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Japonai Užėmė Shanghai; Traukia Charbinan
/

Anglija sutiko su
Amerika paskelbti trans-SilIerijos geli

Japonijai boikotą

siųsta į Charbinų, kur prasidė
jo sukilimas prieš japonus.

prie Rusijos 
Ižkelio linijos, 

jungiančios Maskva su Vladi
vostoku ir ligi šiol valdytos ly
giomis tarp rusų ir kiniečių.

Sovietų gelžkelio tarnautojai

Charbiną paėmus
Rusai atkertami

4 « • . '•I

nuo Vladivostoko
Japonai nelaukę ultimatumo

termino tuojau po pusiau- atsisakė gabenti japonus linija 
nakčio pradėjo pulti ir bom-jnuo Cbanghun ligi Charbino, 
barduoti miestą
EINA KARŠTAS MUŠIS

! bet rusams pabėgus, japonai pa
tys paėmė traukinius. Vietos 
sovietų autoritetai pareiškė, kad 
įtempimas tarp Sovietų ir Ja
ponijos paaštrėjo,, tačiau kad 
ligi karo greičiausia nedaeis.

. ....... . . ._ 'Gelžkelio linija tarp Charbino po to, kai kiniečiai atsiuntė pa- . .\. . . . . . . . ir Changhun buvo pastatytastiprinimu, sutrukdyt japonams>,» .. ... . . ........... . . . Rusijos lėšomis ir tik per 19(k>galutinai užimti miestą. Kinie-!, , . . ,j. . . ‘ , -karą Japonai ją atėmė. •ciai atvyko divtejuose šarvuo- ‘
tuose traukiniuose su žymiu Tautų Sąjungos ir Anglijos rolė 
skaičių kariuomenės, kuri mo
mentaliai stojo į kovą prieš 
maršuojančius japonų jūreivius. 
Smarkiausias mušis įvyko ties 
pačiu tarptautinės kolonijos pa
kraščiu, kurį saugo Suvienytų 
Valstijų ir kitų šalių patroliai.
Japonai išankto buvo prisirengę

Pereitą naktį tuojau po vi
durnakčio japonų kariuomenė, 
skaičiui kokių 1000 vyrų, ku
rie jau iš kalno buvo paruošti 
užmiesty, apginkluoti ligi dan
tų, su kulkosvaidžiais, Šautu
vais j r granatomis, pradėjo 
traukti į Shanghaf miestą. Ki
niečių kariuomenė, kųjrios Shang 
hili mieste, spėjama, buvo Apie 
24,000, parodė smarki)/ pasi
priešinimą. Bet po trumpo lai
ko atvyko antra japonų banga, 
taip jau skaičiuj apie 1,000 vy
rų ir taip jau stipriai ginkluoti. 
Kiniečiai atsidūrę apsiaustyje, 
turėjo trauktis arba pasiduoti. 
Tuo tarpu, vos tik japonai t- 
traukė į miestą, japonų karo 
laivai pradėjo bombarduoti 
Shanghai fortus. Greit japonai 
vežė pilnus sunkvežimius kinie
čių imtinių. Shanghai miestas 
tuo tarpu jau yra japonų ran
kose. Užėmimas įvyko netikė
tai, nes Japonija vakar buvo su
tikusi palaukti atsakymo į savo 
ultimatumą ligi 6 vai. ryto.

Amerikiečiai paruošti mušiui
Washington, saus. 29. —Ang

lijos valdžia sutiko bendradar
biauti su Amerika apgynime 
savo teisių Shanghai mieste. 
Amerikos pasiūlymas Anglijai 
buvo, kad abi šalys paskelbtų 
boikotą Japonijos prekėms, kad 
neįsileisti į Ameriką ir Angliją 
Japonijos piliečių ir savo pilie 
čiams nebeleisti vykti Japoni
jos

Amerikos jurininkai, Angli
jos skočai ir Francijos koloni
jų kareiviai apsitvėrę spygliuo
tomis vėlomis ir kulkosvaidžius 
pasistatė sergėti savo piliečių 
koloniją.

Japonai maršuos į Charbiną
Tokyo, Japonija,( saus, 28.— 

Japonų kariuomenė skubiai pa-

Pasaulinio karo kurstytojai ati 
sidėję laukia japonų maršų 
prieš bolševikus v i t } I

MASKVA SUSIRŪPINO

Kilus neT
i 1 !■» . T

Shanghai, (Rytų laiku penk
tadienis, sausio 29). — Pakar
totina smarki kova prasidėjo

(leneva, saus. 28. — Tautų 
Sąjungos padėtis darosi vis kri- 
tiškesnė ir jau pačios Sąjungos 
nariai datcidžia, kad jai beliks 
labai nesvarbi pareiga lošti, bu 
tent patapti susirinkimo vieta 
tarpe įvairių valstybių, be jo
kios sprendžiamos vertės.

Tokyo, saus. 29. — čia, aiš
kiai duodama suprasti, kad Ja
ponijai dabar nebėra viena, ir 
kad tarp jos ir Anglijos santy
kiai dabar yra kur kųs geresni 
kaip Mandžurijos karo pradžio
je.

Paėmimas Mukdeno prieš 4 
mėnesius Jr japonų nuėjimas 
tukštančKiš^yiių dtT ‘ttl?slu ne
va ginti japonų interesų, be jo
kio pasipriešinimo, parodo, kad 
Tautų Sąjungos, ir Kellogo, ir 
visokios kitokios sutartys netil
ti efektingos reikšmės smurtui 
sulaikyti. • x

i _ _________

Anglijos, Rusijos ir 
Turkijos sutartis

Per 10 metų nevarys propagan
dos prieš viena kitų

London, saus. 28. —■- Trijų 
valstybių sutartis bus pasira- 
syta tuojau, kai tik Turkijos 
diktatorius Mustafa Kernai gris 
iš Maskvos. Sutartim tarp 
Anglijos, Rusijos ir Turkijos 
dešimčiai metų, Anglija ir Ru
sija pasižada nebevaryti pro
pagandos Turkijoj, iry Turkiją. 
prižada1 nesikišti šįų valstybių 
reikalus Turkestane, Tibete, Af
ganistane ir Kašmire.

Lenkija siūlėsi į sutartį, bet 
kadangi ji priklauso nuo Fran
ci jos politikos, tai ji sutartin 
nepriimta. v ’

Senatas priėmė Chica- 
gos parodos biliy

VVashington, saus. 28. —Bi- 
liiis, kuriuo valdžia prasideda 
Chicagos šimtmečio parodai su 
$1,725,000 tapo^- sekate priim
tas ; atstovų rūmai rengiasi tai]) 
pat priimti.

Svarsto Meliono' 
apkaltinimų

PROGRAMAS 
Sekmadieny,

Sausio 31 dieną 
Iš Stoties 
WGES 

1360 kilocykles

6 vai. vakaro

Washington, saus. 28 
halo teisių komisijoj svarsto
mas Texas atstovo Patnam ap
kaltinimas iždo sekretoriui dėl 
paskolos Columbia. respublikai 
ir Meliono aliejaus koncesijų.

London, saus. 28. — Princas 
Wales kalbėjo prieš 10,000 jau
nų vaikinų ir merginų Alben 
salėj, kai būrys jaunų moterų 
pradėjo jam i šaukti “Atsiimk

--jr kareivius iš Indijos!”

Tc'kyo, saus. 28.
ramumas brieš japonus Cbiarbi- 
ne, Jappnija siunčia didelį kn* 
riuogienes skaičių iš Mukdeną 
į Charbiną. Sovietų gelžkelieį 
čiaiųs Atsisakius ja po n lis vežtų 
šie patys pasiėmė traukinius iš 
Shangchun stoties. ’

Maskva, saus. 28. — Rimtas 
susirūpinimas pastebėta, Sovie* 
tų sostinėj ,del japonų žygių 
ChRibinc.

Nors valdžios ofiėialai aįsisa-j Kongrešmanas Wright Pat- 
kė pareikšti savo nusistatymą j man, kuris reikalauja, kad iž- 
dėl • japonų elgesio pagrobiant i do sekretorius Ahdrew W. Me

llon būtų pašalintas nuo vietos

------ »-----r — ----------------,—,—p——--------—<—.—

Pralotas Seipelis 
siekia diktatūros 
ir Habsburgą sosto

Fašistų sukilimą Austrijoj ir 
kąbineto krizį paruošė kata
likų pralotas ,

EXTRA Kmi I' ■ W 4FRI
Shanghai miestas 

dega

Papa įsakė vaikam 
stoti fašistais ir 
mokintis kariaut

rusų traukinį Changchdn mies< 
to, gabenti savo kareivius į 
Chųrbiną, nežiūrint i sovietų 
valdininkų protestus, • bet So
vietų laikraštis “Industrial Ga-i 
zeta” išreiškia, kad tas japonų 
žygis, visai paimti Charbiną, ąt-j 
rodo daugiau ųegu pavojinga. į
Proletariatas temijąs įvykius
“Aktifalis Charbino paėmimas 

butų viso pabadiiM karo kurs
tytojų sutiktas su dideliu pasi
tenkinimu,” sako laikraštis. 
Charbįnas yra Rytų Kinijos 
gelžkelio, valdomo Rusijos ii1 
Kinijos, svarbiausias centras, ir 
Japonams jį galutinai paėmus,1 
Rusija butų atkirsta nuo Vla
divostoko ir Pacifiko.

“Japonų okupacijos kryptis 
ir jų sėbrąvimas su baltaisiais 
gvardiečiais . verčia mus ypa
tingai susiinteresuoti. Sovietų 
proletariatas aiškiai mato pa
veikslą, piešiamą tolimuose ry
tuose ir neužmiršta ginklo, rei
kalingo šavd darbo vaisiams 
apginti”, grasinančiai baigia so
vietų laikraštis.

Amerika Europoj 
turii investavusi 

į $10,000,000,000
' • • t • •

Vien Vokietijoj pef * 5 metus 
įdėta/ $3,000,000,000

r, i'

žmogvagiai paliuosavo 
Woolwertoną

South Bend, ,Ind., saus. 28. 
Po 24 valandų Howard Woęl- 
werton, turtingas South Bend 
biznierius, tapo' paleistas ir, ap
žėlęs, neskustas pagrįžo namo. 
Jį buvo pagavę užvakar ir už
rištomis akimis rtusivežę kur 
tai .toli į farmų. Ar teko su
mokėti reikalaujamus $50,000, 
nepatirta. ...

' 1' ■ r J n

Salvador maištas nesi
baigia

Berlynas, saus, 28. — Nors 
Amerikoš nusistatymas yra, kad 
“tegul Europa, sau verda, savo 
pačios zupėje”, Vienok prasidė 
jus1 Vokietijos ir Franci jos nau
jam jtęmpitndi dėl karo skolų, 
Amerika; ima reikšti vis didės- 
fhid šilsi interesą v imo. Pasirodo, 
tam esama: labai realių- priežda- 
Čių, nes Amerika tiiri inVesta^ 
vųsi apie $10,000,000,000 savo 
kapitalo, arba vieną, nuošimtį 
viso savo turto.

. . ■ > • .

Vien tik Vokietijoj yra Ame» 
rikos kapitalo^ įdėta virš $3,- 
000,000,000i Karui pasibaigus, 
nud '■ 1924 mėtų ligi - metų 
Amerika įdėjo Vokietijoj to
kias sumasį kokių ji nėra in
vestavusi laikę savo istorijos.

Viena, Austrija, saus. 28. — 
Austrija vėl yra be valdžios, 
atsistatydin us anti-Soc i alintų 
kabinetui, su kancleriu Kari 
Burėsch* pryšaky.

Patirta, kad Austrijos vy
riausybe pasitraukė ne dėl fi
nansinio krizio, bet dėlto, kad 
atkaklusis Austrijos politikie
rius, katalikų pralotas Seipelis 
taip^ norėjo. Seipelis ilgų laikų 
buvęs Austrijos kancleris, da
bar vėl nori pats atsisėsti į bal
nų. Seipeiio sapnas yra at
statyti Ilabsburgų imperiją ar
ba sujungti Austrija su Vengri
ja po Otto Habsburgicčio ka, 
runa. ’ . >

Nori “išnaikinti” socialistus
■y . ■ ; .. .. .

> Pralotas Seipel, atvažiavęs į 
savo “krikščioniškų socialistų” 
partijos konferenciją Vienoje, 
vakar atvirai pasakė, kad jis 
nori. Austrijoj diktatūros, kad 
galėtų išnaikinti Sopialistų. par
tijų, į kuri kontroliuoja Vienos 
miestų ir paruošti kelią Otto 
Habsburjjų sugrįžti į sostų. '

Pralotas Seipelis jau'prieš ke
lis mėnesius varė ardymą prieš 
nuolaidžią Burescho valdžių i y 
Seipeiio pastangomis buvo įvy
kęs fašistų sukilimas Tiroliuj. 
Dabar Seipeiio Sukurstyti Ti
rolio Miesteliai vienas po kito 
teikia Otto Hąbsburgui “garbės 
pilietybę”.; . •

Shanghai, saus, 28. ~ vaka
re.— Japonų orlaiviai bombar
duoja kiniečių apgyventą mieš
to dalį Chapei. Kilęs gaisras, 
sparčiai, pelčiasi į visą miestą.

Dega Shanghai-Nianking gelž- 
kelio stotis, kur yra investuo
ta virš $20,000,000 anglu kapi
talo. x

PRIE SHANGHAI. — Visų 
miestų valdo japonai, išskiriant 
gelžkelio stotį, kuri yra peh 100 
yardų atstu nuo tarptautinės 
kolonijos. Eina mušis kulkosvai
džiais. ,

Amerikos jūreiviai šautuvų 
ugnimi atmušė pasikėsinimą į- 
siveržti į tarptautinę kolonijų.

PRIE CHARBINO. -—Japonų 
kariubmenė artinasi. Japonija 
pranešė Rusijai, kad ji žada 
užimti dalį Rytų Kinijos geiž- 
kelio, valdomo Scv, Rusijos.

PRIE NANKINGO. — Japo- 
nijos karo laivai atplaukė ties 
Kinijos sostine, Nanking. Gen. 
Chiang Kai Schek, buvęs Kini
jos prezidentas pasiėmė valdžių 
į rankas.

WASHINGTON. — Sekrete 
rius Stimson užprotestavo dėl 
Shanghai užėmimo, Laukiarha 
Anglijos ątsakynio dėl bloka
dos žygių prieš Jąponiją.

GENEVA. — Beeinant karui 
Shanghai mieste, Tautų Sąjun
ga paruošė pareiškimą, kad ji 
nepripažins jokių Japonijos ^ly
gių, padarytų su ginklo pagal
ba Mandžurijoj ir Kinijoj.

Fašistų valdžios programa įves
ta katalikų mokyklose

Vatikano Meistaš,1 saus. 28. 
—Katalikų bažnyčia vakar su
tiko su Italijos fašistų valdžios 
programa, kad vaikai, turi būti 
mokinami karo mokyklose. Vi
sos tlalijos vyskupai gavo iš 
papos įsakymą, žiūrėt;, kad mo
kyklų vaikai stotų į. fąšistų ka
riškų organizacijų Ballila kata
likiškose mokyklose. Karo in
struktorius skirs fašistai, o ba
žnyčia juos patvirtins. .

Kaip vienas vargoninin
kas Šiauliuose prašvilpė 
sao klebono tūkstantinę

savo 
klę- 
ku-

Tik federalė valdžia ga
li ' pagelbėti bedarbiams

Nesuranda nugrimz
dusiu submarino

■ ' ' ■' ' į' ' ‘ ■ '(

Spėjamą, kad 56 žmonės bus 
žuvę “plaukiojančiame grabe”

Mažai

San Salvador, šaus. 28.—Su
kilimo vadai, kurie, anot val
džios šalininkų, yra komunis
tai, nutarę užmušti visų mies
telių majorus, komendantus, 
savivaldybės sekretorius ir te
legrafistus. Colop mieste taip 
ir padaryta; Valdžios kariuo
menė mąiŠtinlnkUs tebevaiko.

.. Farmeriai prieš alų? ..
Washington, saus. 28.—Louis 

Taber, fermerių National Gran- 
ge vadas, pįfreifckė senato pro- 
hibicijos komisijai, kad farme
riai esą prieš alaus grąžinimą: 
ir nematą, kaip butų galima vie
nu s^kiu turėti ir prohibiėiją ir 
4 nuošimčių alų. Ą

Wash.ington, saus. 28 
liamtGreen, Darbo Federacijos 
prezidentas/( pareiškė pagalbos5 
organizacijoms, kad visos kitos 
priemonės nepavyko bedarbei 
pagelbėti Ir \>il< viėha fpderale 
valdžia begali ntai padaryti. '

Greeri apskaičiavimu bedar
bių sausio 1. dieną buvo jau 8,- 
300,000 žmbnių. Vien tik men
kas išmaiiiriimas Oer ateinan
čius metus kaintids tafrp $3,500,- 
000,000 arba net ir $5,700,006,- 
000. Pati visuomenė, ben cent^ 
ralihės valdžios įsikišimo, nie
ko nebepžddrys.

-Wil

Londons, saus. 28 
vilties beliko surasti nugrimz
dusį submarinų M-2 Anglijos 
kanale. Nežiūrint didėlės aud
ros, būrys laivų su moderniš
kais prietaisais grėbia jūrių 
dugną 45 mylių tarpu, bet ligi 
šiol dar subm-aYinas nėrą užtik
tas. ''

* > ' > • /
Po' 50’ metų meilužiai apsivedė

—---------įv 7 / ■

Champaign, III., šaus. .28. — 
Mrs. Laura North, 69 metų ir 
H. S. Campbell, 72 . metų, kur 
prieš 48 metus buvo įsimylėję, 
dabar susitiko pirmą kartą ir 
tuojau apsivedė.

Dieną vilkai pririštus 
šunis gaudo

Nedžingė, Alyaus apskr. Sau
sio 3 d. Nedžingės dvaran at
bėgo dienos metu keturi vilkai 
ir pradėjo pririštus šunis gau
dytį. Vilkai šioj Apylinkėj šie
met virto kasdieninis įkyrus 
dalykas.

šiomis dienomis į Šiaulius 
teikėsi atsilankyti vieno netoli
mo miestelio vargonininkas N. 
Vargęnininkas turėjo čia 
likti kai kuriuos savo ir 
klebono reikalus. Turėjo 
borto įduotą tūkstantinę,
rią privalėjo kažkam perduoti. 
Bet vargonininkas, pakliuvęs į 
miestą, pagalvojo, kad su rei- 
kahfis nerSi ko skubintis, o rei
kia pirmiau pasilinksminti. Su- 
s(pažino su . tūla pilietę^ Bet 
koks buv6 vargonininko nusi
minimas, kai rytą, pabudęs, ne
rado ir klebono įduotos tūks
tantinės!

Nelaimingaš gi -vargoninin
kas,- reikalų neatlikęs, bet už 
tai “pasilinksminęs” išvažiavo 
pas • savo kleboną. Kas jo ten 
laukia-—nežinia.

Švedų sindikatui par
duos be varžytinių 10 

mil. ktm. drebulių?
Kaunas.—Teko sužinoti, kad 

ministerių kabinetas davė že
mės ūkio ministerijai principinį 
sutikimų šVėdų dčgtukų; sindi
katui be varžytinių parduoti 10 
mil. ktm. pągamintų drebulių. 
IŠ tų drebulių bus dirbami deg
tukų koteliai. A

Ar toks lietuviškas 
cukrus

\ ■’ ' !'<■**<'/..r V* „v

Fašistės vėl neklauso 
diktatoriaus

Negimdo daugiau vaikų ir tiek

—Ą. Panemunės valąč. Rokų 
km/ laike kilusių muštynių per
šautas Tomas Pauža, patalpin
tas ligoninėn. Sužalojimas suti
kus.

Mussoli

Lenkiška kaFvė 34 cen
tai; arklys 50c.

■ V. ■ . ___________

,i . i , » UI• • f

Varšuva, saus. 27. — Vokie
čiai, kada nori pasijuokti jš 
blogos tvarkos, skko “pblhische 
Wiftschaft” ari&a “lenkiškas 
ūkis”. Štai pavyzdys lenkiuko 
ūkio. Valdžia tamsavo valstie
čio Walen.ty ftudy ūkį už/mo
kesnius, išįiarduodnma jo arklį 
už 50 centų O karVę už 34 cen- 
tus. ! n'

. . . i . .«• ■ . ■/ ................ . • ' .• 1 • •

Roma, saus. 28.
ni išreiškė didėlio paispįktini- 
mo, kad sužinojo, jog Italijoj, 
nežiūrint j g įsakymo gimdyti 
kito daugiau vt 
skaičius sumažė;
kais, negu buvo 1930 metais. 
Patardamas ^daktarams kovoti 
su anti-fašizmu ir depresija, 
Mussolini pareiškė įsitikinimą, 
kąd “žodis reiškia daugiau ne
gu vaistai”.

, gimimų 
56,000 vai-

—Važiuodamas iš Zarasų gir 
tas .mirė Juozs Vaitonis^ apie 
30 mėtų amžiaus^ kilęs iš Du
setų v. Piileikių km.

-i__ ___ .__ ’___________ ___

. Joniškis, Biržų apskiv Kai ku
rie krautuvninkai pardavinėja 
kažkokį rusw£ Šlapiu o kartais 
net ir su /ruska cukrui tikin
dami pirkėjus, kadetai esąs lie- 
iitviškąs/xmkrus. Girdi, <tįk esąs 
iŠ fabriko gautas ii* nespėjęs 
kaip reikta^ išdžiūti. Pirkėjai, 
nematę1 tikrojo lietuviško cuk
raus, tiki klastotojų žodžiais ir 
dabar, pirkdami cukrų, prašo 
neduoti "HetuViško” cukraus.

_________;_________

Bedarbės bilius vis dar 
komisijose

•' ••• - ... ■

.Washington, šaus. 27. Kon
greso darbo komisija paskatino 
ęavo pakomisijų iYntis greičiau 
svarstyti senAtbrįaūs La Jf'ol 
lette iš Wis., dėl $350,000,000 
federales pagalbos bedarbiams.

IAVASARIS jati nebetoli. Gamta 
vėl atgys ir kartu su ja musų

___ J viltis ir jiegos.
Rengkimės prie to atgijimo, sutvarkyki- - 
me savo finansus, pradėkime statybų.
Musų Bankai ir Paskolos įstaigos yra 
tvirti ir prisirengę jums patarnauti, tik 
parodykite jiems savo pasitikėjimų. At
siminkite, jie gyvuoja ne vien dėl savo 
labo, bet ir dėl jūsų gerovės.
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Mizaros misijos.

l; P-. 
narių 
Susi-

Sausio 19 (U, Ą, L. l)5 
21 kuopa turėjo * sava 
visuotinų susirinkimų, 
rinkimo pirmininkas S. ąti- 
duH susirinkimų ir pasakė* 
kad kalbės drg.‘ R. Mizara 
apie Rusijos gyvenimų. Gaila, 
kad pirmininkas, saviškių ma
žai pamokintas. net pamiršo 
pasakyti, jogei čia ' yra Mas
kvos raudonos misijos, kad 
sugraudinus Maskvos davat
kų širdis, kad patvirtinus 
raudonam tikėjime te. kad pa
drąsinus kovai prieš laisvę, 
pažangų ir demokratybę.

nešti, kų jis yra matęs ir pa
tyręs gyvendųinas per du mė
nesiu Rusijoje. R. Mizara kal
ba nedrąsiai, lyg. norėdamas 
pasakyti daug karčios liesos, 
bet 'priesaika prieš Lenino 
mumijų jam' to neleidžia. To
dėl R. Mizara pasakė* jogei 
Rusijoje labai gera, darbinin
kai viską valdo, limonadų gė
rių tiesiog iš Kaukazo kalnų 
upelio, o. valgo visi 40,000 
darbininkų iš vieno katilo, o 
kas lieka ■ 1.1110 darbiu,inkų, tai 
uesušeria gyyuliams, kaip A- 
meęikoj daro, bet veža i mo
kyklas ir 'suvalgydina badu 
mirštantiems mokiniams. To
linus sako, kad Rusijos^darbį- 
n i tikai valdo fabrikus. Nors 
darbininkas gauna vos 80 rub
lių j mėnesį, o fabriko direk
torius net 300 rublių, bet užtat 
Rusijoje fabriko direktorius 
turi paskelbti kiek, kas ir ko
kį darbų dirba ir kiek gauna 
algos, o Amerikoje to nėra, 
čia, gir<l^ darbininkai než&io, 
ki<-0 fabriko yavinįpl^i «lĮįi<iij 
pelno. Bet naviu^.Rį 
lurMų pasakyti, ’&ų jis getai 
žino, jogei Amerikoje valsty
bės iždo departamentas turi

11
>>*> C .-L,......

visoš žinios jau senai tilpo 
“Laisvės^ sapnininke.

Vėliaus vietos, koinųųistėliai 
pasiskundė R. Mizarąi, kad 
socialistas S. T. iAvarė iš sava 
namų kuopos organizatorių 

;B. B., kuris buvo atsinešęs Lie
tuvos laikraštį, kur
buvo keletas ^veikslų įš $4- 

:sijos ip norėja minėtį so<jte- 
listų prikulbiati, kad ąftdktf- 
tų garbę raudonam Maskvo.s 
terorui. Tas liesa, minėtas ko- 
mmiislų organizatorius juu iš, 
dviejų namų tokiu bud u buvo 
išvarytas.

Vietos “Laisvės” ir “Vilnies” 
pasekėjai visus ne savo plau
ku lietuvius apšaukė sočiaiisr 
tais ir sabotažninkais ir ju- 
došiškai pradėjo padavinėti 
visokius neteisingus skundus. 
V. K. buvo apskųstas darbda
viui, kad išvarytų iš darbo. Si. 
T. buvo apskųstas policijai 
dėl neva Likerio koi^olės įs
tatymo paržengimą, bet poli
cija skundą rado neteisingu. 
Vėliaus tie patys “Laisvės” te 
^Vilnies” pasekėjai apskundė 
V. K. ir S. T. miesto valdybai, 
kad neduotų pašalpos, kurią 
jiedu gauna, kaipo bedarbiai. 
Tuo pat metu tie socialistai 
nėra padavę ir visai nemano 
paduoti jokį skundą prieš jus, 
raudoni .šeškai, kurie pasislė
pę gadinate jaukią gyvenimo 
nuolaiką. —Bjer.

Kaip Kupiškio jau’ 
nimas šviečiasi

t

(Ištrauka iš laiško, rašyto
D-rui A. L. Graieunui)

Brangus Dėde:
Ląbąį ačiū, sulaukiau nuo 

jūsų laiškų ir sykiu džiaugs- 
f’ •/ • ’7
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nevilkipant priduoti sękąnčju 
adresu:

Dr. A. L. Graičiunas
3310 So. Hateted St.

Chicage, III.
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Viešpataujant ' žiauras caro 
prięspųųdąi, jsigųlėj o Lietuvos 
dvasiškija ir- monopplizavo bė,t 
ir tai, kas jiems nepriklauso. 
Pav. veik kiekvienas Lietuvos 
kaimas turi savas kapines, ku
rios priklauso vietos gyven|o- 
jams. ^Tačiau šiandien jos yra 
m.ęnppalzuotos per dvasiški jų,

^U’P^ JąUvesnmm lietuviui 
gijimą pasjpalaidoti Ša

te tėvulio, ąr dieduko. To
ki kunigu elgimąsi žmonės pra
dėjo nepakęsti ir pradėjo ieško
tų kitokios išeities.

Kupiškėnai pirmieji. pasipik
tino ktehonų pasielgimu, ir kad 
sykį.ant. visados atsikratyti nuo 
Romos piliečių sauvaliavimo 
Lietuvoje^- pasitarę tarp savęs 
sutvėrė ^tinės-Kulturos Draugi
jos skyrių ir pirmiausiai sau 
už pereigą pasiėmė įsteigti Ku
piškyje Laisvas kapines. Nutar
ta ir pradėtas darbas. Jau vieta 
.surasta ir sklypas žemės už
pirkta ir rankpiniųgiai įmokėta. 
Na, "Ir darbas su pagelba Ame
rikos lietuvių sparčiai eina pir
myn. Tų. kupišliėnų gražų dar
bų pastebėję, kražiečiai ir gi ne- 

. atsiliko,; susitverė Etinės— 
Kultūros Draugijos skyrių ir 
šiemet savo metiniame susirin
kime— štai ka paskelbė per 
“Lietuvos Žinias”:

", “Gruodžio men. 7 d. Liet. 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
IXjos Kražių skyriaus įvyko vi- namais.

i ii ."J 1 •ll.’T“

.. v S •

[Acmc-P.. b A. Photo]

KųiMgaik^tienė Btiganza iš 
Sicilijoj, kuri .psmia artis
tams kaipo modelis. ' ' >

suktinas darių susirinkimas. 
Perrinktą v<dyba te išrinkta 
revizijos išnerta vy-
muaybei r^Jiu^ija, kurioje., 
tarp kitko nuterty:.

|> Prašyti valdžios sutvar
kyti kuo vęikiwsiai civilinę

'"'n'
[ \ 2), taisvamųntų : vaikus mo
kykloje paliuosuoti nuo kape
lionų pamokų, IMF* 
dogmos mums nereikalingos.

3). Musų vąiikw^ duoti; nuo
dugnų moralybės! pamokymą, 
palygwwma įgijus moks
lų te plėtoti^ dos
nių pagilinto' ^nes mokykla 
privalo būti mo^įt^o ue dogmų 

■" ■i".i..11 ■ r ■•■i.u " " ■yw‘*................!!;*■................

4) Suvalyti kijitfgijoa įteišo-
k'imųsi konkorda tų
s,u Rom, atelcirtent bažnyčių 
jnup vątetybfc, bfdįnyaų žemes 
išdalinant atsitarnavųsiėms ka
riams; ir šiaip bežemiams<ir nu
traukiant kunigam A Algas mo
kėti iš valdžios iždo.

5) Sustabdyti vienuolių pliti
mą Lietuvoj, ir neleisti užrašus 
daryti, bažnyčioms, pinigais, že
mėms te bamais — be valdžios 
patvirtiplino,

t ' ■' ' r"

6) Neteikti jokių privilegijų 
kubilą valstybėje, q palaiky
tu visų piliečių lygybę prieš ša
lies įstatymus.

Susirinkimas vienbalsiai nu
taręs steigti Kražių apilinkėj 
šio skyriaus > kapines, ir tam 
tikslui steigiamas “Kapinių fon
das”, taipogi nutarta įsteigti 
d-jos knygynėlį”.

»

Valio kražiečiai!
. Pravartu susidomėti visiems

.....

and lOVE
came to

SUSAN!

' 1 . ........................................ ....... i................................. .... ............ ...

Amerikos lietuviams ir i§ pe
ties ir nuo' širdies padėti pa
remti pinigiškai.

Iki šiol Etinės Kultūros Dr- 
jos skyriui yra pasiųsta pagel
ba steigimui Laisvų Kapų 
$34.75. žinoma, tos sumos toli 
gražų nepakankama. Bet nea
bejoju, kad geros valios lietu
viai ir toliaus parems savo do
leriu, ’ kada už žemę suderėta 
suma nebus pilnai užmokėta.

Tad meldžiu paskirtą auką
. vą'H1. "w.' “u.’....' . .... ........ ...»

Penktadienis, saus. 29, 1932 ——i——.......... .

PETROIT, MICH.
Našle moteris turiu kamba

rius ant rendos, parankus ve
dusiai porai ar pavieniams, 
yra garadžas. Arti gatvekarių 
ir1 busų, nebrangiai. 2744 
Hubbard Avc.

LIETUVON
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta

rė rengti šiais metais sekančias 
EKSKURSIJAS:

Balandžio 20 d., Laivu “EUROPA” 
per 5LL dienas j BREMENĄ, iš ten gelžkeliu j 

Klaipėdą arba kauną

Gegužės 10 d., Laivu “KUNGSH0LM”
į Švediją, iš ten laivu į KLAIPĖDĄ

■a . ..... 3   .. ,    ...
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Teatrališki Veikalai
Ruduo yra geriausias laikas prisirengti, prie vai
dinimų. “Naujienų” knygyne visuomet galima 

gauti šių teatrališkų veikalai..

, Su^aa uscd to feel sorry for herself be- 
caųsesbe wąsn,’t popular! Her skin was 
so harsh—her handš rough and red. Buc 
that was before she discovered Camay— 
the $oap of Befkutiful V^omefl. Now- 

' weU, Susan’s not only popular, būt she’s 
wearing a lovely ^įgagement ringi She 
sąys. C(imay djd it! It certąinly brought 
soft, ftęsh beauty to her skin! Write to. 
Procter 8c Gapible,1 Dept. B, Čmčinnati, 

•įibr free cakd ioff •Gatrriay. (Orily oria cakc 
' to a family.) ,

Camay
The Soap of Beautiful Women

-y* a • T
sirašiau prie Etines- Kultūros 
Draugijos Kupiškio skyriaus.

i •- ' . • t

Riaudamųs rugelius galvo
jau, kąip ęja išrašius Pajuo- 
dupio jąmjįmui ir sau laikraš
čių. Ir štai ateinu geras spin
dulys galvon, kad surengus 
prie I^aveiios upča padubury-t 
je viešų pasilinksminimų 'ii 
pasipelnius/juomi.'-

Pasiskolinau iš brolio Petro 
keliatų litų ir siunčiu Panevė
žio apskr. viršiniukui prašy
mų, kad leistų surengti vieša 
gegužinę.

Gavęs atsakymą, kad gali
ma ir po savaitės pasijutau 
pelnęs 60 litų. Na,, tai; Pajųo- 
dupio jaunimų laukys: Lietu- 
uos Ūkininke.!. Rytojus; 
Diena; Ukiuįnko Ralarėjas, ir 
Bendras Daj-bas; tų i bus liuo- 
sam nuo darbo laikui praleisti 
ir prisižiūrėti, kaip kur žmo
nės gyvena, elgiasi ir tvarko 
iikius.

Brolis Petras turtingesjftte 
už mane; jis kasa grioviu^ 
pas Lietuvos lekmkus ir leng* 
viau dirbu, kaip aš pą£ tėvus 
apt ūkio.

, Brangus Dėde, patari pian 
užvesti kokių nors ūkio šakų.

tai kaipgi pradėti, jeigu aš 
pleko, neturiu, nei aguonos 
gyųdo. Pernai bųvųu uždirbęs 
300 litų pavėnio lankas sau- 
siūdamas ir šiemet manau už
dirbti nemažiau, kaip pernai 
,ir tie reikės atiduoti kone yj^i 
tėvui; kas liks, — sau apsir^ 
dymoi. ^ai kaip». kaip pradėti 
ūkis vęstk'jęigu tėvą# patųrč- 
jų neprašo, — pate moka likfr 
SuipkautL Tėvas sako, jog Į po 
stiurčiai jųų ūkininkausite, p 
muihs bus per vėhi iš kųpųi 
ųųmireUs pi’ikeltf ir parodęyd,. 
kąd galimų Eitųip ūkį tvarky^ 

‘fi; ‘
Dčd/Smylimas, aš nei girtuos 

kliųuįųį nei rukm b- tik sek,- 
madįepląįs skųitųu dėdės prjr- 
siųstuį laikraščius ir knygas; 
ir .4^ rUu tdriu nuo tėvo pr$r;

sų turtuolių ir kompanijų pa
jamas ir išlaidas. Amerikoje 
darbininkams nereikia kont
roliuoti darbininkų pajamas 
ir išlaidas, nes tų atlieka teisė
tai išrinkta visos šalies atsto
vybė—valdžia. .

poliaus B: Mizara sakosi 
matęA labai svarbų atsitikimų 
traukinyje- Rusijoje visi kelei
viai traukinyje gauna po ant
klodę. Buvo atsitikimas, kad 
vienas keleivis su Lenino or
deriu neturėjo antklodės, o 
vienas “socialistas” turėjo net 
dvi antklodes! Tikrai baisu! 
Tie socialistai, tai didžiausi 
komunistų priešai. Socialistai 
baigia versti nuo sostų visuų 
monarchus, skelbia žmonijai 
laisvę, dęyiokratybę; per blo
kšiu ir pažangų nurodo kefu| 
darbo paswbuLį.Juimingų ry7 
tojų/ Socialistai iškovojo Lie* 
tų vai spdudos-žodžio laisvę, 
vėliaus nuvertė carų, /įsteigė 
deiųokratijų. Dabar pagal R. 
Mizara pasakojimų, tie patys 
socialistai- nerimsta h? M^n,a? 
Vėl nori sugriauti Ruaijofc rau
donų vergiją te a įsteigti laisvę? 
Nors Rusijos s o čia lis t a^i visaip 
spamlžiami, b*5! v*Sv kovoja, 
pav., kad ir a nik kūles istorija. 
Tiek butą “spciųlisto” bę^įrd- 
žio, kad pasisavino dvi ant
klodes ir norėjo raudo
nukų sušaldyti, žinoma, ne be 
reikalo komunistai Rupijoje 
ir šaudo šimtus ir tukstųnŽiųs 
tų nenuoramų socialistų. Vė
liaus R. Mizara pasakė, jogei 
Rusijoj moterys irgi difįft p 
vairius darbus, tiktai , prieš 
gimdymų: du mėnesius te po 
gundymo du menesius, tai jau 
nedirba. . ? ' •

Tai tiek mums teko sužino
ti iš Ąngarįeėio te Biiubo# 
vįerno ageąio. R. Mizaros apie 
sovietų rojų, kur upeliai limo' 
nadi/ teka ir kur' vicmjŲę 
katile sybm-Jšxjciubi. - viso^kių-- 
skirtingų - valgių. Žinoma^, Baugias' (cLuaičiuiinas

Gegužės 21 d., Laivu “STATEND AM”
į Rotte^dam, iš ten gelžekliu j KLAIPĖDĄ

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “LANCASTRIA”

' TIESIAI J KLAIPĖDĄ

Birželio 15 d., Laivu “BERENGARIA”
į Anglija, iš ten kjtu laivu į KLAIPĖDĄ

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

į Scandinuvijų, iš ten Jkitu laivu į KLAIPĖDĄ 
&’ Ekskhrsija patogi tiems, kurie nori vežtis automobilį.

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

Liepos 30 d., Laivų “GRIPSHOIAI”
į švedjjų,. iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Rugpiučio H d., Laivu “MAJESTIC”
į Apglijų, iš ten kitu laiyu į KLAIPĖDĄ

Dėl platesniu informacijų kreipkitės į Naujienas arba 
pas bile Laivakorčių Agentų Sąjungos narį.

90. OhociszeVškid f4-T GUMINIAI 
BATĄ!, PąasaA viename ,akte. 
Antrą: Nuo’’jte^ lig^iausies, 
vieno veiksmu. I^phiedija. Lo
šime <*-»———■
i _

5 vyrai. ...
i v-,’ 
Br. Vargšo (___________

SNIAI. Dramą 4-se Veikmėse. 
Dramą parašytą. Iš revpliucijps 
judėjimo Lietuvoj. Lošime da
lyvauja 8 vyrąf ir 3 moterys 30c 
Br: Vargšo i—• fcklilAMONO 
SAPNAS,. Drama vjįename ak
te. Lošia peųkioa'ypatus. .... 25ę 
H. ‘ Ibseno —ŠIAURĖS KAR
ŽYGIAI. Keturių veiksmų tra
gedija. Veikimas atsibūva Nor
vegijos šiąųrčję^ karaliaus 
Eriko Kruvinojo. Kirvio lai
kuose. Lošime dalyvauja 6\ 
vyrai ir 2 moterfs: ..................  35.it

94. Gogolio -tt- PIRŠLYBOS? Kor 
medija dviejuose' veikmuose. 
Lošime dalyvauja 5 vyrai ijr
4 moterys, '.......i..,;::,,...,;,..,... 35c

95. J. S. Turgenevo —PINIGŲ
NĖR. Sceniškas vaizdelis? IŠ 
gyvenimo jauno dvarininko. 
Losime dalyvauji 10 vyrų ir 1 . 
moteris, ........................................ 10c
BaJdCovskio—PONO FELIK
SE atsilankymai Ko
medija viehbje Veikmėje, Lo
šime dalyvauja 'iVytai ir 2 
moterys.............. 20c
M. Servanteso— PERSKYRŲ 
TEISĖJAS. Lošime dalyvauja ’
6 vyrai*ir 4 moterys. 20ę
J, Gurąuškio^ V. $ALA^UT- 
RI$. komedija Vieloje veik
mėje. Lošime dalyvauja ž Vy
rai ir 2 moterys*20c 
A. N.( O&ttovškbi <-VYRŲ 
VERGIJĄ. Trijb pakeiksiu 
komedija. ,‘Lošimė> dalyvauja 4 
vyrai ir 3 m®wtys. ................. .35c

100. B. Bracco-PIETRO CARU- 
SO. Viėnb vetMino drama. 
______ . . v. . < — 1 - .

74. G. Haupciriano --^AUDĖJAI. 
Peokių vdtem.ų dramatiškas 
veikalas. Lošime dalyvauja lt 

‘ . vyrų ir 1 moteris ..................

•75vSt, pobrzanskįę: 
n ' VERŠIS. Vieno ~
* ‘ * mediją. Lošime veikia 4 vy

stai ir 1 moteris ................

76. J. A. F<edro—CONSILIUM
FACULTATIS. Vięųo veiks
mo komedija. Lošime dalyvau
ja 5 vyrai ir 3 moterys ....... i 20c

77. Mąrco Prago —DRAUGAS.
Vieno, veiksmo drama> Lošime 
dalyvaują ? vyrai ir 1 moteris 20c 

Be Vargšo—GADYNĖS ŽAI
ZDOS. Pmma keturiose veik- 
thčse. Lošia 7 vyrai ir 2 mo- • 
terys. Chicago, III., J 914. v 
Puslapių 46 .........   35c

M. Grigonio—GERIAUS VĖ
LIAUS. NEGU NIEKAD. 
Komediją viename akte* Pusi. 
48. Lošime dalyvaują 4 vy- 
rąi ir J, mbterysį ................. 25q

M. Grigonio — 
TSS ęiNTARAI. 
mis vaizdelis su dainrynis ir 
Šukiais^ Lošimo dalyvauja 4 
vyrai ir 7 moterys ...... ......

Br. Vargšo—LIZDAS NAMI
NIO HUTO. Trijų veiksmų 
drama. Lošime dalyvaują 8 
vyrai ir 3 moterys ....... ..  2.0q

8.2. Br. Vargšu — MILIJONAI 
VANDENYJE. Lošime daly
vauja T vyrah ir 2 moterys 20c

83. Dilgio—MULKIU APAŠTA
LAS. Vieno veiksmo komedi
ja. Ljofime veikią 5 asmtnys. 
visi vyrai........................ 15c

J. Kurzenicvskio — MEDIČI- » 
NOS DAKTARAS. Komedija 
vienoje veikmėje. Lošime da« 
lyvaują 6 vyrai ir 3. moterys 2 5<į 

M. Grigonio. -A NASTUTĖ. 
Dviejų vsitemų. drama. Loši
me dalyvauja 4 vyrai, ir 2 
moterys .........................................20ę

Z. Przybylskio — MIOLA. 
įViMna veiksmo komedija, L$H 
Šime dalyvaują 2 vyrai ir 2 
moterys ............  .f..... . 20q

M- Palionio/—PRIEŠ VĖJĄ 
NEPAPŪSI, ^cįedija trijų 
veiksmų, Lošime oalyvąųją 3 
vytai i# 5, moterys ...... • 25<į

8S;M/ Ąfcibaševą-rrrPAVYDAS; ; 
Penkių veiksmų drama. Loši
me dalyvauja 11 ypatų — 8

. vyw- i& ,3 m^erys apart; nju- ■ 
;• ...... . 5.Qq
y'%9. £L Haj|Dtmąm>, PĄS.WV
; DUsiF VARPAS. Penkių ak

tų pasakos drama. Lošime 
dalyvauja 10 vyrų ir 5 zmot. 50c?(

C *. . • --*1 ■

50c

— Aukso 
-veiksmo' ko- "*

20c 91.

92.

93.

78.

79.

80

1

8.1.

84.

KATRIU- 
Trivciks-

20q
96.

97.

98,

99;l

komedija. Lo- 
dalyvaųja fe" 1 vyras, 3 

moterys ..Q? komedj joję,.
< VVH$. ■'»' .................. 20c

WfŽING-

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

85.

86.

8.7

103.

t

138.

40 South Halsted Ąt.

Veiksmą vbte. -r- N^pąlis. 
: šių bi^ų, aubikįrtMUi tetffou 

dalyvauja 4 vyr?u it 2 mptč*• rys,. ■ ...t'.:..?...... • 2Q«

!l°h įj-pIENO^ iį.((
liaudies ^yvenirtb vaizdelis su 1 
dflinotnk.i h . ,.Ww 
dillyvąy^.5 ir, 7 rup te-
rys......... .-........... .. .A -; .......

102. IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI > 
arba išliks J<&$s JtyiflajM, 
ant žemb. Su. dąmonus,. Chk 
qigo> M; 19 D. Pusi. 105. 50c 
DAN0AU4 KMALIBN&.; 
Padavimai api$. -Ma
riją. Chicago? IHo;1915‘. Pus
lapiu. 1 ............ . 75<{
Br. Vargšo—KRYŽIUS. Ke- / 
tūrių?
laikų,. lbt!uvpj,ę. Losime dtfy- 
vaujh: 1Q Vyrų, ir 3; ųu>terys.
ar claugjau. ......f.75ę

Imant-kompleklų — tiek knygučių kiek reikia vaidinimui,- 
' - * duodamo nuolaidos, .
to užsakymu reikia prisįųsfk ir pilįig^ 

Naujienų Knygyne galioja gauti ix visokių^ knygų.^) < 
‘ ' Rcik.ąląukitc kątajogę. .. >;

" ' ■ : • ’ V?.? u’ ;

Chicago, M
7:O

■ ............. ’.ju - ■. aVi^Za.jL:.'
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TYLA PRIEŠ AUDRĄ
“Tyla-byla jaučio oda.” 

Kaž kas yra pasakęs, kad 
tauta yra verta tokių vadų, 
kokie jai vadovauja. Pastarų
jų penkių metų laikotarpy, 
Lietuvoje fašizmui įsitvirti
nant, Lietuvos žmonėms cen
zūra laiko užčiauptas burnas. 
Svetimose šalyse, “tautos va- ♦ *
das” ieško sau pritarėjų, dali- 

ordenus, kry- 
(Miss McDo- 

Vatikano pa-

na “garbingus” 
ižius, medalius. 
well—Chicago; 
siuntiniui, Estijos prezidentui 
ir tt.) Donald Day anglų spau
doje, Skorupskio raštai Fran- 
cijoje, o užsieniuose “tautos 
vado” įgaliotiniai, it kurmiai 
ir šikšnosparniai, dažniausiai 
slaptai, bruzda, “veikia”.... “it 
pasamdyti.”

Simano Daukanto, Dr. V. 
Kudirkos tautine sąnionč mig
dyta’ migdoma. Demokratine 
sąmonė iš pat šaknų rauna
ma ir pašiepiama. Karjeristai 
iš kailio nerdamiesi, nori “tau
tos vadui” įtikti ir bi kokią 
“malonę” laimėti, užsimerkę 
“valio patrijotų” bymnus suo
kia...

Iš Lenkijos įr kitų šalių, bu
vusieji dvarininkai, atgal Lie
tuvon kviečiami ir už prarastų 
dvarų žemę, iš Lietuvos iždo 
apmokami pinigais by tik 
“ponstva” Lietuvoje įsigalėtų.

“Tautos vado” malonės ne
užsipelną, valdiškos vietos ne
gavę ir beturčiai darbininkai 
Lietuvoje neturi pilietinių tei
siu.

Amerikoje riebias algas i- 
mantieji, keli “tautos vado” 
samdiniai, kad šiltos vietos 
nepraradus, tveria “tautininkų 
frontą...”

Prieš ką tas frontas tveria
mas? Prieš Demokratiją; 
milžinišką didžiumą.

“Už tautos vado” apgynimą, 
subsidijų tikėdami gauti, fa
šistų laikraščiai skelbią kry
žiaus karą prieš socialistus? 
Tikrenybėje, socialdemokratai 
Antikoje, pastaraisiais 12 
metų, vien apšvietos ir kultū
ros tautinį darbą garbingai 
dirba.

“Tautos vado” samdiniai 
jau su’ sandariečiais taip pat 
kaip “apsidirbę,” likučius, vie
nus grąsinimais, kitus “malo
nių” pažadais, veikiai į “fašistų 
bučių” suvarys. Iš tokių “tau
tos vadui” “ištikimų” į vieną 
“frontą” suburtą “didvyrių” 
susidarys tolesnis tautines 
dvasios migdymas ir demo
kratijos niekinimas iki absur
do.

Užburtame rate, it užhypno- 
tizuoti, “valio patriotai” apsi
putoję keiks, ir “kovos”... Ką 
jie kovos? O-gi laisvės ir de
mokratijos netekusią lietuvių 
tautą.

Žinau, kad nevisi lietuviai 
yra virtę fanatikais. Kurie tik
tai savo srovėje mato visos 
lietuvių tautos “išganymą”, tų

r—-r- 

meldžiu toliau mano rašto nč- 
’skaityti. Fanatikų nebandysiu 
nuo jų “dieVuko” atkalbinti.

Pačiu save pažinimas ir sa
vų spėkų žinojimas, yra pama
tas energijos auginimui. At
kartoju gero lietuvio patari
mą: “dirbkime darbus galėti
nus”.

Pirmučiausias darbas, lai 
musų skaitlingiausios biednuo- 
menės į savi-pagarbą pakėli
mas ir supažindinimas su 
20-to amžiaus naujenybėmis ir 
mokslu. Radio ir teatrai, bei

NAUJIENOS,- Chicago, fil. .
t - - - j-1- -.J.Jmiu.., U

Panevėžyje banditas 
‘holdapino’ krautuvę
Bandė amerikonišku budu npi- 

plėšti krautuvės kasą (

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

kurios pasaulis per šimtus metų lau 
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtingo 
elementų, iš visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostjs kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmu, Rankų, Ko
jų, Nugaros skaudėjimą, Rankų, Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują. nikstelėjimą 
ir šiaip visokius skaudėjimus Tūkstan
čiai žmonių yra pagiję. o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranutojam: jeigu 
nebotų taip kaip rašom, pinigus gra
finam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

.mažiems ir suaugusiems. Vi
sur, kur bent kapa žmonių gy
vena, visi kulturinimosi buk
ini privalo būti vartojami. 
Kuomet teatrai parodys žmo
nėms kaip Norvegija, be krau
jo praliejimo, atgavo nuo 
Švedijos nepriklausomybę; 
kaip Meksikoje, iš pralobusių 
vienuolijų atimta žeme beže
miams artojams išdalinama; 
kaip Ispanijoj, vien balsavimo 
jėga, Alfonsą privertė bėgti 
užsienin, ir karininkų kliką 
suvaldė, “ur-r-a patriotus’* į 
nenaudėlius-tranus ■ paversda
mi... (reserve algas gaudami 
be jokio darbo, turėjo naujos 
respublikos valdžios klausyti, 
nes algos gavimas (iš buvusių 
priešų rankų) goresnis už pat
riotizmą be algos).

Kaip Mahatma Gandhi, be 
jokios apsaugos ir neturėda
mas jokių turtų 100,000,000 
savo krašto gyventojų vado
vauja ir varo šių laikų galin
giausią imperiją į bankrotą, 
gali net visą Anglijos Imperi
ją pakrikdyti.. Lai musų kai
miečiai viską mato ir žino kas 
pasaulyje diena iš dienos vyk
sta.

Šveicarija, Danija ir kitos 
demokratinės valstybes savuo
se piliečiuose išaukleja prisi
rišimą prie gimtinio krašto. 
Laisvės šalininkai garbingos- 
na vietosna statomi, gi dikta
torių valdomose šalyse, kaip 
Lietuvoje, sušaudomi, o vien
kart iš Lenkijos legijoninin- 
kai (Lietuvos nepriklausomy
bes aršiausi priešai) parkvies- 
ti, aukščiausias valdvietes už
ima. Lietuvos diktatūra, it su
gedęs kiaušinis, nors gražiau
siai numargintas, juo ilgiau 
bus laikomas tuo labiau visai 
lietuvių tautai gėdą darys. Iš 
neteisėto valdžios pagrobimo 
negali išsivystyti legale žmo
nių valdžia. Visų piliečių su
lyginimu ir žmonių atstovų 
slaptu balsavimu, dalyvavimu 
valstybės seime šita gėda ne
gali būti panaikinta. Neteisė
tai valdžiai opozicijos augimas 
yra tyriausio patriotizmo įro
dymas.. Artojų ir darbininkų 
nuskriausto luomo užtarėjus, 
skaitlingiausios tautos dalies 
kulturinfojus demokratus ir 
socialdemokratus, fašistų laik
raštis “Vienybė” (sausio 12 d., 
1932), vadina “tautybei sveti
mais ir nedraugingais gaiva
lais.” Tai faktas, kad redakto
riai virsta diktatoriaus gra- 
mafonais. Kelių sulenkėjusių 
dvarininkų ir lenkų legijonin- 
kų naudai ponų luomui, visą 
darbininkų luomo 
vergus paaukauti, ir 
save gerais lietuviais 
Kas jie?...

Pusmetis kumelys 
damas už 2 litu, 
arklys už 15 litą.

ĮAcme-P. H A. Photo
Millbourne, Pa. — Charles 

E. Gray, išradėjas, kuris teis
mo keliu laimėjo iš Kodak kom
panijos .$153,333. Ta ,kompanija 
naudojo išradėjo patentą.

garsiau kalba negu “valio pa
triotų” užtikrinimai, kad “tau
tos vado” valdžia gera. Rusija 
su Pabaltijoš valstybėmis kar
tu ir su Lenkija padarė su
tartis. Vokietijoje ■ neramu. 
Puikybe serganti Francija; 
monarchijos liga apsirgusi 
Lenkija. Lietuvoje lenkiškų 
gaivalų (dvarininkų)r įsigalė
jimas. Skorupskio, Maciulevi- 
čiaus-Maironio sumanymai 
padidinti Lenkiją, atimaųt 
Ryt-priisius nuo Vokietijos..'.. 
ir visa virtynė slaptų ir pu
siau slaptų su lenkais konfe- 
rbncijų, Lietuvos artojams ir 
darbininkams nelemia jokio 
gero. Lietuvos ištautėję kuni
gaikščiai ir dvarininkai bus 
patenkinti, jei Lietuva vėl bus 
prie Lenkijos prijungta. Vy
tauto laikų dvasia Lietuvoje 
jau atgaivinta. Ką “tautos va
das” daro, kaimiečiams neturi 
rūpėti. Policija padvigubinta. 
A. Smetona iš lenkų išsiderės 
sau tinkamas sąlygas “garbin
gai” užbaigti -— (kaip jis pats 
man sakė vasaros metu 1920 
metais) “pirmo ir paskutinio 
Lietuvos Prezidento buvimą”.

Lietuvos laisvės šalininkai, 
aš nesikarščiuodamas šitas 
mintis skelbiu. Man rodosi yra 
laikas demokratinio.jnųsistaty- 
mo lietuviams, organizuotis.

Žinių rinkimas ir Lietuvos 
žmonėms tų žinių perdavimas, 
turėtų būti - ne atidėliojimas’. 
Cenzūra turi liautis žmones 
varžvti. Visos tautos labas 
svarbesnis už “tautos vado” 
“garbę” arba karjeristų rie
bias algas. ■ •

Vyrai, moterys, laisves šali
ninkai, nelaukime, nes lauki
mu galime Lietuvos Istorijai 
nusidėti. ’ Musų kovai kultUri- 
niai gali užklupti audra ne- 
prisirengusius.
—Antanas K. Rutkauskas,M.D.

I Brazauskienės krautuvę, 
esančią Sodų g., apie 19 vai. 
užėjo jaunas vyras ir paprašė 
papirosų. Paduodamas du litus 
Už papirosus, dešinę ranką jis 
laikė kišenėj. Kai Brazauskie
nės duktė atidarė kasą,*kad iš
duoti grąžos vyriškis vieną ran
ką kišo j kasą, o kita atstatė 
brauningą. Brazauskaitė sku
biai uždarė kasą ir ėmė šaukti 
motiną. Atbėgusi motina’ puo
lė prie plėšiko šaukdama: “duo
kit peilį!” Matyti, toks Bra
zauskienės drąsumas paveikė 
plėšiką, nes paėmęs grąžą jis 
spruko pro duriš. Teko girdėti, 
kad tas pats plėšikas 10 vai. 
po piet tą pačią dieną buvo tuo 
pačiu tikslu pas monopolio ve-

pat buvo išvytas. Krim, polio, 
daro pastangas, kad sulaikyti 
“amerikonišką” plėšiką, n ,

Plėšikai 'sukruto 'X
23. XII. trečiadienį apie 19 

vai. užėjo į pil. Baltrusevičie- 
nės (netoli senos bažnyčios) 
krautuvę kaž-koks jaunas vy
rąs. Tuo laiku krautuvėje buvo 
dar viena pirkėja. Krautuvu i ri
kei spaklausus, ko jam reikia, 
j iš atsake, kad jis palauks koi

Išėjus p-lei, nežinomasis pa
griebė: svarstį ir smogė Bartu- 
sevičienei galvon. Parmušęs 
krautuvhinkę, jis atidarė kasų 
ir, pagriebęs esamus ten pini
gus, paspruko. Apie 20 vai., 
parėjęs iš pirties, vyras rado sa
vo žrrioną gulinčią už bufeto 
palpludusią kraujuose be sąmo
nės. Nelaimingoji nugabenta. į 
ligoninę, gyvybei gresiąs pavo
jus. Policija daro žygius su
laikyti plėšiką. Tai jau antras 
užpuolimas krautuvės. Be šių 
dviejų įvykių, ,dar daug įvyko 
smulkesnių vagysčių. Daugiau-

MIDVVEST

HONEST VALDĖS

PIRKITE UŽ

CASH
ir j’ųs daugiau

SUTAUPINSITE!
t*',.

Kadangi visi ^MlDyVES'r STORES perka ui cash, jie 
gali pardavinėti ui ieinesnes kainas. Kada jus perkate 

ui cash, jųtt taipgi daug daugiau sutaupinsile!

Išpardavimas Petnyčioj ir Subatoj,' Sausio '29 ir 30

BULVES’- ,DAl,()' < uto ¥ no HUSSET. • 
/ - ,; ....... ........... i_________ _

,,MIDWEST’• 
NAPHTHA
MUILAS
I?“ 13c

KOPŪSTAI

r»i«. vtigimira ,j» luuicim^. - Mile 
tyli, kad prieš šventes vagys 
pas i d are d arbšt esn i.

JUOKAI
Poličistas: “Ką tu čion sto-< 

vi?” .
Valkata: “Taip sau.”
Poličistas: “Uždrausta. Ke

liauk. Jeigu kiekvienas vietoje

-------- ■ ■
* * * g ’ .

stovėtų, kaip kiti praeit galė
tų?” —

. ' v ---------------------

Mokytoja: **Kitfriš -vaikutis 
gali mah pasakyti, kds tokis, 
ką ateina kaip.Kutas, o išeina 
kaip avinėlis?’*

Mokinys: “Meldžiamoji Mo
kytoja, to namo savininkas, 
kur mos gyvenaihe, kada jis 
gauna užvilktą fiiiortią.”

—Purk. ,
l’m* iMi^R

tautą už 
vienkart 
vadinti?

parduo- 
o dirbamas 

Šis faktas

KŪDIKIS NEINA SVARU- 
MON? DABOK JO 

VIRŠKINIMĄ

Kūdikiai negali eiti svaru- 
mon, jei rūgstančios atmatos 
užkemša žarneles, padarydamos 
gasų, kas gimdo dieglius, kon- 
stipaciją ir nesmagumus. Tik 
pabandyk daktarų patariamą 
būdą, jį žino ir milionai motinų 
ir pamatysite kaip jūsų kūdi
kis pagerės. Keli lašai grynų 
augalų ’ nekenksmingos Flet- 
cher’s Castoria į valandėlę pa
darys neramų, karščio j antį kū
dikį ar vaiką kuosmagiausį. Ke
lios dozos ir jis'gerai virškins, 
ir eis normaliai svarumon. Kad 
gauti tikrą Castoria, žiūrėk 
Fletaher parašo ant pakelio.

IN OUR OFFICE

MAŽUMEI) and OlžDEfeED
5H0T— ’B'I THE OFFICERS

V 6UT IE5CAF>Et> • ’ y

W/M-S' 25c
Jello X1SX,„ 3 Mk 20c
KORNAI 4 N^25c
AGURKAi^^^^r' 15C
-———   ■■■» I J,.  '       Z'

Gražus Nauji Texas, J|
Didelės Kietos 1 K

Galvos V -SV.- I

obuolįAfc 5SV 17c
■■   . > 1 ■■    1

GRAPEFRUIT Hngi 3uil3c
‘•Cook’s”

VANILLA bonka .....didd5 35č

3 ŠMOTAI MUILO 
“ OCTAGON”

1 pakelis “OCTAGON” 
MUILO MILTELIŲ

Viskas af ĖHf ■17c
grušios . "‘•'i; 2 ui 11 c

—.—p---------------- -------------------- ---------------------------
"Svveet William” “Country GeptleĮnart” 
No, 1 kenai .......  ................. L..;.... wGKORNAI

RELISH
SURIS

Piccalilli ■ “MIDWEŠT
Kvprtiniis džiaras

Svvift’s “Brookfield,” Brick aC
Yellovv American ..............

“QŪAKER” F ARINA
“NIBLETS”
GRAPEFRUIT

25c
24c 

2pat 15c 
'‘Del Maiz”, Geriausia .• ke- 07 f*

komo dalis .........   “ nai C ■ V

H-H” rųšies, be sėklų >'
8 uftciju kenas ....

SARDINES “Ai±<tl^n"<>tw ■...2 % 19C

32cPrirengti Biskvitų Miltai 
PADARO 80 BISKVITŲ 

/DYKAI Kepimo, indas. Pasiuskit pakelio viršų adresu:
BETTY CROCKER, GOLD MEDAL GOODS, INC. 

MINEAPOLIS. MINN.

EIKITE Į MpWEST STORES DEL ŠVIEŽIOS IR RUK/TOS 
MĖSOS IR PAUKŠTIENOS

Geriausios Mėsos — už žemiausias kainas!

MIDWEST
KOOPERATYVAS

STORES
NEPRIKLAUSOMŲ SANKROVŲ

GEE thmv 
TŪVGH !• VIUAT 
Dlt) \0U DO .

BAGDONAS BROS. 
PUftNITURB 8 PIANO MOVING 

Lotai B Long Diitance Remoral 

3244 & Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

MAut> W 
CAfcb TO į 

( ™c 
QW(6

DOUCE 
, THE 
GL1M

DON’t 
blg* 

TURN

BRIDGBPORT MOTOR SERVICT • 
Goodeonai Broliai 

• n piano morenai vietoj* ••
Mi pataraartmae gene ii pigu* 

ši 7 We«i 341 h St
Tek Boalcvatd 9336

aii fri.'ii b-u ini fe

NUSTEBINKITE 
savo šeimyną 

Parsineškit namo 
Asmeninį Radio, jis 
kainuoja . 
tiktai £

\ « wn r » ■■ ’
- ■ •

Šiemet jus galite įsigyti tokį seq sau ir 
savo šeimynai, kuris savo gerumu viršys 
visus kitus setus, kokius esate girdėję, bet 
kuris tuo pačiu laiku butų prieinamas jūsų 
kišenini. ......

Neapsirikite. Tai nėra mažas, pigus re- 
ceiveris -— jis yra puikus, tiksliausiai pa- 
budavotas American Boscb Radio, kurio 
tonui ir veikimui negali lygintis jokis sė
jas kad ir trigubai brangesnis, šis Asmeni
nis Radio yra kilnojamas (8%xl4U) ir 
gali būti vartojamas bile kuriame jūsų na
mo kambaryje.

Šis nedidelis setas turi pilno tono elec- 
tro-dynamic kalbėtuvą ir gražų gryno ma- 
hogany kabinetą. Jūsų šeimyna bus dė
kinga už American Bosch Asmeninį Radio. 
$43.50 pilnai su tūbais.

BOSCH 
RADIO

RtAD THESE 
AMERICAN BOSCH

1932 FEATURES 
METODE POV/ER TUBE

SCREfcN GRID TUBES 
FAST-tiEATER TYPE TUBES

Rjtl RIČH TONE
VOCUME CONTROL 

INSTAHT štation finding f 
iUUMlNATEb DIAL 

ElECfRb-tiYNAMIC SPEAKER
COMPLETELY SHIEIDED

- SOLIO&AHOGANY CABINET

Pirkite šį Radio kol tebėra tokia /.eina kaina
... ’ ■

Jos.F.Budrik,1"'
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 8167 it 4705

Gražus Lietuvių Programas iš stoties 970 k,
kas nedėldienį nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų, iš W H F C 

1420 k. kas ketvergę nuo 7 vai. vakaro duodamas
BUDRIKO KRAUTUVĖS: ,

iš

VVISSIG,
. PaUuliotamr Kace

Seno Krajaus"

Daktaras
Kapuotus

Specialistas
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER ?6 METUS 

NEŽIŪRINT KAIP ŲŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS. JOS YR> 
Speciališkai gydo ligas pilvo plaučių inkstų it pūsles, ažduodijipi, krao 
jo. odos, ligas žaizdas, reumatizmą gaivos tkausmus skausmus nuga 
•vje kosėjimą, gerklės skaudėjimą it paslaptingas ligai r kiti nt 
galėjfa jus išgydyti, ateikit* čia ir persitikrinkite ką jii junik gali padirvį 
*>Tąkt<ks*O)a pei daugel) dietų ii išgydė rūkstančius ligonių Patanma- 
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Pasiūlymo ir pareikalavimo įstatymas, kuris veikia 
kapitalizmo sistemoje, yra netikusiai susitvarkiusios 
visuomenės įstatymas — visuomenės, kuri daugiau ver
tina pinigą, negu žmogaus gyvybę.
w... ■ ■■ ..... r—I ‘...... . I,... . "■'!

KITAS SĄMOKSLININKŲ 
“BUNČIUS”

Šiandje labai dažnai tenka girdėti apie “gamtišką” 
pasiūlymo ir pareikalavimo įstatymą biznyje. Tuos žo
džius vartoja maži biznieriai ir stambus biznio vadai. 
Aną dieną milžiniško National City Bank (New Yorke) 
galva, Charles E. Mitchell, buvo pakviestas i senato 
komisijos posėdį Washingtone pasakyt, .ką jisai manąs 
apie budus kreditui sustiprinti įr depresijai nugalėti. 
Tas bankininkas pareiškė, kad joki reguliavimai arba 
patarimai iš valdžios pusės naudos neatneš, nes biznį 
geriausia tvarko “natūraliai pasiūlymo ir pareikalavi
mo įstatymai” (natūrai laws of supply and demand).

Po to p. Mitchell’o pareiškimo, Jungtinių Valstijų 
kongresas, kaip žinome, priėmė ir prezidentas Hoove- 
ris pasirašė įstatymą, kuriuo įsteigiama dviejų bilionų 
dolerių Finansinė Rekonstrukcijos Korporacija! “Na
tūraliai” biznio įstatymai pasirodė negalį savo uždavi
nio atlikti be valdžios įsikišimo ir reguliavimo.

Bet kodėl bankininkas Mitchell ir kiti biznieriai 
vadina pasiūlymo ir pareikalavimo įstatymą “natura- 
.liu”? To įstatymo prasmė yra tokia: jeigu prekių yra 
daug, o pirkikų mažai, tai prekių kainos puola; jeigu 
pirkikų yra daugiau, negu prekių, tai kainos kyla. Kai
nomis kylant, didėja pelnas, todėl prekių gamintojai 
(fabrikantai, dirbtuvių savininkai ir t. t.) stengiasi jų 
pagaminti daugiau. Gamyba plečiasi, prekių kiekis au
ga — iki jų atsiranda rinkoje perdaug. Tuomet prasi
deda judėjimas atgal. Kainos puola. Pelnai mažėja ir 
net ima visai išnykti. Dirbtuvių savininkai siaurina 
gamybą ir dalinai ją sustabdo — iki prekių perviršis 
tampa išpirktas. Tuomet, prekių rinkoje pritrukus, kai
nos vėl ima kilti ir biznis atgyja. , ;

Šituo budu biznis svyruoja, lyg ta švytuoklė laik
rodyje, tai į vieną, tai į kitą pusę — tai link gerovės, 
tai link depresijos. Santykis tarpe pasiūlymo (kiek yra 
prekių pardavimui) ir pareikalavimo (kiek yra pirki
kų, norinčių ir galinčių pirkti) nustato kainas, o kai
nos reguliuoja gamybą.

Bet kodėl šitoks reguliavimo būdas yra “natūralūs” 
arba “gamtiškas”? " j

Natūraliu jį galima vadinti tiktai tokiame atsitiki
me, jeigu mes pripažįstame, kad pelnas yra gamtiškas 
dalykas. Bet pelnas nėra gamtos dovana. Jisai yra vai- 
sius tam tikros ekonominės sistemos visuomenėje. Žmo
nės pradžioje gamino įvairius daiktus ne tam, kad iš 
to jiems butų pelnas, bet tiktai tam, , kad butų paten-, 
kinti jų reikalai: rūbas — atsiginti nuo šalčio, ginklas 
— medžioti ir kariauti. Dar ilgai ir po to, kai žmonės 
pradėjo mainyti atliekamus jiems daiktus į kitus daik
tus,, kurių jie,patys negalėdavo pasigaminti, ir kai jau 
išsivystė prekyba, pelnas nevaidino jokios rolės ekono
miniame žmonių gyvenime. Mainant, žmogus noriai ati
duodavo daiktus; kurių jisai turėdavo daugiau, negu 
jam reikia, už kokį, gal būt, menkniekį, kurį jisai trokš
davo įsigyti. Da ir šiandie vadinamuose “laukiniuose” 
kraštuose civilizuoti žmonės dažnai gali kokį nors bliz
gutį išmainyti į labai brangius daiktus.

Mainai ir prekyba tarnavo ne pelno darymui, bet 
žmogaus norų (reikalų) patenkinimui.

Pelnas atsirado tik su samdomu darbu. Jisai gema 
iš to, kad samdytojas moka savo darbininkams mažiau, 
negu jie jam savo darbu pagamina. Parduodant paga
mintus daiktus (prekes), gaunama tam tikra suma pini
gų (kaina), į kurią įeina gamybos išlaidos ir šioks toks 
priedas, šis priedas ir yrk pelnas/ Dėl šito priedo visas 
biznis yra varomas. Nė vienas kapitalistas ilgai nelai
kys savo bizni’0, jeigu jisai galės tiktai išeiti lygioms, 
o jUo labiaus, jeigu biznis neš jam nuostolį. \

Pęlnas yra šiandie gamybos ir visokio biznio tiks* 
las. Nuo jo didėjimo arba mažėjimo priklauso bįznio; 
eigos spartumas arba lėtumas, gerovė arba depresija/ 
Bet pelną ima tik maža, palyginti, dalis žmonių — Sam
dytojai. Daug didesnė dalis visuomenės ekonomini^ 
išsivysčiusiose šalyse — susideda iš čįnonių, kurie ne 
samdo, bet yra samdomi (darbininkai) arba dirba sau 
(ūkininkai, profesionalai ir t. t.), šitos visuomenės dau
gumos atžvilgiu visai nėra natūralus daiktas, kad žmo
gus tapo paverstas įrankiu kitam žmogui pelną ga
minti! Kaš čia per.“gamtiškas įstatymas”., kad dėl

' Brooklyne tautininkai suor
ganizavo 
nijime 
triukšmą 
burgho, 
komunistai įsteigė savo slaptą 
“darbininkų opozicijos komite
tą” panašiam tikslui.

šis komunistiškų sąmoksli
ninkų komitetas nepaskelbė net 
vardų žmonių, kurie į jį įeina. 
Bet jisai drįsta šauktis į SLA. 
narius ir kurstyti juos, kad jie 
kovotų Susivienijime su “pa
saulio buržuazija”. Anot to 
slapukų komiteto, —

“S.L.A. organizacijoje... ei
na kova už darbininkų "tei
ses, už jųjų reikalus, prieš 
lietuviškus parazitus, prieš 
lietuvišką buržuaziją, kuri 
naudojasi organizacijos sy^ 
vais ir kenkia darbo klases 
reikalams.”
Vadinasi, “klasių kova “Su

sivienijime! Trūksta tiktai dar 
to, kad komunistai bandytų ja
me padaryti “ginkluotą sukili
mą” ir įsteigti sovietus.

Kai dėl “parazitų” ir “orga
nizacijos syvų”, tai reikia pa
sakyti štai kas. “Darbininkų! 
klasė” bimbininkų pavidale, no
rėjo užkariauti SLA., kad Mi- 
zaros, Andriuliai ir panašus 
“proletariato vadai” galėtų Su
sivienijimo lėšomis važinėti po 
kolonijas ir skelbti leninišką 
išganymo evangeliją. Bet iš-, 
troškę SLA. “syvų’? <komisarč- 
liai nepasiekė . .savo ,tikslo, ka
dangi “buržuazija”, susidedanti 
(anot paties Bimbos) iš 95 nuo
šimčių darbininkų, parode jiems 
duris. Tai Mizaros, Andriuliai 
ir kiti “proletariato vądąi” su
organizavo savo “darbininkų 
klasę” į kitą susivienijimą — 
ir čiulpia šitos organizacijos 
syvus.

Tačiau šis naujas susivieniji
mas yra labai “kudas”, syVų 
tuvi nedaug ir “proletariato va
dų” apetitą negali pasotinti* 
Kas daryt? Reikia pabandyt 
dar kartą ieškot laimės senam-' 
jam Susivienijime. Iš bimbiš- 
Ros “darbininką klasės” keletas 
šimtų jame dar pasiliko. Todėl 
— “kilkite, draugai, prieš bur
žuaziją ir padekite mums, jū
sų vadams, prieiti prie SLA. 
syvų!”

Išleistam šituo tikšlu atsišau
kime komunistų slapta^ “opozi
cijos komitetas” gana atvirai 
pasako, ko jisai nori. Jo pa
tiekto “programo” pirmieji trys 
punktai Skamba taip:

“1. Kad iš S.L.Ą. vadovy
bės butų išvyti fašistai įr so- 
cialfašistai, kaipo darbihinkų 
(suprask: bimbininkų) ne- 
prįctėljąi, f / t

“2. Kad SįL.Ą, organas 
‘Tėvynė’ butų tiiojaus apva
lyta (nuo fašistinio purvo ir 
paversta i dafbinihkų klases 
(suprask: bimbininkų) įran
kį gynimui jos reikuli^

“8. S.L.A., kaipo iš darbi
ninkų daugumoje susidedanti 
organizacija, apart teikimo 
pašalpos $gvo nuriarns, tujri 
dar rupines gynimh 
darbininkų klases ■ Reikalų, 
kaip tai| retnti -kovą (0 sp- 
cįalę apdraudę R«o bedą'rtiės, 
įįgos, senatvės; TBUši^eitJinio 
ir t. t. (žodžiu, lopyį 
lizmą?), ‘už gynimą atdivįy 
nua persekiojimą ir de^m- 

: tavimy, ųž organizavimą he- 
. organizuotą darbininkų j in
dustrines unijas, turį remti 
drorbiiunkų stveįkus prieš

■ algų kapojimą įr t. ’t.”
Trumpai sakant, įš SLA. va-

“atstovybę” SusAde- 
Lietuvių Amerikoje 
kelti. O netoli Pitts- 
McKees Rocks mieste

dovybės "‘turi” būt pašalinti 
“fašistai” ir pasodinti joje bim- 
bininkai; “Tėvynės” redagavi
mas turi būt pavestas Mįzarai 
arba kitam kokiam “proletaria
to švietėjui”, kurį nurodys 
kom-partijos biuras; Susivieni
jimas' turi “dapildyti” savo 
konstitucijų, įtraukdamas į jų 
visų komunistų partijos plat
formų. Tada bus “fine”. Orga
nizacijos syvai eis tiesiog j 
“proletariato vadų” žiotis!

Savo atsišaukimų komunis
tiškas konspiratorių komitetas 
butų galėjęs užvardiiiti šitaip: 
“Draugučiak kovokite, neg mu
sų lyderiai nori valgyti!”

KONTROLES KOMISIJOS 
PAREIŠKIMAS

SU 
pa
bu
dę!

Labai nemalonų įspddi .danoUėMulėji tuoj pradeda sprandus kbiP nugalėti fcteitą pažanges- 
|pgČ tų $600 istorija. Specįalė I riekti K socialistais nėsfskai- nių kandidatų J Pild. Tarybą. 
Remisija, vadovaujant adv. Lvj- tyti. 'G ką bėsakyti, kas dabar 
cošiui apkaltino Gegužį ir iria dedM einant Bild. Tarybos 
dtua pidomos Tarybos narįii^.J nominacijotna- Nop šį organį- 
Tuomet Gegužis, praėjus kiį- Įzącįja vadinasi fraternalę, k 
Haiti laikui, “surado”, kėd jo joje gali priklausyti' visokiy 
apkaltinimas esąs nepakanka- įsitikinimą jr politišką pažią- 
mįj aiš|cus, ir pėrvarė J*ilddtno- rų žmonės ir turi tiesą turėti 
je Taryboje (kurios dauguma visame lygias teises, bet kaip 
Susideda iš apkaltintų!) mitą-1 norima lygtomis teisėmis pasi- 
rlmą, jogei reikia ieškoti “tik- naudoti k pažangesni žmonės 
rų kaltininkų”, — ir adv. Lų- nori į Piki. Tarybą -kandidą- 
košiui pavedė tą ieškojimo dar- tubti, oh boy, koks via geValt 
bą, paskiriant 600 dolerių. Sa- iškyla. Fašistiški organai “Vic-’ 
vo kaltintoją p. Gegužis tuo nybė” ir “Dirva”, kad galėtų, 
budu pasisamdė (organizacijos tai visus purvus surinktą ir 
pinigais!), kad jisai surastų kį- drėbtą pažangesniems žmonėms 
tą kaltininką! To pesėkoje p. į akis. O sesutė “Sandara”, kų-. 
Lukošius, kaip bematant, iš ri vadina save demokratų or- 
Gegužio kaltintojo pavirto karš- j gnnu-, nei per nngo juodimą ne
gausiu jo teisintoju!

Tai yra skandalas, kuris 
kompromituoja ir prezidentą, 
ir jo teisinto ją.

Apie SLA. nominacijų pra 
džią “Tėvynėje” pasirodė 
dviejų Specialus Komisijos 
rašais straipsnis, kuriaihe 
vo bandoma visai išteisinti
Ažunario-Devenio paskolos pre
zidentas S. Gegužis ir kai ku
rie kiti Piki. Tarybos nariai. 
Tą. pateisinimą parašė p. Luko
šius iš Waterbury, Conn., ku
ris minėtos paskolos dalyką ty
rinėjo ir vėliaus, /Pastoviųjų 
Komisijų suvažiavime, griežtai 
kaltino keturis senus Pildomos 
Tarybos narius, jų tarpe ir Ge
gužį. Šitoks staigus jo nuomo
nės pakeitimas išrodė daugiaus, 
negu keistas. \

Dėl šito dalyko dabar taria 
savo žodį SLA. Kontroles Ko
misija, kurios vienbalsiai pri
imtas 'pareiškimas, su parašais 
J. V, Griniaus, X. Strumskio ir 
J, Glavcsko, yra įdėtas 4-ame 
“Tėyynės” - /numeryje. Tenai 
skaitome: h> ‘ 1

“Mumą ; yra, žinoma, taip 
pat žinoma ir visoms kitoms 
Pastoviosioms Komisijoms, 
kad paskoloje Ažunario-De
venio yra kalti tie Pildomo
sios Tarybos nariai, kurie' 
tuo laiku . buvo tarnyboje. 
Visi lygiai buvo apkaltinti 
priduotoje kaltinimo rezoliu
cijoje. Didesni kaltinimai bu
vo padaryti Prezidentui ir 
Sekretorei Specialus Komiai-’ 
jos, bet bendrame Komisijų 
posėdy, po išklausimų Pre
zidento ir Sekretorės pasi
aiškinimų, buvo apkaltinimo 
rezoliucija priimta ir ten Vi
si apkaltinti už minėtą pa
skolą.” \
Kontrolės Komisija, toliaus, 

daro visai teisingą pastabą, 
kad dalykas beturėjo būt iš 
naujo keliamas, jeigu nebuvo 
surasta naują faktą toje ne
lemtoje paskoloje. O jokių nau
jų faktų adv. Lukošius nesura
do, nors, p. Gegužio iniciatyva, 
Pild. Taryba yra pavedusi 
“gaudyti Devenį” ir tam tikfe-s 
lui išmokėjusi 600 dolerių.

“Speciaiė Komisija“, tęsia 
Savo pareiškimą , Kontrolės 
Komisija, “neprivalėjo kelti 
dalyką, kuris jau yra išspręs-, 
tas, bet turėjo surasti nau
jus fliktųs ir tuomet tiktai 
paskelbti. Sakome, turėjo, 
nes randame bilose, kad p,. 
Lukošiui yra išmokėta 600 
<dol. suradimui faktų naujų 
įr aiškesnių, kas yra kal
čiausias toje . paskoloje. 
Mūms išrodo, kad uš tą su
mą, gautą iš anksto, p. Lu
košius nieko naujo nepasako, 
bet bando užginčyti savus 
žodžius, ištartus komisijų ir 
pačios Pild. Tarybos 
kimuose. Mes, Kontrolės Ko
misija, reikalaujame iŠ Spę-

tiri 9 mėnesiai. Jeigu nega
li naujo surasti, tai lai taip 
pasako, bęt/nereikia bandyti 
kaltinimo akta kitaip aiškin
ai.”
Tai yra teisingi pastebėjimai.

O tai -tau ir SLA. frąternaliz- 
mas! Bet prisiminkite “Tėvy
nės” milioirinį numerį 1928 me
tuose, kaip ten prezidento St. 
TJegužįo Apie fraternklizmo idė
ją gražiai parašyta. Anot jo: 
“Fraternalizmo idėja tai yra 
gražus, Šventas, prakilnūs gy
venimo tikslas, žody f paterna
lizmas slepiasi ir artimo meilė, 
ir brolybė, lygybė, džiaugsmas 
ir pasiaukavimas savo Žmonių- 
draugų labui ir t. t.” Bet gi 
dabar šių kilnių žodžių rašėjas 
irgi drauge vienoje kompanijo
je dalyvavo ir daro planus, kaip 
daugiau supurvinti tuos kil
niuosius fraternalizmo tikslus. 
Taip tai šitaip, čia daugiau 
jau -nieko nereikia pridėti, Gal 
tik tiek nuo savęs pasakysiu. 
Šita dešiniųjų blogos valios 
žmonių kompanija yra man ži
noma ir pažįstama per dauge
lį metų. Jie visuomet darė kliu- 
ti$ SLA. reikalams. Per tai mes 
lietuviai ir neįstengiame išau
ginti didesnį SLA. D jau dabar 
pradėjome augti į atbulų pusę. 
Vrles Baltimorėš seimų buvo 
skaitoma 25,000 narių. Prieš 
Chicagog 36-tą seimų 22,000, o 
jau dabar 18,000. Dabar reikė-

j apsileidžia pirmoms dviem se
sutėms, — “V.” ir “D.” Naba
gė, labai bijosi adv. Bagočiaus 
ir šaukiasi į bėMrą frontą fa
šistus, kad pažangiųjų sleitą, 
kuriame yra ir soCialistiškų pa
žiūrų kandidatų, nugalėti. Ma
karonų karalystės apaštalo 
Mussolįnio pasekėjams nebaisi 
pė pildos rolė. Jie lenda į vai-' 
diškag New Yorko kancelerijas 
ir skundžia dr. Vinlką esant 
nihilistu, kgd jam pakenkus

į išgauti pilietiškas Šios šalies 
prakilnų SLA. fraternalizmą? popįeras. GhiCagęde Šimtapro- tų naujas jėgas bandyti. Taip

—- cemtitiiai rėžia melus per radio sakant, SLA. būtinai reikia
Per^ pasaulinį kąrą įr kelis L grąSjna įskundimu p. Prbns- toaujy reformų* uaujo ‘*krau-

. metus po karui, kol čia visur kaųš i^at, p. proflskUs yra pa
dirbai Aferai ėjo, tai daugelis Lgįjgyg jr gabus rašytojas, tai 
darbininkų pameta darbimnfcjš.privtotl( ka<1 
kas organizacijas — unijas h- Vanagaitis sknndlia -‘Nhrajie- 
ąocialistų ®artij#. Mnaų bBlu'- nte" reikklandamas >65,080.
Tie lietuviški pusberniai neit New nrko> .ponnsylva'hijos 
sau isivaizdino, kad jau sočią-.suvilioja būrys fa- 
lizmąs yra pasenęs dalykas ir Į gistOkų, ndknrife diibftrtiniąi 
atgyvenęs savu dienas. Per pą-tarybos kariai ii- Metas 
saulini karą ir po karui Mii- pranų ir
waukSt miestas ir VVišconain kitokių h. jie čia dal.o plan„8

S.LA. REIKALAI
.. .... . «i Q W ■«■■!* ■*!"■ >■ i ■■■y

Socialistai ir S. L. A 
nominacijos

Kur fašistai ir Gegužis nudėjo

metus po karui, kol čia visur

valstija buvo niekinama už so-|........................
čialistišką radikališkumą. Bet ----------—---- ——
pažiūrėkime, kaip gi dabar ten 
einasi. Milwaukee miestas iri 
VVisconsin valstija yra statomą] $RAM stokER 
pavyzdžiu visai Amerikai. Mil- 
Waūkee majoras drg. Hoan yra A ft 
visur kviečiamas Už kalbėtoją M H -
ir/laikoiiiaa kokiu tai Stebulę , a ; • ■ ■
lingu žmO'gumi. Pereitą vasarą „ , /, . , , ■' . aidi«: Hoan kHlbSjo ir Sprinfield,I 1 ..... 1
III. jo kalba bUVo tikrai sočia- 
listiška. Springfieldo dienraš- (Teainva) =
čiai jo už taį- nesmerkė, bet iš- ' W
gyrė. Net ir dabar dažnai “Re- fGkilėšting0stofe sėstitėš buvo 
gisteris” savo editorialuose pri- tdkioš geros. Dieve, niekuomet, 
simena Mihvaukee socialistinę niekuomet ją nepamiršiu, ne- 
valdžią, išgiria ją ir stąto kaip' pamiršiu taipgi tą sunkią, bet 
pavyzdį visiems kitiems Ame- malonią užduotį, kuri man te*- 
rikos miestams. Kąda AmeriJko atlikti. Turiu būtinai pasa
kos didžiausi miestai prasisko-ikyti tau; Lociją, ką nors apie 
linę ir bankrutina, £ai MiL maną vestuvių dovaną. Kuąmet. 
wąukeę miestas geriausįamę kppdHdnas ir 'sesutės paliko, 
stovyje ir turi grynų pihigąlttiane vieną SU vyrą — tai ph> 
savo ižde $4,000,000. S pr i n g-Imą/;kąr tą, Lučij^, aš tuos žo- 
fieldo “Registeris” sako: 
galime nesutikti su nekuriaifc' 
socializmo principais, bet jeigu 
sociajistai ką gero padaro, mes 
už tai juos privalome pagirti it 
imti iš jų pavyzdį, Springfieldo 
miestas jau ir yra pradėjęs' 
imti iš socialįstii/ pavydj. Čia 
turime miesto visuomenės sa
vastį, įmones: vandens ir elek^ 
Iros šviesą. Ir reikia pripažinti, 
tiesą, kad musų miesto gyven* 
tojams atsieina apmokėti biloS gąs, tikras šenk 
už vandenį ir šviesą labai pi-i vienas kitam ųšs 
giaį. •Pigiau ne visoje valstijoj.! 
Ir dar nuo šių dviejų įstaigų^ 
lieka nemažai miestui pelno.

Na* o jeigu lietuviai socialia-, 
tai-ką gero padaro lietuvių vi-; 
suomęnča labui? Kokia <už tai, 
lietuvius socialistus rnuo savo 
tautos žmonių padėka laukia? 
prisiminkime nors ‘ tik SLA. 
reikalus, Kada per kdlis metąs 
bolšėvįkai puolė Sušivienijtrtją, 
kad jį užkariauti ir pavesti sa
vo komunistiškos partijos kop-,. 
trojėn, socialistai, turėdami
■|vifč|uusią spiiudą dienrašti
“Naujienas” ir “Keleivį”, 
taipgi nemažai išsįlavinusįų, 
bendradarbių ir korespondentų, 
uol|ausįai gynė S'LA.' reikalus 
nuo ‘bolšęvįkų. Taipgi kurias 
kudpas socialistai ' vadovavo, 
ten bolševikai savo randopo1 
snapo negalėjo parodyti, Bot 
štai, kada Chįcagoje, 86 seime» 
bolšdvikai tampa nugalėti, jau 
tuoj ir pasidaro seime kitokia- 
atmosfei’a. šiintapi’ovehiinitti

jo”. Būtinai reikia pažangaus 
nusistatymo naujų vadų. Seno
ji kampanija šimtaprocentinių 
atgileivių net ir dabar nenori 
nusileisti, Da ir dabar daro 
SLA. klaidas,, nors jau būtinai 
Susivienijimą reikia gydyti, 
taisyti. SLA. reikia gabesnių, 
enengiškesnių vadų. Senieji vo
ratinkliai privalo trauktis.

Gerulių Ainis,

A- Vaioada

DRAKULA
« X2o.

vėi per visas džiaugsmingas 
musą gyvenimo valandas. Bran
gioji, kuomet jis mane pabu
čiavo ir apkabino savo /silpno
mis, bejėgėmis rankomis, jau
čiau, kad musų padaryta su
tartis, pasižadėta,.,

**Lucija brangi, ar žinai ko
de) tau visa tai rašau? Ne vien 
delta, kad man viskas yra taip 
malonu ir saldu, bet tu praei
tyje ir dabar buvai ir esi man

Mesl^his -maho vyris- <3aWr ra. /"!
šau -r tščmfau jo 18 po/ "* 
pagavės, npvyftiąjąęi ją baltu 
popierių, perrišau trumpu mė
lynu kaspinu, kurį visuomet 
Jieaiojan apvyniojusį apie kak
lą ir ma^gą užplombavau vaš
ku, savo Žiedą vartodama ant- 
apauda, Ryšulėlį pabučiavusi, 
parodžiau jį aavo vyrui ir pa* 
siekiau jį visuomet taip lai- 
kyshmti ir tai'bus reikšmin- 

kad mes 
ime; ir nie^- 

kųnmėjt ryšulėlio' neatidarysian
ti, nebent jo gyvybei gręsiant 
pavojui ar pasitaikius būtinam 
■roikalui jį atidaryti, Jonatanas 
-man paėmė už rafnkUi Luoija, 
tpi pirmą kartą jįs palietė sa
ve žmonos rankas, ir nuošir
džiai tarė, kad aš esu bran
giausias asmuo visame (pasau
lyje ir jeigg man<k reikėtų lai
mėti antru kartu, jis pergyven
tą Visą saVo baisią praeitį, 
Vapgšas ilonatanas norėjo pa- 
\ 1 (lalį praeities^ bet būda

mas iijįotaa ir sujaudintas, jis
sakyti |ląlį praeities^ 
mas iigotaą ir su j ar

0U«Į|orientuoti ir man 
nėbųa liiekįo įuosta baus, jeigu 
-jis supainįo? be tik mėnesius, 
bet ir metus.

“Ką ii ‘ aš galėjau sakyti, 
blangį Luoija? ^Pasakiau, kad 
buvaiu laimingiausia pasaulio 
moteris 'iv nieko negalėjau jam 
difbti, išškyVuš save, savo gy
veninio dienas ir savo viltį, pa-, 
sitikejinią ir su jais mano mei
lę ir pasišventimų abiej ų gero-

tavo drauge, būti patarėja tau 
apleidus mokyklos romą ketu
rias sienas ir prirengti tave 
gyvenimo kovai. Dabar noriu 
kad pamatytum, žiūrėdama pro 
nepaprastai laimingos žmonos 
akis, kur pasišventimas ir pa
reiga mane nuvedė, ir, kad įr 
tu apsivedusi, irgi butum la
bai laiminga. Lai Dievas šutei* 
Idą tau gyvenimą, koks jįs tu
rėtą būti: viena ilga saulėta 
diena, be jokių addrų, be ne
susipratimą, neUžsitikėjimų. 
Negaliu tau linkėti ko kito, 
nes tavo gyvenimas kitoks ir 
•neturėtų būti; tikiu, kad busi 
tiek pat laiminga, kiek aš. Šu- 
dfev, brangioji, šj laišką tuo
jau išsiųsiu ir tikrinusiai, ne
trukus vėl parašysiu kitą, bet 
dabar turiu baigti, nes Jonata- 
*nas bunda. Turiu prižiūrėti sa
vo vyrą!

“Tave visuomet mylinti 
“Mina ilarkerienė.”

Luci jos Vestenres kiškas Minai 
HerkcHenei

“Whitby, Rugpiuoio 30 d. 
Mano brangi Mina:—

šimtai bučkių ir nuoširdus 
linkėjimai, kad greitai vėl grįž
ti į savo namus su vyru. Kaip 
norėčiau, kad susėtumėte grįž
ti užtektinai anksti ir praleisti 
kelias dienas ]>as mus. Stiprus, 
švarus, pajūrio vėjas Jonatanui 
greitai grąžintų jėgas.

(Bus daugiau)
)
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NAUJIENŲ KONTESTAS 
.......      w , ....n , ...................... v ; . ....... . ...........  

KONESTANTŲ STOVIS 
, ,1 -Į -    ’       — L...—L.l_. , ; I ....   ,    

KONTESTO EIGA

( l», Ii£ ii

LAIPSNIS I -MAS

Mrs. KEMĖŠIS
CHICAGO, 1LL.

Turi 2717 balsų

J. RIMKUS 
CHICAGO 

Turi 1677 balsų

P. MARTINKAITIS ’
Senas Petras 
CHICAGO

Tiiri 1200 balsų

K. J. URJStEStfS 
CHICAGO 

Turi 1470 bilsų

NON GRADUS

K. DEVEIKIS 
CICERO. 1LL.

Turi 862 balsų

P. ATKOČIŪNAS

CHICAGO 
Turi 720 balsų

F. LAVINSKAS
DETROIT, MICH.

Turi 710 balsų

J. SINKUS 
CHICAGO, 1LL. 

Tirti 700 balsų

, J. DEGUTIS

CHICAGO

Turi 640 balsų

D. ŽUKAS, 
^'CHICAGO ?

. Turi 627 balsų

JOE AVAŠKE 
CHICAGO 

Turi 400 balsų

J. AL1K0NIS 
Johnston City, III.

J. MITGHĘLL 
WAUKEGAN»

Ttttj 100 Msų ,

- K. MATULIOKAS
W. Frankfort, Ui. ‘

' Turi 437 balsų:

A. P. SAVICKAS 
R OC K FORD, 1LL' 

Turi 400 balsų

Jau pirmą kontesto laipsnį 
peržengė ir siekia antro: Mrs. 
Kemėšis, J. Rimkus, K. Urne- 
žis ir P. Martinkailis. Neku
ria kontestantąi i|adn iš kar
to antrą ar tręoią Jaipsnį pa
siekti. .

Mmns goresnis vienas žvirb
lis sugautas, r ne kad 10 krū
muose.

šią savaitę keletas kontes- 
lantų padarė gąna .gerą pro
gresų. štai K. G. Urnežis iš
stūmė Sęną Petrą iš vietos ir 
iš “Non Gradus**, perlipo į pir
mą laipsnį. Mrs. Kemėšis kaip 
tik neišsirito iŠ pirmo laipsnio. 
Senas Petras ir J. Rifnkus vis
gi pasistūmė šiek tiek pirmyn. 
F. Lavinskas iš Detroito, varo
si gana, smarkiai ir neužilgo 
pasieks pirmąt laipsnį.

J. H.< Ąlįkouis iš Johnston 
City, Ilk atkreipė mano domę 
į nelygias koųtostantų sąlygas. 
Sakb, kad jeigu skaityti dar
bą .prnporėionibįiai su skaitliu- 
mi liętuvių gyvenančių apie- 
Jinkėjr kurioje jam .prišeina, 
dirbti, tai jisai turėtų apie 50 
kartų dąugiau balsų už drau
gę Kcmėšienę. Kontesto ve
dėjas ir visa Naujienų Admi
nistracija pildai su tokiu pa
reiškimu sutinka, ir draugo 
Alikonio kaip ir kitų kontes- 
lanlų pasidarbavimą augštai 
įvertina. Turimą pasakyti apie 
darbuotę ' daugelio kontestan- 
tų, kaip draugų Lavinsko iš 
Detroito, K. Matulioko iš West 
Frankfort, J. Mitchell iš Wau- 
kegon, P. Savicko iš Rock’ford, 
M. Stoškaus iš Kankakee, A. L. 
Skięmanto, iš Harvey ir dar 
keleto kitų, šių konlestantų 
dirva veikimui yra labai ap- 
rųbežiuota. 'JMes žinome, kad 
jūsų darbas yra daug sunkes
nis, negu Chicagos darbuoto
jų. Todėl mes esame labai 
j mus dėkingi ir . j usų darbą la
bai branginame.

— T. Rypkevičia, 
Kontesto Vedėjas.

Konlestantų 
Veikimas

naujinsiu. Rytoj gi mudu va
žiuosime mano Nash naujų 
skaitytojų Naujienoms ieškoti?

P-as Martin savo prižadą iš
tesėjo. Užminęs Naėhui ant ga- 
80 leidosi su Senu Petru Nau
jienoms skaitytojų ieškoti pas 
Juozo draugus. Nors kiek ir 
pavargome, bet užtai ir skaity
toj ų gavome.

Ačiū Juozui už gerą su Nash 
raidą ir taipjau1 ačiū visiems? 
kurie užsirašė Naujienas ar at-į 
sinaujino, ar kitokio biznio Se-» 
nam Petrui padare.

-—Senas Petras.
— įM ■! ■■■ I ■ 1 -i ■! «■ I ‘ " ’llil III ■ IW >
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Kontestantas F. Lavinskas iš 
Detroito rašo:

^Baigiasi ' mėnuo, reikia su
krusti smarkiau veikti, nes be
matant kontestas užsibaigs, o 
aš busiu nedaug tepasiekęs. Su 
d, Strazdu važiuojam ir važiuo
jam/ beldžiamės į duris ir vie

tą pelnotm.
gyveni- 

bet drtr 
biznie-' 

labiausia

M 
sunkiu 

darbininkai, 
’ skundžiasi 

o už visus

Pačių kontestahty atsiliepimai.

TAS
HARVEY, ILL. 
Turi 22Q balsų

17

Z. Ą. JUCAITIS 
CUDAHY, WIS, 

Tari 80 balsų

Mrs. ROVAJTIĘNĖ
HBRRIN, IUL.

„j Z 
Turi tO lubų

J. EVANAUSKAS
CHICAGO, ILL 

Turi 260 balsų

ST. ŽUKAUSKAS 
Wilkes Batrc, 4>a.

Tuti 103 balsų

f

MIKE STOŠKUS 
kanKAkee, ILL.

Tbri 240 balsų

Kontestantas Senas Petras 
rašo: :

Kadangi jau daugelis kontes- 
tahtų rašė apie savo kostumie- 
riiis, -tai lir Senas Petras neiš
kenčia netaręs -apie savo priė- 
telius ir rėmėjus.

Pėtr'aš Koselis iš Herminie, 
Pa., atsiuntė į Naujienas $7 už 

jlrtiko ir įsakė, kad Senas 
Petras gautų halsus, nes )P. Ko- 
sejis yra angliakasys ir 1927— 
1928 metais, laike didžioj b ang
liakasių streiko, mudu abu ko
vojome strėikierių eilėse su
streiklaužiais • ir nuožmia - Pa. 
Vą-ltijos -policiją— kazokais.
Streiklaužiai,mušeikos ir ka
zokai,' padedami- kitų darbinįn- 
kų' priešų, angliakasius Nugalė
jo ir streikas tapo pralairhėtas.

Ačįu Petrui už, balsus}. .
• $ ■ * \ ■ \ 

. ........ .  i . J ; ' ;

K. Mikęlionis< kuris gyvena 
Rožių žemėje sako man: Musų 
Naujienų . prenumerata neišsi-, 
baigusi,'bet Petrui ’vįsĮįek*rei* 
kia daryti biznj. <J\ia Mikelio- 
nią išsirinko gerą pluoštą* įvai
rių knygų ir dar užsirakė gerą 
radio pas J. F, 'Budrikę. Rrtdio 
jau atvėptas -p. p. Mikelioniams.. 
ir jie d.aban su pilnu smagumu 
klaūsosl Naujienų įfroigrritnų. * 

> P. p. Mikelioniai yra plačiai 
žinotai ’ . Rpfleląndė kaipo Senį 
Naujienų skaitytojai, draugiški 
Žmonėm ir geri ir teisingi -biz^ 
nierial

Kartą užvažiuoju pas Jos. 
Martin, 6818 So. - Ashland Avė., 
kuris ten turi jaukią minkštų 

ii’ šilko Pet- 
ruh Naujienos mUn dar Ueiišši- 
baigū, bet užrašyk nian Maikį 

Tėvu, o Naujienas vėliau dt-SU

nur kitur 
Skundžiasi 
m u 
labiau 
riai,
skundžiasi karčtamninkai. Jie 
buvo pripratę žerti pinigus sau
jomis, o kad to, nebėra, tai 
jiems labai baisiai atrodo ir jų 
dejavimui nėra -galo. Kada taip 
Viši skuhdžiaši ir dejuoją, trti 
darbininkui, kuriam biiiikiaušia 
iš visų gyvenasi, nebelieka pro
gos skųstis, pas juos dar šį tą 
pelnai ir skaitytoją gauni. .

Štai aną dieną pasivadinau d. 
Miltohą, sakau: tu pažysti daug 
gerų žmonių, eikim, gal gau- 
šitae kelis Naūjiehoms skaity
tojus, Išėjom. Perėjom apie, še
šias vietas, žinoma, vis pas biz
nierius, bet nieko nepeinėm. 
bailus vyrai, 'pasiturį biznieriai, 
bet visi kaip susitarę dejuoja 
stoka - biznio ir prašo palaukti. 
Miltonas vadina eiti toliau dau
giau “gerų žmonių” ieškoti, bet’ 
nebeinu: manau sau, eisiu pas 
d. Strazdą, nes Strazdas laimin
gesnis už Miltoną. '

Pasikvietęs d. Strazdą, už ke
liolikos ‘minučių buvome pas p. 
Stasiūną, kuris turi švarią, ge
rai .įrengtą barbernę adresu 
6360 Michigan Avė., palei. Li- 
vernois. Be jokių atsikalbinėji
mų pąklojo $3.50 už pusmetį. 
Patartina visiems, kam patogu, 
lankytis pas p, Stasiūną, čia,ras 
jaukią vietą ir gerą, mandagų 
patarnavimą.

Užsukam pas d. Kudžių, Ran
dam namie. Pasisakom ko atė
jome. Tuoj atnešė septynkę ir 
liepia rašyt ant metų laiko. Nė
ra ne derybų, nė begalinio de
javimo, skundimosi, kaip tenka 
išgirsti iš saliunininkų.

Valandėlę pasikalbėję nuvy
kome pas d. šimkonį. Ką tik iš 
darbo sųgryžęs, suodinas, vaka
rienę pamatęs riet rąnkas pakė
lė. Ir jam išdęstom savo misiją. 
Sako: į 8 mėnesius šiandie ga-’ 
vau pirmą pėdę, tai nors Kelei
vį užrašyk ir kalendorių par
siųsk. O jei seksis darbas, tai 
vėliau ir Naujienas užsirašysiu. 
Malonu susitikti tokius žmones 
kaip d. d. šimkomai; mandagus, 
drąugįški, linksmus, laisvos 
minties, serli draugai sąjitagiė- 
čiai buvV; smagu su tokiais pa
sikalbėti, įspūdžiais pasidalinti.

Neaplenkiata ir d., Bačėno. 
•čia visiems metams Užrašome’ 
Keleivį. . ;

Strazdas šiandie nesiskubina 
anksti tūpti. Tai aš j| palikęs 
pats parkiutinaU nąmd pirmiau 
už d. 'Strazdą ’hutuįti.

Labahrt’ktis.
■^F. Lavinskas.

X > r : '
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TRUPUT1I5 IS DARBUOTĖS
>( ^4.. ■, ■ 4.1.1

Kbntasl'antė M; Keinfešione iš 
■Chicago rašo: ,

Nusidanginau į Clėaringą, 
UŽsūku pas p. Rakauskus,, ku
rie turi savo įstaigą antrašu 
5617 W. 68 PI. Rta Rakaus
kas sako: gerai kad ųžėjąi, 
nes jau rengiausi pats važiubti 
į Naujienas. Vadinasi — pUtai- 
kltal. Aplankiau pp. VerteL 
kaš ir daugelį kitu. Vieniems 
•Užraširtu Naujiemis, kiti liepė 
ateiti 'kitą kartą, in«t cioarim

ge dirbtuves mažai kruta.
Užsuku pas p. Wirsheiį; ant

inu 3604 W. 05 PI. p. Wir- 
shelis turi didėlius trokus ir 
patarnauja lietuviams per- 
kraustymu rakandų, pristato, 
anglis bei ledą. p. Wirshelis 
užsimokėjo už Naujienas ir 
dar ketino garsinimo kortų 
pirkti.

P-as Miliauskas kuris užlai
ko Malt Hops krautuvę ant
rašu, 5353 So. Halsted St., sa
ko: bankas su mano sąskai
tom užsidarė, tad netekau 
chesking ąccount, bet dėl Nau
jienų visgi sukrapštysiu.

P-aš J. Budrek, kuris užlai
ko valgyklą antru 944 W. 37 
PI., paėmė Naujienas visiems 
metams.

Užėjus p&s p. Andriulius 
antrašu ’ 5005 So. Keelėr Avė. 
netik sau Naujienas užsisakė, 
bet dar užrašė p. Yraškai.

Užėjau pas p. Yushkevičių, 
kuris turi Roal Estate ofisą 
antrašu 3647 Archer Avė. Pa
sikalbėjus apie lietuvišką po
litiką, apie biznį išėjau nešda- 
liioši jo prenumeratą. Beje, 
poni Yushkevičienė dar užrašė 
Naujienas Dan 'Chcsney į Lu- 
dlngton, Mieli?

Atsidūriau Cicero. Užėjau 
pas p. Balnionį. Sako: matai, 
du metai kaip nedirbu, alc 
kaipgi apseisi he laikraščio, 
girdi, -be Naujienų, tai kaip be 
stubos.

Daugiau Cicero neieškojau, 
nes nugirdau, kad kont. p. 'De
veikis nepatenkintas. Gerai 
p. Deveiki, bet nesnausk; jeigu 
nekilsi balsais spaučiaus, aš 
vėl atvažiuosiu į Cicero. Kaip 
matosi, darbuojantis galima 
viggi šiek tiek pasiirti.. Nė-

kuriuos kohtestantus : kaip 
galima stovėti kelias savaites 
toj pačioj Vietoj?

— M. Kemėšis.

kartu teko dirbti pas kriau- 
čius. Jis buvo ką tik atsinau
jinęs prenUmeratą, bet dar 
prailgjno, prenumeratą Jr nu
rodė keletą pažystamą, kur 
butų jgalima padaryti biznio 
Naujienoms.

Užėjau pas p. J. Kisielių, 
mcisco Avė. Jis

yra pedliorius, 
bulves, kopūstus, 
visokias kitokias 
vaisius. Vietos 
kv|ečiami pirkti 
vdisiu,

obuolius ir 
daržoves ir 

gyventojai 
pas jį sau

.P-as Kisielius irgi už
sirašė Naujienas visiems me
tams.

Kadangi dar nebuvo taip Vė
lu, lai užėjau ir pas J. ,žallį, 
2818 W. 39 PI. čia irgi išėjau 
su metine prenumerata.

Grįžau namo. Pavalgęs va
karienę, jau 11 vai. naktį, sė
dau rašyt dienos įspūdžius. 
Jaučiuos, kad esu atlikęs die
nos užduotį ir man linksma, 
kad mane - remia ir pritariu 
tam sunkiam darbui, kurį esu 
pasiėmęs dirbti. EsU visiems 
labai dėkingas.

— K. (i. U nekis,
tel. Englowood 82-13

Kont .stantas K. Ųrnėžis iš 
Chicago, rašo: \

Naujienų koncerte teko susi
pažinti su keliais gerais rėmė
jais', kutie atsilankė iš toliau. 
Tai pp. Gečiai iš GleenvvOod ir 
pp. Michelskiai iš Blue Island. 
P-as Gečas ir sako: štai $4, už
rašyk Naujienas, o likusių at
važiuok bile kada.

Ilgai nelaukęs, antradieny, 
sausio 19 d. ir nuvykau pas p. 
Mįcbelskį, 2146 W. Vermont 
St., Blue Island, Jis tuoj atsi
naujino prenumeratą. Paklau
siau jo kaip toli yra Glen- 
wood. Atsakė, kad HV2 my
lių ir nurodė kėlią. Kadan
gi jau buvo povakaris, tai pa
abejojau ar vienas rasiu tą 
vietą. P-as Michelskis tuoj 
pasisiūlė važiuoti kartu ir ne
užilgo mano Chryšleriu buvo
me jau Glemvoode, pas p.Gečą. 
P-as Gečas ten turi gražią ir 
didelę svetainę dėl šokių. Kiek 
paviešėję gryžome atgal į Blue 
Island ir iš ten vienas gryžau 
namo.

Esu labai dėkingas pp. Ge
čams ir Michclskiatus už para
mą. Kad1 ne p/Michelskis ne
bočiau galėjęs nakties laiku 
rasti ir p, Gečą,

Dabar grįšiu prie chieagie- 
Čių. , '

Mano sehas draugas AJPrei- 
bis, 6348 S. Artesian Avė., jau 
senai nedirba, bet vistiek 
-Naujienas atsinaujino. Jis 
Skaito Naujienas nuo pat pra
džios ir visai nemano su jomis 
skirtis.

Užsukau pas1 pp. Juzėnus. 
Jie pasisako, kad skaitą kitą 
laikraštį, bet kartu liūrbdo 
kahnytią, kuris galėtų Aižsira- 

’šyti Naujfeiias. Nusiskubinu 
pas p. Solką, 3034 W. 66 St, 
Užrašau jiems Naujienas. Esu 
dėkingas pp, Šokams už para
iką ir pp; Juzėnams už nurb-

Nuvykau į Bnightou Park 
pais pp. Martiiionius. AŠ jiems 
užrašiau Naujienas 4 metai at
gal ir nuo to laiko įie yra nuo
latiniai Naujienų rėmėjai. Jie 
'Utsihaujiho ir kitiems metams.

Penktadieny vėl buvau 
‘Brigh'ton Paikej Užsukau pas 
pi -A. Siim/naitį, sū kuriuo

KINIJA
"šimtai žmonių iš Amerikos 

ir kitų kultūringų šalių dažnai 
keliauja į Kiniją, idant paten
kinti savo žingeidumą — patir
ti Kinų savybes.

Kinija yrą nepaprastai įdomi 
salia. Savotiškas Kinų gyveni- 
naa, žavė junti gamta ir kiti 
lepaprasti dalykai suindomau- 
a visus. Pažinkit ją.

Jums nereikia nei ilgą kelio
nę atlikti, nei pinigų daug iš
misti — parsigabenkit Kiniją } 
•javo namus ir patirsit.

Katalogo No. 48. Kaina 40c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI.

JGAUOJIMAI 
įdarome įgaliojimus se

gamuose reikaluose:
1. n Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
tikės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.
. 4. Paskyrimu! globojo tur
tui

Norėdami padaryti jga 
liojima kreipkitės j 
jienas’’ asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

(.ISTERINE
telievąs

SORE THROAT
Listerlne f beveik motnenialiai 
užftiųša tupinčias bendrumo 
su paprastai; šalčiais į>akuri
jas! Ta's palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ja su-, 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prilėi'difne šalelę. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2^ žiemos menesių pa
rodė, kad tie, kulk phyna 
gerklę sų. Listerine tįĮitaį Vi 
tėsirgo šalčiais, tu tėjo Vj 
trumpesnius ir % lehgvesnius 
už tuos, kurie 'nesiplnvė. 
Lambert Pbapriacal' Col, Št. 
Louis, Mo.

<•dučes COLDS
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A Lithuanian Idyll
By Leon Kobrin

A sketeh from Jeivish life in Lithuania

The dale: Sunday, January 
31st. -

some 
radio

"Indeed, i f God pleases, Re sends fortune. Take t his nery 
day, for examplc. 1 made fifteen rubles”.

And Pirmyn is also very 
much absorbed in “Agurkai,” 
a comical operetla, which is 
to be presented at the šame 
hall on February 21 st. '<

of thoše Lithuanian 
programą 

•-•i—n ' / * > 
it stirprišihg that 

the Africans

— O——

made no 
fifteen silver

home very soon realized that this 
place, was a matter of mateli mak- 
fewer ing. She ąuiekly got rid of the 
roub- (custoiner giving him a pack- 

day age of cheap native tobacco, 
this whiped her nose, which was 
for- covered with flour, and 
hadt ed Gedaliah with a

• mien:
“What*s the good 

Reb Gedafibh?” Meanwhile 
she stole a glance at the 
youth and continued in even 
more cordial fashion:

“My little Leah, blessings 
lipon her! is helping me out

greet-1 , 
jovial

ncws,

hand mer- was good only for cooking, 
and such, 

būt -she’s a wonder for bus- 
iness, too; nobody can equal 
her at it.”

“Takes after the mother,” 
responded Gedaliah, grasping 
his pointed beard in his fist,

The morning after the fair iah and the young man, she 
all was gladness in the 
of Mirkė. In the first 
Mirkė ha d 
than
les in her shop on the 
before. Secondly, —and 
was indeed a stroke of 
tune, — a sweetheart 
been found for Leah.

As Leah stood in the shop, 
helping her mother because 
of the inereased patronage 
brought by the fair, she sud- 
denly caught sight of lame 
Gedaliah passing by in the 
company of a young man;
both of them stopped to look today. I tell you, she has gold- 
at her. Her hcart gąve a ter- en, fairy fingers. May no evil 
rible thump and the little eye gaze upon her; she’s the 
shovel filled with salt fell out most industrious creature in 
of her fingers. Lame Gedai- the world. I thought that she 
iah was a second
chant, a fellow, who made his washing, sewing, 
living chiefly by converting 
second hand clothes into new 
garments, turning them in- 
side out, and by sewing new 
suits for the children of their 
parents cast off clothes.

Būt he eondueted , another pulling at it, and smiling, and 
business on the side, mateh- 
making. This was why Leah’s 
heart pounded exitedly when 
she noticed Gedaliah and the 
young man casting eyes upon 
her. They vvalked on, būt soon 
returned. Ali at once it dawn- 
ed .upon Leah that they were 
headed for her mother’s shop. 
Her face flamed, and she 
glided over to her mother sob- 
bing out, “O, mama, I’m dres- 
sed likę a slob!” Mirkė, who 
happened to be busy with a 
peasant custoiner, was startled 
out of her wits.

“What? what?” Būt on no- look at him furtively. 
ticing the presencc of Gepal- (To be continued)

with dazzling rad-

Lord be praised! I 
be ashamed of įny

shaking his head in a manner 
that Mirkė found it very easy 
to interpret; whereupon she 
beained 
iance:

“The 
needn’t
children. You know that, Reb 
Gedaliah.”

Leah stood there in a maze, 
her cheeks as red as fire. She 
would gladly have run home, 
yet something restrained her. 
She dasired to get a good 
look at the young man, and 

i dared not raiše her eyes to

AMONG OUR DISTANT 
FRIENDS.

and Stuyvcsants. It is sure to 
be a success.

Keeping in step with other In Brooklyn, therc is to be
large Lithuanian colonies, the 
New Haven, Connecticut stu
dentą and professionals have 
organized a student club, 
which is to be known as the 
Lithuanian College and Pro- 
fessidnal Club of Connecticut.

At the helm of the club 
stands one of the organizers 
J. Rimavičius who played a 
major part in the realization 
of the project. The Lithu
anian community of New 
Haven seems to appreciate 
its importance very readily.

For a while the Albany, N. 
Y. group seemed to have gone 
into obseurity. It is reappear- 
ing agairt and this time it 
comes into the fore at Ams- 
terdam, N. Y.

The Albany Lithuanian Glee 
Club, very rapidly and de- 
servedly gaining recognition 
in the •' Lithuanian musical 
čircles, is to give a concert in 
the city of Van Rensselaers

un- 
ffla-

Lašt week, unanounced, 
į heralded, a numbfę little 
1 gazine “Forte” made its in- 
troduetory appearance at< the 
rehearsals of some of our 
chorai societies. The editors 
are J. J. Balanda and Miss 
Vanda Misevicz.

Radio is a wonderful thing. 
You can get a big kiek out 
of listening to the Three 
Doctors, you may feel a thrill 
of joy when you pull in KFI 
Los. Angeles, būt you begin to 
wond^r about the real valtie 
of the thing after listeningto

LITHUANIA-f/ie Enigma
Copyright Tiventieth Century and After 
by VALENTINE J. O’HARA 

Membor of British Political Mission to Lithuania

(Conclusion)
(says the Russian 

Chuclovski) was the 
that opened (o him

ions of a mind strongly 
bued with the spirit 
past yet keenly alert 
new impressions. * .

To the world of

i ru
tile 
the

of 
toM usi c 

ivriter 
sesame 
inviolale sancluaries and the 
mystery of the universe. Re 
visualtsed the music of phe- 
nomena, making ūse of it to 
lift the veils of Isis. Re as- 
pered fo penetrate the secret 
o f primitive forms. Re sought 
to interpret the soul of the 
universe on canvas.

Elsewhere Chudovski says.
Notą that. Čiurlionis is dead, 

the makers of Lithuania’s 
spiritual renasance represent 
him as a national artist. On 
this įve can express no jndge- 
ment. Būt one cannot help 
thinldng that in his extraor- 
dinary independence o f all 
contemporary art he was 
really inspired by secret un- 
revealed forces of his

a n

letters 
the Lithuanian language it- 
self has for obvious reasons, 
made būt little. contribution, 
a misfortune from •' many 
points of view, for which the 
divorce betvveen the upper 
and lower classes in Lithu
ania, dating from the second 
half of the sixteenth Century, 
is chiefly responsible. Lithu
ania’s political independence 
then came to an end. Polish 
gradually took the place of 
Lithuanian as the vehiele of 
literary exprcssion. In the 
early years of the seventeenth 
century the Jesuits establish- 
ed a special Lithuanian pro- 
vince of their order, distinet 

revealed forces of /ils own from the Polish one, which 
We were /very pleasantly! For us il is, delightful had been very energėtic since 

surprized- and glad to hear believe that this si 
that our yoiithful violinist Venills was_ n0/mere_^ caprice --------

Miss Valeria Chap-Čepukaitė 
is to give a recifal in the near 
future. At lašt!

šome
were

Is 
think 
quite civilized pedple?

It would recptire conslder- 
able ėffort on the part of thej 
grand old geritlemen of the 
Federąl Radio Coriimission to 
purify the wdves, with whiclr 
the sets of oilt IJthuanian 
public are fed?

A discovery! Meihbers of the. 
“Birutė” quarte( are • the Four 
Marx Brothers' iri disguise. 
It’s Zeppo, who gavę out their 
indentity. For that nfiatter, all 
of them seem to be Zėppos.

Ali Ears.

VERONICA
A Short Story of Lithuanian Rurtil Life.

By
ANTANAS ŽUKAUSKAS-VIENUOLIS

'i -f

Translįrted from the Lithuanian by A. V.

(Continued) | convincing and trylng to im-»
“What if you overslcep the press and persuade hėr vvith 

pigs? Won’t the herdsman tjie most horrible (ortures and 
give you some lacing?” Vero- the fires of hbW,>k wliich werc 
nica answered his advancesj waiting for hef^ after death, 
smiling cheerfully. Embarras- būt nothing woųjd help; some- 
sed and red up to his ęars, times if it seembd to work, it 
the youth staggerėd' and shif- was only for ri 

and

ingular\1569 in combating the spread 
caprice °f Lutheranism in the Po- 

"of chance, būt 'that he is the lish doininions. The Jesuit act- 
precursor of a sublime Lithu- ivities in Lithuania did much 
anian art now in the making. to revive tbe waning interest 
When I thinlc of Čiurlionis, of the more cultured classes 

'one idea dominates my mind:I*11 the tongue of their fore- 
Our Middle Ages have passed į fathers. In this period reli-
by the Lithuanian people and 
left.. them inscathed.
Lithuanians hoįvever, up to 
the tiventieth century have 
preserved intact, and 
better than we Russians, the 
gigantic energies bf mystic life 
they 'have inherited from the 
Aryans and that our Weslern 
neighbours have expended so 
lavishly in their oivir Middle 
Ages.

čiurlioni’s trancendentalism 
does not naturglly ’hppeal to 
the many SO f ar his mystic 
paintings have not been wide- 
iy w

Music and poetry have at 
all time made a powerful ap- 
peal sto the Lithuanians. In 
their folk songs and po'ems— 
the dainos is to be found 
“the 'richest efflorescence of 
Lithuania is lyric genius: the 
more remarkable of these 
drawing their inspiration 

that solid 
basis of national existance 
whose organs and vitality de-

The

much

very short 
while. ,, vp

Mostly on, Suhdays or “Mo
javęs” (May Services), while 
going over the Irosary, Vero
nica would tajee a look at 
some fellow (įozing off the 
hour in a corner of the church 
or some God- fearing old 
women, absorbed deaply in from family life,, 
meditation and moving her lips i ba 
in prayer at a remarkable wl __  ___v
speed, and not being able to rive chiefly from the high 
control herself she would burst

ted from .foot to foot
then hurriedly ran off into 
the distanęe seratehing his 
forehead and inutteririg to 
himself: “The darn little 
devil, the nosy imp...”

“Did she pull the bag over 
poor fellows head” chuckled 
Kaikaris* neighbor Butkus, 
while watering his hbrses at 
the well the following day.

Were it summer, were it 
winter, were it Friday or Sun
day, Veronica was always' out ’ into a quiet giggle* The tained at home.
happy, full of life, unable to ręst of the girls, as if signaled, reflect faithfully
remain quiet for a minute. would join her, and, accord- and cares of pveryday life
And what did she not think ing to Juozapienė “the praise revealing a marvellous breath

Standard of moral purity main 
The dainos 

the joys

of!
• In winter, all of a sudden, 
instead of taking the usual 
afternoon nap„ bhe woiild run 
through the village; then, in i t 
some cottage she would steal

an unique concert, rather a 
presentafion of extracts from 
operas of. the Standard reper- 
toire. Entire scenes and acts 
from “Rigoletto”, “Faust” and 
“Pagliacci” are to be present
ed by a group of outstanding 
Lithuanian solbists directed 
by compoęer J. Žilevičius.^ i

Too sad, būt the Philadel- 
phia chorai society “Daina” is 
on the roeks. It might be a! 
lack of support from the pub-| 
lic, pecuniary difficulties, the

to the devil” wpiild begin.
“Fear the Loęd with such 

” — Juoidpiene would

of vision and depth of insiglit 
in their setting and solution 
of the problem of love, where 

, sensuality and grossness find 
no place, The Germans and

1 prayer”,
’remark interupting the serv-j 
ices.” “What got into you ”””the Finns were among the 

first to awaken ”interest ab-
' ęoad in the dainos. The bro- 
thers Mikas and Kipras Pet
rauskas, noted tenors, have 
won a great reputation in 
North and South American 
musical circles. Kipras Pet
rauskas is a son-in-law 
Chaliapin.

.................. ■■ IItl ■■*<*■»■■■ 1.^. ■■■ „ i 

foreigher, much less an Jrish- 
man, to furnisli a satisfactory 
answet to this qiiestion. When 
Professor Meillet noted the 
fact that Lithuanians had al- 
lowed the greater part of 
their linguistic heritage to be 
absorbed by other language^, 

 

he had in mind perhaps tlįą 
šame problęm that confrontįd 
Rečius Wheri he wrote 
1850:

The long oppressed Jracc 
duielling among the foj&sts of 

 

the Niemen has not exerted an 
influence (in Creative ideas) 
comparable ivith that o f the 
other civilised races of the 
Continenf. Can tve help ivon- 
dering why a race almost 
ivholly composed of beings 
sensitibe, intelligent, full of 
imagination and poetry, so 
sleadfast and slrong in its 
sense o f personai dignity 
should yet have failed to pro- 
duče a single great poet, a 
single outstanding genius?

‘ Want of self-confidencd is 
the answer suggested by Reč
ius to a somewhat misleading 
question. Might not the Lithu
anian of today be justifiėd i n 
retorting: Is the intellectual 
effort of a nation to be judged 
chiefly by the criterion of 
language? Are there not other 
standards of judgement? 
Leaving aside the vexed ques- 
tion of Immanuel Kant’s 
Lithuanian origin, might we 
not point to modern Prussia 
as a very living translation, 
however distorled, of a ma- 
terial force that was ours in 
the past? Did not Adam Mic- 
kiewicz, who has been styled 
the grehtest epic poet of the 
nineteenth century, reveal his 
intensely Lithuanian soul in 
“Pan Tadeusz” that unique 
achievement of Polish literat
ure? Is it indeed an absurdity 
to suggest, more modern in- 
stances apart, that the Lithu- 
nian ancestry of Dostoevski, 
a claim advanced by his 
daughter, niay have had a cer- 
tain significance in the mould^ 
ing of 
merely 
sal?

gious literature came to the 
forefront, with which the 
narnės of the Catholič prelates 
Gedraitis,7 Daukša, Sirvydas 
and Donelaitis, and that of 
the proteetor of the Calvinists, 
Prince Janis Radzwill, are 
particularly associated. Polish 
influence, 
gained the 
cially after 
suppression 
Order was

The lašt 
land in 1795 ushers in 
most tragic’ period of Lithu
anian' hištory^ Mien for mor<j 
than a century, from consider- 
ations of a pūrely political 
order, the Lithuanian lan- 
guage in Russia was to be re- 
legated by Pole and Russian 
alike to the category of bar- 
barous dialeets, only to be 
heard on the lips of peasants 
in the lowest scale of cultur- 
al developmerit. It was not to 
be until 1904 that the Tsar 
raised the jnterdiet on Lithu
anian printing. The decree 
had been in force for over 
forty years, during which time 
the Polish press and schools 
had an almost free 
weaning away great numbers 
of Lithuapians from the ūse of 
their native speech. A more 
erafty and subtle policy, as 
has been pointed out, was 
that of the Germans in Lithu
ania Minor. While they ban- 
ned the Lithuanian schools at 
home, they allowed the lan- 
guage full liberty of the press 
for export abroad—a truly in- 
genious mobiližAtion, destined, 
howev^r, to turu the tables on 
its promoters when, as a re- 
sult of her erushing defeat in 
the Great War, Germany 
found herself powerless to op- 
pose resistance to the seizure 
of the Memel territory by the 
newly fonned Lithuanian Re-

however, s o o n 
upper hand, espe- 
1774, when the 

of the. Jesuit 
decrecd by Rome.

partition of Po- 
the

hand i n

a spmning wheel, would throw! . . \T . F
it over the shoulders of the ^lue * te * y°u"* ,
first fellow she ran into and And again, she would begin 
tell him to take it to such and i after the remonstrations: “An- 
such a house; from another |tra tajemnyčia...” (The second 
she wduld help herself to a mystery), The visitation pf St. 
harl of flax, Break the thread Elizabeth..* Oprj^aiher who 
at some other wheel, throw 
the flax all over the floor or 
hide the spool; to some of the 
moreK lively girls she would 
simply shout trough the win- 
dow or wave to them, and lo 
and behold, 
all the maidens of the village the air, your work need not tors, Zikaras and Rimša, čiur- 
would gather in some cottage be, lošt; that iąį, where they lionis, žemaitis and Rimša 
with their spinning jennies. j should be. Now į>dt the found- were the founders. of the

Later in tlie evening would ation uiider them* 
come the, beaus Mth bundles 
and packages hidden away in 
their pockets. Some would get Milton, thę blind, Avho look- artists. The work of žemaitis' gists and historians of the Old 
down to rope-twisting, other ed..on para

art in Heaven...
• (To be cobtinufed)

r ‘

of

after sunset

The outstanding figures in
.... __.l of

are, after čiurlio- 
--------- -  , i nis, the pęinters Žemaitis and

If you have built caštles iri Varnas, and among the seulp- public. Taking into consider

■;..y

Thus Špoke the Wise Lithuania
the modern art world

- Thoreau,
.t

ation the facts to which refer- 
ėnce has been made in this 
artiele, we can easily under- 
stand that the Lithuanian lan- 
guage, which has afoused such

Lithuanian Society of Arts in
Vilna. America has yet to 
“disedver” these really great deep interest among philolo • • t nm _ i n a • a i i • « • /• z~vi

the “painter poet”

a genius that was ndt 
Russian, būt univer-

(The end)

OVERHEARD
Business Mathematics

Var- and New Worlds, should not— ’—y jp- — — — ~ M v v* t A *

trouble, perhaps, might be would begin to plait a bast-į Beethoven, deaf, who heard nas, Zikaras and Rimša has yet have given birth to a na- 
| already generous appreciation • T"* 11 • Y 9found somewhere among the shoe, štili others, would ling- vast harmonies!

members. Whatever is theler around doing nothing and Byron, the lame, who elimb- in Europe, especially Rimša’s. 
truth, the group should and iš ’talk nonsense with the girls. ed toward Alpine * skies!

Who pleads a liandicap, re- seulptor. He has shown him

members. Whatever is the I er around doing no^hing and
Rimša is not only a great

its feetable to stand up on 
again. Let’s hope so.

AT HOME.
A dale to remeber: 

tSs” • presenta/ion of M. Pet 
rauskas operetta “Birute” < 
the Chicago Lithuanian Hali.. keep scplding

All trou^h the night and all 
over the village you would membering thesę? 
hear their gay laughter and 
songs.

self to be a fine craftsman in 
many of the applięd arts. His

It takes one wpmąn twenty designs for weaving, carving
“Biru Only in one thing lacked yegrs'to make a man of her in wood or metai and pottery, 

Veronica— 'she was not a bit son-—and another WQmari —hąndicrafts beloved of the 
__ _ 1   f 1^1^. — __ _ — — — ——  — -A  . . 1 .. • A — . j 1 W T 4 4- I-* w v « o 4-at religious. The women would twenty minutes to m&ke a fool Lithuanian peasant 

her* arguing, of him* ' -M
: — , are 

geniai and refreshing creat-

tional epic worthy of a great 
theme.
' What then, the reader may 

well ask, has been the contri- 
bution of this enigmatic race 
to the stock of ideas that have 
inspired its neighbors—the 
Russians, the 
the Poles - 
as 
in

An Irishman working for a 
Dutchman asked for an inerease 
in pay. The Dutchman replied: 
“If you are worth it, I would 
be pleased to give it to you. 
Now let us see what you do 
in a year. Pat, we have 365 
days .in h year, you sleep 8 
hours every day, which makes 
122 days you sleep, taken from 
365 days leaves 243. Now you 
have 8 hours recreation every 
day which makes 122 days, 
taken from 243 days leaves 121 
days.

We have 52 Sundays in a 
year which you have <5ff, leav- 
ing you 69 days. ~

You have 14 days vacation, 
take this off and you have 55 
days left. You don’t work Sat- 
urday afternoons, this makes 
26 days in a year. Take this 
off and you have 29 days left. 
Now, Pat, you allow 18y2 hours 
for meals which totais in a 
year 28 days. Take this off and 
you have 1 day left. I ąlways 
give you St. Patrick’s Day off, 
so I ask you,* Pat, if you are 
entitled to a raiše?”

Pat then answered: “Well 
what the heli have I been do
ing then?” .* . ♦ *

At lašt We’ve found the most 
unhappy man in the world, a 
sear-sick traveler with lock-jaw.

> Family difficulties lay behind 
Germanis, and John WrighVs attempt to kili 

to great political himself and then 
well as intellectual activity Skunk River.
the

swim the

past? It is not for a1
’ v

Dės Moines Regis ter.
.•rf V»» M »
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Tarp Chicagos 
Lietuviu
BIRUTE

tošiemet sukanka 25 m. nuo 
laiko, kaip Clūcagoj susikūrė 
Birutės choras. Pradžioj tas 
choras gal mažai kuo tesiskyrė 
nuo daugelio kitų Amerikos lie
tuvių chorų. Bet laimingoms 
aplinkybėms susibėgus, jis nuo
lat ėmė augti. Apie jį prade 
jo burtis žymesni dainininkai. 
Ačiū tam, šiandien Birute tarp 
Amerikos lietuvių chc-ų užima 
vieną pirmųjų vietų.

Senieji biru dėčiai jau pa
vargo ir pasitraukė. Bet jų vie
tas užėmė čia gimęs lietuvių 
jaunimas,— senųjų birutiečių 
vaikai.

Sekamą sekmadienį, sausio 31 
d., Lietuvių Auditorijoj Birutė 
stato scenoj Miko Petrausko 
operetę “Birutę”. Tai bus lyg 
ir tradicinis Birutės vakaras, 
kur susitiks senieji birutiečiai 
su naujaisiais. Seniemsiems bi 
rutiečiams bus linksma matyt, 
kad jų darbas nenuėjo veltui.

Tarp Chioagos lietuvių Biru
tė visuomet turėjo daug rėmė
jų ir patriotų. Reikia tikėtis, 
kad jie neužmirš ir į šį paren- 
gimą atvykti ir priduoti jai 
energijos talkiu veikti.

Prie pabaigos galima tiek 
pridurti, kad Birutės vedėjas, 
M; Yozavitas, deda visas pa
stangas, kad operetė “Birutė” 
butų tinkamai pastatyta.

—N.

Dr tč D. K. Gedimino šį va
karą, sausio 29 dieną, laikys 
metinį susirinkimą Shedvilos 
svetainėj. Visi nariai prašomi 
dalyvauti susirinkime, nes be 
paprastų draugystės reikalų bus 
svarstoma ir priimama neko- 
rie patąjsymai konstitueijoš. 
Todėl būtinas reikalas visiems 
nariams dalyvauti susirinkime.

— Narys.

Laiškai Pašte
$io laižkftl yra ąUjo ii Europon 

jfo nrikjiąu^o, tegul nueinu !■ 
vvriausiji oaStą (Clark Ir Adnmv 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
lungebo, kur pudtt* i|kkb» “Acfver 
tised Windc>w” lobij nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUMERI, kaip, 
kad šiame saraša pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o 
kul sunaikina.

2—Amis Wm. T.
5—Barauską Mrs< Berniea 
21—Jankus Mikailia 
35—Linkus Johnas 
41—Miseika Stalla 
45— Nonkovich S 
49—Petrulevic Johan 
51—Bandys Sofija
61— Skrebis Paul.v na i
62— -Ta mošai te A tąsys 
64—Tankečių F
66—karakulis 'Peter
69— Zemsis Joe
70— Zaklokas M
71— Zakaras Frank

pas

r t - r . i
LIET. RYT. ŽVAIGŽDfiS PAS it 

, PAS. Kkl,UBP vųldyba: pism. Anu- 
naą Valskis, 3341 Evergreen Av«„ 
vice-pirm. St. Jokubauskas, 1058 N. 
Spaųldįng Avė., užrašų rašt. Mike 
Cnepul, 3327 LcMoyne $t., fin. raŠ.t, 
P. Labanauskas, 2118 Evergreen Avė., 
pag. M. Budrevičius, 1555 N. Hoyųe 
Avė., kontr.. J. Gumauskas, 16512 N. 
Damen Avė., marš. J. Petrauskas* 
3.201 So. Union Avė,, kaslcrhis J> 
Raila, 4839 Winnemac Avė.
Susirinkimai yra laikomi kas mėnesį 

pismą ketvergą. j'
■M'l' 1 1 I"' ...... ...  -unr ... ............. ... ............ .

‘lUJNOIS RIETUVIŲ PAšELPOSi 
KLIUBO valdyba dėl 1932 m. Jonąs 
Bijaus kas, pirm., 934 W. Marųmtii^ 
Road, Stanys Mažeika, gicm. pagti- 

" bininkas, Adolph Kaulakis, nut. rast* 
3842 S. Union Avė.. Frank Nockus, 
(in, rašt.. 4342 S. Tabnah Avė., F. 
Bakutis iždininkas- 2603 W. 69 St., 
J. Adomaitis ir J.- Janušauskas, iždo, 
globėjai. D. Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai a.tsibuna kožną mėnesį 

pirmame penktadieny, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 7:30 
vai, vakare.

■ ■umW|WĮWffWrt ■?".«»■ » **S>I> JS UITOS ..Rįrt
r' 1

Auganti Industrija

TElSYBflS7 MYLĖTOJŲ DRAUGY 
ST®S Valdybą 1932 m. s J- Byąn>- 
kas, pirmininkas, 934 W. Marųuėttc 
Rd., S. Chapas, vicc-pirmininkas. 
9,38 33rd St.; S. Narkis. 
sekretorius, 2859 w. 38tb ?!.; J. 
Yushkevicius, Iždininkas/ 3647 Ar-^ 
chėr Avdi p. Kasparas, finansų, raš- 
tinfokaSft IV'i Lo we Avė.; Z.
Grigonis, kontrolės rast., 4427 So. 
Fraocbed Ąve/ J. Vitas, kasos glo
bėjas, 923 W- 33x4 Place; P- Sa- 
kalauskas, maršalka, 3144 Auburn 
Ave»; M. Liubinąs, J. Rąceviče, F. 
Žukauską*— knygų rcvįzoriąi; J- Šku^ 
tas, M; Llubinas,—Liet. Auditorijoj 
Atstovai: J. Vitas> S. Chapas Dr-jų 
S^sįv. Ąt^tovak . ....
Susirinkimai a^ibuna kas antrą ne- 

deldienį kiekvieną mėnesį Chicagos Lie 
vių Auditorijoj, 12 vąh dieną. .

Į ; ’
.               iilir OT* ■»■■*■ ■■ ĮWT—mm—

TTTI r, „ ,

Peter Contad
FOTOGRAFAS

; Fotogrąfųoju jūsų na-', 
muosc arba studijoj ;

730 W. 62 Stl
Tel. Englęwood 5840

Lietuves Akušerės

*

Lietuviai Gydytojai

DRMARGERIS 
, * * < , » f

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

madieniais nuo 10 iki1 12.

3421 So. Halsted St.
Pbone Boulevard 8483

Lietuviai _

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS .

Utarninkais, Ketvergats ir Subatoms 
2420 IV. Marguette Rd. arti Western Av. • 

' Pbone Hemlock 7828
Panedėliaip Seredomis ir ..Petnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

Graboiiai

North Side
Klaidas pataisymas

ap-“Naujienų” 22 numery, 
rašyme Morniug Star Kliubo 
maskių baliaus įsiskverbė kląi 
da.:.. Buvo pasakyta, kaęl išuo- 
tarų pirn.14 prizą įgavo grupe, 
kuriai vadovavusi p. Striupienė.

* Bet p. Striupienė ne vadovavo 
tai grupei, ba ji nebuvo pąren-

Bridgeportas
Kalbės kue. Mockus

šiandie, sausio 29 d., Lietu
vių Auditorijoj, pirmojo aukš
to svetinėj kalbės kun. M. . X. 
Mockus tama “Ajit Vatikano 
griuvesni”. Prakalba prasidės 
7:30 vai. vakaro,z

Kaip žinoma, laisvamanių ku
nigas Mockus aiškiais faktais 
nušviečia religinius prietarus. 
Taip ir šį kaitą Mockus 
p-risirengęs prie geros 
bos.

Vertėtų
prakalbos pas i klausyti, 
daugeliui yra
klausyti Mockaus prakalbų, kad 
pamatytų šviesesnę aleitj.

—Senas Petras.

yri 
prakat

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1932 Metams
LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 

KLIUBO AMERIKOJ valdyba: pir
mininkas K. Laucius. 3317 South 
Auburn Avė., vįęe-pirm. J. Gelgau
das, 1900 S. Union Avė., hut. rast. 
A. Zalagėnas. 7132 S. Ratine Avė., 
turto rast. W. Didžiulis, 3 3 36 So. 
Parnell Avė., kontrolės rast. B. Žoli
nas. 29 3 1 S. E m erai d Avė., iždininkas 
J. Žymančius. 702 W. 3 Is.t St., iždo, 
globėjai: M. Narbutas, 4803 So. 
Throop $t. ir E. Bliumas. 3233 
Lime St., ligonių globėjas A. Simio- 
nas, 3127 S. Lowe Avė.

Pasak padarytų tisinių, visame pasau
lyje pal žmones augą palinkimas rųkyti 
daugiau cigaretus. Europoj tas palin
kimas pastebimas labiau, negu Jungt. 
Valstijose, >ws cigaretų suvartojimąs 
Junge. VąJĮstijose viršiją daugumą Eu
ropos šalių. Manoma, kąd tik Angli
joj. per capįta (ant kiekvieno gyvento
jo) daugiau - surūkoma cigąretų. negu 
Amerikoje. Jungt. Valstijose vis dau
giau ū; daugiąų žmonių pereina prie 
cigaretų-daugiausia dėlei to. kad pjgcl> 
ba inoderainjų gamybos būdų. kaip 
spraginitno ir vartojimo ultra-violetinių 
spindulių, tampa išimti niekuric aštrus 
erzintojai.

Kad ši šalįs vadovautų tabako gamy
boje. yra natūralūs dalykas, nes tabakas 
yra kilęs iš Amerikos. Kada Columbus 
atvyko į Salvadorą 1492 m., jis rado 
vietos gyventojus rūkant ir tą paprotį

■ parvežė Europon. Kad aptarnauti Eu
ropos ir kitų šalių rūkytojų reikalus, 
Amerikos farmtriąi kasmet eksportuoja 

.daugiau kaip 525,ODO,QOO svarų tąba-
■ ko. Pernai eksportas pąsiekė 579,000,-. 
000 svarų, vertės $14 5,000.000. Jųngt, 
Valstijose tabako gamyba yra viena iŠ

, svarbiausių industrijų ir pcreięaijs metais 
dirbtuvės pagamino apie L2Q,000,000,- 
000. cigaretų. is. kurių apie 38 n uos. 
buvo pagaminti American Tobacco Co. 
Svarbiausias jos produktas yra Lucky 

fStrike, vietiniai cigaretai pasaulyje, ku- 
Į rie teikia apsaugą gerklei, nes jie yra 
spraginti, ir tas procesas, bendrai su 
vartojimu uiltra-violetiuių spindulių, 
pašalina tulus erzintojus, kurie randasi 
kiekviename tabake. .

Lųcky Strike taipjau kreipia didelės 
domės ų į pakelį. SJestnąi jie pradėjo, 

įpakuoti į celjophanc pakelius su ausy
tėmis. Nieku tiems nepatiko celloph,ane 
pakeliai, kadangi juos kartais būdavo 
sunku atidaryti. Tos - aųsykės išrišo 
klausima* »es su jų pagelba yra labą! 
lengva atplėšti kiekvieną pakelį. Celld- 
pbane gi nepraleidžia drėgmės ir išlaiko 
cigaretus visuomet šviežiuši • (Apg.)

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Klusų, Patarnavimas lai- 
, dotuvėse ir kokiame rei- 

\ kak visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime įi-r 
laidų užlaikymui sky
rių. ' ■ . . . »

3307 Auburn A Ve.
’ , CHICAGO, ILL. '

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL
THBRAPY

8 MIDWIFB

6109 South
Albany A v.

Pbone
Hemlock 9252

Akiu Gydytojai

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of J5th « Halsted Sis) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tėl. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th & Hahted Sts) 
Ofiso valandos: nuo . 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABOR1US IR J3AL8AMUOTOJAS 
Didcfė ir grąži. koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
. Tėl. koošėvelt 7532

nulydėta į

,/ saut-< 
vąj. rytįo i§ na- 

Tau (iškas

..... Ifll'l '■ I ................ .............................................................. . ............................. . .........

Lachavichir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaujame laidotuvčsd kuogeria.usia 
Reikale, meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu, busite užganėdinti.
Tek Ropsevclt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chkago
SKYRIUS:

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

I, . . ,nr. ......................         r )IĮ|

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
i Grabelius ir

Balzamuotojas •
i > .

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu-automobiliW visokiems reika- , 

lams./, Kaįųa prieinama <•

331d. Auburn Avenue
CBJGĄpp, ILL.

DR. VAITUSH
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį^—nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystg. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas sų elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 ik k 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomo? be 

akintą. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589
' .! ----------^-O—--------

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

D R. HERZMAN
— IS RUSUOS —

Ge<ai lįetuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. \3th St., netoli Morgan Su 

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Dr. P. P. ZALLYS
- DENTISTAS \
30 E. lllth St.
Kampas Wabąsh Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazas. X-Ray etc.

4729 South Ashland Ava., 2 lubos 
CHICAGO. ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuę 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną, 

phooe Midway 2880

25 METU PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visų akių 

John Smetana, 0. D; 
OPTOMETRISTAS

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn- ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedaliomis pagal susitarimu 

OfiSfc Tel. Lafayctte 733,7 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE K.AHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telėpbone Plaaa 3200

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chičago, Ui.

Ofiso Tek Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
3102 So. Halsted St. 

arti 3 l$t Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Canal 4050 Veneciškos

M. H. Rohwedder, M. D.
1800 South Halsted St.

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odos

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedčliom nuo 

iki 12 dieną.
Tclephonai dieną ir naktį Virginia 0036

« »

2 iki 
10

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo. 
‘ 1 akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Blg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

f Pastebėkite mdno iškabas • 
Valandos. ųuo 9:3.0 ryto iki 8: 30 va

karo., Nedėliomis nuo. 10 iki 12 
Room 8. ‘ Pbone Canal 0523

---- -------------
■l.f ......... .
Tel. Yąrds 1,629

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
j... Phojne Prospext 6659 oi 

Ofiso Teb Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

- ...... ....................  .. ..... . ... c ....................į........ .  ■>

nlwiu. 
K - JPa- 
Liffoa.

Chroniškos ir ilgoą ligos
. . L. p'

‘-Skilvio. 4lrdW Planflų. PiSyBe. 
bfiiranū-« HemoroMsL Kraujo ir 
krfkfmat Astma.- Vlaokioe Moterų 
Kainos nupigintos. ■

DR. ALEX W. MARMOR

4407-0 North Kedaic Avenue 
, T«b ludjipcndence 0003

Valąųdos: iki 1 v. p. p. ir nuo 
0 iki 0 v. vak.

...

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 44 H •

ĮGN. X ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Grabarius Chicagoj

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

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

TcL Weąt 2860 '
Namų telefonas Brunswick 0597

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
JUOZAPAS REMEIK1S

Persiskyrė su šiuo pasauliu sau- 
: šio 28 d.. 5 vai. vakare 1’932 m., 

sulaukęs pusės amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Raseinių apskr. Ameri
koj išgyveno apie 23 metus. Pa- 

’ liko dideliame nuliūdima dukterį 
Estella Whįtman ir žentą George, 
du sūnūs — Juozapą ir Pran
cišką- švogerį Juozapą ir švoger- 
ką Karoliną Skutus ir gimines. 
Kunąs pašarvotas raudąsi 3201 
S. Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks panedčly, va
sario 1 d.. 2 vai. po pi'ct iš Eu- 
deikio koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Remeikio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir

Nuliūdę liekame

Duktė, 
S vogė ris

1-646, 4.6th St.Jgįgi

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8.413

1327 So. 49tb Ct
' 1-2." - G 

Telefonas

, Cicero 372.4

ONA DOVGINIENE 
po tėvais Praninskaitė

Persiskyrė sų šiuo pasauliu 
sausio 27 di. 3:30 vai. po pietų
1 932. m., sulaukus 55 metų am
žiaus: ginyis Panevėžio apskr.,
Naujamiesčio parap., Naukonių 
kaime. Amerikoj išgyveno 30 
metų. Palijo dideliame nuliudime 
vyrą, Pranciškų, sūnų Joną, po
sūnį Pranciškų- marčią Josepbine,
2 sesers dukteris — Escelle Mc- 
Keonn ir Anną Oąks, 3 pusbro^ 
Kus, 3 pusseseres, ir gimines, o 
Lietuvoj, brolį Sebe&tijoną Pranin- 
ską. Kūnas pašarvotas randasi 
6107 Suu Sx.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
šio 3Q* d., 10):30; vąl. ryto i 
m.ų bus 
kapines.

Visi a. 
giminės,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
■ ■ I M ■ II11 >« »

8
SVARBI ŽINUTE

DR.M.T.STRPL
Lietuvys Gydytojas
. irCMrurgaą

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

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 
Nedįžttoj pagal sutąrtį 
Teb Boulevard; 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tek Prospect >910>
. . iiBnnnii m ■ iini.rTtH.^l„i..^rilm|i.i ............... ..

A. K. Rutkauskas, M. D.
4{44.2 South Westsrn Avenue

Tel. LaJfayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai 
rųiio 6 iki 9 valančiai vakaro

i t,.,I . ■ i , i ■ .11, ■. .,Į|IW^

I)R.J.J.K()WARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

240® W. 63rd St., Saite 3
Jei. Prospcit 1028

Rez. 2359. Soi Le/mint fa Ganai 2330
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal, sutaitį 
■ 1 wui 1 irt 1

Hemlock 81$l

127

• Valandos: nuo 9. rytų iki 4 pq pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
JcL BoJulevard 1310

Vdaudfts: nuo 6 iU $ vak kM|vieną 
3ikarą, išskyrus tatvergą 

Šitoj ųuo 9 iki 12 ryto
,.fllulllHWWl"M ■■ IĮ1 '."I1 1 ......

John Kuchmskus

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. Ą. R. BLL’MENTHAL
OPTOMĘTRIST

Praktikuoja virš 20 n). 
4649 S. Ashland Ąve. 
Tek Boulevard 6487

a. Onos Dovginicnčs 
draugai ir 

esat nuoširdžiai 
vauti' laidotuvėse 
paskutinį patarnavimą ic atsKvAif*’ 
kinimą.

NuliuJę liekame
Vyrąs, Sūnūs, Posūnį, 

Marti ir Sc&flvys.

kąidęjDųvėae pafMnaują gtjąbo 
rius Budrikis, tel. Yardis 1741.

atsisveikinimą.

lietuviams
Simai, Žentas, 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eukeikis, tel. Yards 1741.

pažįstami 
kviečiąmt daly- 

ir suteikti jai

, i.......... r 1r f -'TT-r.

j. f. oraus
PIGIAUSIAS. LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

3

L

8‘- 
da-

Laidotuvėms patarnauja grabo- 
rius S. M. Skudas, Tel. Roosevclt 
7562.

M. Skudo 
St.

S.
18 
panedčly. v.>

F*
t »

r.

eiti j.O 
nes dar 

reikalinga pa-

PETRONĖLĖ 
DOBROVOLSKIENĖ

po tėvais Šeškauskaitė

• Persiskyrė su šiuo pasauliu saų- 
: šio 27 d.. 5:30 vąl. vąkarę 193 2 
' m., sulaukus 6? metų amžiaus, 

gimus Telšių apskr., Alsėdžių 
' Į?*63? - Siurblių kaime. Amerikoj 

išgyveno 4 5 metus, Paliko dide- 
, llame nubudime vytą Vladislovą, 

dvi dukteris — Kazimierą ir Ele
ną. šunų Vladislovą, marčią Pet
ronėlę. žentą Henry Evon. 9 anų- 

• kus ir gimmes. Kūnas pašarvotas 
randai 2(112 W. 2lrd PI.

Laidotuvės įvyks subatoj. sad' 
šio 10 d.. 8 vai. ryto iš namų į 
Austo* Vaatų parapijos, bažnyčią, 
ku/ioje ambus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iŠ ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a, Petronėlės Dąbręvol- 
skienės giminės, draugai' ir * pažįs
tami esąt npoširdžiai" kviečiami 

: dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsir 
sveikintmą. Nuliūdę Htkame

Vį/foc, Dukterys, Sunūs, Marti, 
Žento* it> Giminės.

Lai^MUvis* paraauMuja graho- 
Md* Lacbavicb, Roosevelt 2515.

Laidotuvėse patarnaut 
ju. geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kai 
priklausau • prie gra-. 

bų išdirbystęs 
OFISAS:

668 W. 18th Street
■ Tel. Ganai 6174
J SKYRIUS:

/ '323 8 S. Halsted St.' 
. Tel. Victęry 40^8

<rr4.

Duokite savo akis išegzaminuoti 
PYKAI

Registruotam Optometr.istui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

( patyrimas: v
Valandos 9 ryto iki 9 vak. kasdien

DR. J. GROUPE
4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780 
.. j.lHIIMŪaiĮ llhili     ■rt.ni. I Iii iii ■>! illl.lį.m lll> ll/

Lietuviai Gydytojai

1 .
#" ■ I
f

ryto

Atti Leavifct $6.
Telefonas Cąnąl 255-2

VaUodos 9 iki 8 t*karo.
Seredoj ū Ratnyčioj 9 iki 6

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

m.
vak,, sulaukęs pusės 

Kilo iš Kauno apskr-. 
parapijos. Kluoniškių 

Amerikoje išgyvenę apie

dideliame nubudime mo- 
dukt^erį Jozefiną, 

Pijipą, Joną ir Juo- 
Lietuvoj mo- 

sescris, du

ANTANAS PEČIULIS
Mirė sausio 27 d.. 1932 

10:10 vai. 
amžiaus. 
Zapiškių 
kaimo. 
30 metų.

Paliko 
terį Liudviką^ 
3 sūnūs 
zapą ir gimines, o 
tiną Magdeleną ir 
brohu ir gimines.

Kūnas pašarvotas 
koplyčioj. 718 W.

Laidotuves įvyks 
sario 1 d., iš koplyčios 8 valandą 
bus atlydėtas į Dievo Apveizdęs. 
parapijos bažnyčią. kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
minės, draugus ir pažystamus 
lyvauti šiose laidotuvėse. z

Nuliūdę:

Moteris, Dūkte, S cinai 
ir Giminės.

AJMffl.ŲUNGK PATARNAVIMAS PIENĄ ir MARTI 
Męą viauQDie,t taikiame širdix^ų, MmpaUngą ir raiuŲ 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalinga*,

J. F. EUDEIKIS & CO
4605-07 South Hermitage Avenue

V«i TMomb TARPS 1.741 it 1743

DR. A. J. KARALIUS
Gydytoją^ ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumct 3294 
Nųų 9. iki 121 vai. dieųę? ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

z Tel Kenwood' 5107
VALANDOS:

ųuų 9 iki U valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio
'ų'l n ....h».'",ik""į"V«iiį.*i^'ii . ...........

ę4nį>j52'22

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS.

Miesto Ofisas 77 W. WaMūngtojn St.
Room K501 Tel. Oratml 2S78

Valandos: 9 pyto iki 4 po pietų
t t ,, . ....-y.—

Vakarais: Vtarn., Ketv. h Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TeL Lafagettc 7337

Namų Td. HyĄJMt 3395

JOHN B. BORBEN91

Vąlaudfis: 1—3 ig 7—8. 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
ReiįidęM.ija 6628 So>, Rigbniąnd. Street 

Telefonas • 7 3 6 8

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street 
ofiso, T4 Victory 7183 
Rėz. Tel. Hemlock 2615

(Naryąųckąą) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

242,0 Marguette Road

Valandos: 9t—12, 7——9, Antradienį 
ketvirtadienį vakarai® pagal susitarimą. 

■y. .■■■—■<»■" ii i,; i, i!... n i,....»ni!Į»iii'i'ii i » ‘i""'."T*a» .......... ..

DR. A. L. YUSKA 
‘2422, W.„ Marguette Rd. 

kampas 67trh iy Artesian A ve. 
, Telefonas GrovehilJ 1595
Valanda®, nuo įgi H »yto, nuo

it

1Q5 W. Adams St., Rootn 2117 
Telepbonc Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 4-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9( ry«« Tel. Repųblic 9600

2-4 
ir 7-r9, po. pUtų. seredoms po- pietų ir 

nedėliotus pagal susitarimą

Dr. Vineent C. Steele
Dentfetas

4180 Archer Aveaue
rt...................................................................... <į ;ur'y.-

Phonc Boulevard 7042

Lietuvis Advokatas
4631 So- Ashland Avė.

Tel. Ęjauževard: 2600
Rto, 6515 fa RockuJell St. 

Tel. Republic 9723

4645
Dentistas

So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Advokatai
11 South La Šalie Street

Room 1934 Tek Randolph- 0332 
Valandos nuo 9 ryto ibį 5 vai. vak. 
3241 & RoZaietl Sl Td. Vietotą/.

Valandos z
Olis—>Utaen«> Ketv.
Vasalle—Pan., Ser.

iki 9- vakare 
ie Sukatos 

it Pėtnyčios
v«k. 
vak.



Tarp Ohicagos 
Lietuvių

tik jis vienas težino. Mes už 
tą jo sunkų ir neįkainuojama 
darbų tik nuoširdžiai dirbdami 
kulturinį darbą, nors dalinai ga-> 
limo jo darbo vaisius pagerbti 
ir jam užtai padėkoti.

SLA. 6 Apskričio 
konferencija

Ateinantį sekmadienį lygiai 
4 vai. popiet

SLA. 6 Apskričio konferenci
ja įvyksta ateinanti sekmadie
nį sausio 31 d. Liet. Auditori
joj, 3133 S. Halsted street, ly
giai 1 vai. popiet.

Konferencijos delegatai pra
šomi atvykti laiku.

—Valdyba.

P-nia Gugis sugrįžo 
Chicagon

Praėjusį antradienį sugrįžo iŠ 
rytnių valstijų p-nia Nora (In
gis.

P-nia Gugis buvo apleidusi 
Chicagą keletą savaičių, ji lan
kėsi Bostone, New York e. Wa- 
terbury. Atvežė glėbį naujie
nų ir linkėjimų iš rytų chica- 
giečžams.—V. P.

BIRUTE
Scenoje stato “Birutę”

Musų vietos dailės ir dra
mos draugija “Birutė” turi gar
bės apvaikščioti savo 25 metu 
gimtadienio jubiliejų. Tam ti
kslui, sausio 31 d. Lietuvių Au
ditorijoj, bus perstatoma dvie
jų veiksmų viena iš gražiausių 
lietuviškam originale operetė 
“Birutė”. Apie vietos Birutes 
nuveiktus dailės ir meno dar
bus, per 25 metus, čia nekal
bėsiu. Nesą, žmonės, kurie tą 
visą gerai atmena ir žino kaip 
kiltai ir širdingai tas- visas 
yra įvertinama, čia bus rei
kalo kiek platėliau skaitytojus 
supažindinti su pačiu veikalu 
“Birute’’. ’ I

‘“Birutės” veikalo autorius 
yra Žemkalnis, kuris paraše tą 
taip puikų vaizdelį, imdamas 
medžiagą iš lietuvių istorijos. 
Muziką, taip švelnią ir žavė- 
jančią, labai vykusiai 'sukom
ponavo komp. Mikas Petraus
kas 26 metus tam atgal. Reiš
kia Birutė švęsdama savo a 25 
metų jubiliejų, turi garbės ap
vaikščioti ir pirmo jos . įkūrėjo 
gerb. Miko Petrausko, veikalo 
“Birutės’* jubiliejų. Kiek čia 
gerb. kompozitorius Petraus
kas įdėjo savo sunkaus darbo*

Birutės veikalo turinys
Dalykas vyksta Palangoj. 

Vienas senas kaimietis Tėvū
nas, turi gražią dukterį Birute. 
Anais laikais tokios gražios 
mergelės tankiausiai buvo ati
duodamos į vaidilučių eiles, ku
rios garbindavo tų laikų’dievu
lį Perkūną, ir joms nebuvo leis
ta ištekėti už vyro. Birutės 
tėvas, kaip tik ir buvo nusky- 
ręs savo vienintelę dukterį tar
nauti dvasiškijai ir garbinti 
dievulį.

Bet užpuola kryžiokai ir vie
nas iš jų vardų Kniprodė, įsi
myli į Birutę ir prievarta rei
kalauja tėvūno adituoti ją jam. 
Tėvūnas griežtai tam priešinasi, 
o Zundsteinas ir kryžiokai ren
giasi prievarta mergelę atimti. 
Tai matydamas Krivių-Krivai 
tis ir visa dva-siškija, nutaria 
geriau Birutę sudeginti ant lau
žo, negu atiduoti ją priešams. 
Vaidilutės sukuria laužą ir die
vo garbei rengia nekaltą mer
gelę sudeginti. Tuo laiku at
vyksta į Palangą Keistutis su 
savo kareiviais ir išgirdęs tokį 
kryžiokų užpuolimą, skubinasi 
į pagalbą. Keistutis, savo di
deliu karžygiškumu, nugali ir 
išveja kryžiokus, bet tuo pat 
laiku įsimyli į Birutę ir neda- 
leidžia dvasiškijai deginti ją 
ant laužo, čia vėl kyla tarp 
Keistučio ir Krivių-Krivaičio 
rimti nesusipratimai, nes Biru
tė buvo nuskirta dvasiškijai, ir 
ji nebegalinti tekėti už vyro. 
Birutės tėvas ir du broliai su
tinka Birutę paaukauti ant lau
žo pagal dvasiškių reika’lavi 
mus. čia aukuras jau pri
rengtas ir Birutė vedama ant 
sudeginimo. Tuo kart atbėga 
Keistutis, atima Birutę iš žu
dytojų rankų ir paskelbia, kad 
jis, kunigaikštis Keistutis, ima 
Birutę už moterį. Kryvių-Kri- 
valtis, vaidilutes, senas neregy* 
Vaidyla, tuo labai nusigąsta, bet 
niekas rimtai nedrįsta priešintis 
Keistučiu! ir jįs paskelbia Bi
rutę savo numylėtine.

Kad skaitytojai geriau susi
pažintų su šio veikalo gražumu 
čia pakartosiu keletą eilių, ku
rios bus giedamos sekantį sek- 
'madienį vaidinant “Birutę”.

Vaidelutės gieda:
Sesutėlės, lelijėlės, 
štai linksma naujiena, 
Mes nespėjom, nedumojom 
Linksmintis šiandiena.
Broliai duetu gieda:

WITH TUBES

MODEL 31-0 
SUPER-HETERODYNE

Tiktai po

Turi šiuos pageri
nimus

Superheterodyne. Pentode Powet 
Tubes, Multimu Tubes. Screen-Grid 
Tubes. Fast-Heater Tubes, Pilną 
Turtingą Toną, Tono Kontrolę, 
Greitą Stočių Suradimą, Line-O-Lite 
tuning.
Yra Didelis
netas 39 colių augŠčio.

i Telefonuokite dėl nemčkamos

Electro-Dynamic Kalbėtuvą. 
ne "Midget“, Kabi-

AMERICAN BOSCH
superhetemdųne RADIO

Nemokamas aptar 
navimas per vie

nus metus
90 DIENŲ GARANTIJA 

.TŪBŲ
DYKAI ĮVEDIMAS 

DYKAI PRISTATYMAS

demonstracijos savo namuose

GOODHOUSEKEEPING RADIUSO. 
“THE HOME OF RADIO SERVICE”

, Įsteigta 1917 ••

5105 So. Ashland Avė. 145 East 51st St
Tel. Boulevard 1700 Tel. Kenwood 9600

Birute sesyte eik čia nębijoki, 
Neduosim mes tavęs nu

skriausti. i

Tegul tie bjaurybės pranyksta 
su savo

Puikybe, melais ir lurtais.
Birutė prisiartinus sako:
Ko norit, broliai, nuo manęs?..
Zundšteinasj tai atsako gie

dodamas :
Lelija baltoji,
Matei tu grožybę jaunučio 

Khiprodės,
Galybę ir turtus pati jo re

gėjai,
Jas esant Palangoj per Ku- 

palo šventę.
Jis nor tave vesti, turtuose 

laikyti,
Ant rankų nešioti...
Birutė ir Broliai gieda trio: 
Lietuvos dievaičiai mus gin

kit nuo priešų,
Neduokit teutonams tyčiotis 

iš musų.
O štai galinga daina, kurią 

choras gieda: .
Vienybė, vienybėj viską per

galės i m ;
Lietuviai teufonų nebijo.
O štai, Birutės gražiausia ari

ja:
Dicvačiai, dievuliai,, kas su 

manim dedas?
Seniai lyg pažystu šį vyrą, 
Lyg visų naktelių svajonės.

sapneliai
Dabar atsibudo lyg’gyvi.
Iš šitų eilučių matome kaip 

puikiai jos skamba ir vaizduoja 
musų seną žilą praeitį. Bet de
ja, kad nėra galimybės tą visą 
muzikos ir dainos grožį per
duoti per spaudą ir pasakyt 
skaitytojui tuos puikius balsus 
ir muzikos akordus, kurie skam
bės sekantį sekmadienį sausio 
31 d. Lietuvių Auditorijoj. 
Skaitytojau, nepraleisk šios pro
gos, bet atvyk su visais • savo 
draugais ir šeima>, o užtikrinu, 
kad gausi kupiną savo sielą 
vaizdų .dainos ir muzikos.

—Liutkų Kazys.

208 SLA. Moterų
Kuopos šokiai

šeštadienyje/ vasario <7-tą die
ną, Steuben Kliube, 188 Ran- 
dolpph St., SLA. 208 Moterų 
kuopa rengia šešioliktus meti
nius išokius, kurių visas pelnas 
eina' neturtingiems paramą su
teikti.

Kuopa veikusi per šešiolikę 
metų, visuomet prisilaikė tra- 
dicijos kiekvienais metais su
rengti šokius ir kiekvienais me
tais jie badavo labai pasekmin
gi. Todėl ir vasario 7to šo
kiai, kurie prasidės 7 valandą 
vakare, griežiant Bigelio or
chestrai, bus įdomus, gyvi ir 
kiekvienas atsilankęs 'atjaus tą 
malonumą ir ūpo gerumą, kuris 
■kuopos šokiams yra taip tipin
gas.

šokius paįvairins įdomus pro
gramas, kuriame dalyvaus T. ir 
Sofija Zymontai šokdami tan
go, pan Vanda Misevičiutė ir 
L Juozaitė, šokdamos “tap 
dance” ir, Rūta Gay Girls mer
gaičių būrys, kuris irgi šiuo tuo 
prisidės prie visko.

Bilietus galima gauti pas vi
sas kuopos nares, rengimo ko
mitetą ir šokių dieną, prie du
rų.—X.

Bridgeportas
Lietuvių Piliečių Brolybės 

. Kliubas ,

, iKljubas< praeitais įietąis ,t|i- 
rėjo. .keletą, parengimų. ' Paren
gimai davė pelno ir įstojo* ke
letas naujų narių į kliubą. Ke
letas narių gavo pilietybes po- 
pieras prigelbstint kliubui.

Kliubo tikslas: Pašalpa ligo
je, ir visi nariai privalo tapti 
Suv. Valstijų piliečiais. Kas 
neturi nė jokių po pi erų, tas tu
ri išsiimti pirmąsias. Jeigu kam 
yra reikalinga informacijų ry
šy su išsiėmimu pilietybės po- 
pierų, tai'kliubo valdyba. jpri- 
gelbsti. *

Kliubo valdyba yra: pirm. K. 
Laucius, 3317 S. Auburn Ave„ 
prot, rašt. A. Zalagenas, 7132 
S. Racine Avė. Susirinkimai 
laikomi pirmą antradienį kiek-

NAUJIENOS. Biciižs, UI.—j-------...........................................
vieno menesio^MarkAVhite Par
ko svet., prie 29 it Ilalstod Sts., 
vakare.
< Kliubas tUi^s pątėngimą 7-tą 
dieną vakariGąrbuzio svet.1 
(Gueen Hali), 3749 S. Halsted 
St. Pradžia bus apie penktą 
vai. po pietų. Atsilankykite į 
parengimą it norintieji prisi
rašyti į kliubą, nes bus priima
mi į kliubą be jštOjimo mokos* 
ties iki 45 metų arhžiaus.

Nariąi, kurie dėl dabartinės 
bedarbės yrą užsilikę su mokės* 
timis, geistina, kad stengtųsi 
kaip galint greičiau užsimokėti 
ir atsilankyti į susirinkimus, 
nes už tokią mažą ftiokcstį nie
kur geriau nerasite. Kliubas yrą 
sušelpęs ne vieną niarį auka pa
gal nutarimą, jeigu narys ne
turėjo teisės gauti tiesioginės 
pašalpos ligoje. • Kliubas poli* 
tiniai yra Ji^jięikiątišomas ir 
toleruoja višokfas pažvalgas ’je 
skirtumo.-i-G. t

T1

Iš Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos pastogės

Sausio 2 d. Chicagos Lietu
vių Auditorijoj viršminėta 
draugystė buvo surengusi iš
kilmingą balių su išlaimėji- 
rpais. Balius nusisekė gerai, 
nes svetainė j/tiVo pripildyta 
publikos ir draugystei liko gry
no pelno $251.90. Tai yra re
tas atsitikimas^ . kad pašalpinė 
draugystė gąletiį tiek pelnyti 
ypač dabartiniu depresijos lai
ku.

‘ Už tokį baliaus pasisekimą 
kreditas tenka musų seniems 
draugystės darbuotojams S. 
Chapui ir J. Yushkevičiui, ne
kalbant jau apie sekretorių, 
kuriam visada tenka atlikti 
sunkesnė ^dalis darbo, nežiūrint 
kas yra. veikiama.

Be to, prie .draugystės pirsi- 
rase apie 40 .ęaijjų barių, iš ku
rių didžiuma įję(r|pąliai įstojo į 
draugystę metiniame susirinki
me, kuris atsibuvo sausio 10 
diT’. □ w > ..J.. 

, Kurie dar npsuspęjo įstoti į 
draugystę praeitame susirinki
me, jų aplikacijos randasi pas 
sekretorių ir ii^^us priimami 
ateinančiame ^ųmpnkime, kuisis 
įvyks vasarių 14-tą d. Chica
gos Lietuvių Auditorijoj 12-tą 
vai. dieną. '

Geistina', kad ir tie, kurie dar 
nepuri pripildę aplikacijų, at- 
ėitį ir prisirašytų, nes dabar 
yra gera proga pakol įstojimas 
yra vienas doleris.

Iš metinės atskaitos pasiro
dė, kad draugystės turtas 
$13,915.52 ir 400 narių su 
šum.

Malonu pažymėti, kad 
musų draugystes pradeda 
sirašyti profesionalai. Jau tūlas 
laikas priklauso^ F. Žubas, Dr. 
dentistas, 4303 Ąrcher Avė., o 
dabar prisirašė adv. Wm. B. 
Maske (Miškevįčius), 2049 W. 
2Šrd St.

Geistina, kad dar prisirašytų 
kuris nors iš daktarų, o tad ga
lėtume vykdinti obalsj, savas
pas savą. , ( : ( Į

yra
vir-

prie 
pri-

(PROftAK BLADE)

Nupiginimas ant visų mėsų 
' Penktadieny ir šeštadieny, Sausio 29 ir 30

Didelis pasirinkimas visokios šviežios, rūkytos mėsos 
■ < i ir paukštienos ir tt.

' '• z . ./V' ■ ■ ' '

Šiofc žemos kainos yra labai įtikinančios 
•■'■‘.į."'- ■

. t'Pork o1/- ■
Veršiena riud kiiišiėš 
Veal Roast ...... .... .
Taukai netąrpyti ..... 
švieži lašiniai .........
Lašiniukai rukyti ....
Swiffs Summet Sausage .... ..
Round Stėkas* .,.^...... ..............
Geriausios rūkytos šinkos 
Rūkyti šoldėrlai ...........

Ateikite ir šušipažinkite su mumis, 
mandagiai. :

-i..,..

Federal Meat Markei
1949 So. Halsted St 3631 So. Halsted St

A

lyg ir 
drau- 

lyff ir

•šita korespondencija 
susivėlavusi, nes buvau 
“supykęs” ant nekuriu 
gų, kurie mane mėgino 
“įkasti”, mėtydami į mane ašt
rius komplimentus. Bet vėliau 
priėjau prie išvados, kad nėra 
reikalo kreipti domės į atski
ras y patas, kai eina abelnas 
draugystės veikimo reikalas. 
Jeigu iš narių atsiranda, keli, 
kurie korespondencijas skaito 
kokiu ten “baubu”, aš nekrei
piu domės. Aš skaitausi su di
džiumos narių valia ir jų1 no
rus pildau, nes jie pilnai pri
taria mano užimtai pozicijai ir 
mano darbui.

Sekretorius S. ’Narkis.

Pirkimas už cash

todel vi- 
už cash. 
Midwest

žemas

Mid- 
patys

Visą laiką rekomenduotinas yra geras 
nusistatymas, kad geriausia yra pirkti už 
cash. Ypač tai patartina dabartiniais 
laikais, atsižvelgiant į dabar pergyvena
mas ypatingas sąlygas.

Kadangi prekės dabar-yra nupilusios, 
tai dabar dolerio vertė yra didesnė. Ki
tais žodžiais sakant, dabar už dolerį ga
lima daugiau prekių pirkti, negu buvo 
galima 2 ar 3 metai atgal.

Suprantama, kad čia kalbama apie 
pirkimą už cash. Bile kada perkant 
ant kredito, kas nors turi užmokėti už 
tą patarnavimą. Todėl jei kostumeris 
perka groserius ar kitokius dalykus ant 
kredito, jis turi mokėti brangiau, kad 
perviršis padengtų visą delei kredito pa
sidarantį darbą ir nuostolius.

■ Kad gauti didžiausią vertę, 
suomei yra patartina pirkti 
Laikydamies tos taisyklės,
Stores pataria1 savo kostumeriams visuo
met pirkti už cash, kada tik yra galima. 
Kad paakstinti tokį cash pirkimą ir 
duoti už dolerį didžiausią vertę, Midwest 
Stores kiekvieną savaitės pabaigą laiko 
išpardavimus, kuriuose geriausios prekės 
yra pasiūlomos už nepaprastai 
kainas.

Kad suteikti tas žemas kainas, 
west Stores organizacijos nariai 
turi pirkti prekes už žemesnes kainas. 
Jie tai ir daro, pirkdami prekes per sa
vo sandelį ir tai už cash. Išdirbėjas, 
suprantama, parduos savo prekes už že
mesnę kainą, kada jis gali gauti už jas 
grynais pinigais — cash ir ypač kad 
jis gali parduoti prekes vagonais, kaip 
paprastai ši organizacija perka sau pre
kes.

Ko galima, pasiekti pirkimu ir parda
vimu už cash, parodo telpąs šiame nu
meryje Midvvest Stores pagarsinimąs. 
kur yra pasiūlomos didesnės vertybės Už 
jušų pinigus.

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

j studiją ajrba pašaukit j namu* 

3315 So. Halsted St 
Tel.' Yards 1546

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas
Mes telkiame ekspertų instruk
cijas filuoBO kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žiema kaina. Me 
amatai yra patraukiantys Ir 
gerai apmokami. Badykite dėl 

knygutės apie kursą, kuriuo 
jąs įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dezai- 
nlnti ir padaryti gražias skry
bėles. kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar raiyklt 
dol nemokamos knygutės.

MASTER COLLEGE
JOS. F. KASNICKA. Principal 
190 N. STATE BAN. 2718

PROBAK
suteikia 

barzdaskutyklos 
komfortą 
skutimos 

namie■
i

. 5^5

«

. 8^4jC 
hi/2c 

..... ..... ..... 61/jC 
.................. 4%c 
....... .......... 5i/2c 
................ IOI/2C 
.... .................. 15c 
.... ............  15c 
..........   12^c

91/2C

SV.
SV.
SV.
SV.
SV.
SV.
SV. 
svį 
SV.'

SV.
Patarnausime

. ........................... ........................................ ...

Roseland

11853

10504 S.

pastatas, 
Avė.
pastatas,

Kur galima “Naujienas" gauti 
Roselando apieltnlcej. 
’ f

..

Buchinski, bučernė, 
Michigan Avenuc.

Ivanauskas, groserne, 122 
Kensington Avė.

C. Kiser, barbernė, 
■Michigan Avė.

J. Bass, laikraščių
113-th and Michigan

Zidor' laikraščių 
115th ir Michigan Avė.

Anderson laikraščių pasta
tas, 115th ir Front S,t.

Sclioenwalls laikraščių pa
statas, lllth ir Michigan Avė.

Haustman laikraščių pasta
tas, 103rd ir Michigan Avė.

Newman laikraščių pastatas, 
737 E. 91st Place.

Shizas, saldainių krautuve, 
1T9 E. 107th St.

PRANEŠIMAI

Naujienų spulka
Naujienų skolinimo ir būda

vo jimo bendrovės nauja serija 
prasideda su 1 d. sausio 1932 
m. Galima įstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakari kas 
die.

ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl investmentų ir palankiau
sia dėl darbininkų žmonių.

Del platesnių inrormacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St

T. Rypkevičia, sekr.

Marquette Park apiclinkej 
lietuviai, kurie pageidaujat 
Naujienas į namus, ahksti iš 
ryto kreipkitės pas vietinį iš
nešiotoją.

Ed. Šmotelis,
7114 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3676
«į_

Kun. M. X. Mockus kalbės temoj: 
“Švento Petro Uob Griūva, o P ' 
Vartai Stovi“. Labai svarbus nuoti- 
kiai. Prakalba atsibus Bridgeporte. 
Lietuvių Auditbrijoj. žemutinėj svetai
nėj, penktadieny^ sausio 29 d., 7:30 vai. 
vakare.

i'iMUi' į i^n

JEI JUMS REIKIA
Plumbingo arba apšildymo reikmenų, 
pašaukite mus. Mes garantuojame di
delį jums sutaapymą.
SOUTH CENTER PLUMBING and 
HEATING SUPPLY COMPANY, Ine.

N. W. Cor. 55th and State Sts 
Phone: Atlantic 4290-1

Peklos

Kviečia visus atsilankyti.
Komitetas.

_______ -

RAMOVA
I ItheatreJ^

35 » Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

. Šiandie
Dvigubas programas

“The Falše
• Madonna”

. su 
KAY FRANCIS.

WILLIAM BOYD ir k. 
ir

“Secret Service”
su 

RICHARD DIX

Taipgi
Komedija, Žinios,’ Pasakėčios, 

Margumynai.

MILDA
Theatre

s ’ 3142 S. Halsted St.

Šiandie

“The Champ”
> su

WALLACE BEERY . 
JACKIE COOPER 

ir k.

Labai sujudinantis veikalas

Taipgi 
Komedijos, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai
M*

Penktadienis, saus. 29, 1932

TURKIAKOĄ. BtTtFURINBS 
ELERTRTKINIAI TKKA1 

bnnjoa Nužeminto* Kainos 
Garo Ir laAų pirtis 
Garo, maudynė ir lakai 
Garo ir elektros maudynė 
Turkiška ir Elektros 

pirtis ir karhbarys 
RuiphUMo maudynė

A. F. CZESNA’S 
BATHS
—— —------ ,-J vanom oi
INI Al treatmentai 

Utivo 
50c 
75e 

1.00
2.50 

________  ________ 2.00 
Plltiaa elcktriklnU treatmen- 

tas ir SihliMldal mafitna 3.00
Pilnas trrattTMjntas 4.50
Elnktrikinls MasSias 1.50
Vaistų ar alkoholio Itrinimas 75c ___
Moterims anttadietilais—dieną Ir vakarais 

1657 W. 45th St.
Kamp. S. Paulina. Tel. Boulevard 4551 --------- - .. ..v............................

Dabar 
35c 
50c 
75c

1.50 - 
1.60
2.50
3.50 
1.00

50c

Educational
MOKYkiS BARBERYSTĖS

/ AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street
■ . 7 

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST- 
MENTAS - ■

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

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai ■

8 TŪBŲ “COMBINATION“
Fonografas ir Radio, $150 vertčs, už 

tiktai $39.50 pilnai įrengtas. Mažas 
(mokėjimas, likusius tiktai po $1.00 į 
savaitę. *-
CHICAGO RADIO TUBE STORES 

1733 W. Chicago Avė.

Help Wanted—Mate
Darbininkų Reikia _____

REIKALINGI vyrai kiekviename mie
ste išdalinti namas nuo namo musų ne
mokamus cirkuliorius, garsinančius mu
sų kvepalus (perfumas). cold cream ir 
tt. Nereikia pardavinėti ar agentauti. 
Lengvas darbas, pilną ar dalį liko. Ra
šykite tiktai angliškai, pridedami užad- 
resuotą ir užstempuotą konvertą, dėt 
platesnių žinių (Jei norite sempelį vei
do miltelių, prisiųskic aštuonius centas 
pašto ženkleliais).

_ Adresuoki!

Box Y E-81, Dept. 28, , 
Chicago Herald 8 Examiner. 

Chicagov III.

Help^ W
REIKALINGA senyva moteris prie 

namų darbo, kalbanti lenkiukai, lietu
viškai ir angliškai. Rašykite Box 1389 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

For Rent
RENDON 4 ir 3 kambarių flatai, 

moderniški, šviesus, dėl mažos šeimynos. 
J. Butkus. Tel. Yards 3954.

Business Chances
PardavimniBizniat ___

PARDAVIMUI restaurantas, arba 
priimsiu partnerį Smulkmenas patirsi
te ant vietos/ 750 W. 69 St.

PARDAVIMUI grosernė ir sandwich 
šapa, gera vieta; gelžkelio darbininkai 
apmoka rendą. 30 metų įsteigta, par
duodu dėl ligos. 212 E. 16 St. Tel. 
Catamet 0661. _

- ĘXTRA BARGENAS 
taiior- shop su visomis

KRIAUČIAI 
' Parsiduoda 

reikalingomis mašinomis, kampinis na
mas, gražioj ir geroj išdirbtoj vietoj, 
nėra konkurencijos, nes nėra kitų kriau
čių arti, Storas ir 3 ruimai pagyvenimui 
nebrangi renda. Kaina pigi. Nepraleis
kite progos.

• ■. , I ..........
EXTRA BARGENAS

Delicatessėn Storas, randasi ant 69 St. 
tarp Racine ir Morgan, parsiduoda la
bai pigiai iš priežasties ligos, norintys 
gerą gyvenimą padaryti nepraleiskite 
progos. įsigykite šį štorelj. Atsišaukite 

PAUL M. SMITH U CO.
4425 So. Fairfield Ąve. 

Lafayette 0455

PARSIDUODA storas, cigarų, eiga- 
retų ir luncb r u mis. dirbtuvių distrikte. 
Savininką galima matyti nuo 6 vai. 
vakarė? Kaiha $150.00.

3817 So. Halsted St.

PARSIDUODA valgykla su 4 pagy
venimo kambariais, priežastį patirsite 
vietoje. 903 W. 3 5 St. Chicago.

KAS TURITE 2 flatų. bungalow ar 
cottage su vienu morgičiu, v priimsiu 
mainais į lotus prk 63rd, Chicago Lawn, 
žrba parduosiu 4 lotus kartu ar pa
vieniais!

6542 So. Talman Avė.

Real E statė For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI du bizniavi lotai, 
Archer Avė., prie Crawford, Klikna, 
3347 S. Auburn Avė., 3 lubos, užpa
kaly. ' .

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga- 
v ant keturių lotų, gera vieta vištasIow 

auginti arti gatvekarių, labai 
|513O S. Trumbull Avė. Tel.
1907. • '

pigiai.
Htmlock




