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Tautininkų partija nutarė šaukti birželio
\mėnesi “masinę, konferenciją” prezi-

RYGA, Latvija., vas. 18. 
(Chicago Daily News koresp. 
George Hyde). — Pasiūlymai 
Vokietijoje, kad prezidentas 
Paulas von Hindenburgas bu
tų padaryta Vokiečių Respub
likos vadu iki gyvos galvos, _ra
do atbalsio Lietuvoje, kur tam 
tikri elementai dabar siekia 
padaryti Antanų Smetona, da-

Ispanija dar išvengė 
ir karo diktatūros, 

ir revoliucijos
Naujas monarchistų ministerių 

kabinetas sudarytas admiro
lo Aznaro; nerimas krašte 
aptilo, bent laikinai

oficieras, 
loitraliu žmogum po- 
Kabinetan įeina taip- 

premjeras gen. Be- 
kaip karo ministeris,

MADRIDAS, Ispanija,, vas. 
18-r— Po keturių dienų politi
nio nerimo ir netikrumo, Ispa
nija šiandie turi naujų monar
chistų kabinetų, išvengus, iš 
Vienos pusės/ revoliucijos, iš 
antros^-(tHdaturos“"*'*w-:

Pamatinės visų praeitų me
tų neramumų priežastys tačiau 
pasilieka, ir opozicija monarchi
jai veikiausia po kiek laiko at
sinaujins. Bet tuo tarpu si
tuacija aprimo.

Nauja ministerių kabinetų, 
karaliaus Alfonso pakviestas, 
sudarė admirolas Juan Baiitis- 
ta Aznar, seniausias Ispanijos 
laivyno ' pficieras, laikomas, 
bendri 
liti ko j 
jau b 
rengųl 
ir grovas Romanones, dėl kurio 
atsisakymo dalyvauti projek
tuotuose neva-parlamento rinki
muose griuvo Berengueros ka
binetas.

Kili naujo kabineto nariai 
yra: Juan de la Gierva, viešų
jų darbų ministeris; Juan Ven- 
tosa, iždo; gr. Bugalla, ekono
mijos; kn. Maura, darbo; mark. 
Hoyos, vidaus reikalų; mark. 
Alhucemas, teisingumo; gr. 
Romanones, užsienių reikalų; 
adm. Rivera, juros.

Premjero Aznaro vyriausybė 
šiandie prisistatė karaliui 
buvo prisaikinta.

Girdėt, kad tuojau bus 
skelbti visuotiniai rinkimai 
suose miestuose ateinantį mė
nesį, o nacionaliniai parlamen
to rinkimai—birželio mėnesį.

pa- 
vi-

ORHS.
Chicagai ir apielinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pra< 
našauja:

X

Debesiuota; gali būt lietaus 
ar sniego; nedidelė temperatū
ros atmaina; lengvi ir vidutiniai 
žiemių ir rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
- tarp 36° ir 37° F.

Šiandie saulė jeka 6:42, lei
džiasi 5:27. Mėnuo leidžiasi 
7:89 vakaro. v j 

Mėnuo leidžiasi

bortinį prezidentų, Lietuvos 
prezidentu kol jis gyvens.

Tautininkų partija, kuri da
bar yra valdžioj, savo konfe
rencijoje Kaune nutarė sušauk
ti ateinantį birželio mėnesį ma
sinę konferencijų, kur turėtų 
būt priimtas tam tikras įstaty
mas, pakeičiantis prezidentavi
mo terminą. 

L

Griuvęs nuo kalno snie
gas užmušė 7 žmones

ISTANBULAS, Turkija, vas. 
18.—Rytų Turkijos kalnuose, 
netoli nuo Malatijos, nugriuvęs 
nuo kalno sniegas gyvus palai
dojo septynis kaimiečius. Jų' 
kūnai buvo gelbėtojų partijos 
atkasti, 
smarkia 
keli kiti

Manoma, kad per 
sniego audrų žuvo dar 
kaimiečiai.

Senatoriai pritaria 
biliui veteranams 

padėti paskolomis
WASHINGTONAS, vas. 18. 

—Senato finansų komisija, ne
žiūrint prezidento Hooverio 
pareikštam priešingumui, šian
die priėmė be jokių pakeitimų 
atstovų buto bilių teikti pasko
lų pasaulinio karo veteranams, 
turintiems vadinamus kompen
sacijos certifikatus.

Projektuoja užgint 
kriminalinio turi

nio filmas
DĖS iMOINES, Iowa’, vas. 18. 

^-Valstijos legislaturoje tapo į- 
nbštas bilius, kuriuo butų už
ginta rodyti kr u tarnų jų paveiks
lų teatruose kriminalinio turi
nio filmos.

Visoki paveikslai, kur vaiz
duojama užpuolimai, plėšimai, 
šaudymai, galvažudystės etc. 
butų užginta rodyti. Nusikalti
mas tam įstatymui butų bau
džiamas $1,000, arba metais 
kalėjimo. ’ <

Pardavė kitoms valsty
bėms Čekų dujų kau

kių paslaptis
PRAHA, Čekoslovakija, vas. 

18. —Vyriausybė suėmė daug 
žymių asmenų, kaltinamų par
davus Vokietijai, ar sovietų 
Rusijai, Čekoslovakijos naujo 
tipo dujų kaukių paslaptis.

Tarp suimtų yra Leo Šou-? 
dek, plačiai žinomas laikraŠtį- 
ninkas, ir Bruennerio ginklų 
fabriko tarnautojai.

Italai nori panaikint po- 
sėdininkų teismus •.

•Tarptau-ROMA, vas. 18 
tinė komisija netrukus ketina 
pasiūlyti įstatymo projektų, 
kuriuo prisiekusiųjų posėdinin- 
kų (jury) teismai Italijoje bu
tų panaikinti.

Posėdininkai butų ; pakeisti 
tam tikrais “asesoriaiš”, pa
skiriamais dvejų metų termi
nui. Š ■<

(Atlantic and Pacific Photo] -

Audros vaisiai — Audros ir pakilusių juros Vilnių sugriauti Santa Monica, Cal., pajūrio namai

dar npr dVP-J JaP°n9°je apkaltinti 34 IkdlIdUd Udl yri UVC kinų komunistai
jus metus neįsileis 

imigrantų
0TTAWA, Ontario, Kanada, 

vas. 18. —Kanados vyriausybė 
nutarė dar per dvejus metus 
neįsileisti į savo kraštų imi
grantų.

Vyriausybė apskaičiuoja, kad 
Kanadoje yra daugiau, ne kaip 
reikia, ‘kvalifikuotų ir nekvali
fikuotų darbininkų tiek pra
monėse,. tiek farjnosę, tad ati
darymas dmigiačijai durų pa
blogintų esama darbo padėtį.

N. Y. policija gauna 
$20,000,000 kyšių 

per metus
18. —.

patvirkimo namų

NEW YORKAS, vas.
New Yorko policijos griafto 
tyrinėjimai parodė, kad slap
tų smuklių, 
ir gembliavimo įstaigų laiky
tojai už apsaugų sipnoka poli
cijai kyšių nuo 20 iki 28 mili
jonų dolerių per melus.

Daugelis policijos valdininkų, 
gaunančių algos porų trejetų 
tūkstančių per metus, turi pa
sidėję .bankuose po nuo $60,- 
000 iki, $237,000. .

Pamišęs sovietų sargy
binis Minske nušovė 

1 du kalinu 
I

VARŠUVA, vas. 18. — Pra
neša, kad Minske vienas kalė; 
jimo- sargybos Raudonarmiečių, 
gavęs proto pamišimų, ėmė 
šaudyti į išleistus pasivaikščio
ti kalėjimo kieme kalinius. Du 
kaliniai buvo nušauti, trečias 
sunkiai sužalotas.

* Pamišėlis buvo kitų sargybi
nių nuveiktas ir uždarytas ka
meroj.

Du užmušti komunistų 
fašistų kautynėse

BERLYNAS, vas. 18. —Ze- 
pernickeF netoli nuo Berlyno, į- 
vyko muštynės tarp komunistų 
ir hitlerininkų fašistų. Du vy
rai buvo užmušti, trečias suža
lotas. ;

Penki Nikaraguos mai
štininkai' pašauti s

MANAGUA, Nikaragua, vas. 
18.—Kalnuose netoli nuo EI Tu
le vakar įvyko susikirtimas 
taiįj nikaragiečių sukilėlių ir 
milicininkų kuopos. Pasak pra
nešimų, penki sukilėliai buvo

TOKIO, Japonija, vas. 18. — 
Japonijoj suimta daug kinų 
studentų, kaltinamų dėl komu
nistinės .propagandos japonų 
tarpe. Trisdešimt keturi su
imtų, kvotų pravedu s, tapo ap7 
kaltinti, ,o keturiasdešimt devy
ni kiti deportuoti.

Vilniaus krašte siau
tė smarkios, sniego 

audros
VARŠUVA, vas. 18. — Vil

niaus krašte ir visoj Lenkijoj 
siautė smarkios sniego audros, 
rimtai sutnikdžiusios ' geležin
kelių ir vieškelių susisiekimų.

Vilnijoj susisiekimas geležin
keliais ir autobusų linijomis 
visai paliauta^,' iki oras page
rės. . . • • -

Penki angliakasiai 
užmušti kasyklose t .

' SCRANTON, Pa., vas. 18.— 
Praneša, kad Hudson Coal kom
panijos P0wderly kasyklose 
Carbondale, Pa., tunelio luboms 
įgriuvus buvo užmušti penki 
angliakasiai ,o šeštas sužalotas.

Užmuštųjų vardai nepaduoda- 
įpi, ir kasyklų valdininkai 'atsi
sako suteikti informacijų apie 
įvykusių nelaimę.
Sovietai išleisiu 45 mili

jonus radio stotims 
statyti

■ LENINGRADAS, vųs. 18. — 
Sovietų radio projektai, kaip 
ir visi kiti planai ,yra milžiniš
ki. Centralinė radio laboratori
ja tikisi apie 1932 metų pabai
gų turėti vienuolikų radio sto
čių po- 100—kilovatų ir 38 sto
tis po 10 kilovatų.

Toms stotimę pastatyti nu
matoma išleisti 90 milijonų 
rublių (45 mil. dolerių).

Sovietai užgynė Žiul 
Verno pasakojimus

1■ ■ 1

PARYŽIUS, vas. 18. — Pra- 
nešimu iš Maskvos, švietimo 
komisariatas užgynė iš naūjo 
išleisti ' žiul' Verno veikalus, 
kadangi, komisariato sprendi
mu, žiul Verno pasakojimai 
pratiną Jaunimų/ne protauti, 
bet (svajoti. /

• * L.

NFSW YORKAS, vas. 18.
Vakar čia mirė buvęs Venežue- 
los vidaus reikalų ministeris 
Leopoldo Ęaptista, kuris 1914 
metais buvo iš savo tėvynės iš-

Snowden sako rezig
nuosiąs, jei negau
siąs geros paramos

LONDONAS, vas. 18. —Phi
lip Snowden, Anglijos iždo 
kanclerius, .Darbo partijos at
stovų susirinkime vakar įsto
jo, kad jis režignuosiųs iš ka
bineto, jeigu negausius iš par
tijos geresnės paramos. Jis pa
reiškė, kad biudžeto deficitas 
šiais, iždo metais galįs pasiekti 
250 milijonų dolerių. .

“Mano; darbas be galo sun
kus”, pasakė Snowden. “Visa 
ekonominė audra sukrito ant 
mųno galvos. Jeigu kiekvienas 
tavo žingsnis pasitinkamas su 
įtarimais, arba jei tau nuolatos 
prikiša išdavystę, tai tavo .už
imama vieta pasidaro nebepar 
kenčiama.” *

Finansinė krašto būklė esanti 
taip bloga, kad biudžetui su
vesti verkiant reikėsią pavarto
ti griežtų ir nemalonių prie
monių.

Didelė traukinio ne
laimė Kinuose ------ u

HANKOVAS, Kinai, vas. 18. 
—Praneša, kad Peipingo-Han- 
kovo geležinkely, netoli nuo 
Tungvangti stoties, iššokęs iš 
bėgių sUsi-kulė pasažierinis 
traukinys. Nelaimėje 36 asme
nys užmušti, o 72 Įeiti sužaloti, 
jų tarpe daugelis pavojingai.

Del katastrofos ,susisiekimas 
toje linijoj laikinai sutrukdy
tas. ’ - 1

Budapešte “grožio ka 
ralienė”'virtu vyru

BUDAPEŠTAS, Vengrija,, v. 
18.— Vakar • vengrų sostinėje 
karnavalo metu buvo renkama 
Budapešto grožio kaTalienė. 
Gįražųoiių parade teisėjai, kaip 
ir reikia, išrinko gražiausių. 
Netrukus tačiau pasirodo, kad 
išrinktoji “grožio karalienė” 
buvo jaunas vyras.

Politikierius eina 14 
.. metų kalėti už mer- 
z gaitės puolimą ."

LOGANSPORT, Indo vas. 18, 
—Williairr McDonald, vietos po
litikierius ir buvęs kandidatas 
į šerifus, tapo teismo nubaus
tas 14 metų kalėjimo* Jis t buvo 
apkaltintas dėl išžaginimo vie
nos 14 metų amžiaus mergai-

Japonų karo aviatoriai 
žuvo liepsnose

TOKIO, vas. 18. — Du japo- 
nijos aviatoriai ir vienas pus
karininkis žuvo liepsnose, -jų 
lėktuvui užsidegus ore.

Liepsnodamas, aeroplanas nu
krito ant Fudžiedos žemės Ūkto 
mokyklos šizuokas prefektūro
je. Mokykla taip pat sudegė.

Trys darbo įstaty
mai III. legislaturoj

SPRINGFIELD, 111., vas. 18. 
—Illinois Darbo Fėderacijos 
rupesniu, valstijos legislaturai 
tapo pasiūlyti trys darbo bi- 
liai:

1. Įsteigti ‘astuonių valandų 
darbų moterims; vietoj dabar
tinio dešimties-valandų įstaty
mo.

2. Senatvės.pensijų įstatymas, 
kuriuo einant sulaukę 70 metų 
amžiaus darbininkai, kurių pa
jamos metuose nesiekia dau
giau kaip $300, turėtų gauti 
$260' pensijos metams. Teisę 
pensijų gauti taučiau turėtų tik 
tie, kurie yra išgyvenę valsti
joje ne mažiau kaip 15 metų.

3. Įstatymas, kuriuo einant 
kohtraktoriai, gaunantieji kon
traktus įvairiems yalstijos 
darbams, turėtų mokėti darbi
ninkams algas, ne mažesnes 
kaip kad mokamos xtame dis- 
trikte algos unijiniams darbi
ninkams už panašius darbus.

Prohibicijos fanati
kaišturmavo 
legislaturą

HARTFORD, Conn., vas. 18. 
—Apie 2,000 prohibicininkų, 
daugiausia moterų, vakar, gie
dodami “Onward, Cliristian 
Soldiers”, šturmavo valstijos 
kapitelių ir šturmu’jį paėmė— 
tik ne ilgam. Valstijos milici
jos kuopai atvykus, “krikščionių 
kareiviai” buvo priversti mar- 
šuoti “backward”.

Tų dienų turėjo būti legisla- 
turos komisijos svarstomas 
prohibicijos įstatyiho atšaukimo 
bilius, tad metodistų ir baptis
tų pryčeriai, kurie to įstatymo 
panaikinimui smarkiai prieši
nas, iš sakyklų ir šiaip atsi
šaukimais prigraudeno savo pa
rapijoms padaryti kapitoliuje 
protesto demonstracijų, 
sukurstytų bažnytininkų 
da, Women’s Christian 
perance Union fanatikių 
ma’, ir padarė “šturmų’.

Taip 
govė- 
Tem- 
veda-

koMasiniai tariamų 
munistij areštai Len- 

■ kijoj
VARŠUVA, vas. 18. — Viso- 

je Lenkijoje įvyko sknitmenin- 
gi tariamų komunistų suėmi
mai. Vien Vilniuje suimta še- 
šiadešimt akmenų, o Stanislavo- 
ve, Galicijoje, trisdešiint.

Busas iš Chicagos susi 
kūle; 1Q sužeistų

—Šį rytų netoli nuo čia zsusi- 
•kulė Greyhound busas, ėjęs iš 
Chicago į Indi'anapolį. Dešimt 
keleivių buvo sužaloti.

Nelaimė atsitiko .apsilenkiant 
su kitu sunkvežimiu. .

ROMA, t vas. 18. —Italijos 
parlamentui vakar buvo prista
tytas biudžetas, kuriame ka
riuomenės reikalams ateinan
čiais metais numatoma išleisti 
$5,9905,232 daugiau, ne kaip 
šiemet.

LIETUVOS ŽINIOS
Mušeika ^policininkas 
. gavo 9 mėn. kalėjimo

Kauno I nuov. polic. Žemai
tis Žaliajame Kalne užpuolė 
Valst. kontroles valdininkų 
pil. Petrų Dudėnų, mušė, at
ėmė revolverį ,nusivaręs nuo- 
vadon dar sykį kirto veidan, 
o paskui nuovados viršininkui 
paraše melagingų raportų, 
esu Dudėnas jį užpuolęs.

Kauno apygardos teismas 
polic. Žemaitį už sumušimų ir 
melagingų raportų iš sudėties 
nubaudė 9 mėn. kalėjimo.

Vyr. Tribun. apyg. teismo 
sprendimų patvirtino.

Žemaitis jau ir ankščiau už 
mušimų baustas 2 mėn. kalė
jimo.

Akušerė nuvarė mote
rį į kapus

Akušere p.KAUNAS.
Rucęvičiene š Airiogalos darė 
pilietei Neverdauskienei abor
tų ir užkrėtė kraujų, nuo ko 
Neverdauskienė mirė. Ruce- 
vičienė už operacijų paėmė 
100 lt.

Kauno apyg. teismas Rucc- 
viČienę nubaudė 2 metus kalė
jimai).

Vyr. Trib. Rucevičienes by
lų atidėjo ir nutarė šaukti ek
spertu dr. Mažylį ir liudininku 
veliones vyrų.

—\.....
Škotų biznieriai Jkalti- 
""nami dėl milžiniškų 

suktybių
LONDONAS, vas. 18. — 

Glasgowe tapo suimti trylika 
škotų biznierių, katlinamų de] 
$2,500,000 suktybių ryšy su 
Scottish Amalgamated Šilk, 
Ltd., ir Glassgovv Financial 
Trust, Ltd., skandalu.

Studentų neramumai1 
Kuboje nesiliauja

HAVANA, Kuba, vas. 18.— 
Per studentų neramumus pro
testui prieš prezidento Machado 
administracijų vakar buvo rim
tai pašautas Dr. Jose Estevez, 
Havanos Prekybos Mokyklos 
sekretorius. šovikas, Raul 
Gabrera, suimtas.

Kunigas prisipažino tu
ris dvi pačias

LANCASTER, Wis., vas. 18. 
—Rev. K. E. Osborne, Boscobe- 
lio, Wis., Krikščionių bažnyčios 
kunigas, kaltinamas dėl gyveni 
mo su' dviem pačiom, teisme 
prisipažino kaltas. Teismo 
nuosprendis jam bus paskelb
tas ateinančių savaitę.

11 asmenų sužeista Chi
cagos busui '.apvirtus
CEDAR RAPIDS, ' la., vaa. 

18.— Interstate Traffic linijos 
Čhicago-Omaha busui paslydus 
ir apvirtus, vienuolika asmenų 
buvo sužeisti, trys jų pavojin
gai. ,

Nelaimė atsitiko Lincoln vieš
kely, 17 mylių į rytus nuo Ce- 
dar Rapids.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paltu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai

NAUJIENOS
1739 SOUTH HAL8TED ST. 

CHICAGO. ILL
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KORESPONDENCIJOS

prisidė

sis

(Musų korespondento)
Pusei Metų už

d. lenktyniavosi
Pasirinkimas tik grupėmis

$2.50Viso

Saulės

jūsų gerklei

$2.50

$2.50

$5.00

gero, dar atsisės ka- 
Tai taip Anchorenos 
atsidėkoja savo glo-

Iš Argentinos 
padangės

kalbėjo Argentinos

GARSINKITE NAUJIENOSE

tC 1931. The American Tobacco Co.. Mirt,

kaina... .................
ir MAGDUTĖ

Pastabos iš Visuomeninio Ar 
gentinos Lietuviu Gyvenimo.

Tūla ex-amerikietč

teatsilanke. Sakoma, 
jo draugų diktatūros

konsulas. O' Ra- 
sako: Bet pirmiau 
taipgi amerikiečio 
vaikus padarėte 

čia sekretorius

Jūsų gydytojaus patarimas 
yra: Būk lauke, atvirame 
ore, kvėpuok giliai; fizi
niai mankštinkis minkšti-

• -p. ..

nančiuose saulės spindu
liuose ir laikas nuo laiko 
patikrink savo kūnos svei
katą. /

Motinos Dabar Su 
žino Vertę Mag- 

nesia

ęas, studija ir . statys veikalus 
Visuomenei. Viii tokie dalykai 
yra geri, bet Visuomenė nepa
tenkinta diktatoriška jų gimi
mo forma, mat, jeigu rupinar 
masi visuomenės labu, tai ta 
visuomenė ir nori prie tų gera
darių ir savo dvylekiu

rėjo “Lietuvos” įgaliojimą, o 
“Lietuva” turi tik* 6 narius. 
Bet kada* ant valstybinio ark
liuką jojantis “rėcierius” pa
rėmė, tai klebonas ir lėšų “kul
tūriniam darbui” gavo.

visų lietuvių 
šiandien juos pasekė 

Toki apsireiškimai 
išmokyt • Argentinos 
darbininkus laikytis 
visuomeniniame dar-

Prieš kelis metus komunis 
tai čia kalbėjo 
vardu, o 
kunigai, 
turėtų 
lietuvius 
vienybės

“apšvietiėčiai” porų šimtų. So
cialistai nuo pikniko susilaikė, 
nes surengė tik vieną per me
tą laiko ir tai tik rengėjai ir 
muzika 
Bauro ir 
kaltė.

Sausio
Buenos Aires lietuvių organi
zacijos, rengdamos piknikus 
net 5- viena diena.- Klebono or
ganizacija turėjo apie 100 sve
čių. Mat sale buvo “Atbudi
mo” piknikas,v tai jo svečiai ne
tyčia pas kleboną pateko. “At
budimas” turėjo virš 500 sve
čių, “Lietuva” mažiau šimto,

viŠkos annijps kariško štabo 
pienus La Šalie kotelyje. To
dėl mes buvome ‘pasirengę ir 
didžiausius .^nemalonumus su
sitikti ir pergyventi. Pertai ir 
musų tranšėjoj buvb toliau 
pastūmėtos į Meldažio svetai
nę. Išgyrė savo naują sojuzą. 
Ir sakė, kad 500 tūkstantinių ir 
kitus 500 kitokių New Yųrkjo 
valstijoje suagitavę į 3 jiiėne- 
sius. /500 tūkstantinių įsigysiu 
ir Illinojuje ir Massachusetts 
valstijose. SLA pateksiąs fa
šistams ir sunyksiąs taip, kaip 
Tėv. Mylėtojų draugija. Fašis
tai pirmiausia sunaikins xSan
darą, paskui grigaitinius ci- 
cilikus.

Tai taip kalbėjo dabar į at
bulą pusę pasižymėjus komu
nistiškas tavorščius Pruseika. 
Ką seniau gyręs tą dabar ap
melavo. Kur pirmiau prispiau- 
dė. dabar ten atsigėrė. SeniaUs 
garbino laisvę; » brolybę, da
bar garbina diktatūrą — des
potizmą.

Visa jo daugiau dviejų va
landų prakalba, žodžiu sa
kant, buvo tikras Janiškas 
“čapsui.” — Gerulių Ainis.

Dabar diktatūrų amžius: At
važiavo du klebonai —aflako
niškas Janilionis ir liortameriko- 
niškas Bum'ša ir paskelbė, kad 
atidaryta draugijų centras ir 
glębos komitetas. Apie tą patį 
laiką kiti trys vyrai paskelbė, 
kad susitverė. = “Parnaso** teat*

Kiekvienas žino, kad saulė nokina - dėl to 
“SPRAGINIMO” proceso naudojami Ultra Violetiniai Spindu
liai. LUCKY STRIKE-pagaminti is geriausią tabakų-Derliaus 
Grietinės-DAR-JR “SPRAGINTI” - ir extra slaptas šildymo

, ( • M - - —“I“’*
procesas, gerklę erziną aštrumai,. kurię yra visokiame žaliame
tabake “SPRAGINAMU” pašalinami. Jie parduodami kitiems. 

Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE cigAretuose. Nenuostabu, kad 

LUCKIES visuomet palankus jūsų gerklei.

žmonės trumpas valandas dir
bą. Pareję iš darbo gerai pa
valgo, gražiai apsirengia ir ei
na sau kur nors žaisji ir' link
smintis. Tai kogi dar daugiau 
esą žmogui reikia. Sovietijoje 
esą tik gyvenk' ir džiaugias 
gyvenimu. Ten viskas kyla, 
kaip ant mielių. Jie visame 
kame Amerikos kapitalistus 
pralenkia. Jau jie ir traktorių 
gali daugiau pagaminti už A- 
merikos fabrikus.

Pasidžiaugęs. pasigėrėj ęs 
rojaus gyvenimu, dyrstelėjb į 
į buožių Lietuvą ir ėmė šaipy
tis iš nuverstosios liaudininkų 
ir social-demokratų valdžios. 
Esą Smetona atėjo su plaišu 
nakties laike gruodžio 16, 1926 
metais, susikišo visą Griniaus 
demokratišką* kabinetą į mai
šą ir išsigabeno sau. Ten, gir
di, buvę* ne valdžia, bet lepsės 
grjbai. |

Visą savo žinojimo sandėlį 
išbaigęs apie bedarbės krizį, 
jis savo pirmąją prakalbą už
raukė. Pertraukoje buvo.ko- 
lekta dėl dienraščio “Vilnies”. 
Surinkta $21.17. Publikos bu
vo apie 70 ypatų. Antroji pra
kalba buvo apie SLA., Susiv. 
36 Seimą ir tavorščių pralai
mėtą mūšį. Labai gražiai nu
piešė apie tame seime įvyku
sį karą. Spėkomis abi armi
jos.esą buvusios lygios. Bet 
Stalino kareiviai esą buvę 
narsesni. Stalino armijos ka
reiviai ir vyriškos ir moteriš
kos Ivties — labai narsiai ko
vojo ir butume, sakof> karą 
laimėję, jeigu Dėdės Šamo pa
galba lietuviams nebūtų pri
buvusi. Kad Dėdės Šamo pa
galba lietuviams pribus, mes 
jau išanksto žinojome. Apie 
tai mums pranešė Jurgelio
nis, nes jis buvo ištyręs lietu-

DR. KARALIUS Barbora 
Ubryka arba klioštorius i 

Jėzuitai ....... ...............................
MARIJOS KONOPNIC- 

KOS Pagal įstatymus '.......
ERKMANO ŠATRIJON© 
Laikrodininko Atsiminimai

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas

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

nėms \
VISAI DYKAI KNYGŲ

Metiniems Prenumeratoriams už $5.00
$2.50

pil. Ra- 
kapskięAė,. tupinti porą..-sūnų ir 
dukterį gimusių Amerikoje, 
pernai liko našlė: vyras, Jonas 
Rakauskas su vaikais išvyko į 
Santa Fe provinciją kukurūzų 
laužti ir ten mirė-. Prieš porą 
savaičių našlė užėjo Lietuvos 
konsulatan ir paprašė, kad pa
didintų jos dukteriai metus; 
kad ji galėtų gaut darbą fabri
ke. Mes tokių dalykų nedaro
me, atsakė 
kauskienė ir 
darėte, ana 
Anelausko 
dvynukais, < 
įsimaišo aiškindamas?*Tai buvo 
daroma visoki dalykai, bet tas, 
kuris darė, tai darbo neteko, 
susilaukė bylos, tapo atšauktas 
Lietuvon, pabėgo iš Lietuvos, 
jam iškelta byla, užlaikyti bal
dai, o ko 
Įėjimam;, 
kuiliukas 
be j ui.

Kaina
KARLO KAUTSKIO Kas 
yra Socializacija ..............  \20
W. SHAKESPEARE*O
Machbeth .........................................75

Grupė II, $5.00
ISTORIJA CHICAGOS 
LIETUVIU ......................... $1.75
JANULAIČIO Airija ............. 25
S. MATULAIČIO Dvi Kc- 
lioni į Tolima Šaurę ............. 40
DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno
vės Graikai ir Romėnai pri
sidėjo pastumėjimui Gamtos 
mokslų priekyn ................. .40

OLSZEWSKIO Pasaka apie
Kantrią Aleną ........................ 20

R. J. STEVENSOS NAK
VYNĖ ............................................. 55
SOCIALIZMO MINTIES 
BLAIVUMAS .................... $1.00
LIEPUKO Peklos Kančios.
Dainos ...............,............................. 20
VIŠKOŠKOS Gyvybė — 
Poemos ................................-.......... 20
BR. VARGŠO Gadynės 
Žaizdos .......    25

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

Grupe III. $2.50
KL. JURGELIONIO Mįslių 
Knyga ...........   $1.00
V. GARSINO Karės Lau
kuose (kareivio atsiminimai^ .35 
A. J-TIS Kaip Žmonės su
Ponais kovojo .................... ,20

FRANK HARRISO Pasako
jimas Apie Jėzų ..........  25
J. ABENO Kaip Žmogus 
Mąsto ............................................. 20
KL. JURGELIONIS Gludi- 
Liudi ......c......................................50

Kaune
lietuvių vardu kunigas Janilio
nis. Jis rėmėsi Kazimiero bend
ruomenės įgaliojimu, bet ta 
bendruomenė tik greitomis ta
po sudaryta. Demonstravo “S. 
Liet. Ąrg.’\ įgaliojimą, bet tas 
susiviėnijimas turi tik 14 narių 
ir daugiau nieko nerengia, 
apart šokių vakarų. Taipgi tu-

Pricš keliolika metu v b.
žmogus, L. Pruseika, dar bū
damas jaunuoliu atvyko į šią 
laisvą dėdės Šamo šalį ir save 
skaitė susipratusiu socialistu 
ir net Lietuvos Sočiai Demo
kratų partijos atstovu. Mes 
jam tada surengėme prakal
bas. Pruseika tuomet pasižy
mėjo savo iškalba, nuoširdžiu 
atvirumu ir linksmais juokin
gais anekdotais - pasakomis. 
JSpringfieldiečiai naują svečią, 
*— kaip galėjome, taip priė
mėme — pavaišinome. Jis tą
syk kalbėjo apie laisvę, broly
bę* lygybę >r socializmą, o 
smerkė kapitalizmą, visokį de
spotizmą, carizmą ir t. t.

Išgirdęs, kad jis čia vėl kal
bės \yjsario 8 dieną, žingeidu
mo delei nudrožiau jo prakal
bų pasiklausyti. Man įėjus į 
svetainę, apysenis ir pusplikis 
rūsčios išvaizdos žmogus būti
nai siūlė savo literatūrą. Štai 
čia “Mažasis Vytautas,” Dar
bininkų Kalendorius ir kiloki. 
Pirkite, draugai ir draugės, 
raštai geri, labai geri — kup
lius gyrė savo tavorą. Tuo dvi 
mamos griebėsi tą tavorą 
žmonėms siūlyti 
Komunistiškos 
visaip įkalbinėjo 
nors įsiūlius 
Ogi, žiurau, 
žmogus jau 
Supratau, 
Pruseika. 
g v re savo

It's toasted
Jūsų Gerkles Apsauga — Prieš knitegimus — prieš kosulį

cypdavatkės 
kad tik kaip 

naują literatūrą, 
kad tasis svetimas 
ir prakalbą rėžia, 
ad tai tavorščius 

Pirmiausia labai iš- 
A. L. I). L. D., kad 

ji labai naudinga ir gera. La
bai daug nuveikė apšvietus ir 
literatūros srityje. Literatūros 
atspausdinę vertės $150,000.00. 
O varde šitos draugijos viso
kiu aukų surinkta daugiau 
nei du syk tiek. Tai jau butų 
iš viso apie $150,000.00. Bet 
kur tiek surinkto kapitalo nu
ėjo? Nepasakė. Pasigyrė, kad 
pas juos bolševikus, visokis iš
silavinimas laboj aulyštai pa
kilęs. Pas juos ir literatūra, ir 
apšvieta, ir menas bytina vi
sas kitas lietuviškas sroves. 
Girdi, po visą Chicagą turime 
daugeli didelių chorų, o socia
listai ir tautininkai vos du 
menkus chorelius turi — “Bi
rulę” ir “Pirmyn”. Prisigyręs 
su literatūra ir bolševikišku

Kadangi jis tiek 
daug pagelbsti iš
laikymui kūdikių 
ir vaikų sveikais 
ir linksmais, kiek
viena motina turi 
žinoti apie Phillips 

Milk cf Magnesia.
Šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų.

šaukštelis Phillips Milk of 
Nfagnesia atlieka darbą pusės 
pajutęs kalkių vandens neutra
lizavime karvės pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj , knygutėj 
“Useful Information”. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 170 Varieji 
St., New York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį pHfaŠL 
nėiiL nėr virš mpLlb

Grupė IV. $5.00
' 9 M. PETRAUSKO. Iš Mu- 

zikos sryties .................... .
25 BARBORA UBRYKA ar-' 

ba Klioštorius ir Jėzuitai ....
26 MARIJOS KONOPNIC-

KOS. Pagal Įstatymus ..........
29 P. MERIME. Lokis. Lie

tuvių legenda .*.............
30 V. GARSINO. Karės lau

kuose .’..................................
36 V. KOROLENKO Makaro

Sapnas ............ ............................
42 DR. A. J. KARALIAUS 

Pasikalbėjimas Amerikono su 
su Grinorium .......

48 S. K. KRUKOWSKIS Cbi- 
nija .. .......................... . .......

5^į)HN M. WORKS Kas yra
T”aip O kas ne Taip? ..........

64 ŠARŪNAS Gruodžio 17 
dičnos Perversmas ............ .

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

Kanl nemalonu bus gauti tokias dovanas. Šis 
pasiulijimas tik trumpam laikui. Ra

šykite tuojaus ir siųskte savo 
/■ i i . , užsakymus

viso...................:...................  $5.oo

Grupė V. $5.00 ■
A. JANULAIČIO Airija........25
S. MATULAičioti 
lioni į Tolimą Šiaurę .40
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną .........  .35
L. TOLSTOJAUS Pragaro
Atgimimas ....... . .........i..,.............15
OLIVER SCHRĘINERIO 
Sapnai ........ v....... t......... ...............35
DR. E. LOĖB Kultūra ir 
Spauda ........................  60
DR. A. J. KARALIAUS 
Moralybės Išsivystymas ........ .50 
K. ŠEŠTOKO Kas Hganys 
Liaudį? ..............    75
Milukijada Dzūko Viršžmo- 
niški Nuopelnai ir Juodesnis

už Pragaro Pavydas ........ .15 
KL. JURGELIONIO Dekle- 
matorius .............  75
J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras  ........ .25
H. ISBENO Siaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija .... .35

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

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka- 
rėš Metu, 
SIMUKAS 
Graži pasakaite,........................
DR. A. J. KARALIUS Pa
gavimasis pas įvairias Tau
tas ......................... ..........
LAUKIO P. Kropotkino — 
Ko mums reikia pirmiausia 
H. IBSENO Siaurės Karžy
giai ..............................................
M. GRIGONIO Katriutės
Gintarai ......................................
BR. VARGŠO Milijonai

Vandenyje ...»..............

Vįso

Griipė VH. $5.00
NAUJAS PILNAS ORĄ- 
KULAS Visokių Paslapsčių 
Knyga, kaina .................... $2.50
ROBINZONAS KRUIZIUS 
Labai Graži Apysaka ...ą... .45 
GYVENIMO VAIZDE
LIAI ......................  ,.............. 50
J. A. FREDRO CONCIL-
LIUM FACULTATIS ..........20

GOGOLIO Piršlybos, Ko
medija .............  25
J. S. TURGENEVO Piūi- 
gų Nėra .........  10
BALČIKOWSKIO Poao Fe
likso Atsilankymas kom............ 20
J. GURAUSKIO Salzputris 
Komedija ...............  20
A. N. ASTRAUSKIO Vy

rų Vergija, komedija ............ 25
V. K. RAČKAUSKO Eilė

mis ir Proza ....... .......... —-35

Kaina

Grupė I. $2.50
VIŠKOSKOS Tikri Juo-

M

menu ėmėsi aiškinti bedarbės 
krizį. Girdi, mes seniai sa- 
kėni, kad taip bus. Dabar vi
si žino, kad mes komunistai 
atspėjom. šiuo tarpu mes esą 
norime 'gauti apdraudą nuo 
riedarbo po $25 į savaitę. t4i 
eicilikai “Naujienose” sako, 
kad perdaug ir kad nėra blo
gų laikų, jeigu ant “base bąli,” 
“foot bąli” žaislų susirenka 
tuksiančiai žiopsotojų. Ak, 
nuo cicilikų nieko gero ir ne
gali tikėtis,—jie ir šioki ir to
ki. Mes, girdi, gerai žinome, 

Amerikos kapitalistai ga- 
moketi apdraudos poz$25. 
mes nusileistume ir ant 
Bet jie nei tiek neduoda 

ir ganų.
Negavęs nuo Amerikos ka

pitalistų apdraudos tavorščius 
Pruseika bėgo į Europą. Teir 
surado, kad ir Angliją ir Vo
kietiją valdo socialistai. Bet 
gyvenimas žmonių ir ten ne 
rožėmis kaišvtas. Bedarbiu ir 
tose šalyse milionai. O tai vis 
kalti socialistai, kad nieko ge
ro žmonijai ne^Iaro ir socializ
mo nesteigia. Čia gnyblerčjo 
ir Anglijos premjerui 'McDo- 
naldui, kam jis važiavo pas 
Hooverį ir tarėsi apie nusigin
klavimą, kad karų ateityje ne
būtų. Kur tik Pruseika apke
liavo, visur ir visame jpasauly- 

pardavoti.| je atrado bloga. Bet kada už
suko į matušką Rasėją, tai čia 
jau kas kita. Ten darbininkų 
bedarbiu nesiranda. Dar net 
ir stoka jų. Putylovo dirbtu
vėse dirba 20,000 žmonių ir 
vyriausias tos dirbtuvės bo
sas — prastas darbininkas.
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248 Washington St
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limo, 
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Susi- 
aukų 
buvo

3514-16 Roosevelt Rd, 
arti St. Lotus Avė. 
CHICAGO, ILL.

AT FODRTgEN 
RAN Away To 
NtW Y'ORK

teisybę 
neturi

Prieš pradėsiaiH pro 
angliškas

upe, bet 
taip mus 
mes pp. 
padarę?

vakare 
kviečia 
žinomų 
namus,

&ORN 1905 
KEnTucKy-

thĄOtyENE

BAGDONAS BROS.
FURN1TURE 8 PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

TĖVAI DŽIAUGIASI KAI KU 
DIKIS GERAI MIEGA

three tears 
■z LATbR 

CHORUS GlRk

PlAYED in 
THE IRON 

VĄUUT *

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

p. Smalcliai. 
laimėjo p-i a 

mona,

130 N. La Saite St., Shicago, III.

Peoples Radio 
Valanda

lefT sTagh 
FOR, EuROPE' 
AND CONIRĄCT 

V/iTH

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

■ Didžiausia Bendra Ekskursija 
Gegužes 16—May ^ivu “UNITED STATES

‘/NAUJIENOS” - 
V. M. STULPINAS

, P. P. BALTUTIS 
i V / JOHN J. ZOLP - 
CENTRAL MfG.DIST. BANK

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

Mes parduodam vyrų aprėdalus pigiai 
J. PETRAUSKAS, Say.
3312 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 1162

Ganu Europiiku

PAIN-EXPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

Ketvirtadienis, vas

kiantj, budintį kūdikį ir greitai 
ir lengvai jį užmigdyti. Jį pa
taria daktarai ir milionai moti
nų prirodė jį esant saugų ir ne
kenksmingų. Keli lašai grynai 
ąugalų skanios Fletcher’s Cas- 
toria. užmigdys į kelias minu
tes piktų, neramų kūdikį ar 
vaikų! O nuo dieglių, konsti- 
pacijos, balčių ir paįrimų nie
kas negali lygintis Castoria. 
Chas H. Fletcher parašas yra 
ženklas tikros Castoria. Del 
saugumo šalinkis imitacijų.

t (Apgarsinimag\

S. P. Kazvvell and Co
RE AL ĖST ATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE 
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

me ne, sau. Ratilas), kad turi

IŠvengkite susigrūdimo ir jei ma 
noęe keliauti, išvažiuolcite 

anksti./!

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatine lietuvių 'skalbykla 
Cbicagoje

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939

Apie jaunuolių Aušrelę
» i • >1 •" *| i, 1 f.

Kaip jau buvo pranešta ii 
garsinta apie rengiamų vakare

SKOUNAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Šis deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskola’s ant 1 mų morgičių 
J. NAMON FINANCE CO. 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovebill 1038

J. P. EWALD
APDRAUDA. PASKOLOS 

PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Tel. Yards 2790

Savas Pas Sava 
— sako biznieriai

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas 

specialybė

4193 Archer Avė
Tel. Lafayette 1155

Linksmiausia Vyčių Ekskursija 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

Birželio 6—June taivu

BRUNO SHUKIS . 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus

4131 So. Frahcisco Avė.
Pbone Lafayette 5824

The Vilija Coal> Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom j jūsų namui 

3700 S. Spaulding Avė, 
Tel. Lafayette 2584 -

U. S.
ĄGĄ1N , AND 

conTRącT
WlTH 

UNITED 
AR-FiSTS

Kiekvienas žino, 
kad patogausias ir 
tiesiausias kelias į 
Lietuvą yra per 

KLAIPĖDA

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

•< /■ V', .išvyks iš New Ydrko
Kovo 21—March Laivių “FREDERIK VIII

Dabartiniom dienom daug žmo
nių ima Bayer Aspirin nuo dau
gelio mažų skausmų, ir taip tan
kiai kaip jaučia bile skausmą.

’ • ; /

Kodėl ne? Tai užtikrintas 
antidotas nuo daug skausmų. 
Jis veikia!

'Ir Bayer Aspirin tabletai vi
sai nekenksmingi. Tame jus 
turite daktarų užtikrinimą;‘jos •1 4 X* J •

BRIDGEPORT KNITTING
* SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai
F. SELEMONAVIČIUS. Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 34 86

Dėlto, neleisk' Šalčiu “per
sirgti”. Nelauk kad galvos 
skausmas “pereitų”.. Ar kad 
neuralgia, neuritis ar net reu
matizmas yra tai kas tokio ku
riuos turi perkęšti. Tik dak
taras gali kovoti su tokiais 
skausmais, būt jus galit visada

sutaisė armonikų 
muzika ir šokiai 

buvo papra- 
prie bunco žaidimo. ‘ C 
žaidimas yra nelygi-

Pereitų sękmttdienį klausė
mės lietuvių muzikos ir dainos 
iš galingos WBBM radio sto
ties. - 
gramų angliškas anaunceris 
trumpai-.papasakojo lietuvių is
toriją, jų papročius' ir dailę. 
Vėliau sekė choras, artistai so
listai ir solistės, paskui kalba 
angliškai prokuroro padėjėjas 
p. Mastauskas, pranešdamas 
visam pasauliui, kad Lietuva 
jau išgyveno trylikų metų ne
priklausoma, nurodydamas mu- 
ųsų senosios tėvynės nuveiktus 
didelius darbus, būtent, kad 
per tą trumpą laiką jau pasta
tyta keletą desėtkų naujų baž
nyčių, visa s eilė ' klioštorių, ir 
ant galo dar primindamas, kad 
Lietuva turi ir universitetų.

Nemažiau p. Mastauskas iš
reklamavo ir chicagiečius; sa- 
ke, kad ir čia pastatėme pen- 
kioįikų bažnyčių, tiek pat mo
kyklų (parapijinių) ir ligoninę

G. BURBA
Masu moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

Neįtraukite sau turtų, verčiau 
jiios atiduokite!

Šv. Antano parapijos klebo
nas vėl išleido savo “Pranešė
jų,” kur be kitko rašo:

“Mlisų Išganytojus sako “Ne
kraukite sau turtų ant žemes 
kame rudis ir kandis gadina, 
ir kame vagis iškasa ir va
gia, bet ^kraukite sau turtus 
danguje, kame nei rudis, nei

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestu 

4644 S. Paulina St. 
TeJ. Boulevard 1389

Universal Millinery 
Shop

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

3341 South Halsted St.

orai pasidžiaugti, nesą bonką 
iin-ExpeUerio su Inkaro vaixba~ 
nklhn kuria tarptautiniai naudo
ms (r giriamas kaipo skausmų 
gėlimų užmušėjas, dabar kiek-

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis ’ 

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yard, 5069

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų'Valdybos Kontragento Paštui Vežioti 

' '■ a 27 M(hitehall Street, Netv York City 1 _
oston, Mase.

AUTORIZUOTI LINIJOS AGENTAI CHICAGOJE: 
1739 So. Halsted St. 
- 3255 So. Halsted St. 
• 3327 So. Halsted St.
4559 So. Paulina St.

1112 W. 35th St,

Pasinaudoti Bayer Aspirin p a- 
engvinimui.
Bayer Aspirin visada yra ir 

jis visada pagelbsti. Apsipa- 
žirik su jo vartojimų skaitlin- 
gumu, ir išveng daug bereika
lingų skausmų.

šiuomi tariu nuoširdų ačiū 
advokatui K. Gugiui, kuris 
man labai teisingai patarna
vo. būtent peržiurėjo ir su
tvarkė labai painius rekordus 
surištus su mano tikiu, kurių 
seni, ir patyrę advokatai nega
lėjo sutvarkyti. — Taipgi ačiū 
Naujienoms, kurios man p. K. 
Gugį rekomendavo.

— Jurgis Sestokast K 
6338 So. Pcoria St.

• ‘ Chicago, Iii.
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gėnie ir dėkui nesakę atsitrau
kėme nuo stalo.

Bet lai dar ne viskas. Vai
šės dar nepasibaigė.
; šeimininkai paprašė visus 
svečius pradėti žaisti/ Atsira
do muzikantas, bet, armonika 
reikėjo taisyti. P-as C. Kairia 
tuoj susirado porų vinių, plak
tukų J r 
Prasidėjo 
Po tam motery 
šytos 
bunco
nant .-golfas, - - reikia lošti su 
partneriais, kad padariūs rei
kiamų - skaičių “skylių.” Bun* 
co -žaidimų baigė ir visos mo
terys laimėjo gražias dovanas, 
kurias davė 
Pirmų dovana
Šileikienę, dailininko žmona, 
pačios p-nios Smalelienes ir 
jų sūnaus Albino, gražiai ran
komis išsiuvinėtus paduškų 
užvalkčius. I .. # <

P-as Smalelis daugiausia 
čestavojo vyrus, kurie inty-. 
miai lošė “sixtikų.”

Užgiedojus • pirmiems gaid
žiams, pp. Smaleliai ūžfundi- 
no dar pusryčius, bet visi bu
vome sotus, tai ant galo susi
pratome, kad miego noris.
' Ir taip “apibiedninę” pp, 
Smalelius, skirstomės kur ,ka's 
sau po plačiųjų North Sjdų, 
nesužinoję vaišingumo prie
žasties. z

Nuo savęs tariu širdingų 
ačiū pp. Smėleliams ir visiems 
svečiams už\ malonų ir gražų 
draugiškumų. —Svečias.

m.e 
kalbėtojas turėjo minty “Nau
jienas” ir “Vilnį”). , Kodėl gi 
trečiąjį užslėpti? Ar “Draugas” 
ne dienraštis? Nors 
pasakius, “Draugas’ 
daug reikšmės lietuvių visuo
menėj, bet vis gi reklamuojant 
svetimtaučiams galima buvo 
paminėti ir jį.—Raulas.

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursija 
; i; R e n g -i a

Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras 
Liepos 3—July Laivu “FREDERIK VIII 
Liepos 25—July Laivu “UNITED STATES

FIRST PICTURB — 
16PSY AND EVA'
THEN — ,
somų ANP sotu

N0W W’TH 
STUDIOS

STARRED' IN •'THE
SHMGHM LAŠT'

...I I

.mAm

JOHN J. ZOLP’S
. REAL ESTATE 

Mokame už Lietuvos Bonus $80

4559 S. Paulina St

K ui turi ngas v ak a r ei i s
• ‘Z*

' Praeito šeštadienio 
sužinojau, kad mane 
atsilankyti į • gerai 
northsidicčių , veikėjų 
t. y. pas pp. Smalelius. Tu
riu eiti, kaipgi? Na,' ir neapsi
rikau.

Su žmona ir pp. Kaolinais 
kaip 8 vai. nuvykome. Rado
me keletą pažįstamų northsi- 
diečių. Pasikalbėjus kiek, pa
vadino mus eiti į žemutin, 
aukštą. Numaršavę nustebo
me. Musų tiktai koks pustuzi
nis, o čia ilgiausi.ąp stalas, ap
krautas visokiausiais valgiais. 
Na, sakau, kas gi čia do per 
“besieda”. Kas čia bus, klau
siame vienas antro. Niekas ne
žino. Už kiek laiko sugužėjo 
ir daugųiu svečių. Visi pažįs
tami, visi nortbsidiečiai kriau- 
čiai, bet visi nežino ko čia 
juos sukvietė ir dar rengiasi 
taip gražiai vaišinti.

“žinąr kų,—sakgu p. Kaulį* 
turbūt bus įkurtuves Už- 

palčnų Klubo. Juk čia daugu
moj visi užpalėnai.”

“No.—sako rimtu tonu p. 
Kaulinas — Tu nežinai kame 
(Jalykas — ‘no biznis here’l”

“Reiškia, surprais parc’ at
bulai. Suprantu!”

Sulošem porų “sixtikų”. At
važiavo pp. Kairiai, Zillė, Če
paitis, pp. Stasiūnai, Prusiai 
ir visi kiti, šeimininkai pava
dino visus prie stalo. Susėdo
me gal kokis virš trys dešimtis 
asabų. Visi gerarhe 
nežinome kodėl čia 
vaišina ir ka gera 
Smaleliams esame 
Valgome ir vis prašo, kad vai 
gytume kuodaugiausia. Paval

SLA 226 kftopgs parengimas.
Šeštadieny,/ vasario 28 <1. 

įvyks šokiai su painargini- 
mu Albany Hali, 3069 Wesl 
Armitage Avė. kamp. Albany. 
šokiams gros geras orkestras, 
ne iš Paryžiaus, ne iš Mask
vos, bot iš Clncagos.

Tai bus draugiško pasilink
sminimo vakarėlis; kokį north 
sidiečiai jau senai teturėjo.

Bilietus galima gauti iš kal
no pas šokių rengimo komite
tus arba prie durų. įžanga lik
tai 35c.

Northsidicčiai nepraleiskite 
progos neatsilankę i šokius. M.

M. J. KIRAS
REAL ESTATE .

* Parduodam, mainom ir rendnojim 
į - namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kas mčnesi nuo 

16 iki 32 puslapių didumo.
\ “TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS”, kas neskaito Margučio. 

Kaina metams $1.50 (8 mėnesius $1.00).
Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th St., Chicago, BĮ.
Margutį redaguoja-KOMP. A. VANAGAITIS.

Margučio Dainos
34 Dainos už $1.00

7 solo dainos, 15 duetų, 8 chorui dainos ir du trio, telpa vie
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, gražios Jr visi^ 
mylimos.. Tai yra A. VANAGAIČIO dainos. ' - •

Kas užsirašys 2 metams Margutį ir prisius $3.00, tas gaus vel-i 
tui “Margučio Dainos”. . ' • .

Reikalaukite iš Margučio. Siųskite" $1.00 paprastam laiške.

1 Paimkite blogiatuiį ii visų senų 
rfautsma — Retunatįama, arba 
Neurara. Neuralgijų. Mėšlungį 
Oakrpa Skaudėjimų. Dantų Gėli*

bereikalingas 
Skausmas!

tik pavaktuoklte kaip kelių minu-* 
tų patrynimas su Paln-Ebcpellerlu 
au Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimų. Sunku tikėti 
tam, kuria turėjo kankinančius 
skausmus.

O pralaimimu! apšlublmo h* 
•kaudejimo ii pailsintų ir litam* 
vytų muskulų-ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen* 
ta Jokia darbas nebus jums per
sunkus, Jdkis šokis nebus 
perilgai. Jus jausitės begaliniai 
SuBtiprliusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami .laisvų nuo skausmų kulių 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sunertas.;

Kartų patyrę kaip urnai ir efek
tingai Pain-Expelleris su Inkaro 
vųlsbalenkliu veikia —4 daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti sų kenksmingais ir vidurius 
ipsargtaančias vaistais, kad tuo 
budu sumažinti skausmų. ;

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET ■ —iiijiii lm 

Tel. Kcd^ie 8902

STAR DUST . Copy-ijht M’.dttest Featare Service

t*1. ,-.l‘ r........ t.............. ■■il.i iHĮnn !.W>W I .....

du dienraščiu (čių turbūt kandis negadina ir kame va
gis neiškasa ir nevagia.”

Kiek žemiau vėl rašo:
“šiandien konyertėlius pafi- 

imkite. Kitame Sekmadienį 
Mėnesinė Kolekta Parapijbs 
Reikalams. Visi aukuokite.”

■ ii uijn 1...... *■■■,. - ii.1;-
' : r ' I . ? . ■ ’ ■; S ' .z-

lį vasario 14 d. p. Lukštien$s 
svetainėje, galima jau pasaky
ti, kad vakarėlis praėjo su ga
na geromis pasekmėmis. Vai
kučių ir augusių prisirinko- pil
nutėle svetainė, kad net miela 
žiūrėti, kaip sugrįžo gražieji 
senieji laikai.

Tas. btiyo labai senai, aš te
bebuvau jaunas, greitas kaip ir 
kiti, ir. lietuviški šokiai ir dai
na skambėjo plačiai, tik metas 
po meto musų, ateiviai ameri- 
konėjo, užmiršo savo gražius 
zaislusi pamylo kojų kratinį ir 
kraipoką, o kurie to nepaken
tė x-—turėjo pasitraukti ir iš ša
lies žiūrėti. Ir aš žiūrėdavau ir 
manydavau, kas' bųs toliau..

Minėtas vakarėlis. Jie man 
vienam primine praeitį, o pra
eitų jaunystę atsiminti smagu. 
Aušrele .atgijo ir auga, tai 
ačiū . Juozo Uktverio-Kuzmic^ 
ko pastangoms. Kad mes to
kių žmoiiių daugiau turėtume, 
tai ne tik vaikučius pajuokina, 
bet ir suaugusiems ūpą palink
smina.

Mokytoja p-lė Kvietkauskai- 
tė prieypįano, Juozas Uktveris 
programų veda, pats padainuo
ja ir vaikučių chorą diriguo
ja. Vadinas, Juozas net chorT 
vedis!

Jo pastangomis sudainuota 
keletą Šimkaus, Vanagaičio dai
nų. Po programos buvo užkan
džiai. Labai gardus. Ačiū šei
mininkėms. Prie stalo pasaky
ta viena kita prakalbėlė. 
rinko keletas dolerių 
draugijėlei. Tostmcsteris 
Leonardas Aidintas.

Svarbu, kad visi tėvai 
yaikučiųų „ap
vestų. Be to jie ištautęs. Kaip

Išplaukimai iš NetV Yorko 
UNITED STATES Vasario 
FREDERIK VIII Kovo 21 

UNITED STATES.Balandžio 11 
FREDĘRIK yni Balandžio z 25 

PAVASARIO IR VASAROS EKSKURSUOS

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit, pas mus 
J. SPITLIS. Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5019

■C ll I.IC ASPIRIN
Aspirin yra tradą žymi? Bayer Fabriko Nonoaceticacidester oi fialicylicacld

NAUJIENOS, Chicago, III.. -

gražu butų, kad visos draugys
tės susidėtų ir kaip lengvai ga
lėtų tokį gražų kultūros dar
bų palaikyti. (

Metai atgal vargais nega
lais buvo prikalbinta Liet; Ka
reivių Draugystė globoti Auš
relę. Tuojau nekurie pasivadi
nę “gerais lietuviais” šoko 
piestu prieš tai. šiandien tokie 
jau gauna nosį. Aušrelė pati 
gyvuoja be jokios globos, ir 
lietu vystės dvasia šviečia jau
nuolius. Ilgiausių metų!
' ' —Svečias

’z**’ o 0 
Bayer TdtJlels

Aspirin
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NAUJIENOS
Tht Lithuanian Daily Neun 

Pablished Daily Except Sanday by 
the Lithaanian News Pab. Co., Ine.

1739 South Haltted Strett 
Telephont Roouvelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

$8.00 
4.0Q 
2.00 
1.30 

... .75

• NAUJIENOS, Ohiclgs; III. .
*

Subsctiption Ra t ei:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year ontside of Chicago
$8.00 per year in Chicago ,

3c per copy

Entered as Second Class Mattel 
March 71 h, 1914* at the P<ut Office 
of Chicago, III., under the act of March 
3rd 1879.

Naujienos eina kasdien* iiskiriant sek
madienius. Leidžia “Naujieną” Bendro
vė, 1739 So. Halsted St, Chicago* I1L 
Telefonas Roosevelt 8500. /

Užstakymo kataaT
Chicagojc — paimt

Metama .......-..L........................
Pusei meti| ---------- -- -------- -----
Trims mfaesiama ---------------

* Dviem mintsiapaa .. .......................
Vienam minėsim

Chicagoj pet iineiiotojuas
/Viena kopija  ....................... 3<į
Savaitei 18c
Minėtini —--7;-—75« 

Suvienytos^ Valstijose. įĮi Chicagoj*
paimi , j

Metama $7.00
Pusei metą ...................................... .  3.50
Trims raineliams  ........... .. 1.75
Dviem minėdama L 25
Vienam minesiui .75

Lietuvon ir kimi hžtieninose 
(Atpiginta)

$Š.O0 
4.00 
2.50

'Metams 
Pusei meti} ______
Trims mtaesiams M

■ Pinigui reikia riesti palto Moficy 
Orderiu kartu su užsakymo.

PRAMONĖS REORGANIZAVIMAS

noti. Jie pasisakė už “nepriklaučoinyb'ę”, bet jife dairės 
si, ar neatsiras kitas “Dievo pateptas” valdovas, ku
riam Jįe galėtų tarnauti. Lietuvą tuomet buvo okupa
vusi ^ąizerisfcos VoKietijos armija. Kaip bematant, 
musų klerikalai ir kiti ^tžągareiviai pradėjo susiuosty- 
ti su Vokietija ir\pradėjo “amžinais ryšiais” jungti 
prie jos Lietuvą.

Vokietijos Pevoliutija (1918 m. pabaigoje) užkirto 
tam kelią. Visas monarchiškas šlamštas turėjo būt iš
mestas Jauk, ir dabar jau beveik visi Lietuvos visuo
menės sluoksniai pasisakė už pilną Lietuvos atsiskyri
mą nuo kitų valstybių. Bet ne visi pasisakė nuoširdžiai. 
Buvo, pagaliau, ir tokių, kurie dar vis geide pas ką 
nors gyventi “ant burdo”<

Dalis radikalų, patekusi Rusijos bolsevizino įtakai,' 
norėjo sujungti Lietuvą su Maskva, Kai. kurie tų radi
kalų (Angarietis, Kapsukas ir k.) net vedė Lietuvon 
rusų raudonąją armiją 7 užkariauti ją, ir buvo jau pa
dėję po komisarų letena daugiau kaip trečdalį Lietuvos 
teritorijos. • i i < .. i p.,.Į

Kiti atviri Lietuvos nepriklausomybės priešai bu
vo dvarininkų luomas (apie atskirus dvarininkus čia 
nekalbame; kai kurie jų ėjo už Lietuvą). Dvarininkai, 
bandė ginkluotus sukilimus organizuoti Lietuvoje (Pę- 
oviakai!) ir darė konspiracijas su’ Lenkijos ponais. 
Dvarininkų luomą nepriklausoma Lietuva sutriuškino, 
pravėsdama žemės reformą. Bet dalį Lietuvos 
hiaus kraštą'— jiems pavyko, su Lenkijos pagelba, at-1 
plėšti ir prijungti prie Lenkijos. Pilsudskis ir daugeles 
jo artimiausiųjų t bendradarbių tai — Lietuvos dvari
ninkai, sukilusieji prieš Lietuvą ir atkeršijusieji jai 
už dvarų panaikinimą. Ta klika šiandie, pasiremdama I 
kariuomene, valdo Lenkiją. z

Dar yra tečiąus dvarininkų sėbrų ir Lietuvoje, tai 
— tautininkai (todėl žmonės nebalsuodavo už juos per 
rinkimus į seimą). Jie su ginklo pagelba pasigrobė'val
džią į savo rankąs. Kold vari ninku ,.gąįįavp1ebuą Nu
versta Leilkijdje 'ir Lietuvoje, tol .Vilnius Lietuvai ne
grįš.

Į rašytojo Upton Sinclairo klausimą^ ką prof. A. 
Einšteinas manąs apie ekonominę būklę Jungtinėse 
Valstijose, pastarasis atsakė:

X “Dabartinis sunkus Hnkos krizis, mano įsitiki
nimu, yra aiškus,įrodymas, kad ekonominė organi
zacija — jei apie tokią šiandie galima .Lalbėti — 
nepatenkina reikalavimų.” 
Ekonominį gyvenimą, prof. Einšteino nuomone, 

reikią “sureguliuoti taip, kad žmonių gyvenimui nebe- 
gręstų daugiau nė jokie kriziai”. . 4

Tas mokslininkas, vadinasi, pripažįsta, kad dabar
tinė ekonominė santvarka turi būt pakeista. Bet kaip 
ji turi būt pakeista, kad, anot jo, nė joki kriziai dau
giau nebegręstų žmonių gyvenimui?

Krizių esti visokių. Rusijoje šiandie, sakysime, 
trūksta gyventojams paprasčiausių praiponės produk
tų ir maisto’ (nekalbant jau apie geležinkelių ir visos 
transpdrtabijos sistemos suirimą).. Ųž rūbus, , batus, 
sviestą, mėsą, daržoves tenai žmonės turi mokėti ne
svietiškas kainas vadinamoje “laisvoje” rinkoje; o val
džios -krautuvėse 
ti. Del anglių stokos, Rusijos miestuose neapšildomi 
butai, trūksta elektrikos šviesos, ir t. t.

Aišku, kad Amerikos krizis yra visai kitokios rų- 
šies. Čia prekių netrūksta: jų yra net daugiau, negu 
žmonės gali išpirkti. Čia yra, kaip prof. Einšteinas tei
singai sako, rinkos krizis.

Prekių stoka (o ypač, maisto stoka) yra, be abe
jonės, daug blogesnis dalykas, negu prekių perviršis. I ^sibatar* Fixtxxwwov“*iy¥c uuu jomiuhiv

bS Taigid" M eražu «***• Wl» i *«-■kaip padaryti, kad _jos_pasiektų vaitotojus, bet bloga, nepriklausomybę. Matėme, koks jisai buvo iki šiol.,
kuomet prekių visai nėra arba yra taip mažai, ^domu, koks jisai bus tolinus. ' ■ •
žmonėms jų neužtenka. Taigi ką ten neciulbetų bolse- ' _____ v ......
vikiškos lakštingalos, o Amerikos krizis, palyginant su| 
krizių (arba kriziais) .sovietų Rusijoje, nėra taip jau 
baisus dalykas.

Jį butų galima be didelio keblumo pašalinti, — jei-' 
gu tik turėtų šavo rankose galią tie, kuriems jį paša
linti yra užvis svarbiausia. Bet galią šiandie turi ne 
jie, o tie, kurie visoms keturioms priešinasi bet kokiam 
esančios santvarkos pakeitimui. Kapitalistai kontro
liuoja ne tik pramonę, bet ir valdžią, ir ta valdžia yra 
taip užsispyrusi palaikyti “senąją tvarką”, kad ji prieš 
kiekvieną naujenybę stoja piestu. Net toks, pa v. pa
prastas daiktas, kaip valstybinė darbininkų apdrauda 
nuo nedarbo, jai atrodo pavojinga visuomenės pagrin
dams.

Šitokiose aplinkybėse ekonominis reorganizavimas, 
apie kurį kalbėjo prof. Einšteinas, yra neįmanomas. 
Jau ir. Amerikos liberalai pastaruoju laiku ima supras
ti, kad be politinės galios negali būt išrištas ekonomi
nis klausimas.

Vii

Lietuvos d vari

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS KELIAS
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mutas atsidavusiemfe ;kuni* 
gams, o taipogi kantrybės ir 
ištvermes tiems,- kurie ken
čia ir kentės persekiojimus.

“d. Raginti, visuš įktalli 
kų vadus j viėnybę įr vienin-į 
įą kovą, prašant Dievo pa
taikos ją darbams.” 
Proklamacijos pabaigoje, gra

sinama, kad “mes dabar Vy
riausybę prašome, toltau rbį- 
kalausime ir nenurimsimę tol, 
kol iškovosime tau kas mums 
^šventai priklauso.”

Įdomi tame atsišaukime yra 
yieta, ;kur purodpma į Meksi
kos klerikalą pavyzdį. Meksi
kos kunigai organizuodavo 
ginkluotas bandas, kuri užpul
dinėdavo atskirus kareivių bū
rius ir pasažieriniUs -trauki
nius su šaukmais “Tegyvuoja 
Kristus karalius!’’ Argi Lietu
vos krik-demai ketina toliausi 
irgi tokiu į>at budii kovoti “už 
šventą tikėjimą’’?

Tur ^but, už šitos proklama
cijos platiiiima pastaruoju lai
ku daugelis klerikklų veikėjij 
Liėtuvoje buvo policijos kvo
čiami ir traukiami tieson. x

Į»—TU■ M 
te

J

mo iiftrys, turis Jatig dilbiB or
ganizacijos labui. Bet ką yra 
įero padūrę Susivienijimui dą- 
bąrtįniąk geradariai? /zJei jie 
bus mdihT reikalingi, tai pasi- 
samdysime. Valdyboj pakanka 
adv. Gugid, o kiti -tegul būna 
legaliais patarėjais, jei tokie 
btiš reikalingi. 1

Ktan jati taip pUlti dabarti
nę Pildomąj ą Tarybą ? Kata 
ieškoti priekabių? Ar todėl, 
kad sekretore Jur^eliute tau
pė • Susivienijimo turtą, ka^ 
bemėtyti be reikalo centą? 
Ačiū tam susidarė, lėšų fondas 
iš $60,000. Dabartiniai, gerada
riai tad ir galį leisti tūkstan
čius ir-imti po kelis šimtus už 
laišką rašymą.

Kokiais sumetimais visa tai 
yra daroma? Ar tai nėra šad 
Vietą ^ieškojimas? Ar tai hera 
priekabiiį ieškojimas? /

Aš parašiau adv. Oliui, laiš
ką, į kurį gavftu titrai advo- 
katišką. atsakymą, kuriame iš
kraipyta mano mintys. Tik dėt 
ligos negalėjau į tą atsakymą 

I dtiofi savb dtsakytaą. Visą tri
jų Wbrceštrio kuoįą nariai gy
vena šantaįkbj ir žilio; tą daro. 
Mšiyčląmi tikrą politišką įro- 
b^garidą, mes negalime tylėti.

Ketvirtadienis, vaš. 19, ’31
* * \ i ** 4 i i • * ‘ j * *’’ *»

Mėš vlsiibmet. busime su ta val
dyba, kurią dauguma narių iš
rinks. Tai darome ir dabar.

Mes žinome valdybos darbus 
ptaeityj, > 4-ji teisingai dirbo. 
Dabartinė komisija jokiu budu 
negali įrodyti, kad iš Davenio 
paskolos butų Pildomoji Tary
ba pasinaudojusi. Jeigu komi
siją butą suradusi, kad P. T. 
pasinaudojo iiors vienu centu, 
tei bątą kitaip pasielgta: ko
misijos nariai butą gavę vietas. 
Tik visa bėda ta, kad turėjo 
nutarti, kad teisėjai (t. y. ko
misijos nariai) nekandidatuos. 
Jėl tas nutarimas nebitfų pra
ėjęs, tai jau turėtume P. T. iš 
advokatą* .

• Tai žino’dami, mes netylėsi
me. Jus, vyrai, darykite, kaip 
norite, —worcesteriečiai nėra
jrarikis nei Gegužio, nei Jurge- 

, liūtes, bet stovi S.L.A. sargy
boj. Jie air.bo ir dirbs organi
zacijos naudai. Jei kas daro ko
kius užmetimus, tai turėtų gę- 

lykus patirti. Jokios 
Wbrcesteriečlams neap-

riaii dalykus patirti
vietos ______ _
eina, — jiems rupi tik organi
zacijos reikalai. Todėl nedary
kite mums be reikalo priekaiš-

.... ; .... . ... •
SLA 358 kuopos pimlttittkas 

—P. A; Dedynas
!«■

SLA. reikalu A. COriait Dbyle * Laisvai vertė P. K-as

TOTO ŽIEDASKadangi dabar visi pradėjot 
rašyti apie SLA reikalus, ir 
kaip kas iŠtaąiio, taip daro sa
vo išvadas, tai, taaniifi, kąd^lr 
man “Naujienos” heatšisakys 
duoti vietos. Del nesveikatos

Bet ir nepriklausomgję Liet^vpję^^įįetĮjviu.,, tąųtd jau per JlgokącJaikątnniękd.^J 
šiaridiewiief&*• žėpfildatisotai& Lietuvos ' klerikalai Įrašiau- Bet matydamas, kad

“Naujienos” . jau kelis kąrtąs 
paminėjo w6i’0eiteHečiiiš kaipo 
gerus Gegužio ir Jurgeliutėsj 
rėmėjus, nbriu dėliai td kelis 
žodžius pratarti. Ypač gal biis 
ne pro 'šklį paaiškinti, kodėl 
worcesteriečiai stoja už SLA 
Pildomąją Tarybą. .

Mes atšimėndihe gaita gerdl, 
kaip visi stdjotaįe j kovą sii 
komunistais, kad musų ilgų 
metą darbas nehheitą niekais. 
Tąsyk prieš Pildomąją Tarybą 
Plekas įiėsakė nei žbdžlp, --- 
visi tylėjo. Ta pati spaiida Irgi 
tylėjo. Seimas, kuris turėjo 
galią, ^paskyrė komisiją,, kad 
ištirtų visą rbikalą. Bet kdnii-! 
šijbš iiariąi Viėįbj . tyrltao uęf 
paruoŠitao raporto sbkamata 

Į seimuk tijbj pradėjo tėjigti re- 
vbliuciją bei perversmą. Mdty^ 
dataiaš toktaš dalykus; ai- f|li' 
tylutį fcerit tiėiiks svėikdi pro
taujantis narys?
. Įkas dirbo tais sunkiais tal
kais? Apib tai dabar jau uj^ 
niifeta. Rėjkta .biįti gęrii ^isą 
amžių ir dirbti kitani, ir jbi 
padarysi. vįeną klaidą, tai jeu 
žuvęs. Toks bent ' dabartinės. . 5
komisijom nhsistatyiiiaš. veninio Sunkumą.

Meš ^oręėštbrięčiai itabihė, mirti ir tup budu susi jungti 
kad dabartines komisijos na-l?nnTri nflRflnlv an 
riai: sau vibtą ieško. Jeigd jie deja, negalėjau. Kančia buvo 
sau .yietij nėifeškotį, tjii W neišpasakyta. L atsafgia.i pakėlęs, išvedė
pareiškia , vięsai, kad'sekau-1 Mano draugas Pahhsas irgi is tavo kambario* ir toliau — 
.ciais rinkimais nestatys., savo kįvį pdihytajta tiianb glitai į gatvę, 
kandidatūrą. Juk ^dabartiniai 1 vtattalhkbdukterj. ta- A .
Susivienijimo Spartai PrtešLįtaą jK tnėilė bkVo attaešta. 
kelis metus nei nesapnavo dpie kokia buvo mano kančia,

I isivaižduoti eiliniam Žmogui 
l ne5a 1 ^buą'tojai.Į^įky .̂ įįi kartą, mdn didžiau-1 

šiam riuliudimė. gulint, pas ma
ne j kambarį. įėjo Parnasas ir 
pasakė:

—Aš galiu su ja susijungti! 
p —Juk tu, kaip ir aš, nuo 
mirties apsaugotas! — tariau 
jam nustebęs..
—išradau stipresnių vais

tą, kurie užmuša tavo Vaistus 
ir žtnogui grąžina •mirtingumą.

I j-45iįok ir man tų vaistų ! —

nusijuokė.

dar
susirado, vietoje Rusijos carb ir Vokietijoj kaizerio, 
n dują užtarėją: Vatikaną. Konkordatu Lietuva yra su
rišta. Mokyklas, sulig tuo dokumentu, kontroliuoja ku
nigai; papos laiškai kunigams yra .aukštesnis įstaty
mas, negu valdžios patvarkymai. . Kol bažnyčia Lietu: 
voje nebus atskirta nuo valstybės, o mokykla nuo baž
nyčios, tol Lietuvos priklausomybe nuo Vatikano ne-

Visiems žinoma, kad Lietuvos nepriklausomybės 
obalsį pirmiausia iškėlė radikalė Lietuvos inteligenti
ja, susivienijusi su susipratusiais miestų darbininkų 
būreliais po socialdemokratų partijos vėliava. Tai bW 
vo 1896 metais. z

Kiti Lietuvos visuomenės’sluoksniai dar ilgą laiką 
tam obalsiui nepritarė. Kunigai jį griežtai 'smerkė, sa
kydami, kad lietuvių tauta esanti “iki kaulų smegenų 
kdnservatyviška” ir esanti ištikima “Jo Malonybei. Ru
sijos carui”. Ūkininkai arba tikėjo taip, kaip >kuiiigai 
mokino, arba visai apie Lietuvos reikalus negalvojo; 
kur tu, girdi, su ta “lietuvyste” nueisį! Dvarininkai 
laikė save lenkais, ir mintis apie nepriklausomą Lietų; 
vą jiems buvo nelemtas “litvomanų” išnfislaš.

Kuriuo gi budu Lietuva vis dėlto pasidarė nepri
klausoma? \ 9

• Pirmoji Rusijos^ r^lii^ąt(^ fr ■^$ą’p^ž'a-‘
diųtas judėji^ias<Liėtį^ojįę paš^lėąde^lą^yės^-i&eją fplaJ 
čiąiusiose Liėtwos^diįrbinitnkų irAval|tį^ų miniose. So-., , . _ v ?
cialdemokratų partija iš mažos ' slaptos organizacijos SLAPTA ^ĘLĘRŲ^LŲ PRO- 

, išaugo į didelę politikos jėgą, ir šimtai tūkstančių zmo
nių pasidarė jos obalsių pasekėjai. v \ g -

Antroji Rusijos revoliucija (1917 iii.) padarė galą Į vienas laikraštis perspausdi- 
klerikalu <,ižtikimvibfii,, Rutains carizmui- Kai caro sos-ln^ nroklamačLia, kuria

Apžvalga
GRAŽIAI Iš SAVĘS

PASIJUOKĖ

“Vienybūs” humoristas 
galvojo parodyti, . kaip blogi, 
palyginaht su. ja, kitų srovių 
laikraščiai. Tuo tikslu jisai įsi
vaizdavo, kad atvažiavęs iš Lie
tuvos prof.' Mykolas Biržiška 
aplankė įvairias redakcijas, ir 
visur jisai buvęs kvočiamas, 
ar jisai turįs rekomendacijų 
huo to arba kito partijos cent
ro Lietuvoje. Pagaliau, sve
čias atvykęs į Bręoklyno fa- 

Įšiętų pastogę, ir ve kas ten at
sitikę: . v

“Ateina prof. į ‘Vienybę’.
“ ‘Sveikas, sveikas’ — pro

fesorių pasveikina, ‘lar tamsia 
I lietuvis?” *

“ ‘Taip’, — Biržiška atsake.
“ ‘Na, tai prašome į miisų 

( ?) Ameriką. Busite musų ger
biamas svečias*. ”

’ Tai T‘Vienybčš” štabas, va
dinasi, nežino j o net, kad prof. 
M. Biržiška yra lietuvis!

Iš tiesų, ar mažaį ten viso
kių “prof.” po svietą važinė
ja, ir ką toki “tautybės* eks
pertai”, kaip Valaitis Urba Gin- 
kUs, gali žinoti, kuris jų yra 
lietuvis, o kuris jię?

Laimė,, kad Biržiška galėjo 
juos apšviesti (reįkąiĮn esant, 
jįsąi butų . gaiėJfežę;wviėiĮybįfe- 
čįams” ir savo našportą paro-

su-
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KLAMACIJA PRIEŠ LIETU
VOS VALDŽIĄ

—.—; ■ ■ ............. .J;........   ,

tautininkų valdžią, šaukdami 
katalikišką visuomenę į ‘'kovą 
iki galo”.

Tam1 nelcgąliškai platina
mam lapelyje, dūodama šeši pa
tarimai » (“nuostatai”) katali
kams, kurie skamba taip:

“1. Turime visi, kurie ne
šiojame širdyse Kristaus į
mokslą, ir meilę su visu at
sidavimu klausyti musų go
biamų ir mylimų Ganytojų] 
balso. Katalikų sukis — tas 
ne katalikas, kuris nekladso 
Vyskupų balso, neaukoja ša-, r 
vo laisvės ir gyvybes BUžny-

- čios labui.

“2. Turime klausyti savo 
kdnigų ir pdsaulieČių katali
kų vadų nurodymų, nes iik 
būdami drausmingi -laimėsi
me., /

“3. Turime visose sueigo
je siųsti Vyriausybei pro
testus, be''jokios baimės, sd 
visų atsidavimu, nes ten, 
kur yra principų klausimas; 
ten baimės negali būti. Prin
cipai, nusistatymai, Kristadš 

• mokslasv yrą Brangesni
kalėjimus ir tairtį. Tai Įrb- 
dė pirmųjų krikščionių pa
vyzdžiai, tai, įrodė Meksikos, 
Rusijos ir^ kitų ,šalių perse
kiojamieji krikščionys.,

“4. Turime gražiu, kiiltu- 
ringu budu boikotuoti visus 
tautininkų Ir Vyriausybės 
žygius, kurie yra daromi ją 
Sustiprėjimui (išskyrus tuos 
Vyriausybės 'įsakymus, ku: 

rrįe i rišasiy su amųsu j vąlsitybča

inteąėrai j mįims ■ brahgesąi 
negu jįjįėnis; .4 taes įkatalikai 
j ai laisvę iškovojome). . ;

“5. Savo maldose prašyti
Aukščiausiąjį pagalbos muštį • --.y.* >*• 6 ae

kovose, visokios palaimos įt rasti , gerų ir užšitkfniVdsiiį 
SėkmtaŽiitat) darbuose ntašų nūHą. Jei hies turime Šiandien 
brangiems Gąnytajams-Vys-Įadv. K. Gugj, tai mes žinome,

i
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(Pabaiga)

girnas didelis ir todėl lengva 
širdim aš išgėriau savo išras
tuosius vaistus, kad kuo il
giausiai gyventi... * Jaunatve 
taip pat ir dosni. Savo išrastų
jų vaistų aš nepagailėjau duo
ti ir geram draugui, .taip pat 
pasižymėjusiam chemijoj jau
nam vaidilai Parmsui. Jis bu
vo rimtas it ^darbštus vyras. 
Kai aš, padaręs savo išradimą,- 
tuoj mečiau darbą laboratori
jose, Parmsas, nors užtikrin
tas, kad gyvens ne trumpiau 
kaip aš, tebetyrinėjo toliau 
chemiją...

Savo mylimąją aš pradėjau 
įkalbinėti, kad irgi išgertų ma- 

į no vaistų ir tuo budu 'kartu su 
manim iššąugotų savo grožį ir 

į syeikatą. Ji Ilgai nenorėjo su
tikti, tvirtindama, kad tat la
bai svarbus reikalai.

Vieną rytą; nuvykęs į savo 
mylimosios namus, sužalojau, 
kad ji serga. Įbėgęs pas ją ra
dai! ją mirštančią..; Mano Vais
tai jau negalėjo padėti ir ji... 
tairė. Netikėta liga ją iš įmi
nęs ateine; • v- /

Tada tat aš pajutau visą gy
veninio

—To tu niekad nesužinosi!
— pajuokiamai 
sas ir išėjo.

Kitą dieną Parmsas mirė...
O aš?... Aš, mano vaistams 

tebeveikiant gyvenu ir dabar. 
Aš Savo akimis mačiau Egipto 
žengimą, mačiau kultūros kles
tėjimą, žlugimą, vėl klėstoji- 
mą,* vėl žlugimą... Aš keliavau 
į visas šalis įr gyvenau visų 
tautų tarpe. Visos kalbos man 
Žinomos... Visaip aš stengiausi 
trumpinti nUpbodų laiką, visaip 
stengiausi per ilgus šimtme
čius išrasti 'vaistus, nuo kurių 
galėčiau mirti, bet negalėjau, 
kaip negalėjau užmiršti savo 
Atriids ir pamylėti kitą mbte-

visai nese-
aš perskaičiau kažkur,

Troškau

ųnam pasauly su mylimąja, bet;
<« • ’ 1* i 1

Ir tįk, pagaliau, 
nai, 
kad Egipte mokslininkai rado 
mumiją, ant kurios krutinės 
pb dangčiu buvo padėtas žie
das. Iš karto spėjau, kad tai' 
Toto žiedas! Gudrusis Parm
sas paslėpė jį ant mano myli
mos Atmos krutinės, žinoda- 

jmas, kad aš jo ten neieškosiu...
Po to ilgai ieškojau įvairiuo

se muziejuose, kur padėta- At
mos mumija ir žiedas. Radau 
juos čia. < iii

Baigęs pasakoti, keistas žmo- 
£ IgUš, paėmė fiž pečių nustebi

mo stabu Virtusį misterį Smi-

įįbse'
Bet šiandien jib iioH mušą or
ganizaciją išganyti. Mes mo- 
kėjbtaė Sušiviėhijitaą išaugin
ti, mes padarėme klaidų, ir 
mes mokėsime tas klaidas ati- • 
taisyti. z„ .

štai kędčl mes wbrcesterie-
Čittį stovitaė sargyboj. Mės ^į- 
nojntL kad mes sudarome di- 

i del^hlalį Sųsivieiiijimo ndHų 
ir mes turime ieis^ tarti savo 
žodį dėl dabartinės Pildomo-, 
šjoš Tarybbs. Ji dirbo ir tebe-1 

be .................................
bar leidžia’ > musų “išgelbėto- 
jai?. * h' a i

Mes worcesierie.čiąi manome, 
kad ir be advokatų galima su-

r^-Duok 
Šokau Jprie jo.

Anglas atsigręžė. Valandėlę 
šaiiša egiptiečio Sosros figufa 
dar matėsi muziejaus duryse. 
Tačiau durys tuoj bžsidarė...

Antrą, dieną po savo sugrj- 
žįmo .į Londoną, misteris Džo- 

Inas Varišittartas Smitas per- 
škaite laikrašty šitokį praneši
mą:

'“Keistas įvykis Luvre. Va
kar rytą, didelėje Egipto salė
je, darbininkai, tvarkydami 
muziejų, rado vieną muziejaus 
tarnautoją fiegyvą, prie ati
dengtos mumijos. Mūmijiį nu- ’ 
mitčljs laikė glėby. Viena spin- 

Į tų, kur laikomi egiptiški žie- 
dėV, išplėšta., Spėjama, Kad šis

>’ i-V-Aš i irgb tuos vaistus išra
sta! ~ šaiikiau toliau.

—Ne, neišrasi! Tiem^ vais
intas feikalingą < turėti 
Toto Skystimo. . ;

—Aš pripuolamai tai pąty- P 
riau.

kokiam kolekcionieriui,' bet nu
sižengimo viėtoje netikėtai mi- 

v re hud širdies paraližd. Kalba- 
ma, kad miręs buvo nežinomo 
amžiaus, keisto bado ir kad ne- 
liko nė vieno jo giminaičio.” 

- r“T"i
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Ketvirtadienis,' vas. 19, 
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių
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Bedarbių šelp. Kom. 
knygų peržiūrėjimo 
komisijos raportas
Knygų peržiūrėjimo komisi

ja, rado knygas pilnoje tvar
koje. Aukautojų vardai ir (ant
rašai, ir kiek kas aukavo taipgi 

. ir datos užrašytos aiškiai ir 
tvarkiai. Taipgi išlaidų ran
dasi visos originalės bilos, ir 
kam kiek aukauta, ar išmokėta.

įplaukos nuo pradžios be
darbių šelpimo Komiteto susi- 
tvėrimo, tai yra lapkričio 21- 
mos d. 1930 m. iki ir su vas 4 

diena, 1931 m., pinigais yra 
$389.62.

Išaukauta ir išleista dėl val
gių ir kitų dalykų bedarbiams 
šelpti yra sekančios išlaidos: 
nuo lapkr. 24 d. iki ir su vas. 
4 d., 1931 m.

Nuo 24 d. Tverionui už parve
žimų rūbų 1 dol.; Maistas be
darbiams 72c.

Nov. 25 d. ir 26 d. bedar
biams carfare 50c. Nov. 26 d. 
maisto becįarb. 2 dol. Nov. 28 d. 
maisto už 1 dol. Nov. 29 d. Tve
rionui 44c. Nov. 29 maistas 
bedarbiams už 6 dol. Nov. 30 
maisto už 75c ir bedarbiui car
fare 14c. Dccember 2 d.. Tverio- 
ryji dėl -nusipirkimo anglinio 
pečiaus 10 dol. Dec. 3 Tverio
nui dėl rendos užmokėjimo 10 
dol. Dec. 6 d. Tverionui dėl an
glių nusipirkimo 10 dol. Dec. 
10 d. maistas bedarbiams 3 dol. 
Dec. 11 d. maistas $2.19. Dec. 
12 d. dėl valgių bedarb. 2 dol. 
Dec. 13 d. Tveriono išlaidos 
2 dol. Dec. 13 d. už valgius (4 
bilos) $5.35. Dec. 15. d. per Ele
ną Bertcher dėl maisto $7.65. 
Dec. 16 dėl maisto $5.10. Dec. 
17 Tverionas išlaidoms $5.00 ir 
už valgius bedarb. $3.27. Dec. 
19 d. maistas ir kitos išlaidos 
$13.39 ir Liet. Auditorijai' už 
svet. ir gėrimus $27.50. Dec. 22 
d. Naujienoms už tikietus $3.- 
50 ir auka $1.81. Dec. 23 d. 
Tverionui išlaidos 45c. Tverio
nui už gasą ir aleoholį $2.10 ir 
valgiai bedarb. $15.73. Dec. 24 
d. dėl valgių ir car fare $32.47. 
Dec. 29 Tverionui išlaidų $5.00. 
Maistas bedarb. $8.71 ir už an
glis bedarbiams (9 šeimynoms) 
$37.90. •

Jan. 6 d., 1931 m. , Tverio
nas dėl gasolino $1. Jan. 8 d. 
Tverionas $2. Jan. 10 d. Tverio
nas 49c. Milius fotografas už 
parvežimą $5.00. Maisto 80c. 
Jan. 12 maistas 2.00. Jan. 14. 
Maistas bedarb. $1.55. Jan. 17 
už maistą $56.50. Naujienoms 
už tikietus $2.50 ir car fare 
25c. Jau. 19. Maistas ir, car 
fare bedarb. $2.28. Jan. 21 
maistas ir car fare bedarb. $3.ę 
75.

Febr. 4 d. maitsas dėl bedar
bių $11.60 ’įki ir su Febr. 4 d. 
viso išlaidų susidaro .... $316.29

Įplaukiu buvo per Bedarbių 
Šelpimo Komitetą gauta $389.62

Per Naujien. surinkta $61.31

why musų artistiškame pasau
lyje.

Vienas vardas, kuris per pra
ėjusius dešimt metų labai daž
nai figūravo chicagiečių ben
giamuose programuose yra po
nų Sabonių. Iš pradžių buvo 
tiktai ponia Leokadija Sabonie- 
nė, smuikininkė, ir ponąs Kas
tas Sabonis, baritonas, bet per 
pastaruosius kelis metus daug 
ir ypatingo dėmesio j save at
kreipė ponų ' Sabonių jaunute 
duktė, Sylvija, savo žymiai pa
sireiškusiu talentu kaip pianis
tė. Taip kad ši muzikališka 
šeimyna jau nuo seniai yra 
gerbiama už savo pasišventimą 
ir lavinimąsi muzikoje savo į- 
vairiose, srityse, ir stengimąsi 
atsiekti ko nors kilnesnio, gra
žesnio savo gyvenimo papuoši
mui ir kitų malonumui.

Praeitą sekmadienį Dievo 
Apveizdos svetainėj, kur įvyko 
pono Sabonio vedamo choro te
atras ir koncertas ir Lietuvos 
Nepriklausomybės paminėji
mas, ponų Sabonių šeimyna, 
apart savo mūzikališkų gabu
mų davė publikai įvertinti ir 
savo gabumus kaip vaidintojai, 
statydami scenoje dvi komedi
jas: “Netikėtai” ir “Knarkia 
paliepus”. Ir čia jie visi trys 
pasirodė geri artistai. Abidvi 
komedijos buvo gerai sumoky- 
tos, progresavo gyvu tempu, 
taip kad juokų buvo užtekti
nai. * Albuose veikaluose vai
dintojai sukūrė atitinkanČidš 
tipus.

Be ponų Sabonių ir jų dukre
lės Sy vii jos, abiejuose veika
luose vaidino dar p. J. Bulevi- 
čius, kuria gryna dikcija ir 
graži lįetuvių tarmė yra didelis 
phisas scenoje; p-lė O. Klebo- 
niutė, išdykusios tarnaitės * ro
lėje; p-lė O. IMockaitė ypatin
gai gerai vaidino “kūmutės” 
rolę, ir p. A. Lorencą, žydas 
viename ir tarnas antrame vei
kale, ir-gi išlaikė savo skirtin
gas linijas.

Yra’ geistina, kad musų ren
gėjai teiktų publikai daugiau 
sceniškų veikalų, nes per pas
taruosius kelis metus ši dailės

srytjs buvo kaip ir apleista, o 
tuo tarpu 'publika mėgsta gerą 
ir gerai pastatytą veikalą. Tie
sa', reikia daugiau padirbėti da
lyviams, kad tinkamai prireng
tų veikalą, išmoktų roles atmin
tinai, etc., bet rezultatai yra 
dėkingi. , .

Ponai Saboniai vis laikas nuo 
laiko duoda pan'a'šių spektaklių 
ir sykiu su jų labai dažnu daly-' 
vavimu musų muzikališkuose 
parengimuose nėra nė ko ste
bėtis, kad jie yra populiarus ir 
visų mylimi artistai.

MS-UJIENOS, Chicago, Ui.
■I y II *»!■! " ■ ................ ..

reikalavo, kad unija' išsirinktų 
jiaujus viršininkus;

3. Spėjama, kad dėlto, kadan
gi Couchene turėjo kaip tik 
apointmentą pasimatyti su 
statė lattorney ir duoti paaiš
kinimų dėl unijos išmokėtų 
$10,000 čekio kokiai tai teisių 
firmai.

Vėl kulkosvaidžiai 
tarška Chicagoj

-----------------------------------------,

Sušaudytas Plumberių Unijos 
vadas ir inspektoruis Cour- 
chene

Vakar, trečiadienį, dienos 
metu suvarstytas keliolika kul
kų ir užmuštas vieloje Albert 
B. Couchene, Plumberių Uni
jos lyderis ir plumbing darbų 
inspektorius. Jis atvažiavęs 
ties 4224 Langley Avė., lipo 
laiptais į vidų, norėdamas ap
žiūrėti naujai padarytų plumb
ing darbų, kaip privažiavo ma
žas sedanas su kokiais trimis 
vyrais ir akimirksny sutarškėjo 
kulkosvaidis. Iš kokių 50-60 
šūvių, mažiausia’ 17 kulkų per
vertas Couchene sugriuvo ne
gyvas. Kulkosvaidininkai, pa- 

t darbas nusisekė, 
skubiai sau nuvažiavo.

Spėjamos trys galimybės, dėl 
ko Couchene užmuštas.

1. Galėjo būti, kad jis už
muštas iš keršto už nužudymą 
dviejų unijos vadų, Charles 
Mulcahy ir Bernard Rubery, 
Plumberių Unijos biznio agen
tų, kurie neperseniai tapo su
šaudyti ties Lane teknikos mo
kykla. Couchene buvo, tada 
areštuotas, bet buvo vėl pa
leistas.1 t / = ’•

2. Galbūt, ktfd Coučhene bu
vo tyčia pašalintas kaip pavo
jingas asmuo, kadangi jis buk 
suteikęs žinių statės attorncy 
rakelo biurui, kurs paskui pa-

ONA MAZUNAITIENĖ 
po tėvais Kmičiukė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 16 dieną, 4 valandą va
kare 1931 m., sulaukus 37 m. 
m. amžiaus, gimus Raseinių ap., 
Batygalos valse., Ugionių ir Pa- 
kalniškelių kaime. Paliko didelia
me nuliudime vyrą Joną, 
Joną 
seserį 
zapą 
ką. 3 
rienę 
Moniką Yakumas ir gijnines, o 
Lietuvoj seną motinėlę, 2 ___L

Jr brolį.

sūnų 
8 m., dukterį Aldoną 6 m.» 
Leną Bekins, švogerį Juo<* 
Mižunaitį, brolienę Veroni- 
švogerkas — Petronėlę Chu- 
.Kotriną Simonavičįenę ir

> 
’2 seseris 

Kūnas pašarvotas, ran
dasi 1983 Canalport Avė. Sesers 
telefonas Canal 1285. (

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, va- . 
sario 20 dieną. 8 vai. ryte iš na
mų į Apveizdos Dievo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv, Kaži-/ 
miero kapines. '■

Visi a. a. Onos Mazunaitienės 
giminės, draugai ir ^pažįstami esat 

» nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laiodtuvėse ir 'suteikti jai , pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vytas, Vaikai, Sesuo, Švogeris,~ 
Brolienė, švogerkos it Giminės. 

Laidotuvėse patarnauja graborius 
S. P. Mažeika. Tek Yards 1138.

ANTANAS BERNOTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 18 dieną, 9:30 valandą 
ryte 1931 į m., sulaukęs metų 
amžiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Šilalės parap., Šarkų kaime, Ame
rikoj išgyveno 18 metų.

Paliko (jideliame nuliudime sese
rį Zofiją, ‘ švogerį Justiną Luko
šių,- pąmotę Petronėlę Bernotienę 
ir gimines, o Lietuvoj brolį Juo
zapą ir seserį Barborą Jasienę.

Kūnas pašarvotas, randasi 452Ž 
S. Mąrshfield Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, va- ■ 
sario 21 4’cną, 8 vaj. ryte iš na
mų į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią,“ kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines/

Visi a. a. Antano Bernoto gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami, dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
/ *

Sesuo, Pamotė, Švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse 
rius Eudeikis,

Viso
Išlaidos buvo

$450.93
316.29

$134.64Lieka ižde
Komisijos parašai:

K. Čepu kas, 
M. R. Kemėšienė 
Em. Šukienė.

P. S. Bilų yra neišmokėtai 
(už maistą) $107.84.

Pinigų lieka $27.80.
'4 : - ---------------- ■■■ ■■■ ■ ■■■ • I

Dievo Apveizdos .. 
vakaras '

prašo įdėti sekamą ap
rašymą Re^D

(Mus

i c
Ka$ žmogus esi busy budy

VEIKIMAS BE KENKSMIN
GUMO ESANT UŽKIE

TĖJIMUI

S'.D.LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

1 .. .

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžia atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:,

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

---- O—-

Lietuviaiį Gydytpjri
Phone 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. Mapleuvood Avė.

Telefonas Republic 7868

Office Pbone Canal 1912
DR. M. J. SHERMAN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue Island . ve.

Valandos: 10 to 12 A. M.. 2 to 4, 
8 7 to 8:30 P. M.

Res. Phone Fairfar 6353

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaakee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Štai yra būdas pašalinti 
konstipaciją ir visus jos blo
gumus — būdas, kuris veikia 
greitai, veikmingai, bet švel
niai. ' \

Cascaret saldainis vakare-— 
tekamą“ rytą jus jausitės pui
kiai. Kvapas liks pasaldin
tas; liežuvis nuvalytas; aitru- 
inas, galvos skaudėj iįnas, 
kvaituliai, gasai bus išnykę. 
Pakartokit šį treatmentą du 
ar tris vakarus, kad pašalinti 
iš jūsų sistemos rūgstančias 
atmatas. Pamatykit kaip ape
titas ir energija sugryšta; 
kaip virškinimas pagerėja.

Cascarets veikimas yra tik
ras, , nuodugnus, \ pagelbingas 
kiekvienam. Jie yra padaryti 
iš cascara, kurij kaip daktarai 
pripažysta, tikrai sustiprina 
vidurių muskulus. Visos ap
tiekus 'ttiri 10c dėžutes. .

(AngarsinimaŠ)... ..................................

*_ __
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas lai* 
dotuvėse it kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas it nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų 
rių.

užlaikymui aky

3307 Auburn Avė 
CHICAGO. ILL. 

------- -o—-

H ,

Valandoj: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų it nuo 6 iki 
9 vai. 5vakare

—-

Vidikas- ' 
Lulevičienč

AKUŠERKA 
3103 s: Halsted St. 

Telefonas

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
’ i. ’ ’ iv’

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu auto'mobilidj visokiems reika

lams. ‘ Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

» • '. 1

MRS. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Therapy & Midwife

Naujoj vietoj \
6109 South Albany Avemie

t >07 U ’
U'U «■»!>—■

-Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
t. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

9252

prie 
duodu 
electric

Undėrtaking. Co.
P.1 B. 'Hadlcy Lic. ; 

Koplyčią dykai.
710 West 18th Street

Tel Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Į 

Telefonai

Boulevard 5203 

. Boulevard 8413 /, 

1327 So. 49ib Ct.

Telefonas

Cicero 3724 ii

gš
B

B

J. Lulėvičius
GRAį&ORIUS -iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
, i' veltui.

3103 S. Halsted, St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115
«■ ■ ........

J. F. BADŽIUS
18 LIETUVIS
EUS CHICAGOJ 

^aidotuvėse patarnau-
- juK geriau ir pigiau, 

negu kiti todėl, kad 
prįklausau prie gra

bų išdirbystės.
J OĖISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
8238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

auja grabo 
ards 1741.

.......... ...... . . , ...... r , i .... , . 

■■g-!*' ' r.-'.'.' " ~ ",  TgyiM. !.'!(( 

LOVEIKIŠ
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS '
» - • 4 •- • —*■ A..- i . , ■ ■ ’ N.

Pristatome į Visajs Miesto Dalis 
Vestuvėms, Bankietams ir ' Pagrabamš 

Vainikai ...........
3316 S. Halsted St. Tel Boulevard 7314

M, ■ .i V.—-»

WISSIG,
Ę PaJMnUniamtf knzn ii _.

r Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonui

SpedaBstas HI
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEI1GYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslžs, užnuodijimų 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus-t 
mus nugaroje, kosčiima. gerklės skaudėjimą ir naslantin»ii« li<rM. .

Akiu Gydytojai

DR. VAITUSH, OIT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotujno,^ 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 I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone .Boulevard 7589

• Te!. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIET U VIS AKįŲ , SPEęiALlŠTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis* nuo 10 iki 12.... Q.._ »
—' —o- ■ ■

i Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virs 20 m. 
46,49 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St.
- f Tel. Boulevard 6487

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir z

, nuo 6 iki 9 valandos vakare

Simpatiškas 
Mandagus 
Geresnis ir pi-1 
gesnis už ki* 
tų patarnavi-’ 
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
GRABORIŲ VEDĖJAI , 

I6O5-07' §.^eihtyitaįe Ayb. 
ii: .Til.:Yards .l74Į ir 1742 U 
. ,į • r a. -1 u SKYRIUS ?

4447 So., Faitfield Avenue 
Tel. Lafayetft 0727 

; SKYRIUS

j:

1410 S<X 49th Ct., Cicero
Tėl. Cicero 3794 

. SKYRIUS '
■ t-.—,• A..- Tr-J nf.J 1

Td. Cicero 3794
■ ..... -- - ,™vr. ■ ■ ....a'sn.i

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

k 1 Tel. Kenwood' 5 į. 07
VALANDOS: v ;

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

dfjso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

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

Kampas North Avė. it Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
' Tel. Bcunstvick 4983

Namų telefonas Brunsvoick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 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 46th St.' Chicago, III.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue " 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rn. Telephone Plaza 3202

Rezidencija Tel. Midvray 5512 & 
■WUmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

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

3 iki 8 vai. vak., Utarninkaia ir 
Pčtnyčiomii 1 iki 4 v. v.

Ofiso Tel. Victory 6893 
\ Rez. TeL Drexel 919)

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgių

* Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisai 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31th Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vųk. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Ofiso telefonas ' Virglnla 0030
1 Rez. Tel. Van Burcn 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRŪRGAS , 

4142 Archer Avenue 1
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 Iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 Iki 12 die

na. Namų ofisas North Blde 
3413 Fęanklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

Advokatai

A. K. Rutkauskas, M. D
4442 SouthWestern Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 Jki 11 valandai _ 
nuo 6 iki 9 /valandai vakaro

„ K. GUGIS
• *AD.VOKATAS 

MIESTO’OĘJSAS
127 N. Dearborn St., ž|13 

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

‘ ' Gyvenimo vieta
' 3323 South Halsted. .Street

Tel. Boulevard 1310nU 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

rvto

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hfemlock 7691

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
virš Marshall Drug store, arti 47 St.

U U |? ............. ..

DR. J. J. KOWARSKAS 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3 
' T<1. Prospect 1028 . ’

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj- pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 

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

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

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
-- Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinoųias pęr 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. ,

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St.,- netoli Morgan

Valandos: nuo 10—’l2 .pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 v?L vakare

Tel. Cinai 3110“ 
Rezidencijos telefonai

South Shor^ 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
. - Praktikuoja 20 metai 

OFISAS'
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. * ’
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų, ir Vaikų; ligų 
OFISO VALANDOS: • 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo' 2 iki 4 
vai. po i pietų ir nuo 7 iki’,8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone* Midway 2880

St.

DR. G. L. MADGE .

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

• (VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI -

11 South La Šalie Street
Room 1701 TeL Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victorg 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatoa vale. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtriyčioa vak.

Lietuvis Advokatas
.......... <

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
' S ubą to mis nuo 9 iki 9
52 East 107th St 

kampas Micbigan Avė 
Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377 

'Miesto ofise pagal sutarti
127 N. Dearbom St

Ketyergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt Šri

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Sereddj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjc 
, Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St, 

Cor. Wasbington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395
»

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 XV. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte. TeL Republic 9600

—

ADVOKATAS
29 S. La Šalie St. Room 730
TeL Central 6390 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

TeL Prospect 8525

Paul M. Adomaitis
‘ Advokatas
Ofisas vidurmiestyje 

Room 2414 
One North ' La Seile B 

Onė North La Seile 
(Co»- La Šalie1 and

Ofiso Tel State 2704» 4412
------------ ........ ...........  » ■ .. I Į- ■ «SS
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CLASSIFIED ADS

i
sušuko v|-

Pianos

For Rent
ANT RENDOS flatas 6 kambarių, 

steam šilima, 3 5 doleriai rendos, nau
jas nam£$. Pašaukit Mrs. Bessie Yards 
0264.

tikrai 
Audi- 
dienų

Furniture & Fixturės
Rakandai-Įtaisai______

GROJIKLIS pianas vartotas tik 7 
mėnesius, 80 rolių, suolelis, kabinetas, 
$85. Išmokėjimais -geriems žmonėms 
po $2 į savaitę. Tel. Belmont 1334.

PARDAVIMUI pigiai dvi skėlos, 
lentynos ir du šiokeisai.

3465 So. Auburn Avė.

■ *• rfrT/Vir *! iS‘-* ų -’. ■

Važiuojantiems 
Lietuvon

Nesi vėluokite apsirūpi n M 
dokumentais

Tarp Chicagos 
Lietusių

Nepriklausomybės 
apvaikščiojimo 

atgarsiai
(Kadangi Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuvių apvaikščio
jimo Įspūdžių yra prirašyta ir 
Reakcijai prisiųsta iš visos ei
lėsihorespondentų, tai tenka 
dėti tik ištraukas tokias, ku
rios kiek galima nebepasikar
totų)

Pustapedis rašo:
Vasario 16 d. tai buvo 

buvo stebuklas Lietuvių 
torijoj. Tokią netikusių 
prisirinko kupina -Auditorija, 
kad nebegalėjo tilpti ir stačių 
pilni pasieniai stovėjo. Pro
gramą išpildė labai gražiai,. ir 
tai tik už 25 centus. Geresnio 
bargeno negalima, buvo tikėtis.

Re kitų programo punktų 
buvo vienos maskuotos lietu
vaitės šokis. Pavardės niekam 
nesisekė. Man labiausia patiko 
jos kostiumas; rodos, kad tik 
dar ilgiau pašoktų, bet kur tu 
jų'priversi: nuėjo ir nebepasi
rodė, tai nurijau seilę, kaip šuo 
musę, ir tiek.

Pažiurėjau į sėdinčių pilną 
svetainę ir pamaniau: Tai ap- 
vaikščiojame musų šalelės Lie
tuvos nepriklausomybę, ir klai
dos nedarome, nes Lietuva nie
kam nepriklauso, kaip tik dviem 
poniutėms. Apie demokratijd 
tai tik mes amerikiečiai galime 
kalbėt kiek norime, o Lietuvoj 
ir Varniuose uždrausta apie to
kius dalykus šnekėti. Tačiau ir 
ten žmonės turi laisvės, —ma
nyti ką nori, nes dar neišrasta 
aparatas, kaip piliečių mintis 
perskaityti ir sucenzuruoti.

žinius rašo:
Kaip puikiai pavyko šis Lie

tuvos Nepriklausomybes apvai
kščiojimas, tai, manau, ne tik

*
Dresių Dezaininimas

IR MADŲ DAILĖ
CŽRičmimai, kurie moka didelę 
alsi). lAmokit dezainininio dai
lę. nubraižyti gražius rubus. 
Musų geras mokinimas pri
rengs tai vietai i trumpą laiką 

Rąžykite ar. ateikite dėl ne
mokamos madų knygutes.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnlcka, lĄincip.
100 N. STATE ST., kamp.

LAKE ST. 10 augštas

A

BUKITE 
ATSARGUS! 
Neužleiskite 
šalčio!

CEVERA’S Cough Balsam—mė- ' 
*giama gyduolė tūkstančiuose 
namų—greitai sustabdo kosulį. ;
Niekad neužleiskite vaiko kosulio. 
Sulaikykite jį tuojaus su šia ra
minančia, veiksminga gyduole — 
užtikima per 50 metų. Gaukite ją

Vartok Severa’a Čold Tablots nuo Šalčio

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
4556 So. Rocktvell St.,

CHICAGO. ILL. • - ’ '

1

iar

Rypkevičįa^
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(Miestu ir vata.)
130 W. Rand.lMi St. Chin

g Dienos Ant Vandenio 

PER CHERBOURG —
6 DIENOS PER BREMEN, ?

Dviemis Greičiausiais Plaukio
jančiais Laivais

ELEMEIN
IR

ELC'CPA ;
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą 

Taipgi Keliaukite Populiariu 
Ekspresiniu Laivu.

C0LUMBU 
Arba Nuolatiniai kas Savaitė Iš

plaukiančiais Gerai Žinomais / 
Lloyd Kajutiniais Laivąis 

Informacijų Kreipkitės Pas 
Vietinį Agentą ar

North German Loydl

apvaikščiojimo dalyviams, bot 
ir patiems rengėjams buvo su r- 
prise, kadangi visas apvaikš- 
Čiojimas įvyko labai nepatogio
se sąlygose: pirmadienio vaka
ras, anksti, laiko tik apie pus
trečios valandos, ir dar lauke 
šlapia, lyja ir slidu.

Svetainė sėdinčių ir stačių 
prisigrūdusi, ynet ir už durų 
stovi. Pirmininkas, adv. Gugis 
paskelbia’, kad dėl ankstybo 
laiko dar’ nespėjo susirinkti 
choras, tad kad laiko negaiši 
nūs, perstatė seniausių vaikėją 
Dr. Graičuną, kurs kalboje pa
brėžė lietuviams tris svarbius 
dalykus: etapus, kuriais parei
tų į nepriklausomybę; Dr. Ba
sanavičiaus mirimo sukaktuves, 
ir Vilniaus vadavimo uždavi
niai.

Latvijos atstovas, kalbėda
mas pageidavo, kad Latvių ir 
Lietuvių tautų susivienijimas 
ir širdingumas sparčiai augtų. 
—Pirmyn Choro vedėjas p. Ste
ponavičius trečių dainų prade
dant dainuoti, paaiškino, kad ta 
daina skiriama p-lės‘ Violetos 
Jaseliuniutės tragingos mirties 
atminimui.

Drg. Grigaitis savo kalboj 
trumpai nurodė bendradarbiavi
mo naudų su čionai programoj 
dalyvaujančiais lietuvių kaimy
nais ir kad tik eidami draugiš
kai su kitomis kentančiomis pa
vergimų tautomis ranka į ran
kų atgausime senų Vilnių ir ki
tas užgriebtas sritis. Toliau nu
rodė, kaip Lietuvos klerikalai 
buvo priešingi Lietuvos nepri
klausomybei ir ragino lietuvius 
būti ištikimais Rusijos caro 
burdingieriais, ir net Rusijos 
nusikračius dar norėjo Lietu
vai užkrauti ant. sprando vo
kiška karalių Urachų.

kalbant drg. Grigaičiui apie 
kunigų rolę Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo eigoje vie
nas Jurgio parapijos “revoliu
cionierius” pradėjo burgėti.

Spulkų mokyklų 
konvencija

Dalyvaus spulkų veikėjai 
visos Amerikos

iš

Turbut daugeliui yra žinoma, 
kad Spulkų Susivienijimas yra 
Įsteigęs mokykla (kursus) dėl 
spulkų sekretorių, direktorių ir 
visų'spulkų darbuotojų. Kur
sai /padalinti į du, skyrius, — 
“Fundamentais” ir knygvedys- 
jės. Pirmų semestrų lankė 
apie 90 žmonių> iŠ kurių' buvo 
4 ‘lietuviai.

Baigiant šį mokslo semestrų 
yra rengiama visų tokių mo
kyklų suvažiavimas (Conveji- 
tion) vasario 20 ir 21 dienomis. 
Į konvencijų atvažiuos delega
tai iš visos Amerikos, kaip tai 
iš New YorkO,1 Philadelphijos, 
Clevelando, Detroito, Daytono, 
St. Fra'ncisco, Čal., ir dar- iš 
daugelio miestų.

Konvencija prasidės penkta
dienį, vasario 20 dienų ir tę
sis iki šeštaSienio vakarui, 
MOrrison viešbuty.

Vakarinėse sesijose galės da
lyvauti pašalinė publika ir pa
siklausyti įdomių diskusijų. 
Ypatingai penktadienio ' vakarų 
6:30 vai. “Parlors A—-B”, kur 
Fundamentai klesa diskusuos 
klausimą, kaip sulaikyti žmo
nes nuo ištraukimo pinigų iš 
spulkų, ir knygvedystė spulko- 
se. /

Tarp daugelio kitų klausimų, 
kurie bus svarstomi šioje kon
vencijoj, paminėsiu keletą 
svarbesnių, kuriuos tirštį • iš
girsti kiekvienas t spulkų > di
rektorius; yra paminėtini se
kanti: apkainavimas nuosavy
bių 1931 metais, suradimas 
silpnumų spulkose, sąryšis tarp 
nuosavybės kainos'ir skolinto
jo, apgarsinimai, įr daug kitų.

šeštadienio vai 
irgi Morrison viešbuty,, kur 
dalyvaus visi delegatai,-iš kitų 
miestų ir Chicagos spulkų dar
buotojai. Bilietas banketui 
$3.00 ypatai. Užsiregsitruoti 
galima laiškais pasiunčiant 
$3.00 mokyklos kasieriui, Al- 
bert Niedbalski, 3951 N. Spaul- 
ding Avė., Chicago.

Tų •; banketas

Pavasaris jau netoli; girdėti, 
kad daugelis rengiasi aplanky
ti Lietuvų, bet dar visai maža 
dalis pradėjo rūpintis saVo do
kumentais išvažiavimui. Turė-r 
tų kiekvienas žinoti, kad dabar, 
išvažiavimas yrą sunkesnis su
lyginant su keliais metais at-J 
gal, ypatingai nesant Amerikos 
piliečiu. Tie, kurie nori sugrįž
ti turi gauti sugryžimui perim
tų, o tokį permitų gauti; reikia 
žinoti dieną ir laivo vardą, ku- 
riuonąi įvažiavai į Ameriką 
paskutinį kartą. Kurie nežino 
kokiu laivu atvažiavo, permito. 
negali gauti.

Taipgi, reikia’ gauti Lietuvos 
užsienio pasportų, o be priro
dymo savo pilietybes, pasporto 
irgi negalima gauti. ’ Prirodymu 
pilietybės gali būti gimimo 
metrikai, x arba senas rusiškas 
pasportas.

Visus reikalingus dokumen
tus išvažiavirliui prirengia “Naur 
jienos” už mažų atlyginimų. 
Nereikia laukti .paskutinių die
nų. Kreipkitės tuojaus, kad 
suspėjus padaryti viską į lai
ka. 1v

Lietuvių Valanda
Jau 13 metų suėjo^ kaip Lie

tuva liko laisva ir nepriklauso
ma valstybė, tad ir Amerikos 
lietuviai iškilmingai paminėjo 
šias sukaktuves. Pavyzdžiui ir 
Jos F.^ Budriko korporacija, 
šiam _ tikslui surengė nėt du 
specialius radio programos. 
Vienas buvo subųtos vakare, 14 
d. Ashland Boulevard Auditori
joj, kur dalyvavo musų geriau
si dainininkai: ,p. K. Sabonis, 
K. Pazerskas, S. Rimkus, J. 
Romanas ir Budriko radio or
kestrą. Tik gaila, kąd Šis prog
ramas buvo perduodamas ant 
trumpųjų bangų iš stoties 
W9XAA visam pasauliui, todėl 
vietiniai radio aparatai negalė
jo jo gauti.

Antras programas buvo 
duotas Sekmadienyj, - vasario 
15 d. nuo 1 iki 2 vai po pietų 
iš stoties WCFL, kur gražumu 
dainelių ir muzika buvo atvaiz
dinta tikra lietuvių dvasia, šar
vo tautos Tneile. , ’

Del nelaimingos mirties ra
dio dainininkes, p-lės Violetos 
Jašiliniutčs,, buvo išreikšta už
uojauta jos tėveliams ir Vio
letos atminčiai Kazys Kraueiu- 
nas ir Stasys Rimkus sudai
navo lįudnų duetų “Sudiev se
sutės”. Taipgi gražiai dainavo 
p-lė Ja’dviga Griciūtėj soprano. 
O kų besakyti apie Budriko ra
dio orkestrų? Ji visados šau
niai gręžia, per tai ir svetim
taučiai pamėgo Rietuvių radio 
valandų iš stoties WCFL.

—Girdėjęs,

I ■
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' ■ < V ’ \dienomis parodė J^ų ga- 
tai

Komedija sli Mergoms.
, .. • » *
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(Kaip ir feljetonas)
šaunusis musų miesto doro

vės saugotojas, ponas polici
jos viršininkas, iki šiol ne 
taip jau labai rūpinęsis musų 
miesto visuomenine dora, šįp- 
mis dienomis parodė ką ga
lįs. Juokdariai ' sako, 
buvęs noras ‘pasirodyti prieš 
miės to virši ninku /rinkimus.

Praeito penktadienio vaka
rą, ponas pol. viršininkas pa
sišaukė' savo koritoran -tuziną 
nepraustaburpių 'policininkų 
ir liepė jiems gražiai nusi
prausti burnas ir riusimazgoti 
čeverykus. Visa tai atlikus ji- 
saį liepe visiems vėl ateiti į jo 
kontorą dėl pilnos inspekci
jos.

Inspekcija.
Viršininkas 

savd viernus 
rėjęs surado,

■ ■ <

sustarė eilėn 
tarnus ir .apžiu- 
kad vienas ai- 

rišmonas sprando niekad ne-
mazgoja. Liepė tam eit namo 
ir gerai išsikašarUotii

NAUJIENOSį.i..ęhioago, 1115
<4i.w.nnitriyĮtĮHi

/ Kai jau viskas- buvo kaip 
reikia, sutvarkyta, pėhaš įdl. 
Viršininkas ’ visiems savo taV-’ 
uruis davė Įsakymą “maršuoli 
į didžiulį niiestb ' teatrą. IŠ 
karto tarnai nesuprato, daly
ko. manė, kad pohas viršinin
kas užfuridijo jiems 4‘free 
slibw”. Del aiškumo vienas 
drąsuolis užklausė: 1

—Jūsų garbe! Koks ir.iŠ kur 
princas -atvažiavo, o gdl šiaip 
kokia "pagodą ?
' -^-Paroda? '* T<e. pet kokia 
paroda I Bet jus,.'atsiminkite, 
esate tos} “parocįbs” tvarkos 
vykintojai. Štai mano įsaky
mo raštas. Dabar Imkite ka
rietas, žinoma, išvalykite iš 
jų cigarų galus ir Važiuokite 
į miesto Operos rųmiis.. Tenai 
mandagiai paprašykite publi
ką eiti iš teątro namo, o visas 
nicrgas-cliorišteS' sugaudyki|e 
ir atvožėkite Jįs pas mane. Su
prantate? ; ' '* > _ »

—O-r-r-r-ait! 
si vienu bafeib ‘

“Raidas?; '
Armija/įoliciųinkų švilpda

mi, tarškėdami atlėkė prie' o- 
peros psįtĮadįš ■ durų, sustatė 
karietas, d ptltys sugužėjo vi- 
dUn.

s!; • , ’t'* * . * •

Kadangi vaidinimo proce
dūra'ilgokai užsitęsė,z tai gra
žiai nušjįrriazgoję ' burnas ir 
kojas policininkui stovėjo ge
roką pusvalahdį ir nęgaĮčjo 
atsigerėti ^ražūmu,
dar lahia’u-^mergų žavingu
mu... '

i.’t ' f' iScenai ;< pasilfaigųs; višd ai< 
mija pasiuntinių numaršavo 
ant estrados ir audiencijai pa
sakė iškilmirigą “pamokslą,” 
kad, girdi, publika dabar ra
miai saii-į galinti maršuotį na- 
inp, nesV “show” šiuomi už- 
daronte. jį , ?

Po to prasidėjo imtynės su 
ak t orkomis* < ■.< 't* r K im^o katras 
kiek galėjo i .karietas ir kiek 
tiktai tilpo.x ..

Pristatė, aktorkas ir akto
rius. Kur- rėikįįa ir aprūpino 
j uos-, nakvyne ftęi^monte, o ant 
rytojaus prąsį^jo kvotimai. 
Pirmiąušia į ĮęiSėj'ąs iškvotė 
-------------- -------------------------

poną pol.' Viršininką, kokiais 
fnotyvais > remdatndsis jis pa- 
darė “hold up*’ ant teatro. To
liau tęsėsi aktorkų kvotimai. 
, Kad patvirtinus faktus, rei
kėjo ir liudininkų. Liudytojų. 
Žinoma, atsirado' daug iš au
diencijos.

-—Ar tamsta matei kokiais 
kostiumais dėvėjo ' choristės? 
—advokatas užklausė vieno 
liudininko^
; --dusų garbe. Aš nieko ne
mačiau, — atsakė* 'liudininkas. 

; —Kaip tai nieko? Ar tams
ta aklas? / f '

' Ne. Aš norėjau pasakyt, 
kad aš sėdėjau galinėj sėdy
nėje, vadinasi,, matyt xnegale- 
jau... :
■O tu ar buvai teatre? — 
klausia kito liudininko.

—Buvau. ’ - ;
—Ką ten matei ? •
\—Mačiau; mergas, su plono

mis kelnaitėmis...
^—Prokuroras kreipėsi į 

blondinę:

PRANEŠIMAI
Rockford, III.

. Prakalbos su Paveikslais
■ Temoje:

Kokiame laike dabar gyve
nam? Kodėl visas pasaulis yra 
taip labai prispaustas. ir nusi
gandęs? Kas bus toliaus? • 

ŠEŠTADIENY, 
VASARIO 21 d.,

K. ir M^^IETUVIŲ SVET.,' 
510 Islahd Avė.

Pradžia nuo 7:30 vai. vak.
Kalbės .

S, f. BENECKAS 
iš Cbicagoš, IJ1. ■ 

Rengia ir kviečia T. J3. T, S. 
Įžanga liuosa, nėra kolektų.

* j " . A t t ,

' “Birutes” choro repeticija įvyks ket
virtadieny, lygiai 8 Vai., vakare,Gage 
Park salėj. Visi choro dainininkai-kes 
būtinai pribukite. ' Dainos mylėtojai vi
sados gali prisirašyti prie “Birutei” cho
ro. ' • ' » , Valdyba. ■

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus ketvirta
dieny 19 . d. vasario,. 1931 m., |640 
N. Hancock SČ, Chicago, Illū Almiras 
Sinimons švetąiriėj, 7:30 v. v. Nartus 
meldžiu dalyvauti.

. a ' / Sekr. A. Walskis.

8 Vai., vakare,Gage

2669

MADOS MADOS MADOS
Ma

i

------- — Galima dėvėti anĮ gatvės ir sveČiuosna j be apsiausto. Gražiai at 
rodys jeigu.bus pasiuta is vienos spalvos materijos. C ’ ;

Sukriptos mitros 14, 16, 18, taipgi 36, 36, 40 irA42.colių pbr krutinę. 
■ ' '' . ■ ■ ' >  ■

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir. aiš
kiai parašyti -gavo vardą, pa
vardę. ir adresų^ Kiekvieno pa<- 
yyzdžio kaina 15 centų. Ga|L 
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus -reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept, 1739 
So, Halsted Sto Chicago, UI.

(Vardas ir pavardė)

—Ar tiesa, kad tamsta dėvė
jai estradoje plonas kelnai- 
Us?

—O ką tamsta manai, — at
šovė blondinė — milines keli
nes aš dėvėsiu? Estradoj juk 
gana šilta...

Trūkstant įrodymų dėl nusi
kaltimo prieš dorą, teisėjas 
liepė' paleisti visus aktorius 
ir atidaryti įsnauja “show°. 
Sako, pats teisėjas ateisiąs 
pasižiūrėti, tai tada busią ga
lima daryti išvadą.

‘ x —Don Pilotas.
—---------——  

JUSU PATOGUMUI 
.... .   ■I"*' K 

“NAUJIENOS” TURI
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETUSE

Marąuette Park
TUBUCIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.
Brighton Park, f

B. R. PIETKJEWICZ 
2608 W. 47th St.

Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES BJOS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “classified” 
skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
i artimiausi atstovą

/ Situation Wanted 
Darbo leiko

JAUNAS vyris ieško bučerio darbo, 
turi 3 metus patyrimo, yra darbštus, 
kalba lenkiškai, lietuviškai ir Ispaniškai. 
Tel. Lafayette 9657. ' • 

—O--------

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju U 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atmlan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
maB atidengs jūsų tikrą ligą ir jei a* apd
ilusiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzamlnavimo—kas jums —

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson B t V d., netoli State

Kambarys 1016
Imkit elevatorių . ' 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:3 6 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

ribukitė. ' Dainos mylėtojai vi 
gali prisirašyti prie “Birutei” cho

yra

St.

ATMINK SAVO' 
NAUDAI, 

kacKVudamas visus reikalas per

S. LJFabian & Co.
809 West 35th St.,

, CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmaino mx visokį turtą. 
InŠiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
Atsakantis patarnavimas 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

ĮGERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves,’ kurios skelbiasi 
Naujienose.

CLASSIFIED ADS
Educational .

Mokyklos______

NAUJIENOS Pattren. D.pt.
1739 S.- Halsted St., Chicago, III; 

, Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ............   ...

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

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘfiE, 

. 672 Weat Madison Street.

Financial
- Finansai-Paskolou

PINIGAI
Mm žolinam nuo S50 iki $30Q 

Ncimam komiso 
Nuoiimtia mokamas ant neiimokitoi 

sumos
Finance Corporation 

of Ulinois
, Po valstijos prioUora 

į S804 S. Kedzie Avė.

Ketvirtadienis, vas. 19, ’81

Business Service
_. ___Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogas 
vsokios rūšies, bile "kada it bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausį darbą mieste. Kedzie 8463.

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

----- o-----
Boulevard 6520 Rea. Tardą 4401 
j NORKUS. & CO.

PerkrauBtom rakandus, pianus ir vi
sokios- biznius, taipgi ii miesto I 
miestą. Teisingas patarnavimas.

. 1706 W. 47th St
, CHICAGO 
-----O——

-------- O--------
PATARIMAS.

Patartam visiems lietuviams, 
anglis iš Crane Coa! Co., tai yra vie
nintelis anglių yardas, kuris žmonėms 
parduoda geriausias anglis ir apie VIE
NĄ DOLERĮ pigiau negu kitur. 
BLACK B AND anglys tonas .... $9.00 
POCAHONTAS dėl garo tonas $7.00

Niekur kitur negausite taip pigiai.
Telefonuokite tuojaus, o anglis pri

statysime tuojaus.
, Tel. Republic 8402 

CRANE COAL CO. 
5332 So. Long Avė.

Rekailingi agentai

----- o-----
AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS 

Nori taisyti karus atliekamu nuo dar
bo laiku, jūsų namuose, už pigią kainą.

Tel. Lafayette 1329

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS duonkepys prie Juo
dos duonos, blaivas, su'patyrimu. 1425 
So. 49th Avė., Cicero, III;

Business Chancea 
Pardavimai Bizniai

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gro- 
sernė, geroj, vietoj.

34o5 So, Auburn Avė. K
,-------O---------

-——
BUČERNĖ ir grosernė pardavimui, , 

turiu 2 storus, vieną noriu parduoti. 
Šaukite Wentworth 6759.

------O—
SALDAINIŲ, cigarų, cigaretų, mo

kyklos reikmenų, žaislų, smulkmenų, 
sporto dalykų. Už bargeno kainą. 
2750 W. 63rd St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

Paul M. Smith & Co. 
L REAL ESTATE 

LOANS S INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas; 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingai ir greitas 
patarnavimas.

TeL Lafavette 0455

------------ o———- j
• BARGENAS. Ant bizniavęs gat
vės namelis, . reikalinga biskį pataisyti, 
priimsiu automobilių už pirmą įmokė- 
jimą. šaukite Republic 1861.

DABAR YRA PROGA IR GERIAU
SIAS LAKAS PIRKTI REAL ESTATE 

UŽ JŪSŲ PAČIŲ KAINĄ

BUK NEPRIKLAUSOMAS IR 
' ’ TURĖK SAVO NAMĄ 
Real Estate kainos pradeda kilti aug- 

štyn.
Niekad nebebus kitos progos pirkti 

už tokias žemas kainas.
Tik $100.00 cash tereikia, 

kad nupirkti 2 augštų mūrinį namą 
arti 37 ir Halsted gatvių, 

2 flatai
Likusius po $30.00 į mėnesį.

Mes taipgi turime 18 kitų nuosavy
bių gerose apielinkėse ir priemiesčiuose, 
kurias galima pirkti su $100.00 įmo- 
kėjimu, likusius gi kaip rendą.

Ateikite ar ( rašykite dėl sąrašo.

KRANK J. PETRU 
1443 W. 18th Street 

Telefonas Canal 0806




