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Japonija Nesuvaldo
Kariuomenės;Laužo

Paliaubų Pažadus
Reikalauja šaukti 
parlamentą karo 

išlaidoms užgirti
Kabinetas bijosi “nemalonių dis

kusijų dėl aferos Kinijoje

Shanghai, kovo 3? — Japonai 
pasistūmė visu Chapei-Woo- 
sung frontu ir nuvarė kinie
čius beveik per dvyliką su puse 
mylios, tai yra tiek, kiek japo
nai reikalavo kiniečius pasi
traukti savo ultimatume. Tik 
VVoosung fortai dar nepasida
vė ir tebesigina prieš smar
kiausias japonų atakas iš sau
sumos, vandens ir oro.

Gen. Tsai Ting Kai. kiniečių 
19 armijos vadas tvarkoj ati
traukė savo kariuomenę ir kon
centruoja palei Naniang, skai
čiuj kokių 10,000, Spėjama, kad 
50,000 kiniečių kariuomenės at
sitraukė prieš neapsakomą ja
ponų karo mašinerijos spaudi
mą. Įsakymą kiniečiams atsi
traukti esąs davęs gen. Chiang 
Kai Shek, dabartinis vyriausias 
kiniečių karo vadas.
Japonai sulaukė naujų pastip

rinimų
Japonai, susilaukę dar 12,000 

pastiprinimų, kuriuos iškėlė to
li nuo Chapel, iš šono ,ties Liū
lio miesteliu, tuojau pradėjo 
pulti kiniečius iš šono.

Visa apylinkė apie 16 my
lių pločio yra paversta vienais 
griuvėsiais ir lavonynu. Bom
bų išraustos duobės primėtytos 
žuvusių kiniečių. Japonai be 
pertraukos gabena ilgas eiles 
neštuvų su negyvais savo karei
viais, iš karo srities. Japonai 
skelbia, kad šios dienos mū
šiuose kiniečiai neteko 1,800 žu
vusiais. Spėjama, kad japonų 
nuostoliai ne kiek tebus mažes
ni, nes kiniečiai atsitraukė tik 
pėda po pėdos, gindamiesi tirš
ta šautuvų ir kulkosvaidžių ug
nim.

Vakar ties japonų štabo lai
vu Idzuma sprogo dvi ne- 
paprastd smarkumo pavandeni- 
nės bombos, kurios tačiau laivo 
nepagadino.

Teko šaukt parlamentą
Tokyo, kovo 3. — Japonijos 

kabinetas susirinks ne papras
tam posėdžiui, aptarti, kas da
ryti, kad imperiškoji taryba ne
tvirtina paties imperatoriaus 
autorizacijos, išleisti 22,000,000 
japoniškų yenų paskolos lakštų 
karo reikalams Shanghai.

Taryba reikalauja, kad klau
simas butų perduotas parla- 
jnentui aptarti, bet ministerių 
kabinetas, kurį kontroliuoja ka
riškoji klika, prisibijo išgirsti 
iš parlamento “nemalonių dis
kusijų”. Kabinetas bando pri
vačiai pebkalbėti imperiškos ta
rybos narius, ir jei tai nepa
gelbės, tai Shanghai afera atsi-
dus Japonijos parlamente, kurs
turi būti sušauktas kovo 15 d, nius kartus aplink pasaulį.

Skilimas civylės 
ir militaristiškos 

valdžių viršūnėse
Prisibijoma viso pasaulio opi

nijos, kuri darosi priešinga 
japonams

t ' ’

Tokyo, kovo 3. — Japonija 
atrodo perskelta viduj į civylį 
ir karišką liogerius, kurių pir
masis pageidauja kaip galima 
skubiau išbristi iš Shanghai ba
los ir antrasis stengiasi už vi
sokią kainą išgelbėti savo “vei
dą“. '

Iš vienos pusės Amerikos ka
ro laivyno koncentravimas ties 
Hawaiii ir Japonijos prekių boi
koto plitimas Amerikoj ir ki
tose šalyse, iš kitos pusės So
vietų Rusijos armijos koncent
ravimas Mandžurijos pasieniuo
se ir iškėlimas raudonosios ar
mijos j Sachalino salą; dar iš 
trečios pusės Tautų Sąjungos 
susirinkimas kovo 8 d. su spe
cialiu tikslu sulaikyti karą ar
ba imtis kokių nors sankcijų, 
o dar pačios Japonijos viduj 
lėšų stoka, vis labiau pradeda 
neraminti civylę visuomenę ir 
kabinetą, kurs yra absoliučiai 
bejėgis prieš militaristus, im
peratorių ir jo kariškus pata
rėjus.

Armija gelbsti savo “veidą”
Pusiau autoritetingai skel

biama, kad naujoji japonų ofen
zyva prieš kiniečius su arti 
100,000 kariuomenės ir stip
riausia karo mašinerija kaip 
tik tuo momentu, kada Japoni
jos atstovai Genevoje priėmė 
Tautų Sąjungos pasiūlymą su
stabdyti kovas ir pradėti de
rybas, yra pačios japonų ka
riuomenės viršūnių žinksnis, 
padarytas savo atsakomybe, be 
kabineto sutikimo ar net žinios. 
Armija norinti atstatyti savo 
nužemintą prestižą ir priversti 
kiniečius ne tik išpildyti japo
nų senas ultimatumo sąlygas, 
bet ir laimėti naujų nusileidi
mų iš Kinijos pusės.

Tautų Sąjunga be ūpo
Geneva, koyo 2.—Tautų Są

jungos kuluaruose viešpatauja 
nusiminimas po to, kai japonai 
pasižadėję derėtis tuo pačiu lai
ku varo tolyn savo ofenzyvą. 
Sąjungos posėdis susirinks ar 
motoms rytuose bildint. Numa
toma, kad mažosios valstybės, 
Tautų Sąjungos narės, pareika
laus. griežtų “sankcijų prieš Ja
poniją.

Japonija čia atvirai kaltina
ma’ veidmainaivimu ir negerais, 
slaptais tikslais.

Laiškanešys išvaikščio
jo 171,000 mylių

Amityville, N. Y., kovo 1. — 
E. Kautoji1 63 metų senelis, 
ištarnavo laiškanešį 45 metus. 
Per tą laiką pėsčias išvaikščio
jo 171,000 mylias, arba septy-

Prancūzų Reviera. — Aase Clausen (dane), kuri laimėjo 
Europos gražuolių kontestą. Ji stovi po kairei, šalia jos stovi 
Netta de ’Chatėau, kuri pernai laimėjo “paneles Universe“ ti
tulą., ■ . r . U.......  ' '

SUOMIJOS ARMIJAI ĮSAKYTA PRADĖTI
ATAKA PRIEŠ FAŠISTUS SUKILĖLIUS

Lapua ginkluotos gaujos sukoncentruotos tri
juose provincijos miesteliuose

Stočkholm, Švedija, kovo 2.— 
Suomijos sukilėlių padėtis žy
miai surimtėjo šiandien prezi
dentui Pehr Evind Svinhufvu- 
’dui paliepus valdžios kariuome
nę traukti prieš Lapua fašistų 
gaujas, sukoncentruotas Man t- 
sala miestelyje ir prisirengu- 
šias maršuoti į Helsinkį.

Sykiu prezidentas išleido atsi
šaukimą i visą šalį, kviesdamas 
tautą padėti vyriausybei lįuslo- 
pinti nelegalų riaušininkų ju
dėjimą. Fašistų lyderiai savo 
“ultimatume“ valdžiai reikala
vo paleisti visą ministerių' ka
binetą ir pakviesti fašistams 
prielankų.

Gaudys fašistų *vadus

Į prezidento atsišaukimą fa- 
šistai atsakė savo “fnanifestu“, 
šaukiančiu armiją ir šaoilius pa
remti jų riaušininkus, ir imtis 
ginklo.

šaliai atsidūrus ant pilietinio 
karo kranto prezidentas padvi
gubino policiją ir įsakė sugau
dyti fašistų vadus, ypatingai 
jų steigėjus, Vihtori Kosola ir 
gen. Valleniusą. < Taip jau už- 
drausti tolimesni pasikalbėjimai 
telefonu, kad fašistai negalėtų 
sukviesti savo gaujų..

rpRH'S,
,Chicagai ir apielinkei federa* 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: 
, Debesuota., galimas sniegas 
ar lietus,y lengvi kintą vėjai.

Saulė teka 6:26; leidžiasi
5:4L

Tallin, Estija', kovo: 2.—Gen. 
Vallenius, Suomijos fašistų ge- 
neral sekretorius ir dabartinio 
sukilimo vadas, išsisuko arešto 
pasislėpdamas, kai valdžios ka
riuomenė atskubėjo j Hameeeli- 
nna jį suimti.

Valdžios ultimatumas
Suomijos valdžia išleido ulti

matumą tokio turinio:
“Sukilėliai ligi pusiaunakčio 

ras tik vieną kelią iš Mant- 
sala. Jie gali šiuo keliu grįžti 
namo ir nusiginkluoti ligi 12 
valanda nakties. Jei miestelis 
ligi tam laikui nebus apleistas, 
keliai bus atkirsti ir kariuo
menė pradės ataką“.

Vallenius mobilizavo savo 
gaujas trijuose miesteliuose. 
Valdžias kariuomenė tebėra iš
tikima. nors kaikurie karinin
kai prisdėjo prie riaušininkų. >

Sostinė Helsinkis stipriai ap
statyta kareiviais ir tankais. 
Trys ministeriai, kurie simpa- 
tizavo fašistams, J^ighavo.

• , •

Berniukas paskendo
' ; rave ■■ ■ •

Daniville, III., kovo Į.— Trijų 
meti] berniukas paskendo, įkri
tęs į vandens pilną rąvą. Rayą 
iškasė vandentiekio kompanijos 
darbininkai naUjbms triųboms 
sudėti. x

Trys sudegė sieros lo- 
. vyje

n ............ V"?

CorintK, N. Y,, kovo 1.—Trys 
.vietinio popieros fabriko darbi
ninkai žuvo, ir vienas sunkiai 
sužeistas, kuomet sieros lovio 
sienos įlūžo ir jie į jį sukrito.

Mandžurijoje sprogo 
kinų arsenalas

Tokio, kovo 2. — Pietinėje 
Darbino, tylaiidžurijos miesto, 
dalyje, sprogo kinų parako ir 
amunicijos sankrovos. Sprogi
me žuvo arba buvo sunkiai su
žeista apie 100 žmonių. Po ka
tastrofos visi sandėliai užside
gė ir gaisras pradėjo plėstis po 
apylinkę. Policija veda’ tardy
mus, bet spėja, kad sprogimas 
jvyko per neatsargumą.

Indijoje 7000 nacijonali- 
stų susirėmė su po

licija
Bombay, Indija, kovo 2. — 

Patnoje, 7,000 naeijonalistų 
kongreso dalyviai susidūrė su 
policija' laike demonstracijos. 
Keturi užmušti ii> astuoni su
žeisti.

Dar keturi lavonai ka
syklų tragedijoje

Pocahontas, Va., kovo 2. — 
Gelbėjimo ekspedicija ,po di
džiulės katastrofos vietinėse 
anglių kasyklos^ atkasė dar ke- 
turius žuvusiųjų lavonus. Pen
ki lavonai dar neužtikti.

Kiaušiniai — aštuoni 
centai tuzinas

Cape GirardeaūA’-Mo., kovo 2. 
—Vietinėje rinkoje paskutiniu 
laiku kiaušiniai parsidayė po 3 
centus už tuziną, arba trys už 
du centus. .'

Ubagas sumaišė parašus ir,bu
vo areštuotas

New York, kovo 1. — Louįs 
Galler išėjo ubagauti užsikabi, 
nęs ant kaklo parašą “Esu ak
las“. Bet policija, netikėdama 
į jo aklumą, ubagą suėmė. Pa
sirodė, kad jo butą nebylio ir 
kurčio.

Ne tą kepaliuką duonos 
nunešė i banką

Memphis, Tenn„ kovo 2. — 
Norėdamas išvengti banditų , ir 
vagių užpuolimo, apskričio iž
dininkas nutarė nunešti pini
gus į banką duonos kepaliuke. 
Dviejų policininkų lydimas, pa^- 
siėmė kepaliuką ir išėjo. Pa
siekę banką, iždininkas perlau
žė kepaliuką, bet nerado jame 
pinigu. Vėliau patyrė, kad pa
ėmė ne tą duonos kepaliuką.

Francija užlaiko 626,000 
kareivių armija

Paryžius, kovo 2. —- Fran- 
coi» Pietri, Francijos apsaugos 
ministeris paskelbei kad 1932 
metų biudžete kato išlaidoms 
paskirta suma užlaikyti 626,000

Lenkijoje sustreikavo 
, miestai

Varšuva, Lenkija, kovo 2..— 
Protestuodami prieš miesto val
dininkų algų sumažinimą ir jų 
sulyginimą su valdžios valdinin
kų algomis, Varšuva ir kiti 
provincijos miestai pradėjo 
streikuoti. “

Kidnaperiai Pavogė 
Lovoje Bemiegant^ 
Lindbergh’ų Kūdikį

Diktatorius valdys 
naują Mandžurijoj 

įsteigtą valstybę
Juonį i paskirtas buvęs Kinijos 

imperatorius Pu-Yi

Mukden, Mandžurija, kovo 2. 
—Su didelėmis iškilmėmis ir 
apvaikščiojimais naujoji Mand
žurijos valstybė formaliai buvo 
paskelbta nepriklausoma. Re- 
publikos galva paskirtas buvęs 
Kinijos imperatorius Pu-Yi.

Pu-Yi bus įšventintas kovo 5 
ar 10, naujoje naujosios valsty
bės sostinėje Changchun’e, kur 
kovo 7 d. susirinks valstybės 
lyderiai į tarybą. Iki šiol Man
džurijos sostinė buvo Mukden. 
Oficialia valstybės galvos titu
las bus “Manchowkuo Chuh 
Cheng’as“, kuris išverstas į lie
tuvių kalbą reiškia diktatorius.

Kartu su Pu-Yi įšventinimu, 
į Changchun’ą bus perkėlta&fįt. 
Mandžurijos japonų armijos gę- 
neralis Štabas. ' •:

Nors nepriklausomybės pa
skelbimo deklaracijoje pasakyta’, 
kad naujoji valstybe prisilai
kys tų priedermių ir sutarčių, 
kurių Mandžurija prisilaikė bū
dama kinų rankose, tikrai ži
noma, kad jaunojo Pu-Yi pa
skyrimas diktatoriumi ir tary
ba, kurioje išimtinai dalyvauja 
japonai, rodo,, jog ir diktatorius 
ir taryba bus tik įrankiai Ja
ponijos valdžios rankose, kuri 
faktinai naująją valstybę val
dys. |

Vienas- pirmųjų, japonų žings
nių Mandžurijoje bus pastatyti 
strateginiu' atžvilgiu svarbų ge
ležinkelį nuo Korėjos į šalies 
vidurį.

Vyras nelošia kortomis, 
žmona nori divorso

Little Rock, Ark., kovo 2.— 
Mrs. Fly buvo didelė kortų lo
šimo mėgėja, o jos vyras prie
šingai—į kortas nepažiūrėdavo. 
Negalėdama jo niekaip pripra
tinti prie lošimo, žmona teismui 
įdavė divorso prašymą.

Raudonas Kryžius šven* 
čia 50 metų sukaktuves

Wa’shington, kovo 2. Kovo 
Į d. Washingtone jvyko Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus 50 
metų sukaktuvių iškilmės.

VELYKOMS>

Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
• S. / ■■ .

Geriausia pasiunMant pinigus paštu arba 
telegrama per

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

Šventadieniais nuo 9 iki 1 vaL

I

Vagys reikalauja 
$50,000 už sunaus 

grąžinimą tėvams
Sujudinta policija ieško, bet iki- 

šiol nieko nesusekė

Hopewell, N. J., kovo 2. — 
Kovo 1 d. nakt, apie dešimtą 
valandą, į Lindbergh’ų namus 
įsiveržė kidnaperių (žmogva- 
gių) banda ir pavogė iš vaikų 
kambario lovoje miegantį gar
siojo Amerikos lakūno Lind* 
gerh’o pusantrų metų amžiaus 
sūnų. Tuo laiku tėvai buvo iš
vykę į balių ir namuose pasi
liko tik auklė, kuri aplankiusi 
kūdikį 8 valandą vakare rado 
viską tvarkoje. Tačiau grįžusi 
į kambarį ,apie dešimtą, jo jau 
neberado.

Kambario grindyse matėsi 
dumbluoti pėdsakai vedą prie 
atdaro lango į sodną. Iš lau- 
koptfet pilė lango buvo pa
liktos" kopėčios, bet pėdsakų jo
kių. Policija Spėja, kad vagys 
buvo apsimovę mokasiniais ar
ba turėjo vien užsimovę koji
nes.

Sujudinta visos apylinkės po
licija tuojau pradėjo tyrinėji
mus, bet nieko teigiamo nesu
sek e.
. Prie lango, pro kurį kūdikis 
buvo išneštas, rasta prisegtas 
i-aštelis, kuriame vagys parei
kalavo $50,000 už kūdikio grą
žinimą. Raštelis buvo parašy
tas grąsinanČioje formoje. Va
giliai uždraudė Lindbergh’ui 
išduoti visą jų turinį, bet ja- 
me^yra nurodyta, kur ir kaip 
jis pinigus turi sumokėti.

Sekantį rytą per paštą atėjo 
atviras laiškas, pranešąs, kad 
kūdikiui nėra pavojaus, tėvai 
turi laukti instrukcijų ir jas 
išpildyti, jeigu nori sūnų at
gauti. Atvirutė tuojau1" atiduo
ta policijai, kuri patyrė, kad ji 
buvo pasiųsta iš artimo Lind
bergh’ų namams miestelio, Pin- 
ceton. Pašto klerkas policijai 
pranešė, kad tą dieną tik dvi 
ypatbs pirko to tipo atvirus 
laiškus, vienas jų buvo vyras, 
kita moteriškė. Pasinaudodama 
jo suteiktomis informacijomis, 
vietinė policija išsiuntinėjo vi
sų artimų miestų policijos nuo
vadoms pirkėjų aprašymus, bet 
pakol kas niekad dar nesusekta.

a<
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Ketvirtadienis.,, kovo,. 3, '32.

KORESPONDENCIJOS
w

laukdamas pasuko aųtomobi-
S’Ės bei tas.

dėjėjąj. Na, o kadangi, jautėsi
būda tai nutari geriau at»i-

A^ię tą įvykį buvo gąna pla-

'i".

EKSKURSUOS
jsiio UapMUUiKįo

Jis,, huyo Kirsti

LIETUVONDetroit. Michvo gerus pažįstamus ponus L.

EKSKURSIJAS:
• • • * I ' • ■ ’

Mikas
Gady- 
Mikui

skirtimi pinigais, negu eiti į 
kalėjimų..

Žinoma, nėra reikalo aiškiu-

karvių, 
ir ančių.

Visokios žinios.

kita į galvą.
24 metų Marabito 
nuginklavo savo te
tik tuo laiku atvyko

vickienė jau buvo namie. Kar
tu su ja įėję į Vidų ir du vy
rai. Ji tuoj padavė jiems $300.

mąt^, bet

raštyje. — Vielinis.

[Acme-P. 8; A, Photo]

Kinai, kuriuos suėmė Shanghajaus srityj- japonai. KąDkuęie. jų; buvo, sušaudyti,.

nuėju niekais. Nabašninlqas 
paliko žmoną, dm vaikių tėvus, 
brolį ir. seserį. Jis buvo tik 34 
metų, amžiaus.

Minėtas: bankas užsidarą pe-

v '■t1 "•

Kenosha, Wis

' —" - ...... . >

lio, apie trys mylios nuo Ke- 
noslios, turi ūkį. Ūkis randasi 
labai gražioj vietoj. Jie turi 
labai gražių gyvulių ir paukš
čių, kaip tai

į. tupu, paraukti j raitais: melais, vasario 2 d. Ne- 
kadangi, buvo mažai, nukentėjo ir lietuviai, 

susę.klUiVisakiijisuktybių. Wab kandangiiliUne.banke jie laikė 
pasiųstas į savo pinigus.

■■■
•m—

Vasario 26 dieną nutariau 
aplankyti kai kuriuos savo ge
rus pažįstamus musų, didmies
tyje. Maniau, kad* gali gausiu 
viuųą, Hj|ąv“Nąujic.nQms” skai
tytoją. Pirmiausiai užsukau 
pas poaus A. Banius, kurie lai
ko mėsos, groserių ir saldai
nių krautuves po numeriu 
4118-20—21 th Avė. įėjęs į 
krautuvę, palinkėjau labų die
nų. To put palinkėjo man ir 
p. Banis ir dar davė storą ci
garą, ko visai nesitikėjau. Pa
klausiau, kame dalykas. Atsa
kė, girdi, ar nežinai, kad gar
nys mums atnešė sūnų.

Garnys ponus Banius aplan
kė vasario 11 d. paliko sūnų 
Robertą. Dabar viskas esą ge
rai; p-ia Banis jau sugrįžusi 
iš ligoninės ir jaučiasi visai 
gerai. Smagu, kad musų tė
vynainiams sekasi gerai ne tik 
biznyje, ale ir šeimyniškame 
gyvenime. Simus jiems tiesiog 
buvo reikalingas, nes biznis di
dėja, tai be pagelbininko ne
galima apsieiti.

arkliu, 
Man 

parėjo 
niekožinoma.

tdn bebūnant, 
imtys. Tame, 
ypatingo. Bet stebėtis teko štai 
dėl ko: kartu su naminėmis 
antimis parėjo ir viena lauki
nė. Tokį dalyką aš dar pirmą 
kartą mačiau. Laukinė antis 
visai jauki, — ji kartu su kito- 

po prūdų. Tačiau nakties laiku 
ji eina nakvoti j laukus. P-«\s 
Gečas mano, kad laikui bėgant 
autis visai pripras ir pasiliks 
prię naminių.—o_

Vasario 27 d. pasilaikė pro
ga užsukti į Kenoshos kauntės 
busti Ii ja (kalėjimą). Tarp kitų 

/.islamą, būtent, W. Karaskį. 
I'okiu vardu jis yra žinomas 
bastilijoj. Tačiau laisvėj aš jį 
pažinojau kaipo W. Karčaus- 
ka. Bet tai nėra labai svarbu. 
Užklausiau, kas atsitiko ir ko
kiu budu jis čia atsidūrė. At
sakė, jog tikrai ir pats nežinąs, 
bet manąs, kad už “inc.omc” 
taksų nepildymą. Vadinasi, 
bloga, kai neuždirbi pinigų, 
bet kartais yra bloga, kai ir 
uždirbi. Vietos anglų laikraš
tis sako, jog William Kąras- 
ky tapo areštuotas už nepil
dymą “income” taksų. Esą per 
metus jis uždirbdavęs, apie 
82,000, bet nepildęs blankų dėl 
įplaukų. Wisconsin valstijoj 
nevedusieji turi mokėti taksus, 
jeigu uždirba daugiau nei $800 
per metus, Bastilijos gyvenimu 
Karčauskas nelabai palenkiu-

83<

84.

85.tas.

101

87.

88.
žmonėms tenka nuken-

I

Ji

konfliktas į vyko, vasarįo 
Charles Sarafinas turi 
po nmųęriu 6636—15 tb

Vieno veiksmu drama. 
. — Neąpolis.

Buy, gloves, wjth whaf 
1 " i

NOra reikalo moitfltt 80^ . <M?,' 
daugiau, kad gauti gerų dantų 
koftelę. Llaterina. Tootit- Pa«te, 
dideli* tūba* pariidnoda uf 
35c. Ji valo Ir apaaugb d»»«

U plrlttujdtea M «« '

LiąwiiąE
TOOTH PAŠTE

1 dqk, ketvirčiui — doU

J. AMBRAZIEJUS 
J68: Grand St.» Bropkįyn.. N. Y.

V. W. AMBROZE' 
178 Ferry St., Neyvark, N. J;

P, P. BALTUTIS
3 3 27 S. Halsted: St,, Chicago, 1IL

.It BARTKEVIČIUS 
678 N. ĮMain St., Montello Mass.

DIRVA)
6.820 Superior Avė-., Cleyeland, O.

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

P. MQU$< 
1730 — 24 St., Detroit, Mich.

NAUJIENOS 
1739 S; Halsted St„ Chicago, III.

J. RAUKT*YTĖ
123 Miltbiary.Su, Wokcester, Mass.

..imu i. ,rj.-r

MBbięiv
Lošipič da-

---- Q—

Vietos-anglų laiknyHis gana 
plačiai rašo apie musų tėvy
nainį p. Serafiną, kuris skaud
žiai nukentėjo dėl japonų ka
ro su kinais. Matote, kokių 
keistų dalykų kartais pasitai
ko. Rodosi, tas karas pusėtinai 
toli nuo Kenoshos, bet dėl jo 
ir čia 
tėti.

Tas 

namą
Avė. Jo namuose gyvena I)o- 
męnico Marabito. Sarafinas 
užėjęs pas Marabito ir virtu
vėj pradėjęs diskūsuoti apie 
kinų-japonų karą. Diskusavę 
ir, gėrę, ir juo labiau gėrė, tuo 
dębatai darėsi karštesni. Aut 
galo, kai Sarafinas pradėjo 
teisinti japonų okupaciją, tai 
Marabito dar labinu 
seiliotis. Marabito tvirtino, Jog 

žiami, o dabar japonai: juos 
nori visiškai pavargti. Serafi
nas atsikėlė ir norėjo.eiti pro 
duris.

Marabito taip ' pat atsikėlė 
ir nuėjo į miegamąjį kambarį. 
Jis pasiėmė revolverį ir palei
do tris šuvįus į Serafiną, Ne- 
pgtmke. Sarafinas apleido. vir
tuvu Neatsiliko^ jo nei 
Mąrąbito, ir dar paleido du 
šuvius. Viena kulka pataikė į 
ranką, o

Išbudo 
sūnūs ir 
vą, Kaip
policija- ir nusivežė jį į stotį. 
Sarafinas tapo nugabentas į 
ligoninę. Daktaęas pareiškė, 
jog. j o žaizdos nėra pavojingos.

Marabito nei pats nežino, 
kodėl jis šovęs į Serafiną. Jis 
tik kartojo, kad, tur buL per
daug nninšaino buvo, išgėręs. 
Paaiškėjo, kad Sarafinas su 
Marabito gana. dažnai- susilik
davę virtuvėj ir diskutuodavę 
apie bėgančius, reikalus. Bet 
niekuomet pirma, tarp jųdvie
jų neįvyko kokių* nors nesusi
pratimų. — J. Martin,

Atrodo, kad Fordas lik bio
filui darbininkus su savo nau
jais karais. Didlapiai nuolat 
skelbia, kad tuoj bus pradėta 
dirbti naujų modelių automo
biliai. Bet vis kaip nieko, taip 

kyli, kada tie nauji automobi
liai pasirodys.

—o---

Vasario 28 d. musų komu
nistai buvo surengę vakarą, 
—ne tai koncertą, ne tai pra
kalbas, 
tikslas 
Kalbėti 

Vienintelis to vakaro 
buvo, padaryti biznį, 
buvo pakviestas pabe-

ten luotas melagis Abekąs. Me
luoti jis moka tikrai šauniai. 
Tik visa bėda su, juo ta, kad 

pradėjo labai vožniai aiškin
ti, kad Rusijoj esą tūkstančių 
tuksiančiai didelių dirbtuvių, 
kur dirbama dieną ir naktį. 
Nedarbo sovietijoj visai nėra., 
Visi žmonės naudojasi did
žiausia laisve.

mus aplankė Mizara, kuris, sa
ke, jog Rusijoj esą 50 milži
niškų dirbtuvių*. Maloniai, tie 
komisarai meluoja nesusitarę, 
—vienas savo pasaką seka, o 
kitas savo. Kadangi Mizara 
neseniai iš Rusijos sugrįžo, 
tai daugiau pamato yra tikėti 
jo žodžiams. Abekas, jei ne
klystu, iš Rusijos. pabėgb 
1918 m, Todėl jo įspūdžiai įia? 
sidarė tiek jau archaiški (scę 
ni), kaip biblijos pasakojimai.

Turiu pasakyti, kad Abekas 
geriausiai tinka prakalbas 
sakyti davatkoms. Jis atsivežė 
visą pundą iškarpų iš prusei- 
kipių organo įr pradėjo tas 
iškarpas skaityti bei aiškinti. 
Su skaitymu dar šiaip ir taip, 
bet- kai• rejkčjo. aiškinti, tai 
išėjojiej šis mu las. Dar pras
čiau išėjo su klausimais. Jis. 
ir karščiavosi. ir, nervąvosi, 
bet kaip nieko, taip nieko. 
Juokingiausia, tai, kad jį sm 
painiojo patys koipųuįętai, 
Vieųas* klausia, k°dėl jau. ne-* 
galima niekų prasitariu prieš, 
Angariclį; kitas nori žinoti,, 
ar, iš* tiesų - Mizara parsivežė, 
pinigų iš Maskvos. Abekas rė
kauja, kad prieš Angariclį 
nevalia nieko sakyti. Mat, jis 
bolševikų kardinolas, todėl 
negalima jį .kritikuoti.

Klausėjams Abekas atsako- 
pevic^odąL Jeigu bolševikas 
klausia, tai prisilaiko mauda- 
guma*, o visus kitus bando iš- 
nUkinUt.Jonikienė jam pasa
ko, kuris yra ištikimus, o ku>

NAUJIENOS, Cfiicago, III.

“čyfas” Jonikis ir atsineša visą 
glėbį rezoliucijų. Protestų bu
vo. prikepta prieš viską, kas 
tik ncbolševikiška. Leidžiama 
balsavimui. Balsuoja tik keli, 
o visi kiti susilaiko. Bet skel
biama, kad rezoliucijos priim
ta vienbalsiai.

{ prakalbas atėjo ir 
su pundu “Naujosios 
nūs”. Bimbiniai pakišo 
kietą kumštį po nosia ir palie
pė savo laikraščius pasidėti 
po sėdyne, o ne' publikai par
davinėti. Ypač smarkavo Jo
nikis, tas trijų pėdų milžinas. 
Nors Mikas yra šešių pėdų vy
ras, bet nedrįso pasipriešint’ 
Bimbos gaidukui.

Iš šalies žiūrint, atrodo, kad 
per paskutinius 25 melus 
bimbiniai nepadarė jokio pro
greso. Tais laikais visi laisvų 
pažiūrų žmonės turėdavo skai
tytis su parapijų kumštimis,, o 
dabar bimbininkai lyginai taip 
pat cilgiasi su savo buvusiais 
draugais. Man rodosi, kad bu
tų geras dalykas duoti jiems 
paragauti jų pačių vaistą. Kai 
jie ateina į drau^i^ parengi
mus su Bimbos kariinkomis, 
tai reikėtų jiems parodyti, kur 
durys randasi.

Beje, Abekas pasakė labai 
didelę naujieną. Esą Fordas 
neužilgo pradėsiąs išdirbinėti 
automobilius su aštuouiais in- 
žinais. Bent pas. mus Detroite 
niekas nėra girdėjęs apie lokį 
automobilių, kuris turėtų aš- 
tuonius inžinus. Bet reikia 
manyti, kad Abekas žino, ką 
sako, nes jis redaguoja sap
nininką.

z —O—

Pas mus įvyko labai liūd
nas atsitikimas. Prie Detroito 
upės, netoli tilto, buvo suras? 
tas automobilius su veikiančiu 
inžinu.. Pradėta ieškoti žmo
gaus, bet niekur jo nebuvo. 
Policija patyrė, kad tą, karą 
pasiskolinęs lietuvis Alcliunas, 
duonkepis. Manoma, kad Ale- 
liunas nuvažiavo su automobi
liu prie upes ir nusiskandino. 
Dabai' dedama pastangos su
rasti jo lavoną.

Žmones pasakoja, kad Ale- 
liunąs papildęs saųžudystę iš 
susikrimtimo. Praeitą rudenį 
mirusi jo žmona ir nuo to lai
ko jis buvęs labai neramus ir 
susirūpinęs.

— Erank Laoinskas.

GARSMUiES. 
NAUJIENOSE'
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Itjaįėjppą, nųQ i dviejų, ligi i kę.tu- 
rįoliUos. metų; už nętęįsingą 
skplįnįmą; banko. pinigu

Prieš Rię.k. laiku Meyji paga
vo “šaltį*’, km#. vėliau išsiyy-

I Nors musų miestas ir nedi-1 rifais.” Pradėjo važiuoti a u In
delis, bet yistiek visokių špo- mobiliu. Nuvažiavo į Indianą 
sų pasitaiko. Ir lai lietuvių Harkor, East Chicago. Staiga
tarpe. Pas mus gyvena tūli vienas vyras paklausę Savic-
Savichan su kuriais įvyksta kienės, ar, ji turį namie pini-
visokių keistų dalykų. Kaip te- gų. Pastaroji atsakė, kad tu
ko girdėti, prieš kiek laiko Sa- rinti $.300. šoferis, nieko ne- 
vickienęi bemiegant kažkoks 
žulikas, ištraukę iš, jos pančiar j liU, atgal. Kaip* bematant Sa 
kos $500. Turėjo ji nesmagu- ’ 
mų ir dėl skystimėlio parda
vinėjimo. žinote, sauso nieks 
neklauso, — kaštavo pinigų. Jos vyras visa tai 
žmonės pęęąkojn, k,ad ir. užsir nieku, nesakė. Mat. jiS: manė, 
dariusigmę- bąpke Sayickgi ląad tai tikrai buvo*šerifo pa- 
pražudę apifc $3,000.

Na, o dabar'ir nauja
Vieną gražią dieną privažiavo’ 
jjrie Savickų didelis au(omobi- 
lis, iš kurio išlipo trys gražiai 
apsirengę vyrai. Jie įėjo į vidų (j, kade tai buvo- žulikąi, o. ne 
ir pasisakė, kad: esą šerifo, pa* šerifo padėjėjai. žinodami, 
dėjėjai. Girdų jie turį varan- RU(t Savickai pardavinėja, tai, 
tą kratai dąryti. Ir pradėjo vi- kQ įstatymai: neleidžia, pard»- 
sur ieškoti; svaigalų, Pąskųv vjnėti. jie nugąsdino Savickie- 
yienas jų kreipėsi į Savickienę nę jr išviliojo iš jos $300. 
jir paliepė jai tuoj apsirengti.
Žinoma, “nąčalstvai*’ negalima- Apie tą įvykį buvo gąna pla- 

. {pasipriešinti. Savickiene užsi- čiai rašyta vietos anglų laik- 
Vilko apsiaustą ir išėjo su “še-

Pasimirė bapkiniuk^s.
Vjejos anglų, ląikraštyj šęšjt.

tadįenio laidoj \ pasirodę žipio,.1 stęs į; ptlUučiU'; uždęgįmą^ VJį^s 
kad Mięhįgan City valstijos^, pastangos, išgelbėti: Jq. gyvastį 
kalęjimą pasimirė > W.altei'; E.
Meyn, buvųsii
bankininkas., ................... .
Trųst: and. Sayings... banko, virr 
šininkaa?, Kai bapkas. užsidarė, 
tai jo, vedėjai, 
atsakvaiybčiu, Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta 

rė rengti šiais metais sekančiaster E. Męyn tapo

Ruduo yra, geriausias laikas prisirengti, prie' vąi 
dininių* “Naujienų” knygyne visuomet; gulima 

gauti Šių "teatrališkų, veikalų:
74, G., Happtmano 

Penkių, veiksmų

75.

76.

77.

78.

35c

79.

AUDĖJAI, 
dramatiškas 

♦ veikalas. Lošime dąlyvąųja 11 
vyrų ir 1 moteris ...... ......... 50c

St. Dobrzanskio — AUKSO 
VERŠIS. Vieno veiksmo ko
medija. Lošime veikia 4 vy
rai ir 1 moteris ....................... 20c

J. A. Fredro— CONSILIUM 
FACULTATIS. tVieno veiks
mo komedija.. Lošime dalyvau
ja 5 vyrai ir 3 moterys ......... 20c

Marco Prago —L DRAUGAS. 
Vieno veiksmo drama. Lošime 
dalyvauja 2 vyrai ir 1 moteris 20c 

Br. Vargšo—GADYNĖS ŽAI
ZDOS. Drama keturiose veik
mėse. Lošia. 7 vyrai ir 2 mo
terys. Chicago, III., 1914. 
Puslapių 46 ...........................

. M. Grigonio—GERIAUS VĖ- 
- LIAUS, NEGU NIEKAD. 

Komedija viename akte. Pu$l.
'48. Lošime dalyvauja 4 vy-__ 
rai. ir 3 moterys .

80. M. Grigonio, —> 
TĖS GINTARAI, 
mis vaizdelis su dainomis ir 
šokiais. Lošime dalyvauja 4 
vyrai ir 7 moterys 20c

B r. Vargšo—'LIZDAS NAMIh 
NIO LIŪTO. Trijų veiksmų? 
drama. Lošime dalyvauja 8 
vyrai ir 3. moterys .............. 20c

Br. Vargšo — MILIJONAI 
VANDENYJE, Losime .; daly
vauja 7 vyrai, ir 2, mptejjfs 20c 

Dilgio—-MULKIU ĄPAŠTA? 
LA$; Vieno veiksmo komedį* 
ja. Lošime veikia 5* asmenys, 
visi, vyrai................. ......... 15c

J. Kurzenievskio.
NOS . DARTĄRAS. KpmedijąA . 
vienoje veikmėje. Lošike da
lyvauja 6 vyrai ir 3 moterys' 25c

M. Grigonio —' NASTUTĖ. 
Dviejų veiksmų, dramą. Lošt?. 
mq/ dalyvauja 4, vyęąį ir 2 
moterys ...... .........;.................... 2pc

86, Z. Pržybylskio. MIGLA^,, 
Vieno veiksmo komediją. Lo
šimu dąlyyąuja 2' vyrąi, iiįf 2) 

motery? . T. ................Vt 20c

M. Paltonjo-r-PRIEŠ ,VĖJĄ 
NEPAPŪSI. Komedija trijų 
veiksmų. Lošime dalyvaują^, 3 r? • 
vyrai. ir. 5 moterys' ...... . 25c

M. Arcibaševo •—• PAVYDAS. 
Penkių veiksmų., drama. Loši
mu dalyyauja,14 .ypatų, --< 8,,; 
vyrai it 3 , moterys apart mu
zikantų. ............... . 50c;

> 89. G. Hauptmano —PA6KEN- 
pųSIfciMARPA^ jPĮebidii .aRr:' 
tų. pą?ako? dramą*. L.ošin^. 
dalyvauja 10'vyrų ir 5zmot. 50ę.

Ihiant komplekįą — tiek įnygiičių kįęk reikia, vaidiniinuįr 
7 dįįodanie 25$> nuolaidos. ;

Kaliu sų užsaitynui
Naujieną Knyįyne galima gaųd, ir visųjų, kpygą 

RcikaĮąukitc kitalogo.

J..........25c;

KATRIU-
Teįveiki-

81.

82.

90.

91.

i 92

93.

94,

Chociszcvskįo — GUMINIAI 
BATAI.; Farsa viename akte. 
Antrą; Nuo ausies lig. aųsięi,. 
vieno veiksmo komedija. Lo
šime dalyvauja J vyra^. 3 
moterys, o antroje komedijoje
5 vyrai. ..................................... 20c
Br. Vargšo PIRMI ŽING
SNIAI. Drama 4-sc veikmėse. 
Drama parašyta iš revoliucijos, 
judėjimo Lietuvoj. Lošime da
lyvauja 8 vyrai ir 3 moterys 30c 
Br. Vargšo — SALIAMONO 
SAPNAS. Drama viename ak- 
tę, Loštą penkios ypatos....... 25c
H. Ibseno -—ŠIAURĖS KAR
ŽYGIAI. Keturių veiksmų tra
gedija. Veikimas atsibūva Nor
vegijos Šiaurėje. karaliaus 
Eriko Kruvinojo Kirvio lai
kuose, Lošime dalyvauja 6 
vyrai ir 2 moterys .............  35c
Gogolio — PIRŠLYBOS. Ko
medija dviejuose veikmuose. 
Lošime dalyvąuja 5 vyrai ir 
4 moteęys. ........................... 35c

95. J. S. Turgenevo —PINIGŲ
NĖR. Sceniškas vaizdelis. H. 
gyvenimo jauno , dvarininko. 
Lošąne dalyvąuja 10 vyrų, ir 1 
moteris. .............    10c

96. Bakikoyskio—PONO FELIK
SO ATSILANKYMAS. Ko-

, mediją, vjenojė veikmėje. Lo
šime dalyvauja 3 vyrai ir 2 
lupte ęy$. , .............  2Qc

97. M, Servanteso —.PERSkYKŲ 
TEISĖJAS. Lošime dalyvauja
6 vyrai, ir.,4 moterys. ......... 20c

93>:.«I... Guraų&kio— ŠALAPUT-
. RIS. Komedija vienoje, veik

mėje. Lošime dalyvauja 2 vy-
■ 1 rąi/k, 2 moterys. ............. 20c
• 99. A. N. Ostrovskio —VYRŲ 

•VERGIJA. Trijų paveikslų .
ko^edij^ Lošime, dalyvauja , 4 
vyrai ir 2 moterys..............25c

10Q,. B.. Bpąflrr-PIETRP CARŲ- 
SO; Vieno veiksmu drama. 
V.d|imQ.k vieta. — Nėąpalis. 
Šiųi. laiką r atsitikimąs. Lošime 
dalyvauja 4, vyrąį ir 2 motef 
rys. ....... :... 20c
M. Grigonio — LINKSMUS:. 
UfĘJ^OS^., .Pvjeją, veiksmų, iš 
liaudies gyvenimo vaizdelis su 
daigomis , iri šokiais. Lošime 

;;. dąįyvaųją,, 5t vyrai. (ir,, 7 mote?
rys,1 ................  20c

102i IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI 
i arbą , atėjimas, Jėzaus, KristąiiS,

, ant žemės., Su dątnomis. Ghi- 
j cago, Ilki 191L Pusi. 105. 50c 
103į DANGAUS KARALIENĖ, „

ęadąyjmaiftaph.Sv. Pam Mą*. 
riją. Chicago, lll.» 1915. Pust,

J’ lapių 15$/    75c
į?t B'a Vamio—KRYŽIUS. Ke? 
•' tūrių veiksmų drama iš karo
| laikųj Ldetuvpjft,. Lolityi,. dal>. •

vau ją!, 10 vyrų, tr 3 moterys,
f] , a; daugiau..........,.........    75c

i

Balandžio 20 d„ Laivu “EUROPA” 
per 51/, dienas į BREMENĄ, iš ten gelžkeliu į 

KLAIPĖDĄ arba KAUNĄ.

Gegužes 10 d., Laivu, “KUNGSHOLM” 
į. Švediją, iš teir laivu į KLAIPĖDĄ.

Gegužes 21 Laivu “STATENDAM” 
į Rattęrdam, iš ten gelžekliu į KLAIPĖDĄ

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursiją 
Laivu “LAN( AŠTRIA”

' TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Birželio 15 d., Laiva "BERE.MLMUA" 
į Angliją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ.

/
Liepos 2 d., Laikraščių Ekskursija 

Laivu “FREDEBIK VIII” 
į Scandinaviją, iš ten .kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Si Ekskursija patogi tiems, kurie nori vežtis automobili.

Liepos 16 d„ Laivu “STATENDAM” 
į Rottcrdamą, iš ten gelžkeliu į KLAIPĖDĄ

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

Rugpjūčio 10’d., Laivu “MAJESUC” 
į< Angliją, iš ten kitu laivu^į KLAIPĖDĄ

Chicago, IJL.

Kas norite važiuoti Lietuvon pasirinktų kurią jš čiopais pažymėtų 
Ekskursijų ir(tuojaus kreipkitės prie bik. kuriu. Ljeruvių. Laivakorčių są
jungos nario pasitarti apie dokumentas. Žinokite, kad nckpriųosCj atsi
tikimuose. gauti dokumentus užtrunka apie 3 mėnesius laiko.

. J. SEK.YS
226 Park Su Hartftęd, Coną..

, K, Sidabras < 
342*W< Broadvay. S. Boston, M^ass.

A. S. TREČIOKAS 
197 Adams St„ Newark. N. J.

J: J. URBŠAS 
187 Oak Su Lawcencc. Mass.

• A*' VARAŠIUS r
Ss 12 ąntį. ęaęaon (Su Picisbų^, Pa-

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

VIENYBĖ
193 Gmal St.. Baookbę, Yf

A, VEL^CMS.
502 South Ąve., Bridgjppm Cpnn.

J.; L: /
4559; S. Paulina . St.. Chicago, III.,
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Naujiems Metams prasidedant neuzHmrfi* sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užpremmie- 
ruętų plačiai žiųoiuų.. Ifiisvąs mintįes- mėnesinį
mbksĮp, visųome^ęs ir literatūros popult^hj durnąją
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doU pųseį;mąim — Unluvąj .mįįaųįi -W&4ol*
pusokųiejų1 dųL, ketvirčiui 4oU

Šiaulių
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Miltbiary.Su


■ - ' ,*

Ketvirtadienis, kova 3, '32

Tarp Chicagos 
Lietuvių

o tada liktų dau-

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

apdrauda
Rašo Julius Mickevičius

(Pabaiga)
Dar vienas argumentas drg. 

Kasparaičio yra toks, kad jei
gu draugija kils nariais, tai ir 
be apdraudos kompanijos gali
ma gyvuoti. Nieks nesako, kad 
draugija negali gyvuoti, bet 
kyla klausimas kiek ilgai? Ma
nau, kad drg. Kasparaitis žino, 
jogei daug draugijų atsisvei
kino su šia ašarų pakalne, taii> 
gi žino, kad daug lietuviškų 
draugijų, kurios nors ir nepa
džiovė savo puspadžių, bet jau 
rengiasi džiauti. Dabar jau ne 
tie laikai, kad kiekvienas sa- 
Hunininkas galėtų suorganizuo
ti ir palaikyti draugiją, kaip 
tas buvo seniau. Musų ateivių 
padėtis — tai krinkančių bičių 
avilys. Mes laipsniškai nykstam 
amerikonizmo bangose; kartu 
nyksta ir musų ateivių organi
zacijos. Tos organizacijos, ku
rios mažiau moka taikytis prie 
gimstančių sąlygų — jos grei
čiau išnyksta, kur/os moka pri
sitaikyti — gyvuoja ilgiau.

Mes nenorime sekti pėdomis 
tų pašalpos lietuvių organiza
cijų, kurių gyvenimo valandos 
skaitomos. Mes Jokių pašalpos 
organizacijų žinome gan daug 
ir gan didelių, kurios yra mer
dėjimo stovyje. Chicagos Lietu
vių Draugija S. P. buvo pavyz
džiu 
joms 
dėtis 
negu
pašalpos organizacijos Chicago- 
je ■— tokia turi pasilikti ir atei- 
ty*J^. Apdrauda ne pablogins 
draugijos •piniginės * padėties, 
bet sustiprins ją, užtikrins na
riams saugumą, kad jų moka
mi centai organizacijon ncžlugs, 
kaip kad žlugo kitose organi
zacijose. Apdraudimas Draugi
jos narių sustiprins organiza
ciją dvasiniai, duos progos sėk
mingiau draugiją didinti na
riais. Pinigai, kurių šiandie tu
rime virš $20,(XX), liekasi drau
gijos ižde — pašalpos reika
lams; pomirtinę gi aprūpins ap
draudos kompanija. Jeigu pasi
taikytų nors ir baisi ligų epi
demija ar kitoje kurioje nelai
mėje didelis skaičius žūtų mu
sų draugijas narių, tai draugi
jos gyvavimui, draugijos finan
sams tas nepakentų — pomirti
nes padengs apdraudos kompa
nija. Apdrauda duoda didesnį 
užtikrinimą, didesnę garantiją 
draugijos nariams, kad ištikus 
juos ligai — pašalpa bus išmo
kėta, pomirtinės jų pašalpos ne
suvalgys. Taipgi bus daugiau

visoms kitoms organizaci- 
Chicagoje, pertat jos pa- 
ir šiandie yra geresnė, 

bile kurios kitos lietuvių

tokia turi pasilikti ir atei-* H f t, -♦*. «.
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serninktj Asociacijos, npi cini
kes organizacijos, kaip prane
ša, prisipažinę praėjusi vaka
rą (E y. abtradienį), kad jie 
padarę suokalbį išbombarduo- 
ti Bruno Šimkaus mėšinyėią, 
4928 W. 11 si., Cicero.

Šimkus, nors asociacijos na
rys, sukėlęs kilų pyktį kainų 
kapojimu. Žymių nuostolių 
padaryta jo krautuvei, išsprog
dinus juodo parako bombą 
anksti rytą vakar (t. y. antra-

pinių geležies ir iš šautuvo pa
tronų parako Bėlfo namuose. 
Keliem yra ieškomas.

Jisęi dar paaiškino, jogei 
Kcltes’uj pasiūlę $100 Andrew 
Balba, asociacijos iždininkas, 
kuris turi bučernę adresu 1247 
So. 50 court, ir John Šakai, tu
rįs bųčernę_adresu 1543 South 
50 avenue, kad Keitės atliktų 
tą darbą. Kelies, pasak Rolfo, 
padėjęs bombą ir išsprogdinęs

■ a, -------------------------------- ---------- _ ------------------ y ,

užtikrinta, kad jo pomirtinė 
yra čielybėje, nes milioninė 
kompanija yra atsakominga.

Vėl drg. M. Kasparaitis filo
sofuoja, kad valdyba daro daug 
išlaidą, kad gali apsieiti daug 

.skrumniau,
giau pinigą organizacijai. Man 
yra žinoma pusėtinai gerai apie 
tas reikalingas ir nėreikalingas 
išlaidas; gal geriau, negu tam 
draugijos nariui, kuris nė ne
bando įsigilinti i esamą drau
gijos biznį.' Rodosi, kad drau
gijoje bereikalingos išlaidos 
nėra daromos. Jeigu draugijos 
sekretoriai įgauna algos po $60 
metams, jeigu pirmininkas gau
na $31.80 metams, jeigu ma
žesnių ofisą nariai gauna .po 
$12 per metus, tai ar galima 
sakyti, kad tai per didelės iš
laidos ant tūkstančio draugijos 
narių ? Tiesa, yra dar Biznio 
Komisija — gauna už surengi
mą pikniko ir vakaro Š nariai 
po $10 metams, taipgi yra Fi
nansų Komisijos trys nariai, 
kurie kiekvienas gauna po $6 
į metus. Na, ir šiais metais ta
po pasamdytas auditorius, ku
riam bus mokama $100 į me
tus. Tai ^isos “bereikalingos“ 
išlaidos. Manau, kad tokios iš
laidos palaikymui geros tvar
kos draugijoje yra labai mažos. 
Draugijos valdybos nariai, 
taipgi komisijų nariai, galima 
sakyti, dirba daugiau iš pasi
šventimo ir dar 'didesnio pasi
šventimo, ne kad drg. Kaspa
raitis gali įsivaizduoti. Beje, 
dar Draugijoje yra laidojimo 
komisija -— gauna po $3.00 už 
sugaištą dieną prie mirusip 
nario laidojimo. *

Tiesa, buvo didesnės išlai
dos, tai praeitais metais, kada 
ėjo Draugijoje vajus. Veikles
ni nariai už prirašymą naujų 
narių pasidarė keliolika dole
rių. Ta proga buvo visiems 
nariams. Kurie pasirodė niic- 
galiai ir nieko neveikė, tie ga
li zursti, bet kurie moka kiek
vieno Draugijos darbuotojo 
darbą įvertinti — yra džiaug
smingi, kad praeitame vajuje 
luivo įrašytą virš 300 naujų 
narių. Tie 300 naujų ir didžiu
moje jaunų narių neatėjo be 
sunkaus darbo vajininkų, nes 
šiais laikais surinkti tiek nau
jų narių, tai daugiau negu di
delis darbas.

Nors išlaidos Draugijai bu
vo ir didelės, bet Draugija ir 
čia veik nieko nepridėjo iš iž
do. Pilnai užteko padengti vi
soms vajaus išlaidoms naujų 
narių įstojimų. Tiesa, Draugi
ja rengė bimkietą pagerbti se
niems organizacijos darbuoto
jams ir vajininkams — čia 
Draugija iš iždo pridėjo, regis, 
$120.00, — tai viskas., Kalbėti 
apie iš pasišventimo dirbimą, 
apie didelius pasišventimus 
organizacijos labui, kalba tik
tai tie, kurie nieko organizaci
jai neveikia, tingi veikli,’ arba 
tie, kurie is pasišventimo orga
nizacijai dirbdami — kiek ga
lima daugiau iš organizacijos 
už savo didelį pasišventimą,— 
nukniaukia.

Aš ir mano draugai valdy
boje norėtų matyti bent vieną 
pašalpinę organizaciją Chica- 
goje, kurioje viršininkai ge
riau ir atsargiai eitų savo pa
reigas, negu Chicagos Lietu

30$

Frederlck Stock * ............... ....... ~“J Hbert V/itherspoor
Paveikslas rodo muzikus ,trobėšį, kuris bus pasaulinėj parodoj !Chicagdj 1933 m.
Šiame trobesy per penkiUs mėnesius bus duodami koncertai solistų • dainininkų ir muzi

kantų; mokyklų orkestrų ir benų, simfonijos .koncertui, tarptautinių pasilinksminimo kliubu 
parengimai, ruošiami karnivalai, ,etc. • . h- ■ ,

Paveikslai rodo (kairėje) Dr. Frederick Stock, garsiosios Chicagos simfonijos orkestros 
kondųktori, kuris bus generalis penkių parodos mehesių muzikos programų direktorius, ir (de

šinėje) Herbert Witherspoon, Chicagos Civic operos vicc-prezidentą ir parodos muzikos ko
miteto pirmininką.

vių ’ Draugijoje S. P. Taipgi 
butų įdomu žinoti bent vieną 
pašalpos organizaciją, kurios 
pinigai yra saugiau laikomi ir 
prižiūrimi, negu Chicagos Lie
tuvių Draugijos S. P. Tiesa, 
Draugija turėjo ant “gold bon- 
dso” $2,000 ųiuostolių, bet ši
tą ihvestmedtą nubalsavo 
Draugijos susirinkimas, , nors 
tiio laiku valdyba buvo net 
priešinga “Gold Bondsų” pir
kimui. Tank&i yra amžina bo
dą, kad žmones su mažu gy
venimo prityrimu, bet su di
dele gerklė pradeda susirinki
me “filosofuoti”, p nąriai daž
nai lieka suklaidinti. Bet kiek 
galima, to vengiama.

Jeigu drg. M. Kasparaitis ži
no bent vieną pavyzdingą lie
tuvišką pašalpos 
ją, iš kurios 
vių Draugija 
si semt i žinių 
kos vedimui,
mentams, tai gal malonės grei
čiau pranešti Draugijos susi
rinkimui. Valdyba stengsis 
'pastudijuoti * kitų pašalpos 
Draugijų esamą tvarką ir pri
taikins savai organizacijai. 
Nemaž valdyba bus dėkinga ir 
drg. M. Kasparąičiųi , už nau
dingus patarimus ■ Draugijos

organizaci- 
Chicagos Lietu* 
S. P. galėtų pa
tinkamam tvar- 

saugiems invest-

reikaluo.se, jeigu tie patari-, 
mai pasirodytų bent kokios 
praktiškos vertes. _

Kovo 8 d. Mąsonįc , Temple 
svetainėje, 1547 N. Lėavilt St. 
įvyksta Draugijos susirinki
mas. Bus galutinai' tartas žo
dis apdraudos klausime. Na
riai privalo dalyvauti kuo- 
skaitlingiausia. Galėsime ap
tarti ir kitus svarbius, organi
zacijos reikalus. Atsiprašau 
“Naujienų” skaitytoją, kad tu
rėjau Čia tiek daug vielos už
imti. Ne nariams gal būt vi
sai nežingeidu nnisų organiza
cijos reikalai. Bet iškelta^ 
klausimui mano,, kaip Drau
gijos pirmininko, buvo parei
ga duoti platesnį apibudini
mą, taip, kad Draugijos mariai
galėtų šitą klausimą iki susi- rysGrantVVorks Bučerių ir Gro-

rinkimui visąpųsiai pastudi
juoti. 1 ,

liūs Mickevičius gan plačiai 
apibudino apdraudos reikšmę 
Chicagos Lietuvių Draugijai

pasisakydamas prieš, o kitas 
už apdraudę. “Naujienose” 
šį kartą ta diskusija užsibaigė
• a • • • IT V k \

Cicero
Vakar “Naujienose” buVo 

pranešta, kad kulkosvaidžiu 
tapusi apšaudyta Bruno Šim
kaus bučernė, 4928 West 14 st. 
Apie tą patį įvykį praneša 
“Tribūne’/. Joje sakoma:

Du viršiniąkai iv vienas na-

Automobily arti krautuvės 
jlicija užtiko Charles Bell, 

30 metą, gyv. 1315 So. 49 avė., 
Cicero, biznio agentą Grnnt 
Works associacijos. Jis pa
reiškė, kad Charles Keitės, 24 
metu,, gyv. 1836 So. 48 court, 
Cicero, padirbęs bombą iš Iru-

--------- -------- ------------ -------------- ■......  ■ .. -»■■■ ■ . ■■ -...........-... -t

Bell, Balba ir Sakai, pasak 
valstybės gynėjo pagelbininko 
E. A. Markhnm, busią pasta
tyti teisme ateinantį penkta* 
dipni. Kaucijos paskirta už
sidėti kiekvienam j u po $25,- 
ooo. ; .

Garsinkitės Naujienose

kai! Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtųji kraštų Lietuvą
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvšjų atvejais ir 

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

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

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintėlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkiui" 
kas“ šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Ijetuvos Ūkininko” kaltos visiems metams tik 5 litai. TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ..

Tokia Dinigu suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasl 
rengimo. |

Kadangi 50 centų i Lietuva siusti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Ųž 50 centu Jus padalysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 

1)6 l&ilcT*&ščioI 1
Dar prieš Naujus metus siųskite i-lijetuvą “Lietuvos Ūkininkui“ 

50. centų ir savo giminių adresus Lietuvoje; o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

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

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

' !

Barney Barnes Dabar 
Gali Valgyti Ką 

Tik Nori

Chicago Mail Order Company’s

Mail Order Specialai
Del Ketvergo-Pčtnyčįos-Subatos

Jus negalite praleisti šio musų Specialio Pratuštinimo 
Išpardavimo biskutį susitepusių MOTERŲ DRESIŲ, už 
kainas po

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIREJE. • Išleista 1926 metais. Apdaryta .......--------------- $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiau

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro------ $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS -----------------------------  $8.(Xl
Šioje 785 puslapių knygoje telpa javiniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai;1 skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau- 
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS ...............................   .50
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

• VINCO KRfiVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose$7.00 
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA _ _____ ‘_________________ .51

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .......... !__ i______________ .55
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

193 Grand Street Brooklyn, N. N,

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaiždas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi,, ateikite Čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West'26' St. / kampas K cele r Avė. T«l« Cravvford 5573

Pasirinkimas susideda iš 275 drošiu, tarp kurių yra šilko 
< fla,t crcjies,- satinų, rayonų, vilnonių ir bovelniuių; Didu

mo • nwą 32 iki 44. Vertės iki $7.98. Ateikite ^anksti 
geresniam pasirinkimui, A : 'j ■

•>, <*4 J ’ t 1 ' ", **

: Sveteriai dėl Visos Šeimynos! ,“Aš priėjau prie ,t.o» 
kad nieko negalėjau 
valgyti be nesmagu- ( 
mų paskui,“ sako 
Mr. Barney Barnes, 
populiaris aliejaus 
k r a igių statytojas, 
221 Va West Grand 
Avenue, Oklahoma 
City, Okla. “Aš po 
valgių turėdavau šir
dies deginimų ir ne
virškinimų.

Išrodė, kad niekassman’ nepagelbsti. 
Aš viskų išbandžiau, apie kų tik nugir
dau, bet mano nevitškinimas laikėsi per 
keturius metus.

“Tada mano draugas patarė man pa
imti kiek Pape’s Diapepsin. Aš beveik 
tuojaus susilaukiau pagelbos nuo pirmų
jų dviejų tablečių. Dabar kada aš ė- 
miau jas per x tūlų laikų, aš randu, kad 
aš galiu valgyti mėsas ir beveik viskų ir 
neturiu nesmagumų. Aš noriu kitiems 
pasakyti apie Diapepsin, nes jis man tik
rai pagelbėjo.“

Tūkstančiai, kaip p. Barnes suranda 
greitų, tikrų pagelbų nuo rūgščių vidurių, 
ar rūgšties, vartodami Pape’s Diapepsin. 
Sukramtykit tabletę ir tas jautimas po 
valgio sunkumo ir nesmagumo greit iš
nyks.

Moterų vienų vilnų ’slipbver šveit
riai populiarių spalvų ir paiternų. 
Didumo 34 iki 44.? D—s- 
$1.95 vertės, 3 dienų 
spe'cialė kaina .... J.
Moterų vienų vilnų ■ shakcr knit 
nertiniai sveteriai, 
38. Vi mažiau 

♦dalį jų tikrosios
Mergaičių vienų 
teriai, didumo 

; daugiausia sutau
pysite ............

Reguliaręs

49 c

Moterų ; dalies vilnų slipover 
riai, labai gražus ir 
$1.00 vertės už

svete-

“ip™: 29c
Berniukų vienų vilnų slipon sve
teriai, didumo 6 iki 14. ^'Paste
bėtina. vertybė ’ 49 c

.•* S1 •
• ■ t ■Vyrų stori shaker knit vienų vilnų 

nertiniai sveteriai. t- pamušti .vienų 
vilnų jersey, didumo 34 l

diduino ,34 iki 
kaip treč- 
vertės ....
■vilnų slipon sve- '
6 iki 14. Čia

49c
Dykai ' ■ f

Moterų Pavasarinė Skrybėlė duodiųna dykai su $1.00 ar 
v daugiau pirkiniu. Tik viena skrybėlė ko'stumeriiri. Pir

kliaukite čia, kuę jūsų doleriai daugiausia nupirks. At
dara Ketverge ir Subatos vakarais iki 8 valandos.

iki 46; $6,^5 vertės $1.98

s*
Garsinkitės Naujienose

INOUR OFFICE
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„R NESVEIKAS?
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai, 
apie savo ligą ar silpnumą.

Vėliausi ir geriausi 
gydymai išgydymui 
įvairių kraujo ligų. 

f reumatizmo, inks
tų, pūslės, urina- 
rių ir visų užkre
čiamųjų ligų. Tai
pgi speciali gydy
mai sugrąžinimui 
energijos ir stipru
mo be laiko nu- 
silpusiems asme
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams.

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

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

DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearbom Street 
kampas Monroe Street, Chicago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyęų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a, m. iki 1 
p. m, Panedėliais, Seredomis ir Snba- 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame .name.

CHICAGO MAIL ORDER CO. 
HARRISON 6 PAULINA STSU. . marshfield L 
OPEN 8 Ą.M.'-6 P.M.-THURSDAY« '«<SATU.RDĄY.t«8 P.l

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis pioterims 
seredomis iki 7 v. v.
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ĮSTATYMAS PK1EŠ

Jungtinių Valstijų senatas priėmė 75 balsais prieš 
5 Norris’.o įstatymo sumanymą, kuriuo draudžiama; 
teismams leisti * “indžonkšenus” prieš streikuojančiu^ 
darbininkus. Sumanymas dabar bus svarstomas atsto-į 
vų rūmuose. . ,

Jeigu kongresas jį priims, tai Amerikos darbinin
kai turės stambų laimėjimą. “Indžonkšenai” yra viena 
aršiausių priemonių, vartojamų prieš darbininkus jų 
kovoje su darbdaviais. Jais sutrukdoma pikietavimas 
streikų laiku, mitingai, literatūros platinimas ir kai 
kada net visoks streikuojančių dai'bininkų judėjimas.

Jau seniai Amerikos darbininkai kelia protestus 
prieš tą teismų sauvaliavimą ir reikalauja, -kad jis bu-: 
tų-sustabdytas. Bet iki šiol kongresas visus sumanymus 
apie “indžonkšenų” uždraudimą atmesdavo. Visai ne
tikėtai šį kartą opozicija senatoriaus Norris’o biliui pa
sirodė labai silpna. A >

Senatas, matyt, skaitosi su tuo faktu, kad dėl
darbo masės balsuotojų šiandie yra nusistačiusįos ga
na griežtai, ir jisai nenori jas dar labiaus pykinti.. Bet 
jeigu Amerikos darbininkai butų politiškai susiorgani
zavę, tai kongresas dar daugiau atsižvelgtų j .jų reika
lavimus.

ne*^

RHODE ISLAND “ŠLAPIAS”

Abeji Rhode Island legislaturos rūmai priėmė ir 
gubernatorius pasirašė įstatymą, kuriuo yra legalizuo
jamas alus su trims nuošimčiais5 alkoholio. Šitaip pa
sielgdama, .tos valstijos valdžia atvirai pąnidkino fede- 
ralį prohibicijos įstatymą.

Bet prohibicija tuo dar nėra panaikinta Rhode 
Islande. Valstija nepersekios alaus .^gamintojų, parda
vėjų ir išvažiotojų, bet juos .persekios federaliniai pro
hibicijos agentai, ir baus federaliniai teismai.

Alaus legalizavimas toje valstijoje yra protesto 
reiškimas prieš 18-ąjį konstitucijos amendmentą 
prieš Volstead’o aktą.

pa-
ir

NEDARBO NUOSTOLIAI

Dėl biznio depresijos šiandie Amerikoje yra ‘kokį 
astuoni milionai bedarbių. Jeįgu vidutiniška /darbinin
ko alga yra ’$5i00 .‘dienai, tai kasdien tie /bedarbiai igra- 
žudo $40,000,000, o per metus susidaro apie dvylika 
bilionų dolerių. Pagalvokite, koks tai milžiniškas nuo-. 
Stolis! x '

Tą nuostolį turi darbininkai, kurie neteko uždar
bio, >ir jų ..šeimos. Nuostolį taip pat turi krautuvės, 'ku
riose darbininkai perka maistą, rubus ir kitus daiktus:; 
namų savininkai, kuriems bedarbiai Jnesteųgia /Užmo
kėti randą už butus; gydytojai, kuriems bedarbiai ne
gali atlyginti už patarnavimą, ir t. t.

Dėl Tų ^nuostolių, ..Kuriuos -depresija ^atnešė .'darbi
ninkams, kenčia, galų gale, viąas įu^šįąs.

Nedarbas daro Amerikai daugiau nuostolių, negu 
&aras. Pasaulio karo metu kiekviena diena karo! Oung- 
itinėms Valstijoms kaštuodavo ,į neskaitant paskolų) Ąpd 
$27,000,000, o bedarbiai algomis, kąip matėme, ‘Šiandie 
pražudo kasdien 40 milionų dolerių..»šitokia kontribucL; 
ja net .ir turtingiausiam kraštui ^negali Jaut .pakeliama

■ . . 1 ...y1

mąis, be( .YW i
jos laikus.” >
šitie Aųgariečio (^. A.) Jo-! 

džiai parodo visą komunistų 
taktikos klaidingumą po .karo. 
Jisai taako, jogei ^daugelis” lauš 
kė, kad kapitalizmas' greįt su
byrės. O kas buvo (tie “daugel 
lis’^? Wi dHivo (Rusijos bolševi
kų vgitai b’ Jų “Pritarėjai kitose: 
šalyse. Wisa komunistų taktikai 
per katerius metus perkaro ibu4 
VO paremta tuo įsitikinimu, 
kad ^kapitaližmas . greit suby-i 
rėš”. »Bet pasirodė, kad jie kly-i 
do.

Laukdami igreito kapitalizmo 
subyrėjimo, komunistai rengė 
sukilimus Vengrijoje, Vokieti
joje, Suomijoje, .Italijoje, .Esti
joje, Lenkijoje, Lietuvoje ir Ju
tose šalyse. Tie sukilimai kaš4 
tavo darbininkams begales au
kų. Darbininkų judėjimas: •'bu
vo i sudaužytas, sudemorabzuo- 
tas ir suskaldytas, ir ;V.taur, 
kur buvo tie sukilimai daromi, 
■sustiprėjo reakcija. Kai kur 
reakcija, pasidėkojant tiems 
komunistų ’ipučams”, visiškai 
įsigalėjo. \

Tuo •budu savo Tariamu re
voliucingumu komunistą; pa
tarnavo kontr-revoliuci j ai ir fa
šizmui. J

Angarietis ’tik dabųr, po ke
leto metų ‘taiko, parpatė, kąd 
ąpęjimasv, apie greitą 'kapitajiz-; 
mo sūbyrėjjjmą buvo ‘jkląjdin-1 
gas. Bet jisai da ir Šiandie ne-' 
supranta to, kad jo partija, 
pasiremdama tuo ^klaidingų įsi
vaizdavimu, .padarė neįkainuo
jamos žalos darbo žmonėms. 
Tame Judzyje, kurį kapitalisti-^ 
nis sipasaulis pergyveno po dB 
džiojo ikaro, * darbininkai butų 
galėję <|.abai Jųug taimčti, jei a 
gu jie /butų sutartinai įveikę.' 
Bet ikomunistai Jų jėgas *skal- 
de, kurstė vieną jų dalį prieš 
kitą, organizavo net pilietinį- 
karą viduje darbininkų klasės? 
Vokietijoje, pavyzdžiui, kuo
met, nuvertus kaizerį, valdžia 
buvo patekusi į Liaudies įga
liotinių pankas, d^į^jįmmunista? 
((tuomet jie teitaF^vadinosį 
■tapartakiečiais”) šaukė savą 
■pasekėjus į .ginkluotą sukilimą 
prieš :tą valdžią, J<MKią .rūmą 
mažiausią devymos. ^dešimtos 
.dąlys darbininkų klases. Todėl, 
užuot atkreipusi visas .savo jė
gas prieš militarist.us, dvarinin-f" 
tais ir kapitalistus, revoliucine 
Liaudies 'Įgaliotinių ydldžia tu
rėjo gintis ųuo sukilėlių. Mili- 
stąrištai gavo progos atsigauti,1 
įr netrukus jie jau patys pada- 
rė “pučą” (sukilimą) prieš 
$ąldžią. Bolševikuojančių “spar- 
takiečių” pučas, vadinasi, priį 
/rengė. d>įrvą «Kapp’o pučui.

Panašiai buvo ir kitur. KoJ 
munistų siautimas Jtaįijoje Jšl 
šąukė (fašistišką ! reakciją; 5Be4 
įą diun diktatūra Vengrijoje 
-itttve.dč prie admirpjo Įlorthy m 
$rafo .Bethleno despotizmo;:J;oj 
p&UUistųmučai Lenkįjoje sustipę 
;rjno militaristus; raudonos ar
mijos (Angariečio vedamos); 
[įsiveržimas /Lietuvon paruošė 
dirvą klerikalų ^viešpatavimui, i

Ketvirtadienis, Tcovo 3, ’3Š

Nedarbas yra bausmė už kapitalistiško biznio anar
chiją. Anksčiaus .ar vėliaus visuomenei .-turės -įgristi -tą 
bausmę mokėti, ir ji ims žiūrėti, kaip būtų.galįma ;da* 
bartinę biznio sistemą pakeisti.

- < i
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j KOMUNISTŲ pranasavi 
M AI ŠN E IŠSIPILDĖ

Angarietis rašo Tilžės “Bal
se”, kad kapitalizmas po di
džiojo karo pergyveno didelį’ 
krizj, bet nesugriuvo. S<kp:'

“Daugelis ląukė, Jcad -kapi
talizmas neišląikys 'tų sun
kumu'ir greit nubyrės 'Bet

—J y„ ..... , .....
darbininkų jėgos ^ar buvo 
ipcrsilpnos, komunistų^pąrtP 
Jų Vakaąupse arba visai ne
buvo, arba jos buvo silpnu
tės ir nospgebęjo,Jos tinka
mai vatįoyaųti ąjąyoliucinei 
ąMpninkų kp^ąi. Vienur 
4(tad$ninka<ns nepasisekė nu
verst kapitaluvaldžios,-Jcf-’ 

. fcur kapitalistams pasisek^ 
ątstatyt pąvo parse
kė sustiprėt, 4r JytaltaitaMnta 
ypąsaųlis -jpo -U’upptį įžengė į 
dąjkinos, įiors .nepilnos, nws 
vjs didėjančiais prieštaravi-1

tau pilvočių Džįpyu vadinėjo, 
važinėjo, o ir-dabar matai iki 
:ko, pfUivažipėj p A
drąbužių, nė dk|ų į svietą Jš? 
kišti nėra vietos... Tas bestija 
žepotas, turi pačią ir vaikus, 
geras katalikas, kur čia mes 
dabar /kreipsimės... i

Katalikas ir ženolas Čika
gos ijtatuvių tytaunnionėjc reiŠH 
fkia gėrą jdoęą ?patnpta
Ii* .pavyzdingą tevyn^iuį. fRus-

—tKad ijisai mane .nugirdė-r 
aiškinasi unergaite — o ;paskųi 
nusivežė nežinau kur...

Daktaras apžiurėjo ir pra-į 
bilo: < .

I

—šešių mėnesių, dar trys 
menesiai reikės kentėt...

Bet mergiųa tuojaus pąklau- , _1 ■ »se:
—O po tų trijų mėnesių kas 

<bug, vkur aš dingsiu?. Apsi* 
verkė.

-—Gims kūdikis — daktaras 
paaiškino — gyva žmogysta, 
tu busi jo motina...

—O tėvas? — mergina su
judo.

-JFėvas, žinai, kas... .Aš čio
nai, žinoma, nieko ^padaryti 
negaliu. Daktaras ir,-gi užsi- 
ipąšfe. Iš .tiesų, -kur-gi jinai 
dipgs, Jei dąbar viąi nedirba 
ir Jau (b.ąjgia ^paąkųttaįus cen
tus valgytį... Jtasrbus, kur Ji 
dipgs? wgąlų gale J$ąm Jia 
svarbų, .kur viena Jauna ir 
grųži Įpęjęgaitė.JĮiugs,,kai gims 
yiepas. ,'kųdikis?... .Kam ' čia 
svoriu ? Tjęk y|pilionų žmpmų 
kas dieną gimsta ir miršta, 
Bet $įtai( Jaunai margaitei Jai 
tikrai ąv.dfbų... turtingas ka^ 
tulikas ir <ženotas (žmogus ją 
suviliojo, bet pęjieš jo. dolerius 
ką tu čia.atsi^pirsi. Dakturas 
čionais neturi vaistų*

II.
^Baisių riksmų ir šauksmų 

•lydimas išlindo į šį pasaulį 
mažas vyriškos gimties sutvė
rimas ir nukrito ant dumblinų 
skarmalų... Daktaras jį apdo-j 
rojo, mųtina mergaitę -šiek’ 
liek /sui$nnno, b (dėvas iš ru-j 
pėsčio fprtaigėr^|Kudikio tėvaa 
tą pačią naktį . ir lygiai tuoj 
•pačiu laiku ąpyčių sakė keik-į 
damas bedievius už paleistu*] 
ravimą ir aplamai už visokius 
įgriekus, o jo'draugas klebonas 
gavęs naują ir jauną gaspadi- 
nę 'Ovidijaus ‘*Ars 'Ąmatarii 1̂ 
skaitė.

tūULO “CA$miR*OII7UI>BMO- 
f KR ATI JOS ŠALININKAMS

--------- -
Fašistų “Vienybė” neseniai, 

gyrėsi, kad jai ibutų didelė gaiš 
be, jeigu ji galėtų kalbėti žval-i 

.gybps jvardu. .Dabar Ji tpadarė; 
dar -vieną “žink&nj “progreso”' 
keliu.

Neya Juoku fo^ję ji 
duoti “castųr oil” tiems, Jkmu© 
■stoja yuž demokratiją.
dient /liežuviu* bando parpęgdžio- 
ti .Italijos'Juodipą^h^lūh18'

ii*
starui say

III.'

ųjąiųa, dabar jąuriš kalėjimo 
išėjusi, giitvese.savo jauną kū
pą pardavinėja... Dabar jinai 
jau apsirengusi... —Mat.

Rašo Dr. A. Montvidas.
(Pagalvokite, >kiek Cbieagoj 

yra painų. iŲž ;kMk<WUą ^mies
tas -paima spo tapk1 Stalius ir 
tukstaltaius kas mietai. jKiek- 
vięna krautuvė ir {krautuvėlė, 
kiekviena ,dirbtuve Jr dirbtu
vėlė Juri gauti, iš miesto po 
vieną ir daugiau JęteŪiuų, už 
kuriuos .reikia .mokėti .po kę- 
lis ir kelias dešimtis dolerių. 
Automobiliai, vežimai, elevato
riai, šilumai verduliai, šuns ir 
peteli visi . kiti daiktai aptak- 
,supjauti. Už mamų inspekciją, 
savinjnkas moka bent .penkia- 
t.ą dolerių' pietuose, nors jis 
abejotų, ar ji buvo padaryta. 
Taksuojami rakandai, krautu
vių lavoras ir 'kitkas. Nelengva 
ir įsivaizduoti, kįek milionų 
dolerių miestas .surenka kas 
metai. Gyventojai -taksuojami 
valdžios, ateito ir miesto. Ir 
vis da papjus taksus bandoma 
uždėti.

Niekas jieginčįįa, kąd vald
žiai neturi tėiąjpgų .išlaidų, 
'ypač miestas. Reikia .taisyti 
gatves, jas apšviesti ir ,užlai
kyti. Reikia .mokslo įštaigų ta 
mokytojų; policijos ir ugnia
gesiu; sąnitarų įr ^kitokių įdar
bini n kų. Bet kuomet sužino
ma, kąd yra miestų,/kurių gy
ventojai įpėka gana \ žemus 
tąksus ir yra .tvarkomi da ge"

riau už 'Chicago, New Yorką 
ir kitus skolose skęstančius 
miestus, tai darosi aišku, kad 
žmonių sumokėtieji pinįgai 
yra eikvojami, vagiami arba 
išleidžiami neišmintingiems 
sumanymams. Vieni politikie
riai puola kitus už pinigų eik-. 
vojimą, suktybes ir taksų di
dinimą, bet kaip tik patys val
džion patenka, Tuoj suranda, 
kad pinigų stokuoja ir vėl tak
sus ‘kelia.

Piliečiai pradeda užmiršti 
tuos laikus, kuomet galima 
buvo surasti vieną kitą teisin
gą /politikierių.
Kuomet namų savininkai ne

nustoja rėkę prieš nepakelia
mus taksus, politikieriai skel
bia, kad ireikalingas yra pa- 

t lengvinimas, todėl jie . apdčsią 
taksais automobilius, .gazoliną, 
įžanga ų teatrus, saldainius, 
tabaką Jr .kitką. .'Reiškia, < painų 
savininkai turės užmokėti vis 
tiek,jtik dap kitokiu keliu. <

Apie tąUkad, publikos sumo* 
ketų ipmigų nevogti, necikvo- 
ti, i bįje 'kam • peš vaistyti, nekal
bamą. Butiipii tyri būti surin
kta nemažiau, kąip įPirma. Da 
daugiau -negu pirpia. .Ir juo 
pąlijikieiąai JJgiau -lavinasi sa-» 
vo jamftta. »tuo įabtau -miestai 
brendu , į skolas. Išrodo, kad 

ta paskultamą 
marškinius .^įduotų’ vis rtaą 
miestas įš ,skolų ir dmdų aięišr 
bristų. \ j

.čia Jau > nė, depresijos, nė 
blogu laikų brfhedarl^a’kbiusii 
nuis, (p iSįukįykių, Jr
Skirstymo 'pinigų Jieiąmintiin 
gieąis ri’eikalams.

■ w
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£RAFAS bhakhia
A. Ve juoda

An t rytoj aus turtingas ka taj
Mikas ir nelaimingo sutvėrimri 
tėvas savo pačiai nupirką 
pąųją apsiaustą, ^klebonui da-* 
vė penkiasdešimkę už savo tČ-i 
vp jdu^ią, jo /Huipute .paleidę 
guųdus, kad lietuvių tirštai ap- 
gyvęūtoj kplmųjpj atsiradę! 
viena paleistuvė. Nedėlioję 
kjdbųnas Įdhai iškilmįugai mi-į 
šĮąs -UŽ Šito sulVęrimė-j 
lio tėvo Jušią ir pamokslą pa-į 
sakė wie svetiinotoriayipųb

Dąktaras, žinoma, piąįo nc-
i 

d
. ^kaumalais apsidengusi Jau-, 
uui /motina ipaakaipbino <katalF 

) *ko >ir (ženptoi biwioriaus idliiris
Viduje ^vočiai idinkšminosi ii 
dainavo ir visi Jiųkėjo jo su
lini tapti se^ipjįngu htame 
tfium: visi šyeųtė sunaps 40 
.metų vardines.

• Skarmalais apsidengusi 
■na anergaife andtina <susHik<xsu 
savo sunaus -tėvu kataliku -ir 
ženotu žmogum. Klebonas 
kanape “Vita uoą.tra brevis 
.ėst” 5dąinayo. ^Katalikas ir že- 
motasįžmągus įpznįierįus pa- 
Aapke ^ppjicįją.

sakė ąpic svetimdtoriayipKą 

gavo ir gauti nepitikejo.
' k

IV.

apspangusi $

pasak^ą.: i- ?
—Mojtaą ^pyksta, tėyąs mu

ša,.. Negaliu . valgyt, s jfllabpa
ž»n kas Gė-

visi JiiRlįįapi. ’ .♦
<0 jfgvas ubus ..iMtojpęs sa- 

■v.o' iįtoriis pasakoj a: ' r
—Zinai, ką, daktare, ji su

v *
Ant. rytojaus Teisias <pąsa- 

ke :v,Ųž ^ridkšmo koįimąj įr už 
nethjtautyį, 4)asifIgipią dę^imts 
doieiįų ^jąitamč dr‘ teismo ^iš- 
,laidai. $l^talais apsidengus 

motina at-

doros I^gotojos 
įrįjtapyitao armijos senmer
gės Stengėsi “antgęro^kiaįįo at-. 
vę|tV,” o skarjitaW^uWi°“ 
tas* kūdikis Cvęrke kol

tas 'palaidojo, p, jauna ;mcrgai- 
te visų laimučių ir davatkų

^nėrgaitė motina at

,J Dora n & Co.,,u ,,,,,, 
paklausiau,.<kas jį taip labai iš
gąsdino.

Jonatanas ^buvo dabai išbalęs 
ir jo beveik iš antakių iššoku
sios akys, pusiau išgąsčio, pu
siau -nustebimo apimtos, aky
liai žiurėjo į aukštą, ploną vy- 
,rą, su -erėlio nosimi, juodais’ 
ūsais ir nusmailirita barzda; 

i kuiiis taip * pat- akimis sekė »gra- 
Įžiąją, ^karietoje sėdinčią, mer- 
,gaitę. Jis J ją. 'žiurėjo taip at
sidėjęs, kad musų 'visai nepa
stebėjo, ir 'todėl -mes galėjome 
Jį igerai išstudijuoti. Jo veidas1 
.nebuvo jgero žmųgaus veidas? 
jis buvo ‘žiaurus, .šaltas ir gaš
lus, ir jo ;Jideli balti dantys, 
ikųrįą |lar baltesni kon- 
itrašte su nepaprastai raudono-* 
mis Juponus, ‘buvo smailus ir 
ęMtrųs, lyg įverta ifentys. Jo- 
;nątanąs yįsHą- ,pąnjir4$s, įtam-; 
fpęs akis į Jį Žiurėjo ir ,pradė- 
.ją.u JUd .JĮįį. mopažįsta-,

(Tęsiny®)
. J. <,«. <VU . ; ’ / . ’ •*

'Gedulingos -mišios buvo la
bai paprastos ir Jiudnos. Jų jš- 
klausėme 'tik mes dbu ir Valio
nio Tarnai, vienas kitas, drau
gas iš Exeterio, jo Londono /at
stovas ir svečias, atstovaująs 
Sir Joną Paxtoną, advokatų 
draugijos pirmininką. Jonata-| 
nąs ar aš stovėjome prie vie
nas kito, pętis >į petį dr jautė-! 
me, klad mus Apleido vienas ge-į 
Riaušių draugų...

Į miešta ^^įžome ,pa.bylomis,- 
įsėdę į /autobusą, < kuris /muš i' 
nuvežė į Byde ‘Parką. Jonata- 
i«as spręsta mus, kad norėsiu 
ten pakvėpuoti tyru o^ų, pa-s 
sįulė praleisti kiek įtaiko ipai;*n 
jke, - todėl a.teisėdome ;aąt yieno 
<suplo; bet panke' .buvo dabai 
mažai įmonių ir eilės (tuščių 

'§.uąl.ų įtarė tabai liūdną Jr .ne
jaukų Jspudį. Jie mumyse su- . 4 -
kūlė .atainjinimus ^pie ,'kėdę ^W.tąb?tą. Jis ^aje-
(mie, kuri dabar visuomet ibus1 
Tuščia; <atsistqję nuėjome. į Pi- 
iccadillį. Jonatanas !laike man1 
ųž ritakos, kąip Jr senais taH 
ikais, kuomet aš <dar -nebuvau 
pradėj uši’taiikyti mokyklą..Jąp-į 
čiau, kad taip neišpuolč ^daryti,- 
;nes ..negali per ilgus metus -mo
kinti i kitas; mergaites mandagu
mo ir ėtįkėtos ir Jšvęųgti ‘dalį; 
to pedantiškumo įsiškvefbįapt 
į .savo hudą;. bet Jai ..buvo Jo- 

fQatanaą Jr. jisrtavo mano vyras, 
be to,x mes nepažinojome, nei 
viepo sutikto žmogaus — O 
mums visai nerūpėjo. \ar>ji$ 
muš pažino —<todej ejoipe sau 
ir įtlak. Beeidama Užsi|iur6jąu 
į takai ^aal.ą mergaitę, kuri 
tupėjo Južsįdėjuši labai didelę, 
plajčįaiė, teitais, skrybėlę ir 
sėdėjo patogioje . lengvoje ka*»

i riekti e, prie vienos žymesniųjų’ 
Lop jono cukrinių, bet v netikėk 
tai i Jonatanas. apspaudė mani 
rai^i tįęk: sutaptai, !kąd »įš 
skausmo sušukau. Tyliai pa
šnibždėjo pats į savę:’<c 
Papieštai Jąnąįapu „.labai ,i?upį- 
.nuosi, ,p$3 vjsuom.et „turėjau 
drebėti, jka.d /.vėl ihdks nerviškas 
.antpuolis <d1i į Jį perdaug pa^ 
veikti; todėl atsikreipusi j ji

Jo Dievas žino :ką ..įsivaizduoti, 
iįiek .jąpie .bųvo-ųeapyk^ntas 4r, 
^žiaurumo. Dar kartą -paklau- 
ittata vtaųataRO, >ko t jis rtajp ąšsi- 
(gaudo, Kb$t utaakė, ^greičiausiai 

fMdtaš, >kaip Jr Jįs^ 
viąkų'“Ar omatai kas 
Jis«yra*?” ' t

fRNe, •brangusis”, atsakiau ? 
“jo ^nepažįstų; l<as jis?” Jo at- 

(fitąkymP;Jy^ėvman gerokai bai
mės ir J^jutąu šiurpą perbė
gant per kūną. Atsakė lyg ne 
į mane, Miną, bet kokiai tai 
-nežinomai -esybei, kuri su juo 
paslaptimi $a}taosi.

f^Tai Jis,: (jfe I”
>Mąno brangusis buvo ko tai 

vį^gąsįtataš — labai, labai iš
gąsdintas; esu tikra, jeigu jis 
ten nebūtų tupėjęs mane atsi
remti, Jis butų supuolęs ant 
ša|įgatvio. Jis tik žiurėjo įtem
pęs akis; iš (krautuvės išėjo 
vyras su mažu ryšulėliu ir pa-

ve kalbėdamas, tarė:
'“Beveik esu tikras, kad tai 

Grafas, bet jis labai pajaunėjo. 
Dieve brangus, ar tai galėtų 
būti! Dieve! Dieve! Jeigu aš 
tik žinočiau! jeigu aš tik žino
čiau!” Jis buvo tiek susijaudi
nęs ir rūpesčio apimtas, kad 
nedrįsdama versti jį galvoti 
apie keistąjį žmogų savo^klau- 
,simais daugiau negu reikia, 
stovėjau tylėdama. Bet po ke
lių minučių lengvai patraukiau 
Joną taną į priekį ir jis, laiky
damas man už rankos, nesi
priešindamas davėsi man veda
mas. Paėjome kiek toliau ir 
prisiartinę prie suolo, prasėdė
jome trumpą laiką Grant par
ke. Diena buvo kiek šiltoka ru
deniui ir ten radome jaukią 
vietelę prie didelio, 
.apsupto tvenkinio, 
įtempto žiūrėjimo 
Jonatanas užmerkė 
glaudęs galvą prie 
įtinęs, įpuolė į ramų, gilų mie- 
igą. Spręsdama, kad tai jum 
idaugiausiai galės padėti, neju
dėjau, duodama jam progą ge
rai pasilsėti ir atsigauti. Už 
dvidešimties minučių tačiau jis 
įprabujo ir tarė į mane gana 
linksmų balsu:

“Kas, Mina, ar aš buvau už- 
tmįgęs! ’O, dovanok man . už to- 
•kį ąpsilęįdimą. Einam, sustosim 
jkur nors ir išgersim ,po stikli
nę arbatos.” Matyt, Jonatanas 
(jau užmiršo apie .aukštąjį, ne- 
ipąžįstamą vyrą, .kaip ligoje jis 
,buvo primiršęs apie įvykius, 
■kuriuos šis vyras jam priminė. 
(Man nepatinka tie jo užmirši- 
,mo antpuoliai; gal tai yra ko
kios užsjlikusios smegenų žaiz
dos pasekmės. Nedrįstu jo*klau- 
įsiniįti, nes tą jau daugiau jam 
[pakenkti, negu gero padaryti; 
bet, pagaliau, kaip nors turiu 
sužinoti jo kelionės į Transyl- 
yaųiją faktus. Bijau, kad jau 
(atėjo laikas atrišti tą ryšulį, 
(kurį Jis man įdavė dar buda- 
imas ligoninėje ir sužinoti kas 
jjąm atsitiko. Jonatanai, žinau, 
tidun dovanosi, jęįgu aš padary- 
[šiu klaidą, bet tai tik tavo pa-' 
ities labui.

Vėliau. — Liūdnas .grįžimas 
(namo visais atžvilgiais ■— ne
bėra tos brangios dūšios,, kuri 
(juose .gyveno; Jonatanas dar 
iišb.alęs ir išsiblaškęs po naujo 
;senos jįgos pasirodymo; o da
bar telegrama ųuo kokio tai, 
iman nepažįstamo Van -Balsingo.

“Man nesmagu tamstai pra
nešti, kad ,ponia Vestenrienė 
imirė .penkias .dienas ntgal, b 
ILuęįja mirė užvakar. Jos bu- 
ivo .bartu palaidotos .šiandien.”

Dieve, .kiek daug .skausmo 
•tuose rtrumpuošė .žodžiuose! Ne- 
Hąimįnga jponia Vestenriuuė! ne- 
il.aiminga jLųcija! Pranyko ji, 
įpranyko, daugiau mepasirodys 
jtarp -musų! Jr . vargšas, melai- 
Udngas Arturas, metakti tokios 
.Savo gyvenimo ipąžibos, .netekti 
|jos saldumo. JJieve, .suteik 
imums .kantrybes ,pakelti musų 
(skausmų 'Paštą i

,Pr. Sevardo dionynas 
Rugsėjo. 22 d.

(pasibaigė.
iRiųgįą >ir battu ąu savimi nu
sivežė ir ^Kvintą Morris. Pui- 
(kus vyras.tas Kvintas! *Esu ‘tik- 
iras pačioj savo sopančios šir
dies gįtamoje, kad Jis tiek pat 
fperkentojo dėl Lucijos -mirties, 
kaip ir mes visi; <bet Jis visą 
;taiką išbuvo 'tvirtas, išlaikė

medžiais
Po ilgo, 

i tuštumą, 
akis ir pri
mano kru-

Viskas jau
Arturas sugrįžo Į

ididvyris. Jeigu Amerika .ygali ir 
itoliau gimdyti .tokius .'Vyrus, ji 
nšbikro bus galinga; tvirčiausia 
jPasąųlio jggą. Van Hėlsingas 
Įguli, >ątailsė<Įamas' Pueš kelionę, 
išiąnakt išvyksta ’į Ąmštcrda- 
įrpą, bet, sako, grįš atgal vytoj 
yakąre...

*(Bųs daugiau)

Itariėta nuvažiavo. "Juodasis, 
Dieve!” (aukštasis vyras nusekė paskui 

yą.Aakimis- Kuomet karieta už
sisuko *į -Piccadilly, jis pasišąu- 
tyęs ^vežėją irgi nuvažiavo i tą 
J)usę. Jonatanas visą laiką i jį 
žiurėjo ir, galų gale, lyg,į sa-

l"1-— .......... ... . . ............. ...... .........................

ATĖJrfO No. 1
4982 metų. ^ninti 45c. Ga- 
įlįnia gauti ^‘Naujienose”. 
' “NAUJOJI B ANG A”

Atėjo firmas numeris 
Uruguay paŽMtidųjų lietu
vių leidžiamas TajkraMis. 
Galima gauti oNaujuuiosc”. 
Kaina lik 5 centai.



Ketvirtadienis, Kovo 3; >32s.

Bridgeportas
Pavogę policijos automobilį

Chicagoj. pasitaiko visokių 
įvykių, bet vasario 28 dienos 

/ įvykis skyrėsi šiek tiek nuo 
kitų.

. Dalykus. buvo. toks. Policinin
kas atvažiavo automobiliu ,į 
mw>ų: Bridfceportą. ir užčjo į 
vieną. įstaigą kokiais ten rei
kalais, o automobilį paliko 
Halsted: gatvėje.

Kaip ilgai policininkas buvo 
viduje,, as nežinau,, bet kai jis 
išėjo laukan, tai neberado, sa
vo mašinos, nes vagiliai jau 
buvo - nuvažiavę’ ją.

Kiek teko patirti, tai šiam 
policininkui jau- antrą kartą 
automobilį pavagia. Pirmą kar
tą kai pavogė, tai jis pats grei
tai-jį surado, o.kaip dabar bus, 
tai klausimas. —Senas Petras.

Harriett Shosky, 5235 Wtighi- 
ave., buvusi bankininko 

pareiškė, kad Lack- 
owski privertęs ją prisiimti at
sakomybę už $55,700 vertės 
brangių popierų, kurios atrodė 
buvusios pavogtos kokio nors 
banko kostumerio. Mergina dar 
paaiškino, kad Lackovvski pa
varęs ją, iš darbo vėliau kal
tindamas išeikvojimu i banko 
turto.

Laekovvski buvo. 4Z metų am
žiaus, paliko tris- vaikus, 
gyveno adresu 2954 Logan 
levardk

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
1932 metų valdyba: pirm. T. Janu
lis. 3430, So. Morgan St., vtae»piim. 
K. Demereckis, 3131 So. Walla£C. 
St., nut, rašt. Peter Kllliš, 3144- 
Auburn Ave.i fin- rast. Al Kaų/alps,, 
3 842 So. Union Avė., kaperius A. 
Zalatorius. 827* W. 33rd¥St„ ko n trr 
rast. Jonas StanaUiSr ižjo, gĮobėjąi 
J. Kriksciunas ir Iz. Masaitis; maršal
ka A\ Vilkis, ligonių prižiūrėtojas-K.' 
Valaitis.
Susirinkimus laikę kiekvieną mėne

sio. pirmą sekmadienį, 12 vaL dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.

Jis 
bou-

Kova
dėl

mokyklų taryboj 
kaštų kapojimo

Užsidarysią Simfonijos 
orkestrą.

Charles H. Hamill, Chicagos 
simfonijos orkestros organizaci
jos prczideaitąs, paskelbė, kad 
tur būt teksią uždaryti neribo
tam laikui simfonijos orkest
rą, kai pasibaigs šis sezonas.

Orkestrą duos, kaip apskai
čiuojama, šiemet apie $82,000 
nuostolių. Praėjusius metus jos 
nuostoliai siekė lik pusę šių me
tų sumos, ir tai . sunku buvo pa
dengti jie.

CKicagos Smfonijos orkestrą 
išsilaikė-41, metus.

II'I"'II Vili

Jacobse algR ^5,000 
metams

Paskirtam Gauk kauntės ase
soriui Jacobsui bus mokama al
gos $15,000 metams; kiekvie
nam iš dviejų peržiūrėjimo ta
rybos narių ix> $9,000 metams.

Piliečių komitetai ir eksp_Wr 
tai Chicagpa, finansuose reikia? 
lauja, kad mokyklų išlaidos 
šių metų biudžete butų nuka-* 
potos. dar. $30,O00,0Ql) ir, kad 
biudžetas; siektų, ne daugiau, 
kaip $65,000,000. Toks bįtidže- 
ta$, nužiūrimai atatiks laukia
moms pajamoms. Bei: mokyklų 
vyriausybė rojlo priešingumo 
kapojimui* Deliai, to ir. eina 
kova,

“1--------------------------r—

Šiandie atsidarys Sears 
■Roebuck krautuvė

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJ; No. 1 valdyba 1932 
m.,, pirm.) Jępas Motuz, 2430 W. 
46 PI., pag. Kaz, Kačinskas,, 7204 
S, Rockweli St.. nut. rašt. Joe Da« 
bujs.ki, 1703 S. Union Ayc., iždo rašt. 
A. Ambutas, 16000 S. Lincoln St., 
Harvcy» I|l.» kasierius Ai Čėsna, 4501 
S> Pauliną St, kasos globėjai,. — S. 
Skridulicnė ir Jadv. Kačinskienė, du
rų. sargas i P. Tiškcvičia,

> Laiko susirinkimus kas- mėnesį 
pirmos kas antrą nedėldįenį, 1. vai. po 
pjetų, Antano Čėsnos. svetainėj, 4501 
S. Paulina St.

po

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPORTO 
valdyba 1932 m.; pįrm. Si. Mažeika, 
.3 149 S. Halsted St., pag. K. Sabunai- 
tis, 33 28 S. Emerald Avė.,; nut. 
rast. S. Kuncvičia, 3220 S. Union 
Avė.; fin. rast, D. Gulbinas, 3144 
S. Wallace St.; kopjr. rast. V. Stan
kus. 6606 S. Mozart St.; kasierius 
P. Balsis, 5653 S. Throop St.; ko
respondentas P.' Balutis, 3327 S. 
Halsted St.; maršalką L. Liaudans- 
kas, 3130 S. Halsted St. 
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmą 

trečradicnį, 7:30 vai. vakare., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj.

■i ~ ’ ■ *

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS. Valdyba 1932 m.: J. Byans- 
kąs, pirmininkas, 934 W. Marųųettc 
Rd., S. Cbąpas, vice-pįrmininkąs. 
938 West 33rd St.; Š. Narkis. 
sekretorius, 2859 W.- 38th PL: J. 
Yusbkevičįus, iždininkas, 3647 Ar
cher Avė,; Kasparai,, finanjųfraš- 
tįninkas, 3534 So. Lųwe Avi,; Z. 
Grigpnis. kontrolės rąjt^, 4427 So,-. 
RrandMo Avej J. Vitas, kasos, g|o-; 
bfcfajĮ, 923 33rd Piace: P. Sa- 
kplauska^.f mąriaika, 31fl4: Auburn, 
Ąv«,; Linlbinaih. Jji RasevRe, R 
Žukauskai—knygų revUoriai; J. sku
tas, Miį Liubinasf—LieĮte, Auditorijos 
Atstovai; J; Vitas, Sjį.- Chapas. Dr-jij, 
Sjusi y, /Atstovai.
Susirinkimais atsibuna kas antrį;- ne- 

dčldįjenį kiekvieną mėnesį Chtcagos Lie- 
vįų,Auditorijoj, 12(Val. dieną.
-■ ............................................ -................ . ..........................

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBįO valdyba ,1932 
metų: Pirmininke Antanas Stukas, 
848 W. 33 St. Pagelbininkąs Juož. 
Rūta, 3141 S. Haltsed St. Rast. nut. 
Stan. Kuncvičia,. 3220 S., Union Avc. 
Fin. rašt. Feliksas Kasparas, 3534 $. 
Lowc Avė. Kontr. raŠL P. Petraitis, 
3 228 S). Union Avė. Kasierius Juoz. 
Račiūnas, 3133' S; Halsted St. Apie- 
kunai kasos, B. Yenkauskas ir E, 
Bliumas. Sudžia K. Valaitis. 
Susirinkimus 1«1>ko; kas mėnesį pjrmą.

penktadienį 7:30 vaį, vakare, Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halųed St,

............. . } i> . ....... ..... ... i"*11"" """i" .
• F. Raito, J. ty Gąižauskas, J, T. 

Chilauskas, Lcon Paukšta.
Kliubo bustyne — 4558 S. Mąrsh-r 

field Avenue.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTĖ- 
RŲ, Valdyba 1932 meams, Chicagp, 
III,: pirm. Em. Milerienė. 1030 
Central Avė., Evanston, III., pirm, 
pagelb. P. Grigonienč, 3322 S. Union 
Avė., nut. sekr. A. Dudoniene, 7917 
S; Harvard Avė., fin. sekr. Ant. 
Valančunienė, 5929 S. Throop St., 
kontr. Ona Daraškjenė, kasos globėja 
Marta Kizienė, iždininkė Pet. Senu- 
lienė, maršalka Kaz. Astrauskienė, 
trustisės A. Grigonienč, O. Mažeikie
nė ir Ver. Bakutis.
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią 

subatą, kiekvieno mėnesio, Mark White 
Parko knygyne.

.    7—       II —■■■.■■■■I   

! Lietuviai Gydytojai

DR. A. .J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

' 3147 So, Halsted Street
Tel. Calumet 3294

Nuo 9 iki 12 vai. dienoi ir. 
nuo 6 iki 9 valandos -vakare

Phone Canal 6222

DR. S; BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22ncb Street

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

Telefonas Republic 7868

šiandie oficialiai atsidarys 
nauja Sears Roebuck & Co. 
krautuvė vidurmiesty, Stale 
gatvėj, prie Van Buren St.

Gražiai dainavo, gra- 
jo ir? kalbėjo

DR-TĖS SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES 
V. JĖZAUS valdyba 193 2 m.: pirm. 
Thomas Janulis, 3430 S. Morgan 
St.; vice-pirm. Frank Bacevičia, 
59 39 S. Peoria St.; nut. rast. Frank: 
Bakutis, 2603 W. 69 St.: fin. rast. 
Jonas Adomaitis, 84 3 W. 33 PI.: 
kasierius Jonas Byaųskas, 934 W. 67 
St.; kasos glob. Juozapas Adomaitis 
ir Juozapas Šalčius; maršalka Jurgis 
Janušauskis; teisėjas Juozapas Urba; 
teisėjo raštininkas Kaz, Dcmcrcckis; 
knygius Juozapas Bubnis.

UNITįY L. B< KLtlŲBp valdyba, 1932 
metams: Pirmininkas Louis Rukšėnas, 
443 7 S. Wood St.; vice-pirm: Jos. J. 
Yųrchas. 4558 S< Paulinų-, Sc<; pro
tokolų rast. Jos. M- Gaižauskas, 4607 
S, Honore St.; finansų rast. Bol. St
reiko, 4555 S. Paulina St.; iždinin
kas V. P. Pieržynski, 4558 S. Pau
lina St.; iždo globėjai John Yurkus 
ir Vincent Kupdrot; manažeris Jus- 
tin Kurpis, 1714 W. 46 St.; manaž, 
pagclb. Frank Klunbis, 4521 South 
Wood St. Trustces — N. Karklelis

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju, jūsų na
muose arba studijoj

730 W. 62 St.
TcL Engteyvood 5840

Graboriai

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą< deltor 
kad pačios Naujienos 
yra: naudingos.

. Graboriai

----- o-----

DB MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek- 
. nūdieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483'

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų > Patarnavimas lair 
dotuvėse ir kokiams; rei-» 
kale visuomet esti sąii-, 
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymai sky
rių*

3307; AuburnAve.
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

dfiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

* Ofiso ir Rez, Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard i 5203 I
Boulevard 8413,

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo, 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Uetuviai Gyjytojaj 

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninka.is, Ketvergais ir Subatoms 
2420 IV. Marųuette Rd. arti. Western AjV. 

Phone Hemlodk 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -u 

1821 So. Halsted Street

Phone- Boulevard- 7042-

DR. c; Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Pr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180* Archer* Avenue*

Hemlock 8-151
DR; V. S. NARES

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

2420 Marguette Road

Valandos: 9t—12, 7—9, Antradieni ir 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. IHth St., netoli Morgan Sft 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde. Park 6755 ar Randolph 68.00,

Ne mažiau^ kaip 50 cen
tų užplunku kirpimą
Barbernių savininkų susirin

kime, įvykusiame Morrison 
viešbuty, nutarta imli už plaukų 
kirpimu nu mažiau, kaip, 50 cen
tų* Bet susirinkimas leido im
ti. ir. iki 6.0 centų, jeigu barbe
nai nori* Tai buvo.viduriuies? 
čio barbėsiu sąvininku susi
rinkimas.

Kas turi radio savo namuose 
tas praėjusį antradienį, kovo L 
d., galėjo praleisti linksmai vąT 
karą, nes Pcoples Furnitūra 
krautuvės, tą vakarą siuntė oro 
bangomis labai gražų. dainų, 
muzikos ir kalbų programą nuo 
7 iki 8- Valandos.

Iš tikrųjų, reikia pasakyti, 
kad kas kartas Peoples krautu
vių duodami radio programai 
darosi gražesni ir įdomesni 
klausytis. Pavyzdžiui, šį kar
tą gerai išsilavinę dainininkai 
ir dainininkės gražiai dainavo 
tai solo’se, tai duetuose, o,ypač 
kvartete. i

Taipgi kalbos Dr. Draugelio 
ir adv. J. Vaičiaus labai įdo
mino klausytojus, o jau nauja 
ir graži muzika, kuri, buvo pa
tiekta Lietuvoj įgrojitomis plo
kštelėmis, tai tikrai linksmino 
kiekvieną klaus y to hp—Klausęs.

LIETUVIU PILIEČIŲ
KLIUBO AMERIKOJ valdyba: 
m įninkąs K.
Auburn Avc., 
das, 1900 S.

BROLYBĖS 
pir- 

Laucius, 3317 South 
vice-pirm.. J. Gclgau- 

Union Avė., nut. rašt. 
715 2 S. Racinc Avc.,

Huto rašt, W. Didžiulis, 3 5 36 So. 
Parnell Avc., kontrolės rašt. B. Žoli
nas. 293 1 S. Emerald Avc., iždininkas 
J. Žyminčius, 702 W. 31 st St., iždo 
globėjai; M* Narbutas, 4 803 So.. 
Throop St. ir. E., Bliumas., 32J3 
Limc St., ligonių globėjas A. Simeo
nas, 3 127* S. Lowe Avc.

S. Mš SKUBĄS I 
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykaį 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532,

1327. S9, 49th,Ct.

Telefonus, 

Cicero. 3724«

Lietuves^ Akušerės

Clarence Daer.Qw gins 
Masale

Jau kuris laikas atgal sukė
lė žymw dėmesio įvykis Ha 
vvai.saiuse, kur havajietis išgė- 
dijo Amei’ikos laivynų leitejyaU- 
to».Tobma6 Massie moterį, o pa
sėkoj; kaltintas tuo nuąižepgi 
mu havajįctis buvo užmuštas.

Dabar Glaręuee Darrow, chi- 
cagietis, ir. Duodley Field Ma
lone, Į)ag*ą'rsėjęs New Yorko ad
vokatas ,sutiko ginti-Massie ir 
kitus kaltinamuosius byloj dei 
havajiečio užmušimo.

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1932 Metams.
ILLINOIS LIETUVIU PĄ$ELPOS 

KLIUBO valdyba,: dėl 11932, m. Jonas 
Bijanskas, pirm., 934. W.< Matquette 
Road, Stasys Mažeika, pirm, pagel- 
bininkas, Adųlpb Kąuląkįs,: nuų rašt,, 
3842 S. Unįon Ąve., Frank Norkus, 
fin. rašt.. 4342 S. Talman Avc., F. 
Bakutis iždininkas, 2603 W. 69 St.. 
J. Adomaitis ir J. Janušauskas, iždo 
globėjai, D. Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėnesį 

pirmame penktadieny, Chicagoa. Lietuvių 
Auditorijoj, 31^3 S. Halsted St., 7:30 
vai. vakare.

■ ■■■r—r ......................................  r11 * —

Nusižudė lenkas banki
ninkas.

įšokdamas į Lincoln. Parko 
prūdų antradienio vakarų nusi
žudė Frank Ę. Laek<iwski, už
sidariusių Northvvcstern Tfrusti 
& Savings ir Socond > North- 
wpjitprn. State bankų-, psežidoik 
tas.

Policija surado jo kūną, kai 
pastebėjo. pamatytą jo automo
bilį vadinamame Outer Ųrive 
arti tilto.

Polieiia, užtiko prisegtą, prie 
auicunabiilo laiškelį. su> nuro 
dymu namų adreso ir telefono 
numerio, ir. įspėjimu kokį, gra^ 
borH>pa*aukti.

Tą pučių dieną Liickowskį 
buvo/ ūi^joc Eeiubergo lwnbar 
rineee, kur teisėjus ieško už
sidariusio Second NorRnvest- 
enli bajdco turto. < Teisme p-lė^

ALICE SAUDARG 
po tėvais Rimkaitė

Mite vasario 29-dienų > 1 932 / 
| metais, 7:30 valandų vakare, su-' j laukus 28 metų amžiaus.

Paliko dideliame nubudime vy- I rą Vincentų, motinų Barborą, tris, 
brolius —- Jjiozapą, Joną- ir . Pet
rą. švogerj James Sgud^rg ir bro
lienę Carmellų ir gimines.

Kupaą pašarvotas 6733 South, I Rockwcll St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj ko- I vo 4 dieną, iš namų 8 vai., ryto R bus atlydėta į Gimimo Panelės 
■ Šv. Bažnyčią, kurioj įvyks gedu- 

: lingo? pamaldos už velionės sielą.
Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę
Vyrai, Motina,, Braliai, 

' S vogė ris, Broliene
r ir .Giminės. •

Laidotuvėm patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

DRAUGYSTĖS DR. .VINCO KUDIR
KOS valdyba dėl 1932 metų: Stepo
nas Strazdas, pirmininkas, 2159 W. 
22 PI., Jonas Mikėnas, pirm.-pageL 
bininkas, A. Kaulakis, fin. rašt., 3842 
S. Union Avė., Jonas Gelgaudas, nut. 
rast., 1900 S. "Union Avc., Adomas 
Herman, iždininkas, 5243 Bclmont 
Avė., P.- Thomas ir B.- Jr Žolinas, iž
do globėjai. 
Susirinkimai laikomi kas. mėnesį ant

rą šeštadieni, M. Meldąžio, svetainėje, 
224 2 W- 23rd Placc.
LIET. RYT. ' ŽVAIGŽDĖS PAŠ. ii 

PAS. KLIUB.CT valdyba: pirm. Anta
nas Valskis, 3341 į Evcrgrccn Avė., 
vice-pirm. St. Jokubauskd?, 1058 N. 
Spaulding Avęv užrašų , rašt. Miko 
Chepul, 3327 LcMoyne^Sf., fin. rašt. 
P. Labanauskąs, 2.118> Evcrgrccn Avc., 
pag. M< Budrevičiuą., 1555 N. Hoync 
Avcv kontr. J. Gumąuskas, 1652 N. 
Damen Avc„ mąrš; J.' Petrauskas, 
3201 So., Union; Ave„ kasierius J. 
Raila,. 4839 • Wįuųemąc. Avc.
Susirinkimai.) yra ląikomi kas mėnesį

pirmą.. ketvergąM
..........     IR . ■ I., I ll.l'f    I

jK EO VEIItIS 
KJfElKIMNKAS

NUSKINTOS. KVIETKOS-
Pristatome i Visas: Miesto- Dalis-

Vestuvėms, Bankietams ir- Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted-St Tel: Boulevard” 7314
................ ............. M. ,■■m n .................. .ii,, j-.

Lachavich b Sūnūs
LIETUVIS. GRABORIUS

I

Patarnauja. laidotuvėse- kuopigiausia.
Reikale meldžiame/arsiąąųkti. o, mųsu> 

darbu busite užganėdinti.
Tel; RoosevelrjZ5J5 arba 2516

2314; W. 23rd; Pli, Chjcago
SKYRIUS:

1439. S. Coutt, Cicero, III.
Tcl? Cicėro 5927 L 

d '■ ' ’ /  ____ . 11,
■ ^.ų»rre !■ 1 J■ ■ll*^ • "i-ri

TelefopMa tfųsdfc I i 38^

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčią Dovanai 
Turiu automobilius , visokiems reiką? 

ląnjs, Kąina prieinamą

3319 Auburn j Avejnue
CHIGAGO; ILL. '

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEI> ŠERMENIĮ

AMBULANCE PATARNAVIMAS. PIENĄ, iti NAKTli 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramu 
patarnavimą, kuomet jis r^ftljngąKįpatarnavimu kuomet jin

J. F. EUDEIKIS
JŪSŲ GRĄBpRIAI. 

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Vili T/tlefonah. YĄRPS J741 ir 1742

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYjSICAL , 
THBRAPY 

«i' MIDVVIFE 

6109 simth 
Albany A v.

Rbpne.
Hemlock 92.52

DR. VAITUSHj OPT. 
UETUVIS * AKIŲ i SPECIALISTAS 

Sugryio. iii Lietuvei -
Palengvins; akių(f įtempimą,. estĮ 

priežastimi. galvos j skaudėjimo,., svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo,. skaudamą* 
ąkių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso' 
trumparegystę ii;, tojiręgystę,. Prirengi 
teisingai, akiniuj. Visuose atsitikimuose 
egzaminąvimas daromas sų.-elektra. pąw- 
dąnčią .mąžją.usiąs, kląidas, Spęciąlė atyda, 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valąųdos 
nuo 10 iki 8 v. Nedaliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų dhys- atitaisomos- be 

■ akinių- Kainos pigiau kaip kitur, 
4712 South Ashland Avė.

Phpną, Boulevard. 7589.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVĖ, AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo TO—4, nuo 6 iki

Nedėliomis nuo TO iki 12

Duokite savo akis išegzaminuoti z 

; R, BLUMENTHAL 
OPTOMB.TRIST, 

20, m, 
<V. Ashland Ava- 
Boulevard ’ 6487

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų.

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vaL) 
Sęredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez, Tel. Hyde. Patk 3395 ‘

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubose 

i CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS.t.

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4- 
vai. po pietų ir nuo 7‘ iki 8x30; vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki. 12 ▼« ’ieną.

Phone Midway 2880

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos;

9: iki 12, T iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
460K South Ashland Avė.

t Netoli; 46tb> St. Chicago, I1L

Telefonas Yardt 0994)

Dr. MAME KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7. iki 8 vato Nedėl. nuo 10rilpi>12t
Rę?. Telephone, Plaza 3200

i DR*. T.. DUNDULIS;
Į GYRYTOJAS; IR CHIRURGAS 

4142 Archer. Avenue.

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

iki 12 dieną.
Teląphonai dieną, ir. naktį Virgiuia 0036

.T*ry

Rez, 6600 South. Artesiaa, Aveniu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso TeL Ganai OJ25 7 

P. Z; ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, Halsted. Street. 
CBlCĄGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
J^gjiydenęijos.. Telą Piezel 9191; 

DR; A. A. ROT 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102’ Sb» Halsted? St. 

arti 3 IstStrert 
CHIGAGO, ILL.

Valandos: 1-—3 po pietų. 7—8 valį, 
Nedėliomis it. švenud- 10—12- dieni*

DR.
Advokatai

A. MONTVTD, Ml D.
. West Tow,n State. B.ąnk,Bldg. 

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

Ttek We$t 2860 v
Namų,, telefonas-. Brunswick 0597

SVARBI ŽINUTE.
DR;B L SBTOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas-

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

Valandos 2 iki 4’ir 6 iki 8 vikare, 
Nedelioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

Lietuviai1 Gydytojai'

A L. Davidonis, M D;
4910 Sp,( Michigan Avenue

T,ef Kenwood 5107
Valandos-:

n.ųp, 91 ik|4 11 valandų tyet;
nuų.. 6 ilęi 8 /Va|ąųp#i vakaru 

apart šventadienio ir ketvirtadienio- 
f I r : ■—■■■ , ,Į.| H ri-*.|e 1 lyrryiyi

Dr. R M zoms
GYDYT,QJA$ IR< įį^RŲRW

3243 So; Hafete<b Streetf’

Ą. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South' Westcrn Avenue.

Tcli Lafayette 4146

VALANDOS-:
; nuo . 9 iki. 11^valandai ryto

nuo 6. iki 9 vąląndai vakaro
. . « .. III Į... .I-II........ ...n. I ....  ...........M... ■"■I—

DR. J. J.K0WARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

2403 W. 63rd St., Suite C
Tel. P,roapęct, 1023

Rtz, 2359 So. Leavitt St. Canal 0706
Ofiso,.vaUndps: 2 iki 4, 7 iki 9

> NędfiUpj P|4g^l sumų

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Mavjuette Rd>. 

kampas, 67th ir Artesian Av«. s 
Teląfonas Gfovcbilb 15 95 

V>|ąndp| rytę, nuo 2f4
, ir Jr9,pų pietų,, sęrądoųtf p,o pietų 

n«dėlioįns» pagal susitarimą-
u iį ..................... .. VWJTW PHW" » • • I'M*-

LIETUVIS' DENTISTAS' 
Valandos: nuo 9" ryto iki 9 vakaro.

Ofiso- Tcl.» Victoryv7188 ' 
Rez. Tcl. Hemlock 2615

njądąRąmte pagal, sutartį. 
4847 West A4th S^eet, 

CICĘROa ILL. 
X-Ray....Phonc Cicero 1260

K. G U OSį 
ADVOKATAS, 

MIESTO OFJSAfir
127 N. Dearborn Sf„ 1|13

Telefonas Central. 4.411, 
Valandos: nuo 9 • ryto- iki 4* po piet* 

Gyvenimą vistą<
3323. South HaUted St"e(. 

Tel. Boulevard- 1310* 
Valandos: nuo 6; iki 8^ vaL kiekvkuu 

vakarą,, išskyrus ketvergi 
-1_______________ 1111 10-11- ___

John Kuchtosfets
Lietuvis- Advokatas- 
2221 West 22nd Street 

Arti Leayitt Sf. 
Telefonas Canal 2552* 

Valandos 9* ryto, iki 8s vakaro.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki <>.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS'

Miesto Ofisas 77 M.’ Weųhington St.
Room. 1502 Tel., Centrą! 2,978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
■ ■M įminu"

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

4145 . Archer Avet TeL. LafflyeUe 7327^

Namų Tel. Hyd<; Pirk 3395 
' *........................—.......... . -.....

JOHN BL BORDEN 
(John Bąg^žįunjis BordAn) 

. LIETUVIS ADVOKATAS 
105 VV. Adams St.> Roon*«21w7'

TeRpbooęt RąyjjjoU’h. 6727, 
Vietotai 2151 W. St. nuo. 4-9, 

Telepbop«‘ Roosevelt* 90901 
Nttmie»8i9 ryt* W. R<PJ*Wic 9£00 .

JOSEPH L GRISU
Lietuvis Advokatas

1 4-631 <So» Ashland • AtM.
TeR, BstHfflrcidd 2JJ.O0.

Rez,! 65.1?
Tek.Rtp^bJic 9723

CHAS..A. PECT’ER 
lietuvis:ad.vqk&tas. „„„ 

155 N. Clark.St., Rooui 909 
Tcleplrone Pranklin 5 745 

Namai: 3117’S. Union Avė.
Telephone Victory 2213

U .7



North Side

North Side
Bridgeportas Susirgo p-nia Prusiene

PRANEŠIMAI

CLASSIFIEB ADS
Marąuette Park

Holdapas lietuvių namuose

Vaikai pavasarį

MADOS MADOS MADOS

<OS

For Rent

2631dau

lauk

Help Wanted—Femaie

Income Taxproga

Cicero blankas
Du svarbiu susirinkimu

įme

per kratinį

(Vardas ir pavardė)

buvo

čepukui ir dukteriai pavyko pa
bėgti, bet latsargumas nekenkia

Kam reikalingas toks pa 
tarnavimas užeikite į

Financial 
Finansai-Paskolos

ilsimai 
kreipki

Business Chances
Pardavimui Bizniai

šventadieniais nuo 9 ryto 
p , .<*• .

iki 1 vai. po, piet.

BRIDGEPORT MČTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fomišių ir pianų muverįai vietoje ir 

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

Te!. Boulevard 9336

krautuves savininkas 
holdaperį tikroj ba-

Chicagietės koncer 
tas kovo 11 d.

lietuvis, 
pašovė 
talijoj

Personai 
Aamenų Ieško

lauke. O Martinui nė bėgti, nė 
rėkti, nė pasilikti vietoj. Bėgs 
ar 'tėkš—-bandito kulka pasi-

— mažų 
kai kul-

Iš Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijos 

darbuotės
APSAUGOKITE SAVO 

PLAUKUS

atsargumą, neap- 
ir durų. O vagi- 
neatsargumas tai 
jsibriauti j namus

—Jūsų Rep. ■

.. ■

Namie dėvėti rūbas, kuris dabar yra labai madoj. Sukirptos 
38 colių per krutinę. •

Nežinia, kas butų atsitikę, 
jei čepukus butų pagavę—gal 
atėmę iš jų karą, o gal ir rai
dų i paėmę. Bet pamoka’ yra 
tokia, kad nakties laiku geriau 
važiuoti tokiomis gatvėmis, ku
rios yra tinkamai apšviestos ir 
kuriose judėjimas didesnis.

Nebuvo jai 
šviesoj pasi-

lerius, pasiėmė ir tuos pinigus. 
Apleidę Jurgelo namus, bandi
tai išsinešė savais keliais.

Tai jau ne pirmas atsitiki
mas šią savaitę Matąiiette Par
ke. Tenka pastebėti, kad lietu
viai dar nėra pakankamai at
sargus, o ypač moters, kurios 
pasilikusios namie vienos, pa
miršta apie 
žiuri langų 
liams, 
puiki

SIUSKIT HEK

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

elgesio,
bastymūisi, 
šaknis giliau

Bet mokyklų vaikai tokie 
jaunučiai: dar nepriaugę krimi
nale! karj erai 1 Ar taip?

Phone Hemlock 2323
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORTUS
6504 So. Washtenau> Avt.

CHICAGO. ILL

Kitas svarbus susirinkimas į 
vyks šęštadienj, kovo 5 d., taip

. Buvo sudaryta 5,159 rekor
dai vaikų; tokių vaikų, kurie 
dykinėjo, ažuot dankyti mokyk
lą. Tie rekordai rodo, kad iš 
paduotos aukščiau skaitlinės 15 
vaikų buvo dar tik 7 metų; 83 
vaikai — 
— 9 metų 
metų; 624 vaikai 
810 vaikų 
vaikai —

jau Lukštienės svetainėje. Tas 
susirinkimas tai Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 301 kuo
pos. šiame susirinkime bus 
balsuojami Pildomosios Tarybos 
nariai. *

Kada dabar eina taip įtempta 
kova dėl kapdidatų į Tapybą, 
tai kiekvieno nario pareiga yra 
tarti savo žodį šiuo reikalu, ki
taip sakant, balsuoti. Visi kuo
pos nariai' bukite susirinkime ir 
balsuokite!—Narys.

Jonas Budginas, daugeliui 
gerai žinomas Town of Lake 
pilietis, mirė praėjusį šeštadie-

Ateinančio penktadienio va
karą p. Lukštienės svetainėje 
vyks svarbus Raudonos Rožės 
Kliubo susirinkimas. Visi na
riai prašomi būti jame. Tafbus 
paskutinis susirinkimas, kuria
me kliubas dar priims į savo 
tarpą ir ženočius. Taigi ženo- 
čjai norintieji įstoti į kliubą, 
malonės irgi atsilankyti, kac 
nepraleisti progos tapti šios or
ganizacijos nariais.

LIGŲ 

galvos 
galvos 
ir pa-

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija yra nutarusi teikti 
pagalbos biedniems arba bedar
biams.

Draugija išrinko komisija, 
kad sutvarkyti šį reikalą —ar 
kliniką kokią įrengti, ar pa
skirti tam tikras valandas, ku
riomis reikalingiems pagelba 
butų teikiama veltui, jeigu jie 
nepajėgia užsimokėti.

Komisija dabar veikia šiam 
reikalui sutvarkyti. Vėliau bus 
suteikta platesnių informacijų 
apie tai.—Sekretorius.

Vasario 29 dieną, apie 7:30 
valandą ryto, buvo padarytas 
holdapas lietuvių namuose ad
resu 6940 So. Campbell avenue 
pas Petrą Jurgele

Patsai Jurgel vos spėjo išeiti 
darbą, kaip pasirodė neprašyti 

svečiai, o p-nia Jurgeliene buvo 
nuėjusi į skiepą. Pamačiusi, 
<ad kas ten ateina, ji skubiai 
atidarė skiepo duris, kad pažiū
rėti kas per žmonės eina.

Holdaperiai gi nieko nelauk
dami atstatė ginklus j ją ir 
privertė moterį grįžti atgal į 
skiepą. Vienas holdaperių pa
gavęs moters rankas pradėjo 
jas laužyti, sukioti, klausdamas’ 
<ur yra pinigai.

Moteris tikėjosi išlaikyti kan
kinimą, bet nepajėgė, žvėriš
kas rankų laužymas ir daužy
mas galvos privertė p. Jurge- 
ienę pasakyti kur pinigai.

Piktadariai pasipelnė 200 do
lerių. Bet ir tuo nebuvo pa
tenkinti. Taigi vienas iš jų 
pasiliko prie moters, o kitas 
nuėjo į kambarius ir dar sura-

ten pavadino mo- 
vaikų dykinėjimą 

nusikaltimų 
Blogi papročiai' 
kaip minties 

nusistovi

vys; stovėti gi vietoj 
mažiausia ne smagu, 
kos taip arti zvimbia. Visgi jo 
laimė, kad nė viena kulka jo 
nepalietė.

Ant rytojaus teko kalbėtis 
su Universal. Shoe Store krau
tuvės savininkais. Dar ne visai 
atrodė užmiršę nemalonų pra
ėjusio vakaro įvykį. Bet Za
leskis pareiškė, kad jis buvo 
nusitaręs nepasiduoti bandų 
tui, nors atsitiktų šiaip ar taip 
su juo patim. Ir, girdi, jeigu 
visi biznieriai parodytų tiek pa
sipriešinimo banditams, »kiek 
prtrodė ne labai seniai Petraus
kas arba parodytą Universal 
Shoe Store ofise, tai iš dauge
lio piktadarių veikiai išgaruo
tų noras pinigauti# tokiomis 
priemonėmis, kokiomis jie da
bar pinigaujasi.—Senas Petras.

Staiga susirgo p-nia Prušie
ne apendicito uždegimu. Vasa
rio 27 d. padaryta operacija.

Ligonės gyvybei buvo rim
tas pavojus, bet antradienį (ko
vo 1 d.) jautėsi jau geriau. 
Yra vilties ^pasveikti.

P-nia L. Prusiene randasi 
American Norvegian ligoninėj, 
1044 No. Francisco avenue.

Patartina atlankyti ligonę. 
Atlankyti ją galima’ bile valan
dą, nes ji randasi privačiame 
kambary. Kambario numeris 
315.—N orthsidietis.

Mes, chicagiečiai, sulauksime 
kovo 11 dienos vakaro ir visi, 
kaip seni, taip jauni važiuosime 
ir eisime j Lietuvių Auditoriją 
pasveikinti talentuotą jauną lie
tuvaitę p-lę Valeriją čepukaitę.

P-lė čepukaitė pastaruoju 
laiku gan retai pasirodydavo 
musų i parengimuose, tik taip 
sakant pripuolamai, nes užver
sta mokyklos darbais ir įsigi
linusi į pamylėtą savo darbą, 
muzikos studijas 
galimybės pilnoj 
rodyti lietuvių visuomenei. Bet 
atėjo laikas, kada ir musų ga
bioji smuikininkė, p-lė Valeri
ja, pasirodys pilnumoj savo ga
bumais, suteiks atsilankiusiems 
daug malonumo.

Prie progos reikia priminti 
ir palinkėti pasisekimo šio kon
certo rengėjams ir pritarėjams, 
kurie užmiršę savo politinius 
nusistatymus visi bendrai dir
ba, kad sėkmingesnis butų šis 
gražus koncertas. Dirbdami 
vienybėje mes kelsime lietuvių 
meną ant aukščiausio laipsnio, 
padėsim daugeliui talentų. Rem
kime taip moraliai, kaip me
džiaginiai musų dainininkus ir 
muzikus. —Karveliškis.

taip 
dėka 

įleidžia

1X1 a u j ienas
1739 So. Halsted St

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Universal Shoe Store, gerai 
žinoma . lietuviams čeverykų 
krautuvė, randasi Halsted gat
vėje, rytų pusėje, ties Univer
sal State banku. Jos savininkai 
yra pp. Juozas Zaleskis ir Juo
zas Martinas.

Antradienio vakarą, kaip 7:- 
45 valandą, du vyrai įėjo krau
tuvėm Vienas jų, nuduodamas 
girtas esąs, atsiprašė pasitiku
sį jį p. Martiną, jogei esąs jsi- 
kaušęs, ir pareiškė norą nusi
pirkti porą čeverykų.

P-nas Martin pasisuko į len
tynas, kad pririnkti reikiamą 
čeverykų porą. Kada sugrįžo 
prie menamo kostumerio, tai 
šis jau laukė jo revolveriu ran-

Ofiso valandos kasdie 
nuo 8 iki 8 vakare.

ir mainom na- 
biznius

PARDAVIMUI pigiai Ice Cream 
Storas. Del informacijų šaukite 

Armitage 5849

8 metų; 242 vaikai 
; 387 vaikai — 10

11 metų;
—- 12 metų; 1,058 
13 metų; 1,161 vai

kai — 14 metų; 769 vaikai — 
15 metų. Senesnio amžiaus dy
kinėjančių vaikų skaičius ma
žėja. Jie arba apleidžia mokyk
lą išeidami dirbti, arba kai ku
rie jų nuvažiuoja slydžiais ke
liais.

Ir atminkite W. Healy įspė
jimą, kad mokyklos vaikų dyki
nėjimas yra krįminalės karjeros 
lopšis. Kaip vystosi iš dykinė
jančių vaikų nusikaltėliai, liudi
ja pasaka vaiko, kurio karje
ra pasibaigė kalėjimu visam 
amžiui, štai keletas žodžių iš 
jo pasakojimo apie savo praęitj:

“Kai aš pradėjau dykinėti su 
vaikų goveda musų apielinkėje, 
kuri vagiliaudavo vidurmiesčio 
krautuvėse, aš lioviau lankęs 
mokyklą. Ne vienas to būrio 
vaikų neidavo mokyklon, taigi 
nėjau nė aš... Ašibuvau tuo lai
ku tik septynių metų, o maip 
draugai kai kurio keturiolikos 
ir penkiolikos jnetų.” s j.

Matote kas atsitinka. Vaikas 
paliauja lankęs mokyklą, '‘pri
simeta prie govėdos, gal bas
tosi kur pagal gelžkelio bėgius, 
gal slankioja paupiu, o gal va-

2631 .
ros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 36

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

giliauja vidurmiesčio krautuvė- 
:e. Mokyklos perdėtiniai įspėja 
tėvą ar motiną, kad jų vaikas 
dažnai nepasirodo mokykloj, 
: tad kur ten prapuola. O, tėvas 
ar motina, -gal būt, tik ranka 
numoja: ką čia suvaikysi kur 
vaikas buvo! Tik vėliau, daug 
zėliau, kai jau. ne. retai esti 
)fcr vėlu, tėvai ima aimanuoti, 
:ad jų vaikas tapo suimtas ir 
kaltinamas holdapu, vagyste 
irba ir rimtesniu nusikaltimu.

Vaiko nesilankymas į mo
kyklą dažnai reiškia pavojų jo 
.teičiai. Todėl dabar, kai arti

nasi pavasaris, kai pats oras 
pradeda vylioti vaiką iš trobe
sio į gatvę, į miesto tuštumas, 
jėvai turėtų ypatingai atidžiai 
daboti, kad jų vaikai lankyt.ų 
mokyklą reguliariai.

čikagietis.

Budginas turėjo real estate 
kontorą (ofisą) adresu 4551 
So. Herinitage avenue, o gy
veno pas Gudaičius adresu 
7022 So. Tallman avė.

Budginas buvo jau 68 metų, 
bet dar gerai atrodė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
po trumpos ligos. Kiek yra, 
žinoma, jis neturėjo artimų gi
minių,todėl laidotuvėmis teko 
rūpintis Visuomenės Admini
stratoriui. \

Jei kas norėtų gauti plates
nių informacijų apie Budgi- 
ną, tai malonės kreiptis pas 
graborių Ežerskį, 4603 South 
Marshfield avė., Chicago- III’.

Dabar kovo mėnuo. Kovo 21 
d. prasideda pavasaris oficialiai. 
Bet jau anksčiau dienoj pasida
ro žymiai ilgesnės, nei žiepią, 
saulės spinduliai šj||eąnj. Esant 
kiek giedresnei ,/ dienai, oras 
traukte traukia net senius iš na
mų j gatvę, į parkus, į paežerę. 
Prasideda, sakytumei, pavasario 
“karštligė”.

Jeigu pavasario oras daro įta’ 
į šuagusius, tuo didesnės 

takos jis daro j vaikus.Kai žie
mą, būdavo, vaikas storai aprė
dytas iškiš nosį iš stubos ir vėl 
bėga’ vidun, tai pavasarį jo ne
begali įvaryti namam-Kai žie
mą, būdavo, vaikui mokykla tik
rai maloni vieta, tai pavasarį ji 
dažnai pasirodo jam nepaken
čiama.

Ir ot pavasarį tėvai kaip tik 
privalo atkreipti juo didesnį dė
mesį į tai, ar jų vaikai regu- 
iariai lanko mokyklą.

Menkos/ vertės patarimas ? 
No ne,, ne menkos. '

Ar žinote, kad Chicagoj kas 
metaK mokyklų vaikų prižiūrėto
jai paduoda nuo 12,000 iki 15,- 
000 skundų prieš tuos vaikus, 
kurie,ažuot eiti mokyklon, pa- 
pranta bastytis kažin kur? Ar 
žinote, kad žymus > nuošimtis 
papratusių bastytis vaikų pa
tenka į teismą jaunuomenei, kur 
jie yra kaltinami ubagavimu, 
naikinimu savasties, vagiliavi
mu iš gelžkejių sandėlių, atė
mimų iš moterų jų ridikiulių, 
iškraustymu kišenių, vagiliavi
mu krautuvėse, hold'įpaiį įsi
laužimu į krautuves, užpuolimu 
moterų ir kitokiais nusižengi
mais ? Chicagos polįcijos rekor
duose skundų dėl vaikų nusi
kaltimų skaičius pasiekia 20,- 
000 metuose.

Ir vienas geriausių žinovų 
vaikų nusikaltimų Amerikoj 
problemos, W. Healy, štai ką 
sako:

“Kas 
Ryklų 
kriminaliu

[Acme-P. U A. Photo]’

Paola Borboni, kuri Budapeš
to” konteste tapo pripažintu kai
po gražiausia italė.

Mes pildome 1931 
metų .>

Antradienį, kovo 1 dieną, va- 
<are apie 10:30 valandą, p. A. 
Čepukas (1534 N d. Oakley 
blvd.) vežė savo dukterį Vale
riją iš Evanston Symphony Or
kestras pamokų namo. Jiems 
važiuojant Asbury avenue 
(Evanstone), jau netoli Chica
gos ribų, kur gatvė yra siaura 
r tamsi, juos pralenkė auto

mobilis, jau gerokai senas, be 
šviesų, ir staiga užsuko prie
šakiu čepukų karui,

Čepukas mėgino savo karą 
pasukti kairėn, kad nesusidurti 
šuo tuo karu be šviesų, ir mė
gino jį pralenkti. Bet tamsusis 
karas ir vėj spėjo jam kelią už
blokuoti. ,

Tada čepukas, supratęs, kad 
tamsusis karas nori juos pasi
gauti, paleido savo mašiną visu 
greitumu atgal, ir privažiavęs 
prie skersinės gatvės, pasuko į 
ją. Bet antrasis karas irgi pa
darę tą patį. Ale čepuko ka
ras pasirodė greitesnis, tai ir 
pavyko ja*m pabėgti.

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardatipui

PARDAVIMUI 12 flatų namas arba 
mainysiu ant road house arba cash far- 
mos, netoli Chicagos. Vieni morgičiai. 
Box 1398, Naujienos, 1739 S. Halsted 
Street.

“Birutės” choro repeticija įvyks šian
dien vakare, lygiai 8 vai., Gage Park 
salėje. Visi choro dainininkai-kės yra 
kviečiami laiku atsilankyti. Valdyba,

PAIEŠKAU savo draugo ir kaimyno 
iš Lietuvos Ignaco Barono. Pirmiaus 
gyveno Pittsburgh, Pa. Paskui išvažia
vo į Elizabethport, Pa. Jį patį ar kas 
jį žino, prašau atsiliepti, nes turiu labai 
svarbų reikalą. Rašykit adresu. 

MYKOLAS PRAKUROTAS
836 Janson St., Gary, Ind.

Jaunų Liet. Am, Taut. Kliubas laikys 
mėnesinį susirinkimą penktadieny, kovo 
4 d., 7:30 v. Ch. Liet. Auditorijoj. 
Visi nariai malonėkit laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų aptarti. Ku
rie pripildėt aplikacijas, malonėkite atei
ti įstojimui. RaŠr. S. Kunevičia.

PASKUTINĖS KELIOS DIENOS! 
Būtinai pamatykite 

Rusijos sensacinį garsinį filmą

“ROAD TO LIFE” 
(su angliškais užrašais) 

Drama, kuri tūkstančius sujudino

nillIftU O Naujos kainos 

rUnuntt^c "*v d-50c 1 iki 6 v. v.
* IIIDV ’ 65C 6 iki 11 V* V‘ ■ UU I Išėmus įeit, ir sekm.
VAN BUREN PRIE MICHIGAN

Banditas paliepė Martinui ei
ti į ofisą, kuris randasi krau
tuvės gilumoj ir kur laikoma 
registeris.

Bet ofise tuo laiku buvo ant
rasis savininkas, p. Zaleskis. Ji
sai pamanė, kad jo partneris ir 
kostumeris ateina pinigų sumo
kėti ir grąžos išduoti. Vienok, 
lyg nujausdamas ką tai blogo, 
pasiėmė į ranką revolverį.

Banditas gi, įsivaręs Martiną 
ofisan, pastebėjo ir Zaleskį. Pa
liepė pastarajam iškelti rankas 
aukštin. Zaleskis tečiau, 'ažuot 
išpildyti piktadario paliepimą, 
šoko už registerio, kad šiokią 
tokią priedangą turėti, ir šo
vė į banditą. O šis, irgi užsi
slėpęs iš už kitos registerio pu
sės, ėmė šaudyti į Zaleskį.

Prasidėjo tikra batalija, gal 
ne taip karšta, kaip ties Shan- 
hajumi, vienok kaip krautuvei, 
tai labai rimta'.

Zaleskis iššovė penkius šū
vius. Banditas gi iššovė 
gian. Pagalios Zaleskis 
žeidė banditą. Tais bėgo 
iš ofiso.

Antrasis banditas, kuris bu
vo įėjęs krautuvėn ir pasiliko 
dabot ją; kai pirmasis nusivarė 
Martiną į ofisą, išgirdęs šau
dymas), jau buvo išbėgęs gat
vėn, kur automobily laukė dar 
vienas jų bendras.

Matomai, kad Zaleskis pašo
vė sunkiai banditą, nes šis, pri
bėgęs prie durų, pasviro, atsi
remdamas į duris ir jas sukru
vindamas. Jis yįsgi pajėgė jas 
atidaryti ir išsiritęs per duris 
susmuko prie įėjimo į krautuvę.

Tuomet du jo draugai įtem
pę sužeistąjį j automobilį ir 
nuvažiavo.

Kada atvyko policija, tai ban
ditų, žinoma, neberado. Jai te
ko tik kulkos hipinėti iŠ fik- 
čerių ir sienų.

Pp. Martino ir Zaleskio ofi
sas po šio įvykio atrodė ne
kaip; registeris kulkų nubrai
žytas, stiklai suvarstyti, ir prie 
viso to pora čeverykų, kurias 
p. Martinas parinko “kostume- 
riui”, peršanti.

Bet aršiausia padėtis tur 
būt buvo patiek Martino, 
leskis šiaip ar taip visgi 
gdnklUotaSj kaip kareivis miišio

NAUJIENOS Pactren Dept.
1739 S. Halsted St.» Chicago, III 

čia įdeda 15 centų it ptalaa at

siųsti man pavyzdį No

Mieros

Educational
Mokyklos ______

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba raly k:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

MES PARDUODAME 
mus, lotus, farmas ir visokius 
visur.

Norintieji greitai parduoti ar 
nyti savo bile kokią nuosavybę, 
tės asmeniškai ar laiškais pas 

Joseph Yushkewitz.
3647 Archer Avė., Chicago, Ult

HALSTED ELECTRIC SHOE 
REPAIR1NG SHOP 

Vyrų puspadžiai ir kulnas ....--------
Moterų puspadžiai ir kulnys .......... 7
Vyrų veltinės skrybėlės išvalomos 

ir sublokoojamųp .......................... 5
ESTELLE LITOS 
1823 S. Halsted St

PARDAVIMUI grosernė ir bučemė( 
labai pigiai.

6600 S. Morgan St.

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

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

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

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

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

Room 204

N. E. kampas Roosevelt Rd. ir 
■> - Kedzie Avė.

TEL. VAN BUREN 1200

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

Kitą laiką pagal susitarimą.

< SAUGUS INVEST- 
MENTAS

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

RENDON 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 Archer Avė. 
Summit, III. 

Tel. Summit 342-W

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
pigiai; priežasti; pardavimo — važiuoju 
į Lietuvą. Savininkas

3002 W. 40th PI.

(Miestas ir valst.) 

taaSSEKaBBfiEa&HGBMi

MOTERYS IR MERGINOS — jums 
reikia pinigų. mums gi reikia jus. 
Nu*Glass 25c ir 50c pakeliuose nuvalo 
visus langus namuose į kelias minutes. 
Lengvas parduoti. Pamatykit vedėją p. 
M. Rozenskį.

1402 S. Michigan Avev




