki ‘'kaip se^ 
movė j. graikai tikę jo,i ’kar'innsų 
fžėme ešafiti' sala, iš1 Visų • pusių 
i'apsupta vAndūnynų. *Jis>keiia- 
vo į Egiptą, *pasiekČ"net Egip- 
to/pielinę dalį1 ir čia- sužinojo, 
kad dar; foliau j pietus vėl yra 
nauji kraštai1 (Etfoi>ija ir »k.). 

■•Įi rytus nuof Persijos ir ■Meso’-

(Tąsa)
. - -♦ s

-aplink plaunąs vandenynas, lyg 
kokia ‘plati "Upe. “NėišmiatUoja- 
ftia žė^ė, ~ sako Homeras, — 
yra apskaita'lyguma,* o, jos pa
kraščius plauila pirmykščiai 
varidenyno, t. y i ■ tyliai tekan
čios gilios pasaulinės upės, Van
dens.' Vienoj saloj, nėtoli nuo 
Žemės ribos vakaruose, rūke 
ir tamsoj gyvena kibirai; jie 
nežino palaimos teikiančių sau
lės spindulių ir gyvena arti mi
rusiųjų valstybės angos, kurt 
yra po žemėmis -didelėj tam&y- 

Jbėj. Ant stulpų, palaikomų At
lanto vakaruose, rymo varinis 
skliautas, amžinasai .danguk 
Jis savo 'blizgančiu' bumbru tul 
ri apguobęs;žemynus ir juras; 
o iš priešingos ’pusės, po žeme, 
žemiau > pragaro, plyti tamsus 
tartaras. ?Ties žemės viduriu 
kyla tvirtas, pilnas- kiaurymių 
Olimpas^ o jo aukštumoj vir
šūnėj ‘sėdį* ’ nemarus’ ’ Elados 
dievai. Iš Olimpo viršūnės die
vai gali iš'karto regėti visą 
Graikrjds ipušiausalį, baltas 
Salyno salas, Mažosios Azijos 
krantus,. Egipto > slėnį, Sicilijos 
karinus, ciklopų gyvenimus, ir 
Herkulio stulpus, kurie įstOVi 
pasaulio pariby.”

šita bfentidek ilgesnė ištrau
ka iš Homero, iš (iesų, nepap
rastai aiškiai parodo visas I tų 
laikų graikų žinias apie žemę. 
Aprašydami argonautų ir, Odi
sėjo keliones mes maždaug su
žymėjome, kokias žemes tais 
laikais graikai jau žinojo ai* 
bent galėjo žinoti. O tai buvo: 
pats Graikijos (Balkanų) pu- 
siausalis, gal būt / nesiekiant 
toliau kaip iki’ Dim'bjaus upės, 
šiauriniai Viduržemio juros 
pakraščiai iki ~ Italijos ir žy
miai silpniau už Italijos iki 
Gibraltaro sąsiaurio (Herku
lio* šttilpij), Sicilijos ir kitos 
Viduržemio juros salos, Egip
to slėnis ir, pa^liau, Maž, VA- 
zija "ir<kai kurie kili pietų 
vAkarų Azijos pakraščiai. Tai 
ir- bYivo visas graikų pasaulis. 
Apie tolimesnius kraštus, gali- 

<ma sūkyti, graikai jau nieko 
•nebežinojo.

Taigi Suprantama, kad sūligi 
tų> žini'ų-Ąufėjo susiformuoti' ir 
pats graikų pasaulio įsivaizdaj- 
vimas. Ir štai graikai* • manei,l 
kad žemė esanti ne 'kas kitdj 
kaip didžiulė apskrita lyguiną, 
kurios -{pakraščius aplinkiū 
plattja"pwiUykšlis vandenynas. 
Bėiškia, žemė, yra lyg didžiiilČĮ 
sAla, plytinti pirmykščiame 
vandenyne. Tos salos viduty^ 
<jsąs Graikijos kalnas Olim
pas, ant kurio viršūnės gyVe-, 
ną nemarieji Graikijos dievai: 
Zcusas, Hera, Alena ir kb Tūs 
kalnas yra gana aukštas ir iteį-į 
dėl nuo jo viršūnės dievai galį 
apmatyti Visą pasaulį. Dan
gaus, kaip jį* vaizdinas! kitos 
religijos", graikai visai nežino
jo. Jie tik tyrėjo,-požeminę Vai 
stybę, pragarą, į kUri mirusie
ji ir einą. Požemių • vhlst^bė 
esanti VAIdoma ‘cbevo Hado. 
Kaslihk salilcs, thi ibs-keliėnę 

:graikai va’iz'ddvbhi ’ taip pht, 
'kaip ir kitos senovės rytų tūu- 
?tos.
• Toks buvo graikų pasaulis 
prtėš koki 1000 nietų v pr. Kr. 
gim. Ir reikia pažymėti, kati 
taip vaizdintasi žemė ganaisi/ 
gus šimtmečius.

KytttA gr toltų 
kultūrai, keitėsi, žinoma,, ir že>* 
ffies4 jsiVaUYhi^flias. 1 Graikai, 
daugiau pra^iiokę jurininkys-i, 

■< rfes, vis ‘dažniau ėmė susidūrti 
gii kitomis ttitdtfiis/ Su kili bu- 
ri6hHS‘nėt toko"ir Sinuintiai 'Su
siremti ' fgrhikų-Tcršų ' karto)r 
fle 10, atsirado daviigelis^ žibo*

/kad-tas-ktMt^as‘ j 'r laWnaat , mane ir

3ik^u,^tM ^ Ma&jį ‘'"T"' raukšlėta rika? Tain! Ir a?

" ne tik
"slepuK Ve

sąmoningas tiesos
«cį » redak- 

kas paneigė p.

nuškevičius 
“Sandaros” 
sleito” kandidatai (“demokrtų- 
tai”, anot sandariečių organo). 
Tai ve dėlko ji užtyli• jų rolę 
Viniko 'klausime, i Bet jeigu 
prieš Viniko kandidatavimą bu
tų balsavęs bent Vienas Socia
listas arba socialistų simpatiza- 
torius, tai “Sandara” butų rė
kus, kaip skerdžiama. Bagočių 
juk ji įvardijo ir apkaltino, be
žiūrint į tai, kad jisai ūė balsė 
neturi < Tild. Taryboje (ir ne
žiūrint į tai, kad" jisai" už Dr.* 
Viniko teisę kovojo)!

Ką “SaA^ra”’mano 1 parlėk-1 
sianti Šitokiomis savo insinua
cijomis ir šitokiu , pūrtyviską 
intrigų 'varinėjimu? Ji rašot; 
kad SLA. sekretorių turėsiąs
rinkti seimas; ligi MrkrDr. VjL 
nikąs jau bus gavęs pilietybes 
popieras. Bet argi ji mano, kad 
ji prirengia tinkamą dievą to 
kiaušinio iššprčiidimui seime, 
jeigu ji be pamato atakuoją 
socialistus, šmeižia f>feagoeių ir 
remia fašistų talkininkus? H

Per 'penkis mėnesius “Sai>‘ 
dara” nesilibvė ’ pMVntd’žiąVūsi.V 
pludusi Ir purvais "(IrapsČiūs'i 
ŠLA. Vakarų Veikojų 'Komite
tą ir i” jo - -remiamus -t kandidatus. 
Už tai,*:

įl 9 į savo ......... ............
čių veikėju,'‘f thix ji prikai^idjp, 
jam SLA. -narių “mulkinimą”, 
“Tammany Hali politiką”, “but> 
legej*iavMą-V-ir t^t. ’ Ūžėtai/ kAd 
to komiteto remiami kandida-

gynė* Dr. VmHtO'-'‘teises, tai 
“Šdndafa” pklėido dar 'vieną

mokslui ir

pci-

Va
li a-

'Tciviaispūsūkddavo šavb ftfuu 
tiečiams/koki'rfs -keaštus -jie 
Jūatę, šit ‘kokiais žmonėmis? ‘bU- 
:Vę^sHSidnrę,"irntt. Tie paSAkbr 
• jinrai, 5* laikui • Slenkant, * pakitė- 
td'tfvo? bnd&yo'kl(mg ko* praimti 
nohia, bet svarbu tai,- kad grai1- 
kai - sužinodavo,* kad Už ’ Perši- 
•jos yra ’dar"kiti ' krAšfai, taip 

pdtaniijo^,v į išiaurę litro’^Skyti- pat žmoniųgyvenami. (B. ld.J

)‘BRAMl-STOKBR
..... Ii../ .. ,.|r

.i'V< .».r„

Pftmission
..udįjjį,

(Tęsinys) -
iBet uždėjęs ranką man ant

>pččįų, taVčhbegtoingai ^jautriū 
ibafeu:

“Brangus Jonai, man gaila

. Doran B <Co.

! jratfilikėjai nianhhi f per A šidš 
paskutines savaites, laike ku
rių yyko - keisti f ^apsireiškimai 
dėl kuilių negalėjau kaltinį 
tavęs - nra n ini i ppr adė jus abejot 
ti. Brangus Jonai, pasitikėk

tavo kančių šū»pttUstos,nkra,nl-(’Widirfmi 'dttri botos trupučiuku
Jeigu nenorėsi, turėsiu tau pat 

’SAkytB'ką -inhn'Ati tas nebūtį 
ąrifekrfm į sveikatą. Jeigu sfį- 
vo* fir tfflikfefii — ir* tai1 *į>tfdary> 
nrtii-»)fasi#Rėsi'*iir ne—‘bet irek 
tbrėdamfas "driiųgo ^a^it^kėjik1 
»(ffo, ti'kslą’dltlMiti ^IhbAi apįr‘ 
sunkinta širdiitfPir,' 'O, jftHšiuOfc 
labai apleistas laiku, liuomfejl 

»mabi* rbikČS' dad^imfeiai * pagal K 
bos 'Ir tąsosi” Valandėlei 
nutilo, bet netrukus tęsėsi to'- 
liau: “Jonai, muši? laukia btfiir 
$ft!>s, ^paslaptingos*'dienos. Nek 
^kfi'kiine, ibtiklme ' k&ip yiej- 
nas, kad sudėję jėgąs, Užbaiga 
tume 'darbą pasekmingai ir ge- 
rdifiis ^dšitoriėh^is; Ar pasi- 
•tikėsioinaninr?”

‘Pagriebiau ’ jo ranką ir ją 
■Šiharktai suspaiidžiau prižadė
damas. ' Profesoriui i išeinaillt

z ‘ J '

atidariau jaTn‘idįiris fir ‘įfusej-' 
kiau duiskui jį atiinis iki jį 
ankštas pavidalas 'Tiepranykį 
joMambano' tarpduryje. Std- 
vėja’tf teTiUifejadedatnas' ir ne-, 
'{ikėtairptiindčiati vieną tarnai
čių tyliai '«ldlikaht koridorių.. 
Ji bu vo užpakhl i u atsisukusi į 
nlane, todeLanapęs / impamaU 
- t klfrZLA 
eija gulėjo pašarvota. Vaiz,-

Jais apsipylusios širdies; ir 
įtuo' Ihbi a u * aš' ’f a Ve? Wj*Ii u ,b kdtl ’ 
iįji tUi)y ^kAudŽiasKkab’čitis pčr1- 
* gyvena. 4Jęigu gŠrlečiaU, *'Aš 
rriliėlu ’riOtu •‘’pėrgyVėrfčlaii: tai, 
tką Tu 'klhim’r»jVbrgyvdn’i. YrA'
svrirbus Jdhlykai1 kuriui u • ‘dar 
ffiežinai, bet kuriuos greitu lai- 

VJĮhku sužinosi. Džiaugkis, laL* 
įmink " mane už ‘ ųŽinojimą, 
tfiors jie yra labai ndi'itaiėba^ 
įdalykai žinoti. Jonai, 'manoi 
ąunau, išbuvai man.o draugu 
'per' ilgus; ‘ilgas metus ir'ar* 
'kubmet nors" t&u teko ‘matyti 
įmanė ką darant be rimtos tam 
priežasties ? Gal klyktu, bet 
(galų gale ir aš esu tik Idai- 
fedingas-žmogus, vienok 'tūrių 
gilų įsitikinimą į viską ką da- 
fdli. ‘Ar ne vien dėl tos prie- 
žastiesimtfttęs:'štfitkfefei, ketoniet 
rnelaimblgėi t’ūimšų' i mergaitei 
įpradčjo *ag‘ręsti didelis pavo
jus? TŪfj)! Ar tu nfebWai 
'nustebintas — nebuvai ba'Mės 
lįūpimtas, 'kuomet ' aš i neleidati 
Arfutūifl,'pbbtičiŪ6ti Savo iįiji’Ii-' 
rpiošios, —nors Ji..giilėjo^"mir-. 
ties' p at Ale — irMkcm’iis^ 
dniš ?atsllĮnihu. j į itdo »-lovos 
Vilionių,< taip I »Bet1 tuo'Tiačiti 
daiku Jnittef ją man defojanįi 
domisjau 
mis,; akinus, ai;. Juo.MsįlpmmbaL " — ------

; '■ j t r. ' r • . 4

, . težįnoi^U'l kraštų. 
Ypač žyinusi keliaiMtttkas yra

‘^bjužtę - pu^vo > ji&nfrs i ‘ veidą* 
Taigi mes norime, galą g|de, 
žmotįrarši tą* 'provok.aviTfio- tak
tika ■•pasiliaus, ne?

Raukšlėtą rafiką? Taip ! Ir ar 
įnegiiįdjyai inUn jai*prižadaiit, 
kad ji rainiai galėtų amžinai 
ūįžnterkf i Ūkis ? ?Wntona, taip!

“Ašf tuhiū gerą priežastį viš- 
:-kaito, ką ūš noriu daryti. ■ II- 
gū^ mbttts'tfmhiiiii paSitikčjlifį

Matyt, ilgai ir stipriai mie
gojau, nės jau buvo visai švie
su, kuomet Van Helsingas atė
jęs į kambarį mane pažadino. 
Priėjęs prie lovos tarė:

“Gali nesirūpinti apie 
liūs; mums jų nereikės.”

“Kodėl?” paklausiau, 
karykštis jo rimtumas ir
siryžimas į mane labai pavei
kė.

“Kadangi,” trumpai atsakė, 
“jau pervėhi— arba dar per- 
Unksti. Štai žiūrėk!” Čia pa
rodė mažą aukso kryželį. “Jis 
buvo pavogtas nakties laiku.”

“Kaip pavogtas,” paklausiau 
nustebęs, J“jUk dabar pats jį 
turi?” 1

“Nes aš atėmiau jį nuo 
niekšiško sutvėrimo, 1 kuris jį 
pavogė, nuo moteriškės, vogu
sios nuo gyvųjų ir mirusių. 
Jos bausmės valanda kuomet 
•nors prisiartins, bet aš prie to 
neprisidėsiu; ji nežinojo ką ji 
•darė, todėl; jį ir pavogė. Dabar 
turime laukti.”

Taręs paskutinius žodžius iš
ėjo palikdamas mane apsuptą 
naujos misterijos, palikdamas 
naują t pašlaptį mano galvai 
kvaršinti. /

-Priešpietis atrodė labai liūd
nas ir nesmagus,' bet; pietų lai
ke atėjo advokatas: Marąuand, 
nuo Wboleman’o, Supu, Mar- 
ųuando įr Lidcrdale advokatų 
firmos. Jis buvo labai malo
nus, įvertino musų darbą ir 
nuėmė nuo musų pečių visų 
smulkmenų naštą. . Prie stalo 
jis r pastebėjo,- kad Vesteiirienė 
jau ilgoką laiką tikėjosi už
baigti' dienas, todėl visus savo 
reikalus nuodugniai sutvarkė; 
beto, pranešė, kad visas turtas, 
išskyrus vieną Lucijos tėvo 
nuosavybę,; kuri, nesant tiesio
ginių įpėdinių tolimai šeimy
nos šhkai, buv paliktas Atturui 
Holmvtidui. Užbaigęs tą daly
ką i tęsė tbTidu:

^Atvirai pasakius, mes da
rėme viską kiek ‘Jėgos‘liūims* 
pavetinO ncdaleišti tokį testa- 
fnento palikimą, ‘ f r parodėm 
velionei ghlmiyhcs, kuriosjpa- 
sitaikitisios paliks jos dukterį 
ite'*skA*fikO ir ncle'ra jai kiek 
laisviau elgtis ryšy su apšive- 
dimu. Tikrai, mes tiek pri
mygtinai’ kartojome ir reikala
vome f pemiOinos, kad nrtmrs 
netgi tėko susikirsti, mes Ves- 
tenMenė stačiai Hpafel&iišė ar 
mes morime išpildyti "jos rei- 
•kalavinms ar ne. žinoma, 
mrums • 'frt»buvo "kitos i išeities ir 
turėjome sutikti. Pagrinde, 
'Hiusų buvo tiesa ir ilevynias- 
ždešimts devynias kartus iš 
šimto iš įVylcusių eigos įneš 'bū
tume « darodę musų • nusfetaty- 
rno leisingmną. 'Bet šiame at
vejyje prišiliiikymas kito nu
sistatymo ncbptų *mnnis davęš 
galimybės išpildyti įjos norą. 
N įmurdama g pirm savo duk
ters, ji pdliktų turtą savo duk- 

i’ters rankose, kuri nors butų 
vos penkias minutes ilgiau gy
venusi už motiną, jos turtas, 
jeigu nebūtų testamento — ir 
testamentas šiame atvejyje 
-buvo. f-Uinė negalimybė, į jos 
palikimą butų žiūrima,kaipo 
į palikimą be testamento. Ta
me atvejyje Lordas Godal- 
mingas (Arturas Holmvudas), 
nbrs ir,brangus jų.draugas, ne- 
fūrėtų jokių pr'etefizijų prie to 

Ttirto; o kiti šeimynos pavel- 
’detojai, neatsisūkytų savo pre- 
den'zljų prie to* flirto, visų pir
mą, žiūrėdami į Go'dklmingą, 
kaipo Visai svetimą šeimynai 

‘^mogų. ■ Užfikrįnu gerf/lainic- 
’ji,’-kdd aš f ikrui* ešu‘ linksmas, 
'jog taip' viekas Pžsibaigc. La- 
‘bai^džinugiuosi.”

-įBus daugiau)
' ....:..../__________________________________________________ _ ___

Naujas No. 22 “Kovos”

;

sidavimasi4r}«pmirišimas sia- 
me^pasaulyję yra retenybės ir 
Itfės esame Idbai dėkingi tiems, 
kurie duosi jausmus savo.myli- įgautas šiandie. >Kaina M)c. 
uiiičfns.. bafoda rtėptašyti. štai Klauskite NatHienoee. 
ši vargšė unergaitė, ,/pamir.šuši 
savo prigimtą mirties bhimę 
nuėjo ttaifdėti ' prie sa
vo , *» mylimos jaunos šei-
liiiiriii’kCs \ karkto, kiid tas

, . - ' j . ’
>.i 'irii.i/i-.’n. w

ATfiJO ^Kmltuios” No. 1 
1932 mietų. Kama 45c. Ga
lima gauti “Naujienose”.



Lietuviai Gydytojai

EACH DAY'SPasiaiškino 77 kartą

BEAUTY
CONTEST!

vairus Gydytojai

Pašautas butlegeris

Remsiąs “slapiuosius

Lietuves Akušerės
ANTANAS SKUKAUSKAS

Graboriai

Akių Gydytojai

LIETUVIS GRABORIUS

Chicago

Advokatai

John Kuchinskas

AUŠTRA

Nauju Tel. Hyde Park 3395

in gi

kovo

1260

PHYSICAL 
THERAPY 

U MIDWIFE

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

, nuo 6- iki 8
10 iki 12 1

Ir Caponę 
Leavenworth

zen- 
Ado 
Kobl

KAZIMIERA 
VVASILIAUSKIENĖ

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visų ; akių

Petro Austro įjimi

DR. J. J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

įvyks utarninke, ko- 
2:00 vai. po pietų 
nulydėtas į TautiŠ-

nuliudime su
Vin 

Eleną Pran 
Apolioniją 

Petrušionį i

1646 W. 46th St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Čt 

Telefonas 

Cicero 3724

Pasipriešino holdape 
riams, pašautas

Eyes—eyes—eyes! Looking at you. Ap- 
praising you. And you want to tuin all 
these Beauty Contcsts each day beings l- 
Then ūse Camay, the Soap of Beautiful 
Wdmen, before you ūso powdcfs and 
creams. Camay — gentie, lUKuripus, 
creamy-Whitc—will gi ve you the sweot, 
clean loveliness the wholc world finds 
so attractive. And you'll win each Littlc 
Daily Beauty ContestI

Tel. Prospect 1028
Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706 

Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9
Nedėlioj pagal sutartį

Vakarais: Utam.» Kėtv. it Subatos 
/ , — 6 iki 9 vai.

4145 Archer Aue. TeL Lalayctte 7337

Du padarė holdapą de 
vyniolikai

Du ginkluoti banditai padare 
holdapą Cook & Mac Lain dra
bužiams valyti ir dažyti plen
te, 3830 North Clark st. Jie

■y. S - 4

j;

Dr. Guy Watts Wagneriui 
šeštadienį teko būti pakviestam 
teisman 77 kartą. Jisai buvo 
pakviestas pasiaiškinti teisėjui 
Trnde, kodėl nemokąs alimoni- 
jos savo buvusiai žmonai. Dak
taras papasakojo, kad praktika 
sumažėjusi, kad jis esąs apsi
vedęs ir vėl turįs užlaikyti šei
myną. Teisėjas jį paleido ir šį 
kartą, bet įsake buvusiai dak
taro žmonai gauti džiodžmentą 
$6650, t. y. tai sumaŲ kurią jos 
buvęs vyras yra kaltas jai kaip 
alimoniją.

Henry Thompson nuteistas 
kalėti 50 metų už tai, kad pa
degė namus, kuriuose gyveno 
Mrs. Mary Bochm, 160 W. Oak 
st. O padegė jis todėl, kad ta 
ponia nesutiko jį mylėti.

Musų Patarnavimas .lai* 
dotuvėse ir kokiame rei 
kale 7 visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to 
dek kad neturime iš
laidų užlaikymui aky

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

CHICAGOS 
ŽINIOS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
* SYKAI DEL ŠERMENŲ

Nori sumažinti išlaidas 
570^00.000

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Aus, 
Tel. Boulevard 2800 !į 

Rez. 65l5So. Rotkvvell St.
Tel. Republic 9Z23

Ofisas, ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—

Nedėliomis, • nuo

sustatė eilėn plento npnedžerį, 
merginą kasierių ir 17 trekų 
šoferių. Pasipelnė $5(10 iš sau
giosios šėpos ir iš šoferių, ko- 
lektų ir pabėgo įlipę į gatve-

DR; A. L. YUSKA 
24^2 W- Marguette Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas GrovebibU1595 

Valandos muo 9 iki 11 ryto, nuo {2-4 
ir- 7-9 po pietų, seredoriis’, po pietų-ir 

nedėliotas pagal susitarimą

Theodore Klinski, 19 metų 
vaikinas, dirbęs kaip dienraš
čio “Her.-Ex.” išvežiotojas, ta
po pašautas sunkiai, kai jis mė
gino pasipriešinti holdapui, da
romam to dienraščio stoty, 1945 
S. Ashland avė. Banditai pasi
pelnė $100.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
■ optometrist

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

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Pašautas ir lengvai sužeistas 
Joseph Genaro, buvęs kadaise 
stambus šulas Caponės sindi
kate. Genaro pašautas Calu- 
met City, prie saliu no, kurio 
dalininkas jis esąs. Jį pašovė 
trys vyrai važiavusieji pro ša
lį automobiliu. Genaro nuga
bentas ligoninėn.

Caponė prakišo apelia 
ciją

Apeliacijų teismas užgyrė 
bausmę Al Caponei 11 metų 
kalėti už taksų sukimą, kurią 
paskyrė federalis teisėjas Wil- 
kerson praėjusių pietų spalio 

gal išga- 
kalėjimą 

bent lau- 
agentai.

mėnesį.
bens į
dar šią savaitę. Taip
kia federalės valdžias

Pastaraisiais metais Cool 
kauntės išlaidos vyriausybei iš 
laikyti siekė virš $300^000,000 
Šitokios 
kauntei

Tąigį 
mažinti. 
Chicagos 
kuriame 
nų kaip 
laidas $70,000,000 ‘arba 28 nuo 
smičiais metams.

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

[Acme-P. U A. Photo]

Paul von Hindenburg, Vo
kietijos pčezidcntas, kuris 
2,500,000 piliečių prašomas vėl 
sutiko kandidatuoti į prezidem 
tus. Jis yra 84 metų amžiaus.

Duokite - savo akis išegzaminuoti
, DYKAI

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas
Valandos 9 ryto iki 9 yak. kasdien

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

Peter Conrad , 
- FOTOGRAFAS 
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj

730 W. 62 St.
Tel. Englcvvood 5840

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

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

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavkt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

3307 Auburn Avė, 
CH1CAGO, ILL.

Rez. 6600 South Artesian Aveniu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES 

9 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Marqusttt Road

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS 
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th « Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį

Pbone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
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

PETRAS

Persiskyrė su 
sario 26 dieną, 
te 1932 m.. 

;žiaus. gimęs 
Bartininkų 
Amerikoj isgy

Paliko dideliam 
terj Prancišką, pc 
kaitę. 2 dukteris 
Anelę. 2 žentu - 
viiią ir Edvardą Felske, 3 sūnūs 
— ■' ■ Petrą. Kazimierą ir Joną, 3 
anūkes,. I anūką ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 1J-13 
S. Mozart St.

Laidotuvės 
vo I dieną, 
iš namų, bus 
kas kapines.

Visi a. a.
nfs. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kvieiiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą,

* Nubudę bekame.

Moteris. * Dukterys, Žentai, 
Sunai. Anūkės, Anūkas 
ir Giminės.

Laidotuvėse paamauja grabo- 
riųs Budei kis. Tel. Y arda 1741.

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 

darbu busite, užganėdinti.
» Tel. Roosevelt i2515-akba 2516

2314 W. 23rd i PI 
skVrlus

1439 S. Court, Cicero, III.
, Tek Cicero .5927 . -

šiuo pasauliu va- 
5:4 5 valandą po 

sulaukus 39 metų 
Lietuvoj, Steniu- 

Skapiškio parap.. 
r. Paliko dideliame

ADOLFAS PUŽAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu va

sario 26 dieną, 10:15 valandą 
ryte 1932 m., sulaukęs 5 2 metų 
amžiaus, gimęs Baisiogalos para
pijoj ir mieste, Kėdainių apskr. 
Amerikoj išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Agotą, po tėvais ŠUlinskaitę, 
augintinę dukterį Adelą* ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4025 
So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, va
sario 29 dieną, 2;00 vai. po pietų 
iš namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Adolfo Pužausko ,gi-v 
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti] it 
suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudęikis, Tol. Yards 1741.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ • SPECIALISTAS

■ <" SugVyiotfH Lietuvos
Palengvins, akių įtempimą, kuris.; esti 

priežastimi -galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir tobregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose .atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas, Specialė atyda 
atkreipdama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis. 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ, LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akiniųi Kainos pigiau kaip kitur, 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589 K. G U GI S
ADVOKATAS. z 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom St»» Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus; ketvergę 
‘ Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Lietuviai Gydytojai T

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

W Tel .Kenwbod 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

6109 South
Albany Av.

Pbone .
Hemlock 9252

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 JV. 18f/? St., netoli Morgan Sn 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

šiuo pasauliu va> 
7:15 valandą ry- 

sulaukęs pusės am- 
Vilkaviškio apskr. 

parapijoj ir kaime 
veno 26 metus.

nuliudime mo
tyvais Ališaus- 
- Prancišką ii 
Albertą Butą-

DR. MARKERIS
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.
Pbone Boulevard 8483

SVARBI ŽINUTE 
DR JI. T. STRIKOL 

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare
Nedėlioj pagal sutartį , 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos1: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 Wfist 141 h Street, 

C1GBRO.-ILU 
X-Ray....Phone Cicero

CAMAY
The Soup of Beautiful Women

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P*. Mažeika. Tel. Yards 
1138. 1

JOHN B. BOROEN 
(Johif Bag&riunas Borden) / 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 Adams St., Roąm 2117 
Telephont Randolph 6737

Vakarais 2151 TV. 22nd St, aucs 4-P 
Tclepbone Rooseyelt 9090

Namie 8-9 ryte Tiri. Republic 9600

išlaidos yra tiesiog 
nepakeliamos.
ieškoma priemonių jom 
Ir ve šiandie įvyksią

; Klitibe susirinkimas, 
ekspertai . patieks pla
sti mažini i kauntės iš-

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 46th St. Chicago, TU. _

TelefonaaAYards 1138

Stanley P. Mažeika
■ ’ i

' Graborius ir , 
Balząmuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama '

3319 Auburn Avenue '
CHICAGO, ILL.

Tčl. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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 12.
3343 South Halsted Street < 

Tel. Boulevard 1401

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai' 

OFISAS
4729 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, Nedčl. nuo 10 iki 12 ▼. ’ieną. 

Phone Midway 2880

.   !| 11 r ^peiliui I iRlilMir,

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių 
1801 South Ashland Ayenue 

Platt Blg., kamp. 18 S r. 2 aukštas 
Pastebėkite mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 vaka
ro. Room 8. Phone Canal 0523.

S.M.SKUDAS'
_ Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718W. 18St.
. Tel.'Roosevelt 7532

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

ONA NAŲRECKAS 
Persiskyrė su 

sario 27 dieną, 
piet 1932 m., 
amžiaus, gimus 
liškio kaime 
Rokiškio, ap 
nuliudime vyras Martynas, 
nai — Jonas ir Albinas ir gimi
nes. o Lietuvoj -— sesuo Elzbieta 
Ridikienė. du broliai — Jonas ir 
Petras Gūrai ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 1603 
Sheridan Rd.. Apt. A., North 
Chicago. III.

Laidotuvės įvyks seredoj. kovo 
2 dieną, 9 vai. ryto iš namų į 
Šv. Baltramiejaus parapijos bažny
čią. Waukegan. III., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nulydėta 
į North Shote kapines.

Visi a. a. Onos Naureckas gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nijoširdiiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse it suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
___ Vyras., Sunai ir Giminės.

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

Teb

VALANDOS:
nuo 
nuo

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.'

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

Nedėldieniais pagal sutartį

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau 
nc8u todėl, kad 
priklausau prie gra- 

J bų išdubysfės
OFISAS:

668 W. 18tb! Street 
Td’ ^anal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

A. A. ŠLAKĮ S
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 1502 Ttl. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

OLIMPIJA PAKĖNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sario 26 dieną, 7:30 valandą 
kare 1932 m., sulaukus pusės am? 
žiaus, gimus Lietuvoj, Krekenavoj 
parap.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Benediktą, penkias dukteris — 
Marijoną \Varnis. Heleną Davvno 
rovvicz, Antoniną Urbanovvicz 
Viktoriją Kohl ir Olgą 'Milą 
tus — Kazimierą Warnis, 
mą Urbanovvicz, t Jurgį 
Konradą Milą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
S. 5 3rd A Ve.; Cicero, III.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
vo 2 dieną, 9:30 vai. ryte iš 
namų j Šv. Marijos Čenstakavos 
parapijos bažnyčią. 4 8 Ct. ir 30 
gt.. Cicero, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į Resurrec- 
tion kapines.

Visi a. a. Olimpijos Pak^nas 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Žentai 
ir Giminės. j

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Szymanski B Son. Tel. 
Cicero 177. .

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 27 dieną. 6 valandą vaka 
re 1932 m., sulaukus puses am 
žiaus, gimus Kražių vai.. Trak 
šelių kaime, Raseinių apskr.

Paliko dideliame 
nų Pranciškų. 2 dukteris 
centą Petrušionienę ir 
cinkevičienę. marčią 
žentus — Juozapą J 
Liudviką Prancinkevičią, 3 anukus 
į— Walter ir Albert Vasiliauskus 
ir Edvvard Prancinkevičią, giminę 
Stanislovą Miniat ir giurinęs, o 
Lietuvoj seserį Oną Ragickienę ir 
švogerį Simoną, jų vaikus 
minės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
S. Wallacc St.

Laidotuvės įvyks seredoj.
2 dieną, 8 vai. ryto jš namų i 
Šv. Jurgio parapijos -bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už veliones sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Kazimieros Wasiliaus- 
kienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ' laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei-l 
kinimą.

Nuliūdę Liekame.
Sūnūs, Dukterys, Marti, 
Žentai, Anūkai ir Giminės.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
3102 So. Halsted St. 

arti 3 Ist Street 
CHICAGO, ILL.

Valandos: 1—3 po pietų* 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. T 0—12 dieną

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark St, JRoom 909 
Tejepbone Franklin 5745

Namai: 3117 S; Union Avė* 
Telephone Victory 2213

>,! Į I!      'BeJi.l'g,

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vaL vak, Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v* p* p.

Tvirtovė blaivininkų Chieagoj 
buvo iki šiol Evanstonas. O vie
nas griežtųjų blaivinink 
Valstijų kongrese iki šibl buvo 
atstovas iš Evanstono apielinkės 
Gari Chindblom.

Dabar tečiau ir jis pareiškė 
viešai, kad remsiųs Btck-Lint- 
chieum bilių, taikantį legalizuo
ti 4 nuošimčių stiprumo alų.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAJKTl 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingą ir ramu 
patarnavimą, kuomet jis iyra lahiautiaU reikalinga^

J. F. EUDEIKIS & CO.I
JŪSŲ GRABORIAI ■ . /

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Vui TMo<»i, YĄROS 1741 ir 1742 j

Mirė vasario 25 dieną, 1932 
m., 3:25 vai. vakare, sulaukęs pu
sės amžiaus. Kilo iš Panevėžio 
apskričio, Smilgių parapijos. Dap- 
šionių kaimo. Amerikoje išgyve
no 2 3 metus. "*

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Marijoną. 3 brolius -— Juo
zapą, Jurgi ir Kazimierą, pusse
serę Grasildą Šimaitę, brolienę Fe
liciją ir gimines, o Lietuvoj dvi 
seseris Oną ir Domicėlę ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas S. M. Skudo 
koplyčioj, 718 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks panedėly, va
sario 29 dieną, iš koplyčios 8:30 
vai. bus atlydėtas į Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą1. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines draugus ir pažystamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Broliai, Pusseserė. 
Brolienė ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja grabo
rius S. M. Skudas, Tel. Roosevelt 
753 2. . ’

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marquttte Rd. arti Western Ao< 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -b 

1821 So. Halsted Street

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

Ofiso Tel. Lafąyette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Telefonas YardsO994

Dr. MAURICE KAK
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Ncdėl. nuo 10 iki 1
Rez. Telephone Plaza 3200

Grtiboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

t tel
v
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J. Pronckaus išleis- 
, tuvės
Balandžio 27 d. Universal 

Kliube buvo surengtas J. Pronc
kaus išleistuvių vakarėlis, į ku
rį susirinko apie /O jo draugų.

I^ike vakarienės pasakė 
trumpas prakalbėles Dr. Mont- 
vidas, Dr. Karalius, J. Choponis, 
adv. K .Gugis, Dr. Graičunas. 
Dr. Margėm ir dar keletas ki
tų.

P-nios G.ugienė ir Steponavi
čienė sudainavo 2 daineles, ku
rios buvo pritaikytos specialiai 
išleistuvėms. Dainelės padarė 
gilaus Įspūdžio j susirinkusius.

Po vakarienes, smagiai pasi
šokę skirstėmės namo apie 2 

' Vai. ryto.
Tai buvo labai linksmas ir 

smagus susirinkimėlis.—R.

Pasiklausius ką Ma
kalai šneka

Ana diena eidamas darbo 
ieškoti sustojau ties Makalų na
mu. Išgirdau, kaip kas lyg 
bartųs i.

MatK langas buvo pravertas.
' IP-nas ir p-nia Makalai kalbė

josi apie Juozelį ir Malę. Ma
niau ilgiau pasiklausyti, bet 
pradėjo telefonas birbti.

P-nia Makalienė atsiliepė. Pa
sirodė, kad paskambino telefo
ną Kazelis Eldokis, kuris keti
no ateiti pas Makalus, kad kar
tu vykti “Agurkų” pažiūrėti.

Maniau dar ilgiau pasiklausy
ti, bet Makalai ir jų duktė pra
dėjo ruoštis “Agurkų” teatrui, 
tai nusitariau eiti savais ke
liais.

Beje, Eldokis sakė, kad jis 
taip nepadarysiąs, kaip Juozelis 
kad padarė. Bet kažin, ar kar
tais jis nepadarys: tik pUška- 
tink ji!—Bedarbis.

Serga ple A. Ančiutė
1 'I

Praėjusios savaitės pradžioje 
sunkiai susirgo Joniškiečių L. 
K. Kliubo narė ir darbuotoja 
p-)ė Akvilė Ančiutė. Antradienį 
ir trečiadienį buvo pašaukti du 
daktarai, kurie įsakė ligonę 
stropiai prižiūrėti.

Numatoma, kad kryzis pra
ėjęs. Nors ligonė dar silpna, 
bet tikimasi, kad už savaitės ki
tos pasveiks.

Jos draugės ir draugai pra
šomi p-lę Ančiutę atlankyti. 
Adresas: 6635 Sacramento avė.; 
telefonas Grovehill 0586.—R. š.

Valerijos čepukaitčs 
koncertas

šiuo dar kartą primenu gerb. 
Naujienų skaitytojams, kad at
einančio mėn. 11 dieną įvyks 
p-lės Valerijos čepukaitčs kon
certas.

Muzikos mėgėjai turėtų pasi
žymėti savo kalendoriuje 
šį svarbų vakarą, kad neuž
mirštų.

Taipgi turėtų priminti savo 
jiraugams, kad ir jie galėtų pa
sidžiaugti kartu su kitais klau
sydamiesi šaunaus programo, 
kurį pildys, be p-lės čepukaites, 
keletas kitų gabių muzikantų 
ir dainininkų lietuvių ir sve
timtaučių.

Pirkite bilietus iš anksto .
Iki pasimatymo!—J. Z.

Padėka.t __
Dėkuoju „ Naujienų korespon

dentams, kurie parašė apie ma
no numerį pildomą teatre.

Taipjau dėkinga visiems, ku
rie atsilankė j šį teatrą. Dar 
kartą turiu ačiū Naujienoms ir 
visiems chicagiečiams.
Darlin Lucky (Violet Liutkaitė)

f

Roseland
Lietuvis atiduotas grand džiurei

Kuris laikas atgal čia buvo 
apskustas teismui lietuvis. Ji
sai skųsta teismui tuo, kad mė
ginęs tvirkinti jauną mergaitę.

Byla buvo iškelta So. Chi- 
cagos municipaliame teisme. 
Municipalis teisėjas betgi tos 
bylos nenagrinėjo. Atidavė ją 
grand džiueri.

Iki teisino lietuviui, pagyve
nusiam jau vyrui, uždėta kau
cija $4,000. Kaltinamasis yra 
karštas komunistas, bet komu
nizmas tur būt ryšio su ta by
la jokio neturi.

I*roletaras. ,

' North Side
Visi baliavojo šeštadienio vaka
rą ,tik vieni vienur, o kiti kitur

Naujieniečiai, pp. Rypkevi- 
čiai, 1517 North Irving boule- 
vard, šeštadienio vakarą buvo 
išvykę Bridgeportan J. Prons- 
kaus išleistuvių vakarėliu. Ki
taip sakant, buvo išvykę balia- 
voti.

Bet išvyko tik po to, kai pri
sipirko sekmadieniui provizijos, 
t. y. maisto reikmenų.

Sugrįžę iš išleistuvių pramo-
gėlės ir atsikėlę ryte pp. Ryp- 
kevičiai sumanė pavalgyti. Juk 
dvasia šventa negyvensti, nors 
ir *po baliaus. Išeina' į gonką 
pasiimti proviziją, kuri ten bu
vo sudėta nakčiai, pamato, kad 
jos ten nebėra.

Pasirodo, kad kuomet Rypke- 
vičiai baliavojo Bridgeporte, tai 
kas ten kitas pasisavino jų pro
viziją ir tur būt baliavojo kur 
kitur.

Bet aršiausias faktas tai tas, 
kad garsusis “Agurkų” Knis
kis, slaptosios policijos viršinin
kas, gyvenęs pas pp. Rypkcvi- 
čius, buvo visą vakarą ir nak
tį namie, ir nė neužuodė, jogei 
papildoma vienas nusikaltimų, 
kuriuos jo pareiga yra surasti.

-—Rep.

Iš Floridos
Justi n Mackiewich, (2342 S.

Leavitt St.) smagiai /leidžia 
atostogas Floridos valstijoj

Kuomet Chicagoj dar buvo 
kaip ir žiema, tai /p. Justin 
Mackiewich su žmona nutarė 
praleisti tūlą laiką / Floridos 
valstijoj. Ten dabar šilta, gra
žu, galima maudytis.. Ir pp. 
Mackiewichiai maudosi netik 
saulės spinduliuose, bet ir ju
roj.

Net ir man jau darosi pavy
du, kad nekurie žmones gali ir 
žiemos laiku susirasti sau jurą 
ir maudytis. O aš, kaip kur
mis, vis rausiu ir rausiu,* bet 
į Floridą nuvažiuoti atostogų 
tai neišgaliu. 'Nors aš ir nega
liu nukeliauti j Floridą atosto
gų, vienok Mackewichui linkiu 
daug smagių dienų Floridoj.

—Antanas.

Bridgeportas
Iš Lietuvių Moterų Draugijos 

Apšvietos darbuotės

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Draugija rengia sidabrinį ap- 
vaikščiojimą, t. y. 25 metų su
kaktuves, sekmadienį,' kovo 6 
(dieną, .Lietuvių 1 Auditorijoj, 
3133 So. Halsted street] • •

I t , * * : •

Durys atsidarys 5 valandą 
vakaro, vakarienė bus duodama 

<6 valandą.
Gerbiamieji vakarų lankyto

jai, malonėkite įsigyti tikietus, 
kurių kaina tiktai 75 centai. 
Neatsilankiusieji jausitės suvil- 
ti, nes šis apšvietiečių bankie- 
tas skirias nuo kitų, kurie yra 
buvę kada,rengti.

Programą pildys pačios drau
gijos narės, pasikvietusios kai 
kuriuos partnerius pildyti padė
ti.

Taipjau muzikantai bus atsi
žymėję; jie gros visokius šo
kius. >

Komisija rūpestingai ruošiasi

NAUJIENOS, ChfcitgB, UI.
—-, .. .... ,. i n ■" ■" ■

[Acme-P. A. Photo}

Taponų jūreivis daboja kinietį Chapei distrikte.
»

surengti skanią vakarienę.
Draugijos narių dėmesiui: 

malonėkite kuo skaitlingiau bū
ti susirinkime, kuris įvyksta 
kovo 1 dieną Sandaros svetainė
je, nes reikalinga darbininkes 
išrinkti bankietui. Ir tvėrėjos 
šios draugijos malonėkit daly
vauti susirinkime, nes turėsime 
keletą svarbesnių dalykų ap
tarti, kurie liečia musų šventę 
kovo 6 d.—A. Z.

Bridgeportas
Lietuvių Piliečių Brolybės 

Kliubas neseniai turėjo balių. 
Balius gerai pavyko. Girdėjau,< 
kad liko pelno apie $50 ir apie 
desėtkas išpildė aplikacijas, kad 
tapti kliubo narjąįą.

šis kliubas yra populiarus, to
dėl turi geras pasėkas ir jo 
parengimai. Patėmijau, baliu
je kliubo pirmininkas kalbina 
apijaunį žmogų įsirašyti į kliu- 
bą. Prieina moteris ir daro 
pastabą pirmininkui: “Jeigu 
priimtumet ir moteris, tai, be 
abejonės ,gautumėt kokią dvi
dešimtį aplikantų šį vakarą; aš 
pati pirmutinė išpildyčiau apli
kaciją”.

Pirmininkas aiškinasi, kad 
kliubas dar tokių taisyklių ne
turi padaręs ,o laikui bėgant 
gal teks svarstyti toks klausi
mas. Moteirs gi nurodo: “Jus 
su įstatais ilgai nelaukite, pa
darykite kliubo įstatus tokius, 
kad ir moterys įgalėtų kartu pri
klausyti; tai butų geriau vi
siems”.

Rodosi, tokia pastaba gal bū
ti vietoje. Kada' kliubas tvėrė
si, tai moterys, kurios buvo iš
tekėjusios už piliečių vyrų, tap
davo per apsivedimą irgi pilie
tėmis; joms nereikėdavo imti 
pilietybės popierų. O dabar, ka
da visiems ateiviams, taip ty
rams, kaip moterims, reikalin
ga' yra imti pilietybės popieras, 
o kliubas rūpinasi ir pašalpa li
goje, ir kad visi jo bariai tap
tų šios šalies piliečiais >tokš kliu
bas yra naudingas taip vyrains, 
kaip moterims. Abelnai, viso
kį# gyvenimo, reikalai: bendrija 
vistas, į' vieną ryšį, ųieskirUbt 
lyties ir pažvalgų.K ( b

Tie, kurie laike baliaus; pri- 
pildęte aplikacijas, kad tapti 
kliubo nariais, bukite susirin
kime, kuris įvyks antradienio, 
kovo 1 d. vakarą Mark White 
Sųuare parko svetainėje, prie 
30 ir Halsted gatvių.—G. K.

~ SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

,Ž ' *

Teprašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Paskutinė Savaite
Jūsų paskutinė proga pamatyti ^visų 

laikų sensacingiausi garsinį paveikslą

(su angliškais užrašais)

35c 11 iki 1 v, d. 
50 c 1 iki 6v. v. 
65c 6 iki 1 1 v. v.

Van Buren prie
Michigan

PUNCH& 
JUO Y

o

Buy gloves with what 
it savęs

NCra reikalo mosėU 50c ar 
dauffiatf. kad rauti gerą dant* 
koKelę. Lleterlne Tooth Pasta, 
didelis tūbas parsiduoda ui 
25c. Ji valo ir apšauto daa- 
tls. Be to rallte sutaupiau 
$8, uit kuriuos galite auslplrk- 
tl plritinaltes ar ka kita 
Lambėrt Pharmacal I Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25e

Mes pildome 1931 
metų

I J

Income Tax
i

blankas

Kam reikalingas toks pa
tarnavimas, užeikite į

\ /

Naujienas
1739 So. Hamed St.

■ Ofiso valandos kasdie 
į. nuo 8 iki 8 vakare.
V1' ’ - •!' ■■ ! ' ■<
Šventadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. po piet.

Nlght and Morning to k«ęp.
0UR

them Clean, Člear and Healthy 
. Write for Ftee Care

Eye Beuuty” Book
Marina Cs., Vepu H* Ą.. Jt>. QMia8tiCli«^

Paskutine savaite 
Rusų Filmai

Paskilbęs Msų garsinis fil
mas “Kelias į Gyvenimą” yra 
rodomas jau paskutinę savaitę 
Punch &• Judy teatre, Vau 
Buren gatvėj, arti i Michigan 
Avė. ,

Filmoj vaizduojamas įdomus 
klausimas — apie “bezprizony- 
je” vaikus Rusijos miestuose, 
įdomus yra tas dalykas, kad 
visi filmoj losiantieji vaikai nė
ra profesionalai artistai, bet 
patys buvę tie “laukiniai vai
kai” ■— bėzprizonyje, kurie 
tam tikrų 'įstaigų auklėjimu 
patapo normaliais vaikais. Jie 
ir vaizduoja savo pirmykštį gy
venimą ir savo kelią į naująjį 
gyvenimą.

Vienatinis profesionalis akto
rius yra Nikolai Batalov iš 
Maskvos Dailės Teatro, kuris 
vaidina gerojo tų vaikų moky
tojo ir auklėtojo Sergejevo ro
lę. Kad tinkamai suvaidinti sa
vo rolę jis išbuvo su vaikais jų 
kolektyvuose 9 mėnesius, prisi
žiūrėdamas tenai tų laukinių 
vaikų gyvenimui ir jų trans
formacijai. I

Poikalaukifp “NAU
JIENAS” ant Lile kam
po, kur pardundami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus eratavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

MADOS MADOS MADOS

2553 ■— Išėjimui suknelė. Labai paparasta, bet elegantiška suknelė. Su
kirptos mieros 16, taipgi 36, 38, 40, ;42 ir 44 colių per krutinę.

3191 Jaunutei panelei suknelė. Sukirptos mieros 2, 4 ir 6 metų amžiaus.
3003 —Pavasarinis kostiumas. Būtinai reikalingas rūbas. Sukirptos 

mieros 14, 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvileno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus apba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St.f Chicago, III.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė, 
pigiai; priežastis pardavimo — važiuoja 
į Lietuvą. Savininkas

3002 W. 40th PL,

PRANEŠIMAI
Naujienų spulka

Naujienų skffinbno ir buda- 
vojimo bendroves nauja serija 
prasideda su 1 d. sausio 1932 
m. Galima įstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro kas 
die.

ši įstaiga yra patogiausia dęl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl investmentų ir palankiau
sia dcl darbininkų žmonių.

Del platesnių informacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St

T. Rypkevičia, sekr.

Lietuvių Moterų Draugijos Apšvie
ti mėnesinis susirinkimas įvyks antra
dieny, kovo 1 d., 7:30 vai. vakare. 
Sandaros svet., 3236 So. Halsted St. Vi
sos narės atsilankykite, nes yra daug 
reikalų aptarti. Sekretorė.

Liet. Piliečių Brolybės Kliubo Am. 
susirinkimas įvyks kovo 1 d., 8 vai. 
vakare, Mark White Square Parko svet., 
ant 29 St. ir S. Halsted St. Malonė
kite visi dalyvauti ir nauji nariai, kurie 
per balių išpildėte įstojimo aplikacijas, 
prašome atsilankyti. Valdybai

LANKYK MOKYKLA
Kol nebusi gana mokytas, tol skur

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 S. Halsted Street 
Chicago, III.

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St.» Chicago. UI.

čia įdeda 15 centų ir prašau at

siųsti man pavytdį No ---------------- --

Mieros ...........................  per kratinę

(Vardas ir pavardė)

( Adresas)

j (Miestas ir vaišt.)

'ii h1 įTriaaagaatasateBBEėarf

Pirmadienis, vas. 29, 1982 „..  ^,.1 . I..I ■ —

> North Side. SLA. 226 kuopa laikys 
savo mėnesinį susirinkimą antradieny, 
<ovo 1 d., 7:30 v. v. Assoriation House 
2150 W. North Avc. Nariai malonė- 
sire atsilankyti. Sjleikis, sekretorius.

HALSTED ELECTRIC SHOE 
REPAIRING SHOP 

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

ir sublokuojamos .............. ....-50c
ESTELLE LITOS 
1823 S. Halsted S.t

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR. S. LINET
' SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS LIGŲ

Mes išnaikiname pleiskanas, galvos 
niežėjimą, sausumą ar riebumą galvos 
odos, sustabdome plaukų slinkimą ir pa
gelbsti™ plaukų augimui. 1

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

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

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

Room 204

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

TEL. VAN BUREN 1200

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

Kitą laiką pagal susitarimą.

Dresių DezaininimaH
Dresių Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas
Mes telkiame ekspertu nutruk 
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais 2ema kaina. CSe 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. Ralyklte dėl 

knygutes apie «urs*, kuriuo 
Jų. įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip desai 
olntl ir padaryti gražias skry
bėles. kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar raAykit 
dėl nemokamos knygutes.

-MAHTER CM)LL£OB
JOS F. KASNICKA. Principai 
ttMl N. STATE MAN. tfu

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai

Fornišių ir pianų muveriai vietoje ir 
toli, patarnavimas geras ir pigas.

817 West 34th St 
Tel. Boalevard 9336 l., ■ —   ............ - 

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St 
Tel. Yards 1546l —................. ........

C LASSIFIEŪ APS?]
Educational

ĮŽ, -nurur ----- ------ - ----- — -

MOKYKIS BARBERYSTfiS
\ AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk*

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

• 672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST-

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

Furniture & Fixtures
Kakandai-Itaisai

PARDAVIMU 
kandai. Apleidžia 
4140 Archer Avė.

trijų kambarių ra-
Chicagą. E. Bert che r,

Personai
___________

KAS sutiktumėt užlaikyti 7 metų 
amžiaus vaiką. Su užmokesčiu susitai- 
kytumėm. Batų geistina Bridgeporte, 
Brigbton Parke ar 18 gatvės apielinkėse. 
J. Zekis. 423 7 S. Wells St., Td. 
Yards 3346.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia 

PAIEŠKAU pusininko į kepyklos biz
nį. nereikia patyrimo. Savininką gali
ma matyti 2:30 vi. po pietų.

* 3144 W. 43tb St.

Business Čhances 
ParįĮayimųĮ^Bizniai ,

PARDAVIMUI arba mainai hardware 
storas su namu arba atskirai. 2622 W. 
69 St. Tel. Prospect 0833.

PARDAVIMUI delicatessen groseris, 
tabako ir kendžių kampinė krautuvė 
5 kambarių flaas. Renda $34.00.

1101 W. 69 St.




