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Vokietijos fašistai 
pradėjo smarkią ko
vą prieš parlamentą

Jų “nekaltybei” apsau
goti, tėvas laikė savo 

dukteris narve

The First and Greatest Lithuanian Daily in America’

Tikisi, kad naujais rinkimais 
jie dabar gautų visišką dau
gumą ir taptų Vokietijos 
viešpačiais

BERLYNAS, vas. 12. —Vo
kiečių fašistai, 1 kurių .107 at
stovai andai pasitraukė iš reich
stago, pradėjo visoj Vokietijoj 
kampaniją už parlamento palei- 

,dimą. Pasitraukusieji hitle 
riečiai vakar įteikė reichstagui 
reikalavimą, kad pinigai, kurie 
pasiliks nesumokėti jiems al
gomis už nedalyvavimą reichs
tago darbuose, butų paskirti 
bedarbiams.
Girdai apie fašisty-nacionalistų 

rump-parlamentą
Tuo tarpu vykdomasis fašis

tų komitetas laiko Wcimare 
nuolatinę sesiją, savo vyriau
siam vadui, Adolfui Hitleriui, 
pirmininkaujant. • Skleidžiami 
girdai, kad fašistai ketiną su
šaukti Weįmare “rump”-parla- 
mentą iš savo narių, savo dan
gų ir Hugenbergo nacionalistų.

Fašistų vadai nugina tai, bet 
sako, kad jie darysią pastangų, 
kad dabartinis reichstagas butų 
paleistas. Jie jau yra beveik 
suformulavę įnešimą ,kad reich
stagas butų paleistas, ir ketina 
pasiūlyti jį visuotiniam Vokie
tijos žmonių balsavimui.
Plienašalmiai jungias išvien 

hitlerininkais >
_ Monarchistinės klieno Š^lmo 
organizacijos atstovai, kurie 
dirbo dėl referendumo Prūsi
jos landtagui (seimui) paleisti, 
dabar susidėjo su fašistais tam 
pačiam tikslui, vadinas, išrei
kalauti, kad vienu kartu butų 
paleisti ir reichstagas ir land
tagas, ir paskelbti nauji rinki
mai. Fašistai mano, kad nau
jais rinkimais jie dabar gautų 
didelę daugumą ir tuo budu pa
taptų Vokietijos valdovais.
Nacionalistai tykos progos ne

tikėtai nuversti kabinetą
Nacionalistai, kurie kartu su 

fašistais" išėjo iš reichstago, 
pranešė, kad jie neketiną visai 
boikotuoti reichstagą. Tad jie 
ateina į parlamentą, įsiregist
ruoja, kad gautų savo $5 algos 
dienai, ir vėl išeina.

Nacionalistų vadas Hugen- 
berg, tačiau, įsakei savo sekė
jams stropiai daboti reichstago 
posėdžius, ir kai tik pastebės, 
kad vyriausybę remiančios par
tijos nepilnai atstovaujamos, 
tuojau pasiūlyti nepasitikėjimo 
rezoliuciją. Tuo budu 
go kabinetas butų 
nuverstas.

Fašistai komunistai
masinius mitingus

Ir fašistai ir komunistai šau
kia ateinantį sekmadienį milži
niškus masinius mitingus Ber
lyno Lustgartene.

Kaip girdėt, policija keti
nanti leisti abiejiems —ir juo
diesiems ir raudoniesiems —su-, 
siburti į Lustgarteną, kuris yra 
saloj, Berlyno centre, apsiaus
ti stipriais policijos kardonais 
ir leisti jiems tarp savęs “per
siimti”.

šų

OPOLĖ, Lenkų Silezija, vas. 
12.—Sveikatos vyriausybė iš
gelbėjo iš žiaurios nelaisvės 
tris moteris, vieno apielinkės 
ūkininko dukteris.

Pasirodė, kad tėvas, norėda
mas, norėdamas išsaugoti savo 
jau nebe’ jaunų dukterų nekal
tybę, per trejus 
jas uždaręs narve,
amžiaus nuo 28 iki 40 
buvo narve beveik visai 
ir sergančios. Sveikatos 
n inkams atvykus į ūkį, 
mingųjų tėvas pagrobė 
ir bandė juos pulti, bet 
nuveiktas.

metus laikė 
Dukterys, 

metų, 
plikos 
valdi- 
nelai- 
kirvį 
buvo

Nori kad karas butą 
sprendžiamas pilie

čių referendumu
Siūlo pataisyti Jungt. Valstybių 

konstituciją, kad vyriausybe 
neturėtių galios skelbti karą

WASHINGTONAS, vas. 12. 
—Wisconsino kongresmanas 
James Frear pasiūlė bendrą re
zoliuciją papildyti Jungtinių 
Valstybių konstituciją nauju 
amendmentu, kuriuo einant 
Jungtinių Valstybių vyriausy
bė neturėtų teisės paskelbti ka
ro, karo paskelbimo klausimo 
nedavus pirma išspręsti visuo
tinu krašto piliečių balsavimu.

Amendmerttu taip pat butų 
užginta konskripcija.r Tik at^ 
vėjais, kada valstybės saugu
mas to reikalautų, kongresas 
turėtų galios dekretuoti pri
verstiną kariuomenės tarnybą 
žiemių Amerikos kontinente, 
bet niekur kitur.

Antra kongresmano 
rezoliucija prezidentas 
ris autorizuojamas
tarptautinę konferenciją, kurios 
tikslas butų sustiprinti Kellog- 
go-Briando anti-karo paktą.

Frearo
Hoove- 

sušaukti

Papos Pijaus XI pir
ma sakyta per radio 

kalba

$
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Sovietai planuoja staty 
tis didžiausią pasau

ly orlaiv j
Sovie‘MASKVA, vas. 12.

tų valdžia pldnuoja naują vi
są metalo dirižablį, kuris turės 
bul didžiausias ir geriausias 
pa.auly.

Einant planais, tas oralivis 
galės plaukti oru be sustojimo 
12,4(10 mylių, greitumu 250 
mylių per valandą.

Jungtinių Valstybių 
ambasada Kuboje 
importuoja gėrimus
VVashingtono vyriausybė dabar 

suka sau galvą, ur tai leis
tinas daiktas, ar neleistinas

Lietuvos Naujienos
Lenkų policininkas ati

minėja lietuviškus 
elementorius

Švedų spatida apie Jo 
nUškaitės-Zaunienės 

koncertą
it
'i

[Atlantic and Pacific Photo]

James M. Maxon (kairėj), Tennessec protestonų episkopalų 
vyskupo sūnūs, kuris, girtas būdamas, užmušė New ^Yorke 

| vieną seną žmogų, Davidą Paynterj. Praeitą savaitę buvo jo 
teismas, ir žmogžudys buvo išteisintas. Dešinėj yra Maxono 
advokatai. ’ ,

Valstiečiai išvijo bol
ševikus iš Kazanės 

krašto
LONDONAS, vas. 12;—Gau- 

ti Londone pranešimai sako, 
kad sukilusių valstiečių armija 
išvijus sovietų komisarus (iš 
Kazanės krašto ir kad vienin
telė tame krašte vieta, kur 
bolševikai dar laikosi, tai Rau
donosios armijos ginamas pats 
Kazanės jniestas, į kurį dabar 
valstiečių (armija ^Žygiuojanti.

Pasak pranešimų, gyventojai 
bėga į Persiją ir Afganistaną. 
[Biedni žmonės, toli jiems teks 
Bėgti iš Kazanės į tuos Azijos 
kraštus! Reporteriai kartais iš 
tiesų nemielaširdingi.]; gele
žinkelis iš Irkutsko į Kazanę 
esąs sukilusių valstiečių kont-

Vakarinę Australija 
graso atsiskyrimu 
nuo respublikos

Benamių sovietijos 
vaikų “revoliucijos” 

Gatčine

VILNIUS. , (Elta). — “Vil
niaus Rytojus” praneša, kad 
prieš kurį laiką į Gilviniškes 
(Eišiškių vaisė.) atvyko Eišiš
kių miestelio policininkas ir, 
užėjęs pas ūkininką Molį, ra
do 2 kaimynų vaikus? kurie 
skaitė lietuviškus elemento
rius “Kelias į šviesą”. Polici
ninkas 'pradėjo klausinėti vai
kus, kas jubs mokina ir kas 
davė elementorius. Po to, iš 
vaikų atėmė abu elemento
rius. Kadangi vaikai, nesu
prato jo kalbos, tai 
atsakyti. Tik viena 
te? ' supratusi, kad 
pavardžių, atsakė.

STOKHOLMAS. (Elta). — 
Kritika labai palankiai rašo, 
apie ponios Jonuškaitės-Zau-; 
nienės koncertą. “Socialdcmo- 
kraten” rašo, kad ponia Jo-' 
nušaitė-Zaunicnė turi platų,, 
ekspansyvų ir skambų balsą, 
kuris ypač pasireiškė mezza-. 
vocc vietose. Dagens Nyheter”’ 
sako, jog švedai suprato, kad ' 
lietuviai yra muzikali tauta. 
Artistė labai gražiai atrodžiu
si tautiškais rūbais. Ji, pasak 
laikraščio buvusi labai gerai* 
priimta Stokholme, mieste, pa-, 
prastai, labai rezervuotame.

am-

yra

Mo

RYGA, vas. i. 12. — Praeitų 
sekmadienį, kalį) praneša', Gat
čine, 20,000 gyventojų mieste 
netoli nuo Leningrado, įvyko 
graudus vaikų ‘sukilimas.

Daugiau kaip 300 benamių 
vaikų, apsiginklavusių peiliais 
ir geelžinės tvoros stati lega
liais, puolė buvusius caro rū
mus, ieškodami prieglaudos 
nuo smarkios sniego audros. 
Vaikai padarė milžiniškos ža
los, ligi galų gale policijai ir 
gaisrininkų komandai pavyko 
jie laukan išvyti. Trys šimtai 
kambarių buvo * kovos metu 
užtvindyti.

Vyskupo sunui gresia 
šeši mėnesiai kalėjimo

i WASHINGTONAS, vas. 12. 
--—Valstybės departamentas ga
vo žinoti, kad belgų garlaivis 
Gand, išplaukęs iš francuzų 
Bordeaux uosto, gabena į’ Ha
vaną siuntinį šampanų, vynų ir 
degtinės, viso 5,632 svarų, ad
resuotą Jungtinių Valstijų 
basadai Kuboje.

Ambasadorium Kuboje 
Harry F. Guggenheim. 
. Laivo manifestas, kap.
reau pasirašytas, parodo siunti
nį Amerikos ambasadai suside- 
dant iš 57 keisų (keisas— 24 
buteliai) vynų, 11 keisų šam
pano, 1 keiso šampano ir siru
po, 9 kei;sų likerių ir 5 keisų 
degtinės.

Washingtono 'vyriausybė da
bar nežino ką .daryti. Klausi
mas eina ,ar Jungtinių Valsty
bių -4- prOhįjbicijos • krašto- 
ambasados svetimuose karatuo
se turi, ar neturi, teisės 
portuotis sau svaigiuosius 
rimus ?

negalėjo 
merga i- 
klausia 
Tuomet

policininkas suriko lenkiškai: 
“Kalbėk lenkiškai, o ne pago
niškai”. Laikraštis pažymi, 
kad vaikai buvo atleisti iš len
kų valdiškos mokyklos gydy
tojo, nes negali eiti už 3 kilo
metrų. Policininkas surašė 
protokolą ūkininkui, kad lei
džia vaikams pas save moky
tis lietuviškai. Abudu atim- 
tus elementorius pridėjo prie 
protokolo. 
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šeši asmenys žuvo 
bandydami pabėgt 

iš sovietuos

“Regesta Lithuania”

knygos 
tomas.

% -A

im- 
ge-

VARŠUVA. (Elta) .—“Ozas” 
praneša, kad Varšuvoj šiomis 
dienomis išėjo dr. H. Paške
vičiaus suredaguotos 
“Regesta Lithuanie” I
Tas tomas apima seniausius 
laikus iki 1315. Jame surinkti 
visi paminėjimai šaltiniuose, 
kronikose ir ipetraščiuose, — 
liečią Lietuvą. • Netrukuš pa
sirodys antras tomas, kuria
me bus inventarizuotos 'šalti
nių žinios apie Lietuvą iki 
1386 metų, iki laikotarpio, 
nuo kurio prasideda dideliu 
maštabu sumanyti lenkų aka
demijos šaltinių leidiniai, kaip 
spausdinami unijos aktai ir 
Vilnietis katedros kodeksas.

BŲCHARESTAS, Rumahi^, 
yaą, 12. r—Aštuoniolika 
praeitą naklį bandė "pabėgti per 
užšalusią Dniestro upę į Ruma? 
niją?

Du pabėgėlių buvo sovietų 
sienos sargybinių nušauti, o 
keturi, ledui įlužus, paskendo 
upėj.

Likusieji laimingai 
Rumanijos teritoriją. •

Klaipėdos kr. Pieno
centras steigia pienines

Klaipėdos krašte labai išplės
tas pieno ūkis, bet pieno paver
timas į produktus nesutvarko
mas. Vienoj kitoj vietoj yra 
privatinės, , dažniausiai * dvari
ninkų, pieninės; kurioms super
kamas pienas iš mažesnių ūki
ninkų, bet dažniausiai pieninių 
savininkai x pasitenkina savo 
karvių ūkio pienu, nes pienines 
nedidelės, rankinės.

Klaipėdos krašto ūkininkai 
per *savo organizacijas reiškia 
pageidavimo, kad ir pas juos 
butų steigiamos pieninės, ko
kios yra didžiojoj Lietuvoj. Su 
tokiu prašymu ūkininką drau
gijos kreipėsi į Pienocentrą.

Sužinojom, kad Pienoeęptras 
gavo vyriausybėm . .pritarimą 
Klaipėdos krašte steigti • •.pieni
nes. Pirmoj eilėjji bus įsteigtos 
didelės garinės pieninės su ŽOOO 
—3000 lit^y pieno produkcija 
per valandą, Piktupėnuose ir 
Kintuose. Vienai pieninei sta
tyti jau nupirktas žemės skly
pas. Ateity tokięs pieninės bus 
steigiamos ir kitose vietose.

Naujoje Zelandijoje 
atsikartojo žemės 

drebėjimas

pasiekė

Rumanų karininkas ir 
jo tėvas kaltinami šni- 

pavimu sovetams
PASADENA, Gal., vas. 12.— 

Maj. Richard M. Cannon, me
todistų episkopalų .vyskupo su
nūs, tapo čia teismo pripažintas 
kaltas laužymu, valstijos darbo 
įstatymo. Jis buvo apskustas 
nesumokėjimu algos mokytojai, 
Mrs. Phyllis. Case, kuri mokė 
Cannono laikomo j. mokykloj. 
Teismas bausmės paskyrimą 
dar atidėjo, bet panašus nusi
kaltimas .yra baudžiamas še
šiais mėnesiais kalėjimo, arba

• NAPIER, Naujoji Zelandija, 
vas. 1£. -—žemės 
šiandie vėl supurtė 
Raštingo miestus, 
vukusio smarkaus 
sugriautus.

drebėjimas 
Napiero ir 
neseniai į- 

drebėjimo

Rumunija
Rumanijos vyriau-

BŲCHARESTAS, 
vas. 12. 
rybė suėmė kavalerijos oficie- 
ra Įeit. Edvardą Krušką, ir jo 
tėvą, inžinierių, kaltinamus 
šnipavimu sovietų Rusijos 
naudai.

d^ ministerio E. G. Theodore( pabaudos. i

šaukia

Statys cemento fabriku

O R ELSa

Potvyniai Rumanijoje

5:19. Mėnuo teka 4:51
Dva-

Bruenin- 
netikėtai

dalyvavo šim- 
tąčiau šovikui

KAUNAS. — Teko sužinoti, 
kad vyriausybė davė išimtiną 
teisę atsargos generolui Povi
lui Plechavičiui statyti Lietu
voj cemento fabriką.

LIETUVON
, Siunčiame P i n i e u s 

Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai |r Saugiai --

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST, 

CHICAGO. ILL.

B UCIIA RĘSTAS, Rumanija, 
vas. 12. —Rumanijoje kilo stip
rus potvyniai. Volkovas Jr ts- 
mailas, miestai palei Dunojaus 
upę, potvynių visai izoliuoti. 
Valkovc pasireiškė maisto sto
ka. •

Kas norėjo klausytis, vakar 
išgirdo — tik, žinoma, maža 
kas suprato—papos Pijaus XI 
kalbą, kurią jis lotiniškai pasa
kė iš savo naujos radio stoties 
Vatikane, ir kuri buvo National 
Broadcasting sistemos transt- 
uota Jungtinėse Valstybėse.

Savo kalbą papa pradėjo žo
džiais:

“Mes, augštu Dievo noru bū
dami Apaštalų Kunigaikščio į- 
pėdiniai... pirmą ka%tą galėda
mi naudotis nuostabiu Marconi 
išradimu, kalbame pirma į vi
sus daiktus ir į visus žmones... 
kalbame pačiais švento rašto 
žodžiais: Girdėkite, o dangus, 
ką aš čia sakysiu; klausyk, o 
žeme, mano burnos žodžių. 
Klausykite Visi* . žmonės... ir 
turtingi, ir beturčiai. Klausyki
te, o salos; klausykite, o toli
mi žmonės.”

Po to sekė Dievo pagarbini
mas ir pamokslas: katalikams, 
ieratehijai, misijonieriams, ti
kintiesiems ir atskalūnams, 
valdovams, pavaldiniams, tur
čiams, beturčiams, darbinin
kams ir samdytojams, nus
kaustiems ir persekiojamiems. 
Pabaigta’ palaiminimu: vardan 
Dievo' Tėvo ir Sunaus ir 
sios šventos. Amen,

CANBERRA, Australija, vas. 
12—Valstijos premjeras Sir 
James Mitchaell viešoje kalboje 
pasakė, kad Vakarų Australija 
dar galinti atsimesti nuo res
publikos.

Savo kalboj jis aštriai smer
kė Australijos respublikos iž-

C h a p I i n nesutiko 
kalbėt per radio už 

$650,000
finansinį reabilitacijos planą, 
kuris, pasak Mitchellio, reiškiąs 
nieko daugiau, kaip infliaciją. 
Jeigu tatai nebusią paliauta, 
tai Vakarų Australija busianti 
priversta apsvarstyti’ savo po- 
zici j ą respublikoj e.

Šaliapinas laimėjo bylą 
prieš sovietų atstovą 

Francijoje
PARYŽIUS, vas. 12. —Fiodo- 

rąs' Šaliapinas, garsus rusų dai
nininkas, laimėjo čia įdomią 
bylą prieš sovietų prekybos at
stovą.

šaliapino skundas buvo, kad 
sovietų valdžios leidykla išlei
do jo autobiografiją, be jo lei
dimo. Po to knygos buvo iš 
Rusijos importuotos į Franci- 
ją ir čia pardavinėjamos.

Francuzų teismas išsprendė, 
kad sovietų (prekybos atstovas 
Paryžiuje sumokėtų šaliapinui 
$400 atlyginimo, o taipjau teis
mo išlaidas. Be to, teismas į- 
sakė visus importudtus į Fran- 
čiją šaliapino ‘autobiografijos 
egzempliorius konfiskuoti*

Levine $15,000 aeropla-, 
nas parduotas už $50
MONTREAL, Kanada, vas. 

12. —Čia tapo iš licitącijos 
parduotas šešių pasažierių ae
roplanas, priklausęs žinomam 
New Yorko transatlantiniam 
skridikui Charlesuf Levine.

Aeroplanas, kuris naujas, sa
ko, mokėjęs $15,000, dabar bu
vo parduotas už ^50.

NĘW YORKAS, vas. 12. Į — 
Charlie Chaplin, garsus filmų 
komikas, nesutiko nė už* $650,- 
000 kalbėti publikai per radio.

Blaine-Thompson Advėrtising 
agentūra padarė Chaplinui du 
pasiulymu. Vįena, kad jis pa
sakytų per radio dvidešim še
šias penkiolikos minučių pra- 
kalbėles—jis galėjo kalbėt, kas 
tik jam patinka, —už ką jam 
siūlyta sumokėti $650,000. An
tra, jam siūlyta $130,000 už 
dvidešimt šešias elektrines 
transkripcijas, kurių rekordai 
butų griežiami iš radio stočių.

Chaplinas abudu pasiulymu 
atmetė.

Kinų piratai 5 žmonės 
nukovė, 18 kitų pagrobė

ŠANCHAJUS,' Kinai, vas. 12. 
—Praneša, kad pęnkiasdešimt 
piratų (juros- plėšikų) puolė 
kinų garlaivį Sing Ning Tai, 
nukovė penkis įgulos žmones, 
jų tarpe vieną oficierą.
Apiplėšę visus pasažierius, ban
ditai pabėgo, nusigabendami 
dar aštuonioliką turtingų pasa- 
/ierių, matyt, kad gautų iš jų 
išsipirkimo pinigų.

Penki asmenys žuvo 
’feierverkų sprogime

Chicagai ir apielinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

♦

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus ir sniego; šalčiau; vidu
tiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 36° ir 48° F.

Šiandie saulė* teka 6:50, lei
džiasi 
ryto

TEXAOOCO, Meksika, vas. 
12—Feierverkų fabrike, netoli 
nuo čia, šiandie įvyko sprogi
mas, -kurio penki darbininkai 
buvo užmušti. Fabrikas sude
gė.

Nušovė musulmonų se
niūnų per pamaldąs
BELGiRADAS, Jugoslavija’, 

vas/ 12.—Pamaldų metu meče
tėj čia buvo nušautas musul
monų seniūnas . Had^i Drese- 
vič. Pamaldose 
tai musulmonų, 
pavyko pabėgti*

Francija šiandie turi 
300,000 bedarbių

PARYŽIUS, vas. 12. — ži
niomis iš oficialių versmių, be
darbių skaičius , Francijoje 
šiandie siekia 300 tūkstančių, o 
arti V/į milijono darbininkų 
dirba tik dalį laiko.
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negrįžta.
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melus.
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pereitų 
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pradė- 
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4 J SUf

54 DR.
čavii

Nėra pasaulyje teisingesnio 
už “smertį 
luino. — . 
vargšas ar turčius, 
jo nagų neištrūksta

Pasirinkimas tįk grupėmis

Pavojus!
GREITAI 

(SUSTABDYKITE 
GERKLĖS 

SKAUDĖJIMĄ

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

gal dirbti veltui, 'tūri Kdt 
mokėta 
nėra iš

2-jų/ ąrbą §-jų šipptų Sekly-
Sęfgi ^ppgti su ger.os 

pušies Mojiąir ar p a Tapęs t- 
ry, ver|į įįų $150.(10, .dabar 
pirksite tik už išdirbystės 
kainą. ...

čia pat pažymėtiną, |<ąd 
Jfraifdjos pasišalinimas $ Jyar 
Kreuger skolininkų tarpų pa
rodo

Krueger ir Tol!
kaipo stambiausio 
finansisto, sako ‘ 

pastaruoju

Kova dėl degtukų 
rinkos

jo |ifiw
°„W ITOg.
rikiecius. Frąnė

S> jfe-Sfcll? P
«?PM tik Mqfpnjij

|WĮ| MP yj-i’ 
'JM'SlpUS PFieS h«F KFqWcr 
>F hm. }>hM sų.nĮfjžjjjji jo jjiĮ-

Jeigu mes keliaujame į na
mus, mes privalome aprūpinti 
musų pačių kelionę ir tų, ku
riuos mep paliekame sayd pė
dose — šeimyną.

Sidabras į į- varią

Per paskutinius kelis 
siųs sidabro' vertė buvo 
jusi smarkiai kristi . 
Bet dabar atrodo, kad dug 
tapo pasiektas ir sidabro 
te po truputį pradėj 
Panašiai atsitiko ir 
kurio vertė irgi šiol

Kitą penktadienį pakalbėsi
mo apie apdraudą ir spekulia
ciją, nes tarp lietuvių daug 
yra' spekuliuojama. Klausi
mas, ar jie žino, ką daro?

stipri. Abejotina'
galėtų siUilpn^ti
vėju, j bigių Rų’sij 
ir duinpingo polifijk
Ivar JGreųgęr y pa lįSK galių: 
gas, kad ir janį sjjrendžiąjpųo- 
j u momentų mažiau rųpčtų 
Rentabili n gūnias, negu pergale

ku savaime, Kad Fpunęijpą pa 
sišalinimo faktds reiškia Ivaj

Grupė VI. $2,50 
ŽEMAITES, RĄSTAI Ka- 
rėš' Met6,r kaiha .t...'...... .....
' MUKAS ir MAGDUTĖ 
Graži pasakaitė .' J....4.....
— r.- > r KARALIUS Pa

pas įvairias Tap

siu 
Voįcietij 
ir Jugoslavija; 
Įima paminėti 
niai ir
— Graikiją 
pastebėti, 
skęlįninjkų, k
su Rusįja iš vakarų, dar trūk
stą Suomijos. Dalinai tai tei
singa, bet vįs tiek reikalinga 
pastebėki, Į<ad fvąr Kreuger 
šų Suomiją turi ęiąip daug ki
tokių plačių finansinių ryšių, 
kųpe yi^įškąi nesideriną su 
Rusijos interesais. Įš čįą-pą- 
dąrytų’ bęų.drų pastabų gaji-

vęik” ųiekp ųęręiškią.'
Patarlėj sako

Ką šįąndiep tupi ątlikti, — 
ąjblik šiandien, neatidėliok ry 
tojuj, nes rytojus niekad ne 
ateis.

Apsidrauskite
žmoniškumo priedermę, o tai 
darykite tuoj, nes rytoj gal 
būt pervėlu.

Gyvybė —

Gadynės

Amerikos čeverykų fabrikai 
per metus . gali pagaminti 
900,000,000 
Tuo tarpu 
per nfęRis 
300,000,000 
tikėtis, |cąd 
daugiau 
Vargų.

Jeigu Jųįp, fai kode} puo
lat slalomą į paųji čęycrykų 
fabrikai? Kodėl gaminaųią 
daugiau čeverykų, npgu žmo
nės jų galį įpirkti Z'toM pj- 
jiigiu ypą /įpypslųųjSmpV tą 
rizikingą biznį? j

priežasčių, sako cj^pomjs-

nnus 
jie skelbia viso- 

yvąlnųt” rakandus, kuo-

porų čeverykų, 
Amerikos žmonės 
Išperka maždaug 
porų. -Ar galima 

žiųonės pKącįčs 
pirkti čeyęrykųs?

Krėuger. Tokia kovos kąni- 
pąpiją yįsų pirmą prasidėję 
Belgijoj įr Ąjnprikoj,1 kur Ru
sija nori rasti ir užtikrinti sau 
rinką degtuku eksportui. Pra
dėta kova turi ir politinių pa
grindų.

Ivap Iypeug.er, kaipo visų sti 
Rusija iš vakarų 'hęslrubęžiųp- 
jąpČių • valstybių, didžiausias 
kreditorius, šnįnt.oresųotąs, kad 
ulbėtose 
politinė ir ekonominė ąaptyąr- 
ką' hu|ų užlaikyta. , Jie tų, 
kaįpo didžiausias degtuku 
prainoųiniųkąs pasaulyj; jįš 
♦yra užinteresuojas Rusijos kon- 
kurpneiją kuriuo nųrą bųdų 
nugalėti — L y. Jyar Įireuger 
yra priešininkas Rusijos ^val
stybinės ir ekonominės polili-

HMUICNOS
1739So.Halsted St

simylėtų ir tąvjmbgų 
niekai paląjdoti.

Tai yra tikras, bet 
atsitikimas, žmogus 
kad jis galingiausias, 
giausias, kad Jis gyvens, gy- 
yens ik n.et patį Matuzelį pra
gyvens. Nesirūpina savo atei- 

l?e?!FW’W« -taft. ką? su juo 
gaji ųtsj|til<ti. pąjbajpąs žmogusAr daug pakilo dolerio per

kamoji jėga? Aš šiandien už 
dolerį galima nupirkti dau
giau daiktu, negu, sakysime, 
J926 m.?

Kiekvienas atsakys, jog įvai
rus gaminiai dabar žymiai at
pigo. Tatai juk tvirtina laik
raščiai. Jie kiekvieną dieną 
garsina įvairių produktų kai
nas, iš kurių matyti, kad dau
gelis dalykų gerokai atpigo. 
Tačiau žmonės to didelio nu- 
pigimo nejaučia. Kodėl?

Visas dalykas yra tame, kad 
laikraščiai paprastai paduoda 
olselio kainas, o ne tas, ku
rias tenka naudotojams mokė-

iiiksp 
Šiek tje|< 
ir Kana- 
pągąinin- 
Spėjainą, 

kad šiais metais aukso pro
dukcija dar labiau padidės. 
Tačiau labai didelio padidėji
mo visgi nenumatoma.

Biržoj didelis judėjimas.

Per paskutines kelias dienas 
biržoj pąsireiškė 

didelis jii<lėjimąs. ly.ąjrįų kor
poracijų Šerų vertė pradėjo 
smarkiai kilti. Prie to biržos 
atgijimo daugiausia prisidėjo 
plieno korporacijos. Skelbia* 
ma, jog jos gųvųsios di<|ą|ių 
užsakymų. Tie pranešimai 
padarė geyos įjąkos biržai. 
Plieno korporacijų Šerai pra? 
dėjo kilti, o‘ kartu su jais pa
kilo ir kitį Šerui.

Ar tai reiškią, kąd bįrža, pa-į 
galios, pradeda atsigriebti į 
Ekspęrtų nuomonės skirias). 
Kai kurie mano, jog tai tik

Bedarbių išnaudojimas
f»

šiandien bedarbių yra tūks
tančiai. Kai kurie jų jau ne
dirba per kelis mėnesius. Ne
galėdami patys nieko susiras
ti, jie bando darbą nusipirkti. 
Ir pasjarųoju ĮaiĮių |<įj 3riĮyj 
atsirado visokių šaistepių, ku
rie bando pasinaudoti iš žmo
nių nelaimės. Pavyzdžiui, val
kiojasi po namus Židikai, ku
rie sįulo; dapbus,, .^ ^orinčiam 
įįfuti darbą, jie, .praneša, .kad 
jis turėsiąs eiti pas daktarą ir 
atlikti “fizišką egzaminaciją?’ 
Esą ta egząminaciją paprastai 
kainuoja penkis dolerius, b.et 
bedarbiui (|uo<|ąmas “bąrge- 
nas,’* — toks ir toks daktaras 
išegzaminuos už .$2.50.

Paskui žudikai paprašo iš
pildyti aplikaciją ir išgavę 
$2.50 pasišauną. Kųoųiet aut 

nueina į 
(fąįtąrą,” 

kelis deset- 
jau bedarbių, kurie 
no $2.50. Žiųoiną, 
vieloj’ jokių daktą-

noro su ja tinkarųai .susip

Mes esąpię' tik svečiai čia 
ąnt žemės; musų namai yra

žinti. Juos vilioja nauji pa
tentai bei skelbimai apie di
delius pelnus. Ir jie deda sa
vo . pinigus į čeverykų biznį, 
ip labai dažnai nudega 
gus. ' -

Sau

SeklyčiaiSetą
Tiesiog nuo IŠdirbėjų ir Di
džiausių Lietuvių Krautuvi

ninku Ghicagoje
THE PEOPLES 

FPĘMĮTUĘE CO.

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiirtijimas

NAUJIENOS duos visiems NAUJIEMS 
SKAITYTOJAMS, kurie dabar užsirašys 
NAUJIENAS sau, savo draugams bei gimi

nėms /
VISAI DYKAI KNYGŲ

Mctinienis Prenumeratoriams už $5.00
$2.50

ląikinas reiškinys. Jie sako, 
kad trumpoj ateityje Šerai gal 
ir vėl pradės važiuoti žemyn. 
Jeiuel Tea kompanijos pelnas 

Jewel Tea kompaniją pep 
pereitus metus uždirbo $1,- 
705,293.63, o 1929 m. $1,691,- 
302.02. Vadinasi, tai kompani
jai pereiti metai buvo visai 
neblogi.

Gandai ir koiečių rinka.

šiomis dienomis pradėjo 
platintis žinios, kad Rusijoj 
esą neramu, — prasidėjęs 
bruzdėjimas. Tos žinios tuoj 
padarė didelę įtaką kviečių 
biržai. Kainos kviečiams pra
dėjo smarkiai kijti. Iki šiol ži
nios apie 
mumus 
tvirtino, 
daiktas, 
daugiau

žudikai
aplikaciją

pasišauną
aus b.c<|af 

nurodytą vie|ą pas 
tai ten suranda 
kus tokių 
sųniolęejo 
nurodytoj 
ro ųėra.

“Bėtter
prąųešą, kad tuo būdų CJncą 
goj jau lapo, prigauti kej 
šimtai bedarbiu.

Vip .........................  $2.50

Grupė IV. $5.00
19 D-RO GRAJČUNO Sveika-

4 ...................................  $2.50
42 DR. A. b . KARALIAUS

‘ Pasikalbėjimas Amerikono su 
su Grinotium .........  20

48 S. K. KRUKOWSKIS Chi- 
nija ..... .........................  .40

52 JOHN M. WORKS Kas yra
Taip O kas nę Tajp? ............ 75

64 ŠARŪNAS Grąoąfio ' 17
A dienos'Perversmas"   20

$6 KARkO JCĄUTSRIO Kas
yra Sociaiizacija .20

72 W. ' SHAKESPEARE’O 
Macbbet|i 

Viso

Svarbiausia ivar Kreuger 
politikos priežastis, atkreipta 
prieš Rusiją, yra ta, kad pas- 
tųpiKųų ląiku Rusija virto vie
na rimčiausių konkurenčių 
tarpįąullnėj degįųkų yinįųj. Ši 
Jionkurcncija Kreuger ir T™ 
grupei pąsjdarįB ypatingai pa
vojinga nuo to laiko, kuomet 
ji , mopopdjiząvd / Yųlilętijos 
degtukų pramonę ir tuo pačiu 
paveržė įš Rusijos svambią 
degtukų rinką. -Rusija, nete
kusį Vokįctijos, ieško sau ata
tinkamos kompensacijos kito
se valstybėse ir visur agituo
dama veda kova prieš Ivar

Prof. Irving Fisher sako, 
jog 1929 m. birželfd mėnesyje 
tiek olselio, tiek smulknicnų 
krautuvėse buvo galima už 
dolerį nupirkti tiek produktų, 
kiek 1926 m. už $1.03; Vadina
si, perkamoji dolerio jėga pa
didėjo ant 3 centų. Bet perei
tais metais birželio mėnesyje 
olseliuose už dolerį buvo jau 
galima nupirkti tiek gaminių, 
kaip 1926 m. už $1.16. Tuo gi 
tarpu smulkmenų krautuvėse 
dolerio perkamoji jėga pakilo 
vos ant 5 centų. Pabaigoj pe
reitų metų olseliuose 
moji jėga padidėjo 
centu, o smulkmenų 

nt 9 centu.

”, — jam nėra skir- 
Jaunas ar senas, 

niekas iš
QREITAL—sustąbdykite tą ger

klės skaudėjimą pirm negu išsi- 
vystys. j rinitą ligą. Sustabdykite jį 
pradžioj su Severa’s Antisepsol. 
Per 50 metų užtikimas gerklės plo
vimas. Apsaugokite sveikatą plau
dami juo kasdie. Pas aptiekininkus.

Severai 2

šių metų 
buvo prade 
lis. Tačiau sausio 
ir vėl gerokai 
gi las nusmukimas 
toks žymus, kaip 1939 m 
šio mėnesyje. Iš to kai kurie 
daro išvadą, kad tai yra |>iz- 
nio gerėjimo penkias.

Aukso produkcija

Per pereitus melus 
produkcija Amerikoj 
padidėjo. Amerikoj 
doj viso aukso buvo 
la $16,151,0Q() vertės.

metais 
ir labiau

Viso ..................................... $5.00

Gf-ūpė IĮĮ. $2.50
21 KL. JURGELJONIO Mįslių

Knyga : $,1.00
30 V. GARSINO Karės Lau

kuose (kareivio atsiminimai) .35
39 A.w J-TIS Kaip įmonės su

Ponais kovojb ..................... 20
40 FRANK. HARRISO Pasako

jimas Apie Jėzų  ........... 25
57 J. ABENO Kaip Žmogus 

Mąsto ... •'.......    20
70 KL. JURQELLONIS Gludi- 

Liudi • ..5o

A$ JCRUJZIPS 
Apysaka. ....-

3 VAIZDE-

kokius nors nera- 
Rūsijoj dar .nepasi- 
Tad labai galihias 

kad josI yra niekas 
kaip tik spekuliantų 
antis, iš kurios jie 

tikjsi pasinaudoti.
K la i d ingi g ar s i n i m a i.

“Better Rusiness IJųreau” 
savo vėliausiame raporte sa
ko, jog stambios Chicagos did
miesčio krautuvės deda į laik
raščius klaidingus sĮięJb 
Pavyzdžiui 
kius
ųiet tikriųnoj tie rąkandai- ypa 
padaryti iš daug pigesnio me
džio.

Ko mums reikli’‘pirmiausia 
§burės Kąržy- 

9$ pį'ipęfiiži*;’’K«riuVŠ 

82 ^Urgso • Milijonai 
Vandenyj!

Viso

b. Kaina I
Grupė I. $2.50

4 J. VI$KOŠKOS Tikri Juo-
kai ............    80

5 DR. KARALIUS Barbora
Ubryka arba klioštorius ir

Jėzuitai ........................ ’.......... .75
6 MARIJQS KONOPNIC-

KOS Pagal įstatymus ........ .75
8 ERKMANO ŠATRIJONO 

JLaikrodininko Atsiminimai .20

Viso .........-.....................  $2.50

Grupę n. $5.0Q
6. ISTORIJA CHICAGOS 

LIETUVIŲ .......... . r...... $1.75
7 JANULAIČIO Airija ........ .25
8 S/. MATULAIČIO Dvi Ke- <

lipni į Tolimą Sauų ............. 40
4 PR. J. ŠLIUPO Riek Sopo- 

ves Graikai ir Romėpai pri
dėjo pastumėjimui Gamtos
mokslų prieky n.  ...............40

1 OLSZEWSKIO 4 Pasaką apie 
Kantriu Aleną .......20

5 R. J. STEVENSOS NAK
VYNĖ .....................................35

0 SOCIALIZMO MINTIES 
BLAIVUMAS ...   $1.00

1 LIEPUKO Peklos Kančios. 
Pąipos ....

3 ViSKOŠKOS 
Ėoem*os ......

8 BR. VARGŠO

dėpicsio ir į tą svarbų f aktą,, 
kad netekęs Fpąpcijos Ivar 
Kreuger užėmė naują Jobą) 
svarbią poziciją Vokietijoj, 
kuri Rusijos iųtęr^sų ‘ suvar
žymo atžvilgiui ųeabejotinai 
yra reikšniingęsnė.

Bet Kreuger įrz Joll grupės 
interesai neapsiriboį 
ropos h?)itiįieiitį) yąjstyj)ėnp^ 
- jįe sielda ir tojbųų^ Azijų^ 
kraštus. ' Kova, dėl degtųjų 
riųjkos Ązįjpj tarp Rusijos ir 
Ivar Kreuger ęiną visĄsinar- 
kyn, nes Rusija,^nustojusi di
delės rįųkos Vokietijoj, dabar 
prįverstą ieškoti kitur ekspor
to k.clius. šiahdicų bendrą 
situacija yra bcvęijc tokią, kad 
arfinioj ąteiįyj 'grtliipą laukti 
visiško dalykų • ;|ššisprendimo. 
Abiem kovojančiom pušęųi 
yrą fjvi gąliipyĮjėš — 1)‘ arįą 
jos susitaikys, 2) arba kova 
bus vis aršesnė į|<i ji ųčtaps 
visiškai politinio pųbudžį.ų. 
Klaidingą butų1; tvirkinti, kad 
piiąnoji galipiyfiė butų visiš
kai neįmanoma: Principi
niai taip ne^iprfęšįųtų nė įvąr 
Kreuger, ne ĮRųsįją. Pąs|ąrp- 
ji net SąJ atsisajiyi^ f^įf) 
interesų ekspąnšįjųą . tąrptąų- 
tinėj degtukų rinkoj, jeigu ji 
šiandien galėjų gauti ųž tai vi
siškai pątenkinąnią kopipesa- 
ciįą. Rūšį ją reikąląujh tojkią
kompcsaėiją, kurį ąįatiktų nė 
tik dabartinę Rusijos degtukų 
produkciją, bet ir tą, iki ku
riai galima išplėsti artimiau
sioj ateityj. Del 
kom])ensacjjos apąįlaičiaylmo 
faktoriaus tarp Ivar Kreuger 
ir Rusijos pasireiškia didelis 
nuotnonių skirtumas. Ivar 
Kreuger iš savo pusės gi ma
no, kad laikui bėgant Rusijos 
finaųsinė padėtis pablogės ir 
jis galės išsiderėti jam geres
nes sąlygas. l£ieno pusėj |iąų- 
dien yrą pergalė, sunku bųjtų 
tvirtiųli. Nęabęjųtiną, kąd 
Ivar J<reųger ,: pozicija yrą 

' ' ir dąųg jį 
net tuo at- •h. r f .”U"r 

l pavartotų' 
neš ir

peyeiĮc
Apie trys f,svaitės ątgąl j 

“Naų^j ienas-^ atėjo7 žmogių!' 
siklaUsti:'apie apdraudą'.. Man 
asmeniškai tekb,j;toj •‘transak
cijoj” apię
46 mėtų, liguistas, pra^p ap- 
draudos.' ■ , t..

Kam? Jeigu *bęr’eikėjo pįr- 
miauš, kątdą bpvp sveikas, 
jaunesnis. Tada butų bile ap- 
draudos kompanija priėmus, 
bet . dabar li^ylątąį tyjo <|ąl<tą- 
ro ęg^aipinacyps, |inb,' kad 
daktaras “išbrokys”. ‘Žino, Kad 
jo gyvenimo kelias jau trum
pas, bet PQp apdraųdos. Pinį- 
gųs-premiją jis ęątayas js/^ąl- 
ho užmokėti. *■/(

Gprai, pąim|a • aplikaciją, 
kiid
mus neatsako 
ną, antrą ir J 
bet visos atsisako, 
apdraudos!

Nėra pagelbos
Ir kada jau gatąyąs ppąpeš- 

ti, ka‘4 jis nėra prįlmląs... ir 
galvodamas, jkąjp čią jųjn ąpįc 
ta* prąj)e^tirU? “ 
smų, o gi žiūriu laikraštyje 
a p garsi n im as si|' j ųodti krežiu; 
m i — jo pavarde ir an trašas 
— reiškia, a. a. Jurgis pabaigė 
gyycųipio kejią,.

lipus, bžin^^ up gyvp|y?, 
iOĮft n .linksimi i Mįh$|j?ti. 
O graboi'ius, u. jpjftaypi, p įfcį,- 
^¥clŪU>f|s> Yitfd# minąlppu-

Kas niokes, • / jeigu

Išvada labai aiški: 
mentai (naudotojai) 
metu pabaigoj galėjo 
kti už doleri tiek produktų, 
kaip 1926 m. už $1.09, o tuo 
tarpu dolerio perkamoji jėga 
olseliuose padidėjo ant 26 
centų.

Jeigu paimsime maisto^ pro
duktus. elektros, gaso, dakta
ro ir kitokias bilas, tai pama- 

kad jos pasiliko tokios 
i p ir prieįi ketverius 
Faktinai kai kurios bi

lus ‘net • padidėjo. Pavyzdžiui 
imkime anglis.

Butų galima suminėti daug 
ir kitų dalykų, kurių kainų 
smukimas labai mažai arba 
visiškai nepalietė.

Tie faktai aiškiai rodo, jog, 
bendrai imant, pragyvenimas 
šiandien tik truputį tėra že
mesnis nei 1926 m. o tuo tar
pu darbininkų įplaukos su
mažėjo ant ‘25 nuošimčių.

- Biznis eina geryn?

pradžioj biznis 
i sparčiai taisy- 

pabaigoj jis 
nusmuko. Bet 

nebuvo
sau-

$200.00 yęrtės §etąį pasirin
kimas vi s o k i ų geriausių 
skirtingų apdengimų Pęop- 
les Krautuvėse galite įsigyti 
už išdirbystes kainą tik'už

?98,50
Taipgi Specialiai Užsakų- 
Ujal ^pildgmi pąįjąl pirkėjų 

norą. .
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

$5.oą

Naujienos Ghicagoje Ir kitur 
Metanu $8.00

Naujienos y^pr Amerikoje 
Metams $7,QQ

Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas. Šis 
' pąšiUlijimas tik trumpam laikui. Ra-- 

' šykite tuo jaus ir siųskte savo
Į ,, . . užsakymus '

NAUJIENOS, Chicago/ill. •
“greuger pozicijų 
mą Eurdpąs jeopt 
ųpma, pegąlĮmą

muo
ropos finansisto, sako “Tau
tos Ūkis”, pastaruoju laiku 
kiek pasikeitė, ne lik skolingų 
valstybių sudėties, bet ir ūkiš
kų bei politinių santykių su 
kai kuriomis valstybėmis reik- 
šinės atžvilgiu. Fra nei j a yra 
pasiruošusi visą degtukų pas
kolą grąžinti, bet už tai Šve
dijai pasisekė į savo, skolinin
kų tarpa įtraukti naujus na
rius — Liętuvą^ir Daniją. Da
bar, pažiuręjus j geografinę 
Kreuger ir Toli grupės skolin
gų valdybių padėtį, gausime 
tokį vaizdą.

Visos valstybės, kuriuos ru- 
bežiuojąsi su Rusija iš vaka
rų, yra minėtos firmos skoli
ninkai, tai būtent, Ęętija, Lat
vija, Lenkija ir Rųmaniją; be 

alslybių dar Lietuva, 
Dancigas, Vengrija 

čia pat dar ga- 
nors geogrąfi- 

tpliau esančią valstybę 
. čia galima butų 
kad šiame sąraše 

urie rųbežiuojasi

Iš Apįraudos Srities
Rašo Juozas Kuzmickas- 

Uktyerfe

Grupe Vtt $5.00
22 NAUJAS PILNAS ORA

KULAS Visokių Paslapsčių 
Knyga, kaina•"?....... J..’.... $2.50

35 ROBĮMZPr 
Labai Gra;

44 GYVENIN
LIAI -

76 J. A.
UŪM

94 ępGPU.O piršlybos; Kp-

95 TURGENEVO "p’inĮ-
gų Nčra ........... ...........

96 BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankymas kom: ‘....

97 J. GURAUSKO šapputtis 
Komedija .Zšt........I.

99 A. N. AST£ĄU§KĮP Vy
rų Vergija, komedija .

y. įc. gį|$-
mis .ir Proza ..... t.....................

Puikus Spalvuoto Jacųuard 
3-jų šmotų Seklyčiom Setai 
verti virš $100, dabar tik

4950

7 A. JANULAIČIO Airija ....
8 S- MATULAIČIO Pvį ke

liom į Tolimi šiauru ....
1 A. OLSZEWSKlO Pasaka 

apie Kantri) A|en) .....
8 L. TOLSTOJUS ty^ap 

Atgimimas ...........J.......^.ž..
\7 OLIVEfc SCHREINERIO 

Sapnai . .  .........
19 DR’. E. LOEB Kultūra ir 

Spauda ...AC.....Z....:.
>3 DR. ' A. J. KARALIAUS 

Moralybės Iisivy$tymas 
■ ”

Mįlukįjadii' Dzūko e 
nijki Nuopelnai Ir Juodesnis

ūž. Pragarų Pavydas —.. .15 
RL JURGELIONIO Dėklė- »' 
matorius ..1.7.'.^.........;...... . .75
J. KŲRZBMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ..... .. ...............25
H. ISBENO Siaurės Karžy
giai -f yeiksm. Tragedija ........35

4 • ■ ■ i

Viso .........!..... ............ . $5.05

BIZNIO, EKONOMUOS ir F|NANS|| SKVRItfS |
Eina kiekvienų penktadienį bendradarbiaujant

-------- ----------------  K. AUGUSTUI, JI VARKALAIAf y” RUŠINSKUI --------------------—---------HR. !, ......

FURNITURE CO. 
2536-40 W. 63rd St.

Jlemlofk 840? " 
4177-83 Archer Avė. 

. ■ ; ■ ; '-r;
ii-1 r 'X

ĮGALIOJIMUS
• II

, • , (Djyjfeojstjs).
’ v 1.

. pas
mus pigjąu ir geriau 

begu kitur;
Klausdami informaci- 

& II miestų ’ .

ANTISEPSOL
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— sako biznieriai
KORESPONDENCIJOS

tai darė? ....Nežinau

ARCHER & CAUEORNIA 
SUPER SERVICE

• Automobilistai užsukit pas mus 
J. SP1TL1S. Sav.

4050 Archer Avė.

Kenosha, Wis
. Sunkiai susirgo Jonas 

Shimhnaiiskas

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

Mes parduodam vyrų aprėdalus pigiai
J. PETRAUSKAS. Sav.

,3312 S. Halsted St.
• Tel. Boulevard 1162

Vasario 7 d.' gana sunkiai 
susirgo Jonas Shimanauskas, 
senas “Naujienų” skaitytojas 
ir gerai žinomas Kenoshos biz
nierius, 
gedimų 
1361 —

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

kuris laiko minkštų 
užeiga po numeriu 

52nd St.
N. Reporteris).

Detroit, Mieli
Ralius bedarbių naudai

l varkvedžio šališkamas.

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Lotai 8 Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St. 

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yards 5069

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos ,

3214 S. Halsted St.
. Tel. Victory 2477

D ALENO APTIEKA
Receptų išpildymas — musų 

specialybė • <

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 1155

■......  i .......■■■n

J. P. EWALD
APDRAUDA. PASKOLOS 

PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Tel. Yards 2790

IR

M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir rendpojam 
. . namus

$335 S. Halsted\ S t.
P Tel. Yards 6894 L.

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą >, 

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

S. P. Kazwell and Co.
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje 

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939

J. MACKIEWICH 
. MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St. 
Tel. Canal 1678 ir 1679

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Šis deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant Imu morgičių 
J. NAMON FINANCE CO. 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovebill 1038

BRUNO SHUKIS 
GENERAL1S KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus 

4131 So. Francisco Avė. 
Phone Lafayette 5824

Universal Millinery 
Sh°P

MRS. M. ADOMAITIS. Sav. 
Madingos skrybėlės už žemas kainas 

3341 South Halsted St.

The Vilija Coal Co.
!

Mes parduodam ANGLIS pigiai . 
ir pristatom j jnsq namus

3700 S. Spaulding Avė.
Tel. Lafayette 2584

t JOHN J. ZOLP’S
į Real Estate, Laivakorčių Ir Pinigų 

Siuntimo Agentūra

4559 S. Paulina. St 
Tel Yard. 0145 , . . 

, ............ .

įvyks, tai iš to bus mažai nau
dos” ir tt. Susirinkusioji' pub
lika tokiu jo storžievišku. ša
liškumu labai pasipiktidp ir 
už tai jis gavo Išbai “karčių

len nebūtų, bet tai labai ne
padaro tie 
Tokia jų pa

tiktų Lietuvoj pas

aunirno (Jaunujy)

ir

Lietuvių Pilietinimo Rim
bas, nutarė, surengti koncertų 
ir šokius, o likusį pelnų su
naudoti savo narių . bedarbių 
duoklių apmokėjimui. Taipgi 
nutarė programo ^išpildymui 
suprašyti įvairius daininin
kus, muzikantus ir chorus. 
Bet su ta sąlyga, kad veltui 
apsiimtų patarnauti. Rengimo 
komitetas pirmiausiai kreipė
si į komunistų “Aido” chorų, 
prašydamas, kad Kliubo pa
rengime veltui padainuotų ke
letu dainelių. “Aidiečiai” pa
reikalavo $10 atlyginimo, sa
kydami: “Kliubas turtingas, 
tai gali užmokėti mums už 
patarnavimų”. Bet, komisija 
negali samdyti be kliubo ži
nios, o Kliubas savo metinia
me susirinkime pasakė: “Mes

nesamdysime už pinigus. Jei 
kas apsiims mums veltui pa
tarnauti, tai bus jiems tinka
mai padėkavota, bet už pini
gus nesamdysime”’ ir 11.

Tas pats komitetas prašė ir 
“Ateities” choro, kad Kliubui 
voltui patarnautų. “Ateitie
čiai*’ apsiėmė veltui padai
nuoti-, apsiėmė ir kiti daini-' 
ninkai bei muzikantai veltui 
patarnauti. Bet, kai sužinojo 
“aidiečiai”, jog “ateitiečiai” 
apsiėmė veltui dainuoti, tai 
ir jie nebereikalavo buržua-* 
zinės dešimkės. Na, rodos, bus 
viskas gerai!

Sausio 25 d. vakare I. A. S. 
Hali įvyko tas parengimas. 
Žmonių įvairių įsitikinimų 
prisirinko, pilna svetainė. Tik 
nesimatė nė vieno Maskvos 
komisaro. Mat, įžanga buvo 
50 centų.

To vakaro tvarkvedys turė
jo būt L. P. K. pirnjininkas 
Vincas Kuzas. Jis yra 
žmogus. Bet tų vakarų 
galėjo tvarkų vesti, 
moteris sunkiai sirgo, 
bar dar serga. Tai jis

rinitas 
jis ne
neš jo 
ir da- 
į savo

“drg”. Mykolų Birsėnų kaipo 
bešališkų žmogų. Šis gi vyru
kas visada* statosi daug ži* 
nančiu, daug galinčiu ir “be
šališku” žmogum. Pirmiau
siai perstatė D. Kasparkų, ku
ris kalbėjo trumpai kliubo 
reikalais. Paskjaus vėl išeina 
to vakaro ,vedėjas M. Birsė
nas ir sako maždaug taip: 
Dabar, gerbiamoji publika, 
draugai ir draugės, dabar aš 
ant programo turiu
miausiai dainuos “Aido” cho
ras po vadovyste draugo Vy- 
žuko (turėjo sakyt draugo V. 
Žuko). Gerbiamoji Petrojaus gia kokį ten koncertų,

- pir

vos apie

publika, kaip žinote, 
choras visada Dctrojaus lie
tuvius darbininkus užžavi su 
savo linksmomis ir žavejan- 
čiomis dainelėmis, ir visi ger
biamieji choristai malonėkite 
čionais susieiti ant steičiaus 
ir t. t; Kai choristus pašaukė 
cit ant steičiaus, tai iš publi
kos delnais plojo 
penkios ypatos. •

Kiek vėliaus pakyla augš- 
lyn uždanga ir pasirodo “Ai
do” choras, susidedąs iš apie 
45 asmenų. Užtraukė vienu 
balsu dvi savo “linksmas ža- 
vejančias” daineles. Pirma 

, buvo “Internacionalas,” o an
tros nebuvo galima suprasti, 
kas per dainele. O kai užbai
gė dainuot tas dvi daineles, 
tai iš publikos visai mažai 
girdėjosi delnų plojimas. Aš 
nežinau, ar publika nesupra
to, ar nenorėjo tuos ‘‘gerbia
mus” giesmiiiinkus palydėti 
nuo pagrindų delnų plojimu.

1 * t /

Potam vėl išeina 
vedėjas “drg.” M. Birsėnas ir 
sąko: “Gerbiamoji publika, 
draugai ir draugės, dabar aš 
ant programo turiu draugę- 
XX (pamiršau vardų), grajins 
ant piano solo, o jai akompa
nuos draugas »Vyžukas.” Pub
lika tik žiuri ir laukia kas čia 
įnis do per vieni tie negirdėti 
įvykiai —> solistai ir akonJpa- 
nistai. Kiek vėliau
na mergina ir
smuikų. . V. Žukas 
nu akompanavo.
blogai. Buvo da ir daugiam 
solistų ir kitokių. Vieni savo 
užduotį atliko geriau, kiti 
prasčiau, buvo visokių.

Paskui vėl uždanga užsilei
džia ir vėl tvarkos vedėjas 
“drg.” M. Birsėnas pasirodo 
prieš publikų ir sako: “Ger-’ 
biamoji publika, draugės ir 
draugai, kaip ipes žinome, 
kad čia pas mus yra frakcijos 
susiskaldymas, turime lai dar 
ir < “Ateities’? ^choras^ gyvuoja, 
ir Jis iš eilės padainuos, ir jei
gu kurie “Ateities” choro '.na
riai čia rąndatės, tai eikit čio
nais ant Steičiaus.”

Kai “ateitiečius”? pašaukė 
eit ant steičiaus, tai daugiau 
kaip pusė publikos juos paly
dėjo delnų, plojimu. O kai pa
kėlė augštyn uždangų, tai pa
sirodė, kad choras turi virš 40 
dainininkų-kių. Vadovaujant 
drg. Volteriui Gugui,, jis, už
traukė pirmų- dainelę “Eisiu 
pas mergelę,”. o antrų “Vėju- 
žėlis.” Užbaigus tas dvi daine
les publika atkartotinai delnų 
plojimu reikalavo, kad da 
daugiau dainuotų. , Ir kai iš 
antro sykio pasirodė “ateitie
čiai,” tai visi aprimo ir laukė 
daugiau dainelių. Sudainavo 
linksmų dainelę “Aras”. “At- 
eitiečiuš” publika palydėjo 
gausingu delnų plojimu, o tas 
viskas “drg.” M. 
kaipo “bešališkam’ 
sugadino apetitų.

“Ateitiečiai” M.

tvankos

išsineša 
jai pia- 

Tšėjo i ne-

Birsėnui, 
žmogui, /

Birsėnui
davė plakatų, kuriame garsi
nama choro koncertas (vaša- 
rio 15 d. I. A; S. Hali, kam
pas Michigan Avė. ir 24 St.> 
ir prašė jo, kad pagarsintų, 
nes taip paprastai yra daro
ma. M. Birsėnas garsindamas 
pasakė: “Ateities” choras ren- 

gal

DUSI UKUM'T'HE

pipirų ..„v, 
nių. Jis dabar teisinas: girdi, 
aš buvau "“ateitiečių” simpati- 
kas, bet dabar jau simpatijos 
jiems neturiu <fcl' to, kad jie 
dainavo SLA. kuopų parengi
me ir tt. Mat, pagal jo ma
žytį supratimų, ateitiečiai tu
ri. pas jį pasiklausti, kur jie 
turi cit dainuot, o kur ne.' Iš 
ateitiečių tos malones ne vie
nas nesulauks, — yra pasiren
gę eiti dainuot, kur tik gaus 
pakvietimų.

Vėliau ateiliečiųi man pasa
kojo sekamai: Kai suėjom 
ant steičiaus, tai viduryje bu
vo pianas ir suoliukas, —* ten, 
kur daininkams reik sustot. 
Męs patys paėmėm pianų ir 
suoliukų ir pastūmėm į šalį, o 
kai pabaigėm k dainuot, tAi 
tvarkos vedėjus. M. B. ant mus 
piktai suriko: “Kad ištsumėt- 
pianų, tai dabar vėl pasta ty
ki t ten, kur pirmiaus buvo”.. 
Tai tikras storžievis. 

• t

Paskiaus tvarkos vedėjas iš-

rie yra susispietę “Ateities žie
do vaikų draugijėlėj”. Čia ir 
vėl jis tą “žiėdų”, ^iškėlė į pa
danges. Tačiau* tas “žiedas” 
labai prastai “žydP’. Nors jau 
apie 8; metai kaip jis “žydi”, 
bet jokio progresb savo “žydę- 
jinle” neparodo.

Programui baigiantis tvar
kos vedėjas sako: “Gavau pa
siūlymų nuo “Aido” Choro ir 
“Ufos”, kad jie da mums nori 
padainuot. Tai gerbiamieji 
draugai ir draugėj, “Aido” 
choro, ir “Ufos” ' nariai susi
rinkit ant steičiaus. Na, ir 
vėl susirinko “aidiečiai” ir 
“žiediečiai” — vaikai ir “visi 
sykiu sudainavo , nevykusiai 
tris daineles?

Sausio 31 d. vakare įvyko 
D. L. K. Gedimino, Klitibo pa
rengimas . “Ąteiįįęs” choro 
narys A. Kaspa ru Uis,, phemęs 
“Ateities” choroJ rengiamo 
koncerto garsinimus nusinešė 
'į Lietuvių svetainę padalinti 
publikai. Kai jis pradėjo da
linti garsinimus,,, Jai prie jo 
priėjo du jam u nepažįstami 
vyrai ir išvarė lauk. Bet man 
da^heteko sužinoti, kas tų stor
žieviškų darbų atliko, — Lie
tuvių Bendroves Naujo pri
žiūrėtojai, ar |D. L. K.> G. 
Kliubo rengėjai. O gal abeji

“Rykštė Skausmui”
Kiekvienas, kuris turi kokį nors 

skausmą, turi vartoti KOMETA. 
Kometa yra geriausia gyduolė, ko
kia yra tik surasta, nuo

REUMATIZMO
Visų kitų skausmų.v Patrinkit ją 
skausmas išnyks.
Parsidavinėja visur. Kaina 50c.

John Novak Co.
1855 S. Ashland Avė., Chicago, III.

Saugo sveikatą arti 50 metų.

ir 
ir

gražų dargų
“džcllėnmonai’
Miėlgimas

’A. Smetonų arba kitoje šalyje, 
kinr viešpatauja diktatūra, bet 
ne Suvienytose Valstijose.

Bet ateitiečiai sako: . “Ne
žiūrint yisokių pasipriešini-- 
mų, Ateities choras yra se
niausias chorasDetroite ir 
progresyviškas. Jis niekam 
nevaržo laisves. Kaip jis* gy
vavo, taip ir gyvuos ateityje, 
nes iųus i’emia vielos lietu
viai”.

Be abejones, “Ateities” cho
ras turėtų būt remiamas visų 
Detroito lietuvių, ir visi mėg
stantys dainuoti vyrai, mote-

• . . i.' .rys 
dėti

bei merginos, turėtų prisi- 
prie “Ateities” choro.

Du Bota.

Toronto, Orit.
Komunistų darbai

Tikri beždžiones tie musų 
komunistai: jie tuoj'bando pa- 
mėgdžioti kitus. Pavyzdžiui,

Receptas suteikia vidu
riams tikrą pagelbą
Išlavinki savo vidurius bū

ti reguliariais; išsivalyti tuo 
pačiu laiku kiekvienų dienų; 
ir tai taip pilnai, kad jie pa
šalintų visas atmatas. Syrup 
Pepsin—daktaro receptas—pa
gelbės jums tai atsiekti. Kada 
jus imate šį junginį liuosuo- 
j ančių žolių, tyro pepsino ir ki
tų vertingų priedelių, jus pa
dedant viduriams patiems sau 
pasigelbeti,

i Dr. Caldvvell’s' Syrup. Pap
siu yra išmintingas dalykas 
imti kada tik jums galvų 
skauda, ėda alinimas, jaučia
tės pusiau ligoniu nuo konsti- 
pacijos. Kada jus neturite 
apetito ir prastas, skonis ar 
prastas kvapas padaro, kad 
jus esate pilnas nuodingų 
.medžiagų ar rūgščios tulžies.

Dr. Caldvvell studijavo vi
durių pakrikimus per 47 me
tus. Jo receptas visuomet 
veikia greitai, nuodugniai; 
niekad negali pakenkti. Jis 
išvalo ir pasaldina visų virš- 
kinimd kanalų. Jis suteikia 
tiems persidirbusiems vidu
riams jiems »reikalingų pagel- 
bq. (

Paimkite truputį Dr. 'Cald- 
well’s Syrup, Pepsin šiandie 
ir pamatykite kaip puikiai 
jus pasijausite rytoj — ir bo
siančias dienas. Duokite jį 
kūdikiams, kada jie būna li
guisti ar karščiuojantys; jiems 
patiks jo skonis! Jūsų aptie- 
kininkas turi jo dideles bon- 
kas, jau prirengtas vartoji
mui. '

Dr. W. B. Calovvell’s »

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family Laxative

bTARS Copyright Michvcst Featurc Service

\NllUKM WKS 
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SCHOCL ANO 
sTarTėd for 
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Toronto
Sųj uriga vasario d 
v'akarą. Kaį apię tai sužinojo 
mūsiškiai' komūnisflu, 'tai jie 
irgi sumano tą pačią dienų kų 
nors surengti. galvojo, galvo
jo ir sugalvojo surengti be
darbiams šokių Vakara. Skel-

rengia koją. Tikri begėdžiai!
į Bedarbis X.

Skel
bia, kad jokios įžangos nebu
sią. Bet tai, žinoma, tik kab
liukas. Koks nors stoi’aspraii-, 
dis bolševikas neiškęs su skry
bėle pereiti per publiką ir pa
rinkti aukų.

Aš manau, kad bedarbiams 
su tuščiais pilvais šokiai nėra 
taip labai malonus.1 Jeigu ko
munistams bedarbiai tikrai ru 
pi, tai kodėl jie nesurengia 
vakarienę?

Bet aktas yra tas, kad bol
ševikams ne tiek bedarbiai ru
pi, kiek Jaunimo Sąjunga. Jie 
nori kokiu nors budu pakenkti 
Sąjungai, tad ir rengia *savo 
neva bedarbių Šokius. Tuo bu-

Žiemos Epidemijos
Daugelis tūkstančių serga Europoj ir 

Japonijoj. Dabar rytinėse. Jung- 
' tinėse Valstijose 

1 _____________

Jeigu jus turite šaltį, išvarykit jį 
tuojaus. Jeigu ne, tai vartokite kiek
vieną apsaugą prieš šalčius. Jie yra pa
vojingi.

Kiekvienas mažas Šaltis palUka jūsų 
sistemoje kelis ligų perus. Jus galbūt 
to nejaučite ir tada ius-lengvai patam
pate auka net lengviausios epidemijos, 
kurios ištinka žiemos mėnesiais. '

Milionai dabar vartoja garsųjį Grynų 
Žolių Liuosuojanti Toniką, vadinamą 
Bulgariška Žolių (Kraujo) Arbata, kad 
greitai sunaikinti šalčius ir sustiprinti 
ir apšarvoti sistemą. Riebios sultys 
išvirtos iš šių žievių, šaknų, Japų ir 
stiebų, išgertos labai karštos, yra labai 
veiksmingos.

Del apsisaugojimo neti 
Bulgariška Žolių Arbata 
šeiminos mažiausai du sykius į savai
tę, palaikyš jus gerame fiziniame stovy
je. Pardavinėjama aptickininkų visur, 
35, 75c. $1.25. ar per paštą viena dir 
relė dėžutė (šeiminos didumo) $1.25.. 
Adresuoki! Mąrvel Products Co., 106 
Marvel Building, Pittsburgh. ^a. ’ 

----------------------- ---------- j--------- i--- .į.

o netenka gailėtis ir 
i geliama visos

Amerikos Žmonės
■

GIRDĖS i

Lietuvių DainasirMuziką
‘J,-. >. 

i

' Iš galingos broad- 
kastinimo sto-

■ ties

WBBM
(770 kilocyc’cs) ,

Pradedant šį Nedėldie- 
nį,/Vasario 15tą ir kas 
Sekmadienį nuo 2 iki 3 

valandai po pietų.

Šiuos Programas Rengia ir Finansuoja Žinoma

The Peoples Ftii-mture Kompanija
* »

Kuri užlaiko dvi didžiausias 'krautuves tarp Amerikos 
lietuvių radio, pianų, rakandų, kaurų, pečių, plovimui 
mašinų ir visokių kitų namams reikmenų.

Krautuvių anrašai yra, 4177-83 Archer Avė., ir 
2536-40 West 63rd St., Chicago, III.

Del išpildymo šių programų yra suorganizuota geriau
sios lietuvių meno jėgos, parinktiniai chorai, daininin
kai, muzikai, profesijos žmones, kalbėtojai, juokdarai, 
laikraštininkas, ir tt.

Todėl nepamirškite, užsistatykite savo radio minėta
me laike ant minėtos stoties ir be skirtumo kaip toli 
gyventumėt nuo (uhieagos. visi sykiu turėsite progų pa
siklausyti musų prigimtos šalies dainų, muzikos ir kalbų

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Kampas Richmond gatvės Kampas Mapletvood gatvės

Lafayette 3171 Hemlock 8400

Rusiškos ir Turkiškos Vanos I
12th STREET

Tel. Kcdzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO. ILL.
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' LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ
1 ■ -

Ateinantį pirmadienį bus Vasario šešiolikta — Lie
tuvos nepriklausomybės šventė. Tai bus lygiai. trylika 
metų nuo Lietuvos nepriklausomybės deklaracijos pa
skelbimo Vilniuje.

Iš pranešimų laikraščiuose matyt, kad šias su
kaktuves rengiasi paminėti visos stambesniosios Ame
rikos lietuvių kolionijos. Taip buvo daroma ir kitais 
metais, bet šiemet į Vasario šešioliktos iškilmes įneša
ma naujas elementas. Ne tik Chicagoje, bet ir kai kur 
kitur (pav. Philadelphijoje), lietuvių parengimuose da
lyvaus šį kartą ir kitos artimos mums tautos: baltgu- 
džiai, ukrainiečiai ir latviai.

Bandymas susiartinti ir susidraugauti su tomis 
tautomis pareina nuo to, kad šiandie jau daugelis lie
tuvių supranta, jogei Lietuvos ateičiai yra be galo 
svarbu turėti daugiaus draugų pasaulyje. Vienai Lie
tuvai butų sunku atsilaikyti prieš tokius galingus im
perialistus, kaip lenkai, vokiečiai ir rusai. O jau ne
gali būti nė kalbos, kad vienomis savo jėgomis Lietu
va atgautų Vilnių.

Natūralus Lietuvos draugai yra tie, kuriuos 
skriaudžia arba kuriems grūmoja tie patys imperialis
tai, kaip ir Lietuvai. Tai yra baltgudžių tauta, kurios 
dalį teritorijos yra užgrobę lenkai, o kitą dalį Maskva; 
ir ukrainiečiai, kurie randasi panašioje i baltgudžių 
padėtyje.

Šitos dvi tautos dar nėra iškovojusios savo ne
priklausomybės. Bet suprantama, kad imperialistų pa
vergtos ir padalintos jos amžinai nepasiliks. Kovoda
mos už savo laisyę^ jos tuiH kilti prieš tuos pačius len
kus, prieš kuriuos kovoja: ir Lietuva. Lietuvių koope- 
ravimas su šitom dviem tautom todėl yra būtinas.

Ateinantį pirmadienį, Vasario šešioliktą, čikagie- 
čiai turės progos tų dviejų tautų atstovus pažinti ar
čiau, nes jie dalyvaus koncerto programo išpildyme ir 
taip pat bus jų kalbėtojai. Susitiksime tame parengime, 
be to, ir su broliais latviais.

Pageidaujama, kad j pirmadienio iškilmes atsilan
kytų ne tik musų senoji karta, bet ir kiek galint dau
giaus jaunikio, nes yra svarbu, kad ir musų jaunuoliui 
suprastų musų gimtojo krašto vargus ir siekimus.

VOKIETIJOS FAŠISTAI PABĖGO Iš PARLAMENTO

hfokų, nes komunistai, kurie visuomet padėdavo hitle
rininkams skandalinti, iš1 reichstago nepasitraukė.; Da
bar fašistai rėkaus lauke, o komunistai viduje, ir tokio 
sutarimo, kaip pirmą; tarp jų nębebus.

Vokietijos. fašistai butų prariję respubliką, jeigu 
jų pusėje butų buvusi armija. Bet kaip dabar, tai jie 
gali tik skandalinti. ’ /
—. ......---- —------------------------ ■;—
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Apžvalga
SOCIALISTAI IR RADIKA

LAI LAIMI FRANCIJOJE

Dvejuose papildomuosiuose 
rinkimuose, 
apygardose, Franci joje, laimė
jo kairiųjų partijų kandidatai. 
Pirmoje apygardoje socialistas 
Parayre buvo išrinktas beveik 
5,000 balsų dauguma; o ant
roj e praėjo radikalas Gcne- 
brier.

Dabar Franci jos atstovų rū
muose socialistai jau turi 107 
atstovus, t. y. tiek pat, kiek 
stipriausioji iki šiol / partija, 
radikalai.

Ceret ir Ambert

BIMBINIAI NUGALĖJO

“Laisvės” bendroves šėrinin
kų suvažiavime, pereitų, sek- 
madienj, persiėmė Bimbos 
frakcija su oportunistais. Iš 
tik-lcą atėjusių dviejų to laiK- 
rdščio numerių matyt, kad 
bimbininkai paėmė viršų, arba, 
kaip ten sakoma, laimėjo ‘"ko
munistu partijos linija”.

Suvažiavimas 
liuciją,

NAUJItelifoS; Chfoagtf, 111, . '
voliucįja, davusi susikurti ne
priklausomai Lietuvai, vėl pa
šokdino musų kunigėlius kiton 
pusėn. Kūįp bematant jie’ iš
virto iš moparehistų, iš “ure- 
dininkų” į gryno kraujo demo
kratus ir pasiuntė"! Lietuvos 
pirmuosius Seimus Krupavi-i • .
čiaus tipo “revoliucionierius”. * ęsinys) .
?risitaikindami vėl pasikeittF Argi Adrienas gali užmigti! 
sioms sąlygoms, musų kunige- Argi tai gali, atsitikti? Jis tik 
liai pasiskubino išnaudoti de- ir telaukė, kada dėdė nusisuks 
mokratinę santvarką Lietuvoje ir išnyks, kad. galėtų jaustis 
savojo luomo reikalams dar pil- tikras šeimininkas visko: ark- 
niau, kaip reakcijos laikotarpį, lių, vežimo, begalines tamsios 
Nuduotu savo 
paviliojo mi^sų- 
dalį, ' jie per 
paimti į savo 
valdžią, įvesti 
ratą savo žmones 
mokyklas, ;

žūjai. Suvažiavime pąsirodė, 
kad “buržujų” yra net daugu
ma.

Bimbinių laimėjimas išeis 
naudon visų-pirma fašistų 
“Vienybei”, nes bimbiškai ve
dama “Laisvė” atstums*■. nuo 
savęs net ir daugelį bolševi- 
kuojančių žmonių rytinėse ko- 
lionijose.

DEL LIETUVOS KUNIGŲ 
KELIAMO GVOLTO

“Socialdemokratas”

klerikalai, kunigėlių 
ir vadovaujami, ro- 

višuomeninio

-

Peenktadiėnis,'vas. 13, 1931
*

Panalt IstratiNAKTIS PELKĖSE

Anądien, kai Vokietijos reichstagas (visos valsty
bės seimas) priėmė naujas tvarkos taisykles, kurios 
draudžia atstovams posėdžiuose kelti triukšmą, tai 107 
“nacionalsocialistų’* (fašistų) atstovai demonstratyviŠ- 
kai išmaršavo iš reichstago ir tie iš jų, kurie turėjo 
vietas prezidiume arba komisijose, iš tų vietų.rezig
navo. *

Su fašistais buvo išėję ir kai kurių kitų atžagarei- 
viškų partijų atstovai, bet vėliau jie sugrįžo.

“Nacionalsocialistai” dabar sakosi nebegrįšią į par
lamentą ir jo darbuose nedalyvausią. Krašte jie pra
dėjo agitacijos kampaniją už reichstago paleidimą. Bet 
iš to vargiai kas beišeis. Be respublikos prezidento su
tikimo Vokietijos t parlamentas negali būti paleistas, o 
Hindenburgas remia dabartinę valdžią, Šito fašistų 
“pučo” pasėkoje veikiausia bus tik tas, kad jie neteks 
užmokesnio, kurį gauna atstovai už posėdžių lankymą.

Kadangi -fašistai sauvališkai apleido parlamentą, 
atsisakydami eiti tas pareigas, kurias jiems uždėjo rin
kikai, tai jie gali dar būt ir nubausti.

šis fašistų pasitraukimas iš . parlamento liudija 
apie jų silpnumą ir nusiminimą. Rinkimuose Hitlerio 
partija buvo prižadėjusi balsuotojams visokių fantas
tiškų dalykų. Jie žadėjo kokią tai naują erą, vadinamą 
“trečiąja imperija” (panašu, kaip Rusijos Stalino “tre
čiasis periodas”). Bet kadangi partijos, Kurios stoja Už 
respubliką, turi daugumą parlamente, tai hitlerininkai 
neįstengė nieko daugiaus, kaip tik kelti triukšmą, — 
kame jiems uoliai “turavojo” komunistai, fašistų bal
suotojai, matyt, tokiais savo atstovų “darbais” nusivy
lė, ir šie, bijodami netekti savo pasekėjų, ryžosi pada
ryti skandalą, išeidami iš reichstago. ~ ’

Del jų šito žinksnio tečiaus ne tik neapvirto aukš
tyn kojomis Vokietijos respublika, bet patys skanda-

priėmė rezo- 
kurioje įsakoma, laik

raščio redakcijai griežtai lai
kytis kom-partijos ir Maskvos^ 
politikos ir pasmerkiama tie, 
kurie norėjo' ištraukti “Lais
vę” iš komunistų partijos kon
trolės. Paskutinis rezoliucijos 
paragrafas skamba taip:

“šėrininkų suvažiavimas 
su nusistebėjimu išgirdo, 
kad buvo atsisakyta ‘Lais
vėje’ talpinti Amerikos Ko
munistų .Partijos ę.entralinio 
Komiteto ir Lietuvių Frak
cijos Centro Biuro oficia
lius pareiškimus. Suvažiavi
mas griežtai pasmerkia tuos, 
kurie yra atsakomybėj už 
šitą žygį prieš Komunistų 
Partiją ir pareiškia, kad ta
tai ateityje niekados neatsi
kartotų.”
Oportunistams vadovavęs zc- 

ceris Butkus, / ir juos atvirai 
rėmęs tarp kitų Senas Vincas. 
O Bimbos pusėje buvo Buivy
das, šolomskas, žaldokas, Ju
slus (iš Worcesterio) ir k. Kas 
išrinkti- naujais bendrovės di
rektoriais, “L.” dar neprane
ša, bet ji sako, kad abi pusės 
dalino šėrininkams s^vo pareiš- 
kiinus ir kandidatų sąrašus. 
Balsavime Bimbos sąrašas ga
vęs 186 balsus, o “sąrašas ei
nančiųjų prieš Bimbos kliką” 
— 60 balsų.

Kadangi abi pusės visomis 
pajėgomis rengėsi prie suva
žiavimo ir agitavo savo šali
ninkus, tai jame dalyvavo 284 
delegatai. Daugiau kaip 80 de
legatų susilaikė nuo 
mo. Reiškia , Bimbos 
(“komunistinę liniją”) 
suvažiavimo; mažuma, 
rtia betgi pralaimėjo,

kad su jais 
Atsitikdavo 

kunigui būti 
katali-

90-ais metais lietuvių 
tautinio, o 

socialistinio sąju- 
musų kunigėliai 

■ susirūpino, pajutę 
J 

socialistinis liaudies

balšavi- 
f rakei j a 
parėmė 
Daugu- 

kadangi 
fos vadai buvo nedrąsus. Bim
balai paėmė viršų savo nacha- 
liškumu.

Po suvažiavimo buvo sureng
ta vakarienė, j kurią, pati 
“Laisvė” prisipažįsta, kad at
vyko nedaug svečių; ypač ma
žai atėję bolševikiškų biznie
rių, 
kad 
ėjo

Iš 
lintas 
(nors jis yra “L.” šėrininkas). 
Po “pergales” Bimba, trium
fuodamas, sviedžia akmeniu į 
Pruseikos “lietuvišką respubli
ką” ir pareiškia, kad ta kova 
tarpe dviejų “laisviečių” frak-^ 
cijų tai — “klasių kova”. Jei
gu taip, tai tą laikraštį iki 
Šiol leido dvi’ viena kitai prie- 

listai atsidūrė blogesnėje padėtyje. Jie paliko be talki- šingos klasės: proletarai ir bur-

kuriems, esą, “nepatiko; 
šėrininkų suvažiavime pro
komunistinė linija”.
suvažiavimo ( buvo paša- 

renegatas” Jankauskas

Kauno 
rašo:

t Musų 
įkvepiami 
do nepaprasto
gajumo ir sugebėjimo prisitai
kinti bet kurioms sąlygoms. 
Atrodo, kad jie ir iš akmens 
gali augti. ,

Trumpa peržvalga jų visuo
meninio veikimo kaJ ir vėliau
siais laikais7 Lietuvoje duoda 
labai įtikinantį vaizdą.

19-tojo šimtmečio antroj pu
sėj, kai rusų valdžia po pasku
tinio lenkmečio piktai užsirito 
ir ant Lietuvoj bajorų ir ka
talikų dvasiškijos, musų kuni
gai visą savo diplomatinį gar
bumą suvertė caro pristovo ir 
uriadniko pus-čn, 
taikoje gyventų.
vienam, kitam
papešiotam, bet visas 
kiškų dvasiškių luomas, . mels
damasis šventadieniais už auk
ščiausi ciesorių, žydėjo ir tar
po iš niekur kitur neklapatija- 
mas.

Kai
tarpe pasireiškė 
kiek vėliau 
džio pradžią, 
iš karto 
naujai gimusi priešą. Tautinis 
ir yįac 
žadinimas vertė liaudį galvoti., 
brendino joje žmogaus teisių ir 
žmogaus laisvių supratimą, 
vertė ją Veikti, ir musų kuni
gėliai tuojau šoko kovon 'su 
bedieviais ir “pragaro jtalki- 
ninkai”, kurie galėjo katalikiš
kas aveles iš jų atimti ir nu
vesti į kitokias ganyklas. Juo 
labiau mes artinomės prie 1905 
metų; tuo musų kunigėlių ko
tą prieš demokratinį ir socia
listinį musų liaudies veiklumą 
ir prieš naujus jos vadus da
rosi vis atkaklesnė iki pasi
kviečiant talkon caro žandar- 
mą.

Bet kaip tik musų liaudis 
masėmis , įsiliejo revoliucinėn 
kovon už laisvą, demokratišką 
Lietuvą, musų kunigėliai tuo
jau susi verte, j patys virsdami 
patriotais, o 1905 metais net 
“nekruvinais revoliucionieriais”. 
Jiems kitaip ir negalima buvo 
pasielgti. Kai liaudis jų nebe
klausydama pradėjo savais ke
liais eiti, tėvai 'dvasiškieji pa
tys pasekė pabludusias aveles, 
kad jų neprarastų. . z

Kaip tik Lietuvoje 1906-7 
metais pratĮėjo siausti caro 
baudžiamieji būriai, kulkomis 
ir nagaikomis atstatydindami 
“Dievo pastatytąją valdžią”, 
musų kunigėliai pilna krutinę 
atsikvėpė ir nurimo, sustiprė
jusio pristavo globojami. Ku
nigėliai tuojau užmiršo ir ne
priklausomą Lietuvą) ir demo
kratizmą, pasidarė ištikimais 
caro kampininkais, nes caro 
^andarma^. galėjo dabar pats 
vienas apsidirbti su “aukščiau
sio. ciesoriaus” ir basfnyčios 
priešais. Ir dar niekuomet mu- 

kunigėliai taip sparčiai nc- 
su&tipripo savo1 padėties I Lietu
vos visuomenėje, išvysty darni
savo klerikalines. organizacijas, 
budriai per jas ganydami sa
vo aveles nuo “vilkų”, kaip 
slegiančios reakcijos metais iki 
pat pasaulinio karo.

s

demokratizmu į klampynės, net vėjo ir dangaus, 
liaudies žymią kurio žvaigždžių - nesuskaitysi, 

Seimą sugebėjo i 
rankas krašto 
į valdžios apa.- : 

;, užvaldyti 
aprūpinti kunigiją 

žemėmis ir algomis, • sukurti 
savo, bankus ir kooperatyvus, 
išnaudoti iždą visokiems “ka
talikiškiems^ . bizniams, sukurti 
pas mus žiaurų “krikščionišką” 
režimą, vis dėdamies “geriau-1 
siąis demokratais”. /

Musų “ kunigėliai 1920-26 me-
• • t f -• ' I [j

■tais perdaug įsibrovė politinėj r 
turgavietėj, perdaug tankiai ir 
neątšargiąi valkiojo bažnyčio
se ir po mitingus tikybines 
brangenybes, jų sukurtas re
žimas btivo perdaug žiaurūs, 
o jie patys perdaug godžiai ka
bino iš valstybės iždo. 1926 
"metų rinkimai nustūmė supur
vintomis padalkomis kunigą iš 
pirpiųjų politinio gyvenimo 
vietų. Ir lygiai su tuo momen- 
tuf kai musų krašto priešaky 
atsistojo demokratinė valdžia, 
musų kunigėlių demokratizmas 
išgaravo. Jie faktihai virto 
perversmo paruošėjais; jie ja
me dalyvavo, slaptai ' tikėda
mies pasipelnyti ir pasikeitu
sioj politinėj padėty.

Jie neapsiriko ir šiuo kartu. 
Kad musų klerikalai 1927 me
tais liko išstumti iš oficialės / 
valdžios, tai labai daug jiems | 
nereiškė. Jiems brangiau atsė
jo tie skandalingi Ūkininkų ] 
Sąjungoj Ūkininkų Banko, ka- i 
talikiškų hkbopetatyvų bankro
tai, kurie viešumon iškėlė mu-1 
sų klerikalų grobiamą politiką, I 
iki gyvo kaulo išraižiusią tukš- 
tąntims /“katalikiškų” ūkininkų 
nugaros. Bet musų kunigėliai 
spėjo prisisteigti Lietuvoje 5 
vyskupijas, dvi naujas kunigų 
seminarijas, privaišinti visokio 
plauko, lyties ir spalvos ^vie
nuolių, išvystyti klerikalines 
organizacijas, mokyklas, paim
ti savo įtakon jaunimo daugu- 
nją ir per* konkordatą išvesti 
tokius stiprius apkasus, kad ir 
“pragaro vartai” jų nebeįvei- 
kia. Ir kaip tik dabartinė val
džia, panaikindama ateitininkų 
organizacijas mokyklose, bent 
kiek užmynė Lietuvos klebonui 
koją, šventoj Lietuvoje pakilo 
toks klerikalų klegesys, tartum 
musų žemelę palietė’ žemes 
drebėjimas. . “

šiandien klebonas draskosi 
kaįp plaunamas bažnyčioj įr 
kur tik gali, dedamos rnučelnin- 
ku ųž tikybą. Riksmas, vitsta 
klyksmu, kai policininkas trau
kia perdaug įsikarščiavusį tė
vą dvasiškąjį pas tardytoją, fo 
lai ką jo palydovų joja į Var
nius. Bet mes, gerai pažinę 
musų klerikalus, galim iš anks-, 
to pasakyti, kad policinis kuni
gų minkštinimas gali jiems iš-^ 
eiti tik sveikatonr po kiekvię? t _____
no tokio kunigų paturbaciiii<! ^nįram :

kaip tvirtino senelė.
Bet šį vakarą, tartum širdi

mi jausdamas prisiartinant 
dramą, Adrienas nelabai teno
rėjo vaidinti “šeimininką”,.

Stovėdamas vežimė, jis žiu
rėjo, kaip judėjo aukšti meldai 
ten kut ėjo jo dėde o paskui 
atsisėdo ir nutilo, . Kartkartė- 
ūiįs garsiai šlamėdamos spar
nais 'pakildavo laukinės antys if 
žąšys išgąsdintos netikėto nan- 
tięs svečio. Susijaudinęs žiurė
jo Adrienas kaip jos skendo 
tnėftulio šviesoj, ir taip norėjos 
sušukti: “Ir mane su savim pa
siimkite!” s ’ 

i lengvas vėjas ir nendrių 
šlamėjimas užburė jį, ir jis ne
tekdavo laiko ir vietos supra
timo? Jis galėjo taip sėdėti .be 
galo, nepajudindamas piršto,— 
juk tokių minučių buvo taip re
ta jo kasdieniniame gyvenime, 
drebančiame nuo riksmo ir kei
ksmų. O kai apuokas baisiai de
javo tylumoj, Adrienas sudre7 
bėdavo, lyg nubusdamas iš gi
laus miego. •

Praėjo gana dąug laiko, kai 
dėdė nuėjo. Adrienas atsidė
jęs, nenuleisdamas akių, žiurė
jo į nendres, laukdamas, kad 
jos ims labiau linkti nuo sun
kių ryšulių, kuriuos dėde at- 
vilks paskui satfe... Jau iš tolo 
buvo matyt, kaip nendrės pra- 
siskiria paskui judėjo jos vis la
biau, artėjo ir pagaliau plačiais 
smūgiais išskėsdamas stiebus, 
pasirodė dėdė Dimi. šią naktį 
jis atėjo netekęs jėgų nuo pir
mojo nešimo, sušlapęs iki kak- 

|lo ir suprakaitavęs stambiais 
prakaito lašais.

—Na, ir sunku gi buvo! — 
sumurmėjo jis, ' numesdamas 
žemėn ryšulius ir piautuvą, — 
Vandens aukštai, ir visa, kas 
lengviau buvo nuplauti, jau iš
nešiota. Tenką vaikščiot vel
niams šėko pjaut...

Jis atsisėdo, nusišluostė kak? 
tą ir ėmė sukti cigarą.

—Ne; šiandien neteks daug 
nupiauti,—tartum sau tarė ji
sai,— už tri^ frankus, mažą ve
žimėlį, ne daugiau.

Jis pasisuko į Adrieną.
—Ar dar neišalkai ? žinai, 

ką, užkąskim.
Jis, sutrynė tarp delnų svo

gūnėlį, tirštai pabarstė druska 
ir padavė šuneliui vietoj užkan
džio. Su “mamalygos” gaba
lėliu svogūnėlis buvo labai ska
nus, Jie vienas antram davi
nėjo banką su vandeniu.

—0 arkliai ramų§?
—Taip,—linkterėjo Adrienas, 

tiktai dešinysis nieko neėda ir 
vis stato ausis prieš veją.1

—O biaurus gyvulys!
- sDim) vėl paėmė piaiituVą ir 

' nyėjo antro “drumo”. ; “Dru- 
mu” vadind du nendrių ryšu- 

p Huš, atneštus iš karto. Grįžę 
u ij. rinkos pasakodavo, vienas

mo ją apetitas tada pagerės ir 
jie tarps pievo, apveizdoje kaip 
lelijos. Ir < vienintelė galimybė 
rimtai pastdtyti kovą su musų 
klerikalų vidujiniu/ 
mu, jų grobiamais veiksmais, 
jų musų liaudies 
yra tame, kad pati 
sipalaiduotų laisvam, 
kiam savo reikalų rupinimųi. 
1920-26 metai tuo atveju yra 
labai reikšmingi.

Karui baigiantis, kilusi re- Kaina lOc.

imperializ

mulkinimu 
liaudis at- 

savaran-

ATĖJO naujas “Kovos” 
numeris, Lietuvos socialde
mokratų užsieny laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”.

išjuoks 
važiuo-

išnykti

bėti su kaltininku—su arkliu, 
stovėjusiu dešinėje:

•r-Kas tau, a? Nori mane j- 
štdmti į bėdą, ar ką? Ar tu ne
turi sąžinės? Ko dar tau rei
kia?

Jis dar įpylė arkliui pašaro, 
paglostė jį ir nueidamas tarė 
'Adrtentli i ‘

—Nęnueik nuo jo, girdi? Jis 
nuobodžiauja... Nenueik nuo jo 
akių. Dar reikia pripjauti ke
lis ryšulius, nes kitaip 
mane,rinko j e, o paskui 
sim...'

Dar jis nesuspėjo
nendrėse ir tuoj šoko atgai: 
arklys vėl kaip 
žveųgė.

—O.4 prakeiktasis! Aš tau 
ausis nulupsiu, jei dar drįsi 
sužvengti!

Ir jis iš“ visų jėgų spyrė ark
liui į pilvą taip, jog viduriuos 
kažkas sugaudė. Vargšas gy
vulys sudrebėjo nuo smūgio ir % 
apsigręžė, gailiai žiūrėdamas į 
šeimininką. Adrienas drebėjo 
taip, lyg jam pačiam butų ru
davę. Jis ėmė prašyti dėdę 
nemušti 'arklio.

—Kinkyk!—tarė tas. — Nie
ko nepadarytsi, jis mus iš
duos... Ech, visi šventieji, pra
žuvo naktis!

Jie išvąžiavo. Dar buvo visai 
tamsu. Dar nesuskubo išlįsti 
iš pelkės, arklys ėme naravintis 
ir sustojo. Skliaustydamas au
sim orą, jis išpūtė šnerves ir 
nejudėjo. Dimi susiraukė.

—Kodėl jis taip daro, dėde? 
—pakalu&ė Adrienas.

—Tai kumelys, vaikeli. Tik
riausiai jis pajuto netoliese ku
melaitę. Gal būt’čia koks žmo
gus netoli su kumele. Och, jau
čia širdi 
baigsis!
į Ir nusiėmęs kepurę dėpė Di
mi tris kartūs persižegnojo: - 

—Viešpatie, apsaugok mus 
nuo nelaimės,— ir nusispjovė j 
šalį.—Tfu, nešvari dvasia, eik į 
pelkę!

(Bus daugiau;

pasiutęs šu-

kad blogai naktis

“KULTŪROS” naujas nu
meris, naujoviškuose rūbuo
se — tik dabar gautas iš 
Lietuvos. Kaina 45c. Gau-. 
kitę Naujienose.

dcl
Didelis smagumas

Pypkės ir
Cigaretu

—šiandien aš turėjau dė- 
šimt, . dvylika ar penkiolika 
“drumų”. ’•

Ir už vįsą tą klopatą gauda
vo ketihis penkis frankus arba 
daug nemalonumų ir vargo, 
kaip buvo ir šią naktį. X 

—» » »
Vos tik Dimi nuėjo šešto 

“drumo’V staiga skardus žven
gi m ils sutrikdė tylą ir prikalė 
jį vietoje. Adrienas atšalo: jis 
žinojo, kaip dėdulė baisiai pyks
ta.’

Tasai z grįžo pajuodusiu vei
du, tuščiom rankom. Iš pra
džių jis tėvišku balsu ėmė kal-

FORO VE R * 
40 YEARS
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ANT EŽERO DYKAI ĮRODYMAS
Skilvio

vis kalbe

um

Ką Keturgubas Tonikas Padaro

nuo

J^U

ĮVAIRENYBES

Frank Vavrik

sau

pui

tada sugrąžinkite kas liko bonkoje
KELIOS PALAIDOS MINTYS

atsakė tėvas

HAkalbėjo

Nori kad Moterys Žino 
tų Kaip Jis Pagelbėjo

sutver 
links

tad kas
- neturi 
prpsmės.

Kartusis 
buckthorn 
Diastatinj

Califor-

Kūrėjo. Jie 
žiūrinčio j

Kas mirė dęl meiles, tas pa 
žinojo gyveninio eigą.

matydamas 
girdėti

jų ne 
man jų la-

kvarksėji
Gražu klausytis tų gam

•J 1 Nuo 
imti Trine-

paskui, o dabar 
nendrynus, štai te- 

atsakinėjo

Chicagbs Daktaras Jį 
Prirašinėja

ie Saugus Vaistai, kurie Pasiekia Visas 4 Svarbiąsias
Vietas yra Garantuoti, kad Pagelbės Jums i 6 Dienas... 

V . ' ' ' į • . ' ' ' ' ( ’ *

arba Jums Nieko Nekainuos!

Geriausia Gyduolė dėl 
Kiekvieno

JO KETURGUBĄ SISTEMOS VEIKIMĄ

labai gra- 
Stepukas. — O 

kokie jie yra tie tetirvinai? — 
aš jų dar nemačiau. O kaip 
norėčiau pamatyti, ar gražiai 
atrodo.

—Pamatysim, pamatysim — 
sakė Andriuška.

—O ar jie nenuskris pama
tę mus?

Egiptiška mumija šoko 
ladu pavirto

vau
Andriuška g

2. KEPENYS.— Turi Podophylin 
ir Pienės (Dandelion) ,■ kurios palankiai 
veikia ant kepenų.

Kas?...
—Stepukas!...
Dabar Andriuška suprato ką 

darąs — tas mažasis kūdikis, 
sužadino meilės ir žmoniškumo 
jausmą./

Pagalvojo...
—Juk visas pasaulis 

tas tam, kad gyventų, 
mintųsi, džiaugtųsi.

Dabar j is neramumo 
pratimo angą lyg pradaręs pa
matė kažką, ko ligšiolei nema-

■JOM,H HIKtl tOK**?

Atsitiko nepaprastas mumijų 
istorijoj atsitikimas. Buvo at
sitikimų, 1iad mumijos arba 
tam tikru budu nuo puvimo 
apsaugoti lavonai' sutrūnydavo, 
subyrėdavo, bet kad tokia sc,- 
nięna šokoladu pavirstų —tik
rai nuostabu. Buvo taip. Vie
nas anglų karininkas, didžiojo 
karo 'metu gyvenęs Serbijoj, 
pamilo kraštą ir kaip dėkingu
mo ženklą pasiūlė Belgrado mu
ziejui dovanosiąs seną Egipto 
mumiją kartu.su sarkofogu ar
ba karstu. Ilgai muziejus do
vanos laukė. Pagaliau muzie
jaus direktorius prof. VasiČ 
gavo muitinės pakvietimą už
simokėti muitą, už įvežimą šo
koladą. Nustebo direktorius ir 
bendradarbiai netikėtu siunti
nio turiniu. Prasidėjo aiškini
mas ir tyrinėjimas. Buvo aiš
ku, kad surkofage neabejotinai 
šokoladas yra. Muitinė j f kon
fiskavo, atidavusi muziejui tik 
Sarkofogą. O kur dingo mu
mija? Tai? klausimas, kuriuo 
ne vienas muziejus, bet ir val
džia susirupjno. Tuo tarpu vi
si šypsosi, sakydami, kad mu
mija brangiu italų šokoladu

prieš save. Stępųkas

Stebėtinos Pagelbos Kenčiantiems nuo

Vidurių
Kepenų, Tulžies

Kiekvienas ’ gyvenimo įvykis 
remiasi apmąstymu, 
įvyksta be, minties 
pamato, tuo pačiu —

pu gailiai ir jstabingai žiurėjo 
į kraujuotas įvairiaspalves 
paukščių plunksnas bei tėvą, 
neišleisdamas iš savo lupų nė 
mažiausios šypsenos, neparody
damas nė mažiausio džiaugsmo 
bei pasitenkinimo; tiktai kete
ras stambių ašarų nuriedėjo 
jam per veidą. *

—Tėveli, karą tu jas nušo- 
klaųsė Stepukas tėvo,vei

kada tas paėmė abi antys.
—O gi bus antienos, kai par- 

vešime namo, — argi negerai? 
—juokdamasis atsake Andriuš
ka mažajam savo sunui.

—Taip, betgi matai, dar jos 
gyvbs, o kraujas kaip labai te
ka — joms skauda... — nu
traukė Stepukas. Ir jo akyse 
vėl sužibo ašaros. Jis verkė...

Jam gailėjo nekaltų paukš
čių, kurie dar buvo £yvi,_ /bet 
paskutiniai jų gyvybės spindu
liai baigė gęsti.

Andriuška gi dabar, pamatęs 
tąip susijaudinusį savo sūnų, 
stebėjosi. O jo krūtinėj tuo 
staigiu momentu užgimė kaž
kokia nauja jėga, užsidegė kaž
kokia kibirkštis,’ kuri staiga 
atmainė jo lyg ' nepajudinamą 
širdį, jį patį padare visai kito-

Todel nebegalėjo paimti nu
kautųjų paukščių, ir apsigrįžęs 
savo laivelį,- nuplaukė vėl na
mo.

O nuo to laiko Andriuška 
niekados nebeidavo medžioti, 
nes panašiuose darbuose matė 
tik pasibiaurejimą, bet ne pa
sitenkinimą

Tylus’ vasaros sekmadienio 
rytmetis. Saulė, vos patekėjusi, 
sveikino savo sidabriniais spin
duliais, rasotų medžių viršū
nes. Visur skambėjo gausingi 
harmonijos balsai. Ten, iš kai
mo gindamas bandą, piemenė
lis linksmai sau birbyne birbi- 

r no; ten palankėj gageno dide- 
$ Ii žąsų pulkai; ten naktigoniai, 

jodami iš miško arklius, links
mai šnekėjosi, juokavo. Paukš- 

Js čių balsai skambėjo artimame 
į miške, bet taip gražiai, taip 
įl harmoningai, taip maloniai, kad 
C kiekvieną viliote viliojo klau- 
|Szsytis. žodžiu sakant, visur bu- 
ĮJ vo džiaugsmas, klegesys, juo-

“TTBRWlH' 

• IO«Xt VINO

"WlNCHESTER. III., Gruodžio 30. 
1930.— Aš galiu pasakyti, kad Trine- 
ric Kartusis Vynas i pagelbsti man dau
giau, negu visi kiti vaistai, kokius aš 
esu vartojusi. Per vienus metus 
turėjau ramaus nakties 
nepradėjau imti jūsų vaistų 
galiu miegoti visą naktį. Aš nebeturiu 

i ir kiekvienu žvilgs
niu jaučiuos geriau. Aš pasakysiu ir kj- 
tom ‘ ‘f! ’fT--------------------~r'--
rio

_ _ . . , atkaklios konstipacijos, nesuteikę Tritierio Karčiajam Vynui < teisingo
jeigu jus esate nuilsęs, nerviškas, jeigu kenčiate nU6 neviiškinimo. išputimd ar nesmagumų po valgymo, 

padarykite šį bandymą! Pamatykite kaip greitai Trinerio Kartusis Vynas gali suteikti pageidaujamą pagelbą ir jus at- 
budavoti. Štai „musų specialis pasiūlymas — neabejokite! "

EL,IXIR .

3. TULŽIES PŪSLĖ.— Podophy- 
lin ir Pienės taipgi stimuliuoja tulžies 
plaukimą iš tulžies pūslės, kuri skolina 
žarnas, pagelbsti virškinimui ir sunaiki
na delei prasto virškinimo atsiradusius 
nuodus.

4. ŽARNOS.—z Turi ‘savyje tik tiek 
Cascara, kad pripratinti vidurius prie 
reguliarumo be visiško jų paliuosavimo.

“LAN^ING, MICH., Sausio 14, 1931. 
—Ttinętio Kartusis Vynas yra geriau
sia gyduolė dei kiekvieno, tikras tur
tas ir apsauga žmogaus sveikatos. Jis 
greitai pagelbsti esant konstipacijai, ga- 
saltM/ prastam apetitui, galvos skaudė
jimams. neramiam miegui ir visoms pa
našioms skilvio ligoms. Tai yra tikra 
palaima.

—Už tai reikia atsargiai 
plaukti — atsakė tėvas — kad 
neišgirstų.

štai' jiems besikalbant laive
lis priplaukė nendrynus. Čia 
Andriuška pradėjo labai at
sargiai plaukti, kad neišgirstų 
kokioj nors tankinėj besimau- 
dančios antys. Stepukui \ liepė 
persėsti užpakalin, kad jam pa
čiam butų patogiau žvalgytis 
ir tąikinti, pamačius kokį nors 
paukštį. Andriuška plaukė dai
rydamasis labai atydžiai, ir se
kė .kiekvieną sušlamėjimą,

Tik štai... stąiga netoli kaž
kas sušlamėjo, netoli laivelio, 
tarp nendrių, ir tuojaiis viršu
je nendrių pakilo kelioliką lau
kinių ančių. Andriuška griebė
si šaudyklės, norėdamaš paleis
ti šūvį, bet kolei paėmė ir ati
traukė gaiduką, antys jau ge
rokai nuo jo nutolo, todėl An
driuška vėl padėjo šaudyklę j 
vietą 
tuo tarpu žiurėjo į tėvą'nuste
bęs, lyg nesuprasdamas, kas at
sitiko.

—Tėti, kas tai buvo, — pa
galiau paklausė Stepukas — 
ar tai tos antys, apie kurias 
kalbėjova?

—Taip
—O tu norėjai į jas šauti — 

matai kokios .jos gražios, kaip 
galima jas šaudyti 
Stepukas.

—Eik, vaikeli, niekus tiktai 
kalbi — geriau nusiramink. .

Subarė, lyg supykęs, tėvas

[Pacific and Atlantic Photo], 

MISSFRANCES DEE 
Chicagietė, Chicagos universi
teto studente, dabar patapus 
krutamu jų paveikslų aktore. 
Pasirašė kontraktą su Para- 
mount.

MOKSLAS atrado, kad užsikimšimas Šiose keturiose svarbiose vietose atsiliepia ant visos 
sistemos — yra vyriausia priežastis Aitrumo, Konstipacijos, Gasą, Nerviškumo, Išpūti

mo, Galvos skaudėjimo, Neramaus Miego, Kvaitulių, Jautimo. Silpnumo ir Nuovargio.

"CHICAGO. Vas. 14. 1929.—Aš esu 
paliegęs pasaulinio karo vetetahas, vis 
Bar kenčiantis pritroškinimo gasajs pa
sekmes. Mano gydytojas nieko kijo ne- 
ptirašinėjtf kaip Trinerio Kartųjį Vyną 
kaipo tpniką stimuliavimui mano, apeti
to |r reguliavimui mano skilvio 
man liepia ląikytis jo ir nesibijoti 
to laiko kaip aš pradėjau i.„J 
rio Kartųjį Vyną aš žymiai pagerėjai.

, Cass Fi Lorenz

miego iki aš 
Dabar aš 
/ _/j 

galvos skaudėjimų ir kiekvienu žvilgs-

ktnčiančioms moterims apie Trine- 
artųjį Vyną.

Mrs. Annie Haller.’*

Daugelis Daktarų Rekomenduoja Jį
'Į’RINERIO Kartusis Vynas yra rekomenduojamas daugelio daktarų. Jie 

žino formulą ir medikalę vertę jo sudėtinių dalių. J.os.yfa:
Cascara ir buckthorn veikia tiesioginiai ant gleivėtosios skilvių plėvės it iš

šaukia padidėjimą skilvio sulčių, šios sultys stimuliuoja apetitą ir pagelbsti 
suvirškinti proteinus ( (mėsą, kiaušinius, pieną ir t. t.). Cascara ir buck
thorn veikja ant žarnų sienų iššaukdaitios daugiau sulčių, kurios minkština 
atmatas ir priverčia raumenis susitraukti ir tuo išstumia tas vidurių atma
tas lauk. -Šios dvi sudėtinės dalys yra vienatiniai mums žinomi liuosuotojai, 
kurių doza gali būti laipsniškai mažinama.'

Podyphylin ir Pienės palankiai veikia ant. kepenų ir stimuliuoja tulžies 
bėgimą iš tulžies pūslės. Tulžis paslidina žarnas, pagelbsti suvirškinti .rieba
lus ir kadangi ji yra stiprus antiseptinis skistymas, ji sunaikint skilvyje nuo
dus, kurie pasidaro ten nuo netikslaus 'jo veikimo ir susirinkusių ten it- 
inatų. Tulžis ištiktųjų yra apsauga visai virškinimo sistemai. Jeigu ji nevei
kia, atsiranda galvos skaudėjimas, aitrumas, gasinis rūgimas, o ir tiek daug 
kitų "skilvio pakijkimų” ištiktųjų yra tiktai stoka tulžies.

Diastase yra labai svarbi substancija. Nevirškinimas daugely Atsitikimų 
pasidaro deki nesuvirškinto krakmolinio maisto. Nauja priemaiša prie Tri- 
nerio Kartaus Vyno, diastatinis mokas, suvirškina krakmolines maisto dalis 
ir tuo paliuosuoja jūsų skilvį ųUo sutiktos naštos.

Pagalios, vyriausioji dalis, senas Californijos raudoniais vynas, Veikia 
kaipo švelnus akstintojas apetitų, kaipo pagelba virškinimui ir kaipo tonikas 
nervinei sistemai.

ISf Netoli kaimo, pamiškėje, lyg 
t* sidabro veidrodis, žėrinčiuose 

saulės spinduliuose, ramiai sau 
tėvuliavo ežero paviršius. Arti- 
mojo kaimo ūkininkas, Stasys 
Andriuška, su savo penkių me- 
tų sunum Stepuku, kaimo pa

to kluonėmis, tolinosi nuo namų, 
ežero • link. Andriuška nešėsi 
ant pečių užsikabinęs, šaudyk- 
lę _ jis ėjo medžioti. Mažiu- 
kas jo sūnūs, džiaugdamasis ir 
krykšdamas, bėgo drauge, su 

g savo tėčiu. Rodė jis savo te- 
Čiui ganančias bandas, pulkus

5 žąsų ir tevuliuojantį ežerą, ku- 
įį ris .buvo apie kelias dešimt 
|įl žingsnių nuo jų.

Čia pat, ežero krante stovė
ję jo nedidelis laivelis, kuris buvo 
£■' pririštas stora . grandine prie 
L čia pat įkalto žemėn mieto.
^! Andriuška nuėjo paimti irk- 
» lų, kurie buvo paslėpti artima- 
fc me karklyne. Atsinešęs irklus,
6 išsiėmė iš kišenės neperdidelį 
g? raktą ir atrakino spiną, kuria 
L buvo prirakintas laivelis. Ste-

pūkas gi tuo tarpu jau buvo 
p laive ir laukė, kol įlips tėtis ir 
fe pradės važiuoti tolyn, 
£ kranto.
fei Ne karta Stepukas buvo 
g važinėjęs ant ežero su savo 

resniuoju broliuku ir su tėčiu, 
f todėl ir dabar troško, kuo grei- 
F čiau nuvažiuoti nuo kranto to- 
* lyn ir išvysti tuos malonumus, 
I kuriuos kitados matydavo. Ste- 
£ pūkas, nors mažai dar ką su- 
' prato, mažai ką išmanė, bet jis 
i, labai mėgo važinėti laiveliu ant 
į ežero. Jį lyg kažkokia jėga 
h traukte traukė ten. Už tai daž- 
£ na i tėvas su Stepuku susipyk- 
F davo, nes jis nenorėdavo jo 

leisti draug su savim, bet no- 
roms nenoroms, Stepuko dide- 

į lio prašymo delei, tupėdavo su- 
k. tikti.

Nors daug sykių jau važinė- 
it jo Stepukas su tėčiu ir broliu- 
< ku, bet jis dar nebuvo mktęs, 
| kaip tėtis šaudo laukines antis, 

žąsis, bei šiaip jau medžiojant 
į — jis, tiesą pasakius, apie tai
5 nei negalvojo. •
® Andriuška dabar tik įsisėdo 
Oi laivelį, paėnfe į rankas irk- 
Ę lūs ir, pasistamęs nuo krantto, 
S; nuplaukė tolyn.

Laivelis pamažu plaukė į ki- 
tą ežero pusę, kur buvo maty- 
ti tolumoje dideli tankus nen- 

Kdrynai. Puikus buvo ežero
6 krantai: iš vienos puses buvo 
«matyti, toli nusitęsianti, gėlė- 
£ mis iškaišyta, lanka, iš kitos —

status, nutriušėjęs ir nugriaus 
SStas krantas; ten tolumoje ma- 
l^tėsi miškas, žodžiu sakant, vi- 
£ sur buvo gana gražu 
fe kiausi gamtos vaizdai, lyg ku 
gariniai, Didžiausio 
E?viliojo kiekvieno, 
& juos, akį.

Todėl Stepukas 
Rymišką, kuriame buvo
5 įvairių Įvairiausi paukščių bal-
6 sai, sakė savo tėčiui:
y —Tėti, argi negirdi, kaip ten 
£?grąžiai gieda špokai? (šneku- 
ftčiai) — plaukime tenai!
K —Nuplauksim, vaikuti, nu- 
» plauksim 
® plauksim į 
i nai, kur matosi 
f tėvas, ramindamas Stepuką.
** —O ką ten veiksim nendry 

nuošė?
—Tenai atrasime daug lau

Skilvio Pakrikimai—“Amerikos/Blogybė
TEAUGĘ LIS žmonių, kurie yra gimę Europoj ir niekad ten neturėjo skil

vio pakrikimų, čia gi kenčia nuo šios blogybės, kuri paeina nuo įtempto 
Amerikoj gyvenimo. Greitas valgymas, riebus maistas, stoka tikslaus mankš- 
tinimosi, persidirbimas ir nerviškumas iššaukia skilvio pakrikimus, kurie, jei 
juos Užleisti, pasidaro labai rimti. > ,

Priežastys Daugelio Kentėjimų
PASIKARTOJANTYS skilvio pakrikimai atsiliepia ant vidurių it pagim-

* do atkaklią konstipaciją. - Į / /
Tankiai viduriai pakrinka dėlto,, kad kepenys ir tulžies pūslė neįstengia 

pagaminti užtektinai tulžies, tos žarnų slidintojos ir valytojos. Tai ypač pa
sireiškia sulaukus viduramžio.

Kada viduriai būna užsikimšę, kepenys, tulžies pūsle ir skilvis taipgi būna 
užsikimšę ir tada nuodai išsisklaido po visą sistemą. - /

Kada jus kenčiate nuo gasų, išpūtimo, sukietėjimo skilvyje po Valgymo ir 
liemens ėdimo, jūsų viduriai būna tiek pat kalti, kiek xir skilvis.

Kvaituliai, aitrumas, galvos sRaudėjimai, nerviškumas ir jaiitimasis silpnu 
it pavargusiu paeiųa nuo kepenų ir tulžies pūslės./ z

Paprasti liuosuotojai negali * sureguliuoti vidurių veikimo, kadangi jie 
nepasiekia-(ir nėsureguliuoja taipgi kepenų it tulžies pušies.'

Išvalykite Užsikimšimus Šiose 4 Svarbiose 
Vietose

4<J^AIKYKITE visas 4 pavojingąsias vietas švarias”, sako vienas autorite
tas—"skilvį, kepenis, tulžies pūslę ir žarnas. Kada vienas ar Jaugiąti šių 

organų pasidaro neveiklus ir užsikimšę, visas vidurių veikimas * sumažėja — 
delei ko jus greitai pradedate skųsties dideliu nuovargiu, nerviškumu ir ne- 
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Jis drebėdamas laukė, kada 
pasigirs iš tėvo šaudyklės su
vis .ir. kada jis jau matys vie- 
ną-kitą antį negyvą. Jo akyse 
matėsi nušist^bėjimo jr išgąs
čio jausmas, šaudyklė iššovę... 
šratai tratėdami nulėkė pro 
nendres, purtydami, ir drasky
dami jų šilkines kasas, o kele
tą ir visai pakirto. Nelaimin
gosios antys, išgirdilsios čia 
pat baisų trenksmą,, pasikėlė 
j orą skristi. • Bet deja, buvo 
jau. per vėlu pastebėti pavojų. 
Dvi nelaimingosios, pasikelu- 
sios vos sulig' nendrių viršūnių, 
krito atgal j vandenį; kitos gi 
klykdamos nuskrido tolyn, miš
ko link, lyg keikdamos savo 
žiaurųjį priešą — grobiką, ku
ris atėmė gyvybę, j ų. nblaimin- 
gosįoms draugėms. Atyikusios 
gi bailia i plasiibdamęs sparnais 
ir kvaksėdavęs, 'blaškėsi 
deny, ir •. alpo 
griebę grobai irklus irį plaukė 
prie grobio, lyg albanas vilkas, 
pamatęs avį, džiaugdamasis 
ne veltui paleidęs tuvį. Stepu
kas gi tuo momentu kažkodėl 
nesidžiaugė. Matomai jautyi sa
vo krūtinėj kažkokį skausm^- 
gailėsį. Matė jis, kaip gabiai, 
sparnais/plasnodamos ir dej uq- 
damos, jau baigė alpti pašau
tosios antys, Jąm gailėjo.

Kadą tėvas, priplaukęs paė
mė antys, . Stepukas gi tuo-tar-

PRAŠOME PRIIMTI SĮ
6 DIENU BANDYMĄ
Nueikite pas savo aptiekininką. Gaukite bonką Trinerio Kartaus Vyno. Dabar yrą dviejų 
didumų, didelė ir maža bonka.-Imkite kaįp nurodyta per 6 dienas (šaukštas už pusės va
landos prieš valgį, tris sykius į dieną). Jeigu jus nrpasidžiaugsite pagerėjimu, jeigu jūsų 
skilvis nesusitvarkys, jeigu jus nesijausite geriaus ,tada sugrąžinkite kas liko borikoje sa
vo aptiekininkui ir jis sugrąžins kiekvieną centą, kurį jus esate mokėję. Pradėkite šį bandy
mą šiandie, pilniausiai ant musų rizikos!. ' ,

kinių ančių, o gal ir tetervinų; 
juos nušausim, parnešime na
mo, tai bus skanios paukštie
nos. \

—Tėveli, ar tu nori šaudyti 
tas gražiąsias antis, kurias 
mes aną dieną matėme bežais- 
dami ten ant kranto? — klau
sė, lyg nustebęs Stepukas.

—Taip, tas — ramiai atsa
kė tėvas.

—Jos labai gražios 
galima šaudyti 
bai gaila. »

—Tai kas, vaikeli, jos tam 
ir yra, kad butų mums ko me
džioti.

—Bet jos labai gražios — jų 
negalima naikinti 
jo Stepukas priešingai savo tė
čiui.

Taip pamažu slinko Andriuš- 
kos laivelis ežero paviršium, 
nendrynų link. Iš tolo buvo 
girdėti gazsus tetervinų burbu
liavimas, ten, truputį į šalį, pa
miškėje; taip pat laukinių an
čių nendrynuose 
mas 
tos gyvių balsų, kurie, susilie
ję vienumon, sudarydavo tik
rą harmoniją. Todėl ir Stepu
kas su savo tėčiu klausėsi ir 
gėrėjosi tais balsais.

—Girdi, Stepuk, kaip šneka
si tetirvinai pamiškėje — klau
sė tėvas. A

—Taip, girdžiu 
žu — atsakė

pradėjo taikinti. Stepukas da: 
bar visa .suprato ir,-; gerai 
žiūrėj ęšf IpRinatė nefolurnoj 
sinardančių ir- linksmai 
žaidžiančią vandeny ančių

Stepuką, ir liepė daugiau . ty
lėti, neš bijojo, kad vaikas kal
bėdamas neišbaidytų . besimau
dančių ančių. Andriuška, paė
męs irklus, irėsi toliau. Bet vos 
tik pasiirė kelioliką žingsnių, 
kaip, staiga, pasigirdo balsas. 
Gerai pažiūrėjęs Andriuška pa
mate vos už dvidešimts žings
nių, pro tankius nendrynus, 
kaip • nusileido į vandenį nedi
delis ančių būrelis. Dabar - jis, 
pasukęs ton pusėn, laivelį su
stabdė, paleido- irklus ir • pasi
lenkęs* žiurėjo, ką daro antys. 
Vos vos buvo galima jas maty
ti, kaip plaukė ir nardėsi skai
driame,.. nudažytame , saulės 
įvairiomis varsomis, ežero van
deny. Dar pasuko laivelį ir pa
sistūmė kiek galima arčiau. 
Stepukas tiįo tarpu nustebęs 
žiurėjo ptėyą (mat, jis nieko 
nematę), ir buvo beklausiąs, 

kiekvieną suteškėjimą vandens | kas atsitiko,bet tėvas, piktu 
nendrynuose. veidu pažvelgė į Stepuką ir,

Dairėsi ir tėmino, iyg alka- pakėlęs ranką, liėpė tylėti; 
nas vilkas, ar nepamatys iš kur | Andriuška paėmė šaudyklę ir 
pakilsiančio kokio nors paukš
čio, nes ne kartą jau buvo tuo
se nendrynuose laimėjęs, todėl 
ir dabar tikėjosi ne tuščias 
grįšiąs namo. Bet aplinkui bu
vo tylu, tiktai tolumoj buvo 
girdėti tetirvinu burbuliavimas. 
Nefidrės tyliai šnekėjosi glos
tydamos viena kitą šilkinėmis 
savo kasomis. Andriuška tyliai, 
pamažu, irėsi nendryno '■ gilu- 
mon, dairydamasis aplinkui, į 
visas puses. Stepukas kad ir 
pradėdavo kalbėti ar ko nors 
klausti, bet tėvas subardavo ir 
liepdavo tylėti. Todėl Stepukas 
sėdėjo sau ramiai ir lyg bai
liai dairėsi aplinkui.

Jei kam ,sunkų pergyventi 
Skaidmai, tegul tas žvelgia, sie
los akimis, tolumon ir ieško ne
žemiškosios esmes jame ir pa
sauly, \ Kas galėtų sukelti jam. 
daug sielos ilgėjimosi.

;i; D. Stankūnas.

kę-ntčjimus ir hpdel jis tiek daugelį sergančių, suardytų, nerviškų žmonių sugrąži 
no atgal į sveikatą ir pilną gyvumą. ’

1. SKILVYS.— Trinerio 
Vynas turi savy^ cascara ir 
stimuliuoti skilvio sultis... 
Moką • pagelbėti virškinimui, 
nia Vyną sutvarkyti skilvį.

JOSEPH TRINER COMPANY
1333-45 S. Ashlartd Avė

• M U 4 • ■•d •■> w t ’ « A r. »

Pagelba Pasiuloma-Kodel Jpą Nepriimti?
Nebūkite vergas pilno gasų, išpusto skilvio 

išbandymo — j

budavoti. Štai,musų specialis pasiūlymas

: . -S
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Radio programas
Paklausykite Jus Lietuviai

Subatos vakare

$1.25

Un n

Chicago, III
Cinema- Teatre

y——11 """'"""""'"""į

Neužmirštamos Laidotuvės

Cicero

’RINE^

kri fanati

per 
ant

Visi Radios geriausių išdfrbysčių yra gaunami Budriko 
krautuvėje už prieinamą kainą ir lengvais išmokėjimais.

DIVIDENDŲ
ČEKIS KAS

pro- 
šioje 

pami-

Kapon 
ištrošku-

‘majorur 
bet neži- 

tokio urėdo

KITAS RADIO PROGRAMAS

tlantic Phbto]

lenkiasi!
Minė

Kuomet Patarnauja
GRABORIUS EUDEIKIS

Mokytojauja p. Pociau 
konservatorijdj

151 E. Chica' 
prie pčtt'Michigan Av. 

yrą rodomas įdo 
Audra Azijo

stotis, kuri tu- 
jiegos ir kuri 

gali užkloti vi- 
Valstijas, kas 

Amerikos

Public Service 
COMFANY

OF NORTHERN ILLINOIS

Paminėjimui Lietuvos Nepriklausomybės 13 
metu sukaktuvių bus leidžiamas programas 
tiesiog iš Ashland Boulevard Auditorijos 
Subatoje, Vasario 14 dieną nuo 8:45 iki 9:15 
vai. vakare iš WCFL radio stoties 970 kyl. 
o Nedėlioję, kaip ir paprastai bus duodamas 
programas nuo 1 Vai. iki 2 vai. po pietų iš 
* stoties WCFL 970 kyl.

16197
16196
16195 
61005 
16194
16193
16186
16191
16179
16171
16090
16067
16068
16173
16184
16173 <

Jozavitas naujoje 
vietoje

[Pacific, and

Kongresmanas Hąmilton Fish-, 
atstovų buto kjomisijos komu
nistų darbapis .; tyrinėti pirmi
ninkas, kuris reikalauja aštrių 
suvaržymų komunistams.

Tarp Ohičagos 
Lietuvių

Lietuvių dainos 
muzika

Leidėjas lietuvių radio 
gramų Jos. F. Budrikas 
subatoje, vasario 14 d., 
nėjimui Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuvių, duos specia
li radio programą iš Ashland

Dabar jus galite pir
kti Common Stock

Sekmadienį nuo 1 iki 2 vai 
Stotis WCFL

noriai pasako apie 
gąųtą' dėl jų vaikų. Mrs. J. D. 
i, 1509 S. Ridgeland Ave<, Ber- 

i “Aš duodavau Ca-

motu 
Stat- 
Emv- 

l'giries priežastis ne-

Boulėvard Auditorijos (kur bu
vo radih artistų koncertas) per 
galingą radio stotį WCFL, 970 
kiloc. Programas prasidės 
8:45 vakare. Dalyvauja p. Za- 
bukienė, ospra’n'o'; J. Romanas, 
tenoras; Stasys‘Rimkus ,ir K. 
Pažerskas,bari tonai, taipgi Bud
riko radio orkestrą. Tad ne
pamirškite subatos vakare už
sukti savo radio ant WCFL.

žiu
pon’ą nuo-treko./ 
pradėję priešintis 
grasino dai’ kito ikit'tf. 
veris
mo, _
k ant, j am įjy rą pa vo j us
jis darLvažiūos Cieeron su tuo 
laikrašęiil ir tokiu treku ap-

Kapori’o / paveikslais.
\ čie- 

Pranešė
“State 

vyri a u-

Mikas Jozavitas, Birutės ve
dėjas, šiomis dienomis susitarė 
su p. Pocių, Bethoven konser-. 
vatorijos direktorių, mokinti 
piano toje muzikos mokykloje.

Apie p. Jozavito gabumą kaip 
pianisto ką tik išsireiškė p. 
Leonardas Brunvaldas, kad p. 
Jozavitas puikiausia gali akom
panuoti bile dainai visai repe
ticijų nedarius, o lai esanti 
retenybė, todėl Jozavitui kaip 
pianistui išreiškė didelių kom- 
pilmentų.

žinbte, kalbėti, apie Gąpone 
'(tarp Kaperi), tai gana* yra 
keista 
dabartiniu laiku tūlas Chica- 
gos laikrašti^ leidžia “aprašy
mą” apię Kapon’ą ir tas laik
raštis sako, kad Kapon’as už
ima pirmą vietą pasaulyje, 
rekliamdje', yra garsiausias! 
Apie Kapon’ą kaip Anierikos 
taip ir užrubežiu .laikraščiai 
daugiau rašo, žmonės daugiau 
kalba negu apie Amerikos —- 
užrubežio kokius mokslinčius, 
arba .karalius,, prezidentus. 
Vienu žodžių Kapon4yra gar
siausias pasaulyje. - /

Na ir kas yra Kapon? Km...* 
hm, aš pasakyčiau kad Kapom 
yra žmogus kuris susimylėjo 
ant Amerikos ištroškusių .žmo
nių, kurtuos tam

YOUREYto
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Hčaltby 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eyc Beauty” Book

Morise Co^DcM* H- Si,9 B. OHo SL,Chi«$o

Kelias Vieškelėlis —
Įdainuota Vanagaičio ir Olšausko 

Bėdos A. Vanagaičio ir Olšausko

Pradedant ateinantį sekma
dienį, vasario 15 d., nuo 2 iki 
3 vai. po pietų Peoples Furni- 
ture Kompanija duos lietuviš
kus radio programas iš galin
gos stoties W B B M 770 kilo- 
cycles. O iš dabartinės stoties 
W H F C, kame Peopcis ištai
ga davė lietuvių programus kas 
pirmadienio vakarą per virš 
pusantro meto, bus /sulaikyta. 
Nurenduota ši galinga’ W B B 
M broadeasting 
ri 25,0.00 watt 
savo bangomis 
sas Suvienytas 
duos progą visiems 
lietuviams pasiklausyti savo pri 
gimtos šalies dainas ir muzi 
ką. Antras tikskis, bus supa

Pasiųskite žemiau telpantį kuponą; jis suteiks jums 
pilnas informacijas apie musų mėnesinio taupįmo 
planą. ' . <z

Vaikinų Bėdos ir Merginų 
Mergytės (sėjimas ir Mahanojaus Moterėlės 
Vestuvių Vairas ir Nauja Gadynė, Mazurka 
Lietuviška Veselija, Dalis Penkta ir f J 
Paukštužis — Polka ir Kaimietė 
Žemaitelių Polka ir Marytės ir 
Vilkas Pilkas 
Tamošiaus Polka ir Panelės Patogumas 
Saulelė Leidžias 
Svajonė ir Meilė ir Sudiev Sesutės 
Alvito Polka ir Aiškinti Polka — 
Važiavau Dieną ir Vakarinė Daina 
Neverk pas Kapą ir Tykus Buvo Vakarėlis 
Vakar Vakar Vakarėlį it Čigonai — Dainos 
Užburta Pilis ir Moderniškas Klumpakojis 
Ir 16184 Šie rekordai yra jgrojinti Budriko Orkestras

Siaučia didžiausias vargas. 
Darbai stovi, o nuo rugsėjo 6 
d., 1930 m. jau ir 4 bąiiksi su
bankrutavo. Daug lietuvių, ku
rie turėjo susitaupę kelis dolcf 
rius, dabar het.ko nė pinigų, 
nė’ darbų. Ir gyvenk, žmogus. 
Tai vis žadėtoji Ilopvėrio “pro- 
sperity”. Tiesa, Abraham Lin
coln davė laisvę juodveidžiams, 
o IIooveris net ir baltuosius pa- 
liuosavo ji no darbų vergijos 
Dabar pilna laisvė: Vaikščiok 
gatvėmis pilvą susiėmus, ir nie
ko daugiau.—Vietinis.

Paskutinis patarnavimas ir atsisveikinimas su savo myli
ma ypata yra skaudus. Jūsų širdies skausmai bus paleng
vinti, jei turėsit paėmę graborių Eudeikį.
Mųsų graboriškas patyrimas per daugelį metų išmokino 
mus kuogeriausiai apsieiti su giminėmis mirusio asmens. 
Jis gauna pas mus ne tik patarnavimą, bet ir nuraminimą. 
Įspūdingas laidojimas visuomet pasiliks jūsų atmintyje. 
Mes suteikiame ambulance nuvežimui ligoninėn ir auto
mobilių patarnavimą, kad ir didžiausioms laidotuvėms. 
Mes patys išdirbame grabus ir turime jQ didžiausį, pasi
rinkimą. Graborius Eudeikis yra neprigulmingas graborius.

Musų graboriškas patarnavimas yra nebrangus.

Daug lietuvių pinigų žuvo

Cinema teari 
go Avė 
šią savaite 
mi’is paveikslas 
jo”, režisuotas .Vsevolodo. Pud- 
ovkino. Tai esąs geriausias pa
veikslas, kokis ^buvo pagamin
tas Rusijoje ir jame bandoma 
vaizduoti dabartinės • Azijos 
problemas—.jos kovas, siekimą- 
si prie civilizacijos. Pats pa
veikslas yra imtas Mongolijoje 
ir Rusijos tyruose ir ‘teisingai 
atvaizduoją Mongplijos gyveni
mą ir visus keiktus mongolų 
papročius, bądą; statybą-—duo
da teisingą vaizdą šios didelės, 
civilizacijos dą? veik nėpailes- 
tos šalies.

Cinema teatras visuomet 
stengiasi duoti geriausias fil
mas, kokios nėra rodoms ki
tuose ’įeatruose,. .^daugiausia im
portuotas iš kitų šalių. Būna 
ir kitų ypatingų pamarginirtių.

žindinti Amerikos gyventojus 
su lietuvių -tauta ir jos gražio
mis dainomis ir muzika. O 
trecias ' tikslas, tai yra, kad 
Peoples įstaiga duodama lietto* 
vių programus per radio virš 
pusantro melo turėjo progos 
suorganizuoti gerai išsilavinu
sius prie broadkastinimo. cho
rus, atskirus dainininkus ir

Pian.

sau Flori- 
ž vejoj a žuvis.
- trekai išvežio

ki i kyaštį apkarti 
paveikslais ir klausi

mu kaip ilgai jis karąliaus?
Bet štai toks trųkas pasisu

ka prie 22 ir 56 Avė. “Drai- 
veris” eina krautuvei! kolek- 
tuoti už laikraštį.,, išeina, o gi 

dų vyrui jiui skuta Ka- 
praiveris” 
Tiedu pa- 
; “Drai- 

fšsįgando, pabėgo na- 
i^ake savo - “bosams”, 

jeigu*

Illinois Mergaitė 
Yra Žvaliausia 

■v*.,:. ■■ ■ ■'Nu° .trijų iki > dvylikos. .Tai yra 
laikotarpis, kuris yra svarbiausias 

vaiko bcsivysdtnę. Ir tai’ yra laikas, ku
riame daugelis yra konstipącijos sutruk
domi protiniai ir fiziniai.

Dabokit savo vaikus, motinos! Prie 
pirmo ženklo prasto kvapo, padengto 
lięžuvio, galvos skaudėjimo, aitrumo, 
stokos' energijos, ar apetito, duokite bis- 
kutį California Fig Syrup.

Šis i tyras augmenų produktas išvalo, 
sureguliuoja vaiko vidurius be jokio 
ųešmągumo. Nėra ^pavojaus sudalyti 
liuosučtojų įprotį jei California Fig 
Syrup vartojama. Nes jis sutvarko ir 
sustiprina silpnus vidurius; Šalčiuose ir 
laike vaikų ligų yartokite šiį švelnią 
pagelbą, kad neduoti sistemai užsikimšti 
perais ir atmatomis. z. '

Motinos visur 
bauda 
And^i 
wyn, Chicago, sAko 
lifornik Fig Syrup dėl Lois Jeąn per 
tris metus atsitikimuose pakrikimo, pra
sto kvapo, padengto liežuvio ar kon- 
stipacijos. Jis palaiko ją žvaliausia, 
linksmiausia keturių metų mergaitę, ko
kią aš žinau!“ >

Žiūrėkit vardo Culifgrnia kada per
kate. Jis „yra ant kiekvieno kartono ti
krojo, jūsų apsaugai. .

laikraš 
rėdytu 
Tuoj tas laikraštis pakėlė 
lą “kačių muziką”. ~ 
šerifui, gubernatoriui 
a to r n i ui” S w a n sO n u i, 
šiam teisėjui McGoorty, A 
Cermakui, Ciceros 
(vargšai daug žino 
no, kad Ciceroj 
nėra—yra prezidentas Juozas 
Klcnha) ir policijos “čyfui” 
Martin Wojcieėliowski. “Mu
šė” telegramą net! Girdi šian
die (.vasario 11
po pietų jų, laikraščio trokas 
buvo, prje 56 Avė ir 22 gatvės, 
kliudomas. Prašo apsaugos.

Ant rytojaus atvežė laikraš
tį, bet su paprastu fordukū. 
Matote, kaip gaunama reklia- 
ma, — nemokamas apgarsini
mas. Cicerai už tai kliūva, 
kad buk Kapon’s savo “tvir
tove” įgijo. Ęet cicieriečiams 
tas viskas tik vėjas. Jie sau 
ramiai gyvena ir daug Švariau 
negu kitur.1 Jie Kappn’o ne
bijo, ties jis nieko jiems blo
go nedaro. Reporteris,

mėnesius. Duodamas nuošimtis

Joą. F. Budriko korporacija 
kaip visados, sekmadienį, vasa
rio 15 d., duos lietuvių dairių 
ir muzikos programą. Taipgi 
išgirsite svetį artistą daininin
ką Kazį Kra'učuną. Lietuvių 
valanda iš stbties WCFL yra 
girdima ne tik Chicagoj, bet 
visoje Amerikoje ir net kitose 
šalyse, nes eina’ sykiu ir ant 
trumpų bangų per stotį W9X- 
AA. Nepraleiskite šios valau-'

Jos.F.Budrik,>s
3417-21 South Halsted Street

' . • Tcl. Boulbvard 4705

tris menesius Atidėkite į šalį dalį 
jusų mėnesinių su

kaupimų ir dalyvaukite pelnuose Public Service Com- 
pany of Northern Illinois, didžiosios kompariijos ap
rūpinančios elektra ir gasu gyvuosius miestus, farmas 
ir iųdustrijas Chicagbš apielinkėsc< Kaip tik jus 
baigsite išmokėjimus jus gausite dividendų čekį 
paštą kas tris 
jūsų mokėjimų

i — Orkestrą 
ir Šešta, 12 colių —’ 
— Polka 

Jonuko daina 
Polka ir Liudvikas — Polka 

šokis 
— duetas

| UTILITY SECURITIES COMPANY, 230 So. La Šalie St.» Chicagb I 
■ Gerbiamieji: Meldžiu prisiųsti man, be pareigų, pilnas informacijas | 
1 apie tai kaip aš galiu nusipirkti Public Service Company of Northern _ 
| Illinois .Common Stock sulig Mėnesiniu Taupinio Planu.

I Vardas ■

Orkcstros, Tuos visus 
krautuvėje. Kaina po 75c 
tus ^miestus.

Kiekvienais metais ši kompanija žymiai didino savo 
elektros ir gaso gamybą. Laike 1930 metų šis padidė
jimas buvo dvigubai didesnis negu vidutiniškas padi
dėjimas gamybos kitų elektrds šviesos ir pajėgos kom
panijų .Jungtinėse Valstijose. ' \ .

AUJOS lietuvių dainelės ir muzika, kurias jus gir
dite per Radio kas nedėldienį, įdainuotos inrisų 
geriausių artistų ir įgrojinta Budriko 'Radijos 

rekordus galite gauti Budri.ko 
vienas. Siunčiame ir į k i-

Kam Būti Be Darbo?
IŠMOKITE SIUVAMOS MASINOS OPE- 
RAVIMA. Puikus Darbas Del Moterį).
Ima tik trumpa ^alką 
išmokti. Gerai moka. 
Praktiškos pamokos. 
Mes padedam gauti dar- 
ba. Atsišaukite tuojaua.
Pigiau su šiuo skelbimu rMHbo

Jos. F. Kasnlcka. 
Principalas

MASTER SCHOOL
190 N. STATE 8T„ 10TH FI.OOR

Ifai nori nutro^kįntb 
jkisiryžo pHslatytį 
siennj žmonėms taip'-atgaivi
nančio “ejcksb’o”.

Na ir lame ‘‘amale” Alfon
se.a Kapon tapo karaliumi 
daugybė tarnų, daugybė auk
so! O kada adkso yra, tai ii 
didžiūnai prie

Taip ir su Kapon’u 
tas ('liicagos laikraštukas’ ra
šo apie Kapon’ą. — Prikiša 
jam-britus ir nebūtus dalykus, 
rašo kad jau, jUu jalu ateina 
galas, bet Kapon’s 
doje ramiai

Vežimai - 
jautieji 
Kapon’o

UTtLITY SECURITIES COMPANY
230 South La Šalie Street

Y <at io 11 d.,'dienos 
su< gč iii tuvio kunigo 
turi k-iebonip, 12259 So, 
ra; i Avė 
žir.oma.

Klebonijai degant susirinko 
būrys davatkų, kurios pagal 
savo davatkišką supratimą ėmė 
rišti gaisro priežastį. Vienos 
sakė, kad “dievas keroja kuni
gėli” už tai kad jis pirmiau 
laikęs “bedievį” vargonininką. 
Kilos kitaip suprato, girdi, šis 
vargonininkas buvo geras ir 
dievobaimingas žmogus, bet 
perdaug buvęs kunigo darbais 
apverstas, ne tik grajyti var
gonus, bet ir pečius’ kūrinti, ir 
tokiu budu tik dievulis vienas 
težinąs ugnelės priežastį, o ne 
mes griešni žmonės.

—Pasaulio Vergas. •

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS z ’ •

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 •

SKYRIUS ' ' 
1410 So. 49th Ct., Cicero 
; Tel. Cicero 3794

SKYRIUS 
3201 Aųburn Avenue TeL Boulevard 3201

Prirodino Seni Žmonės — 
— duetas 

Armonika 
— Choras

Choras 
u Orkestrą

r— ,4.-
''■i '
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pEDARBIU ŠELPI
MO KOMITETAS 

i >. • * f /

Ofiso adresas:
BRJŲGEpoęT FUPNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street

Tel. Victory 1657
x Pfi^as atdaras
Panedėliais, Seredomis ir

Petpyčiomis
Valandos: nuo 9 iki 11 

tiktai
ryto

1931

Ku-
žičkienė, Zi-

So.

Vasario 11.
DUOTA MAISTO

t *- «•* 4 M. ■

Zabrauskienė, Daujotaš, 
bilius, Kuraitis,
leikienė, Matulevičienę, Ząvic- 
kaitė, Bagočienė, Janienė, Kaz- 
min, Steponaitienė, Krasnaus- 
kienė, Kluciehe, Maukus, Ra
lys, jjuibą, Andriulis, Juknius, 
Petrauskas, jVJatušius, Jurkšai- 
tis, Mitchell, Bauba, Mikalaus
kis, Juška, Janėnas, Petkus, 
Misiūnas, Liutkus, šliauteris, 
Šatkauskas, Zinkevičius, Ma- 
čiulskis, Krenčius, JokubaUskas, 
Lezihga, Mališauskienė, Kiau- 
lakien, Saliskienė, Minėki, Kas
paraitis, .Petraitis, Daukša.

DUOTA DRABUŽIŲ
Kregždienč, žičkienė, Juk- 

niųs, Janėnas, Ųaukša.

DUOTA DARBO
P. Višniaųskas, 2642

Lowe Avė. nori gauti moterį 
vaidui daboti,—senyvą, be vai
kų. Del mokesnio susitarti vie
toje.

NORI DARBO
Misiūnas Frank, 4622 S. Sa- 

eramento Avė., nori anglių; ga
li dirbti paprastą darbą. Gali 
pentyti automobilius.

B. Gulbinas, 3144 So. Wallace 
St., yra baigusi 4 metų komer
cijos mokyklą. Nori gauti ofise 
darbo.

K. Vaicekauskas, 4412 S. Hcr
mitage Avė., gali dirbti cabinet 
maker, nori gaut darbo.

J. Januškis, 4412 S. Hęrmi- 
tage Avė., gali dirbti janitorių 
ai’ mašinšapėj. Tel. BlVd. 7825.

DUOTA

Zinkevičius, 
Grabauskienė, 
John Zubas,
M. Janlealiskiene.

NAUJI REGISTRANTAI

DRABUŽIŲ
Daujotas, O.

Fr. Celaitis,
O. Maliauskienė,

Charles Mathews, vedęs, .be 
dafbis, gyvena basemente. La
bai reitingas pagelbos. Be 
darbo 8 męnesiai.

’ Frances četaitjs, gyv. base
mente; labai reikalinga drabu
žių ir kt.

John Ziubas, šeši šeimynos; 
reikalingi maišto.

Uršulė KĮušįenė, šešį šeimy
noje; reikalingi maisto.

Tvarka B. Š 
Komitete

Bedarbių šelpimo Komiteto 
kpygos yra peržiūrėtos ir ra
portai trumpoje ateity bus pa
skelbti, kaip tik įvyjes B. š. K. 
susirinkimas.

‘ Kųygas peržiurėjus surasta, 
kad reikalai yra vedami tvar
kingai, įplaukos yra užrašo
mos, kiekvieno aukautojo var
das ir antrašas ir kiek aukau
ta; taipgi ir išlaidos, — visos 
originalės bilos, nors ir labai 
smulkiai, suklijuotos ant tam 

> tikrų popierių. Skaitlinės su
tinka. su bilomis, taip kad kny- 
gąs peržiūrint lengva1 įįųvo su- 
skaitliuoti ir net mažiausios 
klaidos nėra padaryta.

Už tą gerą tvarką reikia ati
duoti kreditas reikalų tyarkyto- 

■ jąms? dauguinsia popiai žymon- 
A. tieneį, taip gi poniai Betcher 

ir p. A. £ymon|ui pž jų nuošir- 
j dų darbavimasi.

įplaukiu iš viso yra suau- 
kauta apie $450.00 bedarbitj šel
pimui, išleista irgi netoli to. 
IšĮąidos daugiausia valgiams ir 
anglims pirkti. Cash pinigais 

[ stambiąpši suma tai yra F.
Tverijonui, $49.48.

;Rubų yra daug dar nęiįdąįįp- 
| tų, bet dauguma tų rūbų yra

■■ y '■1 t' - ---------

niekam verti. Drabužių aukau
tojai, kad ir su gera širdžia dėl 
bedarbių, tačiau neturėtų au
kauti tokių nudėvėtų, suplyšu
sių rūbų ar avalynių. Kad ir 
bedarbiai, tačiau yra' tie patys 
žmonės, o ne kokie nors elge
tos. Komitetas tokio jaukto 
neturi -kur dėti.—C.

Town of Lake
Mykolas Belskis nutroško gasu

gy- 
va- 
ga-

Mykolas Belskis, 41 m., 
yenęs 4429 S. Honore S t., 
kar ryte rastas nutroškęs 
su savo namuose. Tuoj tapo 
pašaukta' policija ir ugniagesiai 
ii- nors per porą valandų (Įirbo 
su pulmotoru, bet atgaivinti ne
bepasisekė. Po to policija kū
ną atvežė pas graborių Eudei- 
kį, frur vakar, kaip 3 v. po piet, 
įvyko koronerio tyrimai. Koro
neris pripažino, kad mirtis įvy
ko per nelaimę, nes guminė 
paipa, kuri jungė pečiu su ga- 
so pervadomis sienoje buvo 
nusmukusi ir gaso prisirinko 
pilnas nąmas.

Velionis buvo našlys. Jo mo
teris mirė prieš 6 mėnesius ir 
jis gyveno vienas. Liko dar 
brolis Augustinas. Pašarvotas 
yra E Lideikio koplyčioj, 4605 
S. Hcrmitage Avė. Laidotuvės 
bus rytoj, šešfadieny, 8 vai. 
ryte, iš koplyčios į šv. Kryžiaus 
bažnyčią ii’ į šv. Kazimiero ka
pines.

JONAS ADOMAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 1 1 dieną, 1 1 valandą ry
te 1931 m., sulaukęs 55 metų 
amžiaus, gimęs Montvilų kaime, 
Jurbarko parap., Tauragės apskr. 
Amerikoj išgyveno apie 35 .me
tus. Paliko dideliame nubudime 
moterį Julijoną, du sūnūs — Jo
ną ir Kazimierą, dvi dutkeris —• 
Juzę ,ir Anelę ir du brolius —■ 
Kazimierą ir Juoz^, o Lietuvoj 
seserį Veroniką. 

♦
Kūnas pašarvotas randasi Poca- 

hontas. III.

Laidotuvės įvyks 
sario 13 dieną.

Visi a. a. Jono 
minės, draugai ir 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nubudę liekame

Moteris, Sunai, Dukterys, 
■ Broliai ir Giminės.

pčtnyčioj, va-

Adomaičio gi- 
pažįstami esat 

dalyvauti

atsisveikini-,

JONAS MASILIŪNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 12 dieną. 11 valandą ry-z 
te, 1931 m'., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Kauno rėd., Panevė
žio apskr.. Ramygalos parap., Ši
laičių kaime. Amerikoj išgyveno 
apie 40 metų. I Paliko dideliame 
nubudime moterį Oną, tris sū
nūs — Bronislovą, Petrą ir Jo
ną, ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 8811 
Houston Avė., South Chicago.

Laidotuvės įvyks panedėly, va
sario 16 dieną, 8 vai. ryte' iš na
mutį Šv. Juozapo parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, os iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines. \

Visi a. a. 'Jono Masiliūno gi-, 
minės, draugai ir pažįstami^ esat 
nuoširdžiai kviečiami' dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Moteris, Sunai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius L J. Zolp, Tel. Boųlevard 
5203.

Daktaras T
z Kapitonai W

Specialistas iŠ 1 
GYl

NEŽIŪRINT
Specialičkal gyč 
kraujo, odos,. Iii
mus DU; . , . _
Jeigu kiti negalėjo jus

as pilvo, plaučių, injc&ttį “ 
žaizdas, reumatizmą,K o 
imą, gerkles skaudėjimą ir

tukstancius*Tigonra.' Patarimas dypi. OFISO VALAINDUS: Kasate 
n’uo 10 ryte iki lyąLit ido 5-8 vak. Nedėliomis nuo lų ryt* iki T t* 
4200 We»t 26 SL?‘ kthnpan ^eeler Tek Cra#IoM 5573

ŽINIOS
Kaip busiiųięjį 

pravaromoje
• e '•

Rankvedėlis norintjepis įįffflfĮi- 
ti grynai apgįfšįfąį

Du stambiaųąįejį 
į Chicagos majorus, 
pačios “mokyklos’’, dah^|jųis 
majoras Thomįpsop įr, nq$ptįs 
būti majoru teigėjas įbyjp, pra
dėjo savo rinkimų kampąnįjos 
komedijas, kurioj iš pat pra
džių pasižymėjo nppraųstabur- 
niškomis koliopėmįs prieš vie
nas kitą.

čia yra' keletas ištraukų iš 
Thompsono ir Lylo 'keiksmų 
leksikono:

“Wiliams Halitosįs Thomp
son”.

“Nutty judge”.
“Blustering, loudmouth, irre- 

sponsible mountebank”.
“Pįggest faker”.,
“Jumbo the FĮood Ręlief 

Quack”.
“įMoron”.
“Blubbering j iingle hippopo- 

tamus”. (
“Arrogant, incompetent, įn- 

efficicnt judge”.
'“La'zy, blood-sųcking jbb'- 

bers”.

ir gimines,

CIPRIJONA'S KAZLAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 10 "dieną, 7:40 valandą 
vakare, 1931 m., sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Šiaulių apskr., 
Pakapių parap., Mažulaičių kai
me. Amerikoj išgyveno 23 me
tus. P’ąlįko dideliame ųyliųdi-. 
me brolį Julijoną, brolienę Ka
zimierą Kązlauskius 
o Lietuvoj seserį Stanislavą ir I 
švogerį Domininką Puidokus ir 
švogerį Ivoškių. Buvo narys 
Lietuvos Sūnų Draugijos. Kūnas 
pašarvotas, randasi 2540 West 45 
Place.

Laidotuvės įvyks subato j, va
sario 14 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. y

Visi a. a. Ciprijono Kazlaus- ' 
kio giminės, 'draugai ir pažįstami < 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame, 
Brolis, Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

KONSTANTINAS KUDABA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 12 dieną,' 9:^5 valandą 
ryte 1931 m., sulaukęs 46 metų 
amžiaus, gimęs Švenčionių . ap., 
Tverečiaus par^p., Tečiurkų kąi- 
me. Amerikoj išgyveno 20 me
tų. Paliko dideliame nubudime 
.seserį Adelę, švogerį Petrą Teličė- 
ną, pusseserę Stanislavą Michne- 
vičienę,' Švogerį Viktorą Michne- 
vičią ir gimines, o Lietuvoj se
serį Marijoną, brolį Joną ir bro
lienę ir 4 pusseseres. Kūnas pa
šarvotas, randasi 10608 South 
Wentwortįi Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, va
sario 16 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Visų Šventų parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėiionįo sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapinėj.

Visi a. a. Konstantino Kuda
bos giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Sesuo, Švogeris, Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnaują grabo- 
rius Ėudėįkis, TeJ. Yards 1741.

yWIS8IG,
J PaiaulinĮamn kaff 

____ Sėno ' Krajaui
VISAS UGAS VYKU IR MOTERŲ _

“Lųpchįp^, shambling imbe-

> “FĮajjby jowls of a barnyard 
hpg*’- ‘ '' '. V,

Cljarlatan”.

f
>41

“Es8eppe of ?ibthingness”.
*‘Twq jącĮmss ears, a cow- 

{$y įįąt aji eppty space in

“Čhą'mbermąitį i 
bunkhouse”. »

“’pįe pp yoų|’ hat, Jessie Ja
mes; yoų’rę goįpg for a ride”.

Įr foįt|ę gaivąjąi tai rengiasi 
y’ąiijytį ąpįe 4,O0Į|,OOO Chicagos 
pilįpčių I—Puodas katilą yano- 

Į^u tokiu.
y . kodb/ •

in a ranch

/ ■ ' t- • |5q ' ■

yiyję Orchestra antras 
kftiięMas

Ketvirtos
The Sor-

Čaikovs-

Civic Orchestra, vadovaujant 
direktoriui Fredrįįc Stock ir 
kpnduktoriui p.ėLamayęr/ duos 
antrą koncertą kitą sekmadie
nį, vasario 22 d. lygiai 3:30 po 
piet Orchestra Hali.

Programa' bus sudaryta iš 
Gojdinark’o overtįųros “Sąkun- 
tala”, trįjų bąl^p gabalų Ra- 
meau, Gla-zunovo 
simfonijos, Dūkas 
cerer’s Apprciitice”, 
kio Andante Gaptabile sty
goms ir dviejų puikių vengriš
kų šokių Brąhms.

Koncertus duoda’ Music As- 
sociation ir Orchestrai Associa- 
tipn. .

Kainos labai pigios, kad ga
lėtų neturtingi žmones muzika

Hayes Monument 
Company 

2724 W. lllth St.
v r Skyrius priešais di

džiuosius vartus
<^9 Įioly Sepukbre

• kapinių.
Tel. Beverly 0601 
"Amžių Akmens" 

paminklai. 
Aūgščiausia 

kokybė.
Žemos kainos.

Didžiausias pamin- 
klų pasirinkimas 

M Chicago  j e

Telefonas Yards 1138 .
• '4- • F i V A » • ’ •' ’.n l

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kainą prilipamą

3319 AųbųriĮ Avenue
CHICAGO. ĮLL.

Ūndertaįing Co.

Koplyčia, dykai
710 West 18th Street

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicago j

1646 W. 46^ St 

Telefonai
Boulevąrtį 52p3 'r

Boųlevard 84 Į 3

1327 So. 49tb Ct.

J. Lulevidus
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se'visose miesto ir 
piestelių dalyse. Mo

derniška koplyčią 
yeltui.

JIS? ?. Halsted Sf. 
Chicago, III.

TTel/ yietory 1115

J. F. RADŽIU
pigiąusįs iŪĘinm

Laidotu vešė patarnau 
jir gemu Pigiau 
negu įaų tpdei, ką< 
priklausau prie gra 

bų įšdirbystės.

Street

3238 S. Halsted St. 
Jelt Vietoti 4088.

Graboriai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotūvėsė kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti^ o mano 

darbu busite užganėdinti.
i . •

Tel. Roųsevelt 2515 arba 2516 -

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

------- O--------

Phonę Boųlevard 4139
a. Masalskis

Mųsų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl. kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn i 
CHICAGO. ILL. 

--------o•—

Lietuvės Akušerės

Vidikas-
L ulevičienė

AKUŠERKA 
03 S. Halsted 

Telefonas

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie* 
. tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

St.

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 8 Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phpne 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage. 
creatment 
aetic 
c. t.
merginom 
mai dovanai.

9252

prie 
duodu 
eleetrie 

ir mag-
blankets ir 
Moterim ir 

patari-

AkiųsGydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių (įtempimą, > kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phoi# Boųlevard 75 8 9

Tel. Yards 1829

PR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 Wcst 35th St.

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

Nędėlioiųis nuo 10 iki 12.
.. .-ei------ —

o — 
Duokite savp akis išegzaminuoti

Dr.l A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

^Praktikuoją virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St.
Tel. Boųlevard 6487 

' . • ■ t ■ • • ■

„■ W ■■■■■ .................. . .i,...

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calnmet 3294 •
Nuo 9 iki 12 yal.<|ienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakarė

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

Tel. kenvvodd h5107‘ 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryti
nuo 6 iki 8 valandai vata:

apart šventadienio ię ketvirtadienio.

Ofiso ir Rcz. Tel. Boųlevard 5913

DR. A, J. BERTASH
3^6 j South Halsted Streff

Ofiso yalandos nuo 1 iki 3 pp i 
nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Lietuviai Gydytojai
Pbone Canal 6222

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

Vai.: 1-—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7868

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

A. M0NTVID, M. D.
1579 Miltvaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Vai.; 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Brunsivick 4983
Namų telefonas Brunsuoick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boųlevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 4 6tb St. Chicago. III

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETŪVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dn Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr. 2423 West Marųuete Rd. Valan
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Te{. Boųlevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

Ofiao telefonas Vlrginlą 0086 
Bos. Tel. Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Ayęriae 
Valandos 11 ryto Iki 1 po pletn, 2 iki 4 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 Iki 12 d

ir
Ikj 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 

na. Namq ofisas Nortb 8lde 
3413 Franklin Blyd.

Valandos 8:80 Iki 0:30 vakaro

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

Tęl. Lafayette 4146

VALĄJjpOS:
' nuo 9 iki 11 valantį rytų 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

'■‘ ^Pho^e CW;2įT« '

Režįdenčija:
4 Į 93 Archer Avė.

Dy. Ą. P. Kazląuskis

Tel. Boųlevard 7539 
Ofisų vąiandps 9 rytų iki 8 vakaro. 

Rėsicleųce Pbone Jien^ock 7691

PjjpĮte P9p|eyą$ 70$2

Dentistaš y
4645 figį Ąye.

virš Marsball Drug store, arti 47 St.

DR. J. J. ROWĄRSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. e3id St., Suite 3 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
< Ofiso valandą 2 į|ci 4. 7 • įki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Pbone Boųlevard 8483

DR. MARKERIS 
.GYDYTOJAS IR CHIRŪRGAS 

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 ikj 12

Įvairus Gydytojai

DR. H ER Z JI A N
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų rįr vąi|tų pagal naujausius 
metodus X-Ray p kitokius elektros 
prietaisui. r "

Ofisas ir Laboratorija: . .
1025 W. t3ih St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo* 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki* 7:36 vai. vakare '

Tel. Canal 3llp ’ 7 ‘
Rezidencijos telefonai

South Shore' 2238 ar Randolpb 0800

RR. PHĄRLES SEPĄL
Praktikuoją ?0 metai

OFISAS
4729 ^“įpjlčJŽo^ ILL**

SPECIALISTAI DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų fr Vaikų ligų 

OFISO VALĄNDpS?
Nuo 10 iki Ž vai. rfte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 yaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

Pbone Midway 2880
I

Įvairus Gydytojai
Office Pbone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St.
kamp. 18 ir Blue Island Z.ve.

Valandas: 10 to 12 A. M., 2 to 4 
B 7 to 8:30 P. M;

Res. Pbone Fairfax 6353 t

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

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

7 iki 8 vai. Nedėi. nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3202

* * \ e

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmetce 195 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

Oakley te 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Kecvergaie 

3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 
Pėtnyčiorųis Į iki 4 v. v.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez Tel. • Drexel 9191

DR. A. A. ROTE
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 tb Street. f ...» 

Valandos: i—3 po pietų, 7—8 vak 
Nedėliomis ir šventad- 10—12 dieną.

Advokatai

K. G ŪGIS
ADVOKATAS . 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn S t., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 
»- Tel. Boųlevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

• (VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolpb 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 va|. rak 
i 241 S. Halsted St. Tel. Vietotu 0562 

' Valapdoą — 7 iki 9 vakare
Qlis—-Utąrti.. Ketv. ir Subato* vak 
Vasalje—Pan.. Ser: ir Petnyčios įrak

J, P. WAITCRES 
Ltefavis Advokatas

Iki 3 yal. fortuose — nuo 3 iki 9 
Spbatomii nuo 9 iki 9 

5Į East 107th St 
kampas Michigan Avė 

Je|. Pullmąų *5950—namų Pull. 6377 
' Miesto ofise pagal sutarti J27 fr, Dearborn St. 

Ketyergais ofisai uždaryti.

Jotui Kuchinsfcąs

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

i Ofisas vidurmiestyje
/. Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark Sti.
Ofiso TeL Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Bordeo) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117
" Telepbone Randolpb 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 5-9 ryte. Tel.' Republic 9600 •

Rezidencija 6158 S. Talman Av. 
Tek Prošpęct 3525

.L.;: --------
Paul M. Adomaitis

A dvokatas 
Ofisas' vidurmiestyje 

Room 2414 
One North La šalie Bldg. 

One North La Šalie St, 
(Cot. La Šalie and Madison Sts.)

Dffto Tfl- ?tatf <

JOSĘI’H J, GRISU 
Lifta’is AdypĮialas 

4631 So. Ąshįand Avę.
Td. Boųlevard 2800

Rez. 6515 So. Rocktoell Stx t 
Tel. Republic 9723.
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Tėmykite!
......................f'.........i 1

- Roseland Baltgudžių baletas dalyvauja Lietuvos Nepri
klausomybės apvaikščiojime

Seniai jau teko buvoti 
“Rožių žemėj”, tai daug

Lietuvos Nepriklausomybės
Apvaikščiojimas

Laikas: Pirmadieni, vasario 16 d. nuo 6
* • , * V" • f

„ ligi 9 . vai. vakaro " ■ 5.. '

Dalyvauja Baltgudžių, Ukrainiečių ir Lat 
vių kolonijos •

Lietuvos Nepriklausomybės, .Vilniaus padėties, ir Dr. 
Jono Basanavičiaus mirimo 5 metų sukaktuvių pami
nėjimo vakaras įvyksta Lietuvių Auditorijoj, ateinan
čio pirmadienio vakarų, vasario 16 d. — Kadangi-Au
ditorija buvo anksčiau kitų išnuomota, tai prisėjo ten
kintis laiku nuo 6 vai. ligi 9 vai. vakaro. Auditorija 
bus atidaryta lygiai nuo 6 vai., programa bus pradėta 
greit kaip galima ir bus baigta lygiai 9 valandų. Tad 
meldžiami nesivėlinti.

toj 
ža

danti apielinkė, sparčiai augan
ti, daugel lietuvių apgyventa, 
čia. prądėjus j .pietus nuo 100 
gatvės dar yra vietos ir sta- 
tomav didinama, švarinama 
apielinkė. • .

Teko aplankyti savo senus 
draugus, kurių per desėtką me
tų neteko matyt. Dailiai gyve
na, tik vis nusiskundžia apie 
bedarbę;'o ta' nelaboji bedarbė 
jau visiems įkyrėjo ir tuo įti
kino, kad Hooveris yra gana 
prastas inžinierius šaliai prezi
dentauti.

Tarp kitų aplankiau ir savo 
seną pažystamą p. Augustą Yo- 
naitj, vastininką, prie .10500 
Michigali Avė. (105 gatvė ir 
Michigan avė). Jis turi dai
liai įrengtą aptieką. Viskas į- 
rengta moderniškai ir labai 
tvankiai, švariai užlaikoma. Vis
kas yra proteguojama nuo mar 
žiausios dulkės. Viskas ap
dengta stiklais, visi rekordai 
yra tvarkiai, kad į minutę lai
ko galima gauti kokius nori 
rekordus.

Visgi tai yra žmogaus darbš
tumas, noras, jėga, tai pamyle 
jimas savo profesijos. Aš' pats 
dirbdavau aptiekose ir teko ma
tyt daug iš “lauko ir vidaus”, 
bet tokios sistemates tvarkos 
dar nemačiau. Ne veltui p. Yo- 
naitis

Cicero Lietuvių Vakarinės Žvaigždės 
Pašelpos Kliubas, rengia balių su pro
gramų. Bus sulošta labai jokinga ko
medija “Dėdė Atvažiavo”, nedėlioj, va
sario 15 d.. 1931 m., Lietuvių Liuosy- 
bės svetainėj, 14 St. ir 49 Ct., Cicero, 
II. Durys atsidarys 6 va. vak. Pro
gramas prasidės 7 valL vakare. Po pro
gramų!
nėjami nauji nariai nuo 18 iki 35 me
tų. įstojimas už dyką.

]CL ASSIFIE D AŪS
- r~ir ■ I ——n ■■■———■■■

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

šokiai. Bus taipgi priimi-

Įžanga — 50c. 
Kviečia Komitetas.

Lietuvių Tautos Katalikų Parapija 
rengia Linksmą Balių, nedėlioj, vasario 
15 d., 1931. “ “
kare. 
Union Avė.

Klebonas S. A. Linkus ir Komitetas.

PARDAVIMUI spaudos presas, ran
kinis. 6x9, elektrikinė stitehing mašina. 
Abi mišinos parsiduoda žema kaina. 
3422 S. Morgan St. Tel. Boulevard 
3319.

Pradžia 6:30 vai. va- 
Taųtiskoj svetainėj, 3 501 So. 

Kviečia visus

Kriaučių Local 269 A. C. W. of A. 
susifinki/nas įvyks pėtnyčioj, vasario 13 
d., Amalgamated Centro name, 3 33 S. 
Ashland Blyd., 7:30 vai. vak., Šiame 
susirinkime bus daug svarbių reikalų 
prie tam bus geras kalbėtojas, tad malo
nėkite susirinkti laiku.

Prusis, sekr.

Help VVanteti—Maie
_____Darbininku reikia

REIKALINGAS vyras dirbti į res- 
tauranto kuknę. Turi mokėti kuknios 
darbą. Užmokestis gera.

Rašykite

Box 1267
Naujienos, 

1739 So. Halsted St.
-------- O--------

ir turi pasisekimų.
—Reporteris

, Lina Havryhik ir Ivan Hotovčak
M. Darkovičiaus Baleto Mokyklos šokcjai-baletistai

Baletmeisteris Michail Darkovič, mokytojas baltgudžių ir 
ukrainiečių liaudies šokių, dalyvauja su savo mokinėmis ir 
mokiniais apvaikščiojime Lietuvos Nepriklausomybęs, Vasario 
16 dieną. Lietuvių Auditorijoj. •

Šokėjų vardai yra: Slava Marčuk, Ivan Gotovčak, Myko
lai Matviič, Kateryna Kračkiovska, Mary ja Švedą ir Lina Hav- 
ryluk. \ '

Atliks šiuos baleto šokius: Horak, Kozak, Kozačok, Ho- 
lub, čumak ir Gontą.

*

PAGARSĖJĘS UKRAINIEČIŲ CHORAS DALYVAUJA LIE 
TU VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS APVAIKŠČIOJIME ■

Prof. Eugenijus Korolyšin

Cicero
Geri lietuviai remia savo 

tos jaunuolius
tau-

Ukrainiečiu, Dainos Draugijos Choro “Bojan” direktorius, c M
su pilnu choro sąstatu, skaičiuj apie 50 žmonių ir tautiškuose 
ukrainiečių kostiumuose, dalyvauja Lietuvos Nepriklausomy
bės apvaikščiojime Lietuvių Auditorijoj, ateinantį pirmadienį^ 
vasario 16 d. vakare.

PROGRAMA
I. Baltgudžių veikėjo ir jų Susivienijimo Ameriko

je Prezidento p. Juozo Voronko kalba ir Baltgudžių 
Mykolo Darkavičiaus Baleto Mokyklos šokėjų-mokinių 
baletas.

II. Ukrainiečių garsaus “Bojan” Choro; 
jamo prof. Eugenijo .Karolyšino ukrainiškos 
kurio nors ukrainiečių veikėjo prakalba.

III. Latvių žinomo Chicagos veikėjo, p.

vadovau- 
dainos ir

John An- 
derson’o kalba ir p. Leonardo Brunvaldo keletas dai
nų. John Anderson. yra vienas iš žinomiausių vietos 
Latvių kolonijos veikėjų, organizatorius Latvių choro 
ir darbuotojas Latvių Savitarpės Pašalpos draugijoj. 
P. Brunvaldas musį publikai jau yra gerai pažįstamas.

IV. Lietuvių dalyvauja visas Chicagos Lietuvių 
Choras Pirmyn ir pora kalbėtojų.

Prašomi visi tėmyti laiką. Prograjna žada būti la
bai įvairi ir turtinga, o laiko tik apie pustrečios valan
dos, todėl visi paaukaukime tą trumpą laiką savo tau
tos dienai apvaikščioti, juo labiau, kad patyrėme, kad 
ir musų kaimynai, Baltgudžiai, Ukrainiečiai ir Lat
viai nepasigailėjo laiko nei pastangų su mumis sykiu 
musų sukaktuves apvaikščioti.

Musų jaunuoliai jau nėra taip 
pamirštami, kaip kiek pirmiau, 
kuomet niekas nekreipė atydos 
į musų lietuvių priaugančių 
kartą.

šiandien jau yra kitas daly
kas. Permatyta, kad jaunuo
lius reikia palaikyti savo tarpe, 
kad jie nenueitų kur tarnauti 
svetimtauęiams. •

čia jau antri -metai gyvuoja 
jaunuolių draugijėlė “Aušrelė”. 
Kaip jauna| '•draugijėliai teko 
pergyvent daug blogų ir gerų 
tarpų. Kiek laiko buvo jau ant 
“mirties patalo’^

Bet atsiradus žmonėms, kurie 
permatė reikalą palaikyti musų 
jaunuolius lietuvių dvasioje, su
spito aplink “Aušrelę” ir ant 
žūt būt nusprendė, kad “Aušre
lė” turi gyventi.

Prasidėjo atgaivinimo dar
bas nors sunkus, bet pasiryži
mas buvo per didelis ir pasiry
žimas laimėjo.
• “Aušrelė” tapo ^tgaivinta. 
Turinti jau apščiai narių. Mo
kytoja p-lė Frances Kvietkaus- 
kaitė jau išmokė 12 dainų—lie
tuviškai. Jaunuoliai dainuoja 
ir džiaugiasi, kad jie moka tą 
dainą ir taip dainuot, kaip ma
ma ir tėvelis—lietuviškai!

Tokiam -atgaivinimui ‘Aušre
lės” yra reikalinga', kiek “skam
bučių”, todėl komitetas suma
nė parengti vakarėlį su progra
mų, užkandžiais ir kitokiais 
priesmokais, o ant galo dąr lie
tuviškais šokiais ir už tą visą 
imti tik 50 centų įžangos.

Patys tėvai vieni nedaug te
gali, reikalinga daugiau spėkos, 
čia atsirado drąsuolių, kurie 
pasišventė savo laiką, triūsą ir 
iškasčius, kad surasti rėmėjų. 
Tie drąsuoliai, tąi p. Leonardas 
Adinfca's, ponai Bagavičiai, Ka
valiauskai nusitarė: žūt 1 būt,; ir 
ką jus manote,—štai jų 1 dar
bų vaisiai: Surasta daug pri
jaučiančių žmonių, kurie atėjo 
pagelbon suprasdami tą svarbų 
lietuvišką tikslą. .

. Šie musų žmonės lietuviai at
ėjo su parama, ąuka: ponia 
Stasę Lukštienė, 1500 So. So. 
49 Avė; jos svetainėje ir bus 
vakarėlis 14 vasario, šeštadie
nio vakare, 7:30 vai.; p-nia 
Franas Grubelis, Jurgis Jan
kauskas, Juozas Bernotas, Juo
zas Šiaulys, Jonas Anglickas, 
Stasys Steponaitis, Vincas Bač- 
kauskas, Ignacas I*upėliš 
zys Kaminskas,' 

'nauskas, Jonas

nas Levanas, Jonas žilius, Juo- 
Kava'liauskas, Jonas Pail

ga, Petras Kavaliauskas, Jonas 
Armalis, W. J. Conovvąy ir su
dus, Antanas Miliauskas (duon
kepis) Stefai! Winter, .Charles 
Bakery, ir šeimynos, ponai 
Kungiai, Maziliauskai, IČiclai, 
Lingiai, Ližiai, Vaitkui, Baga- 
vičiai, Kavaliauskai, Balakai; 
Norkai. Dar iš čhieagiečių po
nai Kvietkauskai ir Kuraičiai.

Bet tai dar ne viskas. > Lig 1 
vakarėlio bus tų duosnų žmo
nių daugiau. Tai yra biznie
riai ir privačiai žmonės. Ir 
mes turime atkreipti dėmėsi, 
kad niekas kitas nesušelps lie
tuvio, kaip lietuvis. Jeigu lie
tuvis duoda lietuviui, tai tas 
turi taip ’ įat' dalyti ir bus tuo
met tikras obalsis 
savą. •

Ačiū gertos širdies 
už paramą mdsų
draugijėlės “Augelės”, 
da “Aušrelė” ‘a'rba jos nariai 
kuo atsimokės. Dideli lietuviš
ką’ačiū taria “Aušrelė” visiems 
biznieriams, privalioms lietu-

zas

savas pas

lietuvaims 
jaunuolių 

Gal ka-

Biblijos Studentu
PROGRAMAS '

Iš radio W G H I stoties 
1480 kilocycles

NEDĖLIOJ,
Vasario 15 dieną

Pradžia 1 :'45 iki 2:45 vai. 
po pietų.

Turėsime gražią programą, 
bus malonu pasiklausyti kiek
vienam linksmų giesmių ir 
kalbos. Bus dviejų pasikal
bėjimas Jono su Petru temo
je: “Kokia naddą atneš žmo
nijai Dievo karalija”?

Su visokiais ^reikalais rašy
kite laiškus po ąnrašu:

STUDlO W C II I, 
201' N. Wells St., ’

’ Chicago, III.1

r. DVIEJŲ ’ 
' ' AŠMENŲ BRITVĄ

(Senąjį ir i naująjį modeli)
Geresne Britva

—arba pinigai grąžinami

w w už penkes
1.00 u 

už dešimtį 
Garantuotos 

PROBAK CORPORATION
AutoStrop Sofcty Rotor Co., Ine., N. Y. G

Franas 
Zameckas;

Ka-
Da4
ifd-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

'< . i : . /

To prašo Lietuvos žmonėsir
iaįp pataria Lietuvos bankai
- ■ . i v-'

.. S.

• '•'• *. ’vi'o 'ii uli * • • aL* ■ ■ ■ ' /

viams, kurie kuo nors ar. tai 
auka ar tai darbu “Aušrelei” 
padeda; taipgi ir laikraščiui 
“Naujienoms”, kurios tiek daug 
brangios vielos duoda “Aušre
lei”.—“Aušrelė”.

Pirmą kartą Chicago j
Tolimųjų Rytų problemos *

• dramatizacija
“AUDRA AZIJOJE”

Vaizdas primityvių aistrų 
Pagaminta Sovkino

Daugiau sujudinanti negu 
“DEŠIMT DIENŲ KURIOS 

SUPURTĖ PASAULĮ” • 
Scrgei Eisenstein. sako: 
“AUDRA AZIJOJE”, 

yra direktyvinės ir fotografinės dai
lės šedevras. Savo tempu uži
manti kvapą. Kūrinys genijaus — 

V. Pudovkino.
REIKIA PAMATYTI 
“AUDRĄ AZIJOJE”

Cinema Theatre
Chicago Avė., 

į rytus nuo Michigan Blvd.
1 p. m. — Be pertraukos — 

11 p. m.
Dienomis 50c, vakarais, Subato- 

mis ir Nedėliomis 75c

REIKALINGAS janitoriaus pagelhi- 
ninkas. unijistas, blaivas, nevedęs. 4920 
W. 14 St., Cicero, III.

Help Wanted—Female
 Darbininkių Reikia 

REIKALINGA mergina į valgyklą 
už veiterką, turi būt patyrus.

808 W. 33rd PI.

IEŠKAU 
ūkininką, 
rimo tame 
Kam toks 
antrašu:

Situation VVanted
Darbo teiko
ukininkistės darbo pas 

Esu jaunas, tvirtas, patiry- 
darbe turi per 10 metų, 

vyras reikalingas, kreipkitės

JOHN URBONAS.
Lewis Avė., Box 10, 

Waul^egan, III.
------ O-------

PAIEŠlf.AU darbo prie namų su ma
ža mergaite.

3214 So. Emerald Avė.

Furnished Rooms

P R NEŠIM M
» \

PILDOME
INCOME

■ TAX 
BLANKAS

KAMBARYS rendon moderniškas 
vienam vyrui su ar be valgio, 6633 S. 
Whipple St. I lubos. 

-------- O------

RENDON kambarys, vedusiai porai 
arba singdiui, su valgiu, prie mažos 
šeimynos, 2553 W. 69 St.

18 wardo susirinkimas įvyks 
subatoj, vasario 14 d., 7:30 v. 
vakare,. 6912 So. Western Avė,

Visi šio \vardo piliečiai yra 
kviečiami atsilankyti paskirtu 
laiku, nes bus apkalbama apie 
išrinkimą Bernard A. Conlon 
aldermanu 18 wardo.

Kviečia
John Petrauskas.

Raštynč atdara kas
dien nuo 8—8 vai. 
vakaro. Sekmadie
niais . nuo 9—1 vai.

Naujienos

Business Chance* 
Bardą vi m ai Bizy tai

$1500 NUPIRKS mano gerą pelną 
duodantį 25 kambarių rooming house. 
Arti vidurmiesčio, naujai dekoruotas. 
Del platesnių žinių šaukite Delaware 
1981.

Kazio 
kovo 8 
Lietuvių

Kraučiuno Koncertas įvyks 
d., 1931 m., nedėlios vakare, 
Auditorijoj. ,

\TMINK SAVO 
NAUDAI,

kad vesdamas visus reikalus pei

S. L Fabian & Co.
S09 West 35tt> St..

CHICAGO
Tp| Boulevard 0611 trba 077* 
išari MitaiiDysi dauy išlaidu

► 'Akam Mortgeciu* ir Bonu, 
^k’ąlinam pinigu* ant Namų ' 
Parduodam ir išmainom viso k) cun« 
lusiurinam namus ir viską vertingą 
Dfcdarom davetnasris ir Pirkimo bei 

Pardavimo NorartaliŠkuit raštu* 
>iun6ai» Pinigu* n Laivakorte 
\ FSAKANTIS PATARNAVIME 

FS GVĄRANTUOJAM SAVO 
MUKTĄ DARB^

GERA PROGA. Parsiduoda Room- 
irig House 14 kambarių, gerai išforni- 
šiUotų dėl nevedusių. Netoli Madison 
St., pusė bloko į šiaurę, 28 North, 
Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
per daugelį metų išdirbtas biznis, su ar 
be namo. 246 So. 13th Avė. Maywood, 
Illinois.

—------------- , . ■ ' .. . .

BARBER. šapa ant pardavimo, 2 
krėslai, gyvenimui ruimai, štymu šildo
ma. Renda $30, naujas namas. 719 
W. 123 St.

DIDELIS BARGENAS. — Biznis 
su namu — lunch ruimis įr groseris, 
kampas 74 ir Paulina gatvių.

PARDAVIMUI graži kampinė gr<v 
sernė ir delicatessen sankrova labai gy
voj apielinkėj. Aš išvažiuoju į Euro
pą. Pigiai greitam pardavimui. Tel. 
Brunswick 9598.

Spueiaiietan gydyme chroniškų ir naujų U 
k t). Jei kiti negaičjo jumis išgydyti, atsilan 
kyku i>a>* mane. Mano pilnas tftegzaminavl- 
maH atidengs jūsų tikra ligą ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums surryš. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yra

PARDAVIMUI valgykla, visa arba 
pusė; gera vieta, moteris našlė —— vie
nai perdaug darbo. 804 W. 31 st St.

20

galutino ificgzaminavlmo—kas jums yra

Dr.
VV Jacjcson Blvd., netoli State 

z Kambarys 1016
Imkit elevatorių 

CHICAGO ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 1

. Zaremba *
St.

Ofiso
pietų, nuo 5 iki -7:30 vakaro.

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

po 
Nedė-

Educational
------ _________

MOKYKIS BAKBERYSTr.?
AMATO

i iieoomib ur vakarais l>ei 
. aciju Kauk arba rafivk

NTERNAT1ONAL BARBh.b 
COLLEJJE

<2 Weat Madison Stree*

PARDAVIMUI gerai įrengta bučer- 
nė ir grosernė, geroj vietoj. 6600 So. 
Morgan St.

jusi patogumui
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

Marųuette Park
TUBUCIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.
»

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B2.0S. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “classified” 
skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovu.

Financial
Finansai-Paskolo*

PINIGAI
vtH, «tohnani nuo $50 Jo 

Neimant komiso 
.uoftimtb mokamas ant neiiiYw k*i< 

sumos
r inance Corporatmi 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

:1804 S. Kedzie Avė

Business Service
Biznio Patarnavimas

KSIh

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavunas. Mes atliekame 
geriausį darbą mieste. Kedzie 8463.

Boulevard 6520 Bes. Yardt <401
NORKUS & CO.

Peitrauztom rakandus, nianus ir vi* 
eokiuB biznius, taipgi ii miesto i 

miestą. Teisingas patarnavimas 
1706 W. 47th St 

z OHIOAGO '

PERKRAUSTAU rakandus ir prista
tau anglis į bile dalį miesto už nupi
gintą kainą. Šaukit Yards 1797. 
808 W. 33 i?lacd

PARDAVIMUI grosernė ir du flatai 
4-6 ruimų, garadžius, karštu vandeniu 
apšildomas. Kampas Loomis. 1335 
W. 72 St. , v*

Farms For Salę
ITkiai PardaTimaL

PARS1DUODA pigiai farma su gy
vuliais ir visais įrankiais iš priežasties 
mirties. Ant mainų neatsišaukit. J. 
Adomaitis, Pocabontas, III.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANtB
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotas, farmas, biznius visokios rųlies. 
Nėra skinamo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mongage 
ir parapinam 1 įr 2nd mongage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

T*| Lafavrtt* 045®

PUIKI 5 kambarių muro bungalow 
karštu vandeniu apšildoma, geroj vie
toj, arti gatvekarių ir parko, mainysiu 
į 2 flatų namą Marąuette Parko ko- 
lionijoj.

A. N. MASULIS « CO. 
6641 So. Western Avė.

PARDUOS ar mainys gerą vietą dėl 
gasolino stoties, ant gero kampo, kur 
pravažiuoja apie 60000 automobilių į 
24 valandas. Taipgi gera vieta dėl 
vietinio biznio. Kaina prieinama. Pri
ims namą į mainus. Atsišaukite į Nau
jienas laiškais, Box 1268, 1739 So. 
Halsted St*

.L'.i.

PAIE%25c5%25a0lf.AU



