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Chinija Atmetė Japo 
nijos Ultimatumą 
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Vokietija stumiama 
į junkerizmą _____ f \

Ar rinkimai išgelbės? Hitleris 
ketina nepaisyti rinkimų da
vinių ir iš valdžios nesitrauk
ti

Chinija atsisako pa 
sitraukti iš Jehol 

provincijos
Atmetė Japonijos ultimatumą. 

Smukiame mūšyje prie 
ling chiniečiai atmušė 
nų atakas

Nan- 
japo-

23.—

prirengiamojo bombarda- 
iš oro ir sunkiosios artile- 
bara/.o, japonai pakarto- 
atakavo chiniečių pozici- 
Buvo padarytos astuonios

Nanking, Chinijoj, vas.
Chinija gavo Japonijos ultima
tumą, reikalaujantį chiniečių 
pasitraukimo iš Jehol porvinci- 
jos ir tos provincijos atidavi
mo Manchukuo valstybei.

Chinija tuojaus atsakė, at
mesdama ultimatumą ir pareiš
kė, kad ji priešinsis kokiems 
nors agresyviams žygiams.

Atmušė japonų atakas
Peiping, Chinijoj, vas. 23.— 

Smarkus mušis, su dideliais 
nuostoliais iš abiejų pusių, įvy
ko Nanling apielinkėje.

Po 
vimo 
rijos 
tinai 
jas.
viena paskui kitą atakos. Kul- 
kosVadžiai ir mortarai skleidė 
mirtį tarp durtuvais kovojan
čių kareivių. Bet visę$ jąęopų 
atakos liko atmuštos Įr >chinie- 
čiar išlaikė savo pozicijas,

Japonai taipjau mėtė iš ae
roplanų bombas į Chaoyang, 
sugriaudami daugelį namų.
Japonai nelies Peiping, bet...

Washington, vas. 23. — Tokio 
instrukcijomis. Japonijos am
basadorius Debuchi pranešė 
valstybės sekretoriui Stimson, 
kad Japonija nesirengia eiti j 
pietus nuo didžiosios Chinijos 
sienos, jei nebus provokacijos 
iš chiniečių pusės.

Esą japonai norį tiktai įsteig
ti taiką Jehol provincijoj, kad 
Manchukuo valstybė galėtų vei
kti be trukdymo. Bet jei chi
niečiai pultų japonus šiaurinėj 
Chinijoj, tai, žinoma,, Japonija 
butų priversta pasiųsti savo ka
riuomenę į šiaurinę Chiniją, 
ginti japonų gyvastį ir turtą.

Berlynas, vas. 23. — Vokie
tijoje padėtis yra labai neaiš
ki ir pilna pavojų.

Apie 35,000,000 kovo 5 d. vi
sos Vokietijos ir Prūsijos rin
kimuose turės pasisakyti, ar 
jie nori, kad Vokietija gryštų 
į 1914 m. junkerizmą. Reakci
ją Vokietijoje įsigali visu smar
kumu. Ir tai ne tik politinė, 
bet ir kultūrinė. Dedama pa
stangų junkerizuoti švietimą, 
teatrą ir dailę.

Rinkimai bus labai svarbus. 
Bet jie gali nieko nereikšti, nes 
Hitleris yra pakartotinai pa
reiškęs, kad jo partija nesi
trauks iš valdžios, nežiūrint ko
kie bus rinkimų daviniai.

Svarbiausiu konstitucijos sau
gotoju* yra prezidentas von Hin- 
deburgas. Ir jam gali priseiti 
dėtis su nekenčiamais socialis
tais ir komunistais, kad išgel
bėti Vokietiją nuo hitlerininkų 
pučo.

Kova eina ir pačioje Hitlerio 
valdžioje. Hitleris visą laiką 
yra priverstas- saugotis von Pa- 
peno ir manevruoti kaip dau
giau galių pastverti į savo ran
kas. Teko Hitleriui pabarti it 
savo ministerį Goeritigą, kam 
jis leido naziams užpuldinėti 
katalikų centro susirinkimus ir 
išleido Prūsijos policijai įsaky
mą šaudyti opoziciją be jokios 
atodairos.

/

Hitlerininkai nori pasigrobti 
ir Bavariją ir tuo tikslu nori 
skirti jai savo komisarą. Bet 
Bavarijos liaudies partijos (kle
rikalų) vadas Schaeffcr viešoj 
kalboj pasakė, kad tokis komi
saras butų areštuotas pereinant 
Bavarijos sieną.
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Emperor Hirdhito
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Nušovė du Peru aeroplanus

Guayaųuil, Ecuador, vas. 23. 
—Du Peru aeroplanai liko nu
šauti ir nukrito liepsnose mif- 
šyje, kuris ištiko aeroplanams 

- užpuolus Colombia karo laivus 
*upėj e arti Leticia.

New York, vas. 23. — Gar
siąja! krutamųjų paveikslų ak
torei Marie Dresler tapo pada
ryta operacija. Ligonė jaučia
si gerai.

Washington.— Geležinkeliai 
pranešė tarpvalstijinės preky
bos komisijai, kad, jų nuomo
ne, pasažierių vežiojimo kainos 
neturėtų būti nupigintos?

Chicagai ir apielinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš dalies apsiniaukę, maža 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:34, leidžiasi 5:

i

Dern paskirtas karo 
sekretorium ♦

Hyde Park, N. Y., vas. 23.— 
Išrinktasis prezidentas Roose- 
veltas šiandie oficialiai paskyrė 
George H. Dern iš 
sekretorium. Dern 
Utah gubernatoriifs.

Atstovas Lewis/
Arizonos tapo paskirtas naujo 
biudžeto direktorium.

Utah karo 
yra buvęs

Douglas iš
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T.V. Soong
Sir Eric Drummond, sekretorius tautų sąjungos, kuri da

bar švarsto Chinijos-Japonijos painiavą. Tautų sąjunga rei
kalauja, kad Japonija pasitrauktų iš Manžurijos. Bet Japonija 
atsisako. Ir ką tautų sąjunga darys? Gal nutars paskelbti eko
nominį boikotą ir ginklų embargo. Bet to įkūnyti negalės be 
Jungt. Valstijų pagelbos. Todėl manoma, kad bus kreiptasi’ į 
prezidentą RooseveĮtą, kviečiant Jungt. Valstijas prisidėti prie 
tautų sąjungos svarstymų. Einantis Chinijos premiero parei
gas, T. V. Soong, sako, kad jei tautų sąjunga nieko negali pa-’ 
daryti, tai pati viena Chinija turės gintis, kas reiškia karą. 
Japonijos mikado (imperatorius) Hirohito prisidėjo prie mili- 
taristų ir Temia Japonijos valdžios grobikiškus žygius Chinijoje. 
. ■' ■:: ■ '■ 4 ' '■ ■ y, ■ > ' , . ■ ■
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Bandė nusižudyti 
operos dainininkė
Chicago.—Vakar bandė nusi

žudyti buvusi iki 1928 m. Chi
cagos operos, dainininkė Au
gusta Lenska, 51 m., dabar 
dainuojanti tiktai choruose ir 
bažnyčiose. Ji 55 gatvėj puo
lė po gatvekariu, bet apsaugos 
prietaisai ją pagavo ir ji tik 
lengvai tesusižeide.

Ji buvo žymi dainininkė, dai
navusi vadovaujamas roles di
džiosiose operose. f

Berlynas, vas. 23. — Hitleris 
pasikalbėjime pareiškė, kad Vo
kietija sutinka nusiginkluoti, 
jei tą patį padarys ir kitos ša* 
lys.

Kartu Hitleris pasisakė už j- 
’ vedimą verstino darbo visiems.

8,000,000 bedarbių
Vokietijoje; be

darbe didėja
Berlynas, vas. 23. — Nežiū

rint valdžios pastangų, bedarbė 
Vokietijoje nuolatos didėja. 
Vas. 15 d. buvo jau, 6,047,000 
registruotų bedarbių. Bet tai 
toli ne visi bedarbiai, nes dau
gelio bedarbių neregistruojama. 
Manoma,’ kad šalyje turinčioje 
65 milionus gyventojų yra dau
giau kaip 8,000,000 bedarbių.

Davis pasiliks atsto
vu nusiginklavimo 

konferencijoj
• • - - r •

įlydo Park, N. Y., vas. 23.— 
Franklin D. Roęscvelt po pasi
tarimo su Jungt. Valstijų at
stovu nusiginklavimo konferen
cijoje, Norman Davis, pareiškė, 
kad Jungt. Valstijos turi vado
vauti pasauliui nusiginklavime 
ir tito užtikrinti taiką.

Norman Davis, tapo paskir
tas ir toilau eiti atstovo par
eigas ir kartu prirengti pasau
linę konferenesiją.

Ašarinėmis dujų 
bombomis kovoja 

ūkininkus
Kankakee, UI., vas. 23. — 

Apie 1,000 ūkininkų, kurie su
rengė demonstraciją prieš far- 
mų morgičių foreklozavimą, bu
vo priversti pasitraukti kai 
jutos puolę 100 policistų, apsi
ginklavusių ašarinių dujų bom
bomis, revolveriais ir buožėmis, 
o ugniagesiai paleido į ūkinin
kus vandenį.
Dujų bombomis kovoja protes

tuotojus prieš parvadimus 
už taksus ‘ ‘ * "v

Salt Luke City, Utah, vas, 
28.—Didelė minia žmonių už
puolė miesto salę ir pavieto na
mą, kad priversti Šerifą sustab
dyti pardavinėjimą nuosavybių 
už nesumokėtus taksufs. šerifo 
deputai inlnią puolė ašarinių 
dujų bombotnis' ir ją išsklaidė. 
Buvo paleisti ir keli šūviai.

oumiihm,!. ,į,|   n   ■■»!»■, ■ !■!,.na ■■!

NAUJ»i“NŲ KONCERTAS
Vaa. 26 Liet. Auditorijoj
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Cermak buvo atkri- 
tęs, bet dabar jau 

daug geresnis
' /

Naktį buvo nualpęs, bet vakar 
jau tiek gerai jautėsi, kad 
neabejojama apie pasveikimą

.................. .—.: . ........... .
Mašinos pašalino iš dar
bo 56,000 angliakasių

Miami, Fla., vas. 23.— DV. 
Meyer iš Cook pavieto ligoni
nės, vienas iš Chicagos njėrą 
Cermaką prižiūrinčių daktarų 
pareiškė, kad Cermak tiek pa
gerėjo, kad nebetenka perdaug 
abejoti apie jo pasveikimą. Esą 
dar vakar jis turėjo tik 1 iš 5 
progų išlikti gyvas, bet šiandie 
jis turys 4 iš 5 progas pasveik
ti. Ir jei neatsitiks netiktėų 
priepuolių, Dr, Meyer rytoj ma
no gryšti Chicagon.

Tečiaus naktį Cermakas pra
leido labai prastai ir buvo abe
jojama, ar jis išliks gyvas. Su 
dideliu vargu, padedant slaugei, 
jis pasirašė įsakymą išmokėti 
algas Chicagos ' mokytojams ir 
po to tiek nusilpo, kad kada 
naktį reikėjo po oda leisti mais
to, jis nualpo, širdis paliovė 
plakti ir bu*vo manoma, kad pri
siartino mirtis. Tečiaus stimu- 
liantais pasisekė jį atgaivinti, 
skausmai sumažėjo ir jis neuž
ilgo užmigo.

Šįryt jis pabudo daug svei
kesnis. Dabar daktarai nebe
sirūpina kulkos žaizda, bet dau«- 
giausia rūpinasi pakrikusiais 
viduriais, dėl kurių pakrikimo 
jis net ir maisto negali tinka
mai imti.

Mrs. Gili, kuri buvo pašauta 
kartų su? meru Cermaku, taip
jau pergyveno krizį ir pradeda 
eiti gėryn. • '.

v -t
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Čili grūmoja moky
tojams

Santiago, čili, vas. 23.—Val
džia patyrusi, kad tarp moky
tojų eina agitacija paskelbti 
streiką kovo mėn., paskelbė, 
kad streikas bile kurių valdžios 
darbininkų nebus pripažintas ir 
kad streikieriai bus pašalinti iš 
darbo ir areštuoti.

$30,000 už nušovimą 
dviejų meksikiečių

272 mylios i vai. auto
mobiliu

Dayton Beach, Fla., vas. 22. 
vas. 22. — Anglas Sir Malcplm 
Campbell šiandie su savo spe
cialių automobiliu padarė vi
dutiniškai 278 mylias į valan
dą, tuo sumušdamas savo pir
mesni rekordą 253 mylių į vai. 
Jis mvvažiuųdamas padarė virš 
273 mylių j vai., bet gryšda- 
mas padarė tik virš 270 mylių.. 
Tai todėl, kad jis turėjo pa
žeistą ranką ir atgal gryžtant 
automobilį turėjo valdyti vie
na ranka. r ’

Washington, vas. 23. —. Ofi
cialiuose rateliuose nugirsta,, 
kad išrinktasis prezidentas 
RoOseyelt ambasadorių Angli
joje "paskirsiąs laikrhščio leidė^ 
ją Robert W. Bingham iš Louis- 
ville, Ky.

ilinA.' ■ 1

Batavia, Java, vas. 28. ■— 
John Fell, direktorius Paryžiaus 
•banko, rastas kotely neįyvas, 
su* įsmeigtu į krutinę peiliu. 
Manoma, kad jis .pats nusižudė.

' i* ' v;:.- 
> • 
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New York, vas. 21. — Newell 
G. Alford iš Pittsburgho, kal
bėdamas Amerikos kasyklų in
žinierių institutui pareiškė, kad 
mašinos per pastaruosius 9 me
tus į rytus nuo Mississippi upės 
išmetė 
kasių. 
75,000 
bo dėl
kymo ir tikslesnio darbo išda
linimo. -

Illinois ratifikuos 
prohibicijos atšau- 
kima liepos 10 d.

iš darbo 56,000 anglia- 
Tuo pačiu laiku apie 

angliakasių neteko dar- 
geresnio kasyklų sutvar-

Washington, vas.. 23. — Se
natas šiandie priėmė bilių, pa- 
skiraintj $30,000 atlyginimo 
šeimynoms dviejų meksikiečių, 
Emilio Cortez Rubio ir Manuel 
Gomez, kurktos nušovė šerifo 
deputai Ardmore, Okla., birže
lio 7 d., 1931 m.

Atstovų butas jau pirmiau 
priėmė tų bilių.

Rado 9 mylių gilumo 
duobę Atlantike

Gubematorius su legislaturos 
komitetu sutarė konvencijos 
rinkimus laikyti gegužės 5 d.

Indianos valstijoj 
įvedamos senat

vės pensijos
Sulaukę 70 metų Indiana pilie

čiai gaus po $15 į mėn. pen
sijos > • '»

Indianapolis ,Ind., vas. 23. — 
Gubernatorius Paul V. McNutt 
pasirašė bilių, kuris įveda In
dianos valstijoj senatvės pen
sijas ir sulig kurio kiekvienas 
Indianos pilietis, siriaukęs 70 
metų amžiaus, galės gauti 
į mėnesį pensijos.

Už šį bilių per 12 metų 
tavo Eagles fraternalė draugi
ja.

$15

agi-

Q u e b e c priešinasi 
moterų balsavimo 

teisėms
Quebec, Kanadoj, vas, 23. — 

Quebec provincijos legisRitura 
atmetė bilių, kurią butų sutei
kęs moterims balsavimo teisę 
provincijos'rinkimuose.

Dės Moines, la., vas. 23. — 
Valstijos atstovų butas priėmė 
bilių nukapojantį valstijos dar
bininkų algas nuo 5 nuoš. (už
dirbantiems iki $1,000) iki 27 
nuoš. (uždirbantiems virš $4;- 
000).

San Juan, Puerto Rico, vas. 
22.—Dr. Paul Bartsch, galva 
okeanografinės ekspedicijos, ku
ri veikia Puerto Rico apielinkė- 
se, rado naują duobę Atlanti- 
kb dugne, kuri yra 44,000 pė
dų gihimo-^-beveik devynios my
lios.

ši duobė yra arti Nares ^gi
lumos. Tkišiol žinoma giliausia 
Atlantike vieta buvb 27,97£ pė
dų. Ji irgi yra šioje 
kėje.

apielin

Chicago. — Mrs. Betty Mo
rą, 22 m., 1121 Independence 
Blvd., vakar Mt. Sinai ligoni
nėj pagimdė trej likus—dvi mer
gaites ir berniuką. Motina ir 
vaikai sveiki.

Springfield, III., vas. 23. — 
Gubernatorius Horner bendrai 
su legislaturos komitetu nu- 
stątyti valstijos konvencijos 
procedūrą, sutarė konvencijų 
sušaukti Springfielde liepos 10 
d., kad ratifikuoti 21-mą kon
stitucijos pataisą, atšaukiančią 
18-tą prohibicijos pataisą.

Konvencijos rinkimus sutar
ta atlikti gegužės 5 d., kada bus 
renkami Circuit teismo teisėjai. 
Tuo budu nereikės daryti daug 
kainuojančių specialių rinkimų. 
Į konvenciją bus renkami 25 
delegatai ir renkami nuo visos 
valstijos, nes rinkti pagal dis- 
triktus pripažinta nepraktišku 
dalyku. Delegatai bus nomi
nuoti peticijomis.

Tai yra tik gubernatoriaus 
ir komiteto susitarimas, bet 
nėra abejonės, kad tą susitari
mą legislaturą priims.

Guadalajara, Jalisco, Meksi 
ko j, vas. 23 
nes liko sunkiai sužeisti ir ap
deginti eksplozijoj vietos deg
tukų dirbtuvėje.

Astuoni žmo-

South Bend, ,Ind., vas. 23. — 
Mrs. Anna Stevens, 65 m„ liko 
užmušta ir jos vyrąs Frank, 67 
m., liko gal' mirtinai sužeistas 
automobilistės, kuri pabėgo iš 
nelaimės vietos.

Rezignavo 60 užsida 
riusių bankų re- 

cęiveriai
Chicago. —60 iš 110 užsida

riusių bankų receiverių padavė 
raštiškas rezignacijas valstijos 
Auditoriui Edward J. Barrett.

t . (

- Ikišiol dar nė vienas receive- 
ris nėra atsisakęs rezignuoti, 
nors trys prašė laiko apsi- 
svarstyti.

Tikimąsi, kad ir visi kiti re- 
ceiveriai irgi geruoju rezig
nuos.

Manoma, kad teisėjai, kurie 
tuos receivcrius paskyrė, su
tiks juos pakeisti, bent tuose 
atsitikimuose, kur banko tur
tas yra' tiek jau likviduotas, 
kad pajamos yra mažesnės, ne
gu receiverio alga.

Dar labiau sumažės be
kono išvežamas

Kaunas.— Laikraščiai prane
ša, kad Anglija jau įspėjo Lie
tuvos atitinkamas įstaigas, kad 
po menesio laiko bekono įvežti 
Anglijon leis 7 ir puse procen
tais mažiau.

Vatikano miestas, vas. 23.— 
Darbininkas taisęs šv. Petro ka
tedros kupolą nukrito iš 200 
pėdų augštumos ir užsimušė 
vietoj.

.'"..-z''-'''.

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON I

Washington, vas. 28 
nato užsienio reikalų 
tas užgyrė sutartį su 
dėl St. Lawrerice vandens ke
lio ir sutatis bus atiduota se
natui svastyti ir ratifikuoti.

— S*- 
komite- 
Kanąda

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj
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Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti 
išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame
rikos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauti leidimas sugrįžti, 
kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo
jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų.

' * ■*.’. *

Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami 
daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų 
reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti.

. « ,'S «, • • ■ . ,

Naujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka
ro, Nedėldieniais, nuo‘9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

4F.y:,



[KORESPONDENCIJOS

Detroit, Mich.
Bankų užsidarymas.

Kai prieš keletu dienų gu
bernatorius paskelbė, jog vi
soje Michigan valstijoje aš- 
tuonioms dienoms bus uždary
ti bankai, tai musų mieste ki
lo didžiausias sumišimas. 
Žmones labai nusiminė ir da
ro visokius spėliojimus. Dar
bininkai atsidūrė keblioje pa
dėtyje. Daugumoje jiems mo
kama čekiais, kurių dabar jie 
niekur nebegali išsimainyti.

Paskelbimas, kad ir vėliau 
iš bankų tebus galima gauti 
tik penkis nuošimčius įdėtų 
pinigų, irgi labai nugąsdino 
žmones. Eina visokiau^os kal
bos, visolciausi pranašavimai. 
Bet kaip iš tiesų bus, tai pa
matysime trumpoje ateityje. 
O dabar galima tik tiek pasa
kyti, jog bankų užsidarymas 
skaudžiai palietė visus, — tiek 
darbininkus, tiek biznierius.

Gąsdina deportavimu.
Kalbama, kad į musų mies

tų tapo prisiųsti slapti agen
tai, kurių pareiga esanti sekti 
“raudonuosius“. Ligi šiol jau 
areštuota apie 120 žmonių. 
Daugumoje tai esu veiklesni 
slrcikieriai. Jie esu gąsdinami 
deportavimu. Tačiau prieš 
juos nieko nesurandama ir 
teigėjas paprastai paliuosuoja. 
Bausti juos pinigiškomis bau
smėmis visai neapsimoka, ka
dangi jie visvien pinigų netu
ri.

Apie streikus.
Kiek teko patirti, tai Hud- 

son kompanijos darbininkai 
pradeda grįžti į darbų. Mato
mai, tarp darbininkų ir kom
panijos įvyko šiokis tokis su
tarimas. Visai kitaip yra su 
Briggs kompanija, kur strei
kas vis dar tebesitęsia. Strei
kininkai yra pasiryžę kovoti, 
kol streikas nebus laimČtfis.L’

Sklokininkų prakalbos.
Vasario 14 d. rusų svetainė

je įvyko antros sklokininkų 
prakalbos. Kalbėjo vėl E. But
kus. Svctainiukė labai mažy
tė ir randasi gana klaidžioje 
vietoje. Kai tokioje vietoje, ži
noma, pakanka susirinkti ke
liems desetkams žmonių, ir 

.jau svetainė pilna.
Ir šį kartų susirinko labai 

maišyta publika. Atvyko ir ke
li himbiniai pasiklausyti pra
kalbų. Butkus kalbėjo apie 
sklokininkų atsiradimų' lietu
vių komunistų tarpe. Jis pa
reiškė, jog skilimas tarp ko
munistų visjai nėra naujas da
lykas. Pirmiausiai jis prasidė
jo ne pas lietuvius, bet šve
dus. Švedijoje savo laiku ko
munistų partija turėjusi 18,- 
000 narių. “Tiesiosios linijos“ 
komunistai ten pradėję vari
nėti intrigas ir padarinyje 
šiandien ščyrųjų komunistų 
partijoje bepasiliko apie 3,000. 
Apie tai “Vilnis“ ir “Laisvė“ 
nič-nieko nerašo. Panašiai at
sitiko Čekoslovakijoje jr Rein- 
lande. Toje pačioje Amerikoje 
prieš kelis metus komunistai 
priskaitė maždaug 40,000. 
šiandien ščyrųjų komunistų 
bepriskaitoma vos 7,000.

Lietuvių tarpe, girdi, sklo- 
kininkai juo tolyn, tuo labiau 
stiprėja. Esu, jau dabar “Nau
joji Gadynė“ beveik liek pat 
turinti skaitytojų, kaip ir 
“Vilnis“. Vadinasi, “ščyrieji” 
smunka, o sklokininkai stiprė
ja.

Kai pasibaigė prakalbos, tai 
buvo sumanyta duoti ir publi
kai progos išreikšti savo min- 
tisu Pasiūlyta, kad kiekvienas 
kalbėtų neilgiau trijų • minu
čių. Publika su tuo sutiko. 
Pasirodė, kad - kai kuriems ir 
trys minutės yra perdaug. Jie 
kalba ir patys nežino kų. Po 
to, kai Butkus atsakė į klau
simus, vienas gana senyvas 
bimbininkas pašoko, kaip nuo 
žarijų, ir pradėjo “argumen? 
tuoti“: girdi, tu esi ne But

kus,.. tu esi šnipas. Tu krei
vas, ale šį sykį nesakysiu tavo 
pavardės... Tu šnipas, mela
gis...

Well, betruko tik lo«.kad tas 
karštas bimbininkas baigtų 
savo argumentus thip, kaip 
Lietuvos davatkos. Tąsyk vis
kas; butų buvę tvarkoje.

—Frank Lavinskas.

Barine, Wis.
Lietuvos nepriklausomybes mi

nėjimas

Bendrai visos lietuvių pat
riotinės draugijos buvo suren
gusios Lietuvos nepriklauro- 
mybės 15 metų sukaktuvių 
minėjimų vasario 19 d. p. 
Dzindželcto svetainėje. Publi
kos susirinko pilna salė, — 
virš trijų šimtų. Visi labai pa
vyzdingai užsilaikė. Progra
mas pradėta 8 vai. vak. Buvo 
garsinta, kad prasidės 7:30 v.; 
pusė vai. pavėluota, bet yra 
pamatas pasiteisinimui. Buvo 
užkviesti ir pasižadėjo du kal
bėtojai — Dr. A. G. Rakaus
kas ir vielinis amerikonas p. 
W. H. Armstrong. Vietinis bu
vo kviestas 8 vai. ir pribuvo į 
laikų, bet Dr. A. G. Rakausko 
nesulaukėm, neatvažiavo, kas 
ir sutrukdė pradėti į laikų, 
programų. Didelį nemalonu
mų tai sudarė rengėjams taip 
ir publikai, nes neturėjome 
lietuvio kalbėtojo, kuris pla
čiau butų išaiškinęs tos šven
tės reikšmę. O tuo tarpu visa 
skaitlinga publika to tikėjosi.

Atidaryta programas su 
himnais. Sudainavo dar tris 
daineles. Dainavo SLA. 369 
jaunų kuopos merginų choras 
po vadovyste p-lės M. Mikuls- 
kytės. Sekė prakalba p. Wil- 
Jiam Armstrong, kuris truputį 
Apie viską kalbėjo, pagirdą- 
jnhs lietuvius, kad gerbia tau? 
’tOfr reikalus* ir ’esąs priešingas 
tai minčiai, kad buk Amerika 
esanti “melting pot“. Kurie 
myli savo tautų, tokie esti geri 
ir Amerikos piliečiai. Publi
ka liko patenkinta p. W. H. 
Armotrongo kalba ir dėkojo 
jam už patarnavimų aplodis
mentais. Jaunuolis Stasys Sa- 
malionis tris daineles padai
navo, pats , sau pritardamas 
su ukalėle. P-ia Marija Bal- 
čaitienė, musų talentinga so
listė, sudainavo dvi dainas: 
“Tykiai Nemunėlis teka“ ir 
“Mamytę”.

Prie užbaigos buvo pakvies-, 
tas žynius katalikiškų dr-jų 
vietos, veikėjas, paeinantis iš 
Vilniaus krašto, p. B. Vaičkus. 
Jis trumpai kalbėjo, s veikim 
damas dalį Laisvos Lietuvos 
lietuvius, tautos šventę šven
čiančius.

Aukų surinkta $6.50; išlai
dų buvo $4.00. Likusius $2.50 
pasiuntėme Lietuvos konsului 
p. A. Kalvaičiui dėl persiunti
mo į Lietuvą Vilniaus Vada
vimo Sąjungai.

Darbavosi surengimui šių 
minėtuvių Sandaros 35 kuo
pos Jurgis Kapočius; M. Kas
paraitis; šv. Kazimiero Dr- 
stėfi Jonas Zeleskas; Lietuvos 
Brolių Dr-stės Pr. Staponaitis 
ir J. Glėbą; SLA. 100 kp. P. 
Svaikauskas, SLARK. kuopos 
A.‘Vasiliauskas ir B. Vaičkus, 
Šv. Kazimiero. dr-stė davė dy
kai dvi vėliavas papuošimui 
estrados, o Šv. Kazimiero pa
rapija davė dykai svetainę 
draugijų atstovų trims susirin
kimams laikyti. Kun. A. Balin- 
skas bažnyčioje užkvietė lie
tuvius, kad dalyvautų Liet, 
nepriklausomybės minėjimo 
šventėje.

Kaip minėjau, visas nema- 
lonuinas susidarė, kad lietu
vio kalbėtojo neturėjome.

Varde komiteto ištariu pa
dėkos žodį visiems, kurie pa
rėmė tą ruoštą vakarą. Dėl 
trukuihų atsiprašau gerbia
mos* publikos. < Ateinančiais 
1934 metais, kada švęsime

Lietuvos nepriklausomybes 
šventę su “sweet sixteen“, tai 
apsižiūrėsime, kad neįvyktų 
tokių didelių klaidų ir įvyku
sius trukumus užpildysime su 
gerais nuošimčiais^

ją, o pirmininkas neskaitęs. 
Pirmininkas paaiškino, kad re
zoliucijos padavėjai padarė 
klaidų: reikėjo priduoti vasa
rio 26 d., o ne 19 d. (mat, 26

f, .. • . . ... f . *

d. komunistai rengia diskusi
jas). Tai taip ir baigta iškil
mingas minėjimus Lietuvos ne
priklausomybės penkiolikos me
tų sukaktuves,—Reporteris.

PraneSimas.
Lietuvos Brolių ir Seserų 

Draugyste rengia 20 melų ju
biliejų ateinantį sekmadienį, 
2 vai. po pietų, p. Dzindželcto 
svetainėje. Toms iškilmėms 
bus pritaikytas tinkamas pro
gramas. Matysite mirusių bro
lių kapų, kaip jį senute 20 m. 
lanko 'ir prižiūri, gėlėmis 
puošdama. SLA. 369 kuopos 
Merginų choras išpildys pro
gramų; bus ir kitokių pamar- 
ginimų. Po programų šokiai 
su vaišėmis. Laikotarpyje S0 
iil. Lietuvoj Brolių ir Seserų 
Draugyste daug yra atlikus 
labdarybės darbų, todėl yra 
remtina ir tegul ji gyvuoja il
giausius metusi, išmokėdama 
mirusių apdrąudas ir ser
gantiems suteikia pašalpų.

Kviečiami lietuviai ateinantį 
ęekmadienį, vasario 26 d., 2 
vai. po pietų, sueiti į p. Dzin- 
dželelo svetainę ir pamatyti į- 
domų programų bei pasilinks
minti. Tuo suteiksime draugy
stei paramų. —Koresp.

Baltimore, Md.
Kaip minėjome Lietuvos nepri

klausomybės penkiolikos me
tų sukaktuves

Nors Lietuva pasiskelbė ne
priklausoma vasario 16 d., bet 
dėliai patogumo penkiolikos 
metų sukaktuvės minėta vasa
rio 19 d. Vietos kunigai ren
gė atskirai nepriklausomybės 
minėjimų. Pasikvietė jie arci- 
vyskupų Curley atgiedoti mi
šias. Apie arcivyskupų tūpčio
jo pusė tuzino kunigų. Dabar 
jau ir kunigai nesako, kad val
džios visos “nuo Dievo duotos“. 
Tos mišios ir buvo laikomos 
tik dėlto, kad dievas “sugrąžin
tų“ krikščionims demokratams 
galių valdyti Lietuvą, VfdcaTe 
taipgi parapijos salėje įUrėn- 
gė programų,—dainavo chorai 
ir kalbėjo M. Bagdonas.

Antrų valandų po pietų Lie
tuvių Svetainėje vietos draugi
jų Taryba taipgi surengė pra
kalbas su pamarginimu. Pro
gramų pradedant “Boy Scouts“ 
užnešė ant estrados ameriko
niškų, ukrainiškų ir Lietuvos 
vėliavas. Polam Ukrainų ir 
Lietuvių dainos draugijos cho
rai abu sykiu sudainavo Ame
rikos himnų, o vėliau tautinius 
himnus. Tas parengimas darė 
gerų įspūdį.

Butų buvę viskas gerai. Bet 
pirmininkas P. Jaras pakvietė 
kalbėti kokį ten J. Kidį. Tas 
kai pradėjo kalbėti, tai paga
dino gražų parengimų; ranko
mis blaškosi, kelnes vis kelia 
aukštyn. Sakėsi buvęs Lietu
voje ir Vilniuje. Esąs toks mo
kytas, kad mokus ir lenkų, žur
nalistu buvęs ir tt.. Jeigu pir
mininkas nebūtų paprašęs bai
gti kalbų, tai dievai žino, ką 
jis butų pripasakojęs. Ale aš 
manau, kad ir publikos mažai 
butų belikę svetainėje...

Antras iš' eilės kalbėjo ang
lų kalba adv. W. Laukaitis. 
Jis pasakė tinkamų prakalbų. 
Trečias kalbėjo J. Valaitis iš 
Brooklyn, N. Y., “Vienybės“ re
daktorius. Valaitis dailus vy
ras, bet kalbėtojas — tai ne
koks. Labai didelis statosi pa
triotas, bet mėgsta nonsensus 
publikai pasakoti.

Po prakalbų da ukrainiečių 
choras padainavo trejetų dai
nelių. Dainos publikai, matyti, 
labiausiai patiko, nes aplodis
mentų nesigailėjo. Tiesa, gra
žiai ir dainuoja. Lietuvių cho
ras irgi dar... dainavo^ bet Dai
nos choras kažkodėl sumažėjęs, 
gerų dąininmkų netekęs. Tai 
negerai, kad už mažmožius už- 
sikarįčiayę meta' ir neina dai
nuoti, Tokiu budu ' nieko ne- 
buvo galima: subu’davoti.

Pabaigus < programų, komu
ninių Žaldokas suriko, kad jis 
pridaVęs pirmininkui rezoliuci-

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES 
ISTORIJA IR PADĖTIS

Amerikos lietuviai yra su
dėję milijonus dolerių Lietu
vos nepriklausomybės ir at
statymo reikalaifas, bet tos au
kos neyisada atnešė mums pa
geidaujamus vaisius. Pažiūrė
sime čia nors vieną tos rųšieu 
pastangų —- Lietuvos Atstaty
mo Bendrovę.

Asmeniškai aš prisidėjau 
prie šios Bendi’oves su gana 
didoka suma, nuo pat prad
žios jos susiorgani^ąvimo4 bet 
prie jos vairo nebuvau ir ne
turėjau progos patirti viduj 
buvudo veikimo iki po sau
sio mėn., 1932 .kada likau 
išrinktas vienu iš Snių Bend
rovės direktorių. .Bendrovės 
reikalai buvo labai supainio
ti. Mėginome juos Sutvarkyti, 
bei tuoj susidurėme su se? 
kančiomis kliūtim^.

1. Pasaulinė ekonominė pa
dėtis palietė niusų Bendrovės 
indėlius (investmentus) kaip 
Lietuvoj, taip įy Amerikoj.

2. Originalis Bendrovės sta
tutas, kuris, matyt, Bendrovės 
tvėrėjų buvo, tyčia taip su
tvarkytas, kad kontrolė visada 
pasilikų tik pageidaujamų as
menų- rankose, ir v

3. Akcininkų Ipatijų, kurių 
dauguma, įdėję tik po $50*00 
ar $100.00 tais laikais, kada 
pinigus buvo nesunku uždirb
ti, -Visai apie Bendrovę ir sa-j 
vo akcija# Užn^^r arba ne
kreipia jokios epines į Bend
rovės likimą. ;

Bendrovės statutas (konsti
tucija) reikalaįųą, kad sausio 
mėnesyje, ką# užriąs, turi įvy
kti akcininjkų ^uąirinkimas, 
bet kad toks susWiii?kimasi ga
ilėtų nutarimus Ii / arbą

bent pusė-.vj|s»jž
įcijų sayji)i.n^i'.} .^nęnĮ^ąi' 
susirįnkiihę; ųrbąj tūrj būt at
stovaujami pąimiinbniis (bįpl 
proxy). ' Kitaip ’-susirinkimasi 
nėra legalus, ir tada direkto
riai, o ne akcininkai, repką 
direktorius į Vieta tų, kurių 
tarnybos
Bendrovės tvėrėjai negalėjo 
nenumanyti, kad vargiai kada 
nors bus galima sušaukti lega
lų akcininkų susirinkimą, ka
da tie akcininkai-; y ra išsimėtę 
nuo Allanliko i^i Ramiojo 
okeano jr nuo JLmados iki 
Meksikos rubežiąųs, ir Lietu
voj, ir todėl numatė, kad Di- 
rektorių Valdyba , yisąda pasi
liks ,jų kontrolėj.

Aišku tad» kodėl nuo Bend
rovėm susi įvėrimo jau į porą 
metų Bendrovės akcininkų su
sirinkimuose nėrą buvę reika
lingo akcininkų’ skaįtliaus 
(kvorumo), ir kodėl tie akci
ninkai, kurie da Šiek-tlck bu
vo pirmose Bendrovės dienose 
jos likimu suinteresuoti, pa-’ 
ihojo ranka ir pasiganedino 
vien nelabai' maloniais, bet 
dažnai gerai užpelnytais, kom
plimentais Bendroves tvėrė
jams ir vedėjaim\

Pastarais laikai&ž Amerikos 
lietuvių rateliuose ir net akci
ninkų susirinkimuose pastebė
ta nedvejoti nas persitlkriiiL 
mas, kad Bendrovę “nuvarė*’ 
ir “suvalgė” dabartiniai direk
toriai ir reikalų vedėjai. Norš 
man tenka tik anįri metai di- 
rektoriate užimti vietą ir da
lyvauti tik 4 direktorių posė
džiuose ir iš Bendroves jokio 
pelno niekad jiesusėmęs, bet 
paskutiniame akcininkų susi-; 
ripkinie viens įpykęs akcinm-' 
kas priėjęs rekomendavosi se* 
kančiai: “Jai jr tu, Bugočiąu. 
su kiįais jųdpšta 
prie mano šimtinės prąryjime I; 
Kad jus užspringtųpiet vą$p 
dienių prakaitą ėsdaiiįLA

Panąšios akeinipkų nuomo
nės, J^abelnai Amerikos lietu*' 
viipsūsiititerėsavOiats' Bendrč- 
vės reikalai#, ir privertė mane

", „T . • 
pastudijuoti Bendrovės istori
ją ir paskelbti faktus.

Bendrovės Pradžia.
Pas ką gimė ta geniališka, 

patriotiška mintis organizuoti 
Lietuvos Atstatymo Bendrovę, 
man nepasisekė tikrai patirti, 
bet 1916 metų rugsėjo 28-29 
dienomis kun. Petkaus para
pijinėje svetainėje susirinko 
76 asmenys, kurie aptarė Ben
drovės reikalą ir išrinko orga
nizacini komitetą iš šiiį as-

!uri
kti akcininjkų Susirinkimas, 

įįnMi > arba

nizacinį komitetą iš šių 
menų:

L Roman Karuža.
2. Dr. J. Šliupas.
3. Dr. A. Bacevičius.
4. J. O. Sirvydas.

Kun. F. Kemėšis.
6. Kun. V. Matulaitis.
7. J, B, Valukonis.
8. J. S. Vasiliauskas.
9. Kun. Ambotas.
10. V. J. Lukoševičius.*
Bendrovė buvo inkorporuo

ta 1916 metų 1 lapkričio, De- 
laware valstijoj. Inkorporato- 
riąįs pasirašė kažin Lodei ne 
Šis komitetas, bet štai kas:

F. B. Hansell, Plulądelphia, 
Pa., turįs 3 akcijas.

Geo. H, B. Martin, Camden, 
N. J., turįs 3 akcijas.

5. C. Seymour, Camden, N. 
J., turįs 94 akcijas. ,

Direktorių Tarybos.
Bendrovės visus jreįkalusi a- 

belnai veda ir tvarko akcinin
kų išrinkta Direktorių Tary
ba; susidedanti iš 9 , asmenų, 
renkamų 3 metams, kas mę- 
|ai pakeičiant trimis nariais. 
Nesant ąkęininkų metiniuose 
susirinkimuose kvoruino, di- 
rektoriu# renka' senieji direk-

vės' užšimežįipio, šėkįmtĮs as- 
uienyš t buvo Bendroves direk-

n.

3. X. Strumskįs, nuo 1924.
4. P. Bukšnaitis, nuo 1927.
5. N. j. Varnės, nuo 1928.
6. A. Mikalauskas, nuo 1929
7. B. j. Sęhegaiis, nuo 1931.
8. S. Kišonas, nuo 1931 m.
9. F. J. Bagočius, nuo 1932.
Nei vienas Direktorių Tary

bos narių nėra buvę tos Ben
drovės sumanytojais arba or
ganizatoriais, ir beveik visi 
surinkti pinigai buvo įdėti ir 
praleisti tų direktorių, ku
riuose vadovavo Karuža, Rač
kauskas, J. Strimaitis, Bush- 
Bučinskas, Lopatto, kun. Gu
daitis, J. O. Sirvydas ir Žiuris. 
Išskyrus Trečiokų, ir kiek vė
liaus A. B. Strimaitį, dabartį- 
mai direktoriai nieko bendro 
neturėjo hei su akcijų parda
vinėjimu, nei su pinigų išeik
vojimu, jei Bendrovės nepasi
sekimus ir lulus direktorių 
darbus galima išeikvojimu pa
vadinti. z

Kiek sukelta pinigų?
Viso akcijų buvo parduota 

sekančiai:
Už pinigus ir ant notų 53,- 

921, $539,310.00 sumai.
Už kitų B-vių akcijas 1,700, 

$17,300 sumai.
Už “pasidarbavimą,“ 100, 

$l,0Q0 sumai.

Penktadienis, vas. 24, 193o . . ---  -.......... ’ . • •
Kaip -.rekordai . parodo, _.už.....

visas akcijas, parduotas už pi
nigus, išmainytas į kokias* be
vertes akcijas, kokios kitos 
bendrovės, arba duotas dykai, . . 
orgdnizatoriąi ėmė iš Bendro
vės “komišino” 10 nuoš. Taip, 
kad beveik $56,000 Bendrovės 
pinigų buvo ištraukta kaipo 
komisai. .

Daug iš tų akcijų grįžo į ' 
Bendrovę atgal, būtent:

Viso akcijų išduota 55,761.
Panaikinta dalinai įmokėju

sių 266.
Nuo Karužos šeimos ir kitų 

atimta 11,258.
Išmainyta į Lietuvos ben

drovių akcijas 8,644.
Viso akcijų gryžo 20,168.
Dab$r išduotų akcijų yra 

tik 35,593.
- —F. J. Bagočius.

(Bus daugiau)

NAUJIENŲ METINIAI 
KALENDORIAI

Jeigu kas dar neturite šių metų NAU
JIENŲ KALENDORIŲ, parašykite tuo- 

jaus. nes jų jau mažai beliko.
Rašydami prisiųskite 10 ecntų. Mes 
išsiusime bile kur. •

NAUJIENŲ ADM.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas 26 Liet. Auditorijoj

Ar jūsų Poilsis Sutrukdomas?
Veikite Greitai Del Pūslės 

Nereguliarumų.

GREITAI susidomėkite pūslės nereguliaru
mais; jei yra deginantis, mažas ir per

daug tankus šlapinimasis ir kėlimą- ’ 
jsis naktimis. Jie gal būt įspėja lulus 
inkstų ar pūslės pakrikimus.

Pabandykite Doan’s Pilis. Jokis ki
tas išgarsintas diuretikas nėra taip pla
čiai varto jam d s. Nė vienas nėra taip 
gerai rekomenduojamas. Gaukite 
Doan’s šiandie.

DoaifsPii A Diuratic 
for 

the Kidneya

toriais:\
1916 metais:

Romanas Karuža.
Kun. J. Ambotas.
Kun. V. Matulaitis.
J. O. Sirvydas.
J. B. Valukonis.

6. Dr. J. Šliupas.
7. Kun. F. Kemėšis.
1917 metais:
1. Kun. J. Petkus.
2. Ąopiąnas ęąruža.
3. .1. o. Sirvydas..
4. Kutų P. Gudaitis.
5. Ka^ Kasaitis.’
6. Dr. A. Bacevičiuj

M. W. Bush.
8; Kun.’. V. Matuląitis.
9'. V. K. Račkauskas.
191$ m. išripkti šie nauji 

direktoriai; Ądv. J. S. Lopatto 
ir A. S. Trečiokas.

1919 m.- - išrinkti direkto
riais :~P;:žuris. ir J. Strimaitis.

1920 111. vidury metų išrink
tas J. Ainbraziejus.

.1921 ni. išrinktas J. Liut- 
kauskas (dabar Liūtas).

1922 m. išrinkti nauji direk
toriai: B. Vaškevičiutė ir V. 
Lazdynas.

1923 m. išrinkti: A. B. Stri
maitis ir Pranas Živatas.

> 1924 m. išrinktas: X. Slrum- 
skis.

1925 m. išrinktas V. Boreika. 
m. pasiliko visi senieji, 
in

NAUJOS
žemos Kainos “Midwest Stores” Sankrovose

, ■ . ■ ....... . f'-:.. < t >, - •

Pelnyčio j ir Subatoj, Vasario 24 ir 25
2.

' 4
-.5,

•ir

išrinktas P. Buka

m.

m.

išrinktas N. J. Var

išripkti A. Miką

J. Scbe-

1926
1927 

naitis.
1928 

nes.
1929

ilauskas ir Dr. B. K. Vencius.
1930 m, pasiliko visi seuie

1931 in, išrinkti H
gąųti ir Kišohas.
, 193^ 4b- naujas:

4dV* J- Bągočius- z
pi. Dį^ktnrių Tarybą 

sųsidntfa. pužynypl .nuo kurių 
Jmetų jip Uryboj, veikia, 'iŠ 
sekančių:

1. A. S. Trečiokas, nuo 1918

B. Strimaitis, nuo 1923

T A UITAI “Wilson’s“ Tikrinti A karto- 4 
lAUIvU Šv. Kartonai nai 110
KIAUŠINIAI „SiT„. 15C
MILKAS Evaponi^”

Aukštas
Kenas V

MII TAI' “CERESOTA” 241/2 sv.1111 JuIrki 5 svarų maiš. 15c maiš.

SRIUBA Tomačiu “c™pb.irS" 3 2QCCampbdl’s

PA TCTTP “SNIDER’6” 1 Didelėm !CAIkMJJl 2 mažytis 17c . ‘boftka

RAUG. KOPŪSTAI OSČ

LAŠINIAI ^Lincolnshire” . • Raikyti 
Cellophanc ivyn

svaro ' Q 
pakelis Vb

GALI HAMS Be kaulų “Drexel Farms“ .....L? Svata ICMc
li'" " """ 11 »' 1 -...— ........... ■;■■■■■—■.... . . m Į.i .iiiil. 1.,.'.m iif. iw. i.i.ihi" r'' ■ii.niii ..... . ... ... S

TAMAI VC “Derby“ Brandu Beg, 15c <4 4 |1 i&nlMljijkj 11 uncijų kenas kenas I 8 v I
—*...... m ■<, "j 1 .. ................     ■ ■■■■ , ............................. ■

RYŽIAI; 1 BALTAGALVIAI ■2’ pakA 15c g 
cream chee.se I
. ........ ............... ........    ,""I||I .III'.. ■M... ..... ;i;y.. . ......t. rl r .................................. — |

MAYONNAISE............................................ 10C j
APPLE SAUCE Sr” N.. 17c I

TAMMR" “DerbyM.Bra”d 1 iaItIHIjLaj 11 uncijų kenas

Midvvest

n A7TlVirnQ;''PAN$Y'’ BRAND z 15 unc- Pak- Q 
n.yO Caljfornia Besėklės Reg. 10c vertės » dž ‘ V

CIBULIAI “Hollaudale’’ U. S. No. I ..............10 sv. 11c
VIRIMUI OBUOLIAI U. S. No. 1 ......a.......^-5 sv. 19c

KOPŪSTAI 3.įž.10c
TOILET tissue l000 U;TC<- 3 už 17c

“LITTLE BOY BLUE”
LOZURKAS

^LITTLE ĘO-PEEP”
AMONIJA 8-UNC. BONKA ............

«fl "f
ABU UŽ I Į A

PASTABA —— Dauguma "lįidutftt Storet” turi ir mėsos skyrius, kur jus 
galttę pirkti gerą misą, paukltieną ir tt. ui žemiausias kainasI

\ ; -BUY'AT Tire PO« LBSS-

MIBMEST^STORESL: *• • !■'*»» U , 
rwiwnrii NtilGHitU/lHOOn STOS SS

cream_chee.se


Penktadienis, vas. 24, 1933

ŽMONES MANO

AR MILTAI TURĖTU BŪTI
Offli TlBALTI

LIETUVOS ŽINIOS

K

kimų

KITOKIU UŽVARDINIMU

MILTAI
IN OUR OFFICE

ue kj

’ DYKAI 
KNYGELE

The 15055 eue«> 
•AE THE-Am.ME’S*
VITU W\*> LOHlr“ 
UOIHV>BA> VETTELfeS

OH H 
PO VOQ *>PEUL 
"SePAteATE"

X MA SEHPVHG- NOU 
UNfeE^ S-E-P—*

Maskvos sekėjų 
ypač po to, kai 
bolševikiško ro-

MTM* -•••.V-
KAM SCNEHNfr. >fOU 
UNb®* ANOTUEBU 

, COMB-K — 4

S-E-P-e-^’A-T-E » 
*THATT PON’T VjOOK

Klaipėdos kr. autonominis poli
cininkas būdamas girtas plu 
do lietuvius, o liudininkai, ku 
rie parodė, kad jis buvo gir 
tas nubausti po 2 mėn. kalė 
jimo

DABOK MAŽO
V A I K O 

VERSLAŽENKLIO

FaktųIeškančios Namų įem^ė

IH ,, 
SP6LL

siuskit per 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

DĖL “NAUJIENŲ 
KONCERTO

nuvedė
Patą ir Būti-

Pernai bankrotavo 
firmos

CLARENCE A. O’BRIEN 
Regiatered Patent Attorney 

♦4-A S««nrHy U Commerclal
U»nk Fulldlnj

(Dlmtly aerm atrett Irom Paunt Offlca) 
VVASHINGTON. D. C.

geriatufa atnd- 
fagaŪma faad nieko 

f raenio gydymai akaudamų pelių, 
O—Urnai n sąnarių, {Įtampytų muaku* 
ių, ar rmunatilkų gIMmų. Net galvos 
akaudljima, danties flHaių, gripų ar 
■Uitaagf greitai palengvina Ha no- 
¥'-“ ».».

Bloomfleld, N. J.

To prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai

Ceresota Miltai yra pagaminti iš 
rinktiniausių kviečių. Taigi mes 
DIDŽIUOJAMĖS patiekdami jums 
tuos puikius miltus NATŪRALIA
ME stovyje... su jiį NATURALE 
spalva! . . ! ;

“NEAPVYLIAMI” MILTAI
Persimainykite j NEBALTINTUS 
Ceresota Miltus—ir pažiūrėkite, 
kaip daug geresnes pasekmes savo 
kepime tuojau turėsite. Gardus, 
puikios sudėties kepalai. Sluogs- 
niūotesni paštetai ir pyragai. Ste
bėtinai lengvi cukrainiai ir biskvi-

norejau pasaky- 
‘Naujienų” kon- 

O dabar prie progos lin- 
Naujienų” dienraščiui kuo 

geriausio pasisekimo. -J. R.

lietuvių gyvenimas yra pusėti
nai pakrikęs sudemoralizuotas. 
Prie to sudemoralizavimo žy
miame laipsnyje prisidėjo bol
ševikiškas judėjimas ,kuris vien 
tik neapykanta tėra paremtas. 
Atrodė, jog lietuviai visiškai 
pasiners toje klampynėje.' Bet 
taip neatsitiko. Patys bolševi
kai tarpusavyje pradėjo pinutis, 
kaip katės maiše. Atsirado 
ščyrų stalincų ir nekošernų 
sklokininkų. Įpratę gyventi iš 
almužnų, stalincai dabar atsi
dūrė keblioje padėtyje, kadan
gi ubagavimas jiems pradeda 
nebesisekti. Ne tik nebesiseka 
ubagauti, bet ir šiaip bolševi
kiškas judėjimas atslūgo* Dau
geliui buvusių 
atsidarė akys, 
kurie grįžo iš 
jaus .

Tai tiek aš 
Ii ryšyje su 
certu

GYVAS IR PASKERSTAS
KIAULES

Parduodame Labai Nupiginu Kaina
Joe De Young

Telefonas PULLMAN 9808 
12330 Halsted Street

WEST PULLMAN. ILLINOIS

UOOKS tAOT^E, 
UIKE VT H

skolingos žymini 
daugiau—10,5 mil. lt.

Prekybos įmonių krizėj gerė
jančių žymių dar ir dabar nesi
mato, nes jau šių metų daug 
firmų užsidarė. Ir svarbiausia, 
kad užsidarė ne tos, kurios pir
miau bankrotavo arba pateko į 
sunkių padėtį, bet ir tos, kurios 
iki šiol tvarkingai mokėjo sa
vo pasižadėjimus.

Kaunas
galo bankrutavusių firmų skai
čius vis augo. Daugumoj ban- 
krotuoja smulkiosios firmos. 
Pernai lapkričio ir gruodžio 
mėn. bankrotavo arba pateko

t>O NOU 
SBP/XR*TE •'

• Buntinas ir Patas pareikala
vo j teismą iššaukti ir pasie
nio policininkus tačiau teismas 
tų liudininkų i teismą nešau
kė, išvedžiodamas, kad patys 
policininkai tą įvykį suorgani
zavę.

Valstybės gynėjas reikalavo 
nubausti Patų dviems mėne
siams kalėjimo, o Buntinų pra
šė išteisinti, tačiau abu* nubau
dė po du menesius kalėjimo.

Pažymėtina, kad Torkelis ne
galėjo pasakyti, kad Patas ar
ba Buntinas jj butų palietę. 
Abu nuteistieji jau padavė ape
liacijos skundų.

Teismui pirmininkavo sve
timšalis dr. Lindneris, kuris sa
vo laiku, nagrinėdamas darbi

ninkų demonstracijos bylą, vie
nam darbininkių, parodžiusiam 
toj demonstracijoj sukruvintų 
kepurę, pasakė: “Per mažai 
gavai iš policijos kad užuodei, 
jog policininkai girti”. Įdomu 
pažymėti, kad panašioms by
loms dažniausiai pirmininkauja 
dr. Lindneris.

Norėčiau kelis žodžius tarti 
ryšyje su “Naujienų” rengiamu 
18-tu koncertu, kuris įvyks va
sario 26 d. Tai bus metinė 
naujieniečių šventė. Kas bus 
veikiama tame koncerte, man 
ne tiek svarbu, kadangi asme
niškai aš negalėsiu dalyvauti, 
nes gyvenu apie 1,000 mylių 
nuo Chicagos .

Tačiau prie šios progos aš no
riu vienų kitų žodį tarti apie 
pačias “Naujienas” ir ka jos 
nuveikė lietuvių išeivijos gyve
nime. Tenka pasakyti, jog 
prieš dvidešimtį metų Ameri
kos lietuviai tikrai skurdo dva
siškai. Negalima pasakyti, kad 
jie tuo laiku nebūtų turėję laik
raščių. Tačiau daugumoje tuos 
laikraščius leido stambus biznie
riai, kuriems vyriausiai rūpėjo 
savo biznis išgarsinti. Į laik
raščio turinį perdaug dėmesio 
nebuvo kreipiama.

Padarysiu tokį palyginimą: 
praeityje lietuvių laikraščiai 
vaidino kerosino lempos rolę, — 
jie apšviesdavo lietuvio namus, 
bet gana silpnai. Kai pradėjo 
eiti dienraštis “Naujienos”, tai 
lyg elektros šviesa užžibejo. Tū
kstančiai lietuvių, kurie pirma 
pasitenkino savaitraščiais, pra
dėjo sekti diena iš dienos pa
saulio įvykius, ir tuo budu pra
plėtė savo gyvenimo regratį.

Nėra reikalo aiškinti, kad 
lietuviai tais laikais bi.Vo gana 
tamsus. Daugelis jų vos galėjo 
paskaityti. Apie tai, kas deda
si pasaulyje, jie beveik jokios 
nuovokos neturėjo. Dienraštis Į 
“Naujienos” pagelbėjo jiems 
apsišviesti, paskatino juos la-; 
vintis. Šiandien kiekvienas, ku
ris nori tinkamai gyvenimą sek
ti, išgali be laikraščio apsieiti.

Sakoma, jog gyvenimas ne
stovi ant vietos, nuolat progre
suoja. Neatsiliko nuo progre
so nei “Naujienos”. Metai iš Į 
metų jos ėjo geryn. Dabar į 
aš su didžiausiu nekantrumu 
laukiu kiekvieno “Naujienų” 
numerio, kadangi jose visuomet 
telpa įdomių raštų. - Ilgesni raš
tai sukelia smalsumą: vis nori
si patirti, kaip jie užsibaigs, o 
ypač jei tai yra apysakos.

Dabartiniu laiku Amerikos

Laika*, daug relikte 
□rlr šutanti). Nertr.1* 
KnoMt vilkindami«» 
apftitugojlmn m n v o 
sumanymų, 
kitę bruliln) ar (po
dėli dėl lRMtrnkel}q, 
arba raiykltr dėl 
NEMOKAMOS kny- 
<nOe “How to Ob- 
teln a Patent” Ir “Reeorfl of U* 
rrntlnn" formoe. Nieko aelmam

Informnelfor k« daryti. 8nal« 
tatlndjlmal laikomi paslaptyje. 
'Ir-itae. rupeetlngae pn»
r*»'uaylmaa

KUOMET MALŪNININKAI 
VARTOJA RINKTINIUS

k. KVIEČIUS. TUOMET 
B JIEMS NĖRA REI
KALO MILTUS BALTIN
TI, KAD PERMAINIUS JŲ 
NATURALIŠKĄ SPALVĄ.

'rys pūs’enio pnlicininva 
rie Torkelį šulo iki 
j komisariatą
nų jie pakvietė liudininkais. Tik 
komisariate paaiškėjo, kad Tor
kelis buvo krašto policininkas. 
Jis čia ėmė atsiprašinėti ir pra
šė įvykį nutylėti. Pasienio poli
cininkai, tačiau, apie įvykį pra
nešė krašto policijai ir jai ati
davė neblaivų Torkelį.

Valstybės gynėjas įvykio liu
dininkus, Patų ir Buntinų, pa
traukė tieson. Esą, ir jie pri
sidėję prie Torkelio sulaikymo 
ir jo tariamo sumušimo. Teis
me vienas liudininkas įrodė, 
kad Torkelis su juo išgėręs 
penkius butelius degtinės ir 
vėliau išėjęs j miestų dar gir
tauti. ,

į sunkią būklę 14 firmų. Tų.niams liko 
visų firmų skola sudaro 900,- 
000 litų iš kur apie 300.000 lt. 
tenka užsienio kreditoirams. 
Iš stambesnių bankrotavusių 
firmų tenka paminėti—1 koji
nių fabrikas, kurio skola suda
ro 2JO,000 H., 1 kolonijinė ur
mo prekyba (200,Q00 lt.). Rū
šies atžvilgiu bankrotuęja 'įvait 
rių rūšių firmos. 1931 m. per 
tą patį laiko tarpą bankrotavo 
104 firmos, o jų skola sieke 7 
mil. lt.

Per visus 1932 m. bankrotavo 
64 firmos su skola 13 mil. lt. 
(1931 m. — 200 firmų su 27 
mil. lt. skola). 1932 m. barikro- 
tavusių firmų skola užsieniams 
siekia 9Q0,000 lt., o 1931 m. 
bankrotavusios' firmos iržsie-

Buy gioves with what 
it savęs

fl«r» reikalo OOc m
dMClM k»d rauti rer* 4»at« 
kodele Tootb PMto,
*14*11- ’uba* panMaoda ad

*•><* ir rpraugo dM 
3* to raute rateapiav

M. ai karino* «aUta atHlpirfc- 
•,t pirAUoaitea ar M kito 
■MMRbert Pbanaaeol Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Klaipėdos priesėdų teismas 
nagrinėjo bylų apie krašto po- 
.iciiiinko Torkelio tariama su- 
rnušimų. Byloj buvo kaltina
mi du uc^to valdybos valdinin
kai Patas ir Buntinas. Prieš 
i nkimus, praeitais metais ba- 
..ndžio 27 d. Torkelis prie ma- 

giStralo rūmų rado lipinančius 
lietuviškus plakatui Torkelis 
būdamas smarkiai -įsigėręs ir 
civiliniais rūbais, pradėjo švais
tytis lazda ir šūkauti: “Ver- 
flucht Szemaiten! Hier ist 
Deutschland! Szemaiten un$ 
Ju den raus!” Taip šaukdamas, 
jis liepė pakelti rankas, kas 
esąs žemaitis, ir ketino tam su
skaldyti galvų.

Tuo tarpu pro šalį ėjo du 
uosto valdybos valdininkai Pa
tas ir Buntinas. Išgirdę triu
kšmą, jie prisiartino prie ma
gistrato. Tuo pat metu 
taip pat prie magistrato atėjo

Skandalingas Klai 
pėdos teisėjo vokie 

Čia nutarimas

Ir nebus daugiau kepimo uepasise-

NIEKADA NEPAKUOJAMA

NEAP- 
VYLIAMI

Naudotojams Baltintų* Miltų:
Gal jus stebiatės, kodėl mes VI
SUOMET atsisakėme baltinti savo 
Ceresota Miltus... Kodėl mes be
veik išimtinai niekada nepasidavė- 
me pagundai, chemikališku budu 
perdirbti savo puikius mietus... 
kaip beveik visi kiti malūnininkai 
daro.
štai yra priežastis! Miltai, kaip ži
note, yra baltinami permainyti jų 
NATŪRALŲ spalvą.... pa d a r y t i 
ATRODYTI juos baltais. Net ir 

prasčiausius rųšies miltai gudriu 
baltinimu gali būti padaryti atro
dyti lygiai kaip aukštos rųšies.

CERESOTA YRA

CERESOTA

CERESOTA VISADA BUVO NEBALTINTI MILTAI... PAGAMINTI IŠ PUIKIAUSIŲ KVIE
ČIŲ, IR MES DIDŽIUOJAMĖS GALĖDAMI JUMS PATIEKTI JUOS NATŪRALIAM STOVYJ!

-daugiau sugadintų priesko- 
Ceresota yra žinomi kaipo 

‘^NEAPVYLIAMI” Miltai. Jų rink
tinių šiaurės kviečių neatskirtinas 
mišinys ir ypatingas malimo proce-~ 
sas užtikrina KIEKVIENĄ KAR
TĄ puikiausias pasekmes.
Ceresota kainos dabar yra žemiau
sios istorijoje. Taigi įsigykite sau 
maišeli šiandien! Ceresota Miltai, 
725 W. 15th Street, Chicago.
^PASTABA: Jus galite greitai su
žinoti, ar jusų miltai buvo baltinti 
ieškodami žodžio “BLEACHED", 
kurį įstatymai verčia, kad butų 
atspausdintas ant kiekvieno mai
šo arba ryšulio.

Aij!SroJAsgSw^^ECW

PATENTS

PAIN-EXPELLER
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Editor P. GRIGAITIS

•7.00 Apžvalga
sumerktiTIKRASIS MOKSLAS

feljetonistas
apie nelai

kaip nekaustyto muDARBO SEKRETORIAUS VIETA

Guido da Verona

GYVUJU ŽMONIŲ PRAGARAS kakta

tas kcrš

nei

MEŠKIŠKAS PATARNAVIMAS

JAPONAI, TEBETĘSIA KARĄ

'/ndioit, Ine., lrre«< Bnt.in rishts tc«i

pasiren 
Bevard

ŽAGARIŠKAS “HUMORAS

Greit jis sjjhmIo Uysrnn- 
Jis apnuogino jo petį. 
Rankos jau nebeini yę.., 
Kada jis prisisotino, tąi vėl 

grįžę į urvą tuo pąt tiesiu ke-

KULTURA No. 11 Nau
jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie
nose.

antru kartu su

Marijonų laikraštis

pirmutinė moteris prezidento kabinete. Ji, be 
abejonės, yra gabesnė ir tinkamesnė tai vietai už visus 
Federacijos šulus. Ji ėjo mokslus Pennsylvanjjos ir Cp- 
lumbia universitetuose ir per daugelį metų darbavosi 
darbininkų labui. Ji buvo sekretorius įvairiose Phi.la- 
delphijos ir New Yorko organizacijose, kurios gina be
turčių reikalus; ji buvo New Yorko valstijos dirbtuvių 
komisijos tyrinėjimo direktorius, imigrantų švietimo 
tarybos direktorius ir dabar yra valstijos pramonės 
komisijonierius. Visur ji parodė žinojimų, sąžiningumą 
ir ekzekutyvį gabumą.

P-lei Frances Perkins paėmus Darbo Sekretoriaus 
vietą, bus daugiaus atsižvelgiama ir i ateivių reikalus, 
nes jai visuomet rūpėjo ateivių gerovė.

PI3 PRIEŠ PASKUTINĮ 
LENKIJOS-LIETUVOS

KARALIŲ

liu, nerangiai laižydamas sa 
vo snukį, kuris buvo apdeng 
tas sniegu.

go ir pasakyti jam: 
kok, tuojau... Koks 
kerštas?”

Clięrardę ir .Jvaųu tą naktį 
visiškai

kais. Lietuva tapo sujungta su 
Lenkija, ir jiedvi abi valdė 
bendras karalius. Per dvejetą 
šimtų metų karaliai tą Jungti
nę valstybę visiškai nugyven- 
dipo. Augusto II karaliavimų 
pavyzdys rodo, kodėl ji buvo 
nugyvendinta.

0/ betgi Lietuvos tautininkai 
ir kunigai anąmet norėjo Lie
tuvai vėl užkarti karalių — vo
kiečių princą Urachą!

Keletas labai svarbių vietų Jungtinių Valstijų pre
zidento kabinete yra įsteigtos palyginti neseniai. Dau- 
giaus kaip per pusę šimtmečio kabinetas susidėdavo 
tik iš Šių viršininkų: valstybės sekretoriaus, iždo sek
retoriaus, karo sekretoriaus, generalio prokuroro ir 
generalio pašto viršininko. Tik 1849 metais buvo įsteig
tas vidaus’ reikalų sekretoriaus urėdas, o darbo sekre
torius atsirado tik dvidešimtame šimtmetyje.

Pradžioje šis urėdas buvo sujungtas su prekyba. 
Prekybos ir darbo departamentą įsteigė ' 1903 metais 
Theodore Roosevelt. Paskui prezidentas Wilsonas di
džiojo karo metu įkūrė atskirą dkrbo departamentą ir 
pirmuoju darbo sekretorium paskyrė William B. Wil- 
soną. Po sekretoriaus Wilsono, darbo departamentą 
valdė per dešimtį metų Davis, kuris pernai metais bu
vo išrinktas į Jungtinių Valstijų senatą, ir jo vieton 
Hooveris paskyrė William N. Doak.

Gerose rankose Darbo Sekretoriaus urėdas galėtų 
būti labai naudingas. Bet asmens, kurie turėjo tą vietą 
iki šiol, neatliko nieko žymaus. Jie buvo skiriami pre
zidento kabineto nariais daugiausia tuo tikslu, kąd, atė 
jus rinkimams, jie kalbintų darbininkų unijas remti ad
ministraciją ir jos kandidatus. Sakoma, kad visame 
darbo departamente tikrai naudingą darbą atlieka tik 
Kūdikių Biuras, kurį pirmiaus valdė protinga ir pa
žangių pažvalgų moteris, Julia Lathrop, o dabar — ki
ta gabi čikagietė, Grace Abbott.

“Naujienose” buvo minėta, kad Darbo Sekretoriaus 
vietos reikalavo sau Amerikos Darbo Federacijos va
dai, remdamiesi tuo, kad jie “atstovauja” organizuotus 
Amerikos darbininkus. Jų kandidatas tam urėdui buvo 
“tymsterių” ir šoferių brolijos vadas Daniel J. Tobin. 
Seniaus, kol republikonai viešpatavo Washingtone, į 
Darbo Sekretorius skverbėsi “garsusis” angliakasių ly
deris, John Lewis. Bet, kaip matyt, prezidentas Roose- 
veltas nepaklausė Federacijos viršininkų, ir gerai pa
darė. Tie darbininkų unijų biurokratai rūpinasi ne dar
bininkų reikalais, bet tik savo algomis. Ir ką jie atsto
vauja? Jeigu Amerikos Darbo Federacija turi du arba 
pustrečio miliono narių, tai reikia neužmiršti, kad Ame-; 
rikoje yra 40 milionų darbininkų!

Naujas Darbo Sekretorius, jeigu pasitvirtins Wa- 
shingtono korespondentų pranešimai, bus Frances Per
kins

Bevardis vėl prikišo butelį 
prie lupų, bet jis buvo tuščias. 
Niūriai nusijuokęs, jis/ numėtė 
butelį į šalį.

Chcrardo padavė jam savo.
Bevardis godžiai pradėjo 

gerti alkoholių.
Neatgaudamas kvapo, jis 

nurijo kelis gurkšnius. Po to 
jis susivyniojo į šiltą maišą 
ir nepanorėjo daugiau 
vieno žodžio pridėti.

įvykdytas jo sūnaus 
mis.”

Juodu beveik buvo 
gusiu prišliaužti prie 
žio maišo, išbudinti jį iš mie

‘Papasa
buvo ic

Lietuvos ir Lenkijos nepriklau
somybė.

Viduramžiuose Ųietuvą pra
žudė josios didieji kunigaikš
čiai ir bajorai, parduodami ją 
Lenkijai. Kunigaikščiai vienas 
kitą galabijo ir vedė amžinus 
karus prieš kits kitą, šaukda
miesi pagelbon vieni slavus, ki
ti kryžiokus ir atiduodami 
jiems už tai įvairius Lietuvos 
žemės plotus. Taip, Vytautas 
kelis kartus pardavė kryžiuo
čiams Žemaitiją, o kuomet že
maičiai kryžiuočiams pasiprie
šindavo, tai jisai pats eidavo 
j uos malšinti kardu. Gi Vytau
to pusbrolis Jogaila, už kara
liaus titulą, užrašė visą Lietu
vą lenkams. '

Tiems kunigaikščiams nuo
latos beteriojamt Lietuvos že
mę, ji paskendo skurde, ir lais
vi Lietuvos valstiečiai neteko 
laisvės — pavirto baudžiaunin-

Amžino nieko skambėjime 
atsidavė baisus nepermaldau- 

tylejimo

Priešintis evoliucijai, reiškia 
— priešintis mokslui. Gerai, 
kad Marijonų organas pripaži
no, joge j kunigai yra mokslui 
priešingi. Tuo jisai patvirtino 
musų pusę ginče su “D-ku”.

Kaip ir buvo galima numatyti, Tautų Sąjungos ko
misijos rezoliucija nesulaikė japonų nuo tolimesnių ag
resingų žygių prieš kinus. Japonų valdžia tą rezoliuci
ją formaliai atmetė ir įsakė savo kariuomenei pulti pro
vinciją Jehol, Jeigu visuotinas Tautų Sąjungos suva
žiavimas rezoliuciją patvirtins, tai mikados valdžia pa
sitrauksianti įš Tąutų Sąjungos.

Bet butų klaida manyti, kad Japonijos pasmerki
mas iš Tautų Sąjungos pusės neturi jokios reikšmės. 
Jeigu jisai peturėtų reikšmės, tai Japonijos valdžia ne: 
butų kovojusi per metus su viršum laiko Geneyoje, 
stengdamasi išsisukti nuo pasmerkimo. Sako, kaį fięn 
tik kablegramoms tarpe Tokio ir delegącijos Genioje 
Japonijos valdžia išleidusi milionus dolerių.

Japonija šiandie yra morališkai izoliuota, kaip fei 
šiol dajr nebuvę izoliuota pe vįena pirmoj klasės Valsty
bė. Tokią pg^is butų ^en^minęa Jęįęk viekai šaliaLt 
Ji, ^iųoma, bą galo kenkia ir Japoųijąi> Bet Jaj^ijg 
šiaridję vąMp pijįtoriątai^ pąnąšiai, «kąip -įsprę 
kad Vokietiją valdė armijos generalis. Štabas. Jie eina'

Juodu galvoj 
mingą Miguelį, kurį juodu 
gi -išdavė, 
griaudami jo gyvenimą.

Cherardo jautė aiškiau, ne
gu kada nors, kaip ant jo 
dešinės rankos bėga karštas 
kraujas. Kraujas Izabelos, 
kuri buvo nužudyta jo lovoje.

Ir abii girdėjo, kaip Seno 
Žudeikos balsas siunčia jiem
dviem prakeikimą, nežiūrint 
į tai, kur likimas juodu nu
blokštų ir kaip toli juodu nuo 
jo butų.

Dėžės su išmintais buvo su
dėtos viena ant antros ir kar
tu su siena sudarė siaurą ko
ridorių, kuris juodu skyrė nuo 
kitų. Tai buvo padaryta po 
tos nakties, kai Zigrutas ban
dė išgėdinti miegančią Ivaną.

Ir visgi juodu matė, kaip 
Bevardžio prisiplojusi figūra, 
jo susiraukšlėjusį 
platus ir tamsus metiso vei 
das, tarsi lindo iš kailių mai

“L. Žiniose”, p. J. P. patie
kė įdomų straipsnį apie prieš
paskutinį Lenkijos ir Lietuvos 
karalių, Augūsitą II, Stiprųjį, 
šių metų vasg^/jl d. sukako 
lygiai du šimtai metų nuo jo 
mirties.

Augustas II buvo saksonietis 
(vokietis). Jiąai buvo be galo 
stiprus vyrąs (todėl buvo ir 
pramintas “Stipriuoju”): ga
lėjo vienu smūgiu suskaldyti 
zubr-ui galvą, vieųu kirčiu nu- 
vožti jaučiui kaklą. Savo gy
venimą jisai praleisdavo dau
giausia, girtuokliaudamas ir pa
leistuvaudamas. Be to, jisai 
buvo godus ant papuošalų, ypač 
brangių akmenų, ir labai troš
ko garbės.

“Jo dvaruose”, rąšo J. p., 
“per ištisas naktis sproginė
davo brangiausi fajerverkai, 
versdami niekais ištisų pro
vincijų sutaupąs ir darbo 
prakaitą.

“Moterys stačiai dievino 
jį. Orgijos ir vakchanalijos, 
siaubingi baliai nežinojo ri

bų. Per vieną karnavalą jis 
sudegino 4,400 didžiulių vaš
ko žvakių tik vienai fakelų 
eisenai ir per visą naktį sod
nuose degę ištisos lempų pi
ramidės, paversdamos į die
ną giliausią pakties tamsą.

“Laike karunąvimo Lietu
vos ir Lenkijos karalium jis 
tbuvo apsikarstęs tiek daug 
aukso ir brangiųjų akmenų, 
kad nebegalėjo pakelti ir 
pradėjo alpti tokios sunke
nybės slėgiamas; teko sku
biausiai rasti būdą jį iš tų 
brangenybių išvilkti.” x 
Kiek daug jisai turėjo viso

kių meilužių, matyti iš to, J kad 
“žinomų, registruotų vaikų jis 
turėjo 3541”

Tas gyvulys su karaliaus 
vainiku ąjrtt galvos nuolatos bu
vo finansinėse bėdose. Įsivėlęs 
į ’ karąį su ^yędąis, jisai /|uVo 
praradę^ savo sostą, bet :pa8- 
kuį vėl jį atgavę,. Gąlų pale, 

•‘(pailsęs” karaliauti, Augustas

kaip akrobatas, tuleisdąmas j susigiminiuoti 
kojas į purų sniegą. Pasiekęs 
dugną, jis pradėjo kasti snie-

S u mane neva 
žagaras pasijuokti iš sandarie 
Čio Liūto, kurį Geniotis įšven 
tinę į kunigus. Bet jo humo 
ras tai
lo strapaliojimas ant ledo. Jo 
dviejų su viršum špaltų “felje
tone” nieko daugiau nėra, kaip 
tik nevalyvi'plūdimai. Nežinia, 
kuriuo tikslu, jisai į 
švarią mali-malienę 
taitį, Grigaitj ir kitus asmenis, 
kurie su jo “tema” neturi nie
ko bendro. Matyt, jisai koks 
buvo protiškas nesubrendėlis, 
toks ir pasiliks. .

Bet bimbistų spaudoje tokios 
rųšies “literatai” yra labai “pa- 
vožoti”.

“Ant galo, jis pasuko arklį 
ir, sudavęs pentinais per šo
nus, pasileido zovada joti.

“Nuo to momento man dau
giau nebeteko matyti Migue- 
jio. Likimas taip patvarkė, 
kad praėjus septyniolikai me
tų, aš sutikau motiną ir iš jos 
sužinojau apie Miguelio kerš

iui vo neįmano- 
tame begaliniame žolės 

plote, kur mylios atstume ne
sudarė jokio sunkumo pašte? 
bėti judantį gyvą sutvėrimą. 
Bet Miguelis turėjo savo pla
ną, ir indėnai pasiryžo jį į- 
vykdyti:

“Buvo vasara, saulės ugnis 
degino stepą, kur galinga, au
kšta laukinė žolė bangavo ir 
ūžė, kaip jura.

“Milžiniškas saulės skridi
nys slinko į vakarus.

“Begalinėje erdvėje išsi- 
iddeidė virpančių saulės spin
dulių; vėduoklis. Spinduliai 
atrodė tarsi įkaitinti ir iškelti 
dalgiai, kurie tuoj turėjo nu
sileisti ant žemės.

(Bus daugiau)

rašo:
“Kunigai evoliucijai prie

šingi, nes tikrasis mokslas 
(! — ‘‘N.” Red.) socialistų 
ir bedievių skelbiamą ‘moks
lą’ atmetė...”
Įdomu butų žinoti, kas tas 

per “tikrasis mokslas”, kuris 
atmetė evoliuciją?

Evoliucijos teorija šiandie 
yra tiek įsigyvenusi, kad kiek
viena gaktos mokslų šaka yra 
ja paremta. Atimk evoliucijos 
teoriją, sakysime, iš medicinos 
mokslų ir kas iš jų pasiliks?

Tariamas “tikrasis mokslas”, 
apie kurį kalba. “D-gas”, aną 
metą pasirodė Tennessoe val
stijoje, kada buvo iškelta by
la mokytojui Scopes. Visas pa
saulis tuomet juokėsi iš evo
liucijos priešų, bandžiusių Bib
lijos pasakomis sumušti Dar- 
winą.

ant žut-but. Įsivėlę Mandžurijoje, jie negali sustoti, bet 
yra priversti ieškoti vis naujų ir naujų “pergalių”, nes 
tiktai tokiu budu jie dar sugeba palaikyti kariuomenės 
dvasių. /

šitaip dūkdamas, Japonijos militarizmas kurį lai
ką triumfuos, bet kuomet visas pasaulis yra prieš jį, 
tai galų gale jisai susilauks katastrofos.

atėjimu iš 
Kočabambos. Bet nelaimingas 
Estebanas vos tik buvo aplei
dęs ligoninę. Jis buvo tiek nu
silpęs, kad tik kokiu lai ste
buklingu budu galėjo pasto
vėti ant kojų. Iš pradžių jis 
dagi nepažino Miguelį. Pasta
rasis davė jam pavalgyti ir 
keltoms savaitėms priglaudė 
pas save. Kada jis papasakojo 
Mapoelos istoriją, tai čilietis 
parašė laiškus kai kuriems 
savo giminaičiams ir iš jų su
žinojo, kad Manoela ir Gutjc- 
res apsivedė Rosario mieste ir 
Rio-Negro apskrityje, pampa- 
sų gilumoje, gyvena sodyboje.

“Reikėjo padaryti nelengvą 
kelionę, bet Miguelis buvo pa

sirengęs vykti nors ir į svieto 
pakraštį. Atvykęs į vietą ir be 
jokio sunkumo suradęs išda
viko Gutjereso sodybą, Migue
lis pirmiausiai apsirūpino ke
liais indėnais raiteliais. Tai 
buvo mažiausiai pampasų ap
gyventa vieta. Vieną gyvento
ją nuę antro skyrė desėtkai 
ir desėtkai mylių. Atstumas 
tarp kariškų stovyklų buvo 
neįmanomas. Pasislėpusį tarp 
žolių takelį, kuriuo per dieną 
buvo galima nueiti į užmestą 
nausėdiją su bažnytėle, — ne
galima buvo pavadinti keliu.

“Gutjereso sodyba susidėjo 
iš vieno aukšto akmeninių 
namų, kurie buvo apsupti tro
besiais. Atrodė, kad tai mažas 
fortas, kuris gali gerai gintis 
nuo puolimo. Užpulti sodybų 
iš pasalų, ugnimi ir kardu ją 
sunaikinti 
m a

S8.00 
4.00 
Ž.00 
1.50

Kada visi sumigo, Vinipegas 
pradėjo knistis savo kampe. 
Iš ten jis ištraukė apneštą 
sniegų dėžJjtę, kurioje buvo 
kažkokie ikrai. Jų kvapas bu
vę itin malępus.

Jis, ihųtomai, žinojo dau
giau, negu žino baltaodžiai 
žiųonės.

Jis davė Antunitai valgyti, 
kiek tik ji norėjo, tepdamas 
ikrus ant sausainių; paskui 
jis paslėpė dėžutę ir atnešė 
cukraus bei butelį degtinės. -

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
•skmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
tl) Telefonas Roosevelt 8500.

Vėjas tarsi šukavo sniegą, 
darydamas jame visą eilę vih- 
gjuotų ringių, kaip esti dyku
mose, kada pradeda formuo
tis kopos.

!

Erdvė Buvo tiek tušti, kad 
atrodė, jog ta tuštuma slegia 
•javo begalingumu.

Juodu galvojo: “Tas žmo
gus yra sūnūs Miguelio, kran
as nuo kraujo, kurį mudu iš- 

davėva.”
Juodu galvojo: “Jeigu yra 

pasaulyje, teisybė, tai Senojo 
žmogžudžio prakeikimas bus 

ranko-

— Štai koks bu v 
tas. Miguelis per tris metus 
bastėsi po Pietų Ameriką iš 
Alenos valstybės į kitą. Jis yisą 
laiką ieškojo Manoelos ir 
Gutjereso pėdsakų. Ant galo, 
jam pasisekė surasti Manoelos 
brolį, Ei4cbaną, senosios ČiR 

vikrumu, gyventoją, kuris nepanorėjo

Bntered ae Second Clau Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III- under the act of 
March 8rd 1879
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j amas absoliutiško 
balsas.

Loras bėgo tiesiai, 
mas pėdsakus savo 
letenų. Jis visą laiką uostė snie
gą. Jist taip pat nemetė jokio 
šešėlio.

Jis pasiekė Pablo kapą.
Pirmiausiai jis nustūmė di

delius ledo gabalus. Atrodė, 
kad tai nežinomų laikų užsili- 
kusios šventovės griuvėsiai. 
Jis pradėjo leistis apačion 
laiptais su tokiu
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tį, ir šuo Loras, kaip jis. jau 
darė kelias naktis, išbėgo iš 
urvo.

Antimi ta, sušil/lyla, sustip
rinta ir sujaudinta svaiginan
čio gėrimo, pamatė, kaip vos 
tik liepsnęjantis pečius siun
čia aplink urvą ugninį sūkurį.

Jai rodėsi, kad vėjo ūžime 
ji atsįiįria ritmą dainų, kurios, 
palydint mandolinai, buvo 
dainuojama jos senojoje gim
tinėje Kastilijoje...

Ji Jcido pakelti kailnisį ku
riais buvo prisidengusi, ir 
bronzinio stabo rankos palie
tė jęs karštą drebantį kūną.

Parkui jų dviejų lupos su
siliejo, ir juodu pašinėrė šilu
moje bendro guolio.

Loras tuo tarpu bėgo tiesia 
linija, uostydamas snięgą.

Atrodė, jog pradeda brėkšti.
Gal/būti, viršuje sųųjkių de

besų sluoksnio, kuri^ iiębęhiį- 
vo tol^s į tirštas, kpįp.jpęr kū
lis pereitita mėjąesius, žibėjo 
—kas žino— saųjės jjpįnįlulys.
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Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ "iRMOTERŲ PER 27 METUS 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijtmą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, 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 vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 We$t 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Daugelis nusigyveno, o ne
daugelis pakilo. Pakilo turtais 
ir pasididžiavimu.

Pasididžiavimas jau buvd 
naujas, ne tas kų baudžiavos 
išnykimas buvo davęs.

I.
Tai dėjosi Zanavykų krašto 

viduryje tuojaus po baudžia
vos panaikinimo. Kitaip sa
kant, tuojaus po .lenkmečio.

Ernest J. Stevens (dešinėj), direktorius Illinois Life In
surance Co., su savo advokatu Patrick J. Lucey. Stevens ir jo 
du sunai tapo grand jury apkaltinti už pasisavinimų apdrau- 
dos kompanijos turto ir įvairias suktybes. Stevcns’ai taipjau 
yra savininkai didelio hotelio Chicagoje.

Holandijos karinis laivas “De Zeven Provincien”, kurį buvo pastvėrę pakelę maištų jurininkai. 
Maištininkai tik tada pasidavė, kai laivų surado karo aeroplanas ir numetė ant jo bombų. Bom
ba užmušė 18 maištininkų ir kelis desėtkus jų sužeidė. Laivas užsidegė ir maištininkai jį apleis 

1 do gelbėjimose valtyse, pasiduodami, valdžiai be jokių sųlyg’ų.

VAIZDELIS
“Aš neprasto būro vaiks, 
Iš mandrumo biskį paiks.” 
Taip dainavo vienas kaimo 

poetas.
“Kat mų gaspadinė papane- 

ku.
Tai trirublė nežalku.”
Taip deklamavo kitas kaimo 

poetas.
Pirmasis buvo didelio ūki

ninko sūnūs; antrasis — kito 
didelio ūkininko bernas.

Abudu paliko zanavykams 
po dvi eilutes.

Ar daugiau kų tuodu natu- 
rališki poetai “sukompana- 
vo”? Aš to nežinau. Ir to ne
rašau.

mas su keliais ūkininkais ir 
daugeliu plecininkų, kurie su
darė lyg mažų miestelį iš ma
žų trobelių. Barzdų peštukai 
nyko. O išsikėlimas į kolioni
jas* padarė neperstojančių per
mainų; padarė tai, kų vadina 
turtų susiburimu, turtų suėji
mu į nedaugelio rankas iš 
daugelio biednesniųjų rankų.”

Tuoj a us, kaip tik išsikėlė 
į kolionijas (“ant kolionijų”, 
sakydavo zanavykai), netur
tingi ūkininkai pradėjo pulti, 
o turtingieji kilti to puolimo 
dėka.

Toje gadynėje kaimo žemės 
“rėžių” savininkai gaspado- 
riai (ūkininkai; šito žodžio 
tada zanavykai neturėjo), val
džios padavadijimu, išsikilno- 
jo “iš kaimo į kolionijas.”

Kaimavietėje liko tik sodyA 
bos — trųšųs žemės sklipai, 
kur pirma buvo triobos, su
ręstos iš apvalainių ręstų. So
dybos teko turtingesniems, ku
rių laukai prie jų priėjo. Tur
tingieji davė keliolikę rublių 
į tam tikrų kaimo kolonijų 
fondų, iš kurio kaimas primo
kėjo tiems, kurie ėjo į prastes
nes kolonijas.

Taip pabaigė naikint seno
viškos komunos likučius.

Senų senovėje kaimas buvo, 
viena šeimyna: žemė buvo vi- 
j<ų kaimiečių bendra. Paskui 
karingi ponai atėmė žemę; 
daugelį pavertė vergais. Ilgai
niui, kad išvengus visokių ne
smagumų su vergais, davė 
jiems žemę; tik turit už tai 
kelias savaites per melus dir
bti dvare. Tai vadinosi baud
žiava. Kaimiečiai žemę pasida
lino rėžiais, kad kiekvienai 
šeimynai tektų lygiai geros 
ir prastos žemes. Kiekvienas 
gaspadorius turėjo daug rėžių, 
išmėtytų po visų kaimo laukų. 
Tik pieva — ganykla buvo 
bendra kaimo nuosavybė.

Po lenkmečiui, bėgiu keleto 
metų, matininkai, atvykę iš 
Varšuvos, išskirstė žemę į 
tiek plotų — kolonijų, kiek 
buvo gaspadorių. Pievos ir 
kalvos taipgi liko paskirstytos 
į kolonijas. Ir gaspadoriai iš- 
nikilnojo kiekvienas į savo ko
lonijų.

Rėžiai išnyko amžinai...
Ta nauja tvarka padarė di

delį perversmų. Daug didesnį, 
negu lenkmetis, arba net ir 
baudžiavos išnykimas.

Baudžiavos išnykimas pa
kėlė ūkininkus į garbę, pasi
didžiavimų. Lenkmetis — po
litinis sukilimas įdiegė juose 
žiaurumų, nepaisymų kito. 
Šiedu įvykiai susidėjo į krūvų 
ir pagamino daug nesusipra
timų, “Ii usta voj imu”, tųsy- 
mųsi po teismus. Kaipo aukš
čiausius savo dvasios vaisius, 
pagamino Marijampolės — 
Pilviškių Kapauose (senovės 
Sudavijoje) “jonvaikius”, Vil
kaviškio Kapsuose “Šelmių 
vagis,” o Zanavykuose “Barz
dų peštukus.”

Apie buvusius baudžiaunin
kus, laisvus ūkininkus ir jų 
garbingumų “Aušros” poetas 
galėjo išdrįsti iškilmingai su
šukti :

*U)abar mes mužikai • po
nui F*

•liet ta Ii uosy bes garbė jau 
pi»pi “Aušros” buvo gana* su- 
siaurejus; tų garbę spaudė di- 
de#nių mokesčių našta, beei
nant jai per minkštųjų skolų 
ba|ų.

Jonvaikiai nyko. šelmių 
vaįys išnyko; liko šelmių kai-

Prie kaimo ūkininkaujant 
irgi buvo galima nusigyventi, 
bet ne taip greitai, ne taip 
skaudžiai, nes visi kaimiečiai 
kone išvien dirbo, šalę viens 
kito, į talkų eidavo vieni ki
tiems ir taip sau linksmai bri
do per vargus, per baudžia
vas.

Pakilti turtais taipgi galėjo, 
bet ne tiek iš savo darbo, ne 
tiek iš savo sveikatos ir mokė
jimo ūkininkaut, kiek iš pri
puolamų aplinkybių. Pavyzd
žiui, du kaimynai jautėsi pa
senusiais ir nusisprendė kad 
laikas jau, broleli, gaspadas 
pavest vaikams, o patiems už- 
sirašyt antšpyžes...

—Tu turi vienturtę dukterį, 
katrai tavo namai turi tekti. 
Aš pavesiu savo Jonui, kaip 
vyriausiam sunui, visų gaspa- 
dų. Tegu juodu ženijasi. Turės 
dvi kolionijas. Lengvai galės 
išmokėt kitiems vaikams dalis 
ir gyvęs sau ščėslyvai...

Tėvo turto pavelde ja, re
miantis nerašytu įstatymu, 
tampa vyriausias sūnūs. Jis 
apsiveda su kaimyno vienturte 
dukteria. Na, tai tada vienas 
ūkis išnyksta, iš dviejų pasida
ro vienas.

Iš pradžios sviete skamba 
garsas ne tiek iš kavalieriaus 
ir mergos apsivedimo, kiek iš 
to, kad apsivedė dvi koloni
jos! Nauji šeimininkai tik vė
liaus gauna garsų, kai pradeda 
turėti reikalus su kaimu, su 
apylinke.

—Ot, tai didžlaukis!
—Turtingas.
—B a got a s, kaip velnias.
—Jam dabar ir Aitvaras ko

šės pridės!
Nubiednėjimas įvykdavo ir

gi, nepaprastu bildu.
Ūkį, taigi ir kiekvienų jo 

lauko rėžį kartais pasidalina 
du broliai, kuomet vyresnysis 
neturi kuo išmokėti dalies. Ta
da jau vieno vietoje atsiranda 
du maži ukiiynkai, netikrai 
vadinami “pusininkais.”

Jei.yra daug brolių ir sese
rų, tai ūkis lieka suvargęs, 
dalis bemokėdama, bet vargiai 
jis bus išdraskytas, nes tada 
rėžiai butų po pusę lysės plo
čio, — nepraktiška, negalinta 
tokis laukas apdirbti. Jaunes
nieji išsiskirsto po platų Lie
tuvos pasaulį, kas laimingas— 
apsiveda su mažturčio dukte
ria ir tampa mažlaukiu ar 
plecininkų, kas bernauja, slu- 
ginauja pas ūkininkus, o kitas 
išbėga, būdavo, į Angliju, vė
liaus į Ameriką.

“taksavotojų”. Bet nieks nu- 
puolėlių nesigailėjo.

II.
Neprasto Būro Vaiks.

Čionai, Zanavykų krašto pa
čiame viduryje,—širdyje, kaip 
poetai sakytų, — na u j asai pa
sididžiavimas (pasididžiavi
mas ne laisve, bet turtu) atsi
spindėjo didelio būro sūnaus 
Jurgio poetiškame genijuje, iš 
kurio išplūdo ta dainuška, ap
vilkta tobula jambo forma 
(tik pertrumpa! — iš dviejų 
eilučių).

Kiekvienas žodis, čionai rei
kalingas ne lik eilių skambe
siui, bet ir idėjos teisingumui. 
Išbrauksi vienų žodį, paga
dinsi ir eiles, ir teisybę. Kiek
viena eilutė turi dvi idėjas: 
1) neprastas b u ras, 2) paiku
mas. O abi kartu sudaro tris 
idėjas, arba idėjų draugijų:

1) Neprastas būras;
2) Tur mandrumų;
3) Mandrumas tur paikumų.
Prie kaimo būnant šisai bū

ras buvo paprastas. Nieku ne
atsižymėjo. Skolos neturėjo,— 
tai visa jo dorybė! Bet beveik 
niekas kitas to blogumo tada 
neturėjo, kol prie kaimo gyve
no. Musų būras turėjo apie 30 
rublių, — nemaži pinigai tos 
gadynės kaime. Jisai davė po
rų dešimčių rublių kaimui ir 
laimėjo gerų kolonijų. Visi tu
rėjo po 30 iriargų žemės.

Po kelių metų neturtingas 
kaimynas įbrido į skolas, ne
atsilaikė ir pusę savo koloni
jos atidavė neprastajam bū
rui. Da porai metų praslinko 
ir šis paėmė kilos pusės pu
sę. O paskutinę ūkio dalį pa
ėmė antras kaimynas už ma
žų paskolų ir kelių metų pa- 
lUkius.

Tuo tarpu biednasis gaspa- 
dorius iškeliavo į miestų Nau
miestį ir tapo miesčioniu dar
bininku.

-------------r.. .......—
Neprastas būras dabar jau 

didžiausias kaime. Nors nebu
vo didžiausias apygardoje, bet 
tas nekliudė jo vienturčiui su
nui Jurgiui mandrauti labiau, 
negu visi kili jaunieji. Drau
gų daug turėjo ne liek dėl už- 
fundijimo, kiek dėl mokėjimo 
mandravoti. Ir štai per vienas 
vakaruškas, visiems “bedurna- 
vojanl”, besišvaistant po aslų, 
beparuduojant prieš gražuo
les mergas, tarp įvairių juokų 
ir dainuškų jisai uždainavo:

“Aš neprasto būro vaiks, .
Iš mandrumo biskį paiks!”

—o—
Stebėtinos tos eilutės! Ji už

tai jaunimas da labiau pamė
go; užtųi, kad jis tiesų apie 
save padainavo. Kiti net sau 
pradėjo taikyti tas eilutes. O 
jis kiekvienose vakaruškose 
rasdavo progų" jas padekla
muoti, arba metodiškai patęs
ti į dainelės formų. O visada 
išrodė, kad taip ir reikia.

Kur jis mokinosi eiles sudė
ti? Niekur. Kur jis matė pa
našiai skambančias eiles*? Nie
kur. Paprastų dainų daug mo
kėjo. Bet tos nebuvo taip dai
liai sudėstytos, kad galėtų to
kio puikaus eiliavimo pasimo
kinti, Ar buvo tam krašte ko
kių knygų? Eilių knygų visai 
nebuvo. Buvo tik" paprastų 
dainų išrašos: beveik kiek
vienam kaime kuris nors jau
nasis, pramokęs keliaujančioje 
per kaimų mokykloje rašyti, iš
prašydavo dainas, iš kilo kai
mo draugo, išrašų. Mes, mo
kytieji, vos galėtume tas išra
šas perskaityti. O jie viskų 
gražiai suprasdavo, kas para
šyta. Tai kaimo talentas! Bet 
išrašos tai ne knygos. Knygų 
tenai galėjai rast tik keletu.

Buvo “Bromelis” — tikrai 
“Bromas” ir tt., — pakulotos 
popieros knyga, senoviškom 
raidėm, mažo formato. Dūliai

to mažumo žmonės jų vadino 
“Bromeliu”. Retai kur galėjai 
užeiti Šitų Bromelį, kokių senų 
maldaknygę, senas kantičkas 
su suraitytais lapais ir kur-ne- 
kur knygelę su nuplyšusią ant
rašte, bet su pasilikusiu gluo- 
dnaus senuko paveikslėliu: se
nukas ' kumpio, atkišęs užpa
kalį, o jo skvernai beveik že
mę rėžia.

—Kaip šita knygelė vadina
si? Koks jos vardas? — pa
klausiau, kuomet besimoki
nant pradėjau interesuotis lie
tuviškais raštais.

—Tai, kažin, aš tų knygų 
vardo nežinau. Ele čia aprašo 
apie tokį senelį. Ve, kaip se
nelis bėga per kaimus mokin
damas žmones.

Uždraudus lietuvių spąpdų, 
Griškabūdžio vargonininkas 
(vargamitdra) Abraitis, apy- 
liesis žmogus, pradėjo rašyti 
žųsind plunksna maldaknyges. 
Mano tėvo tėvas nupirko vie
nų tokių maldaknygę. Aš, ma
žas būdamas, stebeilydavau 
retkarčiais, kaip dailiai, smul
kiai, spaudos raidžių išvaizda, 
parašyta, kaip raidės yra pa- 
rudusios ir, ypač, kaip gražiai, 
nors navatniai nupieštas Mari
jos su šuneliu paveikslėlis, 
žinoma, pieštas nesimokinusio 
piešti. Ta knygelę jisai rašė 
per žemų ir pavasarį, o kitų 
rudenį, bekalėdojau t, atvežė ir 
pasiūlė mano tėvukui, kurio 
aš tada da nepažinau, nes da 
tebebuvau “danguje”. Tėvu
kas, kaip pasakojo, tėvas, už
mokėjo net visų auksinų (za
navykai skaitė pinigus prūsiš
kais auksinais —r 30 kapeikų, 
ne taip, kaip kapsai, kurių 
auksinai buvo lenkiški, per 
^us mažesni). Buvo dar šventi 
paveikslai, be rėmų, su juodais 
kraštais, jei tat galima pri- 
skaityt prie literatūros.

Na, tai ir visa zanavykų li
teratūra pirm “Aušros” atsira
dimo.

Neprasto būro vaikui ištik- 
rųjų nebuvo iš ko pasimokinti 
tokio gražaus eiliavimo... O da 
ir tų pačių literatūrų naikino. 
Kas? Ogi ‘klibinai!

Muravjovas uždraudė visų 
lietuvių literatūrų, o kunigai 
kalėdodami atminėjo — kon
fiskavo Bromelį ir paveikslus 
su juodais kraštais.

—Kodėl?
—O... kad mat nuo Bromelio 

žmonėms protai/ būdavo, su
myšta, — atsakė zanavykas.

—Kaipgi? Kodėl protas su
myšta?
- ---Dėl to, kad mat tose kny
gose nėra nodiejbs. Už viskų 
vis grickas ir griekas, o už 
kožnų griekų vis pekla* ir pe
kla. Taigi, tai daugiau nieko 
nė nebuvo tam Bromely. Tai 
kunigai, sako, dėl to ir pradė
jo atiininėt tas knygas.

Tuo laiku žodžio “knyga” 
tenai nebuvo; buvo tik “kny
gos.”

—Na, o dėl ko atiminėjo 
tuos paveikslus — abrozdus su 
juodais kraštais?

(Bus daugiau)

,U—inr I.mų I ............................................................. ...................... ... I „

Naujai Ištaisytos Bučernes 
Nauji Counler’iai ir Lentynos 
Tai yra dabar puikiausios lietuvių bučernes Chicągoje.
Viskas užlaikoma sanitariškai ir švariai. Štai keletas 

BARGENŲ:

Švieži šolderiukai, ................. svaras 5'C
Šviežios Pork Loinės,......... . svaras
Skanus rūkyti lašiniukai su 
kauliukais.................... ..........svaras
Rūkyti Lašiniukai dėl kepimo sv.
Labai skanios dešrukės (Frank- 
furts),....... .............. .........  3 svarai
Šviežia ir jauna paršiena, .... svaras
Šviežios kiaulių kojos,..... : 10 svarų 25c
Šviežia iš farmų varškė,...... svaras g
Labai skanios silkės kiekviena po 5c

Taipgi turime visokios šviežios žuvies

J. SPfilTIS
FEDERAL MEAT MARKET 

3631 S. Halsted St. — 1949 S. Halsted St.

10c 
25c

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir draskos vanos, 
swimming pool.

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

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ 
Į LIETUVĄ

NAUJIENŲ EKSKURSIJOS

, LIETUVĄ
PIRMA VELYKINE EKSKURSIJA 

Išplauks KOVO 31,1933 
Laivu “BREMĖN”

(Iš New Yorko į Bremeną) į 6 dienas ir iš ten Gelžkeliu į KlaipėdąJ klase j vieną pusę 
į abi puses

Valdžios taksos .....

Ant baudžiavos kapo išdy
gęs mužikų poniškumas gniu- 
žo po naujais valdžios uždėtais 
mokesčiais. Lenkmečio palik
tas smarkumas nyko nuo kai
mo visuomenės nuomonės, nuo 
kritikos. O biednųjų biednėji- 
mas ir turčių turtėjimas kai
me pasiliko ir įsiponavo .be 
apribojimo. Jokia visuomenės 
nuomonė prieš tatai nė pirš
to nepakėlė. Puolantieji dūsa
vo, murmėjo ant skolintojų ir

*101.50 
’166.50

____ 1 *5.00
ANTRA EKSKURSIJA

(Rengiama su Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga)

Išplauks BALANDŽIO 22,1933 
Laivu “GRIPSHOLM”

s Į Švediją, ir iš ten su persėdimu į Klaipėdą.

Klase į vieną pusę............. . QQ
į abi puses $*| 53 50 

Valdžios taksos ............................  $j" qq
Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak.

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, Iii

METINIS NAUJIENŲ

P-lė Irene Juozaitis ir p. Vytautas Zereni-Beliajus

3133 SOUTH HALSTED STREET

ras

PRADŽIA 5 VAL. VAKARO PO PROGRAMO ŠOKIAI ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ

PIRMYN” Choras po vadovyste p. K. Steponavičiaus

Penktadienis, vas. 24, 1933

■MMMHNMHifiHl

žiutė, ‘PIRMYN” cho
ras po vadovyste p. K. 
Steponavičiaus ir “1?Z- 
RUTĖ” po vadovyste p, 
Miko Yozavito.

Programą išpildys mė
giama chicagiečių dai
nininke p-ia Anelė Sa- 
laveičikiutė^-SJeponavi- 
čienė, dainininkė p-nia 
Helen Bartush, žymus 
šokėjas p. Vytautas Ze
reni-Beliajus ir panelė 
Irene Juozaitis, pianis-

Šokiams gros p. Geo 

j Steponavičiaus orkest-
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Vakar apskričio
Joseph B. McDonough išmokė
jo . apskričio darbininkams 
$474,0C0 algomis už pirmą rug
pjūčio mėnesio pusę.

iždininkai Dainuos “NaujięĮlĮj
Koncerte į>.

Priėmė Bostono fir
mos planą perimti 
Illinois Life Ine. Co.

19 keleivių sužeista 
West Side elevato-< -,J- 11 /

rių kolizijoje

Idą atsiįankytr. Klesos susi-1toje pačioje svetainėje. Laike užkampyje mėgindami sukelti 
renka kiekvieną antradienį vakaro nauji nariai bus priima- darbininkus prie revoliucijos. 
1 3:30 po piet ir ketvir- mi be įstojimo mokesčių. L„2..c ----

7:30 — 8:30 varį Rengimo komisija pažadėjo miestelyje, bet niekas, atrodo, 
Universily of Chicago pertraukti muzikantus šokiams 

t, 4630 Gross Avė., 
Kny- 

Atsilap- 
ras Univer- 

kuris su- 
infor-

Padieniais 
kare, Un

netoli 47th ir Ashland

kįusieji visuomet ras 
sity Club atstovą, k 
teiks visas reikalingas 
macijas.

“net iš pačio Kauno”. Bus pro
ga pasišokti netik jauniems, 
bet ir seniems.

\ —W. Didžiulis, rašt.

Užpuolė Jonaičio vais
tinę, Brighton Parke

Jau kurį laiką steįgia sovietus

neišeina.

laiko jie gavo į- 
vyriausio komi- 

Yorko, kad visi

IJetuvia! Gydytojai
*t»* 6600 South Artestan Avenu

— Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

1821 So, Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Teisėjas įsakė receiveriui pra
dėti derybas; steigs naują 
bendrovę.

Motormona.si sunkiai 
greičiausiai mirs; 
traukinys įvažiavo 
traukinį.

sužeistas; 
keleivinis 
į darbini

Lietuvių Piliečių 
Brolijos Kliubas 

auga nariais

Prieš kiek 
sakymą nuo 
saro iš New 
vyrai, moterys ir vaikai sku
biai pradėtų rinkti aukas, nes 
“Daily Worker” baigiąs nu
smukti nuo koto, ši žinia žai
bo greitumu perbėgo per mie-

Plėšikai šios savaitės pra- stukę ir visi komunistai stve 
džioje įsibriovė j lietuvio Jo-lr€si darbo. Kokios iš jų dar

DR.M.T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IB CHIBOBOA* n g r b a r

1645 S. Ashland Avė.,
•*l*o valando* ono 9 Iki 4 Ir ado O Ik-

• ral. v*k N (įlomi* pagal ■■tarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

. Namu Td. Protpect 1930 f

nai£ip vaistinę, 4459 South, 
Washtenaw. Nuostoliai gan 
dideli. 1

Federalio teismo teisėjas J. 
Wilkerson vakar įsakė Illinois 
Life Insurance Company re
ceiveriui gen. Abel Davis pra
dėti derybas su 
Mutuals, Bostono apdraudos 
firma dėl nusibankrotavusios 
bendrovės apdraudų perėmimo.

Illinois Life Insurance Com
pany subankrotavo pereitais 
metais, kuomet padarė kelias 
netikusias paskolas ir negalėjo 
atsimokėti kreditoriams. Joje į 
75,000 asmenys turi išpirkę! 
apdraudų vertės $130,000,000.

Bostono firma, kuri nori Illi
nois Life perimti, planuoja Įs
teigti naują bendrovę, įmo
kant tam tikrą sumą “cash” ir 
$1,250,000 surplus. Ji perimtų 
visą Illinois Life turtą (assets), 
kurių dauguma yra “užšalę”.

19 keleivių buvo sunkiai su
žeista ir daugybė sukrėstų ir 
apdraskytų, kuomet Oak Park- 
Lake Street “eleveiteris” prie

Associated i Ashland Avė., įvažiavo į dar
binį traukinį.

Nelaimė įvyko dėl motorma- 
no William C. Schneider neat
sargumą, kuris iš visų sužeis
tųjų yra kritingiausiame padė
jime. Jis sako, kad staiga ne
tekęs sąmonės ir nieko nega
lėjęs įžiūrėti.

ELENA BARTUSH —žymi 
lietuvių dainininke — contra- 
Ito — kuri šį sekmadienį dai
nuos “NAUJIENŲ” Metinia
me Koncerte, Chicagos Lietu
vių Auditorijoje. Plė H. Bar- 
tush dabartiniu laiku dainuo
ja Operatic Art Theatre ir 
lavinasi su Eduardo Sacerdot-
ti. ’ ' '

Kliubas žengia priekin nežiū
rint blogų laikų, sako sekre
torius; ryt rengiu balių

Automobilio nelaimėje 
sužeistas teisėjas 

Kavanagh
Automobilio nelaimėje Mi- 

chigan Avė., sužeistas Superior 
teismo teisėjas Marcus A. Ka- 
vanagh. Jis guli Passavant li
goninėje.

Planuoja įsteigti pi
lietybės mokyklą 

vien lietuviams

Mokytojai gaus .$4, 
114,000 mokesčių 

varantais
Pasikorė 64 metų vyras, 

Town of Lake

Lithuanian University Club 
vadovauja projektui: kviečia 
lietuvius — nepiliečius pri
sidėti.

s -S .

BRIDGEPORJ—Lietuvių Pi
liečių Brolybės ‘į' kliubas auga, 
kaip pasirodė paskutiniame 
mėn. susirinkime, kuris įvyko 
vas. 5 d., J. Garbumo svetainėj, 
3749 South Halsted St. Susi
rinkimą atidarė pirmininkas A. 
Zalagėnas.

Iš raportų' paaiškėjo, kad 
kliubas turėjo pelno pareitais 
metais iš parengimų,- bet pane
šė nuostolių, kuomet užsidarė 
bankus su $1,354.49 draugijos 
pinigų. Pašelpų ligose ir po* 
mirtinių. išmokėta $406. Nau
jas iždininkas perėmė iš per
eitų metų iždininko $113.25. 
Baliaus komisija raportavo, kad 
bu’vo nemažai pelno ir prisira
šė septyni nauji nariai.

Kliubas auga nežiūrint blogų 
laikų ir pinigiškų nuostolių. Na
riai draugiškai sugyvena ir

Cicero komunistukai 
skubi į pagalbą par

tijos dienraščiui / ; . -
CICERO. — Cicero miestu

ke randasi keletas komunistų, 
kurie tikrai atsižymi nepap
rastu drąsumu, kiekviename

ttNĮESDEmt
ĮSTEIGTAS PER 30 METŲ 

Egzaminacija, geras patari
mas ir apskaitliavimas 

DYKAI. Prieinamos Kainos.

Priešais DAVIS STORE 
— 2 ft /

LUBOS \ J

32 6 S. STATE ST.

$474,000 išmokėta algomis 
skričio darbininkams

Sekančią savaitę ' Chicagos 
mokytojai gaus $4,114,000 1931 
metų mokesčių varantais. Tai 
bus vieno mėn. alga.

Užvakar savo namuose, 
4859 South Seelcy Avė., pasi
korė 64 metų rusas Gabrielis 
Raksaminas. Kūnas rastas

Suimti du Hinsdale mie
stelio valdininkai

PADĖKAVONĖ

JONAS BERTAŠIUS 
'kuris mirė sausio 27 dierų 19 33 
m. ir palaidotas tapo sausio 3l. 
1933. o dabar ilsis Šv. Kazimie
ro kapinėse, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsidėkavot tiems, ku
rie suteikė jam paskutinį patarna- “ 
vim^ ir palydėjo jį į tį neišven
giamu' amžinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimų iš muįy tarpo, 
reiškiame, giliausių padėkų daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame musų dvasiškam tė
vui. Kun. Skripkai. Kun. Vaitu
kaičiui ir Švarliui, kurie atlaikė 
įspūdinga* pamaldas už jo sie
lų; dėkavojame graboriui Ignacui 
Zplpui kuris savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nu
lydėjo ji į amžinastį. o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimų ir 
rūpesčiu*. dėkavojame ponui 
Daukšui už jo gražų giedojimų ir 
tiems, kurie prisidėjo tų dienų, 
grabnešiams ir vienu žodžiu vi
siems- kurie važiavo į kapines ir 
pagalios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmonėms: 
o tau musų mylimas broli sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje.
' Brolis Feliksas Bertąsias,

Giminės ir Marcinkų šeimyna.
šv. Mišios atsibus Šv. Kryžiaus ’ 

bažnyčioj, vasario 28 d., 8 v. r.

Vakar buvę suimti du Hinsr 
dale miestetid'valdininfcai Har- 
ry Menold ir Louis Balducci, 
kuriems primetamas graftas.

Western Electric Co 
pašaukė kiek darbi

ninkų
Gavo naujų užsakymų: sako, 

vėliau yrą'zinsią ir daugiau 
į darbų. 
----------- K

Pradžioj šios savaitės West- 
ern Electric Co. pašaukė kele
tą darbininkų atgal prie dar
bo. Pašauktieji atgavo visas 
kompanijos privilegijas, ko
kias buvo užsitarnavę, pir
miau dirbdami per daugelį 
metu. C . >

Minėta dirbtuvė gavo kiek 
užsakymų. Jei tik gąus dau
giau užsakymų, tai ’ trumpoj 
ateityje pašauks ir 'daugiau 
darbininkų. "rf* 5*

Pilietybės mokyklą, kurioje 
vien lietuviai bus ruošiami pi
lietybės kvotimams, planuoja 
įsteigti lietuvių studentų orga
nizacija Lithuanian • Universi- 
ty Club.

Studentai, sako Pilietybės 
Mokyklos komisijos pirminin
kas J. C. Varkala, galutinai 
susitarė su University of Chi- 
cabo Settlement, bendromis 
jėgomis stengtis sudaryti išim- 
Jjnui lietuvią^klcsą, kurioje 
bus dėstoma .anglų kalba, is
torija ir klesos nariai bus su
pažindinti su J. V. įstaigomis, 
— kad tuo budu palengvinti 
pilietybės kvotimų išlaįkymą.

Kiekvienais, metais tie kvo^ 
timai eina sunkyn, tęsia J. CJ. 
Varkala, ir todėl kiekvienam 
asmeniui, kuris planuoja pa
silikti. J. V. svarbu tapti pilie
čiu be atidėliojimo. Ateis 
laikas, kuomet nepilietis uoga., 
lės gauti darbo jokioje dirbtu
vėje- Jau dabartiniu laiku 
kai kurios bendrovės nesamdo 
nepiliečių. Kur tie lietuviai 
tuomet galės padidėti? Iš kur

šaltinį?
Komisijos pirmininkas! Var- 

kala ragina visus į tą moky-

pasekmės, pamatysime 
Reikalaujama nemažai 
ir jeigu jie nebus su- 
“Daily Workcr” var-

Phone Canal 6122

DR S. BIRŽIS 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 
2201 Weat 22nd Street

bo bus 
vėliau, 
pinigų 
kelti,
giai galės toliau eiti, sako pa 
tys komunistai. —F. B

Serrdomu h oedėliomi* pagal. sutarti 
lįftidfiriciįi 662# So Ruhmond Sttaot 

telefoną* Repahli- *868

lėtučiai 'lydytojai

DU MARfiERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę it patogesnę viet* 

3325 So. Halsted St 
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir uno 6 iki 8 vakare 
šventadieniai* nuo 10 iki 12 

Pbooe Boulevard 8483
_____________ ■ ■ ---. ■■ s---- —

o

Dr. Suzana A. Slakis
Motrrų ir Vaikų ligų Sprcialittf ■.

4145 Archer Avė.
Ofi*o Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai kkkvitfl* dien* noo 9 Iki 
12 ryto (iiskyra* «eredomia) Taipgi 
nao 4 iki 8 <al vakare Utarninkai* u 
Kenrrrfat*.
. Rez Tel HYDE PARK 1395 ’

Dr C. K. Kliauga
OENTISTAS 

Utarninkai* - Ketvetgai* ii S u ba r o m u 
Z4 2P W Marguettt Rd. arti CVtrtar*' A« 

Pbone Hemlpck 7828 
o^n^fliais Seredomi* ir Pėtnvčmmo 

1821 So Halsted Street

PRANEŠIMAS
Mano ofi*a* vėl bu* atidaryta* ir pači* 
entui priimsiu pradedant nuo pirmadie 

nio. sSnsio 15 dieno*. 1933 
DR. A. J. GUSSEN

DENTISTAS 
4847 W. 14th St. 

Cicero. III.

riai draugiškai 
energingai veikia.

Susirinkimas 
rengti lietuviška 
prieš ii’žgavėnes, 
....

nutarė 
“vakaruškų 
vas. 25 d

Graboriai
- Telefoną* Yarda 1138

Stanley P, Mažeika 
(Jraborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Puriu automobiliu* visokicme ceika 
lams. KairtiF prieinama

3319 AubOii Avenue
CHICAGO. ILL .

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
‘ Koplyčia dykai.

4Q$2 ARCHER A V.

J. F. RADZIOS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

rara^. Laidotuvės* patarnau* 
’ J° geriau ir pigiau 

negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystėe ./ 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
r Tel. Canal 6174

r SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

A- '

L J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49 Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

l>R. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Gr<*. .* Baropos ir cil
uno jo j vietoj.

VALANDOS 10 12 A M 
t o P

2-6 P M 
M Sekmadieniai* ir kerrm*di» 
biai* pagal susitarimų

<335 So. Halsted Si
^OULfrVĄRD <M0‘

Ofiso rel. Lafayette 7031

Dr. V E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
R pikai* meldžiame atsišaukti o <nu*q 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI. Chicago
CVVD IT TC,

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
'. ’ >(/T*l. Cicj*O927

: III IHI į ■ turtrt ****i«iwimi m ' ■■■■■ "

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

2506 West 63rd St.
Nuliūdimo valandoje patarnauju simpa
tingai ir iškilmingai su muzika daino
mis. prakalbomis ir su tinkama pagar 
ba nulydžių į amžinų poilsio vietų

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

A
Vai

V1ONTVID. M n 
Fown Mari Bank Bld* 

>400 lt W<di*on St 
*ki 3 po pietų 6 ik> * -*i 

Tel Sejley 7330 
Namų telefoną* Bruniwick 059?

įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milufaukee Avenue

Valandos; 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Ncdėlioj pagal sutartį

A. L Dąvidonis, M.D
1910 So Mirhigan Avęttue

Tel Kenwood 5107
VALANDOS.

nuo 9 iki 11 valandai* ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio it ketvirtadienio

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

Tel.
VALANDOS:

nuo 
ouo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakare

DR. HĖRZMAN
! r- IŠ RUSUOS - 

titrai. lietuviam* žinoma* peš 25 •« 
tu* kaipo patyrę* gydytoja* chirurgą* i» 
akušeri*

Gydo etatgu* ir chroniška* liga* vy*ų 
moterų u vaikų pagal naujausiu*. m* 
rodu* X-Rav ir kitokiu* »laktro»'* pn* 
raišo*

Ofisas it Laboratorija v 
>025 (V I8th St., netoli Uorgao 8» 

Vahndo*: nuo 10—12 pietų i* 
mo 6 iki 7:30 <al. vakan

Tel. Canal 3H0 
Rezidencijos telefonai

S7V «, Centrą* '•"♦ ųO-

■Office Valando* 2-4
4140 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7650 

Dr. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

»R

♦ )2«

Antanas Mikaloc
> • • ‘ 4

'Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 20 d., 3:45 vai. 
Jš ryto 1933 m., sulaukęs 55 metų amžiaus; gimęs Rasei- 

įŽnių apskr., šilalių parap. Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime Moterį Rozaliją, 3 dukteres; 
Oną, Juzefą ir Berthą, 2 sūnūs — Pranciškų ir Antaną, 

‘uošvienę Oną Simonienę, švogerį Stanislovą Simoną ir 
švoįerką Oną ir švogerį Petrą Rindoką, švogerką Marijo- • 
ną ir švogerį Julijoną Krigowski, o Lietuvoje seserį Pet
ronėlę ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi savo namuo- 

/se Benton Ilarbor, Mich. Ketverge 9 vai. iš ryto bus iš
lydėtas iš namų į bažnyčią, o iš bažnyčios atlydėtas i 
2111 Broadvvay Indiana Harbor, Jnd. O subatoje 8:80 į 
St. Frances bažnyčią ir paskui į Kazimierines kapines.

* Visi a. a. Antano Mikaloc gimines, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

C* * Nuliūdę liekame: Moteris, Dukterys, Sunai, Sesuo, 
švogeriai, Švogerkos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Badžius, <tel. 
įįCanal 6174. ,

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIU '

GRABORIŲ ĮSTAI6A
KUDEIKIS ir vW nustebino publiką ra rato muMctata- 
mU kainomis už aukštai n$iee palaidojimą. Mm nieko 
nerokuojamo ui atvežimą mirusio žmogau* knno | raą 
Ištaigą U bile kokios miesto dailia

- Reikalui erant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
ramus ir'atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
J tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuria 
teikia ambulances patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dil 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipeitfis kur 
kitur.

EUDEIKIS
AJSŲ GRABORIUS t

"i J1 "mnitage Arenus T
IROS 1741 Ir IMS 5

... . .į ■"v 4 • • •

Phone Boulevard 413fr 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti *ųži- 
ningas ir nebrangus to* 
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui *ky- • 

> rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASI1
756 W. 35th St

- Cor of 35tb ® Halsted vSte) 
Ofiad valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal tutartj.

CHARLES SEGA1
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
South Ashland Ane. i 

CHICAGO ILL
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų Ug«
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 . iki 4 
vai po pietų it nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro Nedė! . nuo 10 iki 12 v dien*

Pbone Midway 2880

Akių Gydytojai

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S
756 W. 35th St.

(bor. of 35th 8 Halsted St*;
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-o

Nedėldfcniai* pagal sutarti-

Telefoną* Yards 0994

Dr. MAIJRICE KAHN
4631 South Ashland Adeną* 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pto

7 iki 8 vai. NedH nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS \ AKIŲ" SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą,- kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudama 
akių karštį,, nuima katarakta, atsitaiso 
trumparegystę it toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutarti Akinių kainos per pusę pigiau* 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių Kainos pi 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusia* 
blauzdų gysla*.

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

Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel Victory 6893
< Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A ROTH
Rusa* Gydytoja* ir Chirurgą* 

SpecM/Mto* o<fo« ligų ir otnrriikų lipų 
O f i • a « :

3102 So. Halsted St
kampa* 3 Ist Street 

Valu 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v 
Nedėliomis ir iventadieniai* 10—-3

Advokatai
Phcn» Boulevard 7072

DR. C. Z. VEZELIS
Dentista*

4645 So. Ashland Avė
arti 47tb Street

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGĄ’ 

4142 Archer Avenae 
Telefoną* Virpini* 0031

LA. SLAKIS
Advokatas

įįfittto Ofiuu 77 W. WMhington St
Room 905 Tel. Dearborn 796#

Valando* 9 ryto iki 4 po pietų*
Vakarai*: Utarn. ir Ketv.—-6 iki 9 vai
4145 Archer Aw. Tvt LtfaytUt 7337

Namų Tel Hyde Park 3395

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Mbta Patyrimas 
Komplikuotuos* 

Atsitikimuos*

OHm' ir Akittią Dirbtuvė 

756 West 35th 8t 
kampas Halsted Sl 

Valandos nuo 10—4» ųuo 6 iki .1 
NedHiomb nuo 10 iki U

DR. A. L. YUSKA 
x 3422 W Mmaatn, M 
kampa* 67th Ir Arteriai) Av* 

Telefoną* Grovebill 1?05 
Valando* nuo 9 iki 11 ryto opo 2-4 
Ir 7.9 po pietų, eeredom* po pietų <• 

nedaliom* pagal susitarime

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SL, prie Clark* 
Telefonas State 7600: Valando* 9—4 

West Side:'2151 W. 22nd St.
Hanedfillo. Berodo* ir PfitnyčlM vak. 6 Iki I

Telefonas Canal 0660 
Namai: 6459 S. RockweD Street 

Utaroiako; Ketverto Ir Subato* vok. v IM I 
Telefoną* Bepubllc 0600
> - ■ ......... ■ - ' ' r-‘ ■ Tir-----

DR. ATKOČIŪNAS
’ ' DENTISTAS

3147 So. Halsted St
Paned., Sered: ir Subat. 2-9 vai.

Kitomis dienomis pagal sutarti

JOSEPH J. GRISU 
■> Lietuvis Advokatas 

4631 South Ąshland Aoe.
Tel. Doulevard 2800



v
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“NAUJIENŲ” METINIS KONCERTAS 
TIKRAI LIETUVIŠKAS

Vien lietuviai artistai dalyvaus programe 
visi chicagiečiai, daugumoje čia gimę

Koncerto dainininkė Elena Bartush pagarsėjus 
anglų rateliuose; padainuos Aleksandra* 

vičiaus “Meilė”

p-lė Elena Bartush lietuvių 
visuomenei yra kiek mažiau 
žinoma. Tuo tarpu anglų ra
teliuose ji yra plačiai pagar
sėjusi.

Tikrai lietuviškas bus 
“NAUJIENŲ” Metinis Koncer- 

, tas, įvykstąs šį sekmadienį, 
vasario 26 d., Chicagos Lietu
vių Auditorijoje. Visi artistai 
be išimties yra lietuviai, dau
gumoje, čia gimę ir čia augę. 
Be to, koncertas bus tikrai 
chicagictiškas — nes visi ar
tistai yra Chicagos gyventojai, 
artimi visų naujieniečių drau
gai.

J programą įeis Anele Sala- 
veičikiutė-Steponavičienė, čia 
gimusi dainininke, — soprano, 
p-lė Elena Bartush — Ameri
koje gimusi dainininkė — 
contralto, jauna pianiste ne
paprastai gabi Aldona Brie- Paskutiniu 
džiute, šokėjas Vytautas Ze- 
reni-Beliajus ir jo partnerė 
Irena Juozaitis ir pagaliau, 
“PIRMYN” ir “BIRUTES cho
rai. '

Vien lietuviškas talentas, 
kuris jau nekartą buvo publi
kos įvertintas įvairiose kon- ko 1932 metų pabaigoje, “Nau- 
certuose ir parengimuose. jienų” koncerte Ji nudainuos—

P-lė Elena Hariui 'Aleksandravičiaus - 
Iš visų ‘-NAUJIENŲ” kon- lr ‘Strauką ir operos 

certe dalyvaujančių artisčių,— vatore”.

Ji gimė Roselande, kur nuo 
pat jaunų dienų pradėjo imti 
dainavimo pamokas. Ji tebe- 
silavina ir dabartiniu laiku 
prie mokytojo Eduardo Sacer- 
dotti, kuris vadovauja daini- 
n inkų-mėgėjų organizacijai 
“The Operatic Art Theatre”. 
ši organizacija Įniks nuo laiko 
scenoje stato ištraukas iš įvai
rių operų, kuriose keletą kar
tų dalyvavo ir p-lė Bartush. 

kartu ji dainavo 
operoje “Madonos Žemčiūgai”.

Be to, dainininke dažnai pa
sirodydavo Peoplcsi Furniture 
Radio programuose. Debiutą 
prieš lietuvių publiką padare 
“Pirmyn” koncerte, kuris įvy-

“Meile”
“H Tro-

Kviečia į “N.” šventę 
ragina parodyti so- 

lidariškuma t
Skaitytojas “Kazys” nurodo į 

“Naujienų” metinio koncer
to reikšmę: žvilgsnis į pra
eitį.

“NAUJIENŲ” KONCERTO KOMISIJOJE

Nora Gugienė — viena žymiausių Chicagos lietuvių vei
kėjų muzikos ir bendrai dailės srityje. Ji yra dainininke. Re- 
žiseriavo operetei “Laimai”. Veikia^ draugijose ir dabartiniu 
laiku stovi Chicagos Lietuvių Moterų Kliubo priešakyje? Ji 
taipgi yra “Naujienų” metinio koncerto rengimo komisijoje.

■ H.. ... IĮ..."" Įl" 'I' ........................... ......................

“Naujienų” koncerto 
darbininkai

Visi žerhiaų išvardyti asme
ns malonėkite vasario 26 d. 
vykti į Chicagos Lietuvių Au- 
toriją (3133 S. Halsted st.) 

3 vėliau, kaip 3:80 vai. po pie-

su pagailiu kručų. - Ligonė 
nusiskundžia Senam Petrui, 
kad jų nemylinti, nes esą pa
vojingi. Ji taipgi apgailestau
ja, kad negalės atvykti į 
“Naujienų” koncertą, vas. 26 
d., ir pasišokti. Ji randasi na
mie. -r-Senas Petras.

CLflSSIFIEDADS

savo metinę šventę 
kiekvienas atvykti ir 
savo visus draugus. Mes turimi 
demonstratyviai pasirodyti, 
kad mes viri kaip vienas sto
jam į eilę ir duodam visoke
riopą pagalbą savo gerbia
mam laikraščiui “Naujie
noms”, kuris , mums per eilę 
metų švietė ir tebešviečia. 
“Naujienų” priešai kaip iš de-

atsivesti

» nuliūsta pamatę tokį musų
5 vai. vakaro Lietuvių didelį solidariškunią. Taigi 

visi į koncertą f Busiu ir aš!
— Kazys.

Sekantį sekmadienį, vąąąi’ip 
26'd., f ‘
Auditorijoj, naujieniečiai ir 
jų draugai švęs “Naujienų” 
-aštuonioliktą metinę šventę, 
šitas taip laukiamas iškilmin
gas įvykis, bus apvaikščioja
mas su dideliausiomis iškil
mėmis, su dainomis ir muzi
ka.
Programas bus turtingas ir 

įdomus.
Iš paskelbtų programo daly

vių, matosi, kad programas 
bus labai turtingas ir įdomus, 
taip, kad kiekvienas atsilan
kęs į kalbamą šventę gaus pil
ną patenkinimą.

“NAUJIENOS” per eilę me
tų duodamos savo metinius 
koncertus įrodė publikai, kad 
jos moka ir sugebia duoti to
kius puikius koncertus, kad 
kiekvienas atsilankęs būna 
visuomet pilnai patenkintas. 
Šiais metais, kiek matyti, tai 
rengiamasi su didesnėmis iš
kilmėmis koncertą papuošti.

Visi koncerto dalyviai 
lietuviai.

Dalyvauja du iš vietinių 
džiausiu chorų: “Pirmyn” 
“Birutė”.

Mikas Kasperas vėl 
galės džiaugtis nuo 

jo atimta “laisve”
li žd r audė M. Satikienei laiky

ti jį įkalintą jo paties na
muose

su šau-
P. Tru- 
tą pri- 

keistą

1
vę vedybų teisme, kur taikos SLA. 301 kp. rengia balių- 
teisėjas sujungia jaunas poras;
“amžinu mazgu”. Satikienė 
sakosi buvusi tame teisme su
Kasperu, ir jį vedusi. Bet Kas
peras ta griežtai ginčija. Liudi
ninkai sako, matę Satikienę pas (|() / .
* •« 1. w k • 1 t rtaikos teisėją, bet Miko Kas- 
pero ten nebuvę. Teisėjui Trudc 
buvo duota suprasti, kad Sati-i 
kieng buk nusivedusi kitą vy
rą, kuris persistatė esąs Kas
peras.

“Vedybų” klausimas bus iš
rištas ateityje, bet tuo tarpu 
Kasperas visgi paliuosuotas iš 
“nelaisvės”. Teisėjas, sukeik
damas jam “laisvę”, pareiškė 
kad M. Satikienė galinti atsi
durti kriminaliniam teisme su 
kai kuriais savo liudininkais, 
jeigu, mėgins tą privilegiją nuo 
Miko ir vėl atimti.

Ateinantį šeštadienį toje pa
čioje svetainėje busi dar šau
nesnis parengimas, tai SLA. 

1.301 kp., balius. Jį rengia “miš
ru” komisija. O.praktika paro- 

i “leidęs” priside
da prie darbo — lai neprisily- 
gysi. štai p. Ketvirtis užprašy

tas pagamintu ^“trunkus”. O 
Dr. Montvidas pasakys rimtą

kdotų. Tame daktarui labai 
sekasi.

Patartina visiems nepraleis-, 
ti progos, nes Dr. Montvidas 
čia viešame pasirodyme yra 
retenybė, o malinti šokti tu
rės didelį smagumą. Gros En- 
dreikio — Čižatisko ir Bytau
to trio. Bet neklausykite ką aš' 
čia kalbu, geriilu patys bukite 
ir persitikrinkite.

—“2V, rašėjas.

Dėl depresijos neap 
draudė garažo; šią 

savaitę sudegė
Liepsnos sunaikino ciceriečių* 

Bilevičių naują garažą:
. kitos žinios.

J. Degutis
J, Bači linas
Pau’i Millęr
P. Martinkaitis.
A. Narbutas
P. Galskis
B. Barniškiš
Jonas Ascilla
V. MiSzeika
A. Lėchavičius 
Frank Karitenis 
Thomas Scott.

PRANEŠIMAI

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
Šunis, kanarkos, balandėliai, zuikiai, gvl- 
nėjos kiaulutės, baltos pelės, Bantama 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropii- 
kos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai. .

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

veiksta Stella Rup 
šiene; nusilaužė 

koją
Stella Rupšienė, <3418 W. 
th PI., kuri sausio 18 d., lip
imą iš gatvekario nusilaužė 
>ją, jau pradeda vaikščioti

Reikia Partnerio į Ge
rai įsteigtą Automo

bilių Biznį '
♦ I ■'

Pageidaujama, kad atsišauktų automobi
lių mechanikas arba salesmanas.

Reikia įmokėti tiktai $3,000.00. 
Dabar yra geriausias laikas įeiti' į šį biz
nį, nes sezonas jau prasideda. Investuo
tus pinigus į šį biznį lengvai galima 
uždirbti šį pavasarį ir. vasarą.

Automobiliai, kuriuos dabar užlaiko
me yra vieni tų, kurie sparčiausiai išsi- 
parduoda.

Per paskutinius 6 metus mes šiame 
biznyje pardavėm kas mėnesį vidutiniš
kai po 500 naujų automobilių, apart 
taisymo, automobilių dalių pardavinė
jimo ir vartotų automobilių.

Musų inventorius pilnai apsaugos jū
sų investmentą. Atsišaukite,

1739 S. Halsted Street
Tel. Roosevelt 8500

Box 1536

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj - 

6023 S. Halsted St. i •» - *■ •
(Jaosen Stud.)

Rcs. 730 W. 62nd St.
Tel. Englewood 5840

Peter Conrad

Dr-ja Lietuvos Ūki nutinkąs, 
rengia baliunų šokių vakarę, 
kuriu įvyks šeštadienį, vasario 
25 d., 6:30 v. v., įžanga 25c. 
ypatai. Kviečiame visus daly
vauti tame šokių baliuje.

'Valdyba ir Komitetas.
Dr-jos šv. Petronėlės extra susirinki

mas įvyks šiandien vasario 24, 7:30 v. 
vakare, Šv. Jurgio parap. svet., Yra 
mirus narė Elzbieta Vidmontienė. Narės 
malonėkite susirinkti subatoje 
25 , ’7:3O» v. ryto. ........
pasitikti mirusią narę.

Personai 
_ Asmenų Ieško

PAIEŠKAU žmonių, kurie lapkričio 
1909 m. iš Liepojaus važiavo į New 
Yorką. Aš tuo laiku irgi važiavau. 
Informacija man reikalinga kad sužino
jus laivo vardą kuriuo atvykau. Kas 
tuo mėnesiu važiavo prašau atsišaukti, 
busiu dėkingas. Gal pasiseks susirasti 
savo laivq vardą. O. Jankauskienė, 75 
Pleasant St., Portland, Me.

_ > vasario 
Eisime su vėliava

Rast. O. Kliučinskaitė.

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 
susirinkimas įvyks Mr. A, N. Masiulio 
real estate raštinėj. 6641 So. Western 
Avė. vasario 24 d., 9 vai. vakare. Dr. 
I. Poška skaitys referatą 
of 
S.

Help VVanted—Female 
Darbininkią Reikia

REIKALINGA mergaitė prie namų 
darbo, prie mažos Šeimynos. J. Raden, 
5518 W. Jackson Blvd. Columbus 8378

The ukers 
the cervix”. Referatą diskusuos Dr. 
Biežis ir Dr. I. Simonaitis.

Dr. Y. L Bložis, nlt.

Furnished Rooms
VAIKINUI reikalingas kambarys, prie 

rimto, blaivaus pavienio, ar šeimoj, ne
brangiai. A. R-kas, 3622 S. Union Avė.

CLaSSIFIED APS ]
Ėducational

MOKINKITES
Gražinimo kultūros (beauty culture) 

geriausiai įrengtoj south sidėj mokykloj. 
Įrankiai dykai. Pilnai akredituota. 
$2.00 įmokėti, $3.00 į savaitę, 
bo suradimas dykai.

SELAN SYSTEM
1547 W. 63rd St. Hemlock

For Rent
RENDON 2 apšildomi kambariai 

(virtuvė ir miegamasis) atskirai. Gasas 
ir elektriką Marųuette Parko apielinkėj. 
Tik už 15 dolerių. 3515 W. 59 PI.

Dar-

5702

MitanciU 
Finansai-Paskolos

NEPAPRASTA PROGA
$5000 inorgičius ant 2 flatų mūri

nio namo, karštu vandeniu apšildomas 
gali nupirkti už $2700. Žmogus kuris 
nori parduoti šį mortgičių yra priverstas 
važiuoti Lietuvon.

Kitas $2000 ant bungalow ir 5 kamb. 
viršui, galima nupirkti už $1800.

Atsikreipkite į Naujienas
Klauskite p. A, Rypkevičiaus.

MOKAME casb tuojaus už listytus 
ir nelistytus stakus, bonus. tax varantus 
ir certifikatus of Deposits. 105 West 
Madison St. Kambarys 1201.

Senas Auksas 
OldGolčl

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ
Mes mokame augščiausią kainą už su

laužytus sepus aukso daiktas, dantų til
tus, dantis, laikrodėlius, lombardo tikie- 
tus.

HOME REFINERS.' 
5 No. Wabash Avė.

Kambarys 600

Business Cha neės 
Pardavimui Bizniai

DELICATESSEN. kendžių krautuvė, 
kampinė krautuvė. . Renda $25. Ber
genas. 2500 W. 39 St.

■ PARDAVIMUI grosernė ir buČernė. 
pigiai. J. and J. Markei and Grocery, 
915 W. 32 St.

di- 
ir 

šalę to, dalyvauja 
žymios dainininkės, Iklėsiškų 
šokių šokėjai. Visi prograųio 
dalyviai yra lietuviai jaunuo
liai. Čia reikia apsistoti ir pa
kalbėti valandėlę. Aštuonioli- 
ką metų praeitin pažvelgus, 
mes neturėjom savo tokių kul
tūrinių meno jėgų, mes tuo
met turėjome skolintis nuo 
kitataučių. Dabar mes esame 
tiek turtingi savo meno spė
komis, kad galim ir prieš ki
tas tautas su jomis pasigirti. 
Vadinasi, padaryta milžiniš
ka.r žingsnis pirmyn. -

Tai naujieniečių Švente.
Turint šitą visą mintyje, rei

kia sekantį sekmadienį atvyk
ti į Liet. Auditoriją ir pasi
grožėti savo jaunimo lietuviš
ko meno kūryba. Dar dau- 
giaus, naujieniečiai kaipo j

CICERO. — Gaisras, o ypač 
nakties laike, visiems nemalo
nus dalykas. Štai, iš pirma
dienio į antradienį, apie 4-tą 
valandą ryto sudegė Bilevičių 
garažas, 1509 South 49th A v. 
Garažas buvo naujas, geroje 
tvarkoje. Apdrauda pasibaigė 
pereitais metais ir dėl depresi
jos nebuvo galima ją atnau
jinti. V

Padegime nužiūrimas kerš
tai.

klA
sa

M.

Patartina visiems būtį, atsar
giems su apdrauda. Dėl pa- 
rankumo galima kreiptis pas 
Lco Švėgžda, 4917 W. J4 St., 
vietinį lietuvių apdraudos a- 
gentą. Per eilę metų jis eina 
Raudonos Rožės kliubo pirmi
ninko ir Lietuvos kareivių dr- 
jos iždininko pareigas. Daug 
veikia miestelio ' politikoje. 
Butų gerai, kad daug tokių vy- 
!rų turėtume.

29-tos ir Emerald gatvių apie
linkės gyventojai neturėtų nu
stebti, jeigu vieną gražią dieną 
Mikas Kasperas, 2918 Emerald 
Avė., pradės vaikščioti apie sa
vo namus apsiginklavęs 
tifvu. Teisėjas Daniel 
de vakar suteikė jam 
vilegiją, užbaigdamas
bylą tarp M. Kasperox ir tūlos 
M. Satikienės, kuri sako esanti 
jo žmona.

“Aš nenoriu su ja gyventi, 
nesu apsivedęs”, atsake Kaspe
ras teisėjui, kuomet tas klausė 
ar nori grįžti j “nelaisvę” 
rioje, sako, išbuvęs trejas 
vaites.

Kaip ankščiau pasirodė,
Satikienė, netoliese užlaikanti 
krautuvę, vieną gražią dieną 
atsikraustė pas M. Kasperą ir 
pareiškusi, kad jis jos vyras, 
ji jo žmona, apsigyveno. M. 
Kasperas skundėsi, kad ' nuo 
to laiko jis negalėdavęs išeiti iš 
namų, nes ji atimdayo nuo jo 
rūbus ir duodavo įsigerti.

I teismą jis buvo atgabentas 
trečiadienį, vas. 15 d., kur pra
sidėjo byla. Vakar teisėjas 
Trudė ją užbaigė, pareikšda
mas, kad “Mikas Kasperas gali 
eiti kur nori, gali daryti ką no
ri, ir*, jeigu Satikienė pas jį at
eis ir \jis norės jos atsikratyti, 
galės pagąsdinti ją su šautu* 
vu: Namai yra jo ir jisi turi'dėkingi skaitlingai atsilankiu- 
teisę juose šeimininkauti. | šiai publikai. Visi Iriksminosi

Advokatai kvotė visą eilę liu-.prie skanaus alučio, kurį pa- 
dininkų, kurie sausio 26 d., bu-1 gamino p. Danauskas.

Lietuvos Kareivių Dr-jos 
balius.

Praeito šeštadienio vakare 
p. Lukštienėst svetainėje Lietu
vos Kareivių dr-jos uniformų 
skyrius turėjo šaunų parengi- 
nią. Buvo lietuviškų šokių įr 
laimėjimų. Patys rengėjai 'pil
nai patenkinti savo trusų ir

Labdarybės Įstaigos 
groserio orderiai

Per kai kurį laiką daugelis žmonių 
užeina į musų įvairiose apielinkese besi- 
randančias krautuves ir išreiškia norą, 
kad jų groserio orderiai, kuriuos jie 
gauna iš Labdarybės įstaigų butų išpil
domi musų krautuvėse, bet jiems nesi
seka gauti tokį leidimą.

Daugeliui atsitikimų tai įvyksta dėl 
pačių žmonių kaltes. Juk. pavieto Un- 
employed Relief Commission išduoda 
tam tikrą skaičių orderių ir tie orderiai 
turi būt išpildomi. , ■

Kadangi "Midvvest Stores" Sankrovų 
savininkai turi tukinančius kostumerių 
kurie atneša savo orderius į jų krautu
ves, mums pasisekė surinkti informacijų 
apie visų tų orderių tvarką.

Informacijos yra sekamos: Grosernes 
orderiai turi būt išduoti ant tų Icrautu- 
vių, kurias žmones sau pasirenka. Žmo
gus gali pasirinkti tokią krautuvę — 
grosernę, kokią jisai tik nori. < Joks žmo
gus nėra, verčiamas imti orderį į jokią 
“chiin” krautuvę.

Nors, asmuo, vyrąs arba moteris ku
rio vardu orderis yra išduotas, turi , at
silankyti į distrikto ofisą ir turi pasi
rašyti taip vadinamą ?‘change of grocer 
form” kas lietuviškai reiktų permainyti 
orderį į kitą, patinkfctfcą grosernę. Kiek
viename distrikto ofise yra tokios blan- 
kos, kurias gausite pas to ofiso klerką, 
ši blanka išduodama kiekvienam be jo
kio atidėliojimo.

Del pavyzdžio čia paduosime kaip 
galima išsimainyti įsavQ_ orderį ant 
“Midwest Stores" sankrovų. Pirmiau
sia reikia'nueiti į savo apielinkės “Mid- 
west Storęs" sankrovą ir gauti vardas 
ir adresas savininko tos sankrovos. Sa
vininkas maloniai užrašys savo vardą it 
adresą ant kortelės. •

Paskui pasiipisite šią kpręelę ir nuei
site į distrikto ofisą ir pasakysite kler
kai kad norite permainyti savo groserio 
orderį, Tuomet bus išduotą kortelė ant 
"Midwest Stores" sankrovos ir savininko 
vardas bus ant jos užrašytas.

Vėliaus sekantis grjpserio orderis bus 
išduotas ant tos krautuves. Tie,, kurie 
nori permainyti savo groserio orderius į 
Neoriklausomas Groserne& prašomi ne
laukti pakol suvartos pirmiaus gautus 
orderius, bet tuojaus, nueiti į savo dist
rikto ofisą ir paprašyti kad jų orderis 
butų pakeistas. ;

Nepriklausomi groserninkai, panašiai 
kaip “Midwest Stores” sankrovos gali 
duoti geresni patarnavimą ir tokius pat 
gerus bargenus, kaip kad gaunate kitur. 
Tūkstančiai žmonių geriaus mėgsta da
ryti savo pirkinius nepriklausomose gro- 
sernėse ir viršui paaiškinta kaip jus ga
lite |ąi įpykinti.

------- —-------- *---------------------------------- ’

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Uet. Auditorijoj

■ ' J/ ? ‘

Business Service 
Ui zn i o r nay i mąą

INCOME TAX
MES' GALIME IŠPILDYTI JŪSŲ 
1932 metų Income Tax blankas už ma
žą atlyginimą. Atsiminkite jus turite 
pildyti ir išsiųsti ne vėliau kaip iki 
kovo mėn.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

ii-
15

O

REALESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

NAMŲ SAV1N1NKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narini mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi* 
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8. vai. vak. šventadieniais nuo

NAMŲ i 
Musų biuras 
savininkams

Real Estate For Sale 
Pyįa-vi”?uj.

■ Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už casb. ir mainymui visokios rūšies ptd- 
perčių. biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tat namelį ar kokį biznį ir tuomi 
apsaugosite savo pinigus. — Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
tne visokios rūšies dokumentus, kaip tai 
pirmus ir antrus morgičius, kontraktus. 
Bills of Sale, Leases ir tt. Musų obalsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas’. VirŠ- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

Paul M. Smith & Co.
Real Estate—Loans—Insurance

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

PERSIŠALDYMAS ■ VEDA PRUS 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

ApftlRnngoklte nuo pėrslfaldlmo re- 
Kulinrlnl išvalydami buvo vidurius! 
Laikykite savo vidurius lltiosai, pra
šalinkite nuodijančia inedesąl Vartoklt 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

Vacek & Co. 
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame 

VAULTS Apsaugos dėžutės 
(boxes) $2.50 į metus 
su pridėjimu taksų.

PINIGAI Mes siunčiame pi
nigus j Liėtuvę. Grei
tas patarnavimas,, že? 
mos kainos.

APDRAUDA Nuo , ugnies, 
nuo tornados, automo
bilių apdrauda ir tt» 

LAIVAKORTES Parduodame 
laivakortes ant visų 
linijų.

ČEKIAI Mes išmainysime 
jūsų čekius.

NUOŠIMČIAI Mes iškolek- 
tuosime nuošimčius už 

. jūsų mortgičius pirk
tus iš bankų, kurie 
dabar yra užsidarę.

1751 W. 47th St.
' netoli Wood

Phone YARDS 3895

nuo 
ori- 

savininkųginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Cbicagoje.
LĄNDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

Tei. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau Šiuo adresu viri 40 metų

lotais 
randas

barius.

BARGENAS

irsiu 3 kambarių namelį su 3 
ant automobiliaus. Namelis 
West Lawn. šaukite Frank

telefonas Republic 9599, 
ant 2 flatų . po 4 kam-

1 aip.
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų įkyrius 
kalba!

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę/NAUJIENOSE. Aš tuojaus užrašysiu 
Tamstos kitą skelbimą. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimą 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletą dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidą.

—Ačiū už komplimentus — pasakykite savo pažįsta
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ

Telefonas yra

rooseve£t 850q

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.
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