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Sukilę kiniečiai 
padegė Japonijos 
sandėlius Mukdene

20.000 kinų prisirengę pulti 
japonų stovyklas

Tokio, kovo 9. — Besiren
giant inauguruoti buvusi Kini
jos imperatorių Henriką Pu-Yi 
nauju Mandžurijos valdovu, 
Chang Hsueh-Lianglo, buvusio 
Mandžurijos gubernatoriaus rė
mėjai vienu laiku padegė de
vynias skirtingas Mukdeno vie
tas, sudegindami japonų armi
jos sandėlius ir eilę kitų miesto 
dalių. Laike gaisrų įvyko dvi 
smarkios ekspliozijos.

Per paskutinias dienas ki
niečių tarpe ėjo dideli neramu
mai ir sakoma 20.000 yra pil
nai prisiruošę tuojau pulti ja
ponų kariuomenę.

Chang-Chun, kovo 9. — Di
delėmis ceremonijomis ir apei
gomis Henrikas Pu-Yi buvo in
auguruotas Mandžurijos valdo
vu. Kiek laiko atgal japonai 
Mandžuriją atėmė nuo kinų, pa
versdami ją į savo provinciją. 
Naujasis valdovas bus tik įran
kis Tokio valdžios rankose.

Lamont jau išvyko Į 
Rusiją

New York, kovo 9.— Robert 
P. Lamont, Amerikos prekybos 
sekretoriaus Lamont’o sūnūs, 
išvyko j Rusiją, kur jis buvo 
sovietų pakviestas.jšyystyti gy
vulių ūkį. Maskvoje Lamont 
praleis šešias savaites.

Depresijos karas rado 
177,017 darbus

New York, kovo 9. — Karo 
su bedarbės kampanija ikišiol 
gavo 177,017 darbus. Kampani
ją veda Amerikos Legijonas su 
kitomis organizacijomis, jų tar
pe ir American Federation of 
Labor. Galutinas karo tikslas 
yra grąžinti į darbą 1,000,000 
bedarbių.

Nuteistas Vengrijos su
kilimo vadas

Budapeštas, Vengrija, kovo 9. 
—Leitenantas Ladislavas Van- 
nay, vadovavęs lapkričio mėne
syje įvykusiam sukilimui, nu
teistas šešiems mėnesiams sun
kiųjų darbų kalėjimui.

Laike šalčių pasivogė 
vėtyki;

Joliet, kovo 9. — Vagis, įsi
laužė į elektros reikmenų krau
tuvę ir pasivogė elektrinį vė
tyklj. Policija juokaudama, sa
ko, kad vagis buvęs eskimas.

13 metų berniukas nu
žudė tėvą

Philadelphia, Pa’., kovo 9. — 
Teismas svarsto 13 metų ber
niuko bylą, kuris nužudė savo 
giltą tėvą, norėdamas nuo jo 
apginti motiną.

SORHSi
Chicagai ir apylinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus oras; galimas 
sniegas; šalta.

Vidutiniai vakarų ir šiaurva- 
karų vejai.

Vakar temperatūra buvo 6- 
17.

Kaina 3c

Japonija vis dar 
tebesiunčia naujus 
pulkus Shanghajun

Be paliovos į frontą gabena 
amuniciją ir karo pabūklus

‘---------------- • į

Shanghai, kovo 9. — Japonai 
be paliovos gabena naujus ka
riuomenės pulkus, amuniciją ir 
artileriją į Shanghajaus vaka
rų frontą, kur greit laukiama 
įvykstant smarkaus mūšio tarp 
priešingų pusių.

Keturi kariuomenės trans
portai buvo atgabenti j Woo- 
sung prieplauką ir virš 2,000 
kareivių tuojau išmaršavo į 
Kiangvvaną.

Japonų generalis štabas 
Shanghajuje laukia dar dau
giau pastiprinimų iš Japonijos.

Neatsilikdami nuo japonų, ki
nai irgi nuolat stiprina savo 
pulkus naujomis divizijomis.

Nors Shanghajuje dar tebe
kalbama apie taiką, patys japo
nai ir kinai pripažįsta, kad jos 
negalima tikėtis. Kinai neda
rys jokių žingsnių ta kryptimi, 
pakol japonai neištrauks savo 
kariuomenės iš jų teritorijos.

Šalčiai ir sniego pūgos 
visoje Amerikoje

New York, kovo 9. — Aud
roms užklupus Atlantiko pajū
rį, viso ikišiol žuvo 33 žmonės. 
Vakarinėse ir centralinėse vals
tijose irgi užėjo dideli šalčiai 
ir sniego pūgos. Manteo, N. C., 
įsisiūbavusios vilnys nunešė į 
jurą visą eilę triobų. Denver, 
Colo, ir Montanoj buvo—22 lai
psniai šalčio.

Norėjo sukiršinti Mask- 
ką su Vokietija

Maskva, kovo 9. — Policija 
patyrė, kad Judas Steni, kuris 
mėgino nudėti Vokietijos am
basados patarėją Twardowskj, 
tuo norėjo įtempti santykius 
tarp Maskvos ir Vokietijos.

Tunney prašo apsaugos 
savo kūdikiui

Castle Harbor, Bermuda, ko
vo 8. Buvęs pasaulio boksininkų 
čempionas kreipėsi i policiją, 
prašydamas apsaugoti jo kū
dikį nuo pavogimo. Bijo, kad 
ir jo, kaip ir Lindegrh’ų kūdi
kio, nepavogtų kidnaperiai.

Nauji neramumai Indi
jos pasienyje

Delhi, Indija, kovo 9. — Į 
šiaurvakarių Indijos pasienį pa
siųsta keli Anglijos kariuome
nės pulkai numalšinti “raudon- 
marškinių” sukilimą. Sukilimui 
vadovauja Ghaffer ,Ghan.

Dėžėje rado supiausty- 
tą moteries kūną

Philadelphia, Pa., kovo 9.— 
Philadelphijoje rastas supjaus
tytas moteries kūnas, sudėtas j 
dėžę. Nužudytoji užlaikė vieš
butį pajūrio kurorte, Atlantic 
City, N. J.

Danija arti bankroto
Haaga, Danija, kovo 9.—Per

nai išleidusi $140,000,000 be
darbių šelpimui, Danijos valdžia 
atsirado visai prie bankroto. 
Bedarbių yra apie 300,000, o 
virš 1,000,004) ūkininkų, negau
dami pašalpos yra beveik pri
versti badauti.

Chicago, III., Ketvirtadienis, Kovas-March 10 d., 1932

ĮAcine-P. č5 A. Photo]

Londonas. — Paskutinė diena prieš įėjimą į, galią muito patvarkymų. Danijos laivai skubinasi 
iškrauti savo prekes, kad nereikėtų mokėti muitų. /

DeValera Airijos 
prezidentas

Dubliu, Airija, kovo 9. — 
Eamon De Valera “dail eirean- 
n’o” (Airijos parliamento) iš
rinktas Airijos prezidentu 81 
balsais prieš 68.

Naujos iždo sekretoriy 
permainos

Washington, I).. G., Paskyrus 
Melioną ambasadbriu Anglijai, į 
buvęs vice-sekretorius Mills bu-i 
vo paskirtas jo vieton. Pasku-i 
tinėmis žiniomis J. H. Douglas, | 
iš Chicagos, paskirtas asistentu, Į 
o A. A. Ballantine vicc-sekreto-Į 
riu.

Studentas išžudė visą 
šeimyną

Stockholm, Švedija, kovo 9. 
—F. von Sydow, jaunas advo
katūros studentas, nužudė sa
vo tėvą, žmoną, dvi tarnaites 
ir vėliau pats sau galą padarė. 
Priežastis nežinoma.

Išrinkta nauja plieno 
korporacijos galva

New York, kovo 9. — Dabar
tiniam U. S. plieno korporaci
jos prezidentui J. A. Farrell’ui 
paskelbus, kad pasitrauks ba
landžio mėnesyje, jo vieton pa
skirtas W. A. Irvin, buvęs kor
poracijos vice-prezidentas.

9,000,000 Rusijoje ken
čia badą

Riga, Latvija, kovo 9: —Ru
sijoje, Kazakstane pavolgėje, 
Saratove, Vakarų Sibire ir prie 
Uralu ir Kaukazu kalnų 9,000,- 
000 ūkininkų kenčia' badą. Pir
miau tos apylinkės buvo pro- 
duktingiauisos javų gamintojos.

Gaisras sunaikino katalikų 
knygyną

Dubliu, Irlandija, kovo 9.— 
Vienas pilniausių pasaulio ka
talikų knygynų Airijoje sudegė 
iki pat pamatų. Ugnyje žuvo 
18,000 tomų didelės vertės kny
gų-

Honolulu, kovo 9. —'Keliems 
žmonėms mirus maru, mažoje 
Hawaii Maui saloje, visi Ameri
kos jurininkai ii’ kareiviai bu
vo ištraukti iš tos apylinkes, 
kad nedavus progos epidemijai 
išsiplėsti toliau.

Lindbergh’ų sunus 
dar gyvas; tėvai 

tikisi jį atgauti
Lindbergh’ų agentas susitaręs 

su kidnaperiais

New York, kovo 9. — Ant- 
radienyj, kovo 1 d. kidnaperių 
pavogtas Lindbergh’ų kūdikis 
dar nesurastas. Paskutinei 
laiku pasklido gandas, kad kū
dikis jau sugrąžintas ir polici
ja pašalinta iš Lindbergh’ų na
mų duoti kidnaperiams progą 
pabėgti, bet tie gandai pasiro
dė melagingi.

Vėliausios .žinios, tačiau, pra
neša, kad vakar po pietų, New 
Yorke, slaptai susitiko Lind
bergh’ų agentas su kidnaperių 
atstovu ir tarėsi apie sūnaus 
grąžinimo sąlygas.

Taipgi patirta, kad kūdikis 
dar yra gyvas, sveikas ir netru
kus bus atiduotas į tėvų ran
kas.

Šiandien laidos maršų 
karalių Sousa

Washington, kovo 9. —šian
dien didelėmis iškilmėmis bus 
palaidotas garsus kapelmeistras 
ir maršų karalius J. Ph. Sousa. 
Jo paties komponuoti maršai 
bus griežiami laike laidotuvių.

Japonų laivai veš pre
kes į Shanghajų

San Francisco, Vai. kovo 9.— 
Japonų laivų kompanija, pa
skelbė, kad pasiliovus mūšiams 
tarp kinų ir japonų, jų laivai 
galės gabenti prekes iš visų Ra
miojo vandenyno uostų į Shan
ghajų.

10,500,000 pėdų siena 
apsiginti nuo žiogų

Buenos- Aires, Argentina, ko
vo 9. —Pietinėje Argentinoje 
pastatyta 10,500,000 pėdų ilgu
mo dratų siena, apsigint nuo žio
gų, kurie pradėjo naikinti ūki
ninkų laukus ir traukti vis to
liau } krašto gilumą.

Juros gelmėje ves aliejaus 
triubas

London, kovo 9.— Anglai, Vi
duržemio juros gilumoje, išve
dė pavandenines aliejaus triu 
bas tarp Maltos salos ir Gib 
raltaro. Jeigu bandymai ' paši 
seks, planuoja triub.as nuvesti1 tros žiburio vielas ir buvo vie-

ma vanoję, ranka pagriebė elek-

ir į Angliją.

Lenkija mažina mi
nisterijų skaičių

Varsųvo, kovo 9. — Lenki
jos valdžia nutarė panaikinti 
pašto, darbo, ūkio reformų ir 
viešųjų darbų ministerijas. Be- 
to iš darbo pašalinta ir 50,000 
valdininkų.

Teroro gadynė Meksi
kos provincijose

Mexico City, Meksika, kovo 
9.—Meksikos valdžią pasiekė 
žinios apie politinio teroro ga
dynę Oaxaca provincijoje, Mek
sikoje. Per 60 dienų, priešin
gos partijos išžudė 65 politi
nius vadus ir žymesnius vieša
me gyvenime dalyvaujančius 
žmones.

Roosevelt laimėjo rinki
mus N. Hampshire’e
Concord, N. H. — New 

Hanipshire valstijos “prima- 
ry” rinkimuose į prezidentus 
kandidatuojąs (deni.) Nevv 
Yorko gubernatorius nugalėjo 
demokratą A. E. Smith. A. 
Smith buvo demokratų parti
jos kandidatas j prezidentus 
pereitais rinkimais, bet pralai
mėjo Hoover’io naudai.

Ieško ugniakalnio išsiveržimo 
aukų

Temuco, čili, kovo 9. — Ne
senai išsiveržęs Llaima ugnia- 
kalnjs atkirto nuo pasaulio la
bai daug žmonių ir daugybę jų 
palaidojo lovoje. Kareiviai da
bar ieško nukentėjusių visuose 
aplinkiniuose slėniuose. Toje pa
čioje apylinkėje drebėjo ir že
mė.

Japonai atsisakė duoti informa
cijų Amerikos laikraščiams

Shanghai, kovo 9. — Japoifų 
konsulas Sh'a’nghajuje atsisakė. 
įteikti tolimesnes informacijas ■ 
apie Shanghajaus fronto karo 
eigą trims Amerikos laikraš
čiams ir, be to, uždraudė jiems 
vykti į frontą tikram padėjimui į 
patirti.

Elektros srovė nutrenkė besi
maudantį kūdikį

VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 

telegrama per

Stamford, Conn., kovo 9. — 
2 metų mergaitė, besimaudyda

toje nutrenkta.

(N AUS 0 E(Nl © S 
1739 So. Halsted St.

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

Lietuvos Naujienos
Gimnazistiška meilė ir 

tėvo bekonai
Marijampolė.—Vienas gimna

zistas pamylėjo savo kolegę. Kol 
tėvo bekonai dar buvo vežami 
į pirkimo punktą, jam užtekda
vo pinigų patenkinti visus leng
vabūdiškus norus, bet kai tė
vas pradėjo tiek neduoti pini
gų, kiek jam reikia, neteko ir 
meilės. Tai sužinojęs, gimnaz. 
nuėjo pas ją, bet radęs 
uždarymas, pakėlė 
išdaužė langus.

Dabar abu laukia sprendimo.

Del dviejų žmoni; dusyk 
korės

ž. Fredoje gyvena R., kuris 
dusyk bandė pasikarti, bet kai
mynai jį išgelbėjo. Prieš didįjį 
karą jis gyveno Vokietijoj ir 
su jauna žmona jautėsi laimin
gas: mylėjo ją ir susilaukė duk
ters ir sunaus. Pašauktas ka
rau, paliko savo šeimą ir išvyko 
frontam

Po karo, Klaipėdą prijungus 
prie Lietuvos, jis priėmė Lie
tuvos pilietybę, vedė lietuvę ir 
apsigyveno Kaune.

šiomis dienomis Vokietijoj 
gyvenanti pirmoji žmona, iš
leisdama sūnų atlikti karinę 
prievolę, buvo pareikalauta apie 
tėvą žinių, jis miręs ar gyvas. 
Jis buvo rastas Lietuvoje ir 
jam buvo pranešta apie už
mirštą šeimą. Po to susijau
dinęs norėjo pasikarti savo bu
te ant diržo, bet vaikai sukėlė 
trukšmą ir atbėgę kaimynai jį 
išgelbjo. Paskutiniu laiku mė
gino antrą kartą kartis, bet vėl 
liko išgelbėtas.

Sudegė K. Olšausko 
ūkis

Sudegė buv. pral. Olšausko 
ūkis esąs Kretingos apskrity 
arti xLatvijos sienos. Sudegė 
gyvenamoji troba, tvartas su 
gyvuliais ir statybos medžiagos 
sandelis. Ūky gyveno pats Ol
šauskas ir vadovavo statybos 
darbams. Gesinti buvo atvykę 
Latvijos pasienio sargai, bet 
ugnis tiek buvo išsiplėtusi, kad 
negalėjo išgelbėti.

Lietuvis išradęs “amži- 
nąją jėgą”

Vienas pilietis Jonavoj skel
biasi išradęs ‘‘amžinąją jėgą”, 
kuri nereikalaujanti jokio ku
ro, elektros energijos ir t.t. Ji 
galinti varyti įvairias mašinas. 
Išradėjas kreipėsi į visas mi
nisterijas, prašydamas lėšų savo 
išradimui pagaminti. Tačiau 
jam buvę atsakyta. Tuomet iš
radę j ęs savo išradimą ėmė dirb
ti savo lėšomis, bet dėl krizės 
negalėjęs baigti.

No. 59

Kaune kriminalinė po
licija rado komunistų 

spaustuę
Kaunas.—Vasario 20 d. Kau

ne, kriminalinė policija rado ko
munistų spaustuvę.

1928 m. pabaigoj buvo lik
viduota “Spartako“ spaustuvė, 
tai komunistai pasistengė su
organizuoti kitą “Spartaką“.

duris Naujas “Spartakas”, kurį laiką 
skandalą ir i buvęs užkonspiruotas, bet ko

munistai pajutę, kad policija
juos seka, spaustuvę sustabdė. 
Pagaliau “Spartakas” buvo per
keltas į kitą vietą. Išnuomuo- 
tas mažas medinis namukas, ja
me gyvena siuvėjas: vienam 
kambary pastatyta didelė ma
šina, sienose prikabinėta kos

tiumų ir suknelių. O kitame 
kambary geltonai nudažyta 
spintele—tai “Spartakas”.

Pasak krim. policijos, “Spar
takas” darbo dar nespėjęs iš
vystyti, tačiau prisiruošimas jau 
padaryta: rasta apie 100,000 
egz. sukarpyta popieriaus at
sišaukimams spausti. Rasta ir 
rankraščių, atsišaukimų turi
niai.

Vienas atsišaukimas paskir
tas kareiviams, kuriuo kareiviai 
raginami neklausyti karininkų 
ir nesnausti.

Latviai ruošiasi statyti 
tonfilmą

Rygoje “Splendid Palaso” ki
no savininkas Jemiljanovas pa
skyrė 4000 litų premiją už pa
rašymą latviškai tonfilmai scc- 
nerijaus. ši suma yra įteikta 
latvių rašytojų sąjungai ir vė
liau išrinkta jury komisija ati
duos laimėjusiam konkursą.

Reikalaujama, kad scenari- 
jun ir libretan butų įdėta kuo- 
daugiausia tautiškų latvių dai
nų ir šokių.

Lietuvos operos solistas 
Į Vengriją

Operos solistas A. Rutkaus
kas yra gavęs pakvietimą gas
trolėmis į Budapešto (Vengri
ja) valstybinę operą. Kada 
įvyks gastrolės ir kokias ope
ras p. Rutkauskas dainuos — 
paaiškės vėliau.

Grafas Tiškevičius gavo
44 ha miško

J. Tiškevičiaus įpėdiniai, ku
rie dabar gyvena Varšuvoj, iš 
žemes ūkio ministerijos gavo 
44 ha miško Žalgirio ir Baiso
galos girininkijose. Tiškevi
čiai tą mišką jau pardavė 
miško pirkliams Blochui iš 
Radviliškio ir Upnickiui iš Pa
nevėžio.
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gyventojams pragyvenimas at- 
seina pigiai, nes daug ko prisi
augina savo. Nors ir blogais 
laikais bado kęsti nereikia.

VVestville, III.
Rašo Nemunas.

Kiekviena lietuvių kolonija, 
—didele ar maža— turi savo 
būrį darbuotojų: nuo jų pri
klauso vietos lietuvių kultūrine 
padėtis. Ten, kur vietos darbuo
tojai mažiau aktyvus.— mažiau 
ir vietos lietuvių gyvenimas 
juda, yra apsnūdęs. Kurioje ko
lonijoje darbuotojai daugiau ak
tyvus— lietuvių gyvenimas eina 
sklandžia vaga: organizacijos 
gerai gyvuoja, randasi kultūri
nių įstaigų, gali tuo visu pasi- 
džiuoti ne tiktai patys darbuo
tojai, kurie tą viską subudavo- 
ja, bet ir kitoms kolonijoms j 
yra kilniu pavyzdžiu.

VVestvillije. darbuotojų, sulig 
kolonijos didumu, gana daug: 
čia jų kultūrinis gyvenimas nė
ra snaudalių gyvenimu. Gyvuo
ja Lietuvių Ukėsų Kliubas,— 
gana skaitlingas nariais; jame 
nustatoma miesto politikos 
kryptis. Keturios SLA. kuopos, 
i kurias vietos lietuviai priklau
so pašalpos ir pomirtinės reika
lų aprūpinimui. Lietuvių Tau- 
t’skos kapinės, kuriose tautos 
sūnus ir dukters gali rainiai 
ilsėtis vien savųjų eilėse. Kurie 
mvli lankvti bažnyčias ir tuo • *
pasitenkinti, semdami dvasinį 
peną savo sielai— ‘tiems yra 
dvi ,bažnyčios: tautiška ir ry
miška; kurie myli skaityti ir 
protauti— tiems yra knygynas. 
Sergantiems yra tinkamai i- 
; engta p. čižausko vaistinė. Na, 
o kas daugiau bėra reikalinga 
V’cstvillei ’ Miesto institucijos 
Vv^rkomos lietuvių, visas lietu
vių gyvenimas daugiau lietuviš
kas, negu kituose miesteliuose 
Amerikoje— turi kultūriškų 
Įstaigų. Puiku, ar ne?

Man patinka Westvillės. lie
tuviai darbuotojai: Mažeiką, 
D itin a, Stokis, šliažienė— jie 
(augiausia darbuojasi lietuvių 
v ’ ganizrcijose. 'Politikos lauke— 
Glatkauskas, Norkus, Aponaitis, 
Lukas, Guntorius ir keletas ki
tų jie suka savo miesto po
litinį ratą. Ariu jų sumanumui, 
lietuvių organizacijos liko svei
ki nuo bolševizmo mikrobų, 
: c:u jų pastangoms— miesto 
tvarka tinkamai vedama, mies- 
. is be skolų. Tiesa, kaip visur, 
taip ir čia yra kiek bedarbių, 
1 et tais bedarbiais miestas rū
pinasi gi 1 geriau, negu kitur.

Ncrisi dar keletą žodžių tar
ti apie šio miesto merą-majo- 
rą. Aplankiau jį tyčia, kad pa- 
siktlbėjus. Radau namie— kiek 
sirguliavo. Man r.tsirekamenda- 
\us, sutiko mane maloniai, nors 

irma negu spėjau pasisakyti 
” s esu, veidas rodė kokia tai 
. patingo rūstumo ir sykiu aris
tokratiško išdidumo. Vėliau 
as nemalonus veido reiškinys 

dingo pasireiškė vien malonu
mas ir šypsena. Atrodo iš iš
vaizdos apie 50 metų amžiaus, 
bet tikriuybėje esąs 66 metų.' 
Amerikon atkeliavęs 11 metų 
amžiaus, 55 metai kaip šitoje 
šalyje. Pasikalbėjime daro ne
paprastai gerą įspūdį— žino, ką 
kalba. Matyt, gyvenimo mokyk
la gana giliai pralrvinusi. Ma
riau turėti trumputį pasikalbė
jimą, bet išėjo priešingai. Nu
ėjau apie 11 valančią ryto, o 
kai apleidau— buvo biškis po 
3-jų po pietų. Kalbėjome klau
simais, kurie veik nelietė jo 
miesto administracijos— dau
ginusia apie kitokius reikalus.

gerinti miesto padėtį teisingu
me— turi pasiduoti partijos po
litinei mašinai, — kaip vienos, 
taip ir kitos partijos viršūnių 
bosams. Norint išrauti visą ta, 
kas yra miesto administracijo
se nepageidaujama, reikalinga 
tas politines mašinerijas sunai-! 
kinti; geriau pasakius, reikia j 
naujos partijos, kurios šaknys 
nėra dar įlindusios į visą piktą. 
Panašiai ir kitose klausimuose j 
jo nusistatymas gana radikalus. 
Jis čia mujoraująs virš 10 me
tų, norįs pasitraukti iš “džia- 
bo”, bet piliečiai reikalauja jo 
pasilikimo. Pastaruoju laiku 
nesveikata pradėjusi kainuoti. 
Nusiskundė ir dukteria, kuri 
mokytojauja VVestvillčs High 
School, kad ji norinti dar ke
liauti į Šveicariją tolimesnėms 
studijoms. Girdi, baigė Illinois 
Universitetą, virš metų laiko 
dar buvo Columbijos Universi
tete; rodosi, to turėtų pilnai 
užtekti, bet kur tau,— vis mo
kytis ir mokytis. Mes esam jau 
abu nejauni, turime tiktai vie
ną dukterį,— nei šis nei tas 
butų skirtis. Taip bešnekučiuo
jant, ateina ir duktė Milda. 
Tuoj pasisakė, kad VVestvilles 
gyvenimas jos nepatenkinąs, 
norinti važiuoti į Europą pastu
dijuoti. Vėliau mananti Lietuvo
je gauti profesūrą prie Lietuvos 
Universiteto. Mergina, matyti, 
didelių gabumų— baigusi Illino
is universitetą 20 metų am
žiaus, metus buvusi Columbijos 
Universitete ir pusmetį dar ko
kioj tai žymioj mokykloj, ku
rios vardą pamiršau. Bet tuo 
nepasitenkina,— nori dar toliau 
siekti. Tokiu būdų tarp tėvų ir 
mergaitės eina nuolatinis gin
čas. Tėvai nori įtikinti, kad jai 
mokslo gana, na, o ji nori tėvus 
įtikinti, kad jai mokslo dar ga
na daug trūksta. Kas toj ko
joje laimės, nežinau,— greičiau 
tėvai. Kaip nebūtų, bet; man 
majoro namas atrodė nepapras
tai jaukus, darė kokią tai malo
nų įspūdį. Keturios valandos 
mano pasikalbėjimo virto, rodo
si, t pusvalandžiu. Pamaniau 
viens, VVestville, tai vis VVest
ville— žino ką ir majoru rinkti.

Bus gana apie VVestville, gal 
kitas kolonijos pradės raguoti, 
kad tiek daug apie ją rašau. 
Baigiu.

Terre Raute, Ind.
Rašo Nemunas.

Terre liauto miestas yra 186 
mylios nuo Chicagos? Miestas 
atrodo gerai— ant kalvos, yra 
gražių namų. IPalci miestą eina 
didelė Wabash upė. Yra. daug 
medžių. Balti žmonės čia pradė
jo apsigyventi 1810 m., bet 
1817 metais indijonai padarė 
ant šitos kolonijos puolimą,— 
veik visus baltvedžius išnaiki
no. Tais pačiais metais Col. Za
karijus Taylor sumušė indijonus 
ir balti žmones vėl čia pradėjo 
apsigyventi. Yra daug mokyklų 

♦ir knygynų, o dar daugiau baž
nyčių. Lietuviai darbininkai 
daugiausia dirba mainose. Yra 
keliolika ir dirbtuvių. Dirbtuvės 
ir mainos eina prastai, darbi
ninkai suvargę. Pertat lietuvių 
gyvenimas visai apmiręs, Yra 
SLA. kuopa iš 40 narių ir drau
gija “Sietynas”, kurią bolševi
kai visai nuo koto nusmaukė, 
—liko tiktai keletas narių.

Juokių parengimų,— balių, 
koncertų, teatrų bei piknikų lie
tuviai nerengia*— nėra kam į 
juos lankytis. Lietuviška publi
ka suvargusi. Lietuvių gyvena 
virš šimtas, lietuvių jaunimas 
iš|autejęs.

bėkite tiems nariams, kurie 
neturi iš ko užsimokėti duok
les. Jus patys žinote, kaip 
nariai nenori išsižadėti tos 
musų brangios organizacijos 
ir šaukias į kuopą pagelbos. 
Pagelbėkim tat jiems!

Mes SLA. 212 kuopos nariai 
galime didžiuotis, turėdami to
kį didelį rėmėją kaip Vladas 
šlegeris; kada tiktai būna ko
kis parengimas ar Dailės Rate
lio ar musų, tai Vladas Šlege
ris aukoja po kokią $20.00. 
Jis ir dabar liepė ateiti kaip 
tiktai reikės. -Kitų lietuvių biz
nierių vardus ‘priškelbsiinc vė
liaus kurie aukoju.

Nariui ir svečiai, nepamirš
kite to vakaro, kuris įvyks 
kovo 12-tą dieną, German 
American Home, 6:30 vai. va
kare.

—■ Ona ^Kasparienė.

Laiškas iš Lietuvos

žinoma, kalbėjome ir apie Chi
cagos miesto buvusią ir esamą
administraciją. Jo nuomonė, 
chieagiečiai daro klaidą, kad jie 
mano, jog dabar tai esanti jų 
teisinga administracija, o 
Thompsoao buvusi neteisinga. 
Taipgi jfc nemanąs, kad Cer- 
makas esą geresnis gaspadotius, 
negu Thompsonas,— bet kaip 
tik priešingai. Taipgi jis nemar 
nąs, kad bite vieno didesnio 
miesto administracija gali pa

Danville, III.
Rašo Nemunas.

Šitas miestas yra 120 mylių 
nuo Chicagos. Vermilion apsk
ričio sostinė. Arti didelė Vermi
lion upė. Yra trys parkai: Lin
coln, Douglas, Ellsworth; taipgi 
garsusis palėgusių veteranų ka
reivių namas įsteigtas 1898 me
tais; Carnegie knygynas. Dan- 
velli įsikūrė kaipo miestas 1830 
m. Turi gana daug viešbučių. 
Kai kurie neprastesni už Chi
cagos. Miestas švarus, mažai 
dirbtuvių. Lietuvių biznierių, 
kiek teko sužinuoti, yra du 
viešbučių savininkai. Apylinkė
je yra nemažas skaičius farme- 
rių ir apie 20 lietuvių šeimynų 
gyvenu pačiame mieste, šio 
miesto lietuviai laikraščių kaip 
ir neskaito; taipgi mažai inte
resuojasi lietuvių politika. Gy
vena taip tik sau, kad gyventi.

Clinton, Ind.
Rašo Nemunas.

Čia lietuvių gyvena apie šim
tas. Lietuvių organizacijų se
niau buvo 9, dabar yra likusi 
tiktai viena SLA. kuopa. Lie
tuvių čia seniau gyvenę virš 
700, tada lietuviai buvę akty
vus. Socialistų kuopa čia vienu 
tarpu turėjusi virš 80 narių, 
buvo knygynas, T. M. D. kuopa 
ir daugelis kitų draugijų. Bet 
tas viskas suruk^^Ąnyko, tar
si migla. Bet džiuginantis reiš
kinys yra tas, kad šitoj seniau 
buvusioj lietuvių aktingoj kolo
nijoje pasiliko dar keliolika 
nuoširdžių darbuotojų, kurie se
ka musų lietuvių gyvenimą ii 
kurie, sulig savo išgalėmis, 
sėkmingai darbuojasi SLA. kuo
poje, tai:' draugai Biauka, 
Pratašius, Kazakevičius, Naujo
kas ir dar poras. Malonus tai 
žmonės, smagu su jais pasišne
kučiuoti, smagu laikas praleis
ti. Galima .sakyti, tai prityrę 
gyvenimo mokiniai - gyvenime 
savo praleidę juodo ir balto. Ge
ri “Naujienų” patriotai, skaito 
“Naujienas” nuo daugelio metų 
ir seni socialistai, kurie, savo 
darbininkiško gyvenimo knygą 
kasdien skaito lapas į lapą, savo 
klasės reikalus supranta. Jų ge
ležinio nusistatymo nenukreips 
nei bolševikai, nei fašistai nuo 
tikrojo darbininkiško kelio.

Detroit, Mich.----- x
Padėkos žodis

Georgetown, III.
Rašo Nemunas.

Miestelis susidaro iš 3,000 gy
ventojų; lietuvių yra nedaugiau 
100. Gatves prastos, gyvenimas
mažai kuo skiriasi nuo farmų 
gyvenimo. Miestelėnai laiko kar
vių, vištų, kiaulių. Laikraščius 
skaito mažai; lietuviška politika 
interęsuojasi dar mažiau. Vyrai 
dirba mainose, o moterys veda 
ukj. Kadangi mainose gana ma
žai darbų, tai moterys ukinin- 
kauda.mos neparsidirba; mat, 
vyrai prigelbsti. ■ šio miestelio

Skaitau savo pareiga tarti 
padėkos žodį visiems tiems, ku
rie dalyvavo mano mylimo vy
ro laidotuvėse. Ačiū taip pat 
tiems, kurie lankė jį laike ligos 
ligoninėj ir namuose bei pri
siuntė gėles.

Esu labai dėkinga ponams 
Adomėnams, kurie laike laido
tuvių prižiūrėjo visą tvarką; 
poniai S. Kudirkienei, kuri 
stengėsi mane suraminti; ve
lionio broliui, Jonui Legotai, 
kuris labai daug prisidėjo prie 
laidotuvių sutvarkymo; gimi
nėms . Grikiečiams iš Saginavv 
ir Skirmontams iš Detroito.

Ačiū taip pat poniai Siurbis 
už pagiedojimą bažnyčioj, kun. 
Boraišiui už gražų pamokslą ir 
graboriui Pražilti už mandagų 
ir simpatingą patarnavimą.

Ačiū visiems už prielankumą 
ir už gėles, kurioms sudėti net 
vietos pritruko.

Ona Legoticnč.

juokauja: girdi, jei pridėsi 10 
centų, tai nupirksiu. Mat, pus- 
buteliukas valstybinės kainuo
ja 2 litu ir 10 centų. Na, ir pa
sitaiko, kad ūkininkas susyk 
prageria kumelę.

Gerą vištą galima pirkti už 
pusantro lito, o kiaušinių de- 
sėtką už 70 centų. Turint ame
rikoniškų dolerių Lietuvoj ga
lima gana gerai viešėti.

— D. Bockus.

DaboKSavo Inkstus!
Neužleiskite Inkstų ir Pūslė t 

Nereguliarumų.

Jeigu jus vargina <pūslės nereguliarumai, 
kelimasis naktimis ir kurtus strėnų 
skaudėjimas, greitai susidomėkite šiais 

simptomais. Jie galbūt įspėja tulus inks- 
_tų ar pūslės pakrikimus.

Per daugiau kaip 50 metų dėkingi 
vartotojai atsideda ant Doan’s Pilie. Gi
riamos visoje Šalyje. Gaukite Doan’s 
šiandie.

A Diuretic 
for 

the Kidneyslloairs Pilis

[Acme-P. U A. Photo!

Clarence Darrow, garsus Chi
cagos advokatas, kuris sutiko 
ginti Granville Fortescue, Įeit. 
Thomas Massie, ir du jūreiviu. 
Visi jie yra kaltinami nužudy
mu hawaiečio. Teismas praside
da kovo 10 d. Honolulu mieste.

Kenosha, VVis.
./J SLA. 212 k p. Veikimo.

Pirmiausiai turiu tarti ačiū 
už siuntinėjimą “Naujienų”. 
Metraštį, kalendorių ir laik
raštį gaunu. Žinoma, kartas 
nuo karto pasitaiko, kad kai 
kurie laikraščio numeriai ke
lionėje atiduoda “dievui dū
šią” ir manęs nebepasiekia.

Politikoj nieko naujo.. Žmo
nės nerimauja ir gailisi caro 
laikų. Litukų visur trūksta. 
Miškų nebekerta, tad jokių 
uždarbiu nėra. Labai retai ra
si ūkininką, kuris neturėtų 
skolų arba jo ūkis, kaip žmo
nės sako, nebūtų “užareštuo- 
tas” už mokesnių nemokėji
mą. Vienas stambus ūkinin
kas man kartą pasakė, jog, jei 
butų iškrėstos kišenės visli 
žmonių, kurie nedėlioj susi-

SLA. 212 kuopa turi daug 
narių, kurie negali užsimokėti 
mėnesinių mokesčių, todėl jie 
atsikreipdavo į kuopą, kad su
teiktų paskolą dėl užsimokėji
mo .duoklių. Kuopa skolino 
kol galėjo, bet paskiaus pama
tė, kad negalės taip ilgai iš
laikyti, tai nutarė parengi
mus daryti. .

Vasario 5 d,ieną buvo susi
rinkimas ir išrinkta komisija 
iŠ vienų moterų: M. Jelinaus- 
kienė, A. Mitkienė ir O. Kas- 
parenė, kuri kokią > nors pra
mogą surengtų/ Mes, komisi
ja, nutarėm siVčengti vakarie
nę ir “card pai’ty,” visokių 
išlaimėjimų, šokius su geru 
orkestru. Įžangą liktai 25c., 
o kurie negalėsit užsimokėti — 
ateikite, busite įleidžiami vel
tui.

Taipgi komisija nutarė eiti 
per biznierius lietuvius ir sve
timtaučius. Daug jau perė
jom ir nė vienas neatsisakė — 
visi aukoja. Ir mes turime 
daug surinkę valgomų daiktų, 
gėrimų ir tt., ir tą vakarą vi
sa lai mes atiduosime už jūsų 
pačių pasiūlytą kainą.

Nariai ir svečiai, nepraleis
kite to vakaro, kuris įvyks ko
vo 12 dieną, German American 
Home. Už 25c. bus stalai ap
dėti valgiais ir gėrimais. Už 
kazyravimą bus duodama do
vanos. Jaunuomenė galės šok
li prie gero orkestro.

Susivienijimo nariai nepasi
lik! ne vienas ųąniie! Ateikite 
visi į parengihfą ir pagel-

renka į bažnyčią, tai vargu su
sidarytų 50 litų.

Dabartiniu laiku Lietuvoj 
nepaprastai viskas atpigo: kar 
vę, už kurią pirma reikėdavo 
mokėti 400 litų, šiandien gali
ma gauti už 150; už arklius 
tai tiesiog nieko nemoka: at
veda žmogelis į jomarką ku
melę ir prašo 15 litų, o pirkė
jas .juokus krečia*:— girdi, ko
dėl taip brangiai nori, juk už 
skuros nulupimą reikia mokė
ti 8 litus, gi už skūrą tik tris 
litus tegalima gauti. Kumelę 
nuperka už 10 litų, o kumeliu
ko nenori. Ūkininkas numoja 
ranka ir sako: nupirk pusbu- 
telkę įr imk viską. Pirkėjas

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalų 
“Laisvas. Žodis”

“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar- 
bininkų ir valstiečių kovų už Švie
sesnę ateitį ir jų gyvenimą.

‘■L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelią aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslu iŠ 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
tebūtų per vėlu

“Laisvo Žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-fl

Buy gloves with what 
it savęs

"•Arą riMhisH aiOKėti 6Oė W 
tauriau kad rniill rer« 
tuftclę Lt r Ir rl ne Tootl' Pasta 
iidriis tūbas paraiduode ai 
25c Ii *al<> ir apiauro dM 
t|a Be to rali te stltauplai’ 
S3 <ii kurtuos rali t- nusipirk 
d piritidaitas ar M

fhae, na/'a1 'To

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c
»»■ .1.1 .U »■! IW| Į>| ,| įįi.^.į.! 11.11*1 „I ,,1,1 ,^,,1,.. , t I , »m—r ’
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Phone Hemlock 21? 3

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO

Kontrakto rtus
6504/ So. Wdehtenau) Avė. 

CHICAGO. ILL.
V. • - - -------- z* . v / -Į -• / -

AR NESVEIKAS?
Pasitarki! su Dr. Ross, dykai, 
apie savo ligą ar silpnumą.' 

Vėliausi ir geriausi 
gydymai išgydymui 
įvairių kraujo ligų, 
reumatizmo inks- 

. tų puslčs. urina 
rių ir visų užkre
čiamu iu tirtu Tai 
pgi speciali gydy
mai sugrąžinimui 
energijos ir stipru
mo be laiko nu
stipusiems asme
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams.

* Sergantys žmones yra kviečiami 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa
cijų, kurios bus suteiktos dykai be 
(jokių pareigų. »
i Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 

'lengvu Išmokėjimų, kad kiekvienam 
'nesveikam žmogui duoti progos išsi
gydyti ir tapti sveiku.

; DR. B. M. ROSS
> UŽTIKIMAS SPECIALISTAS
* 35 South Dearborn Street 
^kampas Monroe Street, ęhieago. III
* Imkite elgvatorių iki penkto augšto. 
'Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 

J 5: p, m. Ncdėliomis 10 a. m. iki 1 
>p. m. Panedžliais, Seredomis ir Suba
rtomis nuo 10 a. hi. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų lame pačiame name.

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvgjų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius. «

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugvbė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Altamp stsltlkimp gali tik seniausi? Lietuvoje’ laikmati*

“Lietuvos Ūkininkas”
vienmtėlu demokratiškos minties, iikros šviesos ir mokslu skelbėjas

Savo turinio rimtumu, margumu ir {durnumu “IJetuvo,- Ukinin 
sus” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius

‘Lietuvos Ūkininko" kaina visiems metam,, tik 6 litai. TAIGI 
'IK 50 AMERIKONIŠKU CENTU

Tokia oinigu naskirti niekam nesunku, reikia tik pam
engimo

Kadangi 50 centu i Lietuva <diiRti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už centu Ju* padarysite dideli dalyką, nes ne viena lietuvi 
įpratinsite skaityti gers laikrašti ir paskui jau įie patys nemokė* 
,,i»Neiti np laikraščio’

Dar prieš Naujus metu* siųskite i Lietuva “Lietuvos Ūkininkui’ 
>o centu ii savu giminiu adresus Lietuvoje, o- iau “Lietuvon Ūki 
>inkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti

‘LIETUVOS ŪKININKO” adresus, 
lathuania Kaunas Gedimino g&t 38 Nr

H. b Kas norėtu ‘Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, ns, 
sis atsiust' visu metu prenumeratos 2 dol pusei metų I dol

EKSKURSIJOSA

LIETUVON
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta

rė rengti šiais metais sekančias z, '

EKSKURSIJAS:

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

KLAIPĖDĄ arba KAUNĄ

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

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

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “LANCASTRIA”

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

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

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

į Scąndinaviją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ
Ši Ekskursija patogi tiems, kurie nori vežtis automobilį.

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

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

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

Kas norite važiuoti Lietuvon pasirinkite kurią iš čionais pažymėtų 
Ekskursijų ir tuojaus kreipkitės |Gie bile kurio Lietuvių Laivakorčių ą- 
jungos nario pasitarti apie dokumentus. Žinokite, kad nekurtuose atsi
tikimuose gauti dokumentus užtrunka apie 3 mėnesius laiko.
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.7. Antanaitis,

Judošiaus Pabučiavimas
(Iš Lietuvių Inteligentu Gyvenimo).

>

(Tęsinys)

“To labai gerai, ir aš biski 
po lietuviškai,” — pasakė pul
kininkas ir toliau jau kalbėjo
si rusiškai.

Pulkininkas pasipasakojo, 
kad jisai taip pat esąs kilęs iš! 
Lietuvos ir mokinęsis Mariam- 
poles gimnazijoje; jo levas 
buvęs 9 dragūnu pulko vadu, 
kuris tuomet stovėjo Mariam- 
polėje. Įdounavosi apie Ma- 
riampolę pjr klausinėjo apie 
kai kuriuos ūkininkus, su ku
rių vaikais teko jam kartu 
mokintis gimnazijoje.

‘‘Tamsta, saiko, manęs nebi
jok, nors aš ir esu žandaras. 
Aš tamstai nieko blogo nepa
darysiu, nes savo laiku, aš su 
savo draugais lietuviais labai 
gerai sugyvenau... Ech, jus 
jaunuoliai, jaunuoliai — sva
jotojai... Na, tiek to.. Dabar 
pasakyk man tamsia, ar turi 
čionai kokį nors pažįstamą?” 
teiravosi pulkininkas.

“Ne,“— atsake Jurgis. “Iš 
kur galiu turėti pažįstamų to
kioje tolumoje.“

“Na, gerai,”— tęsė pulkinin
kas, — “O pinigų ar turi nors 
biski?“

“Taip, ponas pulkininke.” 
atsakė Jurgis. — turiu da kele
tą rubliu.”

“Tak vot. eik tamsta viešbu- 
tin, pasilsėk, o rytoj ateisi pas 
mane. Aš tamstai duosiu laiš
ką pas mano gerą pažįstamą, 
kur gausi mokytojaus vietą. 
Ar sutinki?” - klausė.

“Sutinku. kur nesutiksiu. 
Dėkui labai ponui pulkinin
kui,” — pasakė Jurgis ir jau 
rengėsi išeit, bet pulkininkas 
jį sulaikė: “Juk tamsta miesto 
nepažįsti, tak vot: išėjęs iš 
čionai, pasuk tamsta kairėn,

• tai "bus Trubnają gatvė; ta 
gatve eik tiesiog iki prieisi 
viešbutį ‘Moskva’; lenai ir ga
lėsi apsistot, ten nebrangu ir 
švaru.”

Jurgis padėkojęs išėjo. Ei
damas nurodytu pulkininko 
keliu, greitai surado viešbutį 
“Moskvą.“ Čionai nusiprausė, 
pavalgė ir po tiek kankynių 
atsigulė švarioje ir minkštoje 
lovoje.

Atsigulęs mąstė apie sunkiai 
pergyventą laiką ir vargus, o 
to viso galo ir nesimatė... Kar
tais rodėsi jam, kad tai buvo 
tik sapnas, bet sapnas skaudus 
ir sunkus... Bemąstydamas 
apie Lietuvą, paliktus draugus 
ir namiškius, užmigo...

Rytą pabudęs dairėsi, neži
nodamas kur beesąs. Pama
žu pradėjo viską prisiminti. 
“Kažin kodėl tas žandarų pul
kininkas toks su manim ma
lonus? Ar ir čionai tik nėra 
kokių pinklių?” mąstė Jurgis. 
“Bet ką jisai iš manęs gali 
pešti? Pabandysiu, gal iš tikro 
man užjaučia.”

Apie 10 valandą Jurgis nu
vyko pulkininko kanceliarijom 
Priėjęs dežuruojantis paklau
sė, ko jam reikia; pasakius

Jurgiui, kad ponas pulkinin
kas liepęs jam ateiti, pasisakė 
savo pavardę. Greitai sugrįžęs 
žandaras, paprašė jį kabine
tan.

įėjęs kabinetan, Jurgis nu
silenkė, pulkininkas gi juo- 
kaudamas pasakė:

“A, zemliakas!” ir ištiesęs 
Jurgiui ranką paklausė: “Nu, 
kaip tamsta miegojai? Manau, 
kad po tiek laiko nemalonios j 
kelionės, tamsta turėjai gerai' 
miegoti.”

“Ariu, ponas pulkininke, ■ — 
tarė jis, iš tikrųjų, miegojau, 
kaip negyvas.”

“Galiu tamstą pasveikinti, 
viskas eina gerai. Aš vakar 
mačiausi su savo pažįstamu ir 
jisai prižadėjo paimti lamstą 
mokytoju prie savo 2 vaikų. 
Aš duosiu laiška ir 1 valanda 
tamsta patsai pas jį atsilanky
si. Lankytis mano konceliari- 
joje tamstai nereikia. Jei aš 
galėčiau da tamstai būti kuo 
nors naudingas, tai visuomet 
prašau į mane kreiptis ir aš 
ką galėsiu, padėsiu... Tikiuosi, 
kad tamsta nebandysi iš čionai 
kur nors pabėgti ar grįžti Lie
tuvon, nes jei tamstą sugau
tų, tai butų daug blogiau... 
Tuo tarpu linkiu tamstai viso 
labo,”— pasakė pulkininkas 
ištiesdamas ranką ir įteikda
mas laiška. c

“širdingai ačiū, lamstai, po
nas pulkininke, už jūsų gerą 
širdį,” tarė Jurgis ir išėjo iš 
kanceliarijos.

Kad nors biski prasiblaivins 
nuo įvairių netikėtu įspūdžių, 
nutarė pasivaikščioti po mies
tą ir pažiūrėti Volgos upės, 
kuri tekėjo pro Saratovą. Mie
stas buvo gana didelis ir gra
žus, malėsi daug gražių namų 
ir sodnų; nors toli gražu buvo 
iki Petrapilio Nevskio, arba 
Litvino. Namai taip pat buvo 
daug mažesni, bei visur matė
si švara. Judėjimas taip pat 
mažesnis. Priėjęs Volgą, gė
rėjosi upės platumu ir gražia 
panorama. Stovėdamas užsi
mąstė. Prisiminė gimtoji Še
šupė ir sriaunus Nemunas... 
Ten toli, jo vienminčiai veda 
sunkią kovą dėl spaudos, o 
jisai, bent tuo tarpu, išbrauk
tas iš kovotojų skaičiaus... ga
li pasiųst jiems vien moralę 
užuojautą ir palaikyti šiek 
tiek materialiai:.. Sunku, sun
ku vienam svetimam krašte, 
toli nuo savųjų...

Dirstelėjęs laikrodin, pama
tė. kad antra jau baigėsi, to
dėl turėjo skubėti namo. Parė
jęs viešbutin, pavalgė, atsilsė
jo ir ištraukė įduotą jam pul
kininko laišką. Ant voko buvo 
parašyta: Ponui Luką Porfiro- 
vičui Ryžikovui, Petro gatvė 
Nr. 10. Asmeniniai (v sobs- 
tvennyja ruki).

Pavartęs rankose laišką, įsi
dėjo kišenėn ir apsitaisęs išė
jo miestan, klausinėdamas tai 
vieno, tai kito, kur randasi 
Petro gatvė. Galop surado ieš
komąjį namą. Buvo tai dide-

lis, gražus, dviejų aukštų na
mas.

Paskambino. Duris atidarė 
švariai apsitaisęs tarnas ir 
paklausė, ko jam reikia. Pa
sakius Jurgiui, kad turįs nuo 
pulkininko laišką, tarnas pa
prašė jį palaukti, o patsai nu
ėjo į kambarius. Netrukus su
grįžęs, paprašė Jurgį eiti pas
kui jį.

Perėjus per porą kambarių, 
atsidūrė nedideliam kabinete, 
kur paprašė palaukti. Atsisė
dęs Jurgis, pradėjo dairytis. 
Kambarėlis buvo gana gražiai 
įrengtas: be caro giminės pa
veikslų, sienas puošė gražaus 
darbo kilimas, apkabintas se
noviniais ginklais; viršui ki
limo kabojo didelis paveiks
las, kova rusų su Prancūzais 
tirs Bcrezinos upe, ir keletas 
mažesnių paveikslų. Ant grin
dų buvo ištiestas irgi gražus 
didelis kilimas.

JuYgiui besidairant, kabine
tan įėjo aukšto ūgio vyras, su 
ilga barzda ir dideliais gels
vais ūsais. Veido išraišką tu
rėjo gana simpatišką. Galėjo 
būti kokios 35-38 metu.

įėjus jam kabinetan, Jurgis 
atsikėlė ir persistatė.

“A, tai tamsta busi ponas 
Statkus? .Labai malonui Va
kar mudu kalbėjomės su ponu 
pulkininku ir jisai man tams
tą rekomendavo. Sakė, kad 
tamsta esi jo zemliakas. Na, 
dabar prie reikalo. Aš turiu 
du vaikus, vienas trečioje, an
tras penktoje klasėje; vaikai 
buvo susirgę ir daktaras pa
tarė kokiems metams pertrau
kti mokslą. Nenorėdamas, kad 
vaikai per tą laiką viską pa
mirštų, laikiau mokytoją; bet 
nežinau, ar vaikai išdyko, ar 
mokytojas nemokėjo su jais 
apsieiti, tik turėjau aš jį at
leisti. Iš pono pulkininko žo
džių aš supratau, kad tamsta 
busi man tinkamas. Beje, ar 
tamsta moki vokiečių ir Pran
cūzu kalbas?.”

“Bent tiek, kiek reikalinga 
sulig gimnazijos kursu,” — at
sakė Jurgis.

“Matau, kad viskas bus ge
rai. Aš lamstai iš pradžių mo
kėsiu po 30 rublių mėnesiui, 
duosiu atskirą kambarį, o val
gysi tamsta kartu su mumis, 
kaip musų šeimos narys. Nebi
jok, tamsta, užmokesniu nenu
skriausiu : Luką Ryžikovas 
moka įvertinti žmogų! Rytoj

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare 

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, 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 yal.’ 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Cravvford 5573

jau gali tamsta persikraustyti 
pas mus. Sutinki tamsta?” — 
klausė Ryžikovas.

“Sutinku, Luką PorPirovič, 
bet noriu perspėti, kad kelio
nėje mano pataline pavogė, lai 
aš...” sakė Jurgis.

erdvus, su dviem langais; vie
nas išėjo sodriau, antras bal
konam Gražiai paklota lova, 
spinta drabužiams, stalas pora 
kėdžių, prausykla ir Puškino 
paveikslas, puošė kambarį. 
Apžiūrėjęs kambarį, Jurgis li
ko patenkintas jo išvaizda ir 
pradėjo tvarkytis.

Jurgį pakvietė arbatos ger
ti; pasakius, kad jau atsigėrė, 
tarnas išėjo. Neužilgo kamba
rin barškino pats Ryžikovas. 
įėjęs vidun, apsidairė ir pa
klausė, ar bus jam čionai pa
togu. Jurgiui padėkojus, nusi
vedė jį į gretimą vaikams 
kambarį, kuriame jie mokino
si.

Pakvietęs vaikus, paprašė 
Jurgio, prie jo pertikrinti, ką 
jo vaikai moka. Jurgis per- 
klausinejo vaikus sulig perei
tos , gimnazijoje programos ir 
liko ne mažiau už Ryžikovą 
patenkintas gautais rezulta
tais. Tik Vanka biskulį •šluba
vo aritmetikoje, o* Petka vo
kiečių kalboje.

Laike pietų Ryžikovas supa
žindino Jurgį su savo žmona, 
Anastasija Nikolajevna. Buvo 
tai da jauna ir simpatiška mo

“Patalinė?— Juokėsi Ryži
kovas. — “Tamsta manai, kad 
pas Luką Ryžikovą. neatsiras 
atliekamos patalinės? ('Jin, 
cha, cha! Kaip matau, tai tam
sta baikininkas...“

“Dabar aš, Luką PorPirovič, 
norėčiau pamatyti savo busi
mus mokinius,“ — tarė Jur
gis. “Gal aš jiems nepatiksiu, 
ar ką, kad paskui”.

“Molodec iš tamstos vyras! 
Už atvirumą man patinki... Ei, 
Vanka, Petka! greičiau eikit 
čion,” riktelėjo Luką PorPiro
vič.

“Tuojaus, tetuk,” — pasigir
do linksmi vaikų balsai ir ne
užilgo kabinetan įsiveržė pora 
gražiu vaikučių. Vienas galėjo 
tureli kokia 11-12 melu, antras'

‘ *■ i
15. Vaikai, pamatę nepažįsta-: 
mą žmogų, pasveikino jį gal
vos linktelėjimu.

“štai tamsios mokiniai,” — 
tarė Ryžikovas. Priėjęs prie jų 
Jurgis pasisveikino ir pasakė: 
“Tikiuosi, kad mes busime ge-Į 
rais bičiuliais ir besimokinanti 
neprisieis piklis. Liuosu laiku' 
užsiimsim gimnastika ir kitais! 
sporto dalykais.“

“Ką, vaikai, sutinkat??” — 
paklausė Ryžikovas. “Sutin
kam, tėveli, sutinkam! Ot, tai 
bus gęrai: mokysimės, o pas
kui raiti jodinesim, Volga va
žinėsiu! ir kitu sportu užsiim
sim,” — rėkė vaikai.

“Dabar, vaikai, atsisveikin
ki t savo mokytoją; rytoj apie 
8-9 valandą tamsta gali jau 
persikraustyti pas mus,” —pa
sakė Ryžikovas.

VI.
Jurgis atsisveikino Ryžiko

vą ir vaikus ir sugrįžo savo 
viešbutin. Pakeliui nusipirko 
vieną kitą mažmožį ir didesnį 
čemodaną, kad atrodytų turįs 
daugiau daiktų. Atsikėlęs ank
sti rytą, atsigėrė arbatos, atsi
skaitė su viešbučio savininku 
ir pasisamdęs vežiką nuvažia
vo pas Ryžikovą. Tenai jau jo 
laukė. Tas pats tarnas, ką va
kar Jurgį sutiko, priėmė jo 
daiktus ir nuvedė paskirtai! 
jam kambarin.

Kambarys buvo šviesus ir

r

teriškė, matomai, labai die
vota, nes dažnai žegnodavosi...

Taip ir slinko laikas, begyve
nant Jurgiui Ryžikovo šeimo
je. Vaikanjs mokslas sekėsi 
gerai. Ryžikovas ir vaikai pa
milo “simpatičnavo lilvina” 
arba Juriją Antonovičą kaip 
jį vadino.

Liuosu nuo pamokų laiku,' 
kur lik jisai su savo moki
niais neatsidurdavo: miškas, 
Volga, laukai, visur suspėda
vo. Bosivažinėdami po Volgą 
laiveliu, meškeriodavo ir par
veždavo namo kartais gana 
stambiu žuvu. c v

Begyvendamas pas Ryži ko
vus, neužmiršdavo savųjų, tai]) 
nat duotų dėl spaudos platini
mo pažadų. Be straipsnių 
laikraščiui, spaudos platini
mui, siųsdavo kas mėnuo po 
keletą, kartais net keliolika 
rubliu.

Mokindamas vaikus, patsai 
daug skaito, naudodamasis 
turtinga Ryžikovo biblioteka 
ir studijavo vokiečių ir fran- 
euzų kalbas. Kartais pas Ryži- 
kovus atsilankydavo ir žanda
rų pulkininkas, Piotr Ivanovič 
Guskov, kuris kalbėdavosi su 

Jurgiu, kaip su geru senu savo 
pažįstamu; kartais bandydavo 
net lietuviškai kalbėti.

(Bus daugiau)

MĖGO VALGYTI, IR 
DABAR VALGYTI 

JI JAU GALI!
Daug kentėjimo nuo taip vadinamo “ne
virškinimo” ar rūgštinės dispepsijos gali 
būti išvengta, jei kiekvienas galėtų žinoti 
tą ką tūkstančiai to
kių kaip p-lė Lillian 
Ralston patyrė. Ši 
New York City biz
nio moteris, kuri gy
vena 1160 P a r k 
Avcnue, sako:

“Aš kentėjau nuo 
galvos skaudėjimų ir 
širdies deginimų po 
valgio; negalėjau 
miegoti kaip bučiau
turėjus; niekad nesi
jaučiau gerai.

“Per penkis metus aš eksperimenta
vau su gyduolėmis ir treatmentais, iki
aš patyriau apie Pape’s Diapepsin. Aš 
dabar esu suvartojusi tris pakelius; lai
mėjau penkis svarus ir jaučiuos puikiai.“

Jeigu jus irgi kenčiate nuo rugštumu, 
gasų, išpūtimo, vėmimo, galvos skaudė
jimų, kvaitulių, ar skaudėjimų po val
gio—ar reguliariai ar tik protarpiais, 
gaukite dėžutę Pape’s Diapepsin nuo sa
vo aptiekininko. Tada jums niekad ne- 
ber<*:k*s rnnintis apie tai ką jus valgote,

GuibinKitės Naujienose

KOVO-MARCH 11, 1932
• e .

Programą panelei Čepukaitei pagelbės išpil
dyti keletas gabių ir pasižymėjusių artistų

• *

Visi prašomi atsilankyti ir paremti šį jaunos smuikininkės Koncertą-Benifisą

CHICAGŪS LIETUVIU AUDITORIJOJ
3133 South Halsted Street
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Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 60c.
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DE VALEROS PERGALĖ

Airijos prezidentu vakar tapo išrinktas respubli
konų vadas, Eamon de Valera. Už jį padavė savo bal
sus 81 parlamento narys, prieš 68. Naujoji airių'val
džia tuo budu turės 13 balsų daugumą.

De Valera sukirto viešpatavusią iki šiol Airijoje 
partiją ir jos vadą Cosgrave, kuris per dešimtį metų 
buvo prezidentas. Airijos prezidentas yra kartu ir mi- 
nisterių kabineto pirmininkas (panašiai, kaip Am. Jung
tinėse Valstijose).

Laimėjusi rinkimus partija stoja už visišką Airi
jos atsiskyrimą nuo Anglijos. Bet naujoji valdžia su
syk prie to neis. De Valera siūlo tuo tarpu tiktai at
mesti priesaiką Anglijos karaliui, bet šiaip jisai ketina 
respektuoti (gerbti) airių Laisvos Valstybės sutartį su j 
Britanija, kitaip sakant, pripažinti Britanijos general-' 
gubernatoriaus galią Airijoje. Sulig konstitucija, Bri
tanijos atstovas turi patvirtinti Airijos parlamento iš
rinktą prezidentą ir jo pasiskirtus sekretorius (minis- 
terius).

Tai bus gana kartus pipiras respublikinei de Vale- 
ros. partijai praryti, šitoje partijoje, kaip praneša te
legramos, jau eina kraštutinių elementų bruzdėjimas 
prieš de Valerą. Jie reikalauja, kJd vadas griežtai lai
kytųsi respublikos principų ir “neparsiduotų” Jo Di
denybei Anglijos vainikuotam Jurgiui.

Bet eiti taip toli de Valera negalėtų, kad ir norė
damas. Jį remia ir Darbo Partija, kuri nenori, kad Ai
rija nutrauktų ekonominius ryšius su milžiniška Bri
tanijos imperija. Darbo Partijos atstovų išrinkta 7; be 
to, dar 2 nepriklausomi darbiečiai. Rinkimuose darbie- 
čiai laimėjo dvi vietas, bet prakišo penkias. Komunis
tai negavo nieko. Buvo sumuštas balsavimuose ir ko
munistų vadas Jim Larkin.

Stambiausia atmaina, kurią žada atnešti valdžius 
pasikeitimas Airijoje, veikiausia .bus “viešo saugumo” 
įstatymo atšaukimas. Tą įstatymą Cosgrave valdžia 
buvo pravedusi parlamente, kada ji pajuto, kad dirva 
sprūsta jai iš po kojų. Juo einant valdžia turi teisę slo
pinti priešingus jai laikraščius ir organizacijas, pasi
remiant karo tribunolo sprendimais.

Tokio despotizmo, žinoma, niekuomet nesitikėjo 
susilaukti iš savo valdžios tie Airijos kovotojai, kurie 
guldė savo galvas už krašto laisvę. Bet Airija yra ne 
vienintelė šalis, kur liaudis tampa šitaip suvilta. Pa
žvelgtame į kitas naujas valstybes — Lenkiją, Lietuvą 
— ir į tas senas šalis, kuriose revoliucija nušlavė ka
ralių sostus — Rusiją, Vengriją, Turkiją ir t. t. Jų gy
ventojai laisvės neturi, ir kas aršiausia — daugelyje tų 
šalių žmonių teises sutrempė kaip tik tie, kurie pir- 
miaus karštai kovojo už jų išvadavimą. Jeigu, sakysi
me, Rusijos žmonėms butų kas pranašavęs prieš 15 me
tų, kad bolševikai, paėmę valdžią į savo rankas, panai
kins, vardan “socializmo”, žodžio laisvę, spaudos laisvę, 
organizacijų ir susirinkimų laisvę ir įves mirties baus
mę savo priešams, — ar butų kas tikėjęs, kad tai gali 
įvykti?

Bet, deja, gyvenimo praktika rodo, kad svetimų 
arba savųjų despotų jungą nuvertusios tautos dažnai 
užsideda sau (arba duodasi, kad joms uždėtų) naują 
jungą, kuris anaiptol ne visuomet yra lengvesnis už 
senąjį. Iš savo klaidų ir patyrimo tautos mokinasi. Rei
kia manyti, kad ir Airijos žmonėms pirmųjų dešim
ties metų “laisvės” patyrimas nebus praėjęs bergždžiai.

ŠMEIŽTAI PO BEŠALIŠKUMO 
PRIEDANGA

(žiur. “Nauj.” 1932 m.
kovo 9 d.)

Matėme, kad p. Motuzo pa
minėtos iš 1908 m. priekabės 
prie Bagočiaus dėl jo pilietybės 
buvo visai neteisingos ir kad 
priekaištas, buk Bagočius ne
teisėtai “išgavęs” Štaškuno po-

namų ieškojo, kai linksmas 
policistas į ją žiurėjo ir jos ne
matė. Bet kas iš to?...

Tuojaus musų gatvę pradė
jo niincįžiot būrys vaikų, ku
rie keikė, cigaretes rūkė ir 
langus daužė.' Vienas pilietis 
basas išbėgęs ‘‘minkštų gėri
mų”, savininko ieškoti . tris 
kartys griuvo ir. prasijnušė 
svyruojamą gąlvą. Policijos

vežimas sustojo ir doros sar
gai išsinešė moterį su trims 
purvinais vaikais. Jaunas vy
rukas ilgai ieškojo kol sura
do n u jpestą nedarukyto cigare
te galų,ką.

Musų* gatvė kas diena šito
kius ir ■ dar bjauresnius daly
kus matė. Ir dėl to jinai to
kia paniurusi. Ir dėl to jinai 
dabar apsiverkė. — Mat....

bėtojai”. Jie nori Bagočių pa- 
rodyti kuo juodžiausiu SLA. 
nariams, idant šie už jį nebal
suotų. Jie todėl rankioja pur
vus, kur tik galėdami jų su
krapštyti, ir drapstosi. Tiesa 
jiems nerupi, ir jie nepagalvo
ja apie tai, kokios žalos jie da
ro organizacijai, — nes juk 
tas kandidatas, kurt jie taip 
stengiasi ąpmurzinti, veikiausia 
bus vistiek, nežiūrint į visus 
priešų šmeižtus, sekantis SLA. 
Prezidentas I

Tas faktas, kad šitie agitato
riai yra priversti knistis toli
moje praeityje ir skaityti “nuo 
viršaus ir nuo. apačios” apie dą- 
lykus, įvykusius prieš 20 ir 
daugiau metų, idant surastų 
argumentų prieš F. J. Bagočių, 
— šis faktas aiškiausiai rodo, 
kad jie neturi nieko rimto prieš 
Bagočių pasakyti. Keikia tikė
ti, kad jų nešvari demagogija 
protaujančių SLA. narių nesu
klaidins.

kips procedūros byloje, kur ei
na klausimas apie visų teisių 
atėmimą organizacijos nariui 
(taip sakant, apie morališką 
mirties bausmę!). O Susivieni
jimas juk , dagi yra fratemalė 
organizacija. Bet “tautiečiai” 
tą biaurų smurtą atliko, ir 
paskui per mete nąetųs jie Ba
gočių viešai dergė, pasirengda
mi tuo, kad, girdi, Susivieniji
mas jį “nubaudė už apgavys
tę”.

Kaip matome, da ir šiandie, 
nežiūrint j tai, kad jau seniai 
tas “Lynčo teismo” sprendimas 
tapo atšauktas (Bostono seime, 
1920 m.), ir kad Bagočius jau 
keletas metų kaip yra-sugrįžęs 
j 'organizaciją, kuri jam išreiš
kė pilną savo pasitikėjimą, du 
kartu paskirdamas jį vienos 
svąrbiausiųjų komisijų (Stovio, 
Skundų ir 4 Apeliacijų Komisi
jos) pirmininku, — vistiek dar 
atsiranda kerštinčių ir fanati
kų, kurie terliojo jo vardą, 
kartodami tuos senus šmeižtus.

Keršto pasėkos
Savo kerštingo žygio pateisi

nimui, tautininkai po Worces- 
terio seimo stengėsi Bagočių 
visokiais budais diskredituoti 
visuomenės akyse. Spaudoje 
nesiliovė pikta šmeižtų kampa
nija prieš jį ir prieš jo drau
gus. Kada šie, atsakydami į 
tas provokacijas, stengdavosi 
atsikirsti (ir, žinoma, neretai 

’ j patys, pasikarščiavę, išsišokda
vo), tai ant jų būdavo dar aš
triau užsipuldinūjąma. 1

To rezultate, kilo įtūžusį ko
va Susivienijime, kuomet tau
tininkai vėliaus sumanė panai- 

' Įkinti visuotiną balsavimą, ir 
kunCprisidCti Fprie“t7iMaW« Damijonaitis (Baleyieiaus-Balu- 
padengimo. Kas gi čia tame 
blogo? Argi jau yra taip nuo
stabu, kad jaunas savo darbu 
besiverčiąs moksleivis priėmė 
iš žmogaus, kuriam jisai atliko 
gerą patarnavimą, kelis desęt- 
kus dolerių, jdant galėtų nu 
vykti į seimą ir tenai- atstovau 
ti kuopą, kuri nestepgė tų lėšų Į* 
sukeltiT

Kame čia buvo prasižengi
mas? Daugelis Bagočiaus kal
tintojų, kurie jį už tai smerkė 
Worcesteryje, buvo pasiturin
tieji profesionalai, saliuninin- 
kai ir kitokie biznieriai,' ir jei
gu butų kas ėmęs teirautis apie 
jų įplaukas, tai butų surasta, 
kad ne vienas jų kartais daug 
prastesniu budu paima pinigus 
iš žmonių. Bet svarbiausias čia 
dalykas, 
seimas 
kištis ?

Aišku
nebuvo nuskriaustas, nes Scran-Į 
tono seimas Štaškuno pomirti
nės reikalą diskusavo ir pripa
žino, kad ji turi būt išmokėta- 

Staškunas irgi nebuvo nu?
skriaustas, kadangi Bagočius jo 
brolio pomirtinę parvežė ir jam 
įteikė (Worcesterio seimui bu
vo parodyta kvitą). Pomirtinę 
gavęs, Staškunas, sulig anks- 
čiaus padaryta sutartim, su 
Bagočium atsiteisė. Už ką 
gi Tareilos-žemantausko-Domi-‘ 
jonaičio-Jokubyno ir kitų “tau
tiškų” politikierių klika prie jo 
kabinosi ?

Vienintele priekabe Bagočių 
kaltinti buvo ta, kad Ignas 
Staškunas, Bagočiaus priešų su
kurstytas, pasijuto užmokėjęs 
“perdaug” ir pasirašė po kieno 
tai pagamintu pareiškimu^ - kad 
jisai buvęs “apgautas”. Tas jo 
pareiškimas buvo išpleškintas 
“Tėvynėje”, ir juo buvo parei
tas “kaltinimo aktes’’ Bagočiui.

Jokio formaUo ; skundo išl 
Štaškuno pusės sejmas retu re* 
jo* Komisiją, kurį buvo suda- 
rytu Bągočių “teisti”, niekuo? 
met nękvietę Stąškųnp duoti 
savo parodymus ir niekuomet 
jo neklausinėjo. Bet ji vistiek 
rado galimu Bagočių pasmerk
ti, ir selinąs jos sprendimą pą- 
tvirtino!

Tai ve kokiu budu Bagočius 
tapo “pašalintas ant visądąs? 
iš Susivienijimo. •

Nė vienos civilizuotos šalies

“nunokinti” populeriškiausiąjį 
kandidatą į SLA. Prezidentus.

Worcesterio seimo, “žygis”
įP-as Motuzą su pasigerėjimu 

cituoja Astramsko ♦‘istorijos” 
Worcesterio seimo aprašymą, 
kuriame išlieta visa tulžis prieš 
F. J. Bagočių. Tas politikierių 
klikos kontroliuojamas seimas 
Bagočių ‘‘ant visados” pašalino 
iš SLA. Už ką? “Istorijas” pa
sakoja :

“Bagočiui prisipažinus Sei
mui, kad jis nuo nabašninko 
J. Štaškuno brolio paėmė 
$83.75, kaip užmokestį už sa
vo darbą, išrūpinant jo bro
lio mirties pašalpą, Seimas 
atrado jį kaltu.” 
Minimas čionai Bagočiaus 

“prisipažinimas” yra paduotas 
be abejonės, neteisingai. Kiek 
yra žinoma (apie tai vienas as
muo rašė pereitą gruodžio mė
nesį “Naujienose”), Ignas Stan
kūnas atlvgino Bagočiui už du 
patarnavimu: už kelionę iš 
Pittsburgho į New Yorką, su- 
ieškant mirusio brolio, Juozo 
Štaškuno, paliktus daiktus, ir 
už važiavimą į Scrantono seimą 
bei pomirtinės išrupinimą. Var
giai galima sakyti, kad $83 už 
tas dvi keliones buvo baisiai 
didelė užmokestis. v

IPaėmimas keturių dešimčių 
dolerių už važiavimą į seimą, 
kuriame buvo svarstomas Stan
kūno pomirtinės klausimas 
tikrumoje ne nebuvo atlygiui- 
mas. Bagočius į tą seimą va
žiavo, kaipo kuopos delegatas, 
bet jo kuopa (154-ta) neturė
jo ižde pinigų ir negalėjo jok 
kelionės išlaidas padengti. To-1 
dėl Bagočius prikalbino Staš->

Sveikatos Dalykai
Vandenine liga

išpirpsta tik blauzdos ir 
kitiems akių vokai, tre- 

visas veidas, ketvirtiems, 
rankos ir veidas. Kadan-

tai — kokio pamato 
turėjo į tą klausimą

kad Susivienijimas
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kaltinimų, pasemtų vis iš tos 
pačios Astramsko “istorijos”, 
kurią jisai giriasi skaitęs “nuo 
viršaus ir nuo apačios” (eąama* 
mat, ir tokių skaitytojų!) No
rint juos-nuodugniai išgvilden
ti, reikėtų iš naujo parašyti! 
gerą dalį SLA. istprįjės^ išdės
tant ne tik Bagočiaus ir jo ša
lininkų tariamus nusidėjimus, 
bet ir priešingos “tautiečių” 
srovūs trjksus ir skymus. ’

Mes čia pasitenkinsime' tik
tai peržvalga dvejeto stambi8’ 
nių dalykų, kuriuos fašistai ir

mirtinę, yra grynas melas. Bet kai kurie sandarieji ypatingai
p. Motuzas turi da ir daugiau {mėgsta buimyti, stengdamiesi1 teisme liautu PJWŽiW tp-

Į čio patariamas) iššlavė iš SLA. 
apie 8,000 nąrių per vienus 
metus. Tie piktumai privedė 
paskui prie spaudos bylų ir ki
tokių apgailėtinų susikirtimų. 
Susivienijimui visa tatai pada
re neįkainuojamų moralinių ir 
ąiedžiagįnių nuostolių. Bet tie, 

, | kurie rašė neva SLA. “istori
ją”, nupiešė tuos įvykius' taip, 
kad kaltininkais pasilieka Ba- 
gočįus ir tų laikų socialistai. 
Kur “istorikams” truko faktų, 
,tenai jie “fąktds” fabrikavo 
arba tiesiog operavo spelioji- 
mąis ir įtarimais, .nebandydami 
juos nė paremti, štai, pav. 
Astramskas savo kūrinyje drą
siai tvirtina, kad Bagočius 
įskundęs ir pasirūpinęs suareš
tuoti SLA. prezidentą (p. živa- 
tą) Jdassachusetts valstijoje, 
ir net prie to “prisipažinęs” Ji
sai rašo:

“Bagočius aiškinosi, buk 
jisai tai padaręs tuo tikslu, 
idant pertikrinti SLA; narius, 
kad SLA. nėra lęgalizuo- 
tą Massachusetts valstijoje... 
Pats gi tikrasis motyvas bu
vo tame, kad Bagočius ker
šijo Susivienijimui už praša- 
linimą jo iš narių tarpo.” 
Įdomu butų žinoti, kame Ba?

gočius taip “aiškinosi”, ir kas 
[tam rašytojui pasakė jo “tik
rąjį motyvą”? Faktai rodo vi-, 
sai ką kitą. Vienas iš “tautie
čių” šulų, savo laiku atkakliau
siai ėdęs Bagočiij, pernai savo 
straipsnyje “Tėvynėje” (jubi- 
jėjiniame numeryje) palietė tą 
prez. Živatkausko suareštavimo 
incidentą ir parašė taip:

“Skunde Jonas Adomavi
čius, teismo perkalbėto jas, ir

• teisme, kaip rekordai pamoto, 
liudijo valstijos policijos in
spektorius Keating ir konste- 
bejįs Roman J. Vasil (Vasi
liauskas).”
Ko.dėl gi toju žmones, kaip 

Motuzas, tiki Astramsko žo- 
džiąįs, o netikį Jokubynp pa- 
reiškjmu? Kodėl jam rodosi, 
kad tuščios, be jokių i įrodymų^ 
insinuacijos Astramsko “istori
joje” yra vertesnes, negu Jo- 
kubyno pažymėti fąkįtaį su nu
rodymu ; vardų, paimtų iš re
kordų ? •

Bergždžias dalykas yru to- 
į kius. klauriipus Motuzai statytį, 
nes5 jisai eina tuo pačiu keliu, 

[kaip Paulauskai, Simokaičiai ir 
.kiti pąnąšųs “Snsįytenijimo gęj-

Rašo Dr. A. Montvidas 
i

Kuomet mėsose atsiranda 
vandens perviršis ir jos išpurp- 
sta, sakoma, kad esama vande
ninės ligos. Kartais vanduo 
pradeda rinktis j krutinę arba 
pilvą. Pilve gali atsirasti jo ke
lios kvortos. Vieniems ištinsta 
arba 
kojos, 
tiems 
kojos,
gi kūno mėsose arba jo kiauri- 
nėse pradeda atsirasti vandens, 
tad sakoma, kad prasidėjo van
deninė liga.

' Vandeninė liga savaimi nėra 
jokia liga, tik kokios nors ligos 
ženklas. Kuomet širdis yra su
gedusi ir nevaro kraujo reika
lingu greitumu, skystoji jo da
lis ima sunktis į mėsas, ypač 
kojų ir blauzdų. Nuo žymaus 
širdies sugedimo vandens gali 
atsirasti pilve, gali patinti vei
das ir net visa oda. Inkstų li
gose, kuomet per juos vanduo 
negauna progos tinkamai išeiti, 
prasideda vokų ir veido tini
mas, dažnai kojos ištinsta ir 
viso kimo oda išpurpsta. Tūlo
se kepenų ligose kraujo cirku
liacija tampa sutrukdyta ir 
prasideda kojų tinimas ir van
dens rinkimasi pilve, žarnų ir 
jų plėvių džiovoj galima tikė
tis vandens 
kartais keli gorčiai. YraF ir 
daugiau ligų, kurios padaro 
vandeninę ligą arba edemą, arr 
ba, kaip anglai vadina, dropsy.

Kiekviename atsitikime rei
kia surasti, iš ko pareina van
denine liga, kad ga'ėjus ‘ją pra
šalinti. Jeigu dėl širdieą suge
dimo, reikia ilsėtis ir gautį 
vaistų, kurie verste širdį tin
kamiau savo darbą dirbti. Jei
gu dėl inkstų ligos reikia kiek 
mažiau vandens gerti, druskas 
visai arba netoli visai /ievai; 
tot, reikia prakaituoti, jokių 
prieskonių, ir kilų inkstų erzi
nančių daiktų nevalgyti ir ne
gerti, proteinais turtingo vai? 
gio arba visai nevalgyti arba 
valgyti tik tiek, kad instų ne
apsunkinti. Tinkamai pritaiky
ti vaistai inkstų ligoj irgi rei
kalingi. Kepenių ligoąe ir žar
nų bei jų plėvių džiovoj £u van
denine liga jau kiek kebliau 
kovoti,; .

Gydytis nuo vandenines li
gos be tikro žinojimo*; iš ko ji 
paeiną, yra ne tik kyąj(a, o ir 
pavojinga. Vandenine liga vi
suomet yra surišta su .kokiu 
nors pavojumi gyvybei įr tą pa
vojų gali surasti tik gydytojas. 
Klaidos jis niekad nepadarys, 
jeigu tik ligonis lioppęruos. 
-- ....----- ----- ----- ----- ---------- - ---

Gatvė apsiverkė
■ ■ » ■ F.!■

Musų: gatvę visųoniel sų$i? 
raukusi, paniurusi. Vakar ji
nai bandė juoktis, lįaį jaunas 
vaikinas gražią meygina susi
tikęs linksniai šnekučiavo, kai 
linksma kmniitč dainuodama

atsiradimo pilve, 
Vro ’ *

(Tęsinys)
Minos Harkerienės užrašai
Rugsėjo 25 d. — Negaliu su

valdyti savo nuolat augančio 
susijaudinimo besiartinant pro
fesoriaus Van Helsipgo vizitui, 
nes kaž kodėl jaučiu, kad jis 
dalinai nušvies liūdną Jonatano 
likimą kelionėje; be to, buvęs 
prie Lucijos mirties patalo, jis 
galės man papasakoti apie jos 
ligą ir mirtį, štai kur jo apsi
lankymo priežastis: jis atvyks
ta dėl Lucijos, sužinoti apie 
jos vaikščiojimą naktimis, ne 
dėl Jonatano. Deja, aš niekuo
met turbut nesužinosiu teisy
bės apie. Jonataną! Kokia kvai
lutė iš manęs. Tie biaurųs užra
šai paveikė j mano vaizduotę ir 
matau viską tik jų šviesoje, ži
noma, jis atvyksta Vien dėl Lu
cijos. Jos nakties vaikščiojimo 
paprotys, matyt, grįžo ir toji 
baisioji naktis kapinyne ir bu
vo jos ligos priežastis. Susirū
pinusi savo reikalais beveik ir 
užmiršau, kaip pavojingame 
stovyje, buvo jos sveikata. Ji 
greičiausiai jam apie tą įvykį 
papasakojo ir priminė, kad ir 
aš šį tą žinau; dabar jis atva
žiuoja norėdamas sužinoti fak
tus nuo manęs, kad geriau vi
są dalyką permatyti. Tikiu, kad 
nepadariau klaidos nepriminda
ma nieko apie tai poniai Ves- 
tenrienei; negalėčiau sau dova
noti, jeigu mano elgesys, vie
na ar antrą kryptimi prisidėjo 
prie Lucijos dienų užbaigimo. 
Tikiuosi, prisipažinsiu, kad pro
fesorius Van Helsingas manęs 
dėl to nekaltins; paskutiniu lai
ku turėjau tiek daug vargų, 
rūpesčių ir jaučiu, kad daugiau 
nebepajėgsiu pakelti.

Manau, kad ašaros kartais 
yra naudingos’
palengvina atmosferą, kaip ir 
lietus. Gal mane vakąr taip su
jaudino tų užrašų skaitymas, o 
be to, Jonatanas šįryt išvažia
vo .visai parai, pirmą ^artą nuo 
ipųsų apsivedimo. Noriu tikėti, 
kad mano brangusis savimi pa
sirūpins įr neleis niekam atim
tį nuo. jo lygsvaros. Jąu antrą 
valandą po- Pietų ir dąktaras 
netrukus atvyks. Nieko jam 
ąeminėsim apįe Jonatano užra
šus, nebent įįs pare|kš jiorą ką 
nors panašaus pamatyti. Džiau
giuos perrąšiusi ant mašinėles 
ir savo užrašus, nes profesoriui 
paklausus ąpįo Lųęiją,.. jis galės 
jąįs pasinaudoti j tas padės iš
vengti daug Jaiko gaišinimo ir 
klausinėjimų.

yčHąu* — Profesorius apsi
lankė ir. vęl išvyko. Dieve, koks 
keistas pasimįtymas ir kaip 
man< galva sukasi nuo visų jo 
sukeltų minčių!- Jaučiuosi lyg 
sąpne. Ar. visą tai yra g ‘ 
beųt dalelė to, ką Jis man pa-

tikra tiesa, nors ji yra baisi 
ir baisios jos pasekmės. Gal 
abejojimas jį nuolat ir kanki
na; tą jo abejojimą prašalinus 
ir prižadinus jį iš to pusiau 
užmigimo, sapnavimo, ir paro
džius jam tiesą, jis bus labiau 
patenkintas ir vyriškiau galės 
pakelti smūgį. Dr. Van Helsin
gas yra geras ir protingas 
žmogus, jeigu jis yra Artūro 
ir Dr. Sevardo draugas ir be 
to, jie jį parsikvietė iš Olan
dijos Lucijai gydyti. Iš jo pa
matymo sprendžiu, kad jis yra 
malonus, nuoširdus ir kilnus 
žmogus. Kuomet jis atvyks 
rytoj, paklausiu jo ir apie Jo
nataną; ir tuomet, jeigu tokia 
bus Dievo valia, lai visas var
gas, susirūpinimas laimingai 
užsibaigia. Pirmiau maniau, 
kad mėginsiu įprasti nurašyti 
interviu’s; Jonatano draugas, 
dirbąs “Exeterio žiniose”, kar
tą jam pasakė, kad tame darbe 
atmintis lošia svarbiausią rolę 
ir reikia kiekvienas žodis nu
rašyti, nors vėliau juos ir tek
tų kiek pašvelninti, šis buvo 
labai retas pasikalbėjimas, to
dėl pasistengsiu viską nurašyti 
verbatim:

(Bus daugiau)
S? *' ’i . v *

ATĖJO “Kultūros” No. 1 
1932 metų. Kaina 45c. Ga
lima gauti “Naujienose”.

Naujas No. 22 “Kovos” 
gautas Šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

jos apvalo,

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaipa tik 5 centai.

galima, 
man pa

sakojo? Jeigu pirmiau nebu- 
rč|au’ Jonatjino už-
ražų> jokiu budu nebuvau ga- 
lėjmm tam Npląimin-
gas,. nelaimingas , mano Jonata- 
nas! Kjek jis perkentėjo! Die
ve, 4 neleisk jp sveikatai vėl mi- 
grimstr i to# pražūtingds Jigęs 
pedugnę,' Vjsomis jėgomis 
ginsiu jį nuo pavojau^ išgelbė
ti; bet gal jį tai nuramins su
teiks ' pą'gųbdą7 žinoti; 'tiarai, 
kad jo ausys, jo. akys, jo pro
tais jo neapgavo, ir viskas yra

ic ” lomius

galite padaryti pas 
mus pigiau ir gerinu 

negu kitur
Klausdami. informae> 

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL. .

AMERIKOS
PILIETIS

Būtina ir labai pagel- 
binga knygeli tiems, ku
rie nori tapti įlos ialies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie lioa Šalies tvarka, 
apit jos viršininkų rin- 
kimus ir viską kas reiks- 
linga prie ėmimo egza* 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo* 
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

Siųskite money orderj arba kratos 
ženklelius.
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Pirmas asesorio padė
jėjas

Meras reikalauja teisės 
pašalinti miesto dar

bininkus
Mėras Cėrmakas neseniai pa

tiekė miesto tarybai programą, 
kuris reikalauja pašalinti iš 
darbo 2,479 municipaliteto tar
nautojų. Miesto taryba (alder- 
manai) deliai to programo ne
ėmė jokios akcijos. Taigi me
ras dabar parekalavo, kad tary
ba leistų jam pačiam pašalinti 
tuos pustrečio tūkstančio dar
bininkų. Pasak mero, Chica- 
gos finansų prasta padėtis rei
kalaujanti darbininkų atleidi
mo.

Pranešama, kad naujai pa
skirtas asesorius Cook kaunąs 
taksams dėti, pasirinkęs kaip 
vyriausią padėjėją Harry S. 
Cutmore, direktorių 1928 me
tų savasties perkainavimo tak
soms. Prie Cutmore pirmą 
kartą per 30 metų imta skelbti 
viešai kokia suma savastis tak
sams yra įkainuota.

Reikalauja taupinimo 
Chicagai

Organizuojama komitetas iš 
šimto biznio ir civilių organiza
cijų vadu. Komiteto tikslas 
busiąs priversti kauntės ir 
miesto įstaigas ir departamen
tus leisti mažiau pinigų 
kad buvo išleidžiama iki

ne 
šiol.

“Išklynijo”
Ruth Hanna McCor 

mick apsivedė
Paskubusioji Illinois politi- 

kierė, Buth Hanna McCormick, 
ištekėjo už Alberto G. Simms, 
buvusio kongressmano iš New 
Mcxico. Kaip tūli dar tur būt 
atsimena, McCormikienė išleido 
apie pustrečio šimto tūkstančių, 
kad tapti išrinkta į Suv. 
tijų senatą. Į senatą ji 
nepateko.

Kokių tik “triksų” nciškrečia- 
ma! Pirm savaitės laiko mies
tely Winnetka pasirodė veži
mas, kurin i

. . t
apdrauda busianti sutvarkyta, 
ir t. t. (Pirmininkas atsakė į 
visus klausimus, kurie . buvo 
paduoti klausimų formoj.

' Kai kurie tečiau pradėjo ve,s- j ti diskusijas. Pirmininkas pa
tarė užsiregistruoti tiems, ktį- 

Irie nori imti dalyvumą disku
sijose. Užsiregistravo apie 2b 
kalbėtojai.

Pakelta klausimas, kiek lai
ko duoti kalbėti. Įnešimas bu
vo, kad 5 minutes; pataisymas 
— 3 minutes. Nubalsuota leisti 
kalbėti 5 minutes.

Pradėjus kai kuriems kalbė
tojams savo nuomonę aiškinti 
pasirodė nerimtas tūlų narių 
užsilaikymas, triukšmo kėlimas, 
įžeidinėjimas pirmininko, užme
timai noro pasinaudoti, gauti 
komisą ir t. p. Pirmininkas pa
aiškino, kad jisai neturįs ir ne
si tikįs jokių komisų, ir jeigu 
komisas butų, tai 
draugijos iždų.

Tjęsėsi diskusijos 
mavimu tūlų narių, 
norėjo klausyti nė

i, . . <* • • * •

'Pranešėjas paaiškino, kad da
bar Peoples krautuvėse eina di
dėlis prieš velykjnis išpardavi
mas radio, rakandų ir kitų na
mams reikmenų labai sumažin
tomis kainomis, kas gali suteik
ei džiaugsmo taip per Velykas, 
kaip ant visados.—-M. U-ris.

operaciją ant kojos. Simus da
bar jaučiasi geriau, guli namie.

Roseland
Po-

jis eitų į

su triukš- 
kurie ne
vienos, ne 

kitos puses argumentų. ’Pirmi-

Iš bado apalpo

Roseland

Vals- 
bctgi

Ties vagyklos langu, 33
Madison, sustojo vyras ir ilgai 
žiurėjo kaip kepama pajus, čia 
pat jis apalpo.

Įneštas valgyklon vyras pa 
sisakė buvęs Philadelphijoj ban
kininkas iki užėjo krizis.

Biržos krache pirm poros 
metų netekęs turto ir dabar 
j:u buvęs nevalgęs keletą die
nų. Pasisakė, kad jo pavardė 
esanti Armand Edwards.

West

A

ko
ryto 
am-

ANNA KUBILIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vo 9 dieną. 11 :00 valandą 
1 932 m., sulaukus 43' metų
žiaus, gimus Lietuvoj. Rietavo pa
rapijoj.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Vladislovą, gimines ir draugus, 
o Lietuvoj brolius — Feliksą ir 
Stanislovą Bernotus.

Kūnas pašarvotas, randasi Ma
žeikos koplyčioj. 3319xAuburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, ko
vo 12 dieną. 8:00 vai. ryto iŠ 
koplyčios į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 

' iŠ ten bus nulydėta į §v. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. A n na Kubilius gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Vyras ir Giminės.

Laidotuvėse paarnauja grabo
rius S. P. Mažeika. Tel. Yards 
1138.

senyvas vyras ir ninkaš sulaikys triukšmavimą 
vaikas rinko švarkus, kelnes ir kelioms sekundoms, ir vėl pra- 
ploščius išvalymui. Kadangi jie 
apsiėmė išvalyti drabužius la
bai pigiai, tai ir surinko jų 
daug. O po to vežimas, vyras 
ir vaikas dingo, 
ir drabužiai.

Iš Chicagos Lietuvių ’no p4’®61?8 
Savitarpinės rasa! 

pos Draugijos 
susirinkimo

sideda ta pati procedūra. Duo
tas įnešimas uždaryti diskusi
jas. Įnešimas rado pasipriešini
mą tų, kurie buvo užsiregistra
vę kalbėti. Pirmininkas palaikė 

! protestą. Tęsta diskusijos iki 
1 visi išsikalbėjo.
| Eita prie

Antradienį, kovo 8 dieną 
kyta • reguliaris ir specialia 
Draugijos Savitarpinės Pašal
pos susirinkimas, nes buvo 
šauktas atvirutėmis.

•?o protokolo perskaitymo iš
duota raportai, toliau praneši
mai apie ligonius. Kaip visuo
met, taip ir šį kartą pasirodė, 
kad draugijoj yra keletas ser
gančių.

Pirmininkas Mickevičius pra
nešė, kad vienas narių, Jonas 
Vilis, miręs ir paprašo visus 
susirinkusius atsistoti minutei 
ir atiduoti paskutinį pagerbi
mą buvusiam nariui.

Pagalios prieita prie nebaig
tų reikalų. Pirmininkas paaiš
kino dalyką, kuris buvo palik
tas iš praėjusio susirilikimo 
apsvarstymui ir galutinam nu
tarimui, būtent apie apdraudę 
narių apdraudos kompanijoj, 
kuri rūpintųsi išmokėjimu po
mirtinių už tam tikrą mokestį 
mokamų nuo nario j apdraudos 
kompanijų.

Po paaiškinimo sekė įvairus 
klausimai, ar apdraudos kom
panija nekels mokesčių, kaip ta televizijų ir oro bangas.

balsavimo. Balsavi- 
tokios: už apdrau- 

36 balsai, prieš ap- 
balsų. Apdraudos 
atmestas.

dą paduota 
draudų 151 
sumanymas

Diskusijos buvo labai gyvos, 
; nes daug narių jose dalyvavo, 

lai j Tenka betgi nurodyti, kad ne- 
kurie nariai greičiau savo karš
tu upu vadovavosi, nei protu, 
keldami triukšmą. Toks elgęsis 
pagirti negalima. Kai kurie ki
ti vėl stengėsi diskredituoti 
valdybą, savo kalbose nepaduo
dami 
darni

Pereitą penktadienį p. A. Mi
lašienė surengė pramogėlę sa
vo motinos gimimo dienai pa
minėti. Ji tą padarė savo dar
bu. P-ia Milašiene čia augusi, 
moka puikius keiksus kepti, tai 
pati juos ir kepė, ažuot duoti 
keptuvei. Pati išdabino stalą ir 
su savo pažįstamais atsilankė.

Laiką susirinkusieji svečiai ir 
viešnios prie, šauniai išpuošto 
stalo praleido juo smagiausia.

a a »
1 Praėjusį sekmadienį buvo šal

ta. Daugelis nenorėjo, kaip sa
koma, nė nosies iš stubos iš
kišti. Bet pp. šiušis ir Neve- 
rauskas, tur būt kad karščio, 
pilni, ne tik nebijojo šalčio šio
je’ kolonijoj, ale dar buvo nu
važiavę į Cretęs, pas Lingį.

Kai parvažiavo, tai pasitei
ravau, kodėl taip greitai grįžo.

1 Atsakė, kad pas pp. Lingius 
I esą peršilta. Pastebėjau, kad 
nereikia taip daug kūrenti.

—Bet — sako — p-iai Lin- 
; gienei ii> Lingaitei nėra per
karsta.

—Ką — sakau — Lingis su
silaukė?..

—Nagi dukterį garnis atne
šė — paaiškino šiušis.

Praėjusią vasarą p. šiušienė 
važ’avo 'gaspadinauti, kai Lin
gis kėlė vestuves. Dabar jau ii 
dukterį turi; Smart vyras. —R.

Pereitą penktadienį pas 
cius buvo surengtas, vakarėlis 
tikslu paminėti p. Pocienės gi
mimo ir varduvių dieną. Atsi
lankė ■ būrelis jos draugių ir 
draugų.

Bevakarieniaujant vienas iš 
svečių pasakė keletą žodžių,' pri
simindamas vakarėlio pamatą, 
t. y. p. Pocienės varduves ir 
gimimo dieną, o taipgi nurody
damas, kad jos tėveliai (Šal
kauskai) Lietuvoje jau ilsisi 
šaltoj žemelėj.

Smagus buvo svečių būrelis. 
Smagu buvo prie stalo, kai ra
dio teikė dainas iš įvairių sto
čių. Po vakarienės, svečiai pa
sikalbėję įvairiais dienos klau
simais, skirstėsi namo dėko
dami Pociams už malonų va
karą.

Nors depresija siaučia tre
čius metus, bet IPocių ji dar ne
palietė. Jų namas iš oro pusės 
ir iš vidaus gerai ištaisytas. 
Jisai pats dirba dirbtuvėje, o 
moteris namuose,. —Buvęs.

Lietuviai Gydytojai

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

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

Phone Canal 6122

n T? Š RIFAIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas Republic 7868

---- o----
LfiL luAnuLIua

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

madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 59K

DR. BERTASH
756 W. ,35th St.

(Cor of I5tb U Halsred Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:10-8:30 

Nedėldiemais

jokių faktų ir neišreikš- 
rimtesnių argumentų.

Senas narys.

Serga pp. Puikorių sūnūs
Pereitą sakaitę susirgo žino

mų scenos darbuotojų Juozo ir 
Valerijos Pučkorių (10049 S 
Perry Avė.) jaunasis sūnūs 
Edvardas. Roseland Community 
ligoninėj br. iLippman padarė

Peoples Furniture 
Co. radio programas

Praeitų antradienį teko vėl 
girdėti -gražus lietuvių radio 
programas iš stoties W. G. E. 
S. Tai buvo vienas iš eilės pro
gramų, kuriuos nuolat, kas ant
radienio vakaras, duoda Peoples 
Furniture Co. krautuvės, 4177- 
85 Archer Avė., ir 2536-40 W. 
63 street.

šį kartą programas susidėjo 
iš dainų, muzikos, juokų ir į- 
vairių kalbų. Dainavo J. Gu
das ii- A. Giedraitis, kalbėjo 
Dr. Dundulis apie sveikatą -ir 
inžinierius žvirblis apie radio,

Grąboriai

S. M. SKUDAS
.Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAF 
’ Didelė ir ‘graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel Roosevėh 7532

Lachavich ir Sūnūs

I

Skelbimai Naujienost- 
■uoda naudą dėlto, 

' nd pačios Nuriji mos 
/ ra naudingos.

pagal sutarti

Ofiso it Rez Tel Boulevard 59 M 

DR. NAIKEIJS 
756 W. 35th St.

(Cor of 3 5tb t'S Halsred Sts) 
Ofiso valandos; nuo 2-4. nuo 7-9 

Nedėldicmai* pagal sutarti

Dr. C. R. Kliauga
pENTISTAS

Uurninkais Ketvergais ir Subaroms 
2420 W.Marquette Rd. arti Western AjO. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais. Seredomis ir Pėtnyčio -is 

1821 So. Halsted Street

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
. Dentistas

4645 Šo. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas

1180 Archer Avenue

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road

Valandos: 9—12. 7—9. Antradienį h 
Ketvirtadieni vakarais pagal susitarimu

j vairus Gydytojai

D R. HERZMAN
- Iš RUSIJOS - 

žinomas per 25 me- 
gydytojas chirurgas

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

^Fotografuoju ' jūsų na » 
muo.se arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 58*0

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofts< patinusias 
blauzdų gyslas

Valandos nuo I iki 4 ii nuo 
Nedėliomis nuo 10 iki
3 34 3 South Halsted Street 

Tel Boulevard 140 1

išsiputosiąs

7 iki 9 v. 
I 2

Dr. Suzana

Gerai lietuviams 
us kaipo patyręs 

ir akušeris
Gydo įtaigias ir 

rų. moterų ir vaikų pagal naujausias 
metodus X-Ray ir kitokias elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W/ 13th St., netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:10 

Tel. Canal 
Rezidencijos

Hydr Park 67 5 5 ar

chroniika* liga* vy-

vai vakaro 
H 10 

telefonai
Ramiotph 6800

Lietuvės Akušerės

PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFE

6109 South 
Albany A v.

Phone 
Hemlock 9252

Mrs. A. K
JARUSH

Akių Gydytojai

ii. k)
Siiecuiitatt’ Moterų u Vatkiį Ligų 

4145 Archer.'Avė.
Vai 10 ik’i 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv iki 8 va|.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez Tel Hyde Park 3395

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4 729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

CHICAGO ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryte, nno 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro Ncdėl nuo 10 iki 12 v Reoą

Phone Midway 2880

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiame atsišaukti, o muso 
darbu buąįte' užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515> /arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, I1L
Tėl. Cicero 5927

1 elefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: f

9 iki 11. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 *

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46cb St. Clpcago. III.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki I po pietų.
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

r / iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE R.AHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Ttlepbone Plaza 3200

2 iki
10

0036

Ofiso Tel. Victory 6893
-Rrzidencijos Tel. Dre»el 0101

DR. A. A. ROTO
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
3102 So. Halsted St

arti 31 st Street 
CHICAGO ILL

Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po pi*1, 
7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 

šventadieniais 10-12 dienąRez 6600 South Artesian Avsnue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

l821»So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Advokatai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryio iš Lietuvos
Palengvins akių jrempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių karštį, ■ nuima kataraktą, 
trumparegystę ir toliregystę.
reisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro 
dančią mažiausias klaidas Speciali atvda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedaliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

‘atsitaiso 
Prirengia

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearbom St.. Room' IĮ1J 

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

. Gyvenimo vietą • 
3323 South Halsted Street

Tel. Boulevard l£10 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. 'kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki »I2 ryto

. .............—— »■

John Kuchinskas
Lietuvis. Advokatas '
222] West 22nd Street 

Arti Leaviti St.
Felefonas Canal 2552 

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

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu | naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį
. Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

Lafayette 4146

0706 
9

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
464 9 S. Ashland At’e. 
Tel. Boulevard 6487

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

Tel.

VALANDOS*
nuo 
nuo

Ofisas ir Akinių Dirbtuve ( 
756 West 35th St.

kampas Halsted S.L 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 IV. Washington St
Room 1502 Tel Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų 
♦

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

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 733?

Namų Tel Hyde Park 3395

Telefonas Ysrds 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius i-ir 
Bąlžamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika- 
,z lams. Kaina prieinama

3319 Aubiirn Avenue
CHICAGO. ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

M

Gsaaa>aiMM*s

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Hm. 6515 So RockveU St. 
Tel. Republic 9723

DR. J. J,KQWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

2403 W. 63rd St., Suit
Tel. Pypspeci 1028

Rez. 2359 So. Lcaviit St. Canal
Ofiso valandos: *2 iki 4, 7 iki 

Nedėlioj pagal sutartį

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 IV Adams St., Room 21.7 
Tekpbone Randolpb 6727 

Vakarais 21 51 IV 22nd St nuo 4-9 
Tėlepbone Roosev^h 9090

Namu 8-9 ryte Tel. Republic 9600

LOUIS PIETALES
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko

vo 9 dieną. 4 valandą ryte 1932 
m., sulaukęs 68 metų amžiaus, 
gimęs Rusijoj.

Paliko dideliame nubudime 2 
dukteris — Melaniją Mau it
Josephine Grąsenack, 2 sūnūs — 
Louis ir Fred, seserį Mrs. Heleną 
Ulaskas, 2 žentus — Clayton 
Mau ir Gust Grasenack ir 
nes.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Pax(on Avė.

Laidotuvės įvyks su bato j
12 dieną, 9 vai. ryto iš namų i 
St. Ai’be’s 
ir Harper 
gedulingos 
sielą, o iš 
Kazimiero

Visi a. . . ,
nes. draugai ir pažįstami esat nuo 
širdžiai kviečiami 
dotuvčse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą, z

Nuliūdę liekame.
Dukterys, Sunai, Sesuo, 
Žentai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Adam Griesel. Tel. South 
Cbicago 0242.

gimi-

923 7

kovo

parapijos bažnyčią, 90 
Avė., kurioje atsibus 

pamaldos už velionio 
ten bus nulydėtas į šv. 
kapines.
a. Louis Pietales gimi-

1- 
dalyvauti lai-

Filomina Kibartiene
(PO TĖVAIS LUKOŠIŪTĖ)

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 8 dieną. 2 valandą ryte 1932 m., 
sulaukus 42 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, Telšių apskr. ir mieste.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime vyrą Justiną, sūnų Vladislovą, 3 duk

teris — Haltie, Cbristiną ir Filominą, anūką Martiną, seną motinėlę Oną, 
2 seseris — Oną'ir švogerį Zigmondą Tananevičius, Julijoną ir švogerj 
Vladislovą Linkus, brolį Pranciškų ir brolienę Lukošius ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 5146 S. Halsted St. v
Laidotuvės įvyks penktadieny, kovo 11 dieną, 1 vai. po pietų iŠ 

namų bus nulydėta į Tautiškas kapines.
Visi a. a. Filominos Kibarticnės giminės, draugai ir pažįstami esat 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Dukterys, Motina, Seserys, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A, Masalskis, Tel, Boulevard 4139.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVTETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai *

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame -rei* 
kale,, visuomet rstį sąži
ninga* ir nebrangus to
dėl. kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

• 3307 Auburn Avė
' CHICAGO. ILL.

1GN. J. Z0LP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

’ 1'6’4 6 St,

-telefonai }
! • ’■ X"‘ C- 
Boulevard -5203

.Boulevard 8413

13*37 So, 49tfc Cl 
Ttlėfonas 

Cicero 3724

Lietuviai Gydytojai

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

Tel KęnW0od 5107 
VALANDOS:

nuo 9 Iki H valandai rytar 
nuo 6 iki r8 ‘ Valandai r*akart 

apart iventadienio ir ketvirtadienio
.................. .......................

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 Sb. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 

"Rez? Tel. Hemlock 2615 “

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marųuette Rd. 

kampas 6 7tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 4595 • 

Valandos nuo 9 Iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir -7-9 'po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėlioms pagal susitarimą 
. ,         .. , ■ ..... ,

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį, 
4847 Vest 14tb Street, ■ 

CICERŲ. ILL.
X-Ray....Phone Cicero 1260

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark St., Room 909 
Telepbone Franklin 5745 

Namai: 3117 S. Union Avė
l’telephonc Victbry 2213



’.V;? ’ . ’ /

'i t* 7 ’

Tarp Chicagos 
Lietuvių

—y—.i—  

Įtikimas jo vienos, be tėvų pa
silikusios, sesers, Margaritos.

Melodijoj nepaprasto platu
mo Valentinas meldžia dangaus 
apsaugos laike jo nebuvimo, be
dainuodamas—

t

Valerijos Čepukaitės 
koncerto proga

Rašo—NORA
Muzika kiekvienoje formoje yra 

įdomi ir daugelyje formų žavė- 
janti. Muzika yra gausi ir jos 
visur pilna, taip kąd žmogus ku
ris auklėja meilę muzikai, bus tik
ras turėti draugų ir malonių 
ryšių.

PROGRAMO KURINIŲ 
PAŽYMĖJIMAI • 

e

Asistuojantys kolegos pane
lės Čepukaitės koncerte, kuris 
įvyks rytoj vakare Chicagos 
Lietuvių Auditoriume, repre- 
sentuodami vokalinę progrr<( 
mo dalį, p-lė Sofija Paškevičiū
tė, sopranas, ir p. Pečiukaitis, 
baritonas, pateiks musų malo
numui ir įkainavimui įvairių 
kompozitorių kuripius, apie ku
riuos seka trumpi pažymėjimai.

Ponas Pečiukaitis pasirinko 
savo pirmam numeriui Schu- 
berto “Erlkoenig”. Schubertas, 
tvėrėjas klasiškos dainos , for
mos, vienas originališkiausių ir 
našiausių kompozitorių, gimė 
Vienoje 1797 m. ir mirė ten 
pat 1828 m. Jisai buvo ma
žiausia “schooled” iš visų gar
siųjų vokiečių muzikų, bet šią 
trukumą išsilavinimo jo aštri 
muzikališka intuicija ir neišse
miami melodijos resursai gau
siai -atlygino. Savaimiškumas 
ir vaisingumas jo dainos kom
pozicijų yra stebėtini. Jis yra 
skaitomas kaip tvėrėjas moder
niškos vokiškuos “lied”. Vokie
čių liaudies dainos rado Schu- 
berte savo aukščiausią ir pui
kiausią garbę. Per jį sugrįžo 
senoviška liaudies daina atgal 
gyvenimam Bėgyje trijų metų 
jisai paraše suvirs 400 įvairių 
kompozicijų. 1815 metais jis 
parašė 137 dainas; nekurios iš 
jų ypatingai 
daugiausia jų 
nos.

“Erlkoenig” 
buvo parašyta
mu, kuomet Schubertas pamatė 
Gioethes baladą. Goethe inspi
ravo Schubertą aukščiausioms 
lyriškoms skrajonėms.

Trumpai prieš mirtį, Schuber
tas mėgino pasikelti ir savo 
silpnu balsu dainavo tą pate
tiškiausią dalį “Erlkoenig”, kur 
mirtis minima. Jo gyvenimas 
buvo nukirstas taip, kaip jo di
džioji neužbaigta simfonija...

“Erlkoenig” yra daina nepa
prasto sunkumo dainininkui, 
kartu ir akompanistui. Gaivi 
imaginacija ir gausi dramatiš
ka jėga yra būtinai reikalinga 
p a t e n kinanči-am perstatymui 
šios dainos. Trys skirtingi cha
rakteriai presentuoja save mu
sų vaidentuvėje; tėvas, mažas 
sergantis ir karščio pilnas vai
kutis ir elfų karaliaus dvasia; 
prie to galima dar priskaityti 
ir ketvirtą charakterį pasakoto- 
jo-dainininko asmenyje.

"A5 turiu apleisti jau savo namus,
Viešpatie, buk malonus, išklausyk 

mano maldos’’,..

šių diehų anglų kompozito
riaus, Roger Quilter, kūrinys; o 
žodžiai garsaus anglų poeto 
Shelley,

“Muzika, kuomet malonus 
> balsai miršta”,

bus paskutinis musų jauno ba
ritono numeris.

paprastas visų narių susirinki
mas galutinam klausinio iš
sprendimui.

Todėl šis susirinkimas yra 
svarbus visiems nariams ir ja
me turi visi dalyvauti be išsi
kalbėjimo, kad klausimas Im
tų tinkamai išspręstas, ir pa
tenkintų, visus narius.

A. Narbutas, pirmininkas.

charakteringos, 
nemirtinoš-dihži-

(elfų karalius) 
momento skubu-

tanelė Paškevičiūtė, 
nas, pasirinko savo grupės pir
mai dainai “Musica Proibita” 
(Uždrausta Muzika) italų kom
pozitoriaus Gastnldou, kuris 
gimė Turine 1861 m. Gastaldon 
būdamas tiktai 17 metų pradė
jo išleidinėti nokturnas ir ki
tus kurinius. Jisai yra’ parašęs 
apie 300 dainų, nekurios iš jų 
turėjusios didelio pasisekimo — 
“Uždrausta muzika” viena iš 
■ų. Jisai taipgi parašė kelias 
operas, maršus militariškiems 
pulkams ir piano fantaziją.

“Uždrausta muzika” buvo 
mylima daina tokių pirmadonų, 
kaip Patti, Gerster ir kitų, ir 
tankiai pasirodydavo jų progra- 
muose.

Nadinos aria iš operetės 
“Cukrinis Kareivis”, muzika 
Oscar Strauss, ir “L’Amour, 
Toujours, L’Amour”, 
zika Friml. Abidvi 
nos nereikalauja jokių 
trodukcijų, būdamos labai
puliariškomis, bus pildomos p. 
Paškevičiūtės programo dalyje.

(Bus daugiau) •

sopra-

mu- 
dai-
in-
po-

Ką sako klausytojai 
apie “Naujienų” ra- 

dio programus

Kas daryti su 1930 
metų taksomis?

—--------- ——. 4 I

šiomis dienomis Chicagos ir 
apiellnkės savasties valdytojai 
aplaiko “prezentą” Velykoms iš 
miesto tėtušių pavydale taksų 
bilos su 10 nuošimčių priedo 
prie tos sumos, kokia buvo tak
sų suma 1929 metams.

Tokia miesto tėtušių gera šir
dis sukelia daug nerimo ir kal
bų tarp nuosavybės valdytojų. 
Klausinėjama kas daryti, kad 
taksos kiekvienus metus kelia
mos aukšti n, o nuosavybių kai
na, rendos už butus ir uždarbis 
dirbtuvėse mažėja. Be to, daug 
darbo žmonių ir smulkiųjų sa
vasties valdytojų mažai tedirb.. 
.r neturi galimybės išmokėti 
nežmoniškai aukštas taksas. 
Taigi kas daryti? '

Atsakymas tik vienas: reikia 
pasipriešinti tokiam miesto tė
tušių neteisingumui paskirsty
me taksų tarp savasties valdy
tojų Cook kauntėj.

čia paduosiu ištraukas iš 
miesto knygų; iš jų suprasite 
kiek turto randasi Cook apskri
ty, kurį valdo atskiri piliečiai, 
kas daugiausia taksų moka ir 
nuo kokio tdrto tos taksos su 
renkamos į apskričio iždinę.

Rekordai parodo, kad nejudi
namas turtas (real estate)— 
namai ir žemė, kurie randasi 
Cook kauntėj
dešimčia bilionų dolerių. O ju
dinamoji savastis (personai 
property), kuri randasi Cook 
kauntės ribose, yra įkainuota 
šešiolika bilionų dolerių. Tatai 
reiškia, kad judinamosios sa
vasties Cook kauntes ribose 
vertė yra šešiais iilllonais do
lerių didesnė, nei nejudinamos 
arba real estate.

Valstijos konstitucija sako, 
kad valdininkai privalo dėti 
taksas vienodai ant viso esan
čio turto kalbamam1 apskrity. 
Bet dabar panagrinėkime kas 
taksas moka, o kas jų nemoka.

Rekordai parodo, kad ant de
šimčia bilionų dolerių įkainuoto 
real estate turto yra uždėta 
taksų 85 nuošimčiai visų suren
kamų į Cook kauntės iždinę 
pinigų. O judinamasis turtas, 
kuris įkainuotas šešiolika bilio
nų, sumoka taksų tik 15 nuo
šimčių visos sumos surenkamos 
i kauntės iždinę.

Reiškia sunkiausia
našta užkrauta nejudinamo ar
ba real estate turto savinin
kams, ir šio turto savininkai 
yra skriaudžiami valdininkų 
taksų paskirstyme, ba valstijos 
konstitucija liepia taksas visam 
turtui lygiai skirti.

Kas toliau reikia daryti, kad 
taksos butų mažesnės ant real 
estate savasties ? Ir kas daryti 
su 1930 metų taksų bilomis? 
Atsakyti į šį klausimą galėsiu 
tik jeigu kreipsitės j mane as
meniškai sekančių ? adresu— 
6812 South Westęrn avė., tel- 
fonas Prospect 3140.

K. J. Mačiukas.

kad musų 
kurie fa
savo kon

Smurtas

yra įvertintas

Ketvirtadienis, kovo 10, *32
direktorius buvo Olga Preob- Kriaulių Lokaias 269 a. c. w. of 

u,,..: A. susirinkimas jvyks pėtnyčioj Marchraženskaja, kuri SUgabiai pn- H d Amalgamated Centro Name, 333 
rengė ■ filmą “Villagc of Sin.”|So. Ashland Blvd., 7:30 vai. vakare, 

Bus daug svarbių reikalų. Taipgi bal
savimas referendumo dėl atidėjimo kon
vencijos Vieniems metams. Malonėkite 
dalyvauti visi. — Valdyua.

Unity L. B. Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks kbvo 1 1, 1932, 8 v. v. 
kliubo svetainėj, 45 58 So. Marshfield 
Avė. Gerovė kliubo reikalauja narių 
atsilankymo į susirinkimą dėl apsvars
tymo svarbių reikalų ir užsimokėti mė- 

I nesines duokles, kad nelaimei atsitikus 
listinėmis apysakomis iŠ kazo- nebūtų keblumo. — Valdyba.

rengė • filmą
> Fjlmo j e paduodama daug 
vaizdų iš kazokų kasdieninio 
gyvenimo, realio jų gyvenimo, 
o ne tokio, kokis vaizduojamas 
knygose.

Paveikslas yra paremtas ant 
apysakos Michailo Skolochovo, 
kuris yra' pagarsėjęs »savo rea-

kų gyvenimo.

PRANEŠIMA!

irgi
įvyks šeštadie-

pirmo iki transliuoto 
sekmadienį Visi pro- 

kurių mes klausėmės,

betgi pasakyti, kad 
sekmadienį, kovo 6 d., 
tikrą lakštingalės bal- 
p. Nora Gugienė pa-

Naujienoms,—
Parašysiu keletą žodžių apie 

Naujienų leidžiamus oro bango
mis programas iš stoties WGE 
S.

Nuo 
praėjusį 
gramai,
buvo labai gražus ir įdomus.

Turiu 
praėjusį 
išgirdau 
są. Tai
dainavo dvi dainas. Atrodė tki- 
ras Civic operos balsas.

Reiškiu širdingos padėkos 
“Nauijenoms” už , transliavimą 
šių programų ir p. Gugienei už 
puikų dainavimą, žinau, kad 
daugelis Chicagos lietuvių no
rėtų dar išgirsti p. Gugienės 
meilias daineles ir turiu vilties, 
kad ji neatsisakys ir ateity pa
dainuoti.

Lauksiu ateinančio programo.
—James Jusč’us,

Chicago,

NAUJIENOS, Chicago, ID.
*    11~..».i ...................u

prisidėjo p-nia Dundulienė, 
kaip lošėja, su savo aktorių 
trupe. Ta trupė susideda iš 
visai naujų jėgų iv gan stip
rių. ’

Sekmadienio vakarą turesi- 
sime progos pamatyti visą pro
gramą. Gi pamatyti ir pasi
klausyti bus ko: juokų iki au
sų, o ir rimtos, gražios lietu
viškos dainos nestokuos.

Viso programo sąstato ne
minėsime, neš pildytojų yra 
daug ir ytin gabių. Bet dar 
pranešiu, kad išgirsite geras 
kalbas Dr. MojilVido, adv. K. 
Gugio ir kitų.

Tie gi, kurie turėsite gerą 
giliuką, laimėsite dovanas.

Tad ar ėpsimoka tą S. L. A. 
301 kuopos parengimą praleis
ti neatsilankitts į jį? Neapsi
moka. Todėl atsilankykite 
sekmadienio vakarą, kovo 13 
d., į Liuosybės svetainę prie. 14 
gatves ir 49 Court, Ciceroj.

S paikos darbuote
I

Spulkos parengimas 
nepaprastas
nio vakarą Liuosybės svetai
nėj. Kiekvieno privalumas 
yra atsilankyti, susipažinti su 
spulkos padėtimi, išgirsti sma
gų programą ir laimėti skirtas 
dovanas.

Kai kas gal pasakys: “Ką aš 
ten eisiu, aš viską žinau apie 
spulką’\

Kas taip mapo, tai daro 
klaidą. Pavienis asmuo, nors 
ir daug žinotų, pavieniu ir pa
silieka. O suėję krūvon vie
nas iš kito gali daug pasimo
kinti, sužinoti ką nors naujo, 
naudingo*

šiuo kartu kalbėtojai bus su 
diplomomis, spulkų ekspertai. 
Tad dar kartą., sakau: bukite 
visi, busiu ir aš. i

IŠ politikos lauko
Penktadienio^ vakarą bažny

tinėj svetainėj kliubų ir drau
gijų rinkti atstovai turės pasi
tarimą apie politikos bėgį. 
Rinkimai jau nebetoli. Ir tai 
būs galutini rinkimai. ’ Tad 
reikia prisiruošti ir darbuotis 
nuosaikiai. ;

Mums ypač svarbu yra turė
ti vyriausybėj savo tautos žmo
gų — tai J. F. uKimbarką. O 
butų puiku, kad laimetumem 
du atstovus iš i šio distrikto. 
Ir laimėti galima, tik reikia 
daugiau vienybės. Kimbarkas 
ir Ralfe turi būti išrinkti iš Šio 
distrikto. Koresp.

1 ' »

ti tris, ir tokiu budu pareinan
ti dar brangiau.

Ale dar kita atkerta, kad 
riebalai valgyti sveika, nes jos 
vyras visuomet valgąs rieba
lus, ką Huo vaikų valgio palie
ka, tai dėl vidurių niekuomet 
trubelio neturįs ir ricinos ne
reikią vartoti.

Pasiklausęs šių kalbų pamiir 
niau, kad genis margas, o svie
tas dar margesnis.

Labai apgailėtina, 
senieji biznieriai kai 
dryžo smurto keliu 
kūrentus atremti,
anksčiau ar vėliau priveda prie 
apverktinų pasekmių.

Man rodosi, kad taikiu budu 
butų buvę galima daugiau lai
neri, nes ne stoka šeimininkių, 

kurios įvertina nupirktos pre
kės kokybę, ir paragavusios pi
gaus maisto vėl grįžta prie 
ukšte^nės rūšies. Tad, mano 

menku supratimu, nereikėtų 
siųsti ant kartuvių visus se
nuosius biznierius deliai kai 
kurių užsispyrėlių, ba tie biz
nieriai tarnavo mums per eilę 
netų ir rėmė musų vietines or
ganizacijas bei kultūrines įstai
gas, be i kurių musų miestelis 
;utų negyvas.

O kai dėl atėjūnų, kurie šian-r 
die pąs mus pasirodo, gi rytoj 
kažin kur bus, tai senųjų biz- 
ierių nevertėtų karti, nes jie, 

rie atėjūnai, ir dabar berods 
Ciceroj negyvena.

Ale tiek to, kaip sakiau, ge
nis margas, o svietas dar mar
gesnis.

O štai linksma žinelė
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 301 kuopa rengia iškil
mingą vakarą paminėjimui tri
jų savo gyvavimo metų. Prog
ramas bus gan turtingas, nes 
statoma scenoje dvi komedijos 
— Paieškojimų biuras ir Sod
ne. Jas suloš patyrusi
veikėja p. Dundulienė ir jos 
trupė. IPrie to dar bus išpildy
ta koncertinė dalis, kuri susi
dės iš muzikos ir dainų. O taip
gi bus leidžiama laimėjimui 
net keturios dovanos.

Taip kad atsilankiusieji nesi
gailėsite. O įžanga pagal tokį 
programą labai pigi.

šis parengimas įvyks sekma
dienio vakare, kovo 13 d., Lie
tuvių Liuosybės svetainėje, Ci
ceroj e. —J. T.

scenos

Town of Lake

III.

D.

Cicero
Gandai ir kalbos

pa-

Roseland
K. Gedimino draugystes 

narių atydai

Wm. J. Kareiva sugrįžo iš 
Tėvas

,tBiruth,t choro repeticija įvyks šian
dien vakare, lygiai 8 vai. Gagę Park sa
lėje. Choro dainininkai-kės būtinai pa- 
sistengkite laiku pribūti. Valdyba.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Mes pildome 1931 
metų

tame Tax
blankas

Kani reikalingas toks pa
tarnavimas užeikite į

Naujienas
1739 So. Halsted St.
Ofiso valandos kasdie 

nuo 8 iki 8 vakare.
šventadieniais nuo 9 ryto 

iki. 1 vai. po piet.

PASKUTINĖ DIENA 

“Road to Life” 
Pradedant Pėtnyčioj 

Nauja rusų garsinė filmą 

‘Cossaks of the Don” 
Sovietų aistringa meiliška drama 

Žemos kainos 
•c 11 iki 1 v. d. 

50c 1 iki 6 v. v. 
65c 6 iki 11 v. v. 
Hemus ieit. ir -ekm. 

VAN BUREN PRIE MICHIGAN

PUNCH&” 
JUDY

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

LIGŲ

galvos 
galvos 
ir pa-

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKU IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą. sausumą ar riebumą 
odos, sustabdome plaukų slinkimą 
o^ bsrim plaukų angimui.

Gražus Švelnus1 galvos plaukai yra 
patraukiančiu pagražinimu veidui ir visai 
’mogaus išvaizdai.

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

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

Room 204

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

TEL. VAN BUREN 1200

Priėmimo valandos: nuo 4 iki 8 v. vak 
Nedėtomis nuo 10 iki 1 vai. diena 

Kitą laiką pagal susitarimą.

Gounod, vienas aukščiausia 
iškilusių franeuzų šventų (sac- 
red) ir dramatinių kompozito
rių, gimė Paryžiuje 1818 me
tuose ir mirė ten pat 1893 m.

Gounod pasisekimas atėjo su 
■ opera Faustu 1859 metuose, 

šis kūrinys tuojaus suteikėjam 
Europos pagarbą ir pasiliko jo 
“masterpiece”. į
, Goundo kompozeijos yra au
kšto poetiško laipsnio, daugiau 
spirituališkos, ne kad realistiš
kos; dailiausiuos lyriko-drama- 
tiniuos momentuose jisai yra 
tolygus Weberiui, o jo modų 
liacija primena net Wagnerį.

Valentino kavatina, kuri bus 
pildoma rytojaus koncerte, yra 
paimta ii operos Fausto pir
mo veiksmo, kur parodos aikš
tėje susirinkęs būrys žmonių. 
Valentinas glamonėja medaljo- 
ną, kurį Margarita, jo sesuo, 
dovanojo jam kaipo burtą ap
saugoti jį nuo karės nelaimių. 
Kadangi jisai, kartu su kitais 
kareiviais, turi Išeiti ir palikti 
savuosius tą vakarą, jam rupi

šiandie, ketvirtadienį, kovo 
10 dieną, 7:30 vai, vakaro Šed- 
vilos svetainėj, 341 E. Kensing- 
ton Avė., L. D. K. Gedimino 
draugija turės nepaprastą 
(extra) susirinkimą. Susirin
kimas yra šaukiamas galuti
nam nubalsavimui klausimo, 
ar prisidėti prie Kliubų — 
Draugijų susivienijimo.

Kaip jau žinoma visiems na
riams, draugija savo metinia
me susirinkime nutarė vieny
tis su Kliubų—Draugijų susi
vienijimu, bet klausimas ne
buvo galutinai išspręstas. Pa
vesta komisijai ištirti sąlygas 
susivienijmu.

Vasario mėnesio susirinkime 
komisija savo raporte patarė 
dėtis prie Kliubų—Draugijų 
susivienijimo, nes mokesčiai 
visi kiti patvarkymai yra tokie 
pat, kaip kad L. D. K. Gedimi
no draugystės; o susidėjus į 
vieną draugiją susidarys di
desnė spėka ir mažesni iškaš- 
čiai. Komisijos raportas buvo 
priimtas ir nutartą šaukti ne*

Pastaruoju laiku musų 
dangėje išbombardavimas Bru
no Šimkaus mėsinyčios ir pa
gavimas teroristų suįdomino 
ciceriečius ne njažiau, kaip pa-: 
vogimas Lindbefghų vaiko. Vi
sa kaltė metama ant senųjų 
mėsinyčių savininkų, ypač ku
rie priklauso Grant Works bu- 
čerių asociacijai.

O jau gandų nešiotojams ir 
nešioto j oms tai diena I

Man teko pasiklausyti pasi
kalbėjimo kelių kūmučių, ku
rios tur būt ir buvo susirinku
sios tuos įvykius apkalbėti, štai 
viena iš jų pranešą, kad ji gir
dėjusi, jog vienas bučeris esąs 
jau nuteistas pakorimui. į 

, “Juos visus pakart”, pasi
girsta kitos kūmutes balsas.

Na, ir prasideda išmetinėji
mai. Įveria nusiskundžia, ;kąd 
bučeris/ pas kurį ji1 perkanti 
valgomus daiktus, neatidarąs 
bučernės tuo laiku, kai’ jos 
burdingierius anksti einąs dar
ban; todėl ji turinti lunčių jam 
parnešti iš vakaro. Kita sako, 
kad jos bučeris brangiai “plė- 
šiąs” už valgomus reikmenas, o 
,kai paprašanti gabalo mėsos 
šuniukui; tai Jr nenorįs duoti 
už dyką.

Bet štai moteris užprotestuo
ja, kad, girdim naujojoj bučer- 
nej, nors ir pigiau vienu antru 
centu, bet mėsa atkertama dr 
vyniojama į popietą su visais 

iš paraginimo veiklesnių na- kaulais ir riebalais, taip kad 
rių. Be to, prie parengimo (vietoj dviejų svety reikią pirk-

taksų

Cicero
5. L. A. 301 kuopos vakaras

Susiviėnijimo Lietuvių Ame
rikoj 301 kuopos jubiliejinis 
parengimas bus ateinančio 
sekmadienio vakarą Lietuvių 
Liudsybės svetainėje. Tai pa
minėjimas šios kuopos trijų 
metų gyvavimo sukaktuvių..

Mat, trys metai nuo kuopos 
įsikūrimo sukanka , šį mėnesį, 
ir per tuos tris metus 301 kuo
pa nėra ruošusi stambesnio ir 
šaunesnio parengimo.

šiemet tečiau įgauta drąsos

Pirm poros savaičių pp. Wm. 
J. Kareiva, Korsakas ir Anta
nas Kabelskis, o taipgi p-lė 
Harriet Brazauskaitė buvo iš
vykę į Rio Grande Valley, 
Texas valstijoj, kur p. Karei
vos brolis, A. J. Kareiva turi 
ūkį.

Antradienio vakarą, kovo 8 
d., musų chicagiečiai jau buvo 
sugrįžę , iš tolimos kelionės. 
Kelionę, jie atliko tikrai ne ar
timą 
ną pusę.

Kelionė buvo laiminga. Bet 
jau klimato permaina tai pa
sirodė staigi. Praėjusią savai
tę jie maudėsi Meksikos įlan
koj. Oras vi^ną dieną siekęs 
95 laipsnius.karščio pavėsy, o 
\štai už trejeto — ketverto die
nų Chicagoj tikra žiema!

Bendrai, p.z Kareiva ir jo 
sąkeleiviai jaučiasi šauniai lai
ką praleidę. Pamatę kai ką riau- 
jo, įgiję gražių įspūdžių. At
vežė glėbį linkėjimų nuo p. A. 
J. Kareivos ir žmonos drau
gams, kurių Chicagoj turi 
daug.

• apie 1,800 mylių į vie-

( z Rep-

Be to, prie parengimo (vįdtoj dviejų svarą reikią pirk
‘ ’ r .
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Partners Wanted
Pusininkų Reikia »

Financial
Finansai-Paskolos

Jaunesnei moterei svečiuos-
Lengvai pasiuvama ir 

Tinka iš vienos spalvos 
Sukirptos

GERA PROGA. Reikalinga patyręs 
pusininkas, moteris ar vyras į restauran- 
tą su mažu kapitalu. 1203 W. 63 St.

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar' vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 W«t Madison Street

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai 

PARDAVIMUI biliardo stalas, geram 
stovy, pigiai. 422-5 Archer Avė. TeL 
Lafayette 8293.’

CLASSIFIED AOS

Help \Vanted—Feniale
MERGINOS. ŠTAI JŪSŲ PROGA

Merginos, kurios yra gražios ir pa
traukiančios, kurios norėtų tapti mode
liais. Registruokitės dabar dėl artistų, 
fotografijų ir madų parodų. Kreipki
tės asmeniškai.

Artists and Models Association 
225 N. Michigan Avė., Room 408

wos

SAUGUS INVEST 
MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo 
• norgičiaus. Geras užtikrini s* 
mvestmentas. Kreipkitės | 
Naujienas, 1739 S. Halsted St 
Box 138*2.

REIKALINGA moterų patyrusių sku
durų sortuotojų. Illinois Hair B Rag 
Co., 1115 So. Newberry Avė.

“Dono Kazokai”
ateinančio

2612 
iia eiti suknelė, 
labai graži.
materijos. Sukirptos mieros 16, 18, 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per kru
tinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, praėome iš 
kirpti paduotų blankutę arba pr|- 
luoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var 
•lą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu Laiškus reikia 
dresuoti:

Naujienų Pattern Depu, 1739 So. 
Habted St., Chicago III.

Vor ]Rent
PASIRENDUOJA 3 kambariai, ap

šildomi, visi parankamai, mūrinis, pri- 
vatiškas namas, renda pigi. Šaukite 
Cicero 3677—J, 144 5 S. 50th Avė.I

RENDON 6 kambarių modemiška 
bunga’ow. Rendos tik $45.00 Savininkas 
5 827 So. Sacramento Avė.

Pradedant nuo 
penktadienio Punch &’ Judy te
atre (Vah Buren gatvėj, arti 
Michigan Avė.), kur rodomos 
yra vien sovietų filihos, pra
sidės rodymas naujos rusų gar
sinės fijmos “Dono Kazokai”.

šis kalbantis paveikslas yra 
sujaudinanti meilės istorija ka
zoko ir mergaites. Paveikslo

Aįį; .jfį:

•F, V .

NAUJIENOS Pattern Dent.
1789 S. Halsted St, Chicago.
čia {dedu -15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. .......__
Mieros ....... ...... ......... per krutinę

Funtistied Kooms
FORNIŠIUOTAS apšildomas rūmas 

rendon su ar be valgio vienam vaikinui.
3116 W. 43rd St.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas^

(Miestas ir valstija
J

Real Estate For Sale
, N*i!nai -žem 8 Pa rd a vi m nj

MES PARDUODAME ir mainom na
mus. lotus, farmas- ir visokius 
visur.

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

Jose p h Yushktwitz,
chit*(9į in«3647 Archer A ve

biznius

ilsimai- 
krripki-




