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Suomijos Fašistai Gavo Paragauti Savo Vaistu
Valdžia pavartojo ,

drausmės įstatymą
Automatiškai sustabdytos susi

rinkimų ir spaudos laisvės ir 
pradedamos kratos be varan
tų

FAŠISTAMS PAMOKA

Stockholm, Švedija, kovo 1. 
—Ligi šiol buvusi ramiausia 
Pabaltijos valstybėlių Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos draugė, Suo
mija šiandien pergyvena Savo
tiško naminio karo ūpą, kurs, 
be tam tikros rimties, turi ir 
stiprią dožą komizmo.

Lapua provincijos fašistų 
organizacijos vadai įteikė Suo
mijos vyriausybei ultimatumą, 
grasindami, kad jie “kovos ligi 
paskutinio žmogaus pirmiau ne
gu pasitrauks iš savo pozici
jų”. Vyriausybė nieko nelauk
dama jvedė galion specialų rim
ties įstatymą, priimtą 1930 me
tais su tikslu riaušėms malšin
ti. Prezidentas Svinhunfvud pa
siėmė vyriausią karo vadovybę, 
fašistų riaušininkams atremti.

Tą įstatymą 1930 metais par
lamente pravarė patys Lapua 
fašistai, norėdami jį pavartoti 
neva prieš komunistus, Tuo Į- 
S ta tymu automatiškai sustabdo
mos visokios susirinkimų ir 
spaudos teisės ir leidžiama val
džiai daryti kratas be varantų. 
Tokiu budu Lapua fašistų nu
kaltas ginklas prieš juos pačius 
atsisuko.

Pasiremdama tuo įstatymu 
valdžia tuojau sustabdė Helsin
kio laikraštį Ajan Sana, kurs 

simpatijų Lapua fašis-parodė 
tams.
Valdžia žada duoti fašistams 

pamoką

fašistų lyderiai šu
lo,-

Lapua 
koncentravo tarp 6,000 ir 
000 vyrų Mantsala miestelyje, 
maždaug 60 mylių atstu nuo 
Helsinkio, norėdami priversti 
vyriausybę priimti jų fašistiš
ką platformą.

Lapua fašistų tiesioginiai rei
kalavimai yra, kad valdžia pa
naikintų visas socialdemokra- 
tiškas organizacijas ir kad pri
verstų atsistatydinti du fašistų 
priešus, Jalanderį, Nylando gu
bernatorių ir vidaus reikalų mi- 
nisterj von Borną.

Du metai atgal padarytas La
pua fašistų pučas, dabar pakar
totas antrą kartą jau sutiko 
valdžios griežtą akciją ir pasi
ryžimą nenusilenkti.

šiandien abidvi puses dar te
bestovi prie ginklo. Lapua fa
šistai pilnai tebevaldo Mantsa
la miestelį ir keletą apylinkės 
kaimų.

Vyriausybė tuo tarpu iššaukė 
j lauką nacionalę gvardiją ir 
pastatė visais Helsinki-Abo pa
keliais. žinios apie susirėmi
mus kol kas nepasitvirtino.
i""il .. ...... .................... ... ......... .......................—r

Chicagai ir 
lis oro biuras 
našauja:

Galimas sniegas 
jokios permainos 
roję.

4

tedera-

ir lietus;
temperatų-

vėjai

Fašistai tebevaldo
Mantsala miesteli i .

ir keletą kaimų
Jokių pastiprinimų fašistai ne- 

' sukaukę patys pradedą slaps
tyti savo ginklus

SUSIRfiMIMO nebuvę:

Helsinki, Suomija, kovo 1.— 
Stiprus policijos ir kariuome
nės patroliai, papildyti geru 
tuzinu tankų sukoncentruoti 
prie visų kelių, vedančių į sos
tinę Helsinki ir visi įvažiuojan
tieji keleiviai yra kratomi, ieš
kant ginklų.

Prie ginkluoto susirėmimo 
formaliai neprieita ir atrodo, 
kad nebeprieis.

Šiandien pasisekė pasiekti 
telefonu Mantsala miestelio še
rifą, kurs pranešė, kad fašistų 
pučas jokio rimtumo neturi. 
Mantsala miestelin, kurį laiko 
užėmę ir apsiautę fašistai, jo
kių pastiprinimų neatvyko per
eitą naktį ir vietiniai fašistai 
savo ginklus daugumoj paslėpė.

Bendras įspūdis Suomijoj 
yra, kad Lapua fašistų lyderiai 
neteko pasitikėjimo, pajutę, kad 
vyriausybė yra pasirengusi ne
sigailėti priemonių jų pučui nu
slėgti. Atrodo, kad sukilimas 
susmuks pats f>er save, be krau
jo praliejftąo. v - .
Fašistų “ultimatumas” nejuo

kais supykino valdžią
Lapua fašistų ultimatume, 

pasiųstame vyriausybei, sako
ma:

“Kuoskubiausios pastangos iš 
vyriausybės pusės dar gali iš
gelbėti kraštą nuo civylio ka
ro, kurs kitaip yra neišvengia, 
mas. Mes nemanome išsižadėti 
savo tikslo, bet esame pasiryžę 
pasiekti pergalėk rizikuodami 
gyvybes. Vyriausybė gali pa
siųsti policiją ir kariuomenę 
mums nuslopinti. Jie ras mus 
su ginklais rankose, gatavus 
mirti arba laimėti“.

To ultimatumo pasekmės iš
ėjo patiems fašistams labai 
liūdnos. Valdžia pasijuto ne
be juokais įžeista ir pasiryžo 
tiems chroniškiems riaušinin
kams duoti paskutinę pamoką, 
ir tai pamokai visų pirmiausia 
pavartojo pačių fašistų vaistus, 
tai yra minėtąjį įstatymą, kurį 
fašistų atstovai ir įjų pritarė
jai buvo pervarę per seimą su 
tikslu pavartoti prieš kairiuo
sius. *

Paliuosavo Gandhi žrtlo
• ■ ’

London, Anglija, kovo 1. ■— 
Po šešių savaičių įkalinimo, pa
leista iš kalėjimo Indijos tauti
ninkų vado Mahatma Gandhi 
žmona:

10 žuvo senelių namų 
gaisre

Kopenhaga, kovo 1.— Devy 
ni .senelių namų įnamiai ir vie
nas tarnas užtroško laike tų na< 
mų gaisro, Svaerdsjoe, Švedijoj.

. . ..-Į"..................... , ■ . ) ■'

Graikijos moterys pirmą kartą 
balsavo

Atėnai, Graikija, kovo 1. — 
Pirmą kartą Graikijos istorijoj, 
miesto valdybos rinkimuose da- 
lyvftvp meterys. ; • • t '

Chapei miestas liepsnose. Miestas labai skaudžiai nukentėjo nuo japonų kanuofiu.

Kinai nebeatlaikč | ,4,ivŽt<,SŠiįj1muoro‘”
New York, kovo 1.—- Cunard 

laivų kompanija paskelbė, kad 
laivakortes į Europą ir kitas 
'pasaulio, dalis galima bus nu
pirkti ant išmokėjimų. Su lai
vakorte reikės užmokėti 25% 
sumos, o likusieji pinigai—mė 
uesiniais išmokėjimais.

japonų ofenzyvos: 
traukiasi į Chapei

Kinai pasitraukė visu vienos 
mylios frontu prieš naujį ja
ponų puolimą ■

. —----------——t ' ■ . ■

Shanghai,, koyo . (rytų lai
ku)—Nežiūrint kalbų apie pa
liaubas,'karas Shanghhjuje taip! 
kinų ir japonų eina visu smar
kumu. Paskutinį japonų puoli
mą, kuriame' dalyvavo naujai 
prisiųsti iš Japonijos pulkai, ki
nai negalėjo atlaikyti ir pama
lu pradėjo trauktis išilgai viso į 
Kiangwąn fronto, pridengdami 
savo pasitrauki mą. nesilia u j an- 
čia kulkosvaidžiu ugnimi.
Japonai einu artyn prie Chapei

Kiniečiai traukėsi į pietūs, i 
Chapei .pusę, pripažindami ja
ponų pergalę visame vienos my
lios fronte, nusitęsiančiame nuo 
Krahg^van iki Miaochtingchen.

200 užmuštų, 700 sužeisti} 
I •<’. .

Vienoje kryžkelėje, kur tarp 
kinų ir japonų ėjo ypatingai 
karštas kelių dienų mušis, pir
myn žengianti japonų linija 
užtiko virš 200 žuvusių kinų la
vonus. Be užmuštųjų šios die
nos mūšyje, 700 kinų kareiviai 
sunkiai sužeista. Japonų nuosto
liai irgi l'abaį sunkus, bet tikrų 
skaitlinių dar nežinoma. I ■ . ’ 1

Mėgino išsprogdinti japonų 
karo laivus

Kinai šiandien užtaisė minas, 
norėdami paskandinti du japo
nų karo laivus Idzumo ir Oi, 
bet minos sprogo netoliese nuo 
laivų, nepadarydamos jiems jo
kios žalos. Sprogimas, tačiau, 
sudrebino visą ' tarptautinę 
Shanghai dalį. Ryšy su sprogi
mu, japonų jūreiviai suėmė še- 
šius kiniečius. Jų likimai ne
žinomas.

• .............

Fordas remia Hooverj j 
prezidentus

Detroit, Mich., Į^pvo L—Hen
ry Fordas, automobilių karalius, 
paskelbė remsiąs Hooverio ber 
rinkimą į Amerikos preziden
tus. Beto pasisakė esąs prie
šingas prohibicijos' įstatymo. aK 
plėtimui ir ragina bankus, Masaryk, Čekoslovakijos preri- 
ti prie senovės, bankinių meto- Rentas, pasįgėiiej^ kalinio, plar 
<hb , % Y i nuojtf jį pąJęfetk .

; .. ... • x ...
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Austrija cenzūruos re
gistruotus laiškus

Viena, Austrija, kovo 1 d.— 
Austrijos valdžią nutarė cenzū
ruoti visus p užsienius išeinan
čius registruotus laiškus. Laiš
kai turi būti pasiųsti neužlip- 
dyti. -i \ ,

Išrado nauji miestų nai- 
i kintoji}

Washington, kovo 1___ Les-
tėr Barlow, kąro inžinierius 
išrado paslaptingą bombardavi
mo mašiną, Nkuria bus galima 
naikinti miestai, pačią mašiną 
kontroliuojant iš tokį. Išradimą 
tyrinės Amerikos kongreso spe- 
cia'lė komisija.

Išsiveržė Alaskos ugne^ 
kalnis

Dutch Harbor, Alaska, kovo 
L—Amukta saloje, prie Alas
kos, išsiveržė ugniakalnis ir iš
metė į orą didžiulius pelenų ir 
tirštų durnų debesius.

“Kūdikis” pasunkėjo 
600 svarų i metus

Washington, kovo 1. 
metai atgal, vietiniame žvėry
ne užgimė mažas rhinoceriukas. 
Sulaukęs vienų metų, “kūdikis“ 
svėrė 600 svarų. Per paskuti
nius metus rhinoceriukas pasun
kėjo dar 600 svarų ir iš viso 
sveria 1,200. Nieko sau kūdikis.

Per du metus skaitė pa- 
. tamsyje ir apako

Bratislawa, Čekoslovakija, ko
vo 1. Leopaldaų, Čekoslovaki
jos kalėjime, per du metus iš
buvo įkalintas D r. Atįąlbert Tu
ką. Budamas beveik visai. tam
sioje celėje, visą laiką praleido 
skaitydamas ir pagaliau apako.

...................           f .
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Karo su depresija
Komitetas jau turi 
virš 100,000 darbų

Kare dalyvauja 40 valstijos ir 
137 apskričiai

■ New York,, kovo 1. —Ameri
kos. lėgijono,) National Adver* 
tiser’s asociacijos ir American 
Federation of Labor „ vedama 
kampanija—karo su depresija, 
po vienuolikos kampanijos die
nų surado virš 100,000 darbų 
bedarbiams. Galutinas kampa
nijos tikslas surasti darbus 1,- 
000,000 bedarbių.

Ikišiol darbų surasta 100,148 
ir daugiausiai tuo atžvilgiu pa
sidarbavo Minnesota valstija 
su 13,419 darbais ir Wisconsin 
su 11,927 darbais. Trečioj vier 
toj stovi New York valstija dar- 
vusi darbo 10,173 bedarbiams.

Kampanijoje pirmas dvi sa
vaites dalyvavo 137 apskričiai 
ir 40 valstijų. Kampanijos va
dai, tačiau, parodė įsitikinimą, 
kad per pirmas dvi savaites 
gauti rezultatai rodo, kad jų 
tikslas bus pilnai atsiektas dar 
prieš terminą, jeigu visos vals
tijos, apskričiai ir miestai su
dėję jėgas, bendrai imtųsi va
ryti kampaniją kartu su Legi- 
jonu ir kitomis kare dalyvau
jančiomis organizacijomis. M. 
T. MoKee, kampanijos egzeku- 
tyvis direktorius ir Carl Byoir 
mobilizacijos skyriaus direkto
rius, parodydami didelį džiaugs
mą dėl kampanijos pasisekimo 
pareįškė, kad jie giliai tiki, jog 
milijonas žmonių, kurie, dabar 
gal neturi kuo’valgius nusipifrk- 
ti, po ilgo nedarbo, vėl užsidirbs 
algas, kuriomis' jie galės Aprū
pinti maistu ir kitais reikmeni
mis savo vaikus ir šeimynas.

' ■ . : ’ • ■
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Francijoje bedarbė pa
daugėjo 523%

Gehevą, kovo L—Laikė 19£1 
1932 metų žiemos, Fran
ci jo j e bedarbė padaugėjo 523%. 
Amerikoje bedarbių priskaito- 
ma 8,300,000.

Bellefonte, Pa.,_ kovo 1, 
Juozapas Romanas, padėkojęs 
kalėjimo viršininkams ir sar
gams ųž jų gerumą ir rūpes
tingumą, buvo nužudytas elekt
ros kėdėje už žmonos užmuši

Lenkų Monarkistai 
Daro Planus Įsteigti

Uniją su Rumunais
Į karalius numato 

jauną Rumunijos 
karalaitį Mykolą

dukterimi
Nori j| apvesdinti su diktato- * 

riaus Pilsudskio dukterimi 
Jadvyga

kovo 1.— 
socialistų

Varšuva, Lenkija, 
“Robotnik”, lenkų 
partijos organas, pranešė, kad 
paskutiniame Pilsudskį remian
čių lenkų konservatyvų ir mo- 
narchistų susivažiavime, plačiai 
apkalbėta' planas įsteigti monar
chiją Lenkijoje. Karaliumi nu
matomas Rumunijos karalaitis 
Mykolas, kuris užimtų abiejų ka
ndiju Rumunijos ir Lenkijos 
sostus. ,

Lenkijos eeiiAo narys įr vie
nas didžiųjų monarchistų šulų 
princas Zdzislavv Lubomirs- 
ki, įtikino susivažiavimo vadus, 
kad1 laikas jr progos monarchi-kad laikas jr progos monarcni- nuodingu dujų fabrikų ir VIa- 
jos įvedimui yra kuo .geriau- fortai ir jsjimai |
sios. . - -

Anot to plano,'karalaitis My
kolas, pasiekęs\pilnų metų, yės* 
tų dešiintametę Pilsudskio duk
terį Jadvygą ir tai butų pra
džia asmeninės Lenkijos Rumu
nijos unijos. Bet iki karalaitis 
pasieks pilnų metų, Rumunijos 
karalius Karolis ir Lenkijos 
diktatorius maršalas Pilsudskis 
butų abiejų šalių regentais (val
dytojais) .

Mirė Von Hindenburgo brolis

Luebeck, Vokietija, vas. 28. 
—Mirė Bernhard Von Hinden- 
burgaS, Vokietijos prezidento 
brolis, sulaukęs 74 metus, Jis 
daug metų atgal tarnavo ka
riuomenėje, bet vėliau atsidavė 
laikraštininko darbui.

Orlaivis rado berniukus pakly
dusius miškuose

Amarilio, Tex., vas. 29 d. •— 
Trys berniukai, kurie paklydo 
vaikščiodami miške laike pikni
ko, buvo surasti pagalba orlai
vio, kuris skraidė aplink^’tan
kumynus jų ieškodamas.

/ IV ' 1 Bl - -rr L 1TV "■ '■ "• "■

-. Aberdeen, S. D., vas. 28. —’ 
Sniego pūgos Atskyrė nuo pa
saulio mažą Long Lake mieste
lį'29 dienoms. Visa komunika
cija nutraukta dėl labai gau
saus sniego.VELYKOMS

Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
Ji .■ • ■ - s

Geriausia pasiusiant pinigus paštu arba 
' telegrnuĮa ;per ;

NAUJIENOS
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1739 So. Halsted St
Ofisas atdaras nuo 8 iki S. 

Šventadieniu nuo 9 fld lf v«,
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100,000 S. Rusijos 
kariuomenės prie

Mandžiurų sienos
Japonų konsulas sako Rusų-Ja

ponų karas neišvengiamas

Tokio, Japonija, kovo 1 d.— 
Japonijos užsienio ministerija 
gavo žinią, kad prie Vladivos
toko Sovietai suburė virš šimto 
tūkstančių kariuomenės, prisi- 
ruošdami prie, Rusijoje skaito
mo neišvengiamo karo su Ja
ponais. Kariuomenė susispietusi 
mieste, išilgai Ussuri geležinke
lio ’ir netoli šiaurinių Mandžu- 
rijos sienų. Japonijos valdžiai 
informacijas prisiuntė japonų 
konsulate Vladivostoke Yamegu- 
chi.

Toliau konsulo pranešimas 
paduoda, kad jodinos dirbtuvė 
prie Olgos įlankos paversta į

goti nuo orlaivių bombardavi
mu. ’

Amunicija ir maistas vežami 
įv Vladivostoką dieną ir naktį ir, 
be to, rusai stato naujus for
tus prie Sedankos, netoli pačio 
miesto. - '

Konfliktas tarp Japonijos ir 
Sovietų Rusijos skaitomas neiš
vengiamu ir jeigu jis nekils iš 
ginčo dėl Mand^urijos, už pre
tekstą karui bus panaudotas 
rusų-japonų nesusipratimas dėl 
žuvavimo teisių jurose.

Einšteino teoriją išmėgino su 
mašina

Berlynas, Vokietija, kovo 1. 
-—Berlyno/ universitetą fizikai 
Ė. Rupp išrado aparatą-inašiną. 
kuria galima matuoti aukščiau
sias elektros jėgas, pagal Einš
teino teorijos matematiškas 
formulas. v

*■ m. • .• . ‘‘ . •

Kiekvienai jaunavedei po ko
čiotą dovanų

Ląnsing, Mich., kovo L—-Ap
skričio sekretorius suteiks ves
tuvių leidimus veltui kiek
vienai naujai porai, susituoku- 
siai vasario 29 <L ir, be ta, kiek
vienai naujavedel padovanojo po 
kočiolą.

''T” . ■" "'■?
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WestviIIe, III
Rašo Nemunas

balsavimai, tai sekretorius Ga
siunas turėjo paskelbti, kokios 
kuopos balsavo, kiek susirinki
muose dalyvavo narių ir kada 
tie sdsirinkimai buvo laikomi. 
Paskelbti taip pat, kiek narių 
balsavo už prisijungimų ir ‘kiek 
prieš. Bet Gasiunas nieko pa
našaus nepadarė, o tik varinėja 
savo bimbinę politikų.
—APLA. 3-tos kuopos narys.

Del APLA.dr LDS. susijun
gimo

NAUJIENOS, Chicago, UI
.uiua.il... ■ I.l.ll lili lyl .............  . ..ii.l lt.......... ..THĮ.ia ■■

lietuviams daugiau viėhybės' į 
ir draugiškumo.

Du broliai Luizai sudainavo > i 
porą dainelių. Publikai la- -I 
bai patiko. Nors Luizai yra .. 
Amerikoj gimę, bet lietuviškai 
labai gražiai kalba. Ant ga
lo, kalbėjo adv. Česnulis apie 
Vilniaus klausima. Nurodė, 
jis, kaip reikia kovoti, kad 
atgauti Vilnių.

Buvo renkamos ir aukos 
■darželio naudai. Viso surink
ta. 28 doleriai tfu cetitaitf. -1, Pu
blikos buvo pilna svetainė.

— Jonas Jarus.

Gasiunas skelbia, kad jau ke
lios APLA. kuopos išreiškė sa
vo pritarimą susijungti su LDS. 
Girdi, tokių kuopų, kurios vien
balsiai sutiko jungtis, esą 12*. 
Tai yra niekas daugiau, kaip 
tik humbugas. Augščiausiai 
Prieglaudai prtklauso įvairių 
įsitikinimų žmonės. Tiesiog ne-

jhną gali tapti išbrauktas. Kų galima tikėti, kad dvylikoj kuo- 
rciškia tas prasižengimas prieš pų visi nnriai butų vienbalsiai 
darbininkiškų judėjimų, mes jja]savęt Jeigu kuopose įvyko

Tėn pasakyta, Md nariai no
minuos Pildomųjų Tarybų, o 
seimas jų išrinks. Vadinasi, 
iš narių atimama rinkimų tei
sė. Bet tai dar nėra viskas. 
^Kdnštitucijoj randame ir tokį 
paragrafų, kuris pasako, jog 
LI)S. narys už bile prasižengi-

reikės ne tik phbifcniauti “Nau
jienoms”, bet ir aprašyti “Nau
jienose” Westvilles lietuvių gy
venimą, jų darbuotę, jų orga
nizacijas ir t. t.

Tai tiek
Laukit, bus daugiau. Sudie!

, , . •, aitu...,;-

Cleveland.Ohio
n, i c t it W

Lietu v o s 11 epri klauso nuj 1) e s 
a pvaikščio jimas >■

šiuo sykiu užteks“Heilo everybody” 
Westvillčje. Tiktai 
nuo Chicagos, bet 
tafrsi Floridoje atsidūręs. Oras 
šiltas, gamtoje reiškiasi pava
saris. Ne tiktai gamta teikia 
savo malonumą man pakelei
viui, bet ir Westvillės žmonės, 
tarytum susikalbėję su pačia 
gamta — reiškia savo nuošir- < 
du, malonu priėmimą. I

VVestvillė — tai lietuviškiau-!n,is jėgomis surengė Lietuvos 
sias iš visų lietuviškų miestu-1 l^luriolikos. inctų 
kų Amerikoje. Čia ir meras, ir 
teisėjas, ir policini nai visi 1 
tuviai, čia ir teisme, ii kalėji
me, ir pas patį merą gali kal
bėti kaip nori — žemaitiškai,, 
dzūkiškai, zanavykiškai, kap- 
siškai arba angliškai, — visaip 
supranta. Puiku, ar ne?

Dar nespėjau žymesnių dar
buotojų aplankyti — jų gana • Karužjįkis. 
didėlis būrys: Norkus, Aponai- n (h-hriiiii

— aš jau 
120 myliu 

jaučiuosi

Carnegie, Pa

darbininkiškų judėjimų, r---
gėrai žinome iš "to, kas dabar 
dedasi ALDLD., kur “prokuro- 
fras” šoltnri&kis valo otguniža-- 
cijų nuoi nepageidaujamų ele
mentų. Tiksliau shkant, nuo 
visų tų, kurie nepritaria Bim
bos politikai. O tai reiškia, 
kad norima uždėti bimbiškas 
apinasris ir ant pašaipiuos or- 
gnizacijos. Nėra juk reikalo 
aiškinti, l(ų bblšeVikai turi 
galvoj, kalbėdami apie “dar
bininkų judėjimų’’. Visas tas 
jų judėjimas susivedu prie pri
tarimo Bimbos politikai: kas 
tai politįkai nepritaria, tas yra 
“darbininkų judėjimo” prie
šas.

■M

Dieta to Nepadarė!
Vasario 21 d. tautiškos ir 

| katalikiškos draugijos bendro- 
I • X B <, i, 1 t *W\ i fT inliiM’AO

i ncpriklau- 
r tfūmybės sukaktuvių apvaikš- 

k ičiojimą Lietuviu Svetainėj. Vi- • ne- i J £___ v ,______ .1 „ t 4.
glaudus Lietuvių Amerikoj su 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimu. Po ta agitacija pasi
rašo J. Gataveckas. Tąsi pas- 
kilbęs bimbininkas begėdiškai 
šmeižia APLA. 3 kuopos na
rius, kurie
ir Bimbos klikai. Gataveckas 
sako, kad 3 kuopa siuhtineja 
visoms kuopoms melagingas ir 
šmeižiančias rezoliucijas ir 
ragina narius, kady jie atmes
tų naujųjų APLA. konstituci
jų ir visus 22-ro seimo 
mus.

Gataveckas vra tikras 
zius, kuris nesidrovi be 

šmeižti musų 
kuopa tarėsi 

kuopomis ir 
kad naujai 

konstitucijos

j sas parengimo pelnas I 
paskirtas tautiškam darželiui, 
kuris šį pavasarį bus atidary
tas miesto parke.

Programų atidarė Clevėlah- 
do lietuvių tautiškas beitas ir

I vyčių choras po vadovyste 
Litizo. Pirmuoju kalba kun.

Po jo kalbos Ele- 
sudainavo porų

“Laisvės” No. 42 pastebėjau 
pliurpa liškų agitacijų už susi
jungimų Augščiausios Pric-

(AcittėiP. b A. Photo j

Wang Ching-wci, Kinijos prem
jeras/ kuris atsisukę priimti ja
ponų pasiulyrtią.
'T - .......... .iML..!'i,

darni naujų konstitucijų. Dėl 
to žinksnio gerumo tenka la-

Deltuva ir daugelis dainelių, kurios publikai labai 
patiko. Antra dainininke bu
vo p-ia Greičienė. .Ji taip pat 
sudainavo kelias daineles~ ir 
gavo gėlių, bukietų.

Kalba inžinierius P. 
ris. Vietos lietuviams 
gerai žinomas klupo 
kalbėtojas. Jo kalba buvo vi
siems labai įdomi. Kalbėjo

kitų. Turiu užsukti ir pas kle
bonų Mikalauską, — jis irgi 
mano senas pažįstamas. Turė
siu aplankyti dar ir GaOrge- 
town — čia gyvena mano kai- 
minka p-ia Endzelienė. Na, o 
dar turėsiu pasimatyt su šio 
miesto mėru-majoru ir kitais 
žymesniais valdininkais. Turė
siu užtrukti keliolika dienų —• daugiausiai apie reikalingumų

ui-

geras

T

EKSKURSUOS

\ MiztY°s bu i paabejoti. Naujoji konsti-.
tticija užkrovė nariams dides
nius mokesnius: jie turi po 
penkis centus daugiau mokėti 
per menesį, o ligoj pašalpos 
gaus mažiam J. G. toliau ra
šo, kad jeigu mes susiyiįnysi- 
me su Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimu, tai padarysime 
kelis sykius geresnį žinksnį, 
nes tuomet mes busime dide
lės organizacijos nariai, ir mu
su ateitis bus užtikrinta. Aiš
ku, kaip diena, kurlink dtfau- 
gueiai tetnpia APLA.

Pažiūrėkime, kiek tokios .su
tuoktuves butų naudingos 
Augščiausips Prieglaudos na
riams. Prieš kiek laiko “Tie
soj” tilpo LDS. konstitucija, dų.

tan

mur- 
jokio 

kuopa, 
su ki-

rei-
paga-

LIETUVON
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta

rė rengti šiais metais sekančias

EKSKURSIJAS

Balandžio 20 d., Laivu “EUROPA” 
per 5IZ. dienas į BREitfĖNį, iš ten gelžkėliu į 

“ KLAIPĖDĄ arba KAUNĄ

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

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

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “LANCASTRIA”

TIESIAI I KLAIPĖDĄ

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

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

į Scandinaviję, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ
Si Ekskursija patogi tiems, kurie nori vežtis automobilį

Liepos 16 d., Laivu “STATENDAM”
į Rottcrdamą, iš ten gėlžkeliu į KLAIPĖDĄ

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

Rugpiučio 19 d., Laivu “MAJESTIČ”'
į Angliją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ j

į • t f
Kas norite važiuoti LitlUVon phsirlnkitc kbrią iš čionais pažymėtų 

Ekskursijų ir tuojaus kreipkirės prie bile kurio Lietuvių LaiVakdtČių 
jungos nario pasitarti apie dokumentus. Žinokite, kad nekurtuose atsi
tikimuose gauti dokumentus užtrunka apie 3 mėnesius laiko.

J. ŠERYS
226 Park St., Hartford.

• K. Sidabras
342 W. Brb!adway. S. Boston, Mass,

a. s. Trečiokas
197 Adams St„ Nėvvark, N.

J. J. URBŠAS
187 Oak St., Lasvrence, Mass. i

A. VARAŠIUS
12 and Carson St., Pittsburgb, Pa^

J. VASILIAUSKAS
814 Bank St., Waterbury, Conn. .

VIENYBĖ
193 Grand St.. Brooklyn, N. Y. [

, A. VELECKIS
'502 8otrth Ave„ Bridgeport, Conn,

' J. J. ZOLP Į
4559 S. Paulina St., Chicago, III. f

J.

III.

J. AMBRAZIEJUS 
168 Grand St., Brooklyn. N.

V. W. AMfeROZE 
178 Fėrry St.. Nebark, N.

P. P. BALTUTIS
3 3 27 S. Halsted St., Chtdago.

P BARTKEVIČIUS 
678 N. Main St., Montello Mass.

DIRVA
6820 Superior Avė., Cleveland, O. S.

K. A. MAKAREVIČIUS
62 Jackson St., Ansonia, Conn.

P. MOLIS
17 30 — 24 St.. Detroit, Mieh.

NAUJIENOS
1 739 S. Halsted St.. Chiago, 111.

J. RAUKTYTė
123 Millbury St., V/orcester. Mjjj.

Cortn.

J.

Musų 
tomis 
kalavo, 
minios
tas butų priimtas arba atmes
tas referendumu. Bet bolševi
kiška diktatūra atėmė APLA. 
nariams teisę spręsti apie kon
stitucijų. Visi juk žino, kurie 
tik nori žinoti, kad 22-am sei
me bolševikiška diktatūra pri
ėmė naujųjų konstitucijų nc- 

Su tos konslituci- 
n ari a i nebuvo net

Mes APLA. nariai, kurie pri
klausome tai organizacijai nuo 
pat jos įsikūrimo, privalome Į 
budėti ir neleisti, kad tokie 
Maskvos agentėliui, kaip J. Ga
siunas, uždėtų mums apinasrį. 
Tas agentėlis prisirašė prie mu
sų organizacijos vos keli metai 
ir tuoj tapo pakeltas į sekreto
rius. Jis nėra nei sudilusio ni
kelio pridėjęs prie tos organi
zacijos sutvirtinimo. Dabar Ga
siunas su savo sėbrais bando 
musų organizacijai uždėti Mas
kvos diktatūrą. Aš patarčiau 
Gąsiunui nevarinėti politikos, o 
dirbti savo darbą. Jei jis ban
dys kovoti su tais nariais, ku
rie jau dirba per 20 fhetų, tai 
ta kova vargu išeis jam i nau-

LINKSMA mažytė mergaitė, visa 
trykštanti gyvumu, ir ji niekad 

neragavo “toniko!”
Kiekvieno vaiko skilvis, kepenys ir 

viduriai būna protarpiais reikalingi sti- 
muliavitno. bet duokite vaikams tai ką 
jus žinote.

Laikykitės patarimo to garsaus šeimyni
nio gydytojo, kuris suteikė pasauliui Sy
rup Pepsin. Stimuliuokite svarbiuosius 
kūno organus. Dr. Caldtvell’s receptas 
iš tyro pepsino, veiklios senna ir švie
žių žolių yra švelnus stimuliantas. 
kuris neleidžia sistemai pasidaryti ne
veikliai.

Jeigu 
gresuoja 
smagiai, 
Vaikai

jusų vaikai tinkamai rtepro- 
mokykloje. jeigu jie nežaidžia 
arba nevalgo tieję kiek kiti 

pradėkite • šį vakarą su Dr.

Caldu'cll’s Syrup Pepsin. Šis švelnus 
stimuliantas greitai viską pataisys! Vi
duriai veiks su geresniu reguliarumu 
ir nuodugnumu. Nebus tiek daug 
Mirguliavimų ir šalčių. Jus rasite jį 
tiek pat pastebėtiną ir suaugusiems, ži
noma. didesniais šaukštais!

Gaukite Syrup Pepsin; apsaugokit 
savo šeimyną nuo tų aitrių -dienų, 
tankių galvos skaudėjimų ir to nevei
klaus pusiati-ligonio Stovio, kuris reiš
kia, kad viduriai reikalingi yra simu
lianto. Laikykit šį preparatą - savo 
namuose, kad vartoti jį vietoj aštrių 
liuosuutojų, kurie pagimdo chronišką 
konstipaciją. jei perdaug tankiai varto
jami. Jus visuomet galite gauti Dr. 
Ca1dweH's Syrup Pepsin bile kurioj 
aptiekoj; jie turi jį prirengtą didelėse 
bonkose.

Poli eis t e, Sustabdyk tą Ko sulą”
'{

.--c i ii —.4

(C)- P. Loriilard

Pildomoji Taryba 
mėnesius kepė

Kai greitas važiuotojas pravažiavo jį

nebodamas;
Bet

t

įvynioti į Drčgmę-Ne praleidžiantį Cellapįiane

Tada atėjęs jo draugas polictslas ir sako:
♦ * •• »

“Ta ryšis, kurty tu rūkai ir iššaukė tą
Skausmas Pečiuose

Nežiūrint ar taibutą dieglys, 
ar ištampyti muskulai, greitai 
yžapAlėngyinamaš BU linimentu

policistas tiktai kosėjo, kosėjo ir kosėjo.... 
negalėjo pusti savo švilpinės, y

SUSTOK,” tokis buvo iškeltas signalas

Tavę gerklė suslięč..: Aš tau sukau, 

Rūkyk OLD GOLDS kad stfstabtMi tų 
kotfCjimų.

Rotterdam <• Volendam
Vėendam New Amsterdam

yra populiarus laivai tarp rūpestingų** 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rottcrdamą ar Botilognc- 
Sur-Mcr. Puikiausi įrengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ.J 
(buvusioj antroj ktesoj) ir moderni- 
nčj Trečioj Klišoj.

1 ŽEMOS KAINOS
Informacijas teikia lokaliai agentai ar- 

Holland-America Line
40 N. Dearborn St,, Chicago

jos turiniu 
susipažinę, 
mus, tai 
apie penkis 
bolševikišką konstituciją * ir jų
parodė-nariams tik spalių mė
nesį (seimas įvyko 1929 m. 
gegužės pabaigoj). Nariai la
bai pasipiktino ta bolševikiška 
diktatūra ir pradėjo kelti pro
testus.

Kadangi nariai nepritaria 
bolševikiškai diktatūrai ir pa
reiškė savo nuomonę organi
zacijos reikalais, tai Gatavec- 
kas sako, jog tai esųs šmeiž
tas. Vadinasi, nariai privalo 
tik pildyti komisarų įsakymus 
ir tylėti. O jeigu jie viešai 
drįsta pasakyti, kad diktatū
ros nenori, tai jie, pasak Ga- 
tavecko, yra pasiutę. Švaisty
tis tokiais žodžiais gali tik vi
siškai išgverusio proto žmogus, 
kuris neturi jokio padorumo.

<1. G. rašo, kad, girdi, mAs 
padarėme gerų žinksnį, priim-

•4 /L

SIUSKITFEK 
NAUJIENA*. 
PINIGUS LIETUVON

iaįp pataria Lietuvos baito

Co., - Ine

RŪKYKITE TYRO TABAKO OLD GOLDS
'K‘ < : v,-V*-'"'- ■:/' \ / \ .. ■

[Arerų ; "dirljUniiį ieško i uij" ' braižyti ‘ gerklę ar duokintį . kuopa 
ū'sukbscjimo viso vežjmelj

“OLD GOLDS cigaretei saugo mano balsų, 

Nėra erzinimo, braižymo ųy smaugimo. 

Todėl jei kas nbi'S pasidėtoj perdaug 

nepaisantis
Jokis kosulys nepakenkia man'jį sustabdyti.

uiua.il


Trečiadienis, kovo 2,. 1932
—U*

viskas!

Tik Per
šį klausimą

vimas
Elektrikinės Skalbi

mui Mašinos

MAYTAG
Fredcrick

musų
kuo

to nei 
dalyko 
Vienu 

turimo

sakvti 
juokia- 
bus su

žmones 
žinojo, 

neturtas,

apetito! 
beuiieg'SH.

Mč THE’ BILU 
FILE UNfcBR. 
THE

OM THE 
. BOS S

išsigąsti 
žinome, 
būti ir

THOR 
už
MAGNETIC
už ...»..........

ypač moters sek 
įpročius ir daž 

prasižengia savo nusista

patys žmo- 
išradimais.

nes

Gražus Radio programai iš 
stoties WCFL, 970 kilocyc- 
les, nedeliornis nuo 1:15 ikįi 
2 vai. po pietų, ketvergais 
iį stoties WHFC, 1420 kilo- 
cycles, 7 vai. vakaro.

I trink. IT x
TRE UNDERTAKEU’S

. BOSS y

— reis- 
kvailystę 

šmeižtu 
nes kiekvie- 
simigis

(išimtį gal sudaro 
, nors vėliau kiti 

panaudoję jų išradi- 
susikrovė milijonus.

CLEO V4RAT 
MS THE LKST BlLL 
OLD MAN WAT$0N 
PMt> V4REN HE .

died

Susitvarkykime ir 
Išsiauklėkime!

tas obalsis apie darbininkų pa- 
siliuosavimą, tai tuo laiku 
(dar ir šiandien daugelis juo
kiasi), juokėsi, jog proletarai, 
tie apiplyšėliai, nemokšos, 
buržuazijos akimis žiūrint, ga
li svajoti apie pasaulio valdy
mą, apie geresnį, negu gyvulio 
gyvenimą. Ir jei prolętariatas 
būt susigėdęs, jei pirmieji pro
letariato vadai butų susikon- 
fuzinę, tai šiandien gal netu
rėtume tokio galingo darbinin
kų judėjimo. (Tiesa, čia svar
biausią rolę vaidino ckonoini- 

bet iš dalies ir 
virš minėtas reiškinys).

Juokėsi Rusijos kunigaikš
čiai, grafai, fabrikantai, carai 
.iš revoliucionierių, kurie norė
jo ir ragino griauti carizmą. 
Jie saldžiai juokėsi iš jų va
dindami juos kvailiais, trum
paregiais, o dabar jie verkia 
kruvinomis ašaromjs. ę

Daugelis juokiasi norėdami 
sugėdinti ir tuo atitraukti nuo 
darbo, sumažinti pasiryžimą; 
daugelis juokiasi*, nes nesu

kuria, nors jau atsistoję 
naujo gyvenimo kelio, bet 

neįstengia pasiliuosuoti 
visų senojo gyvenimo 

Bot tai neturi musų 
nes mes žinome, jog

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnupdijimą krau- 

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

persitikrinkite ką jis jums gali padaryti, 
išgydė tūkstančius ligonių 

Kasdia

jo, odos, ligas, žaizdas, 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą 
galėjo jus išgydyi. ateikite čia 
Praktikuoja per daugel) metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdik nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo- 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 VVest 26 St. kampas Keelcr^ Avė._______Tcl. Crawford 5573

su juo gausite policijos“ pa
šaukimus, , O Fft
už » I o.du

gerai suprasti savo 
siekimo kelius ir tuo- 

nebus baisus persėkioji- 
nebus baisi kova ir mir-

įleidus savo šaknis lietuvių 
tarpe.

Ir kame priežastis? .
Priežasčių yra labai daug, 

mes bent dalį jų panagrinė
kime. 4

Viena pirmųjų musų klaidų 
yra nedrąsa. Labai dažnai mes 
nedrįstame išreikšti savo min
čių, bijodami būti pajuokti, 
suniekinti, paskaityti kvai
lais. Mes taip sakant, nepasi
tikime patys savimi, mes bijo
me patys savęs. Su šia 
budo ypatybe • turime 
griežčiausiai kovoti.

Mes, ypač mes, naujo

Tad nejaugi su šių žmonių 
juoku ir kalba mes galime 
skaitytis? Mes turime dargi 
nekreipti dėmesio, turime 
jiems daugių daugiausia, tik 
mažutę ironijos šypseną nu
siusti.

TRINERIO
KARTUS VYNAS
nuo koiiHtlpaciJoH, pruHto

galvon skaudėjimo, L
Visose aptiekoHe.

mums priešinsis, galime drą 
šiai laukti pajuokos iš tų žmo 
nių 
ant

su kuo 
visuomet 

rimtai at- 
li.škinli jo pa- 
ar ją agituo- 
reikia išnau- 
progą, nerei- 

savo įsitikinimų 
ypač daugelis nu- 

savo įsi- 
į dides-

Tas pats ir su persekiojimu. 
Mes neturime nusigąsti perse
kiojimų, nes jie pilnai supran
tami. Juk mus persekioja to
dėl, kad jie gina savo pozici
jas, gina savo pertekliuje 
'esantį gyvenimą, gina savo nu
tukusius pilvus ir malonumų, 
pasitenkinimų pilną gyvenimą. 
Bet mes turime nenusigąsti, 
nes žinoma, jog kiekvienas 
naujų kelių skelbėjas buvo 
persekiojamas. Persekiojo mo
kslo žmones, kurių mokslas 
sklaidė tikybinių prietarų mi
glas, nes persekiotojai žinojo, 
jog je>gu žmogus neprisilaikys 
tikibinių prietarų, jis nesiduos 
išnaudojamas. Jie sodino mo
kslininkus į kalėjimus, kanki- 

per tardymus, baudė mir- 
i. Bet mokslininkai tų per- 

nenusigando, jie 
mirčiai į akis, 
buvo įsitikinę,

juokiasi, antra, kvailą 
iš juoko pažinti.

Mes galime drąsiai 
jog tie, kurie šiandien 
si, netolimoje ateityje 
gėdinti.

Antra, reikia pažiūrėti, kas 
juokiasi ir dėl ko juokiasi.

Tai daugiau negu peiktina 
Su kuo besusieitun 
bekalbėtum, reikia 
griežtai, pagrįstai ir 
remti puolimus, 
žiūrų klaidas, jį 
ti. Tam reikalui 
doti mažiausią 
kia niekad 
išsižadėti — 
tyli ir dargi išsižada 
tikinimų — pakliuvę 
nį būrį, priešų, bet gerų pažįs
tamų: To kaip karts reikia 
vengti/ ten kaip karts reikia 
drąsiai ir pamatuotai ginti ir 
aiškinti savo įsitikinimus, ir 
tokį žmogų gerbs ir priešai. 
Jų pajuokai statyk rimtus ar
gu m e 
gyvenimo faktais.

Jokiu budu nereikia nusi
minti, jei nesiseka, jei siekia
mas tikslas nesiartina taip 
greitai, kaip norėtųsi; Reikia 
atminti, jog visi išradėjai mirė 
vargšais 
Edisonas) 
žmonės 
mus — susikrovė 

•I . f Į

Juk kiek šimtu tūkstančiu, mi- 
lijonų žmonių negavo dargi 
kibirkštėlės jų idėjų įsikūniji
mo matyli...J^et jie mirė drą
siai, dirbo nepaprastu pasiry
žimu, nes žinojo, kad jei jiems 
neteks naudotis kovos vai- 
siais — naudosis jų vaikai, o 
juk kiekvienas savo vaikams 
nori sukurti geresnę ateitį.

Maža to, jie žinojo, jog eina 
teisingu keliu, jie žino, kad 
tai jų gyvenimo pareiga kaip 
prieš pačius' save, taip ir prieš 
busimas kartas.

Tą pareigą turime ir mes! 
Ir mes turinio į tą naują sta
tomą ateities rūmą įmūryti ir 
savo plytelę. Ir šią pareigą 
mes* turime gerai suprasti ir 
būtinai atlikti#

O supratę savo pareigą, kad 
mes galėtume ją atlikti, turi
me būti tvirtos valios, turime 
būti pasiryžę. Silpni žmonės, 
neturėdami tvirtos valios — 
neįstengs, nieko rimto, huOsek- 
laus nudirbti, nes 'jie mėtysis. 
Turi būti tvirtas pasiryžimas, 
reikia būti disciplinuotiems.

Nereikia niekuomet taip 
'dirbti, jog nuolatos dairytis

Svarbiausia reikia turėti 
tvirtą valią; gerą ir griežtą pa
siryžimą darbo pradėjimui ir 
tęsimui. Gerai Tillotsonas sa
ko: “Svarbiuose ir dirbtinuo
se darbuose neryžtumas silp
niems žmonėms yra ištikiau- 
siu įrodymu, jog rankas sudė
jus reikia, sėdėti ir nieko ne
dirbti, kad ir aiškiausiai butų, 
jog darbas reikia tuojau, nic- 
ko’nelaukiant dirbti ir padirb
ti. Nuolat ketinti naujai pra
dėti gyventi ir niekados neras
ti laiko tai pradžiai reiškia 
daryti tai, ką yra daręs žmo
gus, kuris diena po dienos at
sisakydamas valgyti ir kvė
puoti mirė badu, visiškai su
griovęs savo sveikatą.”

Mes turime būti savo dar
buose nuoseklus, mc,s turime 
laikytis, gyyęnime tų principų 
už kuriuos kovojame, bet ne 
tų, prieš kuriuos mes rėkiame 
visuose skersgatviuose.

O tai be galo svarbu ne tik 
pačiam .žmogui, bet ir jo pa
sekėjams. Visi žino daktaro J. 
Šliupo bedieviškumą. Gi kuo
met jis, mirus pirmai žmonai, 
vedė kitą su bažnytinėmis 
apeigomis — labai ne kokį įs
pūdį padarė savo pasekėjams. 
Juk jis pilnai galėjo tą pat 
atlikti Klaipėdoje nesikreipda
mas' prie kunigų.

Daugel 
damos madas 
nai

gyve
nimo kūrėjai turime būti drą
sus, turime pakilti aukščiau 
visokių prietarų. Mes esame 
naujo gyvenimo statytojai, 
tad galime drąsiai tikėti, jog 
seno gyveninio šalininkai

Jei mes arčiau įsiziuresime 
i -musų visuomeninį ir orga
nizacinį ,gyvenimą bei darbą, 
tai pamatysime, jog musų gal
vose kyla labai puikių suma
nymų, bet deja, tie sumany
mai sumanymais ir pasilieka. 
Jei mes pavartysime musų or
ganizacijų protokolus, tai pa
matysime, jog iš mtisų šimto 
sumanymų nutarta įvykinti 
tik pusė, o iš tos pusės nu
tartų įvykinti sumanymų, įvy
kinta tik keli. O jei kiekvie
nas iš musų pasiknaisiotų sa
vo smageninėje, tai rastų be 
galo daug puikių sumanymų 
iš kurių mes didelę daugybę 
dargi nepasiūlėme niekam vy-i 
kinti ir pats neįgyvendinome 
jų gyvenimam

Panašus dalykai vyksta ne 
tik pas mus, bet visur: tiek 
pas draugus, tiek pas priešus, 
tai savo rūšies chroninė pa-

Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 
Prenumerata metams $1. arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.

Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 , OKLAHOMA CITY. OKLA.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS .mbuiiit 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, \ 
svvimming pool. 

Rusiška ir turkiška pirtis moterims ' 
scredomis iki 7 v. v. , ;'

vertė ir teisingumas 
žodžiu sakant, mes 
tvirtai atsistoti ant savo įsiti
kinimų pamato, pakilti aukš
čiau visokių prietarų, būti 
nuoseklus ne tik kalboje, bet 
ir darbuose, drąsiai siekti už
sibrėžto tikslo. Drąsa, tiesa ir 
pasiryžimas telydi musų dar
bus ir visą veikimą.

— Mikas Kabatėnas.

nuo 
zprietarų 
gąsdinti, 
visi naujų kelių ieškotojai, vi
si išradėjai buvo pajuokti, 
persekiojami, kankinami ir 
žudomi, bet visgi jie nepuolė 
dvasiojo, visgi jie ėjo prie sa
vo tikslo tvirtais žingsniais ir 
jie laimėjo. Jų pralietas krau
jas apvaisino jų pasėtas sėk
las ir iš tų sėklų išaugo ga
lingi medžiai.

O tie reformatoriai, tie nau
jų kelių ieškotojai, kurie ne
turėjo pakankamai drąsos at
sistoti kovon vieni prieš vi
sus—pranyko, jų mokslas, jų 
nauji keliai pamiršti.

Drąsa
Reikia

vienas prieš visus, nes reikia 
•žinoti, jog kova nevisuomet 
laimi tie, kurie skaitlingi, bet 
kurio drąsesni.

Ar mažai žmones juokėsi iš 
garvežio, garlaivio, orlaivio iš
radėjų? Ar nevadino juos tuš
čiais svajotojais, bepročiais?

Bet jie nenusiminė 
gando tų pajuokų 
darbą toliau.

Ir šiandien tie 
nes naudojasi jų 
Pajuoka netur gąsdinti 
tas juokiasi, kuris paskutinis 

ai ima

—■..... .... ... ..............
pagalbos. Nieko panašaus: 
mes turime kiekvienas savimi 
pasitikėti, kebliose padėtyse 
patys ieškoti išeities, o ne lau
kti iki kas nors mus už ausų 
ištemps. Labai dažnai belauk
damas iš svetur pagelbos gali 
visai žūti, visai kovą pralai
mėti.

Plularehas pasakoja apie 
vieną makedonų karalių, ku
ris pačioje kovos smarkumo
je apleidęs kovos lauką nuke
liavo į netolimą miestą prašyti 
per auką dievaičio Herkulio 
pakeikus. O tuo tarpu jo prie
šas, pasitikėdamas vien 
jėgomis ir sumanumu 

j j nugalėjo.
Reikia ir mums apsidairyti, 

kad neatsitiktų belaukiant pa
galbos iš kitur, kas atsitiko su 
tuo makedonu karaliumi. Ne 

reikia turėti pasiryžimo 
dirbant, bet reikią tureli pa
siryžimą ir darbą pradėti. Rei
kia atminti, jog kiekviena mi
nulė yra brangi. Reikia dirbti 
tuojau, kaip tik darbą gavai 
arba supratai, jog tas darbas 
reikia atlikti.

Jei mes visuomet laiku at
liksime visus savo darbus, ne- 
alidčliosiinc ir musu veikimas 
bus daug geresnis, bus dau
giau nudirbtų darbų, nebus

Gi jei mos kartą įsitikinsi
me, jog einame tiesiu keliu, 
musų tikslas, geras ir jo pasie
kimas būtinas, lai mes turime 
to tikslo siekti visur ir visuo
met.

Labai dažnai pasitaiko, jog tęsė 
žmogus ^susiėjęs su priešingų 
pažiūrų žmogumi, geru gyve
nimo draugu, virsta nuolaid
žių 4pataikauja jam teisinda
masis vėliau prieš draugus, jog tik 
jis lai darąs dėl šventos rainy

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

mane priešai pagyre 
kia aš kokią nors 
padariau.” Iš tiesų, 
nereikia bijotis, 
nas šmeižtas yra smūgis no 
tam, kurį šmeižia, bei tam, 
kuris šmeižia. Nereikia taip 
pat bijoti, kad priešą užkabi
nus jis gal pradėti nurodinėti 
mano palies klaidas. Klaidų 
nėra ko gėdintis. Reikia gė
dintis tik tuomet, kada pama
tęs klaidą jos netaisai, o jei 
padaręs klaidą stengiesi ją ati 

lai yra vien girtinas 
dalykas (žinoma, ne tyčia klai
das daryli, kad vėliau gavus 
jas atitaisyti). Tas nepadaro 
klaidų, kuris neveikia, bet ku
ris veikia, ypač tie, ku^ic ieš
ko ir eina naujais, dar nepra
mintais keliais gali labai daž
nai suklysti, bet nuo

nėms yra gyvi niekai ir kad 
tikriausias ir geriausias kelias 
įsigalėti žmonių gyvenime yra 
tiktai pasitikėjimas savimi.”

Labai dažnai žmonės bijo 
parodyti kitų klaidas, bijoda
mi vėliau iš tų žmonių šmeiž-

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

TAS STRĖNŲ SKAUDĖJIMAS
Galbūt įspėja pakrikusius ink

stus ar pustės įdegimą

GREITAI susidomėkite aštriu > strėnų 1
diegimu, su pūslės nereguliarumais B

ir jautimu nuvargusiu, nervuotu, be ūpo. 
Tai galbūt įspėja kokį inkstų ar pus- 
lės pakrikimą.

Vartotojai visur atsideda ant Doan’s klH 
Pilis. Pardavimas milionų dėžučių kas> 
met parodo Doan’s populiarumą. Jūsų 
aptikininkas turi Doan’s^

Doan’s Pilis

& Chlcago, III.
**"**'"1 ......... -rČT*...... .»inui ■

darni jokio dėmesio į priešų 
persuk ioj i Jtyus.

Ir jei. mes palys ištiesir pil
nai. tikėsime ko siekiame, mes 
btisime ne|ferga|imi, mes būti
nai-laimėsime. ■'

Tik turime tvirtai, protingai 
įsitikinti 
tikslą 
met 
mai 
tis!

“Aš turėjau silpnus 
inkstus, dabar jie 

yra stiprus”
*

“Mano inkstai buvo H lok ..silpni, kad aS 
per 5 ar 6 motus turėdavau keltis kelis sy
kius kiekvienų naktį", rafio p. D. Bartkus, 
Plttsburffh,,! Pa.: “Praradimas miego padare 
mane silpnų ir nervuotu. AŠ turėjau skil
vio pajrimų Ir skausmus mano viduriuose. 
Jokib vaistai man nepagelbėjo iki aš pradė
jau imti' Nupa-Tone. Aš turėjau silpnus 
inkstus. Dabar jie yra stiprus ir mano svei
kata puiki”.

Nuga-Tone priduoda naujų stiprumų or- 
g-artams. Jis sustabdo kelimųsi naktimis ir 
po ėmimo 'tik kelias dienus jus pastebėsite 
didelį jūsų sveikatos pagerėjimų. Nuga-Tone 
yra pardavinėjamas aptiokininki]. Jeigu ap- 
tiokipinkas neturi jo, paprašykit jį- užsakyti 
iš savo urmininko. Porsitikrinkit. kad jus 
gaunate N^tga-Tono. Imitacijos yra be ver-

59.0G 
59.00 
39.00

NAUJAS MIDGET RADIO,

Naujas Oscar Ameringer 
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis 
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lymui. šiuo atžvilgiu reikia 
būti taip pat nuosekliems: ne
reikia* žiūrėti, kad žmones į 
tave Šnairiai pažiūrės dėl vie
nos ar kitos7mados ar įpročio 
paneigimo. Reikia atminti,, 
jog šiuo atžvilgiu žmonės ma
ža kuo tesiskiria nuo beždžio
nių. Visos mados paremtos 
vicp bezdžioniavimo, kaip tik 
vienas ką prasimano, tuojau 
ir kiti jį seka. Tad kodėl mes, 
būdami kitoniškų įsitikinimų 
turime pasekti Inos, kurie dėl 
kaprizų visko prasimano, o 
ne galime savo pavyzdžiu pa
traukti kitus? Aišku, jog gali
me ir turime. Nereikia skaity
tis su kitų norais, bei eiti sa
vu keliu, kuris yra teisingas 
ir nuoseklus. Reikia būti nuo
sekliems, reikta žmones pa
traukti ne vien žodžiais, bet taisyti 
darbais, ypač darbais.

“Tik tvirti ir drąsus žmonęs 
veda pirmyn pasaulį, jam nu- 
rocįo kelią ir jį valdo. Silp
nuolis ir bailys po savęs ne- 
paJieka jokių pėdsakų, o tei
saus ir energingo žmogaus 
gyvenimas kaip koks žiburė
lis iš tamsos žiba. Jo pavyzdys kiek nenukenčia pačio 
ilgai pasilieka žmonėse, juo 
remiasi žmonės ir jo vyrišku
mas žadinte žadina ’ bent ke
lias po jo einančias kartas”- 
sako Sam. Smilęs.

Tolstojus, nežiūrint 
grafo titulo — nesigėdijo dir
bti paprastą valstiečio darbą 
dargi batų šių t i. Mykolas An
gelas pasakė: “Aš pradedu su
prasti, kad tikėjimas žmo-

no ] 
timi 
sekiojimų 
drąsiai žiurėjo 
nes jie žinojo, 
jog jų tiesa.

Kai Romoje inkvizitoriai nu
teisė. Bruno sudeginti, jis pa
sakė teisėjams:

—Jums baisesnis atviras 
pasisakymas, jog aš smerkia
mas nužudyti, negu man to 
smerkimo išklausimas.

Pranciškonų vienuolį Roge- 
rą BacOną persekiojo už jo 
gamtos mokslo darbus ir už 
cheminius / tyrimus. Inkvizito
riai apkaltino jį raganavime, 
jo raštus iškeikė, o jį patį pa
tupdė į kalėjimą, ki 
metų ir mirė.

Bet visgi ir po jo 
tyrė, ir ieškojo, nors 
kad jiems gręsia 
mirtis ir kankinimai.

Kodėl? ‘
Todėl, kad 

sos, todėl, kad jie tą tiesą radę 
gynė, nes žinojo, jog visvien, 
surasta tiesa tur užviešpatau
ti, todėl, kad jie gerai supra
to, jog pasaulyje nebuvo, nėra 
ir nebus priėmoniij, kuriomis 
butą galima tiesa paslėpti, am
žinai užgniaužti.

šį dalyką mes turime gerai 
įsilėmyti. Mes turime gerai į- 
si t iki n t i, jog musų kelias tei
singas, nes tvirtas tikėjimas 
į savo neklaidingumą daug 
jėgų priduoda kovoje, palaiko 
pasiryžimą.

O kad musų tikslas: ląisva, 
visiems lygi, be luomų, bę iš
naudojimo visapasaulinė vals
tybė yra tiesa, moksliškai pa
grįstas dalykas — abejoti ne
tenka, nes kiekvienas gal tame 
įsitikinti gi 
panagrinėjęs

Tad jeigu mes aiškiai mato
me, jog yra įrodyta, dargi 
praktinis gyvenimas tai tvir
tina,, tad ar galime siekdami 
to tikslo atsižvelgti į žmonių 
pajuokimą, neturėti drąsos 
viešai skelbti savo įsitikinimų? 
Mes galime tiems, kurie mus 
pajuokia, pasakyti:

—Nemokšos, ko jus rodote 
savo kvailumą ir trumparegiš
kumą savo kvailomis pajuoko
mis !

Argi mes galime 
persekiojimų, jei mes 
kad mūšų tikslas tur 
bus pasiektas?

Jokiu budu!
Mes, atsižvelgkime į esamą 

padėtį, į savo yargą, skurdą, 
nelaimes ir matydami švieses
nio gyvenimo perspektyvas, 
matydami kelius tam tikslui 
pasiekti, turime tik didesniu 
pasiryžimu jo siekti nekreip-
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TAUTININKŲ FRONTAS

LAUKIAMA SOCIALISTŲ LAIMeJIMO FRANCI JO JJft

S0-

Voldc

savo trukumus, 
profesorius pa

turite man do-

J wff9į 
Mooey,

ĄČs- skęl^ąs jr;plymųtH 
rite.socializmo agitatorių^ tąrp

Rašo Dv. A* Maidvidas

i gynėjai, laij 
nuo išgamų ir 

ponų apsivaltesų

Sen^.prpfcsoriuft atsistojo ir 
priprastu rinitu balsu tarė

“Tavo,, tiesa.
bu§. užtektinai skausmo
te t^. drauge,
keli c-— turėsi

riekta to 
nęs.:.dąx;n^upraų-

ilumą. Jeigu 
norėčiau juos pasilikti; 

neduosiu

FAŠISTŲ “ATSTOVYBES 
SLEITAS

■! ‘ SUMMa W--
vykę, 1905 m. ir vėliaus, iš' 
Lietuvos socialistai. Jų pasidar
bavimu buvo įsteigta daugybe 
Organizacijų. Jie daugiau* nę? 
gu kuri kitą,, srovę, įsteigė lW|įąąjs brikais 
raščių, išpjatįno knygų, suren
gė prakalbų, kopėertų ir tą

• t “tautįninkų 
lygipįaiųa^/. j$ su

' p k&į.yra atlikę dabarjtįniąi 
tautininkai, kurie,/piktžodžiauja 
Ąrįe& socialistus Ir kitįokiųs 
“istus”? Dalis jų dar iš; visp 
jrięrą../ niekuomet dirbę jojųo 
rteiąjamo yjsypmeąinio da^o 
(Ir > kaip tik tie y-ra did^iaųsį

VtrU A. Vaivada

Be, visokių, mokesčių, vald
žiai, valstijai* apskričiui*, irj 
miestui lUinojuj ir tūlose ki
tose valstijose, yra uždedami 
dft taksai aiit asiąęninęs nuo**, 
sąv^bėstr-peilįų, laiknodžiųJ 
rakandui automobiliu galvijų J, 
pianu ir kitko. Tiesa*, tūli, pa
sislepia nuo šitokio, aptaksavi- 
•mp, bet, daugelis ne, Nurink- 
kai rakandus*, žiedų, karvę ari 
kų. kitų; užmokėju pilnu kai
nų , sykiu. su įvairiais:. taksais iri 
didžiuojies geras; painio
tas* nęs* kuomet - pirkėjų, yra J 
tai, darbai ir, bUms^ eina., Pai- 
riotiškii/valdininkai te organi
zacijos net iškabąs visur lipdi
ne ragindami pirktih kad pra
šalinus depresijų.., Užmįr^kited 
kąd' bapkaij ię inyęstojriai; jūsų 
pinigus nųdę^ė;
kad neclirbantisjjžmftgų^nelm’M 
iš, ko pirkti*. Vjsgį. tūli, 
du! turi i kų. nors nusipirko; kili 
da irj dabar, jgal j * pirktis. Pirkit 
jas daugeliui daiktų yrų:,batid- 

j žiemas, KashJuetai, jia.turbmo- 
kkelii.takaus už< btilqj kada nu- 
pirktus daiktus,, Jeigui jie te 
gįau. pabūnapas, j į, .per, > kelio- 
likų, metų* jis? išmoka»• taksate 
tiek virba c netoli' tiek, kįęk j am 
daiktai*- kainavo- Reiškia, jo 
asmeninė nuosayyhė nėra jod 
Ii, dar tūlį žąioąe?. sako,, kad 
priy,alino nuosavybę šioj < šąlyjri 

lyrų pilnai. tąyo, nęJkįpąo ąę-J
liečiama,, šveplą.

Tie patys politikieriais kurių 
ragina/ pįrktj, kad ^umiikinus) 
depresijų, kurie, giedą binmusĮ 

ipriyJaline.i„nppsayybęį ir hąą-: 
I gilią, publika kad(. ncsąyismH 
ineninly. net tos;, nuosavybės* 
kuri visuomenei yrą bųtipai 
reikalingą, ir..bę, kurios.asmup 
gali apsieiti, apkrąųją; taksaią 
neis asmeninę v nuosavybę.

O Ainęrikos tautininkai, kaip 
Tpmeįo(mę,, skfrriięiri L įvairius 
sroyes. Viepk j V dešįniau^ięjį* 
bando eiti LietpygsA tautininku 
^pxęto.mnjpkU,.Pėdomis. Bate čią | 
jįę nętųri visus Jų
“tąutininkišku.nąa^.’ reiškinį- te-?

jį^.susiri^damv^ 
yi§i^,.kuriu įsitikim*p>^ 
žangesni, negu! jų^, ■ , 

Ameriką Hetuviim. tegį.:
tenfrm atgįmh 

.^ Jatsįjhyyimo.) nuo Je^kų mr 
rmu).r iąlhftWpjb. puw nęgų 
galęjįpi'jšsivystytį jų; knfruriąte 
jiHd^imW Tję,(( kurje.A tose , pir- 
mųtinėsą. tautinėse. kovose vąT 
dųyąy^.. nebuvę, tautininkai > dai 
bitinę v.tą , žodžio,, prasme. Vie-j 
M; jų buvo .laisvamaniai ir so-t 
ciųlistai,
Stambiausias to tautinio judęjh

(Tgsims)
“Vadinkit^ mąįe {kuo- norite’-’, 

dią^tąrč*. “Beti tijįdu ;kąd,tąį vi- 
supinėti nuo. jusų:jgąueiu dmu? 
go titulų. Ir Pi&yeiyldi6 
lakyti/, kadrmąn, trūkstą, žo
džių » išreikštii savo, dėkingumų 
Už; jūsų i susirūpinimų, ir^ globo
jimų. mano mylimosios.” Valan
dėlei . .nutilęs, tęsė toliąu; “ži
nau, kąd ji geriau-už manesu- 
Iprato jūsų gerumų;, jeigu, aš 
pasielgiau per šiurkščąu- ar pa
rodžiau kitus 
atsiminkite’.’ - 
lenkė galvų - 
Vanoti/’'
, Vau Helsiųgas atsakė malo- 
niajj bet tuo pačių laiku; rim
tu bal^u;

“Gerai suprantu, kąd. tau 
drauge,. bųyo,. sunku mapįmi > pa- 
sitikęti

Bet. gal bui dąr, didesnė taą-( 
tipingų bėdą yya ta,, kad dąu- 
guipa jųz vi$ai nežino* ko jie| 
npri, Jie kalbą apie “lietuvybę”, 
“patriotizmų? ir “tautos vieny
bę”, bet kų jie yęų, liętuyybesu 
labui atlikę? Kuo jie pareiškiu 
sayp, patriotizmų? Kųįp jie. vie- 
ni.ia tautu?

Bųvpt,:aikaį, , kada, Ijętuyų 
slpgę. caxv/ųpo i j uųgąs. i r už., lie
tuvių tąųtpą. tęjk^s. reikėjo ko
voti*' rizikuojanti savo, laisve,J 

,s;YgįkatąJr, gyvybe. Bet tų ko
vų vedę - no> tautininkai. Jie pra- 

. deją • atsirasti - tądą*. kada j au, 
, bąvp iškovotą; t spaudos . laiavė,; 
kadąJiętuyjš.ka^: raštus* leisti ifj 
skaityti nebuvo /Pavojinga*. Tau-J 
.tininkąi f tik, pąslmMį<>, tuo, 
kast-buvą kitų sunkiomis; aufco- 
miftJr dideliu pasišventimą, pa-J 
Siekta,., i
v: Lietuvos- nepriklausomybėj ir-J 
^ij . nebuvo > < tautįnįpkų tikslas. 
Kada socialistai skelbė nepri- 
klauspmybęs obalsį, tai ■ tautini 
ninkai arba tylėjo, arba veikė? 
kartu su> kunigais, kurte sakė,.| 
kad; tas obalsis tai 
svajonė. Bet nepriklausomojeJ 
Lietuvoje tautininkai pasisku
bino pirmutiniai ilįstii-i valdžių J 
O: kai žmonės Juos iš valdžosJ 
pašalino, nerinkdami jų į seimų, 
tai jie per keletu metų darė 
“skymųs”, iki gajų galę puspai
kė jiems proga - su karininkų! 
klikos, pagalba ;yėl pasigfobtiJ 
valdžjų, į sayo rąnkųs.

Tai toki yra tąutinmkai Lie
tuvoje. , MįlžipijSką daugumą 
žmonių teųai neųori nė girdėti; 
apįe ,tautininkus,, ir tik su. pa- 
'geibų karo stovio, cenzūros., h) 
Žvalgybos jie. issiląįko vaplžip^

Ęąšjstąojąptiej i. Uątjninkai 
skelbia^ kad jie “oficialiai ir 
galutinai’’ nutarė remti šiuo& 
kandidatus j SLA. Pildomų Ta-

Wu Teh-Chen, . Shanghajaus: 
miesto majoras, kuria atmetė; 
japonų * pasiūlymų,

BRĄ^t STOKER

Mums visiems 
Muš 

- he, itin, vai- 
išgerti karčių 

taurę* iki nepasieksi, saldų j i 
dugnų.- Bet mes turime būti 
drąsus, nesavymeiliai, musų 
širdys turi būti tvirtos. Turime 
atlikti savo z pareiga ir. tuoihc.t 
viskas pašibaigs baimingai!”

Tų najktį miegojau-ant sofos 
Artūro, kambaryje. Vau Hęlsin7 
gaa vi$ai nėjo gulti. Ėjo iš vie
no, galo į kitą, lyg namą patroi 
liuodamas ir nei trumpiausiai 
valandėlei „ neišleido iš akių 
kambario, 'kur grabe gulėjo. Lu-r 
ęijn, apkaišiota laukinėmis vilk-f 
žolėmis, kurios-per malonų liji-t 
jų ir - rožių kvepėjimų išdavė į 
nakties tamsų sunkų įveikiantį 

-kvapsnį.
Minose Harkerienės užiašųj,

Ritėją 2%. d« — Traukinyje, 
pakelyj į Ejceterį. Jonąta.uaą 
miega.

, Atrodo, lyg paskutinius už-, 
rašus, bučiau padariusi, vakar, 
bet'kįek Jau, laiko prabėgo ir> 
kiek permainų įvyko, -štai, at- 
swn^ WluU)y ir, visų pasupi 
lį, atvirų prieš' mano akis; Jo-ę 
nataųas. svetimame krašte ir 
jokių žinių nuo jo; bet dabar, 
jau vedusi;.su Jonatanu, o jis 
jau advokatas, dalininkas tur
tingos įstaigos, finuos vedė- 
j^j: Mr. Hą^kinsas. miręs ir 
palaidotas, o.Jonutanas su nau-r 
jų^mjtpąubiU;. kuris jam? galį 
labai, pakenkti. “

Kurių nors dieiių jis gal non

-------- n-----r--- -r—----- - 
rybų: Juozų Bačiūnų j prezi
dentus, Antapų Mikalauskų j 
^icę-prezidentus* Petronėlę Jų£- 
geliutę arba M. M. čekanųų^ą 
f sekretorius, Jąn^Tareilų j iž- 
djnipkus, Dr.5 E. G. 
dąktąrąs-kvotėjus, Juęzų Januš- 
kęvpių ir. Stasį, Mąękų j iždo 
globėjus.--------------------- 'j
• I'Š Špo sargio matyt, kąd 
tautininkai sayq jėgomis mažai 
tepasitiki. Nominacijose jie rė-

ideąlai dabar Lietuvoje vyki
nami. Ka& tik dvarininkų as* 
piracijoms pataikauja, tuč- 
tuojaus tampa 100 procentiniu 
“tautininku” ir turi galimybių 
tapti valdininku, o net ir 
“garbės” medalį laimėti. Suj 
prantaina, idealistai nuo. to
kios “ponų” dalinamos mafa- 
n^šąįinash Atpmič, visokie 
liurbiai, dabar, gavę, progęs,. 
prie. 10Q,f proeenUinų, “tąuliniu- 
kų’/. skverbiasi, kad “šviesiau
si. kųpigaikščjai’/ ir > “ponai’* 
jUVS. pagirį. Šitokia liga už- 
krėsta, betuyių, tauta, dabar 
serga. Ligonei, dvigubai reikia 
keulpti f,nakties, metų*

Nulipdę idealistui, dabar 
jums laikas teiktų.vilties ser
gančiai tautai^ Pasaulio,' įvy-

šį pavasarį Francijoje įvyks parlamento, rinkimai. 
Beveik nėra abejonės, kad tuose rinkimuose laimės so
cialistai. Daugelis rimtų politikų, kurie pažįsta dabarti
nius santykius Fraųcijpje, manę,, kad socialistų gali būt, 
išrinkta į atstoyų. rumus net 200 arba, daugiau, (iš 500. 
visų atstovų).

^Francijos Jungtinė Socialistų Partija jau ir šian
die yra stipriausia partija parlamente. Ji turi vien$ ąn 
du atstovu dąugįau, negu vadipamie j i,, racįikalaį; socia
listai,. kurie tikrumoje nėra nei Radikalai, nei socialis
tai, bet yra, tik liberalai,

Seniaus radikalai socialiątai buvo labai populerųą 
Francijoje. Jų. rankose dažniausią būdavo* valdžia^ Bęb 
po kąro jų įtaką, ėmę pulti,. Jie neturėjo, aiškios lipijoą 
nei vidaus, nei užsienių, politikoje. Jiems truku drųsųą 
stoti už mpkesčių didinįmų. kapitaljstąms, ir dęjto jię 
buvo, priversti remti nacionalistų (tautininkų) nusista
tymų, kad skoląs, kurias Franęjja pasidarė per karą* 
turinti užmokėti Vokietija, Eidami: šituo keliu, Frakci
jos radikalai. socialistai lenktyniavo nacionalizme su 
nacionalistais ir, žinoma, negalėjo, juos-sukirpti,*

Dešįųęsnieji elementai, kuriems rądiką|ų, spgį^listų. 
pozicija buyo nepakankamai “tautišką"; nukrypo ,į na
cionalistų. pusę* O pažangieji elementai ėmė sekti pas
kui socialistus.

Fraųęijps socialistų partija* dabar yra labai įtakin
gą, nors ji vis^.laikų, po,karo. buvo, opozicijoje. 192b me
tais jų buvo suskaldę ir beveik visai sunaikinę komunis
tai. Bet komunizmas Francijos darbininkų masėse ne
prigijo. Sącialistai ne tik. atsigriebė, bęt šiandię, yra 
stipresni, negu kad buvo prieš skilįmųr Pp parlamentų., 
riųkimų,. kurie r bus, tur bųt> bąląpdžio f mėnesyj? 
ciąlj^taj: gal; atsistos prie valstybės vąiro< Tuometi pasi 
keistų visa politika-Europoje^

mę' kandidatu j vice-preziden- 
tus? p. Vokietaitį iŠ New Bri- 
taipp, bet jisai gavo mažai bal
sų ir butų visai nepatekęs į ba- 
Hotą, jeigu nebūtų atsisakęs 
leandidątuoti p. Grinių?. Taigi/ 
dąbąr jie jąų nebęremią jo, 
nors jisai kandidatuoja.

Kandidatu į sekretorius tau
tininkai pirjna rėpiė p-lę Jurge- 
liutę, bet* kai ji nusigręžė nųO 
jų, ir atsisukę dalyvauti Ne\v 
Yorko konfei-encijoje, tai jie 
ėmč. reklamuoti Čekanauskų, 
kuris pasisįųlė ištikimai, pildy
ti fašistą, valių., Čekanauskas 
tačiau stpyi paskutinėj ė. vietoje 
ant balioto ir nėra vilties, kad 
jisai, rinkimus laimėtų. Todėl 
tautminkąi dabar nutarė rem
ti ir. čękąnąųskų^ ir, Jurgęliųtę.

Tautininku kandidatas, į dak- 
tarus-kvoteju?. buvot StąiuąĮp- 
vaitis. iš Wų.teibury,. Coųn.. Bet 
jisai gąva ihąžfii • balsų. ,ir- buyo 
prižadėjęs nęt. partraukti, iš| 
rinkimų Dr. Klimo naųdąi.,Tąą- 
ti pinkai f d^ar atsisakė ir. nuo 
jqx nutardami remti kapdidatų, 
kuris nominacijosę gąyo., šiek“ 
tięk, dąągįmn bąlaų.

Iždui globėjų;.klapsime: tauti
ninkai buyę jau. susitarę su p.. 
Haginakn, kuris. dąiyvąvo .jų 
konferencijoje ir-, labai uoliai 
darbavosi dėl “bendro-, fi^utp’’- 
Fašistų; sušaukta? suyaži,ąvimast/ 
Pennsylvapijos kotelyje buvo 
“oficialiai’ Ragi u akų indorsa- 
vęs. Bet: tautininkų. “atstovy
bė^ po .ilgo- dūmojimo ir jį;at-t 
metė.

Mockus, kurį fašistai, dabar 
remia, kaipo kandidatų. į iždo 
globėjus, vietoje Raginsko, yrą. 
sandarietis. Už jį. stodami, jie. 
tikisi* gauti bent, dalies, sanda-. 
riečių pritarimų Bačiųno kan-f 
didaturai< Bet iš to, žinoma, 
nieko neišeis. Račiūno kandida
tūra nušidėvėjo, pirma negu 
pasibaigę nominacijos. Aplink, 
jį susispietė toks rėksnių “bun- 
čius”, kad rimtesniems SLA.; 
nariams butų gėda turėti su. 
jais ką nor? bendra.

.......
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sitikęti, nes pijsiyęrstį Pasiti
kėti. tąkių nuožmumu,, reikią 
ąuprą§ii;. aiškiai, matau., kad 
jus/nepąsitikite 
pūdanti

buR .dąng^atyęjų, Ipių- 
mek man buSJ rmkąbng^ jųs« 
pas it ikė j i mus,, nors jus.. ilegal č-. 
šifru—t pro^ —*
jums, nebusi Bot
ąt^J^kas.;k|ąųnęt ju^pąsitį- 
k^imąs*. manimi bus* tikras* ir 
gįlus,. iri kuornek Jus viską- su- 
žteoriteiK. suprasite ly^ skaistus, 
saulei spinduli^1 Jbms.. -viskų 
butų -atvėpę, prješt akte- In tuch 
met»<tu< draugėj w> vigų savo 
gyvenimų, iš visų žmopių> ma1; 
ne vienų laiminsi, ne*, vien dėl 
sayęgh, bet dėl. kitų ir* dėl tos 
brangiosios, kuriak aš prižade-) 
jau. kitus apsaugoti.”' -* 
• “O) taip,, taip, profesoriau”, 
atsake Arturas karštai, “aš vi
suomet pilnai jumis pasitikėsiu^ 
A’š- žinau* ir esu. tikrus, kąd jų$ 

i turjte labai 4 kilnių, širdį, ir; 
esat?. Jono/ draugas Jr byvotq 

į jos. draugas. Ju& galėsite dary-j 
vjskų, kąs bus reikal|pga.”

‘; Profesorius atsikosej oa kelįua 
kartus lyg prisfrųęšdąmąs, kalt 
bčti, ir pĮa^liajĮTiMyč:
' ‘<At gųįiu. tnygsmakte^ti yie-v 
Meduly ko7”

i
: “Ą,rr žinais kad* Vestemim 
tau paliko visų savo turtą?”

“Ne, geroji senele, niekuomet 
to nesitikėjau:”

“Jis visas yra tavo ir gali są 
jUPj daryti kas įmanai yra ge- 

I riuųsią^. Aš. noriu gauti nuo ta
pęs leidimą peržiūrėti visus Lū
ki jos iątekuųjr popierius. Ti
kėk manimi i tai nėra tik pa- 
pęasiąs- smalsumas. Aš turiu 
motyvu, sų kuriuo, tikėk mano 
žodžiaįs, ji.: butų visuomet suti
kusi. Štąi, visus juos turiu, 
Juos paėmiau dar nežinodamas, 
kad vįskąs yra tavo — nenorėk 
dąxna$ kad. svetima ršnlta juos 
palįesįų ir svetimos akys per
skaitę jos žodžius/ a pamatytų 

I pačių- jos siejos
galima, 
netgi tau pačiam jų 
pej^kaityti, bet jie bus saugiiii 
užlaikomi mano rankose. Nei

rą priedą,- kurte eis valdzįiąL
Tais pardavimo mokesčiais bus apkrauta, tur but>( 

daugybė daiktų, nes kongreso komisija tikisi, kad jie 
duos valdžiai kasmet 550. milįoiių dolerių pajamų. Tait 
didelė suųia pinigų. Ją turės sumpkėti visi žmoųęs, tur
tingi in btedni, nors daugelis, beturčių 'yrą. tekioje varr. 
gingoje padėtyje, kad jiems tenka dažnai ir badą par. 
matyti. v. .

Butų daug žmoniškiau, jeigu valdžia imtų mokės-, 
čius tik. iS turtingųjų, kurie turi daugiau pinigų, negu, 
jiems reikią* Befr kaip męs nurodėme aną kartą,. konr, 
gresas bijo liesti miliąnierių kišenes, kadangi milionie-. 
riai aukoją J repuhJkęmU. jr. derąukratų partijų, ,fondus. 
Šiemet bus rinkimą! > ir miįionjęrity aukos, apięm kapiT; 
talistų partijom bus labiau reikalingos, negu kada nors..

Jeigu kongrese sėdėtų darbo žmonių atstovai, tai, 
mokesčiai butų- visai kitaip skirstomi.

’ “Am, Lietuvyje” vięnas Nei 
politikas tąip rašo ųpię tauti
ninkus: . .

“Arperilšos; HęW‘U 
ninku .‘fronfrią’ kpvpjc su so-. 
dalintais, komunistais ir kį- 
tpkįąis. ‘istąię’ turi nįąžąv 
reikšmę?., Pažvelgę?, į Ąnyii 
riko? liętuyių, tautįnįnkų. srp- 
vę,. jp.sip,s . sąu.tąik.ų, (gajg. nęn 
sąątąįką? — <<Nw7, Ę?d.): Jn 

tąu.tį?ką? y?ikimųv tau
tininku sangęptąyjmų.— Prih.

i simęąų, ciunųų ir j^» pądė-, 
tis,: Tąią.yra suimtą, tąufr- 
nįiikų .srove Ąmerikoję. Kiek- 
vienam didmiesty randasį. 
tautininkų centras, leidžia
ma?. tautiška?. liukrąštiS| 
kiekvienoj e lietuvių, kolonij o-^ 
j e yra daug tautiškai,, nusiy 
stačiusią., lietuvių; atrodo*, 
kad tautinė srove yra tiefr 
didelė; ir* turtinu kaip toU-į 
mų rytų* Ghinįjąl. Tačiau-ši 
lięfriyją, sr.oyč, sįlpną ir su?į- 
dępw4i?ą^W mąžąi reik$- 
mes., turinti Amerikon itefrh 
vių* visuomeniškam gyv-enj- 
me. tąųtiuiu - .atžyiĮ^im Dęljto* 
tąutįninMą vadlnąin^ Tro»i 
tas’ silpnas, tautininkų orga-n 
nizacijp^ę/ kpip^ntetai bųtį 
papipą .viršų, jęį nę socialistų 
pArama.” ’ '
čiax pasakyta daug tiesos.

Bet p. Nepolitikas visai be pa- 
mafr) kąlbfi apie 

’sjįąvę’.’i •///,...
• Tautiškai- nu^isUčįiteiąj.^ lietu
viais”. Jeigu* šit?^,prų?tpaei imsi
me žo(įj’ ^tautininkas;’, , tąh tau
tininkų yrą- ne. vten^.jSrpvą, bet 
keletas: vieni.. fa?istuęją,4 kiti 
fašizmui mepritąrią.^ Ękįįąrieji, 
/pagaliaus, škiriąsi į ipdįfcpren- 
tiįku?.,, politikoje ir į tąkius,

Pplįtikos ktev^mai*, 
švąrpąąy; ttyepę tąPįtjnmhų 
pį^ųįspci^iįzipp Priešu te 
socializmo -simpatizatorių* s Aiš
ku, kad tarpe tų, įvorių ifpdą^i 
nąį. vjsai vįępą. kįtai pric^jngų^ 
^oyįų sudaryt kpkį, nors .beų(L 
rą frontų negalimą. Nuo tp pa
reina jų silpnumas.

vienas Žodi? nęištruks viešu
mon ; ir, laikui, atėjus grąžte? 
siu juos tau atgal. Tai labai 
sunkus prašymas* išpildyti, bet 
tąį padarysi, ar ne. tiesą, Lu
cijų. labui?”

Arturas, atsigavęs, palikęs 
salimi, atsakė nuoširdžiai;

“Dn. Vap Hęlsingę, jus gali
te-daryti viską. Jaučiu,.kad;su? 
tikdami tek sų; kuo ir 
mano brangioji, Lucijų, butų su? 
tikusį. f Nevarginsiu. j ūsų j okįąfr 
klausimais iki nęatete tam-laiT

rėk^W)> - Kita dalįs ' seniaus 
veikė įvairiose kitose srovęse 
— ,pąs. sociųlteJus, pas klėriĮute 
Ją?.; pas* bpj^yikus.Jr. L. t. Ir 
kada, jie Šiandie, urmu vis^ 
^islus" smerkia, tai jie nieki-
na savo

PAKDAVLMQ.MOKESČIŲ ĮSTATYMA$.KONGRESE
■ f4in . .

Nepei’seniai šioje vietoje rašėme, kad Jungtinių, 
Valstijų kongresas veikiausia įves vadinamus pardavi
mo mokesčius (sales tax) padidinti, federalinės vąldžios. 
pajamas ir padengti- daugiau, kąip, bifronp, dolerių dęfi- 
citą,. Tiems mpKęsčiąms tetabymąs. jaui, yra-1 rengiamas, 
kongrese.

Komisija, kuriai šis darbas yra pavestas, ketina 
nedėti pardavimo mokesčių paprastiems maisto pyp-. 
dūktam^ kaip, tąi, duona, žalią, mėsą,, pięąątu syię^a.* 
žuvis, arbata,, kaya,. cukrus, te įvairiems*iąrmų?.pyoduk- 
tąms. Nuo. tų, mokesčių bus palįuosuoti taip pat laikraa-, 
čiai, žurnalai, mokyklų* vadovėliai, trąšos, biblijos ir 
kai kurie, religiniai daiktai. Bet rūbams bus uždėti mo-, 
kesčiai; vadinasi,., kiekvienas žmogus, pirkdąmas ejfr 
rubu.. turės mokėti ne tik jos kaįnąi bet ir dar tąnLtik-

nięt bus lygi inpksĮe ir kultū
roje su luuversitętųŠ baigusiu 
iUtęlįgenliją, Ant, “ponios” VL 
leišįenęs, iiąudisĮ. nežiup kąs; 
jieįips gcyą,.o ka? blogą; žiBp- 
ne?< rrikĮą, it nęsulM'ąndėliąs, 
valdytirįJųknoHiB ar reikalus 
neatsižvengiapt. Taigi, ponų

neje*. įvyko, todėl, štai, viską ir 
sum$w Jaunkįęk pnmtešaą 

l -— tai parodo kaią 
staigus praturtėjimas yra- ken7 
kstetega& žmogui — bef dabar 
bus gerai* pasilavintr ir atsimim 
ti užmirštu? to rųštę faktus...

(Bus daugiau)
į*, u-l i ’/.ti-iv-ti ■ •

Wia<Iienis, fevo .2,< 1932 
-.. . .......... . ■ r*... ..  -----------------------

kiai rodo busimas atmatas. 
Jau Filipinų Salose ‘siūloma 
laisvė. Mahatma Ghandi kalė
jime būdamas nenusimena. 
De Vąlera Airijoje žada nuo 
Anglijos- Airiją atskirti. Lenki
ja, mari rodosi, Lietuvą gundė 
prieš-Vokietiją pradėti gaidžio 
subaru kovą..Lenkija Maironio 
Planą įvykinu kaip supran- 
tajnę Frapcjjęp kurstoma. To 
visi pąsekmąję Lietuva, butų 
?uJ(Lęnfciją z ajM&ąate ryšiais 
sujungtą, katalikų bažnyčios 
te Smetonos iki, “gyvos galr 
vps7 prezidentavimu “gąrbęs” 
.apgynįinn,. Naktis, baigiasi, 
jąu { prteLdąvdęs... Dempkrafr- 
jps. šalininkams laikąs, prgdč? 
ti/riinteteveikli*

— A. Rutkauskus, Jf. D.

ATfeio ‘‘Kuliures’’ N o, 1 
1932 metų. Kaina 45c. Gay 
limą gfRiti “Naujienose”.

“NAU JOJI IMNGA”
Atėjo pirmas numeri? 

Uruguay pažangiųjų lietuj 
vių leidžiamas laikraštis. 
Gilinta gauti “Naujienose”. 
Kaina* tik* 5 conlai*

Gainioję! yra ritminis ban
gavimas. Diena ir naktis; bu-l 
dėjimas ir miegas; džiaugi1 
irias ir nusimiiiįinąs; gimimas 
ir mirtis, ir taip be skąi|liausj 
rodosi, prięš tarnaujančios, bet 
tikrenybęje viena-kita pąlaif 
kančios atmainos arba pažan-j 
ga. Nuo Daukanto ligi Kudir
kos ląikų lietuviškas idealiz^* 
mas, vyžuoto knygnešio ds? 
inenyje vien paniekinimą 
kentėjo. Dešimtimi tūkstančių 
škąitliuje; kalėjimuose, Sibire 
arba išeivijoje visokius var
gus kentėjo* už —idedlcį.

J'uomet Lietuvoje pertęklinT 
je gyvenantis luomas,’,nėžynfų 
nuošimtį* išimant, tyčiojosi. 
lietuvybės idealistų daug ar* 
šiau, negu mm musų “tautij 
ninkai? tyčiojasi iš dcmokrųT 
lybės, šalininkų.

Liaudies teisių 
moję. Liet Ava, i 
‘Tierbųotų

Į pasiekė, (pavydėtinos ' garbę?I 
laipsnio; prie garbės ėmė sliifr 
kti nešvarus gaivalai, o dęinoi 
kratines Lietuvos Prezidentą?| 
iii GrinĮusv inane, kad visi lie*j 
tuviai i tokie idealistai, kaip jis 
į>atSi in* be kraujo liejipio už
leido antį Lietuvos Juozč Pilį 
šudskio išmokintus, pučistus.,

- Liaudies ir demokratijos šaf 
ininkaiųs. skaisti, diena, pasir 

Lkęite J, tamsią, nąkįi^ Nešvarus 
gaivalai nūn tyčiojasi t ,iš ’ de- 

|;mokratijos inealislų, kaip
1 tyčiodavosi iš 

I knygnešių “lilvomaųų”. DąT 
bar karjeristų gadyųę, Vilpietp 
Vileišienė, pirui • Uolių metą 
Aųięrikoję vie|ędama, pas ma
nę apie/pusę xlįenos praleido 
begirdaipą'/ Augustiną Volde- 
tearą.,. Jpsięs supratiipu, lįau- 
di? lik luoiųob hus prie pifre-

EnMred as Seeond Ctasa MatUr 
S® «« «
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Gaisras banko trobesy
Buvo kilęs gaisras State Barik 

of Clearing trobėsy, 5601 West 
68 st. Kai iš skiepo pradėjo 

^durnai veržtis, tai banko darbi
ninkai uždarė knygas ir rekord
uos saugiojoj šėpoj ir patys iš- 

‘ bėgo gatvėn. Gaisras betgi 
gteitai sulaikytas ir žalos tro
besiui mažai tepadarė.

■Paskyrė asesorių Cook 
kauntei

Gubernatorius Emmerson su
tiko, kad Cook kauntės trusti- 
sų tarybos pirmininko Whelaiio 
rekomenduotas inžinierius, J. L. 
Jacobs, taptų asesoriumi, sulyg 
-neseniai priimtu Illinois legis- 
laturoj biliumi, kuris nužiūri 
vieną asesorių vietoj buvusių 
iki šiol kelių< Jacobs ki šiol bu
vo našumo ekspertas Chicagos 
miestui ir Cook kauntei.

Banditai apiplėšė banką
šeši ginkluoti banditai pada

re holdapą Benvyn miestelio 
bankui—First American Na
tional Bank and Trust Compa- 
ny, 6801 West 22 st. Banditai 
pasipelnė $3,500.

Sutinka mažinti ekspen 
sus $70,000,000

Viršininkai stambiųjų Cook 
pavieto vyriausybės skyrių su
tiko numažinti išlaidas vyriau- 

\ sybės reikalams 28 nuošimčiais 
'v arba $70,000,000 metams. Šj 

prižadą davė įvairus valdinin
kai susirinkimui, kuris laikyta 
Chicago Kliube.

14 metų kalėti mote 
riškei -

Mrs. Margarct Summers, kal
tinta nuntiodijimu savo giminai
čio Thomaso Meyerio, 17 metų, 
rasta kalta. Teisėjas paskyrė 
jai kalėti 14 metų. Kaltinamo
sios advokatai padavė apeliaci
ją bylai iš naujo perkratinėti.

Smarkus senis
Du banditai įėjo Edwardo 

Cohen aptiekon, 4&6 East 37 
st. Nors Cohen yra jau 73 me
tų amžiaus, bet jis pasigriebė 
revolverį ir pradėjo šaudyti j 
banditus. Vieną banditų Co
hen mirtinai pašovė. O kitas 
banditas pašovė jįįCoheną, į pil
vą.

Mokytojai gaus algas
Mokytojai gaus algas — tas 

paprastas įvykis pasidarė Chi
cago j stambia žinia. Kuone to
kio įdomumo žinia, kaip kad 
žmogus butų įkandęs šunį. Taip, 
Chicagos 14,000 mokytojų ir 
4,000 kitų mokyklų tarybos tar
nautojų kaip vakar laukė algų, 
ne visų, bet dalies.

Septynios mokyklos už
sidarysią

Septynios mokyklos Bervvyne, 
■kurias lankė apie 3,000 miki- 
nių, tur būt užsidal'ys ateinantį 
penktadienį, kadangi stoka pi
nigų. 95 tų mokyklų mokyto- 
•jafs jau nemokėtos algos dan
gteli, 'kaip du mėnesiu, 'ir mo
kyklų taryba įsiskolinusi jiems 

. virš $33,000.

"V"*
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Marųuette Park

Grabonai

Du banditai padarė holdapą 
Peter Jurgill namuose, 6940 S. 
Campbell avenue. Piktadariai 
užtiko šeimininkę skiepe plau- 
jančią drabužius. Vienas grū
modamas moteriškei revolveriu 
dabojo ją, o’kitas susirado $200, 
kurie laikyta taksams mokėti.

Ieško užsiėmimo 3000 
darbininkų

Įvairių apticfcorių organizaci
jų susirinkamas laikyta vakar 
kartu su Amerikos Legiono at
stovais, 
rie 
tas, 
bių

Vienas klausimų, k u- 
susirinkimui rūpėjo, buvo 
kaip surasti 3,000 bedar- 
aptiekų klerkų darbą.

Gaus dividendus
Depozitoriai dviejų užsidariu

sių bankų—Union State Bank 
of South Chicago ir Marųuette 
State Bank—gaus dividendų su
ma $325,000 kovo 15 dieną. Taip 
pranešė valstijos auditorius Os- 
įjar Nelson.

South Chicago bankas išmo
kės 12 ir pusę nuošimčio, o 
Marųuette bankas apie 10 nuo
šimčių.

>

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero

r*‘«

Apšaudė kulkosvaidžiu lietuvio 
bučernę

Vakar “Naujienoms” praneš
ta buvo, kad nežinomi piktada
riai apšaudę kulkosvaidžiu vie
no vietos lietuvio bučernę nak
tį iš pirmadienio į antradienį, 
tiksliau pasakius, anksti pirma
dienio rytų, apie 1:50 valandą.

Antradienį policijos viršinin
kas buvo susišaukęs pas save 
vietos bučerni likus.“ Be to, vie
nas bučerriinkas buvęs sulaiky
tas klausinėjimui ryšy su kal
bamu įvykiu.

Civic Orchestra 
koncertas

Pereitą sekmadienį, pusė 
trijų po pietų, Orchestra Hali, 
teko išklausyti pukių Civic Or
chestra koncertą. Matyt, ir 
publika buvo tokia, kuri‘mėgs
ta gerus koncertus.

Buvo išpildyta Mozarto over- 
tiura “The Magic Flute7;! Beet- 
hoveno simfonija No. 5] ir Men- 
delssohn gražus kūrinys. Ant
roj programo daly j-, Verdi’o 
arija iš “Don Carlo”, o pasku
tinius keletą numerių išpildė 
pačiam kompozitoriui ;Borows- 
kiui diriguojant, visas orchest
ras.

Piano solo atliko Arlene Gal- 
lup ir basas John Macdoriald 
padainavo orchestrai pritariant.

PO
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Wl N Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandas vakare

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais. Ketvergais ir Subatoms 
2420 IV. Marųuette Rd. arti Western AjV. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėlitis, Seredomis ir Pėtnyčio -ir 

1821 So. Halsted Street

[Acme-P. A. PhotoJ

s Maria Dorado, ispanų akto
rė, kuri du metus ^paeiliui tu
rėjo pasisekimą lioterijoj. Prieš 
keletą dienų ji laimėjo $10,000.

Kondertas užsitęsė apie porą 
valandų, bet atrodė trumpas, ir 
pasibaigus progralnui publika 
lyg nenorėjo skirstytis.

Sekantis Civic Orchestra kon-
pa-certas įvyks kovo 27 d. toj 

čioj salėj.—Buvęs.

Cicero

EACH DAY’S
BEAUTY

CONTEST!
Eycs— eyės — eyes! Looking at you. Ap- 
praising yoii. Ahd you want to win all 
these Bcauty Contcsts cach day brings! 
Thcn ūse Camay, the Soapi of Beautiful 
Womcn, before you ūse potvders and 
crcams. Camay—gentie, luxuriousį 
creamy-whitęT-will gi ve you the swect, 
clean loveliness the vvhole world finds 
so attra’ctive. Aftd yotfll win cach Lkde 
Daily Beauty Contcst!

C A M A Y
The Sogd of Beautiful Wotnen

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iJ- 

i laidų užlaikymui sky-
v rių^

■ 3307 Auburn Avė.
' CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St

Telefonai

Boulevard 5203

-Boulevard 8413

Pbone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Sercdomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. ' Richmond Street

Telefonas Republic 7868

---- o----
DR. MARGERIS

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek

madieniais nuo 10 iki 12.
3421 So. Halsted St.

Pbone 'Boulevard 8483

Phone Boulevard 7042

Dentistas r 
4645 So. Ashland Avė, 

arti 47tb Street

Dr. v/ncent C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue

Kandidatai traukiasi
■ I

Nominacijos kandidatų vald- 
vietėms Illinois valstijoj arti* 
m*si. Viso kandidatūras buvo 
pastalę 1,600 asmens. Bet jau 
vakar ištraukė . kandidatūras 

‘*118 jų. ‘Tikimasi, *kad kai no- 
^mhjaeijos prieiartins, tai ir 
'dmlgteu politikierių paJeks Sitį

• • v v •pirmųjų pavyzdžių.

P-no Šimkaus National Meat 
Market, 4928 West 14 st., kas
dien pilna kostumerių ,o šešta
dieniais tai joje tikras jomar- 
kas. Norsz aptarnautojai dirba 
vikriai, bet kostumeriams tenka 
ir palaukti, iki jie atleidžiapii, 
ba visų reikalavimus tą pačią 
minutę nesuspėjama patenkin
ti.

Ir ne stebėtina. Kadangi da
bar prasti laikai, tai žmonės 
ieško reikmenų, kur galėtų jų 
įsigyti kuo pigiau.

O kas nori šviežiu ir džio
vintų sūriui tas gali kreiptis 
pas p. Antaną Ambrozaitį, 1437 
So. 49 avenue. Pas jį gausite 
ne tik sūrių, bet ir rauginto 
pieno ir skanių maslionkų.

Ambrozaitis išpildo ir dide-\ 
liūs užsakymus kaip pav. pik
nikams ir kitokiems parengi
mams. Viena kartą Ambrozai- 
tis ' pareiškė: Praneškite /kada 
bus Naujienų] piknikAs, o aš 
suspausin sūrį, kuriuo visi gą'r- 
džiuosis. Aš tuo tikiu, ir jei
gu busime gyvi, tai to sūrio pa
ragausime.

Buy gloves with what 
. it savęs 

t rtflra reikalo tnotėti BOo 
! daugiau kad gauti gerą dantų 
Į kofielŲ. LlBterine /Tooth Pa«te, 

dideli* tųba* parsiduoda U» 
2»c JI valo ir apsaugo daa- 
ti*. Be to galite eutauplat' 
$3 ai kuriuo* galite nusipirk 
ti pirštinaite* ar ką kita 

r*harm»oa> Oo

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

•'ik'-Kc

ašėjas

I;
i’

1932 i;
, su

vy-ą 
tris <

ALICE SAUDARG 
po tėvais Rimkaitė 

i
Mirė vasario 29 dieną 

metais. 7:30 valandą vakare, 
laukus 28 -metų amžiaus.

Paliko dideliame nubudime 
rą Vincentą, motiną Barborą, 
brolius '— Juozapą, Joną ir Per- .* 
rą. švogerį James Saudarg ir bro
lienę Carntfella ir gimines.

Kūnas pašarvotas 673 3 South 
Rbckvvell St. ,

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj ko- i 
vo 4'dieną, iš namų 8 vai. ryto ! 
bus atlydėta į Gimimo Panelės: į 
šv. Bažnyčią, kurioj įvyks gedu-}- 
(ingos pamaldos už velionės sielą.tj 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. ] 
Kazimiero kapines. j

Nuoširdžiai kviečiame visus gi--j 
minės, draugus ir pažystamus daly-;. 
vauti šiose laidotuvėse.

Nuhbdę

Vgras, Motina, Broliai, 
Svogetis, Brolienė' 
ir Giminės.

< . 4 , - k < -
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Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na- 
i- muose arba studijoj

730 W. 62 St
Td. Englewood 5840

Graboriai

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia'dykai 

718W.18St. 
Tel. Roosetelt 7532

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

/ 1 1 ’ ■ .' '• y

Patarnauja 'laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti, 
Td. Roosevrit 4515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Tdef6qasYards 1138

Stanley T. Mažeika
■ •/ . ' ■ ■ ■■. ■■ ■ 1

Graborius “ir
, Balzamuotojas

Moderniška ; Koplyčia Dovanai 
Turiu - automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. i

..■ i., .Viii J .ar.'n tr I

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 65 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marųuette Road

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

{vairus Gydytojai

:30

Lietuves AkuseYės
Mrš. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
,THERAPY 
8 AIIDWIFB

6109 South
Albany Av.

^Phone 
’ Hemlock 9252

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo 'ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki
'-Nedeliomis nuo 10 iki 12.

3343 South Haltted Street 
Tel. Boulevard 1401

9

Akių Gydytojai

Dr. Suzana A. Slakis
Specialiu ė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų? 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8( vai.) 
Sefedomis ir nedaliomis pagal susitafimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Pitk 3395

■c

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ I SPECIALISTAS

■ Sugryžo iš. Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi griVos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuoturųo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
ttdmparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Vhuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su „elektra, paro
dančią mažiausias klaidas.' Spėriai? atydą 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v.’ Nedaliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU* IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589 v

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, 111.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valahdos 11 ryto iki 1 po pietų.
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėlioto nuo 

riki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

2 iki 
10

0036

•Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. /

Tel. Yatds ?1829

DR. G. serner
LIETUVIS AKIŲ ■ SPECIALISTAS

PIGIAUSIAS LIETUVIS ' 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti -todėl,: kac 
priklausau prie gra

bų išdirbystes 
OFISAS:

\ 668 \W. 18tb Street 
, Tel. Canal 6174

..... SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St

Tel. Victory 4088

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo' 10 iki 12
8

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorįja:
1025 W. I3th St., netoli Morgan SA 

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

Tel. Canal 3110 
R^ridencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

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 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. ’ieną. 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3Ž00 

-------------------------------- —....i.
tOfiso .Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drexel VI91 

DR. A. A. ROTU 
. -V GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
3102 So. Halsted St 

arti 31 st Street 
CHICAGO. ILL.

Valandos: 1—-3 pa pietų, 7-*-8 vak 
Nedaliomis ir šventad.. 10—-12 dieną 

■I*m—<■*ii X.....  ■ |II.IW.||..RIIIW.*IM»*—*I>I II iii

Advokatai

f*1i,
1 -'J
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Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4049 S. Ashland.. AVe. 
Tel. Boulevard 6487

25- MĖTŲ' PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dri yis^ akių

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

2400 VV. Madison St. f
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 riki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597~-

■ i u i...................... —u. ... y -

SVARBI ŽINUTĖ
DR.M.T.STRIKOL
Taetuvys Gydytojas

- ir Chirurgas
Perkėlė abu sąvo ofisu į naują vietą po nr.

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

NėdSlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

• Namai: >
76641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

127

DR. JOHN SMETANA
optometristas

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių
1S01 South Ashland Avenue

Platt Blg., kamp. 18 St. 2 Aukštas 
Pastebėkite mano iškabas 

Valandoj nuo' 9:30 ryto iki 8:30.vaka
ro. Room 8. Phone Canal' 0523.
Ii ............. . ■in.i.ii J »!WR»I ,*wi *»* . ......*....... n ii i ihm 111
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Lietuviai Gydytojai

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

Tel' Ketttyood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai riri 
nuo 6 iki 8 valandai valtį
nuo 9 iki 11 valandai ryte;, 
nuo 6 iki 8 valandai vakare

; apart šventadienio ir ketvirtadienio
. .

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto
nuo 6 iki 9 Valandai Vakaro

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 >W. 63rd St., Suite C 
Tel, Prospect 1028

Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706 
’ Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutartį
T

(DR. A. L. YUSKA
2422 W. Marųuette R.d. 

kampas 67th ir Artesian Avė, 
'Telefonas Grovehill 4595

Valandos nuo-’9 .. iki ll ryto, nuo 2*4 
ir 7*9.,po..pietų* seredoms po. pietų ir 

nedelioms pagal sUSitafimą
><^i..i-Į,Į4iiibi|44,ilillb1iam. įįii....i.įil>l,iįia m**iW*»h**»-

Dr.;P.,M. ŽILVITIS DR. A. S. GUSSEN
” G.YOYTOJAS^R CHIRURGAS

3243W HalstedStreet
. Ofiso Tcl.'VktOry *71-88.

Rez. Tel. Hemlock 2615 •

ii

UETU VIS. EfeNTlStĄS 
Valahdos: nuo 9 ryto’■ iki 9 vakaro, 

nedeliomis pagal .sutartį.
4847. West. .14Street, 

CICERO, ILL.
X-Ray....Phone Cicero 1260

*1

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

• MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Roorn 1113 

Telefonas Central 4l 11
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Bohlevard 1310 
Valandos: > nuo. 6 ■ iki 8, vaL-IriekVMhą 

vakarą, išskyrus ketvergą
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto 

" I——I I—<       -■> II i I u ***+-***4^^

JohnKuchinskas 
/ 11 

Lietuvis ‘Advokatas 
2221 , We>t 22nd Street 

Ąfrf Leavitt S t.
Trf&onas ■ Canal 2552 

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

z A. A. SLAKIS'
ADVOKATAS'

Miesto Ofisas 77 'W. Wasbington <St. 
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subatoi 
— 6. iki 9 vai.

4145 Arcfter -TeL Lafayette ^337 
n»fiwi»*>iii ■ .... ..... .

Namų Tel, Hyde Park 3395
.... i imi* ....... ........... i

JOHN B. BORDEN
> (John Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKĄTAS 
105 W. -Aidams St., Room 21.7 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo ,4-9 

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte Tri. Repųblic-9600

Lietuvis Advokatas
‘ 4631 So. Ashland Avė. 

Tel. ..Boulevard <1800
, v Rez, 6515 įSo. Rocksvell St, 

Tel. Republic 9Ž23

ICHAS. A..PEPPEK
LIETUVIS ADVOKATAS

‘ 155 N. Clark St., Room D.OD
Telephone Franklin 5745

f Namai ;a8117 S. Union Avė.
Telephone Victory 2213

*



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Išlydint Juozą 
Pronskų

Į mažiau kaip metus laiko 
“Naujienoms” teko atsiskirti 
su dviem žymiais Redakcijos 
nariais. Pereitą vasarą išvyko 
Lietuvon apsigyventi vienas iš 
“Naujienų” organizuotoji] ir 
vienas iš seniausių “Naujienų” 
Redakęijos narių—d. A. Lalis, 
žinomas klasinės literatūros 
vertėjas, kelių didelių ir ge
riausių žodynų autorius (ang
lų-lietuvių, lietuvių-anglų, len
kų-lietuvių) ir visuomenės dar
buotojas (vienas pirmųjų pra
dėjęs organizuoti lietuvius so
cialistus, pirmas pradėjęs Ame
rikoje leisti lietuvių socialisti
nius laikraščius ir dalyvavęs 
Am. Socialistų Partijos kūri
me). Pereitą gi šeštadienį jau
kiu išleistuvių vakarėliu Uni- 
versal Kliube teko atsisveikin
ti su kitu Redakcijos nariu — 
d. Juozu Pronskum, kuris taip
jau gryšta Lietuvon apsigy
venti.

Atsisveikinti su d. J. Prons
kum susirinko nemažas būrelis 
jo artimiausių draugų, įvai
raus nusistatymo ir įvairių par
tijų ir pažiūrų, su kuriais d. 
Pronskui teko bendradarbiauti 
laike jo kelių metų buvimo 
Amerikoje. Todėl ir atsisvei
kinimo kalbose pareikšta įvai
riausių minčių. O kalbėjo visa 
eilė musų veteranų darbuotojų 
ir jaunesniųjų, k. a. “Naujienų” 
Redaktorius P. Grigaitis, J. J. 
Hertmanavičius, Dr. Montvidas, 
Dr. Karalius, Dr. GraiČunas. 
adv. K. Gugis, Kl. Jurgelionis. 
Dr. Margeris ir daug kitų. Tai 
žmonės įvairių pažiūrų, kartais 
vienas nuo kito labai tolimų, 
bet visi kaip vienas pripažino 
didelius J. Pronskaus, kaipo 
žurnalisto, gabumus, jo didelę 
energiją visuomeniniame d&’bfeĮ 
jo tyrą idealizmą ir nuoširdų 
demokratizmą. Dabar, kada 
pasiekė augštesnio mokslo žur- 
nalizmo srityje, jis galės daug 
pasitarnauti ir pačios Lietuvos 
laikraštijai, pe to, jo artimas 
pažinimas Amerikos lietuvių, jų 
tarpusavio santikių, troškimų ir 
siekimų, gal prisidės prie il
gesnio išlaikymo nuolatos ma
žėjančių ryšių tarp Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių.

Jautrią prakalbėlę pasakė ir 
pats J.. Pronskus. Nors jis sa
vo noru gryšta j tėvynę, bet ta 
aplinkybė, kad gyvendamas šioj 
šalyj susirado būrelį sau arti
mų idėjos ir asmeniškų drau
gų, su kuriais dabar tenka at
sisveikinti, paveikė į j| ir pri
davė jo kalbai kitokį toną. Iš
gyventi Amerikoj penki metai 
suteikė jam naudos, nes jis 
susipažino su Amerikos lietu
vių gyvenimu ir jų reikalais, 
susipažino ir su pačiais ameri
kiečiais; jis įsigijo daug gerų 
draugų, su kuriais ir išvažiavęs 
Lietuvon bandys palaikyti ry
šius, kas dabar yra daug leng
viau, nes tam tarnauja laivai, 
laiškai, telefonas, telegrafas ir 
t.t.—ir mintis ir atsiminimai. 
Todėl jis jiems ir ne sako “su
die”, bet tik “Iki pasimatymo” 
—ar tai pačioj Lietuvoje, jiems 
kada-nors atvykus paviešėti, ar 
gal ir jam pačiam teks proga 
dar kartą šią šalį aplankyti. į

Viename kalbų protarpyje p- 
nios A. Steponavičienė ir N. 
Gugienė gražiai sudainavo dvi. 
Šio vakaro dvasiai pritakintas 
dainas.

Pasibaigus kalboms ir dai
noms, prasidėjo, anot klaipėdie-* 
čių, ‘linksmoji programo dalis”, 
kuri užsitęsė iki po pirmųjų 
gaidžių. šj išleistuvių vakarėlį 
rengė naujienietes.

Juozas Pronskus jau Lietu? 
voj per daugelį metų buvo dir
bęs daugelio pažangiųjų laik-< 
raščių redakcijose ir buvo ži
nomas kaipo vienas iš gabių fel
jetonistų; aktyviai dalyvavo 
Klaipėdos sukilime ir vėliau re-

dagayo Klaipėdoje lietuvių ^laik
raščius. ’ ,

Amerikon atvyko prieš penkis 
metufe. Manė čia pabūti visai 
trumpą laiką ir gryŠti atgal 
Lietuvon. Bet išėjo kitaip., čia 
jis pirmiausia buvo pakviestas 
redaguoti “Sandarą”, kuri ta
da ėjo/ S. Bostone. VėliAu per
sikėlė j Chicago ir čia lankė 
Chicago ir Northwestern uni
versitetus, kur studijavo žurna- 
lizmą, kailu bendradarbiauda
mas “Naujienose”, čia jis bū
damas parašė ir išleido didelę ir 
rimtą knygą “Arijonų prisikėli
mas”. /

A. Laliui išvažiavus Lietu
von, d. J. Pronskus vedė pirmą
jį “Naujienų” puslapį. Išplau
kia jis Lietuvon iš New Yorko 
į Bremeną kovo 17 d., didžiuo
ju laivu “Europa”. —bk.

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

apdrauda
Rašo Julius Mickevičius

nauda
(Tęsinys) '

Apdrauda ir kokia 
Draugijai iš jos? Tuoj čia mes 
panagrinėsime. Visi Draugijos 
nariai butų apdrausti kaipo 
grupė— panašiai, kaip dauguma 
stambių kompanijų apdraudžia 
savo dirbtuvių darbininkus. Vi
si mes žinome, kad apdraudos 
kompanija nesikiša į dirbtuvės 
esamą tvarką, neapsunkina ir 
pačios dirbtuvės mokesčių skait- 
liavimu— apmokama metiniais 
mokėjimais. Dar mažiau tų ne
malonumų jaučia apdraustieji. 
Jie sykį pasirašo ant apdrau
dos kompanijos įstojimo lapo— 
visas darbas užsibaigė. Didžiu
ma dirbtuvių pilnai apmoka už 
visus savo darbininkus apdrau
dos mokestj, kitos dalį atskaito 
iš darbininkų gaunamos algos. 
Taip eis ir Draugijoje, jeigu ap
draudos planas bus priimtas. 
Apdraudos kompanija nesikiš į 
Draugijos esamą tvarką. Jeigu 
musų organizacija yra darbinin
kiška, tokia ir pasiliks; jeigu 
yra patriotiška, iš jos patriotiz
mo nieks neišplėš. Jeigu drg. 
Kasparaitis norės susirinkime 
Draugijos programo laiku dai
nuoti “Internacionalą,” Kairis— 
“Gerkime po Lašiuką”, Micke
vičius— Lietuvos Himną, Asci- 
11a— “Oi Zuzana”, Dr. Montvi- 
das-— “Padaužų Himną”— ap
draudos kompanija prieš tai nie
ko neturi. Reiškia, Draugijos 
įstatai, Draugijos esama tvar
ka— mieriai ir tikslai nei ant 
nago juodimės nepasimaino. Ap
draudos kompanijos visas reika
las bus, tai gauti iš Draugijos 
nustatytą apmokėjimą už visus 
narius, o Draugijos interesas 
bus— gauti iš apdraudos kom
panijos už mirusius narius 
$250.00 pomirtinės. Del to, man 
rodosi, nei apdraudos kompani
ja nepasidarys lietuviška, nei 
Chicagos Lietuvių Draugija S. 
P. amerikoniška.

Jeigu Draugija priimtų čia 
minėtą apdraudos planą, tai už 
visus narius turės mokėti po 24 
centus mėnesiui, geriau pasa
kius, $2.88 į metus už kiekvie
ną Draugijos narj. Tokiu būdų 
Draugijai pareitų j metus sumo
kėti už tūkstanty narių apdrau
dos kompanijai $2,280.00. Drg. 
M. Kasparaičiui atrodo, kad tai 
labai didelė suma bereikalingąi 
mokėti į apdraudos kompaniją. 
Węll, čia ir “trubelis” drg.(Kas
paraičiui, kad jis renka faktus 
iš oro, o nenori pažiūrėti į Drau
gijos vedamas knygas, nebando 
riet pasikalbėti su žmonėmis, 
kurie turi bent kiek supratimo 
apie galimą mirčių nuošimtį e- 
sant Draugijoje tūkstančiui na
rių^ Paimkime tiktai mažą pa
vyzdį — laike paskutinių trejų 
metų dr-jos narių mirimo skai
čių. Laike paskutinių trejų me
tų Draugijos narių skaičius bu
vo apie 700; iki tūkstančio na
rių priauginome Draugiją tiktai 
pabaigoje praeitų metų. Bei lai
ke paskutinių trejų metų ant 
apie 700 narių— Draugija tu
rėjo mirčių 26. šitame trijų me
tų laikotarpyje Draugija išmo-

kėjo pomirtinių $6,500. Bet jei
gu mes butumem priklausę ap
draudos kompanijai, tai Draugi
ja laike trejų metų už 700 na
rių butų išmokėjusi tiktai $5,- 
964.00, reiškia; butų Draugijai 
likę $526.00. Reikia pasakyti, 
kad laike paskutinių trejų me
tų 
vo

mirčių skaičius 
gana mažas. Kiek 

vienas, kuris nori suprasti, 
gana lengvai supras, kad nuo
šimtis mirčių su kiekviojiu me
tu eis didyn, nes amžius narių, 
kurie yra Draugijoje, eina |“se- 
nologiją”, o ne j “jaunologjją”. 
Esu jau pirmiau minėjęs, kad 
musų Draugijos narių amžius 
rodo jog 60 nuošimčių sudaro 
nuo 88 iki 60 metų amžiaus ir 
kad laike 20 metų mažai jų liks 
Draugijoje. Bet jeigu priimti 
drg. Kasparaičio teoriją, kad 
daugiau negali mirti | metus 
kaip dešimt narių, tai išeitų, 
kad laike 20 metų iš tūkstančio 
narių musų Draugijoje butų 
mirčių apie du šimtai. Tai yra 
naujas būdas mirčių skaitliavi- 
mo. žinoma, aš pats asmeniškai 
norėčiau, kad drg. Kasparaičio 
apskaitliavimas mirčių toks ir 
butų, nes tada Draugijai ištik- 
rųjų nereikėtų jokių apdraudų. 
Bet gaila, kad musų mirtingame 
gyvenime tokių eudų nesidaro. 
Jeigu drg. Kasparaitis pasikal
bėtų su bile kuria apdraudos 
kompanija, tai jam visai kitą 
giesmė pagiedotų. Todėl mes e- 
sam daugiau linkę tikėti faktais, 
kurie yra parašyti juodai ant 
balto, negu biblijistų pranašavi
mais, kurie skelbė, kad nuo 1925 
metų žmonės visai nebemirsią. 
Bet praslinkus 1925 metams jų 
pranašavimai neišsipildė. Ne ki
taip, manau, bus ty su drg. Kas
paraičio pranašavimu, kad Drau
gijoje iš tūkstančio narių nega
li daugiau mirti, negu dešimt 
per metus. <

Kitas klausimas apie mokes
čių kėlimą. Buvo sakyta, kad 
mokėsime 24 centus mėnesyje 
už kiekvieną narį Draugijoje. 
Taip ir mokėsime iki musų 
Draugijos narių abelnas amžius 
bus 40 metų. Kadangi musų 
Draugijos narių dabartinis am
žius yra 38 metai',' taF priėmus 
apsaugos planą mdkėtumerrt mė
nesiui po 24 centus per sekamus 
3 metus— 1932,33,34. Bet 1935 
ir 1936 i’eikėtų mokėti po 25 
centus menesyje, ir toliau mo
kestis kiltų kas metas po vieną 
centą mėnesyje. Bet tas taip bu
tų, jeigu Draugija pasiliks e- 
samame narių sąstate. Reiškia, 
jeigu laike trejų metų negausi
me nei kiek jaunų narių.' Bet 
musų Draugija nėra miegalių 
“society”. Laike trejų metų mes 
visgi galėsime sužvejoti bent 50 
jaunuolių, kurių abelnas amžius

Adv. J. P. Waitches 
LIETUVIS KANDIDATAS l MUNI- 
CIPALIO TEISMO TEISĖJO VIETĄ

Adv. Waitcbes kandidatuoja ' į > teisėjus 
demokratų tikietu ir energingai darbuo
jasi savo kandidatūrą laimėti. ' Skaičius 
jo rėmėjų nuolatos didėja.'^ •

Jo kandidatūrą*; indodavo Ampkos 
Lietuvių Advųkatų. Sąjungą ir kitos są
jungos ir politiniai ;kliubai. Iš 48 de
mokratų kandidatų j teisėjus,Ajp vardas 
pasirodė, pats pirjįnas amerikoniškuose iai- 
kralčiuose 23 d/ vasario. ‘; f ;. ' (

Jis yri baigfi De Paul Universitetą 
ir Northwestern Universitetą. Metais 
1919 ir-1920 jis buvo* vienas Chicago 
Title 8 Trjist Co. advokatų ir prakti
kuoja teises visuose teismuose nuo 1919 
metų. Jo raštinė yra Burnbam name, 
160 N. LaSalle St.. kambariai 637; gy
vena, 2 E. 103rd PI.

Moterų skyrius “J. P. Waitchep for 
Judge Boosters Kliubo” rengia ”Cąrd— 
Bunco Party” ketvirtadieny], kovo |3 d., 
8 vai. vakare, bjadyity svetainėje, ^ 69th 
ir Washtenaw Avė. Šiame Įparengin^e da
lyvaus lietuviai ir lietuvės ,iš visų mies
to kolionijų. Tas pats kliubas rengia 
gražų “Kampanijos Atidarymo” pro
gramą sėkmadįėiiyt. kovo 6 d., 2 vai. po 
piet., Lietuviu Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted St.* kur taipogi dalyvaus artis- 
tai-attistės, kalbėtojaif it klausytojai iš 
visų miesto kolidnijų,; Programai bus 
gražus ir įžanga dykai. Vertėtų visiems 
lietuviams atsilankyti į abudu parengi
mu ir pasiklausyti kandidato ir kitų
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Rpbert M. Short, Amerikos 
lakūnas, kuris: žuvo Shangha- 
juj- 

butų 20 metų-Jeigu tą mes ga
lėsime padaryti, tai piusų narių 
abelnas amžius vėl pasiliks 38 
metai. Reiškia, vėl turėsime 
progos per tris metus mokėti 
tiktai po 24 centus mėnesyje. 
Mums palaikyti abelną narių 
amžių ant 38 metų ųėra per
daug sunku.

Kitas drg. Kasparaičio prie
kaištas, buk apdraudos kompa
nija kels mokesčius kiek norės 
Draugijai, yra' niekuo neparerii- 
tas, taip sau pasakymas. Ant 
kiekvieno grupes nario “policy” 
yra toblyčėle, kurioje parodo 
lyiek ^okesčių yra mokama ir 
kaip tie mokesčiai kyla arjba ei
na žemyn.Tas “Policy”, tai yrą 
kų^traktas, kuris aiškiai nusako 
sąlygas. Pavyzdžiui, jeigu musų 
Draugija spėriai, pasidarbuotų 
gavimui naujų,-j^unų narių, tai 
“Policy” parodu, Jęąd mes vie
toje mokėti 24 mėnesiui galime 
sumažinti mokėjimą iki 22c. ir 
dar mažiau. .

(Pabaiga bus)

Brighton Vark
Lithuanian Republican Club of 

Brightpn Park t(ųrės susirinki
mą kovo (Marcį) 3, 1921, 8 
vai. vakaro Nekaip) Prasid. pa
rapijos kambariuose, 44tos ir 
Faivfield Avė. Nariai ir pilie
čiai kviečiami atsilankyti į su- 
sirinimą, nes bus svarstomi 
klausimai apie ateinančius po
litiškus rinkimus ir taipgi bus 
rinkimas naujos kliubo valdy
bos. 

-
PASKUTINĖS KELIOS DIENOSI

' i. Būtinai pamitykitę 
Rusijos sensacinį garsinį filmą

“ROAD TO LIFE”
■ •• I 

(su angliškais užrašais) 
xDrama, kuri tūkstančius sujudino

Bliu A U O 1 Naujos kainos rUNuntt35c n iki i v. d. ■ j iki 6 v v
llinv 65c 6 iki 11 v. v. J U U ■ Išėmus sėst, ir sekm.

VAN BUREN PRIE MICHIGAN

A. Naugzemis, sek r.

Mes pildome 1931 
' metų 

Income Tai <•

y

blandas
■ . Z t ..’ .■ . ■

t
fa

K,am reikalihgisf toks pa
tarnavimas užeikite į

Naujienas
1739 So. Halsted St
Ofiso valandos kasdie 

nuo « iki « vakare.
Šventadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. po piet.

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

Lietuvių MoteriĮ Ap
švietus Draugijos 25 

metų sukaktuvių 
bankietas
6 diena Lietuvių Audi- 
3133 Šo. Halsted St., 
bankietas, kurj rengia

Kovo 
torijbj, 
įvyksta 
Lietuvių Moterų Draugija Ap
švietę kad paminėti savo 25 
metų gyvavimą. /'

Tai bus gražus bankietas.
Kaip žinome, Lietuvių Mote

tų Ąpšvietos Draugijos narės 
yra Vienos iš tų lietuvių, kurios 
dirbo visuomenės darbą per 
daugelį metų. Ypač girtinas jų 
darbas yra’ tas, kad jos dėjo 
pastangas mokinti jaunuoumenę 
lietuvių kalbos ir rašybos ir 
pratinti Ją dalyvauti musų pa
rengimuose. Ir šiandie matome 
nemažai Čiagimio jaunimo^ ku
ris veikia lietuviškuose cho
ruose, rateliuose, draugijose, 
šiam maloniam musų gyvenime 
reiškiniui Lietuvių Moterų 
Draugija Apšvieta pasitarnavo 
nemažai.

Kovo 6 dieną, kiekvienas tu
rėsime progos dalyvauti apšvie- 
tięčių parengime-bankiete, ir 
dalyvaukime visi ir visos. Įžan
ga tik 75 centai asmeniui.

—Senas Petras.

Moderninis plum 
birigas

Tikrai Papuošia Namą.

Kiekvienas namų savininkas 
turėtų žiūrėti, kad jo namas bu
tų įrengtas moderniniais plum- 
bingais. žinia, kad dabar beveik 
kiekvienas rendauninkas reika
lauja iš namų savininko, kad 
viskas butų moderniškai įreng
ta, o ypač maudynės, sinkos ir

Namų savininkei nieko ilgiau 
nelaukdami, nuvažiuokit į žino
mą firmą vardu The South 
flumbing and Heating Supply

MADOS MADOS MADOS
~»*v

3431

m

M

o

3431 — Būtinas apatinis rūbas.
40,. 42 ir 44 colių per pratinę.

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. Kiekvieno z pa
vyzdžio kriina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky- 
mti. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienos, Pattem Dept„ 1739 
So, Halsted SU Chicago, III.

—— .............................. I , 1,1.,, į,

Company, N. W. kampas State 
ir 55th St., tel. Atlantic 4290. 
šioje įstaigoje yrajietuvis biz
nio vedėjas, jis jums maloniai 
patarnaus.

Dabartiniu laiku phimbingas 
labai pigus, pasinaudokite pro
ga’ ir sutaupykite pinigų pirk
dami tuojau sau plumbingą.

■ • , —A.

PRANEŠIMAI
25tų METŲ SUKAKTUVIŲ 

BANKIETAS
rengia , ,

Lietuvių Moterų Dr-ja Apšvieta 
SEKMADIENY,, 

KOVO-MARCH 6 ,d„ 1932 
6 vai. vakare 

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDIT. 
Kviečia visus širdingai atsilankyti.

Rengėjos.

, Naujienų spulka
Naujienų skolinimo u- būda

vo jimo bendrovės nauja serija

HĄLSTED ELECTRIC SHOE 
REPAIRING SHOP 

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

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

LANKYK MOKYKLĄ
Kol nebusi gana mokytas, tol skur

džiai gyvensi, neturėsi gerai apmoka
mo darbo. Skriaudžia ir išnaudoja ne
mokytus žmones. Todėl laikyk sau už 
garbę ką nors išmokti. '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, TU.

skaityto* 
prašomi 

eiti j tas 
skelbiasi

GERB. Naujienų 
jos ir skaitytojai 
pirkinių reikalais 
krautuves, kurios 
Naujienose

88

VA?

Sukirptos mieros 16 ir 18, taipgi .36

Ui.

•t-

NAUJIENOS Pattre^ Dept. 
z 1739 S. Halsted St.,' Chicago.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
' i

siųsti man pavyzd] No ________

Mieros ............................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)
A

(Adresu)

į * VVipU)
. .... .

prasideda su 1 d. 
m. Galima įstoti 
aiku, nes raštine 

8 ryto iki 8 vai. 
die.

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

Del platesnių inrormacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St

T. RypkeviČia, sekr.

sausio .1932 
bile kuriuo 
atdara nuo 
vakaro kas

S-mat Liet. Namų Sau. laikys mėn. 
susirinkimą trečiadieny. kovo 2 d., 7:30 
v., Cb? Liet. Auditorijoj. Visi namų 
savininkai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų, kuriuos bū
tinai turini aptarti. Rašt. S. Kūne vilią,

2Qto Wardo Liet. Piliečių, Pol. it 
Pašalpos Kliubo susirinkimas įvyks ko
vo 2 d. 8 vai. vak.. A. Bagdono svet., 
1750 S. Union Avė. Malonėkite visi 
dalyvauti ir atsivesti naujų narių prisi
rašyti prie kliubo. Valdyba.

LIGŲ

galvos

APSAŲGOKITĖ SAVO
PLAUKUS

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR .GALVOS ODOS

Mes ^naikiname pleiskanas, galvos 
niežėjimą, sausumą ar riebumą galvos 
odos, sustabdome plaukų slinkimą ir pa- 
gelbstim plaukų audimui.

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

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
Liberty Tnift 8 Savings Bank Bldg..

Room 204

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

x . TEL> VAN BUREN 1200

Priėmimo valandos: nuo 4 iki 8 v. vak. 
Nedaliomis nuo |0 iki 1 vai. dieną.

Kitą laiką pagal susitarimą.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornišių ir pianų> muveriai vietoje ir 

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

Tfl. Boulevard 9336

mii i -\-Tnir- mmunr-y

CLASSIFIEDADS.I
.. ...................... ii u i ' mum. 1,111^1111/

EducationaI

. MOKYKIS BARBERYSTfiS, 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
Šauk arba iašyk: ’ ' **

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST-
MENTAS ,

Reikalinga $5000 ant pirmo < 
morgičiaus. Geras užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės J 
Naujienas, 1739 S. Halsted S t 
Box 1382.

For Rent
REhfoON gerai įsteigtas Road House, 

14 kambarių, 8 akrai apsodinti vaisi
niais medžiais prie Hito ir Archer Rd. 
—— taipgi įsteigta, pelninga ” kiaulių 
skerdykla prie to. Žiemos laiku gali
ma daryti gerą biznį.

5719 Ąrcher Avė, 
Summit, III.

Tel. Summit 342-W

Partners Wanted
Pusininku Reikią

PAIEŠKAU pusininko j kepyklos biz
nį, nereikia patyrimo. Savininkę gali
ma matyti 2:30 vi. po pietų.

3144 W. 43tb St.

Business Chances
/ Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir grosėmė, 
pigiai: priežastis pardavimo — važiuoju 
į Lietuvą. Savininkas

3002 W. 40th PI.

PARDAVIMUI 
BARBER SHOP 

5848 So. Kcdzie Avė.

PARDAVIMUI grosehė ir delicaut- 
sen, cash biznis, vieta gerai išdirbta, 
lietuvių apielinkėj. 1915* S. Union Avė.

PARDAVIMUI bučerne su ledo ma
šina, kaipa tiktai $725.00. 3903 Grand 
Avė., arti Crawford Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučerne, 
labai pigiai.

6600 S. Morgan St.

Real E statė For Sale 
Namai-Žemi Pardavimui

PARDAVIMUI 12 flatų namas aiba 
mainysiu ant road hduse arba cash far- 
mo$, netoli Chicagos. Vieni mergišiai. 
Box 1398, Naujienos, 1739 S. Halrted
Street




