
- . . • t

"1 ........... i?
The: First ąnd Grėątest Llthuahian Daily 1 n America

NAUJIENOS
. The Lithuanian DAily Ntws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO„ INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois,

Phone Roosevelt 8500. • z

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS
T ■ . ‘ < •' Į ■ ? v,:i ' ?’. .. . | ■

The Lithuanian Daily News
Entored as second-class matter March 7, 1914 ai ihe Post Office at Chlcagon III.., 

under thc Act of March 8, 1879

................. . ..................      H i-.......................  ' ............................... i.............

The First and Greatest Lithuanian Daily in America 
m— -.  ■ ■ VI -I- --I—.. r ---------------

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 f?outh Halated Street. Chicatro, Illinois

Phonc Roosevelt 8500
. ■',»....... --- ■ - ,

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

VOL. XIX Kaina 3c No. 43
11 i I ’

Kinai Sušaukė Tautu Sąjungos Visumos Posėdi
Anglijos Japonijos 
10 metų bičiulyste 
galutinai nutruko

Amerika visiškai užėmusi Ja- •R. ► Ii.
ponijos vietą Anglijos Širdyje

Jau

dar griežtesnių žygių, visą sun
kumą dabar turės pakelti Ang
lija, galbūt pradėti tikrų karų 
prieš savo ilgų metų sąjungi
ninkę, Japoniją.

------—------ -

Kiniečiai kovosią 
su atėjūnais ligi 

išvarydami laukLondonas, vas. 19. 
atvirai kalbama, kad Japonijos 
ir Anglijos bičiulystė, tvėrusi 
per 10 metų, galutinai nutruko 
ir vietoj Japonijos Angjjja įsi
gijo naują sątarvininkę, Ame
rika.

Del japonų plėšraus elgėsio 
Shanghajuj ir dėl jos agresin
gų tikslų pačioj Kinijoj, Ang- menes viršūnės pasiuntė japo- 
lijos keliai pradėjo skirtis, irįnams du atsakymu į jų ultima- 
paskutinis japonų ultimatumas 
kiniečiams, nepasitarus su di
džiosioms valstybėms, galutinai 
nulėmęs Anglijos atsinešimą į 
Japoniją.

Amerika, Australija, Kanada 
visos yra griežtai priešingos 
Japonijos įsigalėjimui Ęinijoj, 
per tai ir Pacifiko vandenyne 
Tas bendras nusistatymas pa
skubino ir Anglija pakeisti sa
vo kursą.
Tautų Sąjunga šaukia visumos 

posėdį
: . Geneva, vas. 19.—Tautų Są
jungos Taryba šaukia visuotiną 
Tautų Sąjungos susirinkimą ko
vę 3 <1. su vieninteliu tikslu 
nusistatyti dėl Japonijos ir Ki
nijos karo. Dvylikos -neutra
lių valstybių delegatai, suda
rantieji T. S. Tarybą atmetė 
Japonijos pasipriešinimą susi
rinkimui šaukti. • šios dienos 
posėdyje ūpas buvo labai įtemp
tas.

Kinijos atstovas Tautų Są
jungai, reikalaudamas skubaus 
visuotino susirinkimo, pareiš
kė: “Japonija pradėjo ir veda 
kerų. Mes stovime didžio mū
šio išvakarėse, šimtas tūks
tančių vyrų, su moderniškais 
karo įrankiais, laukia’ kovos 
pradžios, nustatytos japonų ul
timatumo. Mes reikalaujame 
T. S. Tarybos imtis skubiausių 
priemonių, sustabdyti kraujo 
Riejimą, už kurį mes laikysime 
vieninteliai japonus atsakomin- 
gus’.

Anglija suprato daranti klaidą
Londonas, vas. 19. — Shang- 

h^jaus padėties rimtumas Ang
lijoj jau aiškėja ir čia prade
dama gailėtis dėl lūkuriavimų 
pačioj pradžioj. Londonas pri
sipažįsta padaręs klaidą, vesda
mas “švelnių pirštinaičių” poli
tiką su japonais.

Kadangi Anglija turi didžiau- 
sį laivyną ir stambiausius įdė
lius Kinijoj, ir dauguma Tautų 
Sąjungos mažųjų narių nieko 
neturi, tai Anglija bijosi, kad 
daugumai narių nubalsavus im
tis prieš japonus* boikoto ar ir

Japonų ultimatumas susilaukė 
kiniečių pasiryžimą ginti te
ritorija

Shanghai, vas. 19. — šiandie 
vakare Kinų valdžios ir kariuo-

tuma, reikalaujantį kiniečius 
pasitraukti už miesto ir nusi
ginkluoti per 20 kilometrų apy-

Kiniečių 19 armijos vadas, 
gen. Tsai Ting Kai atsakė, kad 
jis klauso tik Kinijos .vyriau
sybės įsakymų, reiškia, ne at
eivių japonų, ir Cha’pei miesto 
majoras, atsakyme apkaltinda
mas japonus dėl žvėriškumų 
Sha’nghajuj, pareiškė, kad šis 
karas nėra tik su vienu Cha- 
pei, bet yra su visa Kinija.

Be to Amerikos korespon
dentams majoras pareiškė, kad 
“Kinijos armija priešinsis atė
jūnams ligi paskutinio žmo
gaus. Mes kovosime Čia, savo 
žemėj, tarp savo protėvių šven 
tų kapų! Ar jus amerikiečiai 
priimtumėte tokias sąlygas iš 
jūsų priešo New Yorko uoste? 
Žinoma, ne! Nei gi Kinija pri
ims”.
Japonų generolai tebesitaria
Japonų generolai skubiai su

šaukė pasitarimą Shanghajuj 
dėl padėties ir kokios stategi- 
jos laikytis, kiniečiams atsisa
kius klausyti.’ Ultimatumo ter
minas pasibaigia vasario 20 d. 
7 vai. rytą.

Japonija rengiasi siųsti dar 
daugiau pastiprinimų į Kiniją, 
tačiau abejojama, ar japonai 
išdrįs atakuoti tiesiai Shangh’a- 
jaus fftmtu.

Kalbama, kad kiniečiai turi 
jau sutraukę 100,000 kariuome
nės prie Shanghai.

Amerikiečiams ir kitiems 
svetimtaučiams įsakyta skutoi 
pasitraukti iš tų apylinkių 
tarptautinėj (kolonijoj, kurios 
randasi arti japonų konsulato 
ir štabo namų. y Keli šimtai 
amerikiečių jau persikėlė į ko
lonijos gilumą.

Kairiųjų kabinetas 
romas' Francijoj

da

Paryžius, vąs. *19. — Painleve 
pareiškė .prezidentui Doumerui, 
kad visų partijų kabineto > jis 
nesugebės sudaryti, bet kad 
jam seksis sudaryti kairiųjų ka
binetas. ’ '

Daugiau gavo darbo, negu 
prarado

PROGRAMAS 
Sekmadieny,

Vasario 21 dieną
Iš Stoties
WGES

1360 kilocykles

6 vai. vakaro

Washington, vas. 19. — Pir
mą kartą laike šio krizio, sau
sio mėnesį daugiau žmonių ta
po paimta į darbų, negu nu
stojo darbo. Ypatingai atgija 
automobilių pramonė.

Geneva, vas. 19. — Meksikos 
atstovas nusiginklavimo konfe
rencijoj pareiškė, kad jo šalis 

nusiginkluoti ligi mi-sutinka 
nimumo.

f
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Kiniečių kareiviai, kurie gina Shanghai nuo japonų.
| Acrne-P. 8 A. Photo]

LIETUVA, LATVIJA IR ESTIJA 
ĮSTEIGIA TRIJŲ RESPUBLIKŲ 

SUSIVIENIJIMO ORGANIZACIJA
Estijos parlamento 
veikėjo paskaitos 

atgaivino Kauną

daromi žygiai kųogrcičiau į- 
vykdyti visų trijų šalių Vieny
bės Draugijai įsteigti.

K. M.

Trijų Pabaltijo respublikų vi
suomene nurodo kelius į ben
drų ateitį

stos Amerika j Ha- 
agos Tribunolą?

* ■ 1 • • • I • —

[ onlziio Madžurija "pasiškelbehenKlja ruosiąnus “nepriklausoma val- 
padaryt perversmą stybė”

ir užimti Dancigą
j ° c imperatorių

Vokiečiai paleido panašius gir
dus apie lenkus Danzige, kaip 
apie lietuvius Klaipėdoj

Tokyo, Japonija, vas. 19. —j 
Vakar Mand^urijos ponai pą- 
skelbė “riepri klausomų Mandžu- 
riją”, duodami vAldų “Laisvoji 

. .... f v ižęinė”, su japoniška saule vė-
ma New Vork i'.imes—Varšuvos Įlinvos viršuj, ?kas reiškia, kad 
spauda, ypač pusiau oficiOzinė , japonai pasidarė Mandžurijų sa- 
“Gazeta Polska” kertasi prieš j yo provincija, i ■ •
sensacingus girdus, , iškeltus Į ' Japonų .pasiulymu, buvęs i K- 
Vokietįjos spaudoje, esą Lenki-Unijos “vaikas imperatoriuj” Pu 
ja ruošianti Danzige perversmą' 
ir žadanti tų miestą galutinai 
su ginklo pagalba prisijungti.

Vokiečių spauda, o ją sek
dama.' ir kitų šalių spauda, pa- 
platino gandus, kad Lenkija 
koncentruojanti kariuomenę 
ties Dancigu ir rengiantis pa
daryti provokacinį perversmų, 
o po to formaliai užimti mies
tą. ‘ 7/

Tie gandai pasklido ypatin
gai po to, kai Dr. Strasburge- 
ris atsisakė iš Lenkijos aukš
tojo komisaro Dancigui (barcir 
gų, negalėdamas- nieko padary
ti prieš vokiškųjų gaivalų in
trigas ir atsistatydinimo rašte 
pasiūlė Lenkijai “pavartoti kie
ta ranką” Danzigo atžvilgiu.

Lenkijos oficiozas giriasi, 
kadr Lenkija turinti pakanka
mai kitokių priemonių sutvar
kyti Danzigų ir priversti jį ko
operuoti su Lenkija'. šiaip 
Lenkija norinti gerbti sutartis 
su Danzigu ir to paties norin
ti iš Danzigo • valdžios, o ne 
prieš-lenkiškų demonstracijų iš. 
Danzigo miesto autoritetų pu
sės, kaip ligi šiol.

Yi bus paskelbtas Mandžurfjos 
valdovu.

Bedarbės pagalbos bi 
liūs priimtas

Bet kol kas tik darbo komisijoj

Washington, vas. 19.-—$700,- 
000,000 bilius bedarbės pagal
bai tapo priimtas 9 balsais prieš 
3 kongreso darbo komisijoj. Iš 
tos sumos $300,000,000 bus sko
linama valstijoms guberhato- 
ria’ms rei kalami j ant, $200,000,- 
000 skolinama valstijoms, ku
rios nebegali gauti kilos pasko
los ir $200,000,000 skolinama 
viešiems statybos darbams.

------- -- -—_
Vokietija skubina Ver

salis reviziją

švento Petro bomba “tik 
krakeris”

Osservato-Roma, vas. 19 
re Romano, papos • organas, pa
skelbė, kad švento Petho baž
nyčioj rastoji bomba, visai ne 
bomba, o tik “firekackeris”.

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

Didėjantis debesuotumas; Pa
vakarį šilčiau; nepastovus vb- 
Jas. '.:••• '■ ; ‘-ve •1

Vakar temperatūra 82, ~

Vokiškieji fašistai 
Klaipėdos gatvėse 
naktimis slankioja

Didžiosios Vokietijos riksmas 
nori 'tik pridengti vokietini- 
kų žygiiis Klaipėdoj

Kla’piėda, Lietuva, • Vas. 6.— 
Vokietininkai pradeda bijoti jau 
liet savo ■šešėlio: visur jie ma-liet savo '• Šešėlio
to pavojus. Klaipėdos mieste 
dežuruoja sustiprinta policija. 
Naktimis gatvėse staiga pasi
rodo jaunų vyrų būriai, visi jie 
sveikinasi vokiečių nacionalistų 
ženklu—rankos {pakėlimu, kai 
kurie net su hitlerininkų ženk 
lu. Nuoš'alinėse gatvėse dažnai 
pasigirsta karinga vokiečių šo
vinistų dairia, ir policija jiems 
nėttukdo. Spauda’ praneša, kad 
plovinei joj jų padaryta jau net 
ir ekscesų.

t • <.

Vokiečių skaudos netolenan-
tiškumas

šaulių name gausų

Kaunas, Lietuva, vas. 5. — 
Po nepaprastai nusisekusios pa
skaitos, kurių Kaune laike Au
gustas Rei, įžymus Estijos as
muo, čia tapo įsteigtas komite
tas sudaryti bendrai Lietuvos- 
Latvijos-Estijos Vienybes Drau
gijai. Nutarimas tokiai bend
rai draugijai steigti pasirašytas 
abiejų, Lietuvių-Latvių ir Lie- 
tuvių-Estų draugijų pirminin-

žymus Estijos svečias Kaune
Augustas Rei, buvęs Estijos 

Valstybes Galva (prezidentas),

WasKington, vas. 19. —Klau
simas ar Amerikai stoti į Tarp
tautinį Tribunolų pradėta svars
tyti senato užsienių komisijoj. 
Tačiau dėl dabartinės padėties, 
kuomet Tautų Sąjunga parodė 
tiek bejėgumo; abejojama’, ar 
sumanymas praeis.

Smith metė kepurę demokra
tams

’Concord, N. H. vas. 19. —Al 
Smith išėjimas su savo kandi
datūra į prezidentus, skaitomas 
didžiausia nelaime demokratų 
partijai ir tikra pagalba repub- 
likonams.I •

Steigiamojo Estijos Seimo pir- į New Hampshire valstijoj no-
_ _ — - _ _ i _ _ *  » A * — 1- _ _ J - J 1 —. A.. -minuoti abudu ir demokratų 

balsai pradeda skilti pačioj pra
džioj.

. Berlynas, vas. 19. — Pasto
viai, nepaliaujamai Vokietija 
varosi prie Versalės sutarties 
revizijos, skaitydama ir visur 
skelbdama tą sutartį esant 
svarbiausiu taikos pavoj um ir 
didžiausia neteisybę.

šiose pastangose vokiečiams 
tenka pirmoj ėįlėj remtis su 
franeuzais, kurie tvirtina, kad 
“Po tjrijų ar 6 mėneąių Vokieti
jos padėtis pasidarys tiek ka- 
tastrofinga, kad vokiečiai turės 
sutikti su fraheuzų nusistaty
mu”, tai yra išsižadėti revizi
jos reikalavimo.

Suvalgė vėžiu ir džiova užkrės
tus kiškius• . - ■ ' * ‘f

Ilochefort, Francila', vas. .19. 
—Policija uždarė visas mėsiny- 
čįas, kadangi vagys pavogė iš 
eksperimentalinės laboratorijos 
tris kiškius, užkrėstus vėžio ir 
džiovos bakterijomis. . ;

Po kelių di'enų trys kareiviai 
prisipažino tuos kiškius pavogę 
ir suvalgę.

Įvykusį 
lietuvių protesto mitingą —su
sirinkimą vokietininkų, organas 
“Mcmel. Dampfboot” pavadino 
“Grosslitauen”. Visus, kas tik
tai kalba lietuviškai šie ponai 
nesidrovi traktuoti kaipo atei- 
vus, visai užmiršdami tai, kad 
daugumoj jų motinos kitaip ir 
nemoka kalbėti, kaip tik lie
tuviškai. O kad tame pat su
sirinkime griežtai kalbėjo prieš 
direktorijų ir žmones nei žo
džio lietuvių kalbos nemokėda
mi (vokiškai), apie^ai vokieti
ninkų organas nenor net prisi
minti. ,

I 1
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Vokietijos kišimąsi įtartinas
Ikišiol Klaipėdos krašto lie

tuviai parodė užtektinai tole
rancijos ir kantrybės, šiandie, 
tačiau, jie jaučiasi apvilti dėl 
savo žmopiškų santykių.

Karaliaučiaus ir Berlyno ra- 
dio paskelbė vokiečių sugalvo
tas “žinias” apie Klaipėdos 
krašte ruošiamą lietuvių per
versmų ir konvencijos panaiki
nimų, kuo norima pridengti vo
kietininkų nuodėmės ir jų nuo
latinius neleistinus “žygius”. ‘

Tai vis nenormalus reiški
niai, kurie rodo, kad Klaipėdos 
kraštas kuo tai serga ir jam 
reikalinga skubi pagalba. Visi, 
kam rupi Klaipėdos krašto liki
mas—o tuo visi lietuviai pri
valo rūpintis,—turi suprasti pa
dėtį.

mininkas ir dabar didžiai veik
lus Socialdemokratų darbuoto
jas ir draugas Estijos seimo už
sienių reikalų komisijos pirmi
ninkas, be to vienas iš Esfų- 
Lįetųviu Vienybės Draugijos- 
steigė] ų5 ii* karštas, Ėsti jds-Lat-‘ 
vijos ir Lietuvos* tautų Susivie
nijimo šalininkas, buvę pakvies
tas Lietuvi ų-Estų Draugijos 
Kaune laikyti paskaitų apie Es
tijos konstitucijų, apie Estijos 
politines partijas ir tų partijų 
politinį vaidmenį valstybės gy
venime.

Nors tema atrodo “sausoka”, 
ir šiuo laiku Lietuvoj lyg ir ne 
“madoje” tačiau į paskaita, 
kaip niekas \ nesitikėjo, prisi
rinko skaitlingas būrys inteli
gentų iš visokių srovių ir pa-; 
kraipą, ir su tikru atsidėjimu 
išklausė įdomios p. Rei kalbos.

Trijų respublikų vienybė
Po paskaitos Lietuvių-Estų 

Draugija surengė vakarienę, 
kurioj ir kįlo> sumanymas steig
ti bendrų šių visų trijų drau
gingų kaimynų draugiją, kurios 
veikimas apimtų visų trijų res
publikų teritoriją.

Aptartu projektu bendros 
draugijos metiniai susirinkimai 
turės įvykti kas met kitoj iš 
šių trijų respublikų, prisitai
kant tautinių kiekvienos res
publikos švenčių. Tos draugi
jos pirmininku bus asmuo tos 
valstybes, kurioj tą metų įvyks 
kongresas; iš kitų dviejų vals
tybių bus renkami vicepirmi
ninkai. mų Amerikai įstoti nariu į

Sumanymas labai patiko ir Tarptautinį Teismą.

i, v*"- . ► • •

Amerika .bijosi bolševizmo

Washington, vas. 19.—Čia vis 
didėja susirūpinimas, kad Kini
ja, nusivylusi didžiųjų valsty
bių bejėgumu ar nenoru jiems 
padėti ir sukurstyta japonų in
vazijos gali pasiduoti bolševikų 
įtakai ir pradėti naujų bokserių 
revoliucijų prieš visokius ‘atė
jimus.

Studentams patinka kilnojami 
metai

Evanston, 111., vas. 19. — 
Northweštėrn universiteto stu
dentai nutarė, kad šiais kilno
jamais metais (leap year) mer
ginos turi asistuoti ir mokėti 
šokių, teatrų ir partijų išlai
das. Tokių propozicijų gavu
sios studentės daro visuotina 
susirinkimą, jį nuodugniai ap
svarstyti.

Shanghai, vas. 19. — Paste
bėta, kad dalis japonų kareivių 
dėvi lengvus metalinius šarvus 
per liemenį, panašiai kaip vi
duramžių riteriai dėvėdavo. Pa
klausus, paaiškinta, kad tokie 
šarvai parūpinti- pirmųjų pozi
cijų žvalgams.

Washington, vas. 19. —Sena
tas pasiryžęs užmušti pasiūly
mų Amerikai

VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 

telegrama per

IHAUJIIEINIOS
1739 So. Kalstei St.

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

Klaipėdos krašto lietuvis, !



NAUJIENOS, Chicagb-, III. šeštadienis, vasario 20, 1932

So. Boston, Mass

vienas brolis ir dvi

Eagie River, Wis

ar

*“M>*fafttfėriauti ' 'sekėsi "T

Detroit, Mich ■Ur

Del Laisvų Kapinių;

tuoj bus vi-

WS N

te ;

Toronto, Ont

Kiek teko 
neapdraųs-

i crdb 
daug 
jų

vaikų mo- 
yra suau-

Ugnis sunaikino formos namus 
ir apdegino savininkus

nusipirko netoli 
įmokėjo 

šimtus ir užsitraukė

figų šeimoj 
ar du lais- 
žmonės, tai

- will give you tjie įsweet, 
SS thc wliolc world finds 
i/td you’ll win each Little

nuėjęs prie 
kur sutikau 

įvairių valsti-

Kanados Lietuvių Kultūros 
Draugija

H e dar b i a n i s G ei b e H 
Komitetas.

Tie žmonės, 
laisvas kapines 
centus, dabar 
kaip kapines išlaikyti. Įplau
kų mažai, o išlaidų visgi pu
sėtinai susidaro.

Kokia ateitis? Kai išmirs se

Lietuvių Bedarbių šelpimo 
Komiteto atsišaukimas *

Ir dažnai dėl jų tarp giminių, 
įvyksta piktumų ir nesusipra
timų, — vieni nori laidoti vie
naip, o kiti kitaip.

Kai buvo senas kunigas, tai

ir su visais gra-
Jis turėjo savo

Karšti, 
ar 
savo vardą ir

Eagie River gerai žinomas 
barberys J. La Gross, nebega
lėdamas iš savo amato padaryti 
pragyvenimų,
nuo miestelio farmą. 
.jis kelis 
morgiėių.

Pradžia 
La Gross 
sustiprėti

- -r IIVVU 1

tarno. Nebandykite išvilioti 
per kojas ar odą 
nlais iiiutaliiliatH 
Iškrapštyti jį su litiimehlais. elektra, 
magnetizmu. N/1.... “
lnikalbAjimo mokslais. Jijh titritc JI išvn-

i Visko po biskį

*+-----

šeimoj! Priegtam dažnai pasi- 
. Choras taiko, kad tie laisvieji anks-

[Acmc-P. y A. Photo]

Shanghai miesto gatvė prieš porą mėnesių.
.......-„f.— - ,

duetą “Vai berneli
Vienu ' žodžitt’, jiro-

Ka rvelčli Mėlynasis 
Daina”,

’ ir kitas. Drg.

Phone Hemlotk Ž323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO.

KONTRAKTORTUS 
6504 $o.' WashtenatfJ Ąve.

CHICAGO Ibį \ 
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vėliau sugrįžta prie
’’ o jeigu 

skaito save
| “dvasios šventos

“Beauštant! šiandien žmones
J. Joku- laisvais, o ry|pj jdti puola ku

li drg. T. žarskiene su- migeliui į kojas ir duoda pini-
1 ....... 1... i iii. i r.......„
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So. Bostone jau oficialiai 
susiorganizavo Lietuvių Be
darbių šelpimo Komitetas, 
prie kurio prisidėjo vienuoli
ka vietos draugijų. Įvomiteto 
valdyba susideda iš pirminin
ko B. F. Kubiliaus, vilce-pirmi- 
ninko P. S. Remeikos, proto
kolų raštininko J. Paltanavi
čiaus, finansų raštininko V. B. 
Ambrose ir iždininko K. J. 
Paulausko.

Nors komitetas ir nesenai 
susiorganizavo, bet jau spėjo 
sušelpti 25 šeimas, kurios gy
veno labai vargingame padėji
me. Tos šeimos su mažais k u- X
dikiais neturėjo savo namuose 
nei duonos kąsnio pavalgyti, 
nei pečių, kuo pakūrenti.

Komitetas šiuo atsišaukia į 
visus Bostono profesionalus, 
biznierius ir visus tuos darbi
ninkus, kurie nėra bedarbių

jis laikėsi savo tradicijų. O 
dijjiar jauni kunigai nieko ne
paiso. Ar žmogus gyvendamas 
eidavo ausinės, k ar ne, — tas 
jiems nesvarbu. Jeigu gauna 
dolerių, tai į šventintas kapi
nes laidoja bile vieną.

kurie steigė 
ir dėjo savo 

nebežino net

nesnieji, tai jaunoji gentkartė 
gal kapines užrašys parapijai. 
Įada ir bus po laisvų kapinių. 
Jei tokie reikalai su laisvomis 
kapinėmis yra Amerikoje, tai 
Lietuvoje dar ir blogiau gali 
atsitikti. Todėl aš ir mailiui, 
kad amerikiečiams perdaug 
rūpintis laisvų kapinių steigi
mu vargu užsimoka. Jei atsi
randa tokių vietų, kur Lietu
vos žmonės nori laisvų kapi
nių, tai tegul jie patys padir
bėjo, — tada *ir turės. —J. R.

bedarbiams fondo. Reikia pa
sakyti, kad dabartiniu laiku 
daugelis lietuvių randasi kri- 
tingoj padėtyj ir juos reikia 
šelpti be atidėliojimo.

Draugijos, kurios dar nepri- 
siuntete savo atstovus, malo
nėkite tai trumpiausioj ateity
je padaryti. Bendromis jėgo
mis veikdami, mes galėsime 
geriau ir tinkamiau sušelpti 
savo suvargusius brolius.

Lietuviai, kurie yra reikalin
gi pagalbos, yra prašomi krei
ptis į Lietuvių Bedarbių Gel
bėjimo Komitetą, kurio nuo
latinis adresas yra: 2 Atlantic 
St., So. Boston. Pasimatymo 
valandos nuo 7 liki 8 vaka-

namus, tai neužilgo po to pa
simirė.

Velionis paėjo iš Grižkabu- 
džio parapijos, Degutinės kai
mo. Amerikoj išgyveno 20 me
tų. Buvo vedęs ir paliko dide
liame nubudimo savo mylinių 
žmoną, brolį Joną Legota, dvi 
pusseseres, —- AJatįldą Shumąnt 
Detroiįę jį parcelę Griketienę, 
SagiUow, Mich. I^ętręite dar 
randasi jo dėdė F. Petravičius, 
o Lietuvoj 
seserys.

Velionis buvo labai simpatin
gas žmogus 
žiai sugyveno, 
biznį, iš kurio darė neblogą 
pragyvenimą. Dearborn, Mich., 
jis' turėjo savo namus.

J. Legotos laidotuvės buvo 
gal šauniausios, kokios kada 
nors yra buvusios tarp Detro
ito lietuvių. Gėlių buvo prisiųs
ta tiek daug, kad net nebuvo 
vietos jas sudėti. Lydėjo 125 
automobiliai. Palaidotas jis ta
po su bažnytinėmis apeigomis 
šv. Kryžiaus kapinėse vasario 
11 d. Patarnavo kun. F. Be rai
šis. Laidotuvėmis rūpinosi D. 
Brazis,' jaunas ir simpatingas 
graborim/

Tegul būna J. Legotai leng
va šios šalies juoda žemelė!

sunk orai tis,

7 Dienos į 
LIETUVĄ 

Greičiausi 
Garlaiviai Pasauly

BREMEN - EUROPA
susišiekimas iš 
Į LIETUVĄ 
savaite išplaukimai

pas vietinius agentus, 
sut/kiant

Puikus geležinkeliu 
BREMERHAVEN

Taipgi nuolatiniai kas
gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais.
Užsisakykit vietas — •
reikalaudami Lloyd laivakorčių, 

greičiausi) patarnavimu

North German Lloyd
130 W. Randolph St. Chicago

SKOLINIMO 
Bendrovė Spulka

Darbai pas mus ne tik neina 
geryn, bet dar labiau pablogė
jo. Nors apie pabaigą šio mė
nesio Fordas ketino priimti 
apie 30,000 darbininkų, bet li
gi šiol gal priėmė kokius pen- 

desėtkus. Mat, Fordas ir ki- 
ikapitalistui vien tik pažadais 
džiugina darbininkus. Didlapir.i 
taip pat pučia tą burbulą. Girdi, 
nenusiminkite, nes 
šokiu darbu.

pats buvau 
dirbtuvės, 

žmonių
Jie pasakojo man, kad at

vyko j Detroitą darbo ieškoti, 
kadangi jų vietos laikraščiai 
rašė, jog Fordas reikafeuja 30,- 
000 darbininkų. Ir jie visi tapc 
su vilti. Jiems buvo pareikšta, 
kad pirma bus priimti tie dar
bininkai, kurie jau yra dirbę ir 
buvo paleisti, o tik tada pra
dės imti, jei bus reikalas, iš 
kitur r įvykusius.

Reikia pasakyti, kad kai ku
rie iš Fordo tapo paleisti prieš 
metus ar daugiau laiko. Mažai 
vilties, kad jie visi galės vėl 
gauti savo darbus. Mat, per tų 
laiką mašinos tapo ‘dar labiau 
ištobulintos. O tai reiškia, kad 
Fordas galės apsieiti su mažiau 
darbininkų ir pagaminti tiek 
pat automobilių (o gal ir dau
giau), kaip ir seniau.

Kaip tęn nebūtų, bet pas 
mus skurdas bedarbių tarpe 
vis labiau ir labiau ((idėja, o 
galo vis nesimato. Tuo tarpu 
beveik nieko nedaroma, kad pa-, 
lengvinti bedarbių padėtį. Nęt 
šiurpu darosi pagalvojus, kas 
bus toliau.

Vasario 7 d. pasimirė senas 
“Naujienų” skaitytojas Juozas 
Legota. Jam buvo padąryta 
sunki operacija ant inkstų. Li
goninėj išbuvo apie menesį lai
ko ir kai tapo parvežtas į savo

buvo nelengva,’ bet 
jau buvo pradėjęs 

finansiškai, kadangi 
neblogiau

siai. Bet š|ai-įvyko netikėta 
nelaimė. Vakare moteris pylė 
i lempą gazoliną. Per neatsar
gumą ji aplaistė drabužius. 
Bepompuojant orą, ji apipurkš
tė gazolinu visą lempą. 0 pas
kui, kai užžiebė degtuką, tai iš
purkštas' gazolinas užsidegė, iš 
moters rankų iškrito lempa ir 
ekspliodavo. Aplaistyti gazolinu 
moters drabužiai pradėjo smar
kiai degti.

Tuo laiku vaikai buvo išėję 
pas kaimynus. Vyras pasitvėrė 
moterį ir išvilko į sniegą. Ka
dangi putė smarkus vėjas, tai 
užgesyti drabužius buvo ne
lengva. Padariny j moteris bai
siai apdegė ir tuoj tapo išvež
ta į Rhinelanderio ligoninę, kur 
ji kovoja su mirtimi. Vyras ir-i 
gi šiek tiek apdegė. Namai gi 
supleškėjo ugnyj, 
girdėti, namai buvo 
ti.

Moteris yra šešių 
tina. Du vaikai jau
gę. Kad pagelbėjus padegėliams, 
kaimynai trumpoj ateityj žada 
surengti didelius šokius. Mano
ma, kad šokiai turės duoti ne
mažai pelno. —John Sharka.

Vasario mėn. 7 d. jvykusia- 
nję K. L. J. S-go,s susirinkimę 
tapo išrinkta šiems metamą 
nauja valdyba, kurion įėjo 
darbštus ir Š-g’ai atsidavę na
riai. Tad'tikimasi, kad šių me
tų veikimas bus gyvesnis ir 
paseĮęrningesnis.

* Kaip jau anksčiau buvau mi
nėjęs kas |in|ę kęitimo K. L. J. 
S-gos vardo, tai šiame susirin
kime tas klausimas ’ tapo galu
tinai išgvildentas ir vardas pa
keistas. Vietoje Kanados Lietu- 

Sąj angos skaity
ti Kultūrossis

P«»9^

Kultūros d-jos choras jau pil- mažai ir tepa, 
nai prisirengęs busimam kon- pasitaiko vienas 
certui, kuris įvyks vasario 27 vesnių pažvalgų 
d. .lietuvių parapijos salėje. Bus i ir viskas. Ir thi dar 
perstatoma trijų veiksmų ko
medija “Karolio Teta 
padainuos apie 8 daineles, kaiplčiau 
tai: “
“Laisvės 
Aušrelė 
bynas s 
dainuos 
vienturį”, 
grama bus įvairi7' ir įdomi. 
Kiekvienam vertėtų šis paren
gimas įvertint ir jame dalyvaut, 
nes tokių parengimų retai pa
sitaiko. —Korespondentas.

Man labai keistai atrodo a 
merikiečių susirūpinimas stei 
ginui laisvų kapinių Lietuvoj. |)avvZ(jį 
Nejaugi ten nėra žmonių, ku
rio galėtų palys nusipirkti! 
sklypelį žemės laisvoms kapi
nėms? Dideliu Liuku dėl lais
vų kapinių juk nereikia 
Lietuvoj žmonių,
ra prasme

nes 
tik- 

labai

gus, kad tik jiems^‘nyodėmes” 
atleistų, — tai argi tokius gar. 
Įima prie laisvųjų' priskaityti?. 
Pagalios, kokia prąsmė kiek
vienoj parapijoj diaisva's kapi
nes steigti ? F a k ta s . j 11 k y r a 
tas?kad gal parapijoj išviso 
tėra tik keli,laisvamaniai, ku
rie su bažnyčia yra nutraukę 
ryšius. =<

Steigti laisvas kapines tik 
taij) sau, kuomet nėra kas į 
jas laidoti, yra visai bepras
mis dalykas. Aš čia privesiu 

į iš niusų kolonijos. 
Waterburyj priskaitoma lietu
vių nuo 10 ligi 12 tuksiančių, 
Na, ir kiek iš to skaičiaus at
siranda lokių, kurie laidoja
mi laisvose, kapinėse? GaJ 
kokie trys ar keturi per metus.

pražuvęs
A ■ .H* • (’ t ‘-J ■ U\ zie.L-.kUv ■
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
iTAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, jo£ kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums Hti 
pirmin.

( Pavyzdžiui, w jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ąr nenoroms turėkite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tąrpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas^ valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert pharmacal Co., S ai n t

Seniausia ir tvirčiausia Lietuvių Bendrovė Brighton Parke, 
šio j* Bendrove j jūsų taupomi pinigai yra saugioj vietoj ir 
prie to dar jus gaunate gerą nuošimtį. Taupymo ir paskolų 

reikalais kreipkitės į raštinę,
4425 SO. FAIRFIELD AVĖ.

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vai. vakaro.

REAL ESTATE, INSURANCE-APDRAUDA VISOKIOS 
RŲŠIES, PERKA, PARDUODA IR MAINO NAMUS, 
TAIPGI PARŪPINA PIRMUS ir ANTRUS MORGIČIUS.

PAUL M. SMITU & 00.
4425 S. Fairfield Avė. Tel. Lafayette 0455
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Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO 

PLATINA IR
REMIA

‘I prašomo kiekvieną šio laikrafi- 
čio skaitytoją, kuris turi Reumatinį 

Raumenų skaudGjimus, Lumbag'o 
l’odaffrą. parašyti iiuuiih paduodant 

adresą, kad mes kiekvtėiuim 
LdfitumOm pasiusti 
bandymui Vieno Do
lerio Itonką musų 
Reumatinių Oyd u o- 
iią. Mes norime savo 
kaštais įtikinti kiek
vieną kenčiantį ką 
K u h n’s Rheuinatie 
Fever Remedy atliks. 
Mes esame tame tik
ri ir norime, It a d

I kiekvienas kenkiantis 
nuo Reumutizino ži
notu ir buttj' tikras 

____ i Reumatizmą 
su plasteriais ir pai- 
įtaisais. Nebandykite

'‘ , ar 
Nebandykite IšvĮkulbĮUĮ su

ryti įmik. Jis yra sistemoje ir iš" ten Jus 
turite Ji varyti.

Kaip tik ta, tnes manome. Kuhn’s Gy
duolės ir atliks ir štai kodėl jos turkiu 
pašalinti Reumatini Karšti, Raumenų 
škaudkjjntus. Neuralvijų ar Poda^į’ą. Keū- 
matlznuiH turi Išnykti, jeigru Jus norite 
nnsilluosuoli nuo1 škausmų ir kentėjimu. 
Musu Kyduolos turėtu paša|in|l aštrius, 
diegiančius skausmus, kurčius 1 ratinionų 
skaudėjimus ir karštus, 'drebančius su
tinusius sąnarius?

$1.00 BONKA UŽ 25c
Mes norime, kad jtjs išbaudy tuiuGt 

Kuhn’s Rheiunatic Fevor Romely -h’ pa
tys sužinotumėt, kaip tūkstančio^ jau 
sužinojo, kad . Reumatizmus guli būti piv 
šalintas. Viskas ką Įlies prašome tiit tei
singo išbulidymo. Jeigu jus rasite ptum|bą' 
nuo JUšu negidiuvlnuj užsisakykite 
gluu tęsimui pydytais. Jeigu ncpuftelbūs, tuo. 
ir užsibaigsi Mes pasiunčiamo mažos sein- 
pello pleeKUtčs nopersko didumo ir ne- 
turinčios praktiškus voiUės, reguliario' 
didumo boiiltij. piirdavlmljuihU uptlekoso 
po vieną dolerį. Ai Vbdnkii yru sunki Ik, 
mes turimo nmkCti Dčdel Sarpui už Jos 
aumšiiini pas Tusu tlttrifi. .Ttjs turite prb 
glųstl lininis ' centus aptfioMJimlll p6i’- 
siuntlnio. dožutty ir supakuvimp ir ši 
pilno didumo Vieno Dolerio Uonku bus 
tuuinus pasiustu • jums dykai, -viską up- 
moJtiūit. Nieku - nereikės luokčli jjrliinuut 
ar vėliaus. ..

KLI11N KEAIEpi’ CO.. DEl’T. N. L. 
tUi&tį Ašihraukee' Avcnue, r « Chieneo, UI,, 
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DAY’S

AR NESVEIKAS?
Pasitarki! šu Dr. Ross, djikai,, 
apie savo ligą 7ar silpnumą. ’ 

Vėliausi Ir goriausi; 
gydymai išgydymui; 
įvairių 'kraujo* lį^ų,1 
reumattziho, in^s- Į 
tų, pūslės, trina
rių ir Visų užkrc-i 
damų jų'liftų- Tai-, 
pgi Špecjhli gy^y-: 
mat sugrąžinimui * 
energijos it sriprii-’ 
mo be laiko vųų-^ 
silpusiėms ašipc7( 
riiihs ir lytihiac 
silpniems vyranti.1 ;

'■ Sergantys žmonės z yra ' kviečiami, 
ateiti dėl sveikatai naudingų inforlna* 
cijų, kurios bus sUtei|čt6s' djųCaį be, 
Jokių pareigų. i
i Dr.. Ross Kainos yra žemo? ir vi- 
sieittš pYidftamftL Galfttia susrtarii ditl' 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam* 
nesveikam žmogili duoti progos išsi-' 
gydyti ir tapti* sveikti.* ‘ (

i
užtikimAs specialistas

35 
kampas Monrpe Street, Chicago, 
Imkite elėvatųrių iki penkto atigŠfb. \ 

kamb. 506 dtįLvyių
dėl moterų. Valandos: 10-a. m. iltį, 
? ‘ P>' jk.’Nedeltomis 10 ’a. m, iki' 1 (' 
p. m. 'Hanedčliais, Seredomis frf’1'

. m.Liki 8 '
Ofisas 5(h metų Ctame^ačiai^j^

EACH

BEAUTY 
CaNTEST!

/
ĮPycs-- eycs—eyes! Looking at you. Ąp- 
prąišing ypu. And you waftt: to win all 

t these peauty Contcsts eacįt c]ay bfings!
Then ūse paųiay, the Soap of Beautiful- 

i Women, before you usc ppwdęif and
creams. Camay — gentie, luxuriqus, ’ 
creapiy-whi(e.
clcan lovclm

!į';'e'-'"U6i:'attifattiVė.‘\...
Daily Beauty Contestl

p*į €;AM AY .
■* The

Lietuvoj Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol.

Adresas laiškams ir pinigams:

Germąny, Berlin, SW 6$, Schliessfach 80
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Naujienos, fthfcago, m.

Pašlovintam Padau-

Z
didelius ratus. O tie 

ratai suka ratukus, ratelius ir

f '' ' ■

<s, 

y
žų Respublikos Pre 

zidentui apznai- 
minimas.

■ ...

L ’ w

J’**“*
,x)fi

Al*'”'"’

musų troškimus. Ve- 
pcrlraklacijų' jtapau 

išriųktas aš, kaipo vienas vy- 
' riaušių narodo turbinos indži- 
nierius. .

Gal kai kuriems piliečiams 
Šnera aiški turbinos’ reikšmė.

Pašlovintas Prezidente! Ju- Tad prie progds ' paaiškinsiu, 
sų Pisorius prieš kiek laiko. Turbina yra tokia mašina, ku- 
paskelbė gromatą, kviesda- ri suka didelius ratus. O tie 
mas tarpusavyje besifaituojan- 
čias partijas (kurių principai tl. Tokiu budu susidaro dide 
ir politika daugelyj punktų lis 
sutampa) sudaryti bendrą 
frontą prieš socialistus ir ki
tus taip vadinamus demokra- dele mašina, nes 
tijos garbintojus. Kalbu 
apie Lietuvių Narodo Sąjungą ! 
ir bolševikišką gildą. Del tos 
gromatos Narodo Sąjungoj ki
lo didelis judėjimas ir krutė
jimas. Iš pradžių musų Naro
do Sąjungoj pasireiškė didelis 
pasipiktinimas dėl jūsų Piso- 
riaus pasiūlymo.

Daugelis Sąjungos člunkų1 
sake, — kaip mes galėsime su
daryti bendrą frontą, kuomet į 
per kelis metus vieni ant ki-J 
tų šunis korėme? Bendras 
frontas tiesiog neįvykdoma! 
svajonė. Tačiaus, kad dalykus 
geriau išaiškinti, buvo sušauk
tas visų Sąjungos činauninkų 
susirinkimas. Ir kas gi pasiro
dė? Pasirodė, kad narodo ir 
gildos taktika yra visai vieno
da. Tad vienu balsu tapo nu
tarta kreiptis į gildą iš išdės-

PATENTS

DYKAI 
KNYGEI.fi

IaHum daua reiškia 
prie patentų. NeriiU 
kuoklt vilkindami nu 
apnaurojlmn n a v o 
etimanymų. Prlniųe* 
kitę braižini ar mo
deli dėl InntrukelJo. 
arba raitykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutė* ‘‘How to Ob-
taln a Patent” ir “Record of In- 
vention” formos. Nieko neimant 
už Informacijas k» daryti. Snsl- 
raSinftjtmal laikomi paslaptyje. 
Greita*, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Registered Patent Attorney 

43-A Seeurlty Savings A Commercial 
Bank Bulldlng

(DlMctly aerMS atreet Irom Patent Offlca) 

VVASHINOTON. D. C.

taip labai reikalingai vienybei. 
—Tas Pats.

demokratija! (Visa sale suužė 
nuo plojimo jr trypimo. Vadi
nasi, visi sutiko, kad reikia 
ęenzuros).
i Prieita ir paskutinis punk- 
las. Kairysis oratelis pradėjo 
'skaičiuoti savųjų nuopelnus: 
kiekiu n i jų suardyta, kiek, mar
šrutų surengta, kiek kartų bu
vo sukelta kačių koncertai 
prakalbose, kaip teko nukentė
ti nuo policijos už netvarkos 
kėlimą, kaip gaziotos nuolat 
kolioja ir keikia visus demo
kratijos šalininkus ir tt; ir tt.

Kairieji ėmė smarkiai ploti 
iš džiaugsmo. Bet štai atsisto
jo dešinysis oratelis ir pareiš
kė, kad jis visus tuos nuopel
nus pripažįsta, bet tuo pačiu 
laiku nori pastebėti, kacf ir 
parodas turi didelių nuopelnų. 
Sakysime, dar niekuomet ne
buvo praktikuojama per radi- 
jušą orą teršti. Narodo wčinėu^ 
įlinkai pirmieji pradėjo tai 
daryli. Jie,t taip sakant, Joj 
srįlyj yra pionieriai.

Kilo didžiausias < entuziaz
mas. O bolševikai, įkvėpimo 
pagauti, užtraukė net savotiš
ką himną:

Rusija, tėvynė musų,/komi
sarų žemė, — *

Iš Lenino tavo sūnus te stip
rybę semia.

Tegul tavo vaikai eina ta
kais stalinizmo,

Tegul sando kulokus ir nąi- 
,kina trockizmą.

Tegul saule Rusijos buržu
jus prašalina, —

šautuvas, durtuvas mus’ žin
gsnius telydi. > .

Tegul kerštas buržujams de
ga musų širdyse, —

“Nuga-Tone suteikė 
stiprius organus”

B. RnHkniH, BoMon. rašo ir
Ruko: “VIm ninrio ortnirud buvo nilpni ir nf 
JuuėiaiiM nkip wi)n« žmotniH. Draturnl nann- 
Hiikojo jnan apie Niura-Tono ir aš nuulpir- 
knu borikij.. Nuirn-Tono KlitoJkfi >nnn stip
rins jry<'n«t1niruo*iu» orirnnu* ir dabar nft 
Jailėiuoš stlpruA ir nuoJėKUR. Ntura-Toiie yra į 
pastebėtinnn dėl limbui? žmonhh"

''.Ir-ig'U Jus Mato jfilpruts ar prastos svei
katos. jįjs turėt utnet imti Nturn-Tone. Jis 
padarė stebuklus dėl rnilionij žmonii) visose 
nnsaullo dalyse per pereitus 45 metus. Niura- 
Totie suteikia jums nauja sveikata fr stip
rumą. ir padaro jusi? silpnus onranus • s'in- 
resnlais. Niura-Tono yra pardavinėjamas ap- 
Ih-kininkij. Jotim aptiekininkas }o neturi, 
paprašykite jj užsakyti iš savo urmininko. 
Nepriimkite' substitutu. Jokie vaistai nėra 
tiek ireri kalji Niura-Tono. i

* \

Buy gloyes what 
it sgves

Hera reikalo hjok«U 60c ar 
(Uuriau kad rauti rera darnu 
Veisle LiHtertM Tooth Pa«te. 
dideli* tnbae parMdnoda uf 
V* Ii *afo ir apeauro daa- 
tia Be to ra’ite «Hauplat» 

nt taurino* kalite auripirk- 
t! pratinai te» ar k* kita 
l Pbereiaea) Co

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c
CICERO

Balsuokit UŽ
Demokratų Kandidatus

■■■i f.
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j udėj imas ir kru toj iinas. 
Dabar visi galite suprasti, 
kad narodui yra rejjialinga di- 

kitaip jo 
čia krutėjimas visiškai pasiliautų.

Bet eikime prie dalyko. Aš, 
kaipo narodo pasiuntinys, nu
siskubinau pas vieną komu
nistiškos gildos komisarą. Pa
matęs mane, jis labai nustebo, 
o kai pasakiau savo reikalą, 
tai net akis pastatė. Pradėjau 
smulkiau kalbėti apie savo mi- 

v siją. Komisaras pasidarė kur 
i kas prielankesnis ir pasiža- 

Jdėjo prie pirmos progos Sušau
kti didelį skodą ir iš visų šonų 
a ps va rsty 11 pasi uly m ą.

Kelioliką dienų nekantriai 
laukiau atsakymą. Pagalios, jį 
gavau, — ir labai patenkinan
tį. Komisaras pilnai pritarė 
sudarymui bendro fronto ir iš 
savo pusės pasiūlė narodui 'ir 
gildai sušaukti didelį kongre
są. Aš net nutirpau iš susijau
dinimo. Niekuomet nesitikė
jau, kad taip gerai viskas pa
vyktų. Tiesa, aš jau senai bu
vau tos nuomonės, kad kraš
tui inybės sueina į daiktą. Bet 
visgi pasisekimas buvo dides
nis, negu buvo galima laukti.

Su gildos įgaliotiniu aš tuoj 
pradėjau darbą stumti pir
myn. Pirmoj vietoj pasamdč- 
mc^svetainę. Sienas ir krėslus 
išpuošėme raudonomis ir juo
domis vėliavomis. Steičiuj pa
kabinome du pikčeriu, — po 
kairei Lenino, o po dešinei 
Smetonos. Štai pradėjo rink
tis ir delegatai. Mūsiškiai sė
dasi į dešinę pusę, o gildos 
delegtai eina į kairę. Visi ne
rimauja ir laukia ko tai ne
paprasto.

Pasirodo ir pirmininkas. Jis

Agurkai” ji vaidins JunesAlice Steponavičienė. Operetėj
rolę. “Agurkai” statomi scenoj vasario 21 d. Lietuvių Au 

ditorijoj. Vaidinimas prasidės 6:30 vai. vakaro.

4. musų nuopelnai iš‘Hairęs ir galima atitaisyti. ;šiais ASELA 
? i’įnkįmaįs iineS' yei statome /Ja

vo kandidatą į iždininkus. 
Tad, broliai iš kaires, patar
kite ir paliepkite savo taVorš- 
Čiams balsuoti už jį. Jeigu mes 
laimėsime, iždą, tai ir visas 
Shsivienijimas bus musų ran
kose. Neužmiršime mes tada 
nei jūsų. (Didėlis delnų ploji
mas. Visi šaukia “ura”).

kKAi 
Vėlvt

iš dešinės. O dabar jums pri
statau kalbėti narodo oratelį.

Oratelis alsistojo ir ptadejo: 
Broliai ir seserys! Apie vieny
bės reikalingumą aš pei ne
kalbėsiu, nes tai mos visį mą- 
tome ir suprantame. Noriu tik 
priminti, kiek daug mes pra
žiopsojome, kad to nepadarė
me daug anksčiau. “ Atsiminki
te, broliai iš kairės, ASELA 
seimą. Jeigu ne jūsų toks grie
žtas užsispyrimas paimti vie
niems tą milioną, tai šiandien 
butų kitoks rokundas. Sakau, 
jeigu jus nebūtumėte pabėgę 
iš seimo (kairėj pusėj murmė
jimas; vienas atsistojęs sako: 
“Mes nepabėgome, — nfus iš
metė policija ir dar magary
čioms mušti gavome.”), ša- 
rap! Aš norėjau pasakyti štai 
ką: kandidatų į iždininkus 
buvo trys, — vienas nuo de
mokratų, kitas nuo jūsų, o 
trečias nuo musų. Demokratiš
kų delegatų buvo 250, jūsiškių 
per 200 i‘f musI§kiCf ’ &ifiė 60. tėvynes atvyko :du garbingi 
Neužmirškite to fakto, kad de- svečiai. Na, ir kaip mes juos 
mokratiški delegatai nebuvo priėmėme? Su paprastu inun- 
disciplinuoti. Balsuojant jų šainu ir nikeliniais cigarais, 
balsai butų susikaldę. Vadina- nuo kurių smarvės svečiai ap- 
si, kai kurie jų butų atidavę 
savo balsus tai mūsiškiam, tai 
jūsiškiam kandidatui. Prie to
kių aplinkybių jūsiškis kandi- mo. Stebėjosi ir musų gerbia 
datas turėjo didelį čenčių į ---- 1----- • -v ‘ «
iždininkuš įsiskverbti. O tai 
reiškia, kad jūsų kišenėj (da- kilnų darbą 
linai, žinoma, ir musų) butų gi aš nesistebėjau. J<as, gi ,kal- 
atsiduręs milionas. Bet jus to tas, kad mes neturime' cenzo- 
nesupratote (kairiųjų delega-!rių, kuris pamokytų redakto- 
lų akyse pasirodė ašaros), riųs, ką jie turi rašyti, o ką 
Klaida padaryta, bet ją dar neturi. Tad šalin ta nelemtoji

būti

,buti
past

Kairysis oratelis kalba apie 
valdžios formą. Sako, denio 
kratija jau atgyveno savo die 
nas. Mes privalome įvesti dik 
tąturą. Balsavimai turi 
atlikti rankų pakėlimu.

Jokias slaptybes negali 
nei kalbos. (Iš dešines
girsta balsas, kad rinkikus tu
ri paskirti pats prezidentas).

Dešinysis oratelis ir vėl pa
siima balsą.. Kalba apie tai, 
kad reikalinga įvesti griežtą 
cenzūrą. Girdi, dabar dėl spau 
dos laisvės įvyksta tiesiog ap
verktinų dalykų., štai prieš ke
letą menesių iš musų brangios 

du garbingi

Vardan los, Rusijos, ^te-ro- 
ras težydi!

—Narodo Turbinos indzi- 
nierius ir reporteris.

P. S. Pašlovintas Prezidente! 
šią mano gromatą prašau už
laikyti didžiausioj slaptybėj, 
neš jūsų neatsargumas gali su
gadinti visą biznį: pakenkti

ST. PAUL’S HOSPITAL 
yra jūsų aplelinkSs Ligonini, kur nerei
kia mokfiti karteri, kad aplankyti savo 
draugus. Ateikite. Palaaras ir priežiūra 
nėr 10 dienų už $00.

828 W. i35th Plače
, Tel. Boulevard 0060

r

William J. Conway 
James C. Sofer 

Arthur G. Rėnnhack 
’ Joseph Rockouski

Primary Balsavimai 
VASARIO 23, 1932

eta
9

svaigę atsigulė į lovą ir be
veik nesudegę. Svečiai net ste
bėjosi iš tokio musų kiaulišku-

skanų naują sūrį galima 
tarpinti. raikyti, tepti’ ,

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių 
Ir jis sveikas — lengvai 
virškinusi, — tvras kaip 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—deh kepimo ir sendvi- 

čių. Musų greserninkas 
turi jppusSs svaro pake
liuose. \

/

JŪSŲ SĄSKAITĄ 
KVIEČIA

šis konservatyvis, dvidešimt aštuonius 
metus gyvuojąs bankas 

Peoples National 'Bank 
and ^rust Company 

of ChicatĮO

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

Pallsusiems Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER

m

Tūkstančiams musų draugų prekyboje

4

IN OUR OFFICE
Reduces COLDS

yra 
tiek, 
tiek

parėmimui Blue Ribbon 
metai iš metų buvo nuo- 
apėmė visą šalį. Šiais

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiHs.r 
N a u j i e n o s e

nias kojmpozitorius iš rimtų 
laikraščių, kad jie tokį pra- 

ignoruoja. Bet

WISSIG.
Specialistas iš 

Rusijos

VIRŠIJA BENDRĄ! maišų. Kene supakuoti pilni 3 svarai 
ir jis yra ŽYMIAUSIA MALTO VER
TYBĖ.

Garsinimai 
Malt Extract 
seklus ir jie .
1932 m. Blue Ribbon pardavimo ir gar
sinimo parama bus dar didesnė.

Jums nepaliaujant ^kooperuoti, mes 
esame tikri, kad mes galime pagelbėti 
jums padidinti Blue Ribbon Malt Ext; 
ract pardavimą 1932 m,

LISTERINE
relieves
SORE THROAT

I y

Listerine beveik momentaliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerki?, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne
prileidi me šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 214 žiemos mėnesių pa
rodė. kad tie, kurie plauna 
gerki? su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co„ St. 
Louis, Mo.

BAGDONAS BROS. 
FURN1TURB 8 PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St 

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

BR1DGEPORT MOTOR SERVICE 
Goodeonai Broliai 

Fornišių ir pianų muveriai vietoje ir 
toli, patarnavimas geras ir pigus 

817 West 34th St 
Tel Boulevard 9336 

v ~ - -...

pratarė: Draugai ir draugės, 
broliai ir seserys! Aš manau, 
kad man nėra reikalb aiškinti, 

susirinkome, 
žinoma, 
kad šis 
svarbus,

driko mes čia 
nes lai visiems 
Pasakysiu tik 
kongresas yra 
liek reikšmingas ir tiek mums
reikalingas, kad aš ir apsakyti 
negaliu. Todėl aš perstatai! du 
orateliu, — vienų nuo narodo, 
o kitą nuo gildos. Jie jums 
viską ištlumočys. Kadangi mes 
esame diktatūros garbintojai, 
todėl viskas tvarkoj. Aš duo
siu įnešimą, o orateliai jums 
viską išguldines. Dabar dele
gatai gali šauksmu? trypimu ir 
kėdžių spardymu priimti arba 
atmesti musų dienotvarkę, ku
rios punktai yra tokie: 1. vie
nybės reikalingumas arba ben
dras frontas; 2. valdžios for
ma ir rinkimai; 3. cenzūra, ir

Mes naudojamės šia proga išreikšti 
musų dėkingumą už suteiktą 1931 m. 
mums biznį ir kooperacija, kas pagelbėjo 
Blue Ribbon Malt Extract pasiekti 
NAUJŲ PARDAVIMO REKORDŲ.

Per daugelį metų Blue Ribbon vado
vauja savo srityje, pardavimu milionais 
kenų viršydamas kurią kitą molto rū
šį. Pereitais metais ta vadovybė tiek 
padidėjo, kad dabar Blue Ribbon Malt 
Extract YRA DAUG TOLIAU PRIE
KYJE NEGU PIRMAU BUVO. Fak
tas yra tąs, kad Blue Ribbon Malt Ext-

ract pardavimai ’ _ __ __
SUMĄ KITŲ KETURIŲ MALTŲ 
PARDAVIMĄ.

Tokia nepaprasta vadovystė yra pa
sekmė nepaprastos kokybės. Blue Rib
bon turi užpakaly savęs turtą ir repu
taciją kaipo PASAULIO DIDŽIAUSIŲ 
MALT EXTRAGT IŠDIRBĖJŲ. Jo 
aukštas kokybės standardas visuomet yra 
išlaikomas. Tyras giežių selyklas yra 
vienatiniai grudai vartojami gamyboje 
ir jis yra pilnai garantuotas, kad neturi 
savyje jokių substitutų, fillerių ar, prie-

Premier Malt Sales Co.
A 720 N. Michigan Avė., Ghicago, III

Kapitonas
Pasauliniame kare

«GYDO VISAS LIGAS VYRŲ^IlTMOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo, odos ligas, žaizdas, reumatizmą,* galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti be
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: \Kasdic nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Ncdėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______kampas Keelcr Avė. . Tel. Crawford?5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

KNYGEI.fi
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Telephonę Roosevelt 8500

KEditor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
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$8.00 per year in Chicago 
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III. Telefonas Ilooscvelt 8500.

Chicagojo — paAtu:
Metams ------
Pusei metų ...
Trims mSneslams ......
Dviem mėnesiam __
Vienam mėnesiui ------

Chicagoj per išneiiotojua
Viena kopija 3c

13c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paAtu:

Metams $700
Pusei metu 3.50
Trims mėnesiams *•••<••••••••««•»•«•' 1«7 &
Dviem mėnesiams •••••••145
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginu)

i Metams $8.00
Pusei metų ..........---------- — 4.00
Trims mėnesiams —............. 2.50
Pinigus ręikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

MASINIS TARNAUTOJŲ ATLEIDIMAS

šeštadienis, vasario 20, 1932
. , ... ..'.J'ir V-t . ■ > ' > .......... ' ■■ ■ .---------

Ąš turiu pasakyti ’ popui pagąrbąn ir demokratybėn. Ko-į 
“Vienybės” redaktoriui, k.ad dėl Lietuvoje jos nemėgiama?” 
tuomet nei vienam laikraštyj Matote, čia kalbėtojas aiškino 
nebuvo taip aprašyta Dr. Vini- svarbą ir reikšmę gerbimo. įs- 
ko prakalba, (išskyrus gal ko- fatymų ir jų prisilaikymo. Ta- 

čiaus nieko panašaus nėra sa
kęs, ką dabar “Vienybėj” rašė 
p. Jaras. Ir tuo jo raštu pasi
remdami, ponai tautininkai net 
Šios šąlies valdžiai Dr. Viniką 
'skundė! ,

Tai, ot, koks bešališkumas, 
koks teisingumas tų žmonių ir 
tų tautiškų laikraštininkų, ku
rie kjtų griovių laikraščius va
dina melagiais ir kitokiais ne
švariais pasikoliojimais. Jie tai 
daro, patys būdami • didžiau
siais veidmainiais.

—V. M. Michelson.
'. -ry— .. '‘J .. ." .-------------------------

.■■■■iprarr
I’ Jei$u kad socialistai rengiasi

$8.oo tuos daiktus paimti' į visuomenės rankas, tai jisai ne- 
atskiria senovės komunizmo nuo šių dienų socializmo.

L5Q Jisai, matyt, skaitė IptibĮijįoję iį* kituose bažnytiniuose 
rąštuosė, |)Uvo tokių skelbė,

jogei visoks turtas privalo buįį bępdroje nuosavybėje, 
ir jisai įsivaizdavo, kad tai skelbią ir šių dienų socialis
tai; Bet jisai labai klysta. ’Į’as ^ęnpyišKąs komunizmas 
šiąndįe yrą užsilikęs tiktai katalikų yięnpolįymiose ir 
dalinai ji yra priėmę kurie daugeliu atžvil
gių eina religinių sektų pėdomis. | t i

Klerikalų laikraščio pasakymas, kąd šoeįaHstąi no
rį suvisuomeninti viską, nedarant išiintięs “nė patiems 
žmonėms”, yrą jau visai ąbsuį^šk^, Tįk tamsuoliai, 
kurie nįękuomet nėra skaitę jokias rimtesnės knygeles 
a$ę .sųci^iną, gąjįi tokius juę^US pąsąkoti. ; > * :

Gąmybos priemonės norimą ną tap,
kad žmonės pavirstų valstybės Vergais (kaip kad yra, 
pav. sovietų Rusijoje, fašistų Italijoje ir pąpos'Vati
kane), bet kad jie turėtų daugiau laisvės. Štai šiandie 
ĄrAerikoje yra apie astuoni milionai bedarbių. KodėJ? 
Pęlto/kąd dirbtuvės priklauso kapitalistams,x kuriems 
rupi tiktai pelnas. Jeigu tos dirbtuvės butų visuomenės 
rankose, tai visuomenė sutrumpintų darbo,laiką, idant 
visiems norintiems dirbti butų vietos dirbtuvėse, bet 
neątiiųtų duonos- kąsnio darbininkams ir jų šeimoms, 
Bet kada darbininkui yrą užtikrintas darbas, tąi aišku, 
kad jlaąi geriau gali naudotis laisvę, negu badaudamas.

• ■ ■ ■ \ ■' -V! ■ < •» 11 y.Ą > p.y < .,. j.■

PolemiKa ir Kritika

5
nnuūslų ■ “Laisvę”), kaip p. 
Jaras rašė “Vienybės” No’, 133 
pereitų metų.

Patvirtinimui to, ką čia sa
kau, pacituosib iš pačios “Vie
nybės” straipsnio iš 1027 .m. 
sausio 18 (į, Nq; 8, kur buvo 
aprašytas visas susirinkimas.

Apie Dr. Viniko kalbą “Vie
nybe” rašo: “Sakoma, Kaune 
sušaudyta keturi žmonės. Bet 
kodėl hesušaudyta tie, kurie iš
vertė valdžią? Kalbėtojas iš pat 
pradžių nurodinėjo, kad įstaty
čiai, nuo laukiniu zlaikų, eina

Chicagos meras Ceiynak siūlo atleisti 2,479 miesto 
tarnautojus, kadangi miestas neturįs pinigų algas mo
kėti. Ir jisai sako, kad^ tai esanti tik pradžia jo “ekono
mijos kampanijoje”. Bet kur dėsis tie tūkstančiai žmo
nių, netekusių darbo šiais depresijos laikais? t

Pirma Chicagos miestas mėtė pinigus, mokėdamas 
milžiniškus atlyginimus įvairiems “ekspertams” ir lai- 
kydamas visuose departamentuose šimtus įmonių, ku
rie imdavo algas, beveik jokio darbo nedirbdami. Da
bar, kai miestas yra subankrotavęs, tąi metamą į gat
vę net ir tie žmonės, kurių darbas yra miestui rei
kalingas. > • ' '

,Kada šio miesto gyventojai susipras ir įves išmin
tingą tvarką miesto ūkyje?

DRAM STOKER

GRAFAS
Kerti A. Kaivada
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JAPONIJOS VALDŽIA AREŠTUOJA KARO 
PRIEŠUS

Buvo trumpų žinių spaudoje apie Japonijos studen
tų demonstracijas prieš karą. Griežtą kovą prieš karą 
veda Japonijoje taip pat socialistai. Jie vadovauja ir 
prieškariniam judėjimui tarp moksleivijos. »

Iš Tokio pranešama, kad valdžia suėmė ir įmetė į 
kalėjimą žinomą Japonijos socialistų vadą Toyohiko 
Kagawa. Kartu su juo buvo suareštuota ir visa eilė jo 
draugų. Bet nežiūrint į šituos persekiojimus pasiprieši
nimas militarizmui stiprėja. s

Paskutiniu laiku Japonijos socialistai stengiasi su
sivienyti. Prieš metus laiko tenai buvo penkits socia
listinės partijos, ^neskaitant dar keleto vietinių grupių. 
Bet pereįtą vasarą kai kurios tų partijų susidėjo į daik
tą, ir dabar yra trys: Socialdemokratų partija, masinė 
ūkininkų-darbininkų partija 'ir ukininkų-darbiriinkų 
partija. Šios trys organizacijos svarsto klausimą apie 
sudarymą vienos didelės Darbo Partijos.

' Tos politinės partijos atsirado dar neseniai, kai 
Japonijoje 1926 m. buvo įvestas visuotinas balsavimas. 
Prieš dvejus metus darbininkų partijos gavo kartu apie 
5 nuošimčius visų paduotų balsų, bet šiandie jų pajėgos 
yra daug didesnės. Galima tikėtis, kad mrlitąristų avan
tiūra Kinijoje sustiprins opozicinį sentimentą Japonijo
je, kadangi karo išlaidos stumia kraštą į skolas, o ki
niečių boikotas labai kenkia Japonijos pramonei ir pre
kybai. Tokiose aplinkybėse Japonijos socialistų veikimui 
bus prirengta patogi dirva. • '

ibiĮiėjaiiš, ir surengimui reikė
jo išriiikti komisijų, tai nei vie
nas iš “darbščiųjų” tautininkų 
neapsiėmė. Komisija liko išrink
ta iš progresyvią narių, kurie 
pakvietė kalbėti ady. Bagočių ir 
Dr. M- J? Vinika. Tautininkai 
pakelė didžiausį triukšmų, kam 
komisija nepąsiklaųsę tų ponų, 
ką kviesti už kąlbūtojųs. Jie1 
taip pat trukdė parengimui 
kartu su SLA. centro sekreto
re Jurgeliūte; ^kuri atsisakė 
spausdinti rengimo plakatus 
galbūt tik todėl, kad 'buvo pa
kviesti virš pažymėti kalbėto
jai.' J

Tatitininkai ^ąvo . neatsiekę, 
dar ir iki šiųl triukšmauja 

” vasa-

SUVISUOMENINIMAS

Tautiniiikai

“Vienybe” No. 16 redakcinia
me . straipsnyj pasakoja seną 
Lietuvos piemenų pašuką apie 
Įtregždes ir žvirblį. Nors tai be
verte pasaka, bet “Vienybei” 
tai “istorinis^ faktas”. Ji daro 
palyginimą, kaip “kregždės”, t. 
y. tautįiiihįiai yrą dąbštąs, gi 
“žvirbliai” '(visi tie žmonės, ku
rie nepriklauso taųtįnink.ams, 

j nežiūrint kokie jie nebūtų) esą 
tinginiui. Ir po tokio įšyėdžio- 
jimo “Vienybe” tuoj prieina 
prie Susivienijimo ir sako: 
“tautininkams tas turi rūpėti, 
ir tuos ‘žvirblius’ iš musų Hz- kuopoj, ^tai . “Vienybėj” 
dų turim išprašyti. Tą “žvirb- ?.jį0 6 tįlpp aprašymas 38 

x‘“kp. susirinkiitĮp,, kur kalbamą 
ąpie sbciąiištų iškeltus “šmeiž
tus” “Tėvynėje”. čia ir vėl 
faktai yra šąvaip iškyaipomi. 
Sakp, kad komisija . įgnoriįvo 
kuopos tąi’imų, neatšaukdama 
tų “^meUtą”. Be,t kodėl “V.’ 
neparašė, kokiais .argiimeątaig 
kpmisija vądąyąvosįį ir kodėl 
nėparaųe, ka$ kuopos pirmįnin 
kui p. Stjrųmskįųi huyp pąsąky 
ta, jog jįs t^ uųtąyįmą prąvąrę 
nclegąįįaį, į.r kad pąts atšąukj- 
mo kįąųsįmąs Jpąyo ,įaip ąųmąį- 
šytas? jog ;iš tięsą nebuvo gali
mą suprąstį, kę įš * komisijom 
reikalau j amu atšauk ti.

Bot kų ,čia kalbeli,—

Vienas klerikalų laikraštis rašo:
“Socialistai siekia viską perdėm

ti. Jie nori kad viskas priklausytų valstybei. Ne
galį būt išimties nė patiems žmonėms.

“Šitą socializmo doktriną Šventasis Tėvas 
smerkia.”* f * ’ .-i., .«•.

Jeigu “šventasis tėvas’’ šitaip spciaji/rųą sųpi’ąp’ta, 
tai jisai nėra jo studijavęs. Katalikįį bažnyčios galvai, 
kuris dagi pretenduoja prie neklaidingumo, netinka da
ryti tokias stambias klaidas.

Socialistai«anaiptol nesiekia viską suvisuomeninti. 
Jie nori suvisuomeninti ( t. y. paimti į visuomenės ran
kąs) tiktai gamybos (produkcijos) ir sųsisiekim 
mones, būtent: fabrikus, dirbtuves, kasyklas, geležinke?' 
liūs, žemę ir t. t. Bet/ ir iš šitų daiktų socialistai nori 
suvisuomeninti tiktai tuos, kurie turi visuomeninės 
svarbos. Be dirbtuvių ir fabrikų visuomenė šiandie ne
galėtų kultūriškai gyventi, bet jeigu, sąkyšime,. .^Qt 
gus įsitaisys dirbtuvėlę, kurioje taįąys senus bątų§ ar- 
ba dirbs žaislus vaikaips, tą) yjįąųomenei nebus jokio 
reįkąlo kištis į tą ję užsiėmimą. Biuty gr|na nesąmp»|> 
jeigu valdjia konfiskuotų (arba supirkinėtų) topąs 
dirbtuvėles ir bandytų jas pati opę^ųoti.?

Bet kuomet socialistai siekią pąjmti i vį^upįpenės 
rapką^ sfambiasiąs gamybos ir į^nunjkącipriemo
nes, tai jie yrą visiškai prięšipgi taip/ kad bųt^ 
suomeninta privatinio vartojimo daiktai: rūbai, kuriuos 
žmogus dėvi; valgis ir indąi, ikuriuo.se gaminamą vąl- 
gis privatiniam bute; nameliai, kuriuose šeimynos gy
veną; privatiniai automobiliai ir kiti daiktai, kuriais 
žmogus naudojasi savo privatiniame gyvenime.

suvisuomenin
-■ ♦ ■ • • * t

lių” mes tyrim SLA;,' pašaipi- 
įiese bei lųilturinė'se draugijo
se”.

Įr “Vienybė” pataria visus, 
H tįk ^9 
niųkąs, /rupinį ^ę$įį ląiir 
kap kaip,įš MiiP ’r kitų 
drm^jiį.

Ąčfu už atvirumą. SLA. ir kir 
tų draugijų nariai ir abelna lie- 
aiyių vįsuomchė dąr aiškiau ži
nos, kas yra tos ^kregždės” ir 
3U kuo reikia turėti reikalas. 
Uolše,vikai, kurie tokiu tonu kal
bėjo ir per keletą, metų ryžosi 
užvaldyti SLA., patys iš jo pa
bėgo. Tautininkai, vartodami 
bolševikišką metodą, gali taip 
pat pąnašąus Hkįmp susilaukti.

Tąutmmkų ^arJ)^Was”-
Pasiskaitykit, ką rašo tame 

pat “Yiąiįybąs” numeryj p. J. 
O. Sirvydas. Atmetus tą velnių 
ir zakristijonų, apie, kuriuos 
Sirvydas rašo, pąeįtųošiu įš jo 
Stoipsnjo .sekamą: “tikra SjJu 
įšgolba ’bųs t«f, Rami pa
jėgs išrinkti gerus tautininkus 
į P. T. Nei socialistui, nei ko
munistui, hei įtlętįjįaįuį— nėra 
SLA. vadovybėje vietos, nors 
jie butų gabiausi“ : (manę pa-( 
.brauktą. V. M.) ' ‘

Bet klausykit, ką toliau sako 
.pape Sirvydas: “Tik beda, *kad 
jus tautininkai, labai pamegote 
atilsį, kuris ilgainiui gali virsti 
j Mjižįnę ajilsj’’-. '’ \

vatjlįn? ąps|oĮlfj;at,įšHW, 
gąyįės l ’ ‘
to nepndmįi,

dergtąją d«a»įo M susirinki- 
<>ft.t.-. '■ 1 • I .

Na> o tuo įie giriai ir 
didžiuojasi ,.W4 ,i^irbš|umu> 
yąngdamiėtu vi-

p, Brcįok
W bei Fe

£» el<i
U Pa-

sakyti, kad P- .^’v/ 
kąlįią. fąvyz^įui, 
38 kp. t‘>rooi<lyne p. taškinio 
iniciatyva' nutarė 
minėjimų SLA'.

surengti pa- 
dubeltavo ju-

- ttli L-; v-.

(Tęsįnyii)

“Drąsuolio kra 
brą ngia,ųsigs, v.erlmgiausias
dalykas šimne pasaulyje, kųor 
inęt moteris yra pcląipiės iš
tikta. Tumstų esį yyyas jr ta
me kląįdos negalimą pa<Įayy- 
itj. Veįnjas ar visi velniai gali 
sau darbuotis prieš mps kiek 
tik jie nori, bet Dievas visuo
met-. prisiunčia mums vyrus, 
kuomet Uk jie mums yra lab
iausiai reikalįngi.

' Day vieiių kartą atlikome 
bąįsiąją opeyąęijų. Nętuyiu už
tektinai tvirtoj valios vęl ap- 
rą^yJĮ vįsąs spmikm#11^- Lu- 
cijų ištiko labai sunkus smū
gis, kuris į jų paveikė daug 
blogiau, negu piynyus tris kar
tus, nes nors daug krąujo pe
rėjo į jos arterijas, pąts kū
pąs tūli gražu nereagavo tąį^ 
gerai į trausfuziją, kaip praei
tyje. Jos kęvą s.p pi irt imi, pą- 
stąųgos ątgauti gyvybę buvo 
perdaug bąįsios gįrdčU ir ma
tyt/ Vicnpk sirdĮtęs ir plaučių, 
veikimas pagerėjo ir Vau 
Ijelsingiis, kaip piyini.au, jlej- 
Jo jai po oda morfino sp la
bai geromis pąsekniemįs. Jqs

DRAKULA, -.r. . T

■ ‘ ■■ < • '■ * 

PtrmtsHon Doubledav, Dorap B Cp. .
į ' C r.

bį, stmkų Uliegų. Profesorius 
įmdc‘j9x Priv j°s lųvos, o tuo 
tarpų Kyilitas MorjJs ir aš 
buejome 'ąpąęįop, užtikę 
vienų įtarnąįčių įšsi u plėnie jų 
užmokėti ycžikąips,- kurie dąr 
•.ebpįąuke -prie vartą, P/iye.rtęs 
Kyintų išgęrtį stiklą vyaiO, PU^ 
likau jį begaįmtį ant,, sofos, o 
taimailčins įs^<iau tuojau ■ pa- 
rąpšti geuuš pusryčius. Staiga 
į galvų man atėjo mintis ir 
nuėjau į kambarį, kur Lucija. 
dųb.ar gųljfto,. Tyliai.įej^ 
Pavertas (įųrią užlikdu 
šonų beyartai^ du lak&US 
popierių. Matyt, juos jau pėrc 
salite ic j>rįdėks vięių ranjęę 
p.rje kuklys .ųalvvjp. Jo veide 
įŠskąičiaiK pąsi tenkinimu, 
ęiiaKąki?Tingą zmuigui, sužk 
pojusįam tikrus faktus, nustd-

»iW. 
pOĮiieraus, .prbįčdamas:

“iškrik iš Lųčjjoš ru^ų, 
kuomet jų nešėnm į vonių.”

Perskaitęs, stovėjau žiūrėda
mas į profesorių ir po trum-

is “Vie- 
Įiy W” redaktorių reikąląuti 
ką(iį parašytų čbįiįĮ bęš.aĮi^haį 
įr teisiUgai yra bergždžias da
lykas.

Labai teisingų paštąbą p. J. 
Marcinkevičius padare “Teyy- 
pes” No. ^-tapi MVi0iiybes”' re- 
d^ktorįams stikipųnyj “Vieąaįp 

kitaip tjatt?’. Teij ta^ 
’iv' '"MA18 

glgjlįkMItąis '’YjenyVC” acĮalpi- 

vai hąnda ąti,taisyti 
pųojančius asmenų kaltinį, t piwlvowl44 J4 
mus, k9T^Qs;Wi ‘yįę^bėĄpOS pauzos paklausiau: 
.ra mOM-”

•Prib šito aš, kaipo faktų, ga
liu priminti, kaip ^“Vienybės” 
No. 133 pereitu metų p. P* P. 
.feęas jš Ųą.lHmoxęs/Md., įp- 
krimmuojaučiai; aprašė Dr. M. 
J- Vįnįk^ pasakytą pra.kaJbą' 
Brooklyhe, po de.mokratmes 

buyetFttįmp.
- Kaip buvęs bl .jęrakaljĮm Jiiy- 
niiniiikąs ąš parašiau, kądi ta* 
hetje^ ,įr iįęsvąrus p. ' 
kraipomas, Į)r. M. j 
pasakyt^, kalbos. Tų savo ra
šinį, Uimrt kitų laikrąšęių, ^.a- 
.^m^feu’lir “Vienybei^ Jį lift- 

Tik praėjus! tąląm ląl- 
kul, “Yionybė” mąu daro už- 
mątbiąlį: iy' blausiu, ko.del, gir- 
dįį,; ąš feo.mt ąeprotes tavęs,, 
kųb tuoj po įb susirĮnkįmo bu- 
Vb ' aprašy ta D r. Viniko pru- 
klilba! ......... .

ąro iš

“Po šimts galų, ką tas viskas 
reiškia? Ar ji išėjo ar buvo 
išėjusi iš proto; kas yra tas’ 
JiiibUisis pavojui, kuris jhi vi- 
•SUftmčt gręsią^?” Mąnc vįsk^s 
4aip nustebino, pasirodė keis- 
įuį, ktu|! įliejo daįiįįfyu negalė-’, 
jau pasfjjįęjj.lį. JlcĮ Yftli-

‘štięsč j-ąnke ir p.awid^-| 
mak lakštus atgaĮ, -į.

BaLol kas nesirūpink apie 
lai. (l’amjrsk apie smps popie
rius.; Laikui bčgą^t SW 
prasi ir sužinosį; beį lai- bus 
'yėliąu. O, dabar, ką uorėj ųi 
niau’ imsąkytr?” Tas mane grą
žino atgąl1 prie faktą, vėl bv 
pau savimi. \ .
/‘Atėjau pąs pąsįkaįbe- 

’tįęs pąli.y.dynup Jei- 
iiėlgsįmę ątšąrgiai ir 
įali būti tardym'aš

i

tuomet

Katsuji Debuchi, Japonijos 
ambasadorius Amerikai, kuris 
ir toliau pasiliko, eiti savo pa
reigas. - Laikraščiai buvo pa
skelbę, kad jis bus atšauktas.

* (

IM<

(lokiŲiicntas reikėtų iškelti ąi- 
kšten. Aš tikiu, kad tardymui 
ųČra jokio reikalo, nes tai 
Įtikrąi užinuštų Lucijų, jei dar 
iiiią^as iki šięl to nesugebėjo 
padaryti. Aš žinau, ir tu žinai 
ir vįsi .kiti ją gydę daktarai 
žino, kad po.iha ’ Vėstcnrienė 
turėjo širdies ligų ir*mes gali
me paliudyti, kad nuo to ji ir 
mirė. Neatidėliodami, dabar 
paYašykime, paliudymų, aš jį 
iinmešiu pas registrą tori ii, o iš 
ten pas graborių.”

“Ger^ų sakai, Jonai! Gerai 
ąugą|yoiai! - TįkpŪ, nors Lu- 
ftiįądėl tų.^ogų prięšų, 
Kurie yru jų ap&pitę, ji džiau
giasi draugais, kurie jų taip 
labai myįį. Viepas, dų, trys, 
visj atidarė jai savo venas, be 
jų dar ir vienus senis. O, taip, 
Jonai, aš yiskų /.inųu, nesu ak
lus! Tuo labiau tave gerbiu 
iy (Uiyliįų! Dabar b^gk.”

PyįcškąĮnb.ųryjc sutikau 
Kvintų, besirengiantį Ąrturui 
prąųešti lelegraipu, kad po- 
nją Vcfįtenrjenč mirė, kati Lu
bį ją įrgt labai sjrgo, bet dabar 
jauči.asį daug geriau; ir, kad, 
Vąų Jlelsiugas ir aš buvome 
prie •jos- Bapasakojau jam, 
kur ėjau ir jis nuo savęs pra- 
dėjp mane raginti skubintis, 
.pyiųedm11^ pyicš išeinant:

“Kuomet sugrįši, Jonai, ar 
pys gąli>UR» su tavimi drau- 
giĄjcųi, ątvjrai pakalbėti?” Pa- 
krąčįąu gąįvų sulikdamas ir 
išėjau, f>u registracija neturė
jau jpkių sųnMuptU ii* sutariau 
su vieni iv graborių ateiti va- 
km-P į pamuš paimti matus 
grgbųį M sųbvųrkyti visus kd.RS 
Smulkmenas.

Gį’įžęs Mm’rjs radau
jąU| maJic bęląųkląntį. į’as.a- 
kįaų, kąd -buo plėsiu kal- 
bętį pįi’miwia sužinojęs, kąų) 
jąą^sį fcučiją jy tųipjąu į jbs 
feųųparj. Jį dar Išmiegojo, 

l^f vUą laikų 
Jjį|. kWs liepa judėjo. 1$
jp čjgėįjut prįdę,dant pirštų 

SvUP^Uu, jog tike- 
Lpėįįą gręit pabus ir 

užbėgti už 
^Wau ^t- 

gąj pąs ir nųsiyedžiau 
$ j kurio
tąĮ^juęs užrauktos ir 
bjjiyo kįcję Jaukesnis., gėrių u 
pasakius, ne tiek niūrūs, kaip 
kitikambariai. Atsisėdus,
Kvintas tarei K

“Jonai Sevarde, nenoriu kiš
tis, jen kar nčtųriu visai rei- 
kalo; bet šis dalykas su Luci
jų yra ypatingas, žinai, aš tų 
mergelę myliu ir norėjau su 
ja apsivesti; bet tas jau pra
ėjo ir užmiršta; vienok ijega-* 
liti iškęsti apie jų -nesirūpinęs. 
Kas yra blogo su ja? Olandas 
—geras iš jo vypas, aiškiai tų 
suprantu — išsjtare, kuomet 
tu atėjai į kaiųbarį, kad rei
kės padaryti (/u/, vieną kraujo 
(ransfuzųų, ir kad jus abu 
esate suvargę iy silpni, žinau, 
jus .daktarai įnikote consi- 
liumus, ir ųe kiekvienam žino
tina, apie ;ką jus larp savęs

- /. ..
i 

savo parei’
višųi paprastus, ir, koks jis ten 
nebūtų aš atlikau 
gą. Ar ne taip?” 

“Tikra tiesa,”
Kvintas tęsė: 

“Kįck suprantu,

atsakiau, o

ir tu ir Vąn 
Heįsingas taip pat save pasi
aukavote.. Ar ne taip?”

“Tįesa, taip.”
“Spėju, kaj tas ppts įvyko ir 

su Artūrų. Jis atrodė labai 
keistai, kuomet keturias die- 

(Bus daugiau)

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

ATęJO “Kultūros” No. 1 
1932 mėty. Kaini 45c. Ga
lima gauti “Naujienose”.

LIETUVON
b 4;

• d Siunčiame. 'Pinigus1 Pai
ru ir Telegram*/ Patar
naujame Grcitąi Pigiaę 
ir Saugiai. '

Parduodame Laivakortes 
ant visų Liniją

NAUJIENOS
17.39 ’VH’TH HAl.STEP ST 

CHICAGO. TLL.

Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 iki 
8 valandai', šventadieniais nuo 

9 iki 1 valandai.

(.pęvuiaMtu)
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t. ....V"®..1"1*,..... . J.J. M

padaryti - pąs 
mus pigiau ir geriau 

negu ki^ur. 
v. •

informaci
jųūš kitų njiestų 
' rašykite

NAUJIENOS 
1739 S<* Halsted S|» 

CHICAGO, 1LL.
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y ■■■ • y "j,; ......

AMERIKOS
PILIETIS

Būtina ir labai pagel* 
knygeli ticmti ku- 

rie nori t»pti žios Šalies 
pUiečiajj. Pamokinimai 
a py Šios šalies tvarku, 
apie jos viršininką rin- 
įtmi*. ii xisk.«
Į’n«a. PP« ėn^iąo egza- 
rntpo tastte Šioj knygtUj 
lie^nvią įr anglų kalbo-

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO.. ILL.
Siųskite money orderi arba kraroa 

ženkleliu.

ikuriuo.se
piyini.au


m'iyp.'a

Kiekis, sv.ar. Vertybė dol

Už Laikrodžio
ne

11844

(lard)

Jį >į*

UETOD051932 METAIS
liL • -» _ . r r- • , ‘ ’ 1

MMi

(rūgs. men.) 
už A)kilo, gi

zmo-
sau

134837 sv
336178 sv

tonų 
tojių

410460
57910
44770

62600
18120

9988
14919

Amerikon eksportuoti dar ne 
buvo -W

82429
78479
24963
21375
19903
15720

334525

sviesto 
1930 m. 
••**extra”

tonų 
tonu

14000
738

tonų 
tonu 
tonų

. 819
259737

8621
35374

560564 sv.
.. 3994 tonų
163.250 sv.

1930 METAIS:

Mėsos ........ ...................
Žarnų .............................
Lietuvos sūrio, sviesto 
Žuvies .........................
Pusžalių odų (veršių)
Grybų ...... ......................
Saldainiu .......................

1929 METAI (tęsinys)

Gintaras .............,..... ...
Lietuviškų knygų ••....
Įvairių kitų mažmožių

talsted Street
8167 ir 4705

galiina lietuviškų 
parduoti Amerikoje, 

f. New York

po kauru, senoj kojipėį, ar galbūt matra- 
sė yra paslėpta daug dolerių, kurie turėtų 
neAii 3'/ nuošiintį štame banke. čia tūks
tančiui žųiopiu reguliariai taupo dalį savo

44060 dol
18280 dol-
16880 dol.
16135 dol.
13251 dol.
11629 dol.

1672500 dol.

Jūsų taupi|uo sąskaita šiame stipriame 
“PJ‘S#TĘl|<fow banką y^ jūsų neišleistų 
pjnigų rezervus, visuomet absoliučiai sau
gus ir visuomet pasirengęs tarnauti atsiti
kus skubiam reikalui. 

' > 'r ■ ‘ * **
PRADEKITE ŠIANDIE

29130 dol, 
70810 dol 
11400 dol, 

225670 dol, 
109460 dol,

sūrio kai
sva

W dol 
18798 dol

172 .dol
265 dol 

87646 <lol 
2933 dol. 
6509 dol, 
1500 dol, 

200106 dol.
1709 dol, 
5370 dol.

bendrovė: Kati 
turėtų 

Lietuvos 
vardų. 

Grybų kajiįoš ‘J'Jie.tiivoję įvąi-
• (priguli nuo parink i mo) : 

25 litų iki 40 litų UŽ kilo, 
to pęospj 
mariniio-

(Jitųvių programai išgalingo^ W CFL stoties 970 kii 
ęyclės kas uedėįdieųį nuo į: 15 iki 2 vai. po pietų ir 

kas Ret vergas stoties H F C 1420 kilocycles 
nuo 7 iki 8 vai. vakare.

- - •* *' < * .
Šie radi o' programai yra duodami lėšomis JOS. F. 

, MILIUKO Krautuvės.

prekyboje 
buvo manoma 
kad Vaizbos Butų

džio ' 193J m.):, 
murks — 43 cent 
bests 39 cent.; firsts 3Į cenį.į 
seconds/^4 cent. .$0 naujų męr 
tų kiauįinjąi pąbrangstą; J&Į 
vasaros laiku gymiai ątpįngg. 
Prisieitų kainas dalyti akylai. 
Lietuvos kjaųšh^gj yra gerai 
sortuojami ir išvežant inspek
tuojami. Bet šv.įežių kiaušinių 
l^ąnsportąęjja į tolimą Ąmeri- 
M yra b-raųgi ir yąrgiąi ap
simokėtų. Nužiūrėjus geras

4ųųųe^‘ bW 
lAty, tuo tarpų, 
$er tą pąit-i 
ųijįliijono litų.
U1US Jak kad
ne vienas mųsiį Jnui-
kąs bc j°"
kitų suvaržymų tųirmidiai sa
vo op.ęracjjųs varų. Tat duoda 
pagrindo tiketią, kad blogiau 
nebebus. t

Naujos akdiiės bendrovės.
Nors pcrnykžčiąi metai bu

vo gąn airiai ekonominio 
krizįo paliesti, vis (lęlto Lietu
voje įsikūrė 1931 metais 19 
naujų akcinių bendrovių, ku
rių kapitalas drauge paėmus 
siekia 7 su puse mRijopo litų, 
įdomu pastebėti, kad > šitų 
akcinių bendrovių dešimt įsi
kūrė pramonės srity ir septy- 
nios prekybos.

Pragyvenimas Lieluvoje 
atpigo.

Prieš karą Lietuvoje Vienam 
žmogui pragyventi reikėjo 
mėnesiui 86 litų 42 centų. Šei
mynai dviejų asmenų 142 litų 
64 centų ir šeimynai penkių 
asmenų 219 litų 48 centų.

Dabar Lietuvoj vienam su
augusiam žmogui pragyvenai 
menesiui reikalinga 86 litų 71 
cento, šeimynai dviejų asme
nų 143 litų 59 centų ir šeimy
nai penkių:2|4 67
centų. 'Žodžių, atrodo, kad 
pragyveųiinb brangumas toks 
pats maždaug kaip 7 ir prieš 
karą. . t'T

Pieno perdirbimo įmopės.. 
1931 metų pabaigoje veikė 
274 pieninės, 140 garinių ir 
134 rankines. Grietinės nu
griebi md pu nkt ų veikė 1500«

CENTRAI SAN K

LieįUY-os galinga „ bępdrove 
“^ąistas” (adresas: “Maistas/’ 
Kaunas, Lietuva), gaminą ir 
siūlo |š daugelio sgvo rtięsos 
produktu sekančias prį^ces,

Pragyveniinas atpigo
f. į

Per pereitus- melus pragy
venimas atpigo apie 10 nuo
šimčių. Taip bent geibia Dar
bo Statistikos Bmraš, kuris 
tyrinėjo 32 miestų, pragyveni
mą. Daugiausiai atpigo maisto 
produktai, -y betc^k< ant 17 
nuošimčių^^Paskui eina dra
bužiai, butų nUmnos ir kitos; 
gyvenimo Reikmenys.

Poterio Nerlė .sipiiifdcą. .'
’ f ’ I

Pasaulio pinigų biržoj do
lerio vertė pradėjo kristi. Tai 
įvyko lodei, kad Amerika ren
giasi paleisti* apyvarton dau
giau popierinių pinigų. Popie
riniai pinigai arba banknotai 
yra paremti ųuksu. Kuomet iš
leidžiama daugiau banknotų, o 
aukso ^e^eryas pasįįi^ka tų^s 
put, tąi aiškų, kAd įų bankno
tų verte turį nusmukti.

’ '■ j . , ■ ' j

Mokesniai eigaretams •

Fedcrale valdžia repgįasį 
apdėti didesniais moįęsniaįs 
cigąrdtus. Pi4ęš ,|ąi priftd^O 
protęstimU tabako fabrikyMU- 
k a i. Jie nurodo, kad ir dabar 
tie moteuiui yi’a pakąnkamujl 
ąųkš|i. Kuųmfit ^męgųs nusi
perką pakĮuką .cjgąrelų už 15. 
centų, tąi iš tų pinigų ąpį^ trya 
centai įciiką krautuvininkui U’ 
ųĮsęjio smidėlįuj, apie . šęš| 
iįentai tabųko .ąugmĮpĮyi. |r 
iųhriįmtdui ceUtai yal- 
.#ia|. '

Nurodoma dar 
kai kurios valkti 
renka ipokęsuiųs nuo

Į>eveijk '8 mil. 
Mj' 1930 melais 
H 51/2 
ylena, kas gali

krautuve: Kaunas, Laisvės 
alėja, Nr. 24), rugp. mėn. 1931 
metais, kainavo 5,40 litų (sū
dytas sviestas — 4,00 litų). 
Amerikos muitas yra 14 centų 
už svarą. Amerikoj 
kainos: lapkr. mėp. 
buvo • 35 centar už 
sviesto svarą; ■’ J931 
lapkr. mėn. kaina buvo 33 et 
Kad butų 
sviestą 
tai jo kaina 
turčių būti 15 centų už svarą, 
kada faktinai išeina apie 25- 
26 centys. Taigi, nėra jokio 
išrokavimo. sviestą traukti iš 
Lietuvos. Lietuva savo svies
tą ' eksportuoja į kitus kraštus 
ir tas eksportus žengia milži
niškais žingsniais.

Kas dėl lietuviško sūrio, tai 
jo kaina rligp. mėn. 1931 m. 
Šiauliuose buvo apie 8 amer. 
centus už svarą. “Tilžės” su
ris tuo pučiu laiku buvo 20> 
amer. ceųtų ųž svarą. Ameri
kos muitas sūriams yra 7 cen
tai už svarą, bet nemažiau 
35 mloš. a d yaloręm. Reiškia, 
Untuvįšką sųrį (baltą, su kmy
nais ar be kmynų, kietus), gan 
greit ąpsimokėtų traukti, nes 
juo? butų ga.Įimą pardavinėti 
“Young American* 
nomjs, po 18 ar 29 .eęųtų 
rą. Lietuvoje dirbąyia 
“šveicąrišlm?” suris: 6 litai ki
lo, ir “olandiškas” —• 4,50 litų 
kilo. J.\ Meikies; Simono 
Paciro gatvė Nr. 3, KĮąįpėdu 
—eksportiiojd ‘^rilžėsv surius.

Kiaukiidai ‘ pirmoj rųšies, 
už 10 Kąune, rugp. mėn. 1931 
m. mokėta 1,30 lt., arba tuzi.-1 
nųs 17/ amerk. centų. Ameri-į 
ko? muitas yra: 10 centų už 
tuziną. Ąjmęrlkpįe • kiaušinių 
kkįna ųž tuziną buyo (1 gruųr 

premiuųį 
ąveragė’

silpnesni negu 
Tikėsime betgi, 

Sąjungos 
Ek. Centras šį svarbų rcųkalą 
pataisys. Bet kaip stebuklų 
šioje gadynėje nėra, tai pro
greso importo prekyboje gali
ma tik tada laukti, kai vietos 
lietuviai, ypač moterys rems 
lietuvius-impoi’tiniykus» uepą- 
vydčdami. Iš kitos pusės, Vaiz
bininkų Sąjunga Amerikoje 
yra puiki dirva apsukriam 
importininkui. pirmoje cjleję 
tenka sustoti prie Lietuvos pe
lnės ūkio gaminių, ypątmgaį 
prie maisto produktų.

i-ji Prekių grupė-, gyvi gyvu-

Sauąa dešra: lietuviška, 
rūkyta

Sausa dešra salam.i . ..............
Liežuvis^ rūkytas ....... ............
Nugarinė (palcngvica) .......
Spaudinė ................... .........
Kumpis 4ham) be kaulo ....

91 su kaulu
Lašiniai rūkyti .....................
Kainos 1931 metais puolė

i. Čia jokio importo |š lietu
ves dar nėrą buvę jr pepra^ 
matoma. Buvo tiriama arklių 
riųka, bet teigiamų išdavų ne- 
rasta.

H-ji Prekių grupė-, maisto pro
duktui.

Šimtą Šėrų ir uždirba ^200.
$Vują? pąjvąrkymąs rų-

; spekuliaciją žyjĮnjaį £ui> 
yiHys. Brokeriai nebegales 
spekuliantams paskoŲnti šve
plius šėmis, jeigu iš 'Šerų sa
vininkų negaus raštišką suti
kimą. —A.

A STATE -BANK.... A C L
I I IČ W t ST •35ĮŽJ S T R t tT

l. X>M4įCA6 0r

6. Kas apsimokėtų iš Lietuvos 
importuoti?

Čia aš nekalbėsiu apie im
portavimą tokių prekių, kaip 
celiuliozos iš Klaipėdos, kuri 
turi čia klijenlus (customers) 
iš prieškarinių laikų ir kurios 
pasisekimas Amerikos rinko
je priguli išimtinai yuo bend
ros ekonomines konjunktūros 
bei paprastos 'kompcticijos. 
Nėra reikalo sukti galvas nei 
dėl žaliavos, kaip raguočių 
Oidif^negaminto med'do, skar
malų eksporto, nes panašus 
produktai-taipgi turi čia iš se
no pramintus takus, o AmerL 
kos lietuviu tarpe nėra pirklių, 
kurie tokiomis prekėmis vers
tųsi: iš kitos pusės,- - tokie 
produktai jau gali būti nau
dingai- suvartojami Lietuvos 
pramonės tikslams. Tokiu bil
du m u pis belieka sustoti prie 
jaunosios Lietuvos gaminių, 
ypatingai tų, kurių eksportas 
pačįąi Lietuvai turi reikšmės, 
o ir Amerikos lietuviams — 
iniportininkams gali būti prb 
einami, kaipo biznio propozi
cija. čia turint galvoje vien 
Amerikos lietuvius, negulimą 
nepastebėti fakto, kad, deja, 
Ąinęrikps lietuviai importo

Kam tjkraivupi bis.va, ncpriklavsoina, demokratiška, platiems sluoks- 
niąn^s spapja, ips p.uvąlo ptisidėti prie “LĮeluuoa

‘'bkjuViįS Žin.įos,> turi savo ^oręspondcnių Lietuvėje ir <v;įsanp! pasauly, 
tęild Jm nepraleidžia nei vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.

Nęąt$ilįkit nuo gyvenimo visi skaitykit, platinkil 
ir bendradąrbidukit ^‘Lietuvos ^inio^cy

k a i n at Lių^vojc, Latvijoje. Ęstijojc ir Vokietijoje mctajns 60 litų, 
pusei met,ų 3.0 lt.> mėnesiui 5 lt. Kitose valstybėse metams 8 do- 

PW-’1 4 doleri-

KAUNAS, Gedmino g.vę 38 Nr., tdef, 223

t u va j kitus kraštus savo kiau
šinių jau djšyęža::' JąljP
1931 mebųš įHT 8 iJVW; 

.40 nuoš.
(103225 stat-maįtos). Norį#' 
susirašiųėfci, ^cį^įų 
į: “Pieuocenįru^,” Laisves ai. 
24, Kaunąs.

Medus; ‘^įenocępti^s, ”Kąu-, 
nclaijigi medų pardavinėja: 
po 4,00 Iii. ųž kijo ygturalaųs 
mcd a us. Akelaitį^.,
iš Paže relių kaimo (Liud vi
lią vos pą£tąs), yra siūlęs 6 1L 
tus už kilų, L o. b. Klaipėdą, 
ponas A. Rąudomąnskis bene 
pigiausią kąiuą buą ąiuįęs. Ą«. 
nierikos'mditąs yrą 3 ce#ąi 
už svarą. Amerikos medaus 
kainos y(ra, vįdj#įn|škąi, 30 ar 
35 centai syąras. lįet jiąd Lie" 
tu vos medus, yra iš senovės 
garsus ir medus iš. liepų Žiedų 
turi malonų kvapą ir turi gy
duolių ypatybės, tąi jeigu jįs 
ir išeina kiek brangesnis negu 
vietinis med#, bet dėl savo 
teigiamų ąąyyb.ių, rodos gale- 
tų ir turėtų turėti Amerikoje 
pasisekimo. Lietuvos mcdąus 
iųiporUis Amerikon" jau yra 
kąip-3nąt*5ine, pr;asidėjęs išsy- 
kio gana gyvai.

(irybai; Lietuvos grybąi 
(džiovini,i baravykai b- slėgti 
grūzdai) jau sųųia.i žinomi A“ 
ipcrikųs rinkai, ypač Amerikos 
lietuviams- Džmv|nįų baravy
kų galvutės, gerui parinktos 
sulig galvučių dydžio ir švie
sios spalvos, Amerikoje yrą 
brangi prekė, — kaina siekią 
nuo 2^doį. Iki 4 dol, už svarą. 
Amerikoje rimbas yra 10 centų 
už svarą pįųs 45 nuoš. ąd valo- 
rem. šis inuitąs imamas nors 
grybai butų ir žemos rųšies. 
Todėl blogai džipyintų grybų, 
nevalytų ir su kotais, neapsi
mokėtų iinportuptj. Grybb 
švarumas ir sausumas, — pir
moji sąlyga. Lietuvos grybų 
eksportoriai, kaip: A. Raudo- 
mauskis, Laisvės ai. 17, Kau
nas, 
moji 
ne, Trimito (j-yę 4,—- 
pasirūpinti, kąd 
grybai įgytų tipkamą

Kredito rinka Lietuvoj 
, .-1 l : > ,T ,*

' Jr pr.ek’yboš ir prąųiopės ir 
apskritai visi ūkio reikalai 
daug priklauso nuo to, kiek 
galima gauti pinigų bankuose 
ąr kur kb.m’ pasisįkolinti. Kre
ditų suvaržymas, 7^ mažinimas 
ąukelia vekselių prtotestųs ir 
net. pardavimus iš varžytinių, 
pinigų rinka,"4 kitaip sakant 
paskolų gavimas, musų' krašte 
dabar gerokai pasunkėjo. Mat, 
pelnai: piliečiai1 išeitie iš bankų 
apie 40 milijbnb litų indėlių. 
Tat, žinomą, labai sumažėjo 
tų pinigų sumos, iš kurių ban
kai d imdavo kreditus.

O indelius iš bankų 
nes išėmę ^ab^ia.uąįą |ąįp 
iš bainiėš dėl užsienio bankų 
bank1’0!0 ,daugeliu atvejų atsi
rado ir tikro reikalo. Mat, kai 
užsieny stUįaųręjp 
prękes pr^ėtą ręįkaįąųji ^0-

Celiulozos ..................................
Skarmalų ............  ,.................
Gintaro dirbinių ...................
Ir dar šio to daugiau ...............

b) LIETUVA PIRKO AMERIKOJE
1928 metais (U. S. A. stat.):

Automobi|ių ..............
Gryno vario .............
Medi kalių preparatų
Riebalų
Mašinų daliu ...... .............
Sunkių automobilių ......
Ir, t. t., iŠ viso bendrai

1929 METAIS (U. S. A. stat.)

Fosforitų ...................
Vid. dcg. motorų ...........
Tepalų ............................
švino ................................
Slinkių automobilių ......
Lengvų automob. su dalimis 13 
Ir t. t., iš viso bendrai ..............

1930 METAIS (sek. Lietuvos statistiką):

Riebalų (ląrd) ........... 104 tonų
Džiovintų vaisių ........... 431 tonų
Nemaltos kavos ...........
Neišdirbtų odų .................
Fosforinių trąšų ...........
Naftos,' kerosiho; benzino 
I aliejaus ........................
Raugalų ............................
Gumos dirbinių ...............
Žemės ūkio masinių ir 

traktorių ...............
Chemikalų ................. ......
Ir t. t.............x.....................

Amerikos muitas yra: rūky
tos kiaulienos bekonams, 
kumpiams, sprandinei: 3% 
centų už svarą; kiaulienai 
šviežiai, šaMyt^i • 21/, centų 
už svarą; jautienai šviežiai, 
Šaldytai: 6 centai už svarą.

Atvežimo išlaidos (Klaipė- 
da-New York) su apdrauda 
bendrai imant, išeina 2 cen
tai už šilmtinio svarą. Jei 
skaitysim importerio uždarbį 
20 nuoš., tai lietuviškus kum
pius galima butų pardavinėti 
'‘Virginią bam” kainomis, tai 
yra, 36 centai už svarą. Im
portuojant didesnį kiekį, išei
na kibk pigįau.

Sviestas ir Sūriai: Nesūdy
tas sviestas pirmos ų-ųšies

Kainos 1930 m. spabp Įpėų 
už Į kilo. kuose, prądejo juos imti ir lei

sti j apyyąrtą.'Užtąt ir prpeėn- 
įąi už, > pąąįcpĮąs pą^iįo aujt iki 
JK niio. ‘Prdtcst|iotį 
peynai padaugėjo. Pavy^džiiiii 

m. ąpąlių-lapkričip mė*- 
’.....

U’Bu

■|.w»!1 i’gygįy■.■;j.pi!ywRTli|iffiW!M .i"”1! i.mh u Tn , ■ < h 1 m

PER 10 DIENŲ

Išpardavimas!
ĘlektrikįniiJ Plovimui Mašinų THOR ir 

Kitų Išdjrbysčių

|o (kilogramas arba kilo yra 
lygus 2.2 amer. svarui)). Ne
paisant kainų puolimo, bend
rove “Maistas’’ metas iš meto 
mėsos eksportą (labiausiai 
Anglijon) vis didina ir didina.

Dėl Amerikos aštrių forma
liškumų importo prekyboje 
(pav. rūkytai) kiaulienai rei
kalingas* specialus liudymąs, 
kad mėsa buvo laikyta nema
žiau 20 dienų temperatūroje 
neaukštesnėje kaip 5°*F.), dėl 
nereguliarumo transporto, 
siunčiant produktus Amerikon 
(tai prekės užtrunką uoste, lai 
siuntinio dokumentai susivėli
na), (įėk sunkios kųmpeticijos 
ir 1931 melais dėl ekonominio 
krizio Amerikoje, -rr- “Maisto” 
beudroyė nėra taip jau labai 
siisirupinusi savo produktų 
eksportu Amerikon. O’ visgi 
Amerikos lietuviai ir net rusai 
mėgstą laikas ųuo laiko nusi
pirkti tvirto ir sotaus lietuviš
ko kumpio, čįa taipgi yra 
mąžai mėgėjų lietuviško ski
landžio. Bent kiek jautienos 
“kosbeji'” miįsos irgi buvo iš

MAX4NETIC Ęlėk.triJkinė Plovy- 
m.t(i niąšina vei>
»čs $iuo, už ...  O3.3U
THOR Nr. 31, Skalbimui mašina 
vertes ‘$79.00, , 1^0
THOR, Nr. 1, Skali)iinui mašina 
vertes $100.00,

THOR Nr. U/2 SkąĮliiiųui maši
na', vertės «$125.00, 00
MAYTJCę Skalbi- gtfį
mui mašinos po f PU
T1IOR Elektrikiuiai prosą.i 
•v.ęrtes $85.00, už ........ ..........

lydąyo didelius 
kime pavyzdį. Sakysime, $pe- 
kivRanląs parduoda šiiiitą šė
kų (guriuos jis pasįskolino iš 
^rokerio) po $16 kiekvieną, 
kelioms, dienoms praėjus šė
ko verte Ųųsunmką Ugi $14: 
Tada spekuliantas nuperka

iiiww»amnwniji. 1

Biznio Skyrius

Kaiųos 1931 inetąįs pyple: nių 1930 metais 
pavyzdžiui, kainos konservuo- įnivo po 4,40 Mt.

' it laši- W ki

pęsį b.ųv</ 
fedg 7 lO

pąptestuotą kuoni? 1V mįl, MtU. 
Tąi yra jau gerokas įVabiogc-' 
ji4las- Xn: ir Wi#
jp varžytinių skaičius, knBU 
1931 mc tais per

* . ■ *>■ 'ai, /j .. f'..

į .tąjį, kud l 
.taip Į>.ftt|

t<Į, TykB iiVdH’ Kaip yr? sp]^- 
ma, lupaiua Iį|u fcijiUiv ...

Riržoj sujudimas. 
. 1 > v’; • v ‘ ‘ '

Įll^žoj vertė pradėjo 
smąrjriaii Ojį Tąi atitiko M 
taejįjį ^ęip^ų: yiena, nu- 
lįnatęma hiaža infliacija (ųo- 
lerid alpigimąs), 9 fjątra, tąi 
ibiri^s. yąlj|yfe9s haųįaį įpątvar- 
kybias, kuris' žjjnuai ^ųvąržys 
:spek#įą#ų y^Įkimą. įigi Š19I 
iįąią tikros rūšies spekulian-Į 
tąi įkard’uodavo šėrus, faktinai] 
įij neturėdami- -Re tai gaj^lad 
yd daryli Įtod^k Md brokpiaį 
..iWs pijaĮfolii^Y^ sY.ę,tSuą| 
^ėyuę TpKs pardavimas pa< 
prabai lAunušdavo ŠerifLainą. 
O' sįickuliantams kaip tik to ir 

k.ą||W' uu- 
šmnMavo, lai jie susipirkda- 

k Uo JUudu pMdu-
.».«.• ...... .T , ■: l> <!.>.> <11 . .•¥/•.

rios 
nuo
A. Gloden.is: Vyjąi
30, Kaune, siūlo
Bj grybų: f

1 kilo dėže —~ 7,00 litai
1/, kilo dėžė — 4,00 litai
/ w ' / r‘ i . ,

Amerikos lietuviams, yodoi 
butų gąlinia dąug grybų pąr 
duoti, ir sulyginamai nebran 
giąi. i

(Bus dugiau)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių nes ji viena nenorėjo 

Tas tarimas atšauk-

“Birutė”
šiandien įvyks Birthday Party

Chicagos Lietuvių Auditori
joje, mažojoje salėje, šiandien 
“Birutė” rengia savo Birthday 
Party. Visi birutiečiai, chorui 
priklausę susikūrimo laikais, 
dvdešimts penki metai atgal ir 
dabartiniai nariai ir narės, su
sirinks į vieną draugišką, šei
mynišką būrį ir visi kartu minės 
savo mylimos “Birutės” sukak
tuves. Dvidešims penki me
tai! Ketvirtis šimtmečio < nuo
latinio darbo, dvidešimts penki 
metai pastangų, atsidavimo lie
tuvių dainai, menui, muzikai. 
Dvidešimts penki metai, per ku
riuos “Birutė” užkariaVo sau 
kiekvieno lietuvio širdį, įgijo jų 
meilę ir paramą. Tik viena “Bi
rutė” susilaukė tokio jubiliejaus 
ir ji rengiasi jį atatinkamai at
švęsti šiandien savųjų,
tės” draugų ir rėmėjų .tarpe.

Vakarėlis bus šeimyniškas, su 
šokiais ir gausiu muzikaliu pro- 

> gramu, kurį išpildys, senesnieji 
ir dabartiniai “Birutės” nariai. 
Beto, rengėjai pagamino didžiu
lį “Birthday cake”, su dvide
šimts penkiomis žvakėmis, ku
rios reprezentuos tuos dvide
šimts penkius metus, kurie nu
slinko į praeitį, sukurdami ‘•‘Bi
rutės” veikimo ir darbo istori
ją, prie kurios dar nei vienas 
Amerikos lietuvių choras negali 
prilygti.

Visi dabartiniai ir senieji 
“Birutės” nariai ir jų tėvai nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti. 
Pradžia 8 vai. vakare.—V.

Sirgo J ė va Girčienė. Jai pri
klausė pašalpos $94. Nutarta 
atmokėti. Valdyba rezoliucijos 
neparašė prieš keturius P. T. 
narius, 
išsišokti.
tas: pamatuotas tuo, kad ji nie
ko negelbėtų, jeigu ir butų pa
rašyta tokia rezoliucija, bet 
kartais dar galėtų padėti prie
šams.

Pastebėta, kad “Tėvynės” at
skaitoje nėra paminėta Lietu
vos Laisvės Paskolos. Mums 
rodos, kad Susivienijimas yra 
pirkęs Lietuvos bonų už $10,- 
000. Nutarta ir raštininkas įga
liotas 
dingo

paklausti Centro, kur 
ta paskola, 

—o—
mus prasti laikai, daug 

kurie jau po 
Bet ir

laikais atsi-

Biru-

Pas 
darbininkų yra, 
antrus metus nedirba, 
šitokiais nedarbo 
randa mekliorių, kurie vilioja
pinigus iš lengvatikių. Man pa
sakojo, kad buvo atsibaladojęs 
Rokas su savo misija. Tas žmo
gus gyrėsi buvęs bolševikijoje 
ir tenai ištyręs sąlygas, kurio
se galėtų darbininkai daryti 
gerą pragyvenimą. z

Jeigu iš tikrųjų darbininkai 
galėtų daryti gerą pragyveni
mą Rusijoj, tai kodėl Rokas 
nedarė pats sau ten pragyveni
mą, o atsibaladojo čia, į kapi
talistišką šalį, ir iš suvargusių 
skurdžių darbininkų aukas ren
ka? Tokiam meklioriui šluotą 
reikia paimti. Lai jis nemulki
na darbininkų ir nevilioja pi
nigų iš lengvatikių. Jeigu ko
misarai nedarytų šurum burum, 
tai paprasti eiliniai nariai pra
dėtų daugiau ‘protauti ir parei- 
klautų savo įmokėtų pinigų. 
Aš čia kalbu apie raudonoją 
sojuzo 2 kp. narius. Jau žino
ma, kad komisarai dar neatly
gino savo sirgusiems nariams 
ir mirusio nario pomirtinės ne
atmokėjo. —Korespondentas.

Iš Lietuvių Moterų 
Apšvietos Draugijos 

darbuotes
Ką Chicagos dien 

raščiai praneša

Lietuvių Moterų Draugija 
Apšvieta rengia bankietą pami
nėjimui 25 metų sukaktuvių, 
šis bankietas susidės Jš skanios 
vakarienės, - gražaus programų 
ir šokių prie geros muzikos.

Vakarienė bus prirengta 6 
valandą vakaro, taip kad gas- 
padinėms nereikės namie ga
minti, o pavieniems asmefiims 
nereikės valgyklon eiti.

Įžanga į parengimą prieina
ma—tik 75 centai asmeniui.

Tas vakaras rengiama 6 die
ną kovo mėn. Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted Street. 
Draugijos narės rūpestingai va
karui ruošiasi.

Tikietus galima įsigyti pas 
draugjos nares arba įeinant į 
svetainę.—Rengėjos.

Lietuvių valanda
Reguliaris lietuvių valandos 

radio programas įvyks ryt die
ną nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų 
iš stoties WCFL, kuris yra duo
damas lėšomis Jos. F. Budriko 
krautuvės, 3417 S. Halsted St. 
Programas susidės iš gražių 
dainų ir muzikos, dalyvaujant 
Stasiui Rimkui, p-iai Vaitkus, 
ir kitiems, ši lietuvių radio 
valanda visados pasižymi savo 
gražiais programais, tai ir šį 
sykį bus malonu kiekvienam 
pasiklausyti.—K. K.

West Pullman
Pereitą sekmadienį West 

Pullman Park svetainėje jvyko 
SLA. 55 kuopos paprastas su
sirinkimas. Narių atsilankė ne,-

Aplaikytas laiškas iš Centro 
ir jis buvo perskaitytas. Jame 
nurodoma kokiomis sąlygomis 
yra pagelbėjami nariai užsimo
kėti mokestis, kurie negali to 
padaryti nedarbo laiku. Prisius 
ta kelios blankos, kurias išpil* 
do paskolos norintieji nariai ir 

• kurias paliudija kuopos valdy-

Chicagos didlapis “Herald-, 
Examiner” vasario 17 d. prane
ša, kad Illinois anglėkasių ku
rių yra apie 50/000, nuo ba
landžio mėnesio 1 dienos bu
siančios algos nukapotos net iki 
40 nuošimčių, ba, girdi, kitų 
valstijų anglėkasių algos esan
čios daug žemesnės, nei Illinois. 
Taigi gal “N.” skaitytojams bus 
įdomu žinoti, kur ir kiek aųglė- 
kasis, dirbąs nuo dienų, uždir
ba.

Illinois anglėkasis gauna die
nai $6.10. Ne-unijistai anglė- 
čkasiai Pennsylvania ir kitose 
valstijose uždirba sekamai: 
Pennsylvania valstijoj — nuo 
$2.50 iki $4.00 dienai; India
na—$3.60; West Virginia — 
nuo $2.48 iki $3.60 dienai; Ala- 
bama—$2.22.

O kurie anglėkasiai dirba nuo 
tonų, lioduodami anglį, tai'daug 
yra tokių, kurie neuždirba 
daugiau, kaip $2.00 dienai, ir, 
dar savo įnagius turi vartoti, 
ir paraką su dinamitu; tatai gi 
dar padaro kaštų jiems.

Jei teisybę pasakyti, tai šian-t 
die Amerikos anglėkasiai dirba 
už badaujančią algą. Gi dau
gelis anglėkasių negauna už
darbio, ba jo uždarbį kompani
jos krautuvės atsiima už mais
to reikmenas.

Daugelis anglėkasių dirba 
tiktai po kelias dienas savaitėj, 
o vasaros metu didelė kasyklų 
dalis, visai užsidaro ir anglėka
siai palieka be darbo.

Reikia' žinoti, kad anglėka
siai dirba po žeme, gazuose, po 
liuosais akmenimis, kur jų gy
vasčiai gręsia pavojus kiekvie
ną dieną, kurią jis tik eina 
į kasyklą ir turi dirbti už tuos 
du ar tris dolerius. z

Kada anglėkasiai išeina strei 
kui, idant gauti žmoniškesnį at
lyginimą už darbą, tai anglies 
baronai, milicijos ar kitokių pa
daužų apginkluotų šautuvais pa
gelba, varo anglėkasius atgal į 
kasyklas vergauti amžinai.

Miestų gyventojai moka bran
giai angliai—už toną nuo $5.00 
iki $11.00.

Nora G ūgis. Ji vaidins Delančienės rolę ope
retėj “Agurkai” sekmadienį, vasario 21 d., 

Lietuvių Auditorijoj. '

r

•

M.

lėti lovoj .kaip primuštas. Nors 
dar ir dabar ne taip gerai “fy- 
linu”, kaip turėtų būti, visgi 
jau nebereikia nuolat gulėti lo
voj, ir galiu šį bei tų dirbti, ir 
reikės pasiskubinti, nes esu už
silikęs su savo darbuote, šir
dingai ačiū už prielankumų, at
jautimą, ir atlankymą M. Nor
kui, W. Sbarkai, .Jos. AVingel, 
D. Sinjakui, St. Tverionui, Wm. 
Buishui ir kitiems.

šeštadienis, vasdrio 20,1932 
......... —   wi.»    —————

f

kštąjai angliai. O kietąjai per
ka mokėdami tonui * iki $24.00. 
Tuo tarpu -anglėkasiai už iška
simą tono anglies vietomis gau
na tiktai 20 ar 50 centų.

ši anglėkasių vergija randasi 
ne Vokietijoj arba Rusijoj, bet 
laisvoj Amerikoje.

— Senas Petras.

Universal Bankas 
geroj padėty

Malonu pranešti musų tautie; 
čiams, jogei vakar jau užbaigė 
egzaminavę musų banką State 
Departamento Examinieriai, ku
rie, išeidami, mumis palinksmi
no išsitardami, kad musų ban
kui nėra jokio pavojaus, kad 
rado viską gerame stovyje, ir 
patarė darbuotis toliau, iš ko, 
matomai turėsime geras pasek
mes.

Musų bankoje nerado prastų 
ir pavojingų paskolų, kadangi 
mes nedarėme didelių paskolų 
ant apartmetųų, nei kitų pana
šių pavojingų morgičių.

Dėlto gi lietuviai turėtų užsi- 
tikėti ir drąsiai remti savo įstai
gą, pasidėdami pinigus čia tau
pymui ir nusipirkdami pirmus 
morgičius.

Kaip šiandie žinoma, Univer- 
sal State Banka jau per šešio- 
liką (16) metų yra biznyje, at
sargiai ir gabiai dalykus visuo
met tvarkė, ir šiandie 
tarpe stipriausių Chicagos

......... ..........~

ir areštuoto vyro moteris. Po
licininkai tuomet ir ją padėjo 
už grotų. į

Nors musų lietuviškas stalin
cas yra ir proletaras ir svieto 
ganytojas, vienok buržuaziški 
teismai neatkreipė į tai dėme
sio ir priteisė jį užsimokėti $£00 
piniginės bausmės ir dar šešis 
dolerius teismo kaštams pa
dengti, arba keturius menesius 
kalėti. Kadangi nuleistasis do
lerių neturėjo, tai tapo išga
bentas į Bridwell kalėjimą. Jo 
moteris taipjau laukianti teis
mo. Kaip teismas pasielgs su 
ja—nubaus ar išteisins—pamė
tysimą vėliau.—Korespondentas.

Roselanda žinios

Roseland

stovi 
ban-

šiomis dienomis tapo nuteis
tas keturiems mėnesiams kalėti 
lietuvis už girtavimą ir mušti
nes. Musų komunistai turės 
progos vėl aukoms rinkti, ba 
nuteistasis yra karštas stalin- 
cas. Bet, žinoma, draugui Sta
linui arba draugui Bimbai už 
tai negalima kaltės primesti.

Dalykas buvo toks. Kalbamas 
lietuvis tiek įsismagino gir
tuokliauti, kad kuone išėjo iš 
proto. Vieną naktį jam nusi
bodo vienam gurkšnoti,' tai su
manė pasikviesti talkon savo 
burdingierių, kuris miegojo an
trame namo aukšte.

Kadangi burdingierius atsi
sakė eiti talkon, tai stalincas 
pradėjo jį bliakdžekiu vaišinti. 
Burdingieriui nuo smūgių ap
svaigus, narsusis lietuvis nu
tempė ,jį žemyn ir peiliu duo
nai riekti’ padarė keletą žaizdų.

To lietuvio mergaitė, išsigan
dusi, išbėgo pas kaimynus rėk
dama ir pašaukė policiją. Pas
taroji, 
mijusį 
grotų.

Ant

atvykusi, išsivežė sušu- 
lietuvj ir pasodino už

rytojaus So. Chicagoj
Teisman atėjo

Vasario 17 dieną pūrelis dar
buotojų ir dailės mylėtojų su- 
sirihko Strumilo svetainėje. 
Taip kitko nutarė surengti šau
nų koncertą Roselando publikai 
kaip užbaigimą šio sezono.

Programų i išpildyti bus pa
kviestas Chicagc^ Lietuvių Pir
myn mišrus choras.

Pirmyn choras* jau spėjo pa
garsėti ne tik Chicagoje, bet ir 
j oš plačioj apielinkėje taip dai
nomis, simfonijos orkestrą, kaip 
savo didumu bei" Sutartinu dai
navimu.

Kadangi Pirmyn choras, kaip 
dailės organizacija, visur daly
vauja; kur tik jis kviečiamas, 
tai ir musų dailės mylėtojų bū
relis nutarė pakviesti jį pro
gramą išpildyti ir pasistatė ti
kslu surengti šį koncertą ne 
pelnui, o vien tam, kad šios 
apielinkės publikai patiekti gra
žią, švarią pramogą. Tad ir bi
lietus įž-a’ngai padarys visiems 
prieinama kaina.

Koncertas įvyks balandžio 24 
dieną. Todėl prąšomos yra vi-, 
sos šioj apielinkėj organizaci
jos tą dieną neruošti jokių pa
rengimų, kad nepąkenktumėm 
Vieni kitiems.

-—Korespondentas.

Juozo Konevich-Konevičiaus 
iškilmingos, bet liūdnos laidotu
vės įvyko pirmadienį, vasario 
8 dieną, iš narnų 2819 W. 38th 
Str., į Kazimierines kapines. 
Kadangi J. Konevičius per dau
gelį metų buvo plačiai žinomas 
vietos biznieriams, tai jo lai
dotuvėse dalyvavo daugybe ma- 
šinų-palydovų. Visų pirma na- 
bašninka's buvo nulydėtas į šv. 
Onos bažnyčią, kur trys kuni
gai ir trys patarnautojai vienu 
kartu ir prie vieno altoriaus 
atlaike pamaldas. Kurie dar 
nėra matę tokių pamaldų, tiems 
buvo įdomu pasižiūrėti. Ypatin
gai visų bažnyčioj dalyvių dė
mesį atkreipė p-les Frances Ga- 
ruckaitės giedojimas per pa
maldas prie vargonų. Ji gie
dojo trim atvejais ir jos gražus 
balsas pasiekė kiekvieno širdį.

Pamaldoms užsibaigus vienas 
kunigų pasakė atatinkamą kal
bą angliškai ir be jokio išdidu
mo sėdęs prie vienos mašinos 
shoferio važiavo į kapus. Prieš 
tą vikrumą, kokį parodė fran- 
euzų kunigai laikyme pamaldų, 
tai musų lietuviški “tėveliai” 
(kunigai) atrodo tinginiai.

Kaip išlydint iš namų, taip 
ir kapuose įvyko sujaudinanti 
scena’, kuomet pasilikusiai šei
mai teks amžinai skirtis su sa
vo globėju. ’ Velionio moteris, 
dvi dar jaunutės dukterys ir 
sūnūs ėmė raudoti šaukdami 
“Tėveli brangusis, tu mus pa
likai... Tėveli brangusis, kelkis 
iš grabo”. Tokiu tai gailesčio 
momentu daugeliui palydovų 
per veidus ašaros riedėjo. Ma
tomai jautės ne vienas, kad 
gal ir mano šeimynėlė neužil
go, pasiliks,1, tais . pačiais gai
lingas žodžais šauks: “Tėveli 
brangusis, kelkis iš grabo!”

Kada t jau karstas su Juozo 
Konevičiaus kunu nuleista duo
bėn, o mes pasilikę dar kiek il
giau gyventi pagrįžome, namo, 
tai čia’ mums grabnešiams ir 
kitiems palydovams gerb. Mrs. 
Konevičienč suteikė pietus. Po 
pietų jau buvo pavakaris, kada 
visi ' atsisveikinome ir skirstė- 
mės namo, išreikšdami giliau
sios užuojautoj J. Konevičiaus 
pasilikusiai šeimynai.

J. Konevičius buvo Keistučio

Kliubo garbės narys ir priklau
sė prie Jaunų Lietuvių Tautiš
ko Kliubo.

William Bernard Ziff
Willfa‘m Bernard Ziff yra 

kandidatas į kongresą republi- 
konų partijos tikietu antrame 
kongresiniame distrikte Chica
goj.

Jisai stoja už tai, kad butų 
išleisti aštresni bankiniai įsta
tymai, kaip amerikonai sako— 
believes in teeth in banking 
laws.

Jisai stoja už tai, kad butų 
teikiama, tiesioginė pagelba su- 
vargusiems.

Jisai yra priešingas prohibi- 
cijai.

Jisai eina’ iš vien su Farrne- 
rių-Darbo partija ir progresyvių 
šalies elementų grupėmis.

Per metų metus jisai turėjo 
artimų ryšių su svetimkalbių 
grupių spauda ir supranta jų 
problemas.
- William Bernard Ziff yra as
meniškas pažangiųjų Suvienytų 
Valstijų senatorių La Follette 
ir Brookharto draugas. Ir kaip 
pažangusis jis stato savo kan
didatūrą Su v. Valstijų kongre
sui.

Motina Helena Tuks
tančiūs Išgydo su 

Žolėmis
Specialis 5 Dienų Namų 

Treatmentas su žolėmis
Duodamas Dykai

Aios pastebėtinos Žolių Gyduolėm yra moks
liška kombinacija geriausių Europoj, Ame
rikoj ir Kytų Indijoj surinktų žolių. Tūks
tančiai, kurio sunkiai sirgo, tapo išgydyti 
per pereitus 33 metus. Motina Helena, 1860 
N. Daincn Avė., Chlcago, III., pasiūlo Jums 
n dienų Namų Treatinenįa. Nueikite pas ja 
dėl šio bandomojo treatniento, taipjau dčl 
nemokamos egzaminacijos, kad surasti kokia 
ištiktųjų yra jūsų liga Ir kokių specialių 
žolių Gyduolių jūsų ligai reikalinga. Atsi
neškite š| apgarsinimą. Atdara iki 8 vai. 
vak. Nedaliomis iki » vai. po pietų. Jeigu . 
jus negalite ateiti asmeniškai, rašykite Mo
tinai Helenai aprašydami savo ligą ir ji 
prisius Jums gyduoles dykai. Fridčklto 10c. 
npinokčjlmui persiuntimo.

Skyrius: 1721 Vest 47th Street.

NAUDOKITĖS
Brighton P.'irk

• Kas V buvo, yra ir bus
/ -j/’t “V

Šaltis ar kuri kita “kvaraba” 
mane buvo pristojusi, taip kad 
beveik visą savaitę turėjau gu-

llemoroidai Išgydo 
mi be Peilio

Nelaukite aklųjų, niežtančiųjų, kraujuo
jančių, išHikiSančiųjų hemoroklų. bemiegių 
naktų, vočių, Fistulas, Fissurcs. ulcerlų, vč’ 
žio ir kitų pavojų. Be I»elUor--Bo Operacijos. 
Tūkstančiai, patenkintų. Nereikia išlikti iŠ 
darbo. Nelaukite nepakenčiamų skausmų, 
neišgydomu ligų, ar operacijos. Specialia Ne
mokamas 1’aslulyinas: Egzaminacija ir vienas 
treatmentas DYKAI, jeigu jus atsinešiu 
apgarsinimą. NSra jokių pareigų. Atei 
šiandie, arba tuojdus rašykite dčl nei 
dienų žolių Gydymo ir Patarimo — 2Be 
paštų. S-M-S Health Institute, Dr. P. >B. 
manskis. Homoroidų Snėcialiatas, 1860 
Dainen Avė., Chicago, III.buvo teismas.

X 5 ■ ’ . ; i -r - J - į
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L & F Kriaučiai
A persikėlė į 3516 South Halsted St.

šalę Ramova Teatro
Siutai ir Topkautai pasiuvai^ ant užsakymo tiktai 

nuo $21,60 ’

Didžiausi
Bargenai

ANT

RADIŪS
IR 1 ’

RAKANDŲ
ABEJOSE

Peoples Furniture
Co. Krautuvėse

Demonstruojami Radios, pil
nai įrengti dailiuose kabi
netuos^ ver- $*||J' f|f| 
ti iki $125, po | U 
1932 metų mados nauji ra
dios tik ^19 75 
Kombinacijos radios su gra- 
mafonu, naujos mados, ge
rųjų išdir4 flfl
bysčių, po MVaUv

Parlor Setai Parsiduo
da už mažiau kaip 

PUSDYKIAI
Gražus nauji setai, tvirtai 
padaryti, 2 šmotai. Kaina

’39.50
Biskį vartoti, atrodo kaip 
nauji, buvo verti iki $150.00 
vertės, dabar $O/| 
tik po cU.UU

Yra gera proga gauti šeštą (6%) nuošimtį įmokant pini
gus ant pirmų morgičių.

Taip-gi, gauti tretį (3%) nuošimtį už padėtą, sumą 
ant taupymo. (

Visuomet gausite teisingą patarnavimą Savo Įstaigoje

Pilnas Lovos autfitas už

“ ’12.95
Jūsų pasirinkimui kokio no
rite didumo lova, garantuo
ti coil springsai ir 45 sv. 
bovelhinis matrasas. Regu- 
liarės vertės iki $25. Dabar 
viskas 
tiktai 12.95

t

IŠMOKĖJIMAIvėliausios mądos 
akiniai sustiprins

ŠLI- 
akis,

9x12 dydžio Felt Base gra
žus kaurai, ve^ti iki $8.00, 
dabar tik $O ĄQ 
PO .................. WmWO

Puikus, 
PUOTI 
prašalins jų nuovargį ir galvos 
skaudėjimą, taipgi stebėtinai pa- 

>

gerins regėjimą. Pagražina išvaizdą. Patenkinimas garantuotas.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 SO. HALSTED STREET r

CHICAGO, ILLINOIS

$1,000,000 Nenupirks
Pražudyto Regėjimo

LEAVES 
NONAI 
ONBRIl 
OF NOSE

PEOPLES ' 
FURNITURE 00. 
4177-83 Archer Avė.

Lafayette 3171
2536-40 W. 63rd St

Hemlock 8400756 West 35th StreetTiek moka jie min

jL#r« Jlx
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS IIJ AKINIŲ DIRBTUVĖ

Telefonas Yards 1829
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CHICAGOS || Tarp Chicagos
ZINOS

Civic Orkestros kon 
certas

Lietuvių
Tolyn of Lake

7

^Mirė Stanislava' Levickiene
Civic Music Association, ku

rios kontroliuoja Civic Orkest
rą, praneša, kad pastaroji or
ganizacija duos koncertą Or- 
kestros salėje sekmadienį po
piet, vasario 28 dieną. Koncer
tas prasidės 3:30 valandą.

Frederick Stock, mązikalis 
direktorius, ir Eric De Lamar- 
ter, konduktorius, parinko kon
certui toki programą, kuris pra
lenkia net pirmąjį kalbamos or
ganizacijos progarmą, kada 
publika užpildė didžiulę salę.

Turėkite omenėj šį koncer
tą ir vasario 28 d. atsilankyki 
te į jį kurie galite.

Užvakar savo namuose 4418 
S. riermitage avė., staigiai pa
simirė Stanislava Levickiene, 
po tėvais Deringaitė. Velionės 
kūną Rplicija atvežė pas grabo- 
rių Eudeikį. Bet jos giminių 
nežinomą. Kiek žinoma, ji tu
rinti seserį, kuri gyvenanti apie 
Marąuette parką. Jos sesuo ar 
giiųinės prašpmi tuojaus atsi
šaukti pas jEudeikį (tel. Yards 
1741) dėl sutvarkymo velionės 
turto ir laidotuvių.

pareiga padaryti tvarką namuo
se. Skvadui atvažiavus, ifaryi- 
nis karas aprimsta. Užgavė- 
nios ir policininkai vėl susėdą 
į savo flyverį ir išvažiuoja sa
vais keliais. \

Tuomet* plumberis pabaigia 
varyti' gavėnią laukan. Gavė
nios kova nutyla, nes plumberis 
jaučiasi kovą laimėjęs, o valgių 
gamintojos liūdi, kad žmogus, 
nuvargintas darbo ar ko kito, 
paniekino patartą kunigėlio 
maistą. - Tik atsiadvusi uošve 
pareiškia, kad jis po mirties 
ras pragarą už nevalgymą sil
kių ir bulvienės, nes Ponas Die
vas neužmirš plumberiui jo nuo
dėmių už varymą gavėnios lau
kan.—Senas Petras.

; Graboriai
_ _ .______ — —

Dempsey žvaigždė nusileido

Atletikos Kliubas
V • A ' • ♦ V • 1 1 < ♦ • ■ ] Phone Boulevard 4139

ąiažai tesigirdi, bet jie yisįiek ’ 
kruta. Ka’s sekmadienį jie jjįii-. 
širenka į Unįvęrsal ĄtfetikqĮĮ|į 
Kliubą treniruotis ir rodyti ki
tokius trįksus. Atsirado ir 
naujų ristikų, iš kurių fitėHy 
galima daug ko tiktis. Kliubą 
užlaiko St. Bagdona§, kuris 
ęhieagiečiams yra žinomas kai
po geras ristįkas.

Rytoj 2 ai. po pietų kliube, 
kaip ir paprastai, įvyks treni
ravimosi ir sųpkįųjų vpgų kil
nojimas. Publika’ visuomet yra 
“welqome”.—N.

----------- -i,/. ■.■•i'“1-.. ..........

Richard J. Zavertnik 
advokatas^ 

160x N. Ld St., Suite 1100 
•Tel. State 2223-4-5 
WEST SIt>E OFISAS 

255,2 So. Cenfral Park Avė. 
(prie 26th St.) 

Tel. Crawfotd 8200

i

i.z

A" ’

A. MASALSKIS ■' i „ ■
Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei- 
kale visuomet ėsti sąži
ningas it nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

> tių.

3307 Aiiburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
i r ’ !. •" •'*' ■ "k > ■

Grąborius ir
Balzamuotojas

Moderniška . Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kairia prieinama

\x3313 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Mirė

Lietuviai Gydytojai

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

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

Pbone Canal 6212

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

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

Telefonas Republic 7868 
« ■' ____ . _______ , 4> ’

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

|r nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Pbpne Boulevard 8483

Gavėnią varo laukan
Vasario

L^tuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DANTISTAS

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

Phone Hemlock 7828
Panedcliais, Seredomis ir Eėtnyčio -is 

1821 Sb. Halsted Street

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 

*4847 West I4th Street, 
CICERO. ILL.

X-Ray....Pbone Cicero 1260

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Lietuviai katalikai supranta, 
kad gavėnia yra septynių sa
vaičių pasiliko laikas; kad per 

Mylės P. O'DonnelI, ka- .^galima valgyti mė-
sos, ųę riebalų, nes taip yra į- 
kalbėję jiems šventos bažny
čios klebonai ir kamendoriai; 
kad gavėnią reikia valgyti sil
kę, sardinkas, bulvienę ir ki
tokį be riebalų maistą.

I Vienok Seno Petro kaimynas 
, plumberis supranta gavėnios 
reikšmę kitaip. Ir kai jis, nu
vargintas darbo ar kokių kitų 
bėdų (kokios tos bėdos yra, tai 
jau n^ Seno Petro biznis), par
eina namo ir jo gyvenimo drau
gė su uošve padeda gavėnios 
valgį ant stalo, pagal kunigėlių 
receptą pagamintą, tai plumbe
ris iškelia naminį karą ir ga
vėnią varo laukan su visais pa
gamintais valgiais, kad nei di- 
šes moteris su uošve nešasi laip
tais žemyn.

Moterys šaukiasi tvarkada- 
rių, kurie, žinoma, skaito savo

paskjlfyęs kadaise
butlegeris

.Mirė j 
daise priskaitytas prie visuo
menės priedų ir per metų eilę 
paskilbęs karakteris g'ngių 
tarpe. Mirė jis lovoj. Kulko
svaidžiai jo neįveikė, bet pakir
to džiova.

O’Donnell gyveno pastaruoju 
laiku adresu 1229 So. 61 court. 1 
Tai O’Donnell važiavo su vals
tybės gynėjo padėjėju McSwig- 
ginu Ciceroje, Caponės teritori
joje, kai kūlkosvaižio 
suvarstė jauną valstybės 
ją pirm keleto metų.

18 d. Chicagos Sta- 
diume amerikonų boksininkas 
Jack Dempsey bandė “sugrįž
ti”, t. y. įrodyti publikai, jog 
jis tebėra smarkus boksininkas- 
ir gali sumušti Shmelinga ar
ba Sharkey. Bet tas bandymas 
pasibaigė didžiausiu fiasko: 
King Levinsky labai skaudžiai 
supliekė buvusį pasaulio čem
pionų. Keturiems raundams 
pasibaigus, Dempsey buvo vi
siškai pavargęs ir gerokai ap
kultas. Jeigu rungtynės butų 
buvusios ilgesnės, tai, dauge-' 
lis mano, kad Levinsky butų 
laimėjęs “knock oųt’u”.

APflLLO7F r1?. Be paliovos nuo piet
Tųkstąnčiiai tąpo šugavėti!
šimtai atėjo antrą kartą 

Pirma* Kalbantis Paveikslas 
(su . angliškais , užrašais)

blF]
» • b ir* \ •

Protestuoja

kulkos
gynė-

4,000Ketvirtadieni įvyko
Cook kauntės darbininkų atsto
vų mitingas. Susirinkimas nu
balsavo būti kauntės tarybos 
susirinkime, kuris turi įvykti 
šiandie, ir protestuoti nužiūri
mą algų kapojimą. Kauntės dar
bininkų atstovai pareiškė, kad 
jie sutinką atsisakyti nuo rei- 
kalavfrrto* 'Tffdkesnin tfž-kątuntų 
sąvaičių darbą, bet ta sąlyga, 
kad vėliau, kai ižde atsiras pi
nigų, už tą keturių savaičių 
darbą jiems butų užmokėta.

Ne vietoj padėjo auto
mobili

f! v

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. rytp 
iki 8 vai. vak. Nedėldieriiais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

1327 So. 49tb Ci

Telefonas

j t Cicero 3724

“Kelias į Gyvenimą“ Sujudinanti "drama 
apie Rusijos ■‘bezprizornyje’’ vaikus. 
Sielą Sujudinantys Rusų Chorai, Šokiai, 
Dainos. Paveikslas, kuris šturfnu užka
riavo Londoną, ‘Maskv4» Bėdiną, New 
Yorką ir Čhicago. į 50c. iki 6 v. v.

Pirmadieny, Vasario 22 d. šis veikalai 
{ffersikelia į gražųjį PUNCH ū JUDY 
teatrą, Van Buren, arti Michligan\Ave.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Grąborius Chicagoj

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

Tel Kenvvood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte:
• nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Pirm keleto dienų italas De 
LoFcnzo parendavojo garažą au-1 
tomoMiui prie namų, kuriuose 
gyvena policijos kapitonas 
Lynch. Pastarasis apžiurėjo 
automobilio laianį ir surado, kad 
tas automobilis buvo pavogtas 
holdape padarytame ties na
mais 4238 Wešt 16 st. Buvo ■. > ' . . • ♦
pastatyta policijos sargyba prie 
garažo. Trims dienoms pra
slinkus į garažą atsilankė trys 
vyrai vogto automobilio pasi
imti, 
imti.
Ketzer ir VViliam Rycraft. Lo- 
renzo pabėgo policinipkų kulkų ‘ 
vejamas. Abu vyrai prisipažino 
padarę holdapą.

Jie čia patys tapo su- 
Jie pasirodė esą James

JONAS ABROMAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu va- • 

sario 19 d.. 4p 10 vai. vakare, 
1932 m.. sulaukęs pusės avi
žiaus: gimęs Tauragės apskr., ‘Ži
gaičių parap.. Stirbaičių' kaime. 
Amerikoj išgyveno ,18 metų. Pa
liko dideliame nuliudiine keturias 
pusseseres — Juzefiną, Stanisla- . 
vą. Marijoną ir Liudoviką Katau-Z 
skienę, du pusbrolius — Mykolą 
Sturoną ir Juozapą Damblauskį 
ir gimines, o Lietuvoj brolį 
taną, seserį Oną ir gimines, 
nas pašarvotas randasi 1842 
46 St.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
sario 22 d., 8 vai. ryto iš nartų 
j Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingoj pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Jono Abromo gimi
nės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame:

Pusseserės, Pusbroliai ir Giminės.
■4 >;<* *4 -

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis.- tel. Yards 1741.

' . ♦ r . '
METINĖS MIRTIES SU

KAKTUVĖS

A-t
.BARBORA KARPIENĖ 

persiskyrė su šiuo pasauliu 21 die
ną vasario mėn. 1931 m., sulau
kus 42 metų amžiaus, gimus Lie
tuvoj. Paliko dideliame . nuliudi- 
me vyrą Petrą, dvi dukteris, žep- 
tą, ‘ 2 sunūs,' 'marčią; seserį, ' brolį 
it gimines. Liūdnai atminčiai 
musų brangiausios žmoųos. lepti
nos ir sesers Barboros Karpienės j 
bus laikomos Šv. Mišios Dievo .

• Apveizdbs bažnyčioje 21 "dieną va
sario mčn., 1 932 'm., 10:30 vai. 
ryto. Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilankyti 
į pamaldas, o paskui ir į namus 
po nuin. 1341 W. Marųuette Rd. 
Mes Tave Musij brangiausioji 
niekuomet neužmiršime.' Tu pas 
mus jau nebėsMgrįši, bet mes inkš- 
čiaus ar vėliaus pas Tave ateisi
me. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka
Vyras, Dukterys, Žentas, 
Sanai, l^atli, Sesuo, 
Brolis ir Gimines'. '•

Pcter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų ną; 
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Eųg|ewood 5840

Graboriai
S. M. SKUDAS “

. , Lictilvts
GRĄBORIUS Ik’' BALSAMUOTOJAS

Didėlė/ij gidži'iKbpiyčia dykai'’

718W.il8St.
Tėl.čRooseve'lt 7532

j •■ •‘■A; • >• ’A i';-' • ’

I;ącĮ)ąvį< ir Simus
LIETUVIS GRĄBORIUS

Patarnauja '* laidotuyėsc kuopigiausiafi
’ Reikaįe rteldžiąnąe atsišaukti, o musu

• darljp busite užganėdinti.
Tel. Rooscvelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
< ‘ i’.SKYRIUS": •.

1439-S. Court, Cicero, III.
—___ u__________ —

'Į

1646*W. 46tb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 84 1 3 
r .. .

Akhj gydytojai

Mrs. A. K.
* f • • • ;. ’J ,.

JARUSH
PHYSICAL
THERAPY

« MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

PJjone 
Hemlock 9252

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. KERTASI!
756 W. 35th St.

(Cor of 3 5th Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez.- Tel Boulevard 5914

DR. NAIKE1.IS
. 756 W. 35th SI.
(Cor. of 35cb EJ Halsted Sts) 

Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9
Nedėldieniais pagal sutartį

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo i iki 4 ir nuo 7 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Suzana A Slakis
Specialistė .Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6' po pietų. 
(Vakarais: Utarn^ i< Ketv, iki »8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą

' Ofiso Tel. Lafayette 73 3 7
Rėz/ Tėl. Hyde Pirk 3395 '

Išeikvoję $400,000 
kopinigų

bau

Beieškant užsidariusio 
Side Savings Bank Vmd 
Company turto pasirodė, kad 
trys vyrai išeikvoję $409,000 
banko pinigų 1926 .m.

South 
T rust

Atėmė $9,000
Banditai padarė holdapą 

dviems Wieboldt krautuvės pa
siuntiniams, kai jie grįžo fš ban
ko į krautuvę prie Monroe ir 
Ogden gatvių. Banditai ątėme 
iš pasiuntinių $9,000.

Pavedė tarybos' spren- 
ditnui

Meras Cermąkas įtejkū mies
to tarybai planą paleisti iš dar
bo 2,479 miesto samdinių.

Pirmosios bilos 1930 metų 
taksoms Cook kaųritėj kolęk- 
tupp busiančios išsiuntinėtos 
taksų mokėtojams ŠĮandie.

va-

bi?

An- 
jtu- 
W.

4. :i.‘S t;* ,

. ..'.'a...'. įJ^'4

DR; VA'ITUSH, OPT 
LIETUVIS . AKIŲ SPECIALISTAS 

. Sugtyįo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi gąlvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimd, ncrvuotiirto, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. * Prirengia 
telsirfgai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. ŠpeCiale atyda 
atkreipiamu į mokyklos vaikus,. Valandos 
nucŠ 10 iki 8 V. Nėdeliomis 10 iki 12 .v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ laiką su Nauju išradimu. 
Daugely atsitikimų akys atitaisorrioi be 

akinių. Kainos pigiau* kaip kitur - 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589 
. / ..f » *1 -U r .'4 ' ; '• t

■' •- Telefonas Boulevard 1939’‘

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:,

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

Netoli 46tb St. Chicago. III.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas \ 

4142 Archer Ąvenue ?

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir nakjį Virginia 0036

10

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marquette Road

Valandos: 9—12. 7—9, Antradienį ir 
ketvirtadienį vakarais pag*l susitarimą.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
tr akušeris

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų' ir vaikiu pagal -ųaujamius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 1 ith St., netoli Morgan Sti 

Valandos: nuo 10—L2 pietų ir 
nuo 6 iki 7,:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Ugdė P ar k 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

CfelSAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHlCAGCĮ, ILL.
SPECIALISTAS 0ŽIOVOS 

Moteriškų; Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki ? 12 v. :ieną. 

Phone Midway 28180 --- ---4^.u,--- 7 4
Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 'South Ashland Aveniae

.v: Ofiąo valandos:'
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po p 

7 iki'8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
"Rez. Telephone Plaza 3200

j.1 j!j»u i.1 ■■■.'■■M.jy1—     '»■ y.*1 w-r
LTprKir ) ••''■ rav’-n 

>OV£IKI8 
, KVIETKININKĄS
NUSKINTOS KVIETKOS.' 
Pristato^ į Visas Mįpsfip Dalis 

Vestuvėms, Bankietams' ir Pagrabaim
> . Vainikai -ii ;

331 (> S. Halsted SI. Tęl. Boulevard 731'4

25 ĮMETU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dcl visų akių

Jąhn Smetana, 0. D.
rOPTOMETRISTAS

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone ProSpect 66'59 

i Ofiso Td* Canal MĄ7

DR. P. Z. Ž ALA TORIS 
GYDYTOJAS ią CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

x Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexcl 9191

DR.A. A. ROTH
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS

’ Ofisas:

3102 So. Halsfed St
. ■ arti 3 fst Street

. ; CHICAGO ILL. 1 
Valandos: I—3 po pietų, 7-—8 vak.

Nedėliomis ir Švėntad. 10—12 dieną
, ’ r ’ r r’.'-..■: ’ V \ > t :

- : ’ Advokatai -

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

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

Tel. West 2860
Naihų telefonas Brunswick 0597

K. GU61S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Deatbom St., Room 

Telefonas Central ‘4411 
’ Iki 4 po

Gyvenimo vieta

1113127

Valandos: hiio 9 ryto 4
'J* « ■ ** 1 ‘ ■ ’■

3323 Sou'th Halsted Street.
Tel.' Boulevard 13!0f (

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

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto 
‘ • i ' / f t '- ------— ■ —— ■■ ■

pietų

FRANC1ŠKUS SHIMKUS
Per>iskyrč su šiuo pasauliu va

sario 19 dieną. 11:30 valandą 
ryte 1 9 32 m., sulaukęs pusės am- 

.žiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Švėkšnos parap., Šiaulių kaime. 
Amerikoj išgyveno apie 30 metų, 
Pąliko dideliame nubudime pusse
serę Barborą Krauleidienę ir švo- 
gerį Povilą Krauleidį. gimines ft ' 
draugus --- Amerikoj, o JAetuvoį 
brolį Antaną ir brolienę Eleną 
Šimkus, švogerį Juozapą Slidžių 
ik sesers dukterį Zuzaną.

Kūnas pašarvotas, randasi 4 349 
So. Hermitage Ayė.

Laidotuvės įvyks utarniųkc, va
sario 23 dieną, 8 vai, ryte iš na
mų į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Franciškaus Shimkaus 
giminės, draugai ir ' pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti J 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Pusseserė, Šliogeris 
ir Giminės. ’

Laidotuyėsc patarnauja grabo- 
riuF Ęįideįk’is. T,e!. Yards

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

» r V •

K .1- -n. . J I S l ...'l. ' ■ Uį;

AMBULĄNCE PATARNAVIMAS DIĘNA ir NAKT| 
Men visuomet teikinme širdingą, Aimphfingą ir rūmą 
patarnavimą, kuomet jis ytn tabjauaiai rėikiilinaą*
* f v • L ‘ i ' ■ . M 1 - '.I t

J. F. EUDEIKIS & C0.
JŪSŲ GRABORIAI
* Didysis

4605-07 South Hermitage Avenue
17f 1 ir -1741

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue 
įPlatt Blg.. kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 ya-

Room 8.
karo. Nedėliomis • nuo 10 iki 12 
n™ o -M gį£nc Capal Q5^ 3
*—  ■- « 1

. , .4 ? f ‘ i'*,.-'., f

, Tel. Yąrds 1829

SVARBI ŽINUTE
DR, M. T. STRIROL • , 

Liėtuvys Gydytojas
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į natyą vietą po ur...
4645 Sft. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 Dakare 
Nedčlibj pagal sutartį 
Td. Boulevard 7820

John Kuchiiiskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street' 

Arti Leavitt St.
Telefonu' Canal 2552 

Valandos 9 fyįo iki 8. Vakaro. 
Sercdoj ‘ ir Pelnyčio j' nuo $>rki 6 

■i.-l. . A, ..... , —I.   i ..............

CIALISTAS

A

A- A. B A KIS
■' adVo

esto Ofisas ’ll

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nito 10 iki 12

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMEĘTĘĄp
OPTOJ^ETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4$49 S. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 6487

Duokite ąayo^^ki^ išegzaminuoti 

Registruotam Optome'tristui
Akių Specialistas. 1’5 me(UpatyLimas " * ■

Valandos 9 ryto iki 9 vak. kasdien
DR. J. GROUBE.

•1.631 s. Ashland. A<a:.T.ąl. ^ird, 67ta

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South VVeslen? Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

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

DR. 1 J.KOWARSKAS 
; Gydytojas ir chirurgas 
2403 W 6^4 Suitę 3^ 

Tel. Ptošpect 1028
Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 233CĮ 

Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9
' , Nedėlioj pagal sutartį

tyashington St. 
M 'Central ^g^8 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

( Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

'105 W. Adams St., Room 2117 
Telephohė Randolpb 6727 

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

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

DR. A L. YUSKĄ
2422 IV. Marquette Rd. 

kantras 67th ir Artesian Avė. 
i Telefonas Grovchill 1595 

Valandos nuo 9 iki U ryto, nuo 2-4 
ir 7*-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedalioms pagal susitarimą

Ljetuvis Advokatas
4631 So. Ashland Avė.

Tel. B o ule va nd 2800 v 
/Rez. 6515 So. Rockutill St.

Tel. Reptiblk 9723 * '



šeštadienis, vasario 20, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujienų” radio 
programas

Rytoj ir vėl girdėsime. Nau
jienų radio programą nuo 6 iki 
6:30 valandos vakaro iš stoties 
WGES, 1360 kilocycles.

Dar neseniai šių programų 
klausytojams ypač patiko p 
Zabukienes daina^mas. Taigi 
p. Jurgelionio kviečiama p. Za- 
bukienė ir vėl sutiko padainuo
ti per radio Naujienų progra- 
me rytoj.

Antroji programa dalis, tai 
Makalų šeimynos pasikalbėji
mas. Makalų Juozas apsivedė. 
Kaip vyks jam - gyventi su 
Malė? Kaip Malė prisitaikys 
lietuvių šeimai? Ir kaip pa
veiks kitatautės įtaka i lietu
vių šeimos gyvenimą?

Palauksime, išgirsime. Gal 
kai ką sužinosime dar rytoj.

Be to, tenka manyti, kad bus 
vienas kitas įdomus pranešimas 
apie gerus bargenus krautuvė
je ir vertus dėmesio patarnavi
mus kitokiose biznio įstaigose.

Klausytojas.

jos prisideda ir Penningtono 
rolėje J. Balanda. Bet bedai
nuojant padaryta klaida. Su
klupta. Vėl viską pradėk iŠ 
naujo. Jurgelionis duoda artis
tams instrukcijas, kaip savo 
dalis atlikti, dirigentas pamoja 
batonu ir solistai dainuoja, šį 
kartą gerai, geriau ir būti ne
gali. Režjsorius ir dirigentas 
patenkinti. Einam toliau. De- 
lančienė- ir Penningtonas pra
deda kalbėtis. Meilus žodžiai. 
Flirtuoja abu. Viskas tvarkoje. 
Režisorius liepia tęsti toliau. 
Išėina Knislus, policijos virši
ninkas. Išpūtęs krutinę, jaučia
si nepaprastai svarbus asmuo, 
davinėja instrukcijas dviem de
tektyvams Rumšai ir Bumšai 
(Kezis ir Svencickas) suimti 
pavojingų čigonų būrį. Už jį 
geresnio policijos viršininko ir 
neieškok. Jis viską užuodžia, 
viską žino, vagis iš jo rankų 
jau nebeištruks. Didysis polici
jos viršininkas Kniskis išeina, 
o Rumšą ir Bumša pradeda kaitą braukia nuo kaktos, nors 
slankioti po pakampius ieško
dami tų pavojingų čigonų. Vis
kas išeina labai juokingai, ko
miškai. Gerai, sušunka' težisd- 
rius toliau. Scenon išeina June 
Penningtonaitė (p. A. Steponą-

tai išeina, drovisi truputį, bet 
savo roles atlieka. Kur suklum
pa juos pataiso. Pakartojus, 
viskas išeina daug geriau. Pa
mažu, prieš akis slenka čigonu 
stovykla, čigonų vadas Džigas, 
jo pavaldiniai, Ilona. Akcija, 
įdomi akcija vis vystosi, vis la
biau užinteresuoja. Viena kita 
pataisa ir vėl tęsiama toliau. 
Kartais orchestra pradeda, 
griežti, artistai dainuoja, prtę 
jų prisideda choras ir gražios 
n|elodijos nuaidi . per tuščių 
salę.

Po antro aklo seka trečias ir' 
paskutinis, tiia vėl akcija,, dai
nos. Maišosi ir 'Penningtonas, 
ir Jonaitis, kiekvienam norisi 
įtikinti, kad jo siūlomi agurkai 
yra geriausi pasaulyje, ir De- 
lančięnė ir gražioji Ilona. Re- 
žisorius vėl vienų kitą artistą 
pataiso, orchestra pakartoja. 
Visi dirba sunkiai, stengiasi sa- 

xvo roles atlikti kuo geriausiai,, 
režisorius su dirigentu irgi pra-

pats “Pirmyn choras, dirigen
to Steponavičiau^ vedamas, la
bai daug laiko pašventė priruo- 
šdamas perstatymui ir, Jie tb, 
pyie viso prisidėjus naujoms,{

dekoracijoms, kostiu- 
tik-

“Agurkams” specialiai padary-4 
toms dekoracijoms, 
mams, šviesos efektas 
rai galima pasakyti, kad sek
madienyje “Agurkai” -- bus 
ištiesų nepakasti. < i

Eks

TautUkos Komitetas šiuomi

Atsilankius pas 
“Agurkus”

Au-Ketvirtadienyje Lietuvių 
ditorijos. salėje įvyko generale 
“Agurkų” repeticija. ‘Pasinau
dodamas “Pirmyn” chbro diri
gento p. Ch. Steponavičiaus 
man suteiktomis privilegijomis, 
joje atsilankiau. Didžioji salė 
tamsi, beveik tuščia, tik vie
nur kitur atsiskyręs žiūrėtojas. 
Bet prie scenos nepaprastas gy
vumas, susikimšimas, nušvie
stoje scenoje susispietę choris
tai ir “žvaigždės”, kurioms te
ko įvairios rolės operetėje. Jų 
tarpe duodamas instrukcijas, 
mokindamas, pataisydamas mai
šosi režisorius K. Jurgelionis, 
o priescenio burtui, .švytuoda
mas batonu, diriguoja Stepona
vičius. Orchestra griežia vieną 
pirmo “Agurkų” akto dainą. 
Melodinga, skambi, bet dirigen
tas nepatenkintas, dar ne vi
sai gerai skamba, reikia pa
kartoti, orchestra kartoja. Da
bar jau kiek geriau, bet ne vi
sai. Vėl 
kartoja.
Gugjenė 
pra

salėje iš tikrųjų šaltoka^
Pagaliau prisiartina ir kulmi

nacinis “Agurkų” momentas — 
trečio akto pabaiga — nepap
rastai įdomi pabaiga. Scenoje 
visi artistai, visas choras. Dai- 

vičienė) ir dailininkas Krefon- na “Negaliu būti be Jonuko”, 
tas (St.- Rimkus). Abu nešima- operetė, geriau pasakius, opere
tę per labai ilgą laiką. Krefon- tės repeticija ir užbaigiama, 
tas ją mylėjęs Amerikoje, bet 
netikėdamas gauti Junės’ ran- tij, 
kos išvažiuoja Lietuvon ją pa-1 ir dirigento Ch. Steponavičiaus 
miršti. Bet čia, visai netikėtai I pastangas ir bendro “Agurkų” 

turinio ir dainų, reikia pripa
žinti, kad ryt, sekmadienyje, 
vas. 21 d., 6:30 v. v. lietuviai 
sulauks ko tai nepaprasto. Re
peticiją atlankiusiam buvo tiek 
įspūdinga, pats veikalo turinys 
nepaprastai gyvas ir įdomus, 
kad drąsiai galima tvirtinti, jog 
“Agurkų” pastatymas Audito
rijos scenoje bus žymiausias 
kelių metų' įvykis ir kiekvienas 
atsilankęs persitikrins šių žo
džių teisingumu. Artistai labai 
geri, solistai — žymiausi musų 
Chicagos lietuvių dainininkai,E. Staniuliutę). Vargšui

ima ir susitinka. Nustebimo, 
džiaugsmo. Dirigentas iškelia 
ranką, pamoja, orchestra pra
deda griežti ir artistai dainuo
ja. Muzika graži, skambi. Bet 
kaž kodėl nesklandu. Pakartoja, 
šį kartą jau gerai.

Išeina skelbimų ekspertas Jo
naitis (Pr. Jakavičius), kuris 
dirba Penningtonui, garsiam 
agurkų fabrikantui. Tipingas 
skelbimų ekspertas. Kiekvie
nam nenorinčiam įsiūlys ligą. 
Susitinka gražią čigonaitę Ilo
ną
Jonaičiui smarkiai suplaka šir
dis. čigonaitė jam patinka, pra
deda meilintis. Režisorius p. 
Jurgelionis patenkintas artistų 
lošimu ir pirmas aktas užbai
giamas finale, prieš tai dar pa
sirodžius baisiam Džigui (/P. 
Stogis), čigonų vadui, Ilonos 
tėvui. Jis smarkauja, bet Knis
kis, didysis policijos viršinin
kas, sutvarko jį su savo detek
tyvais Rumšą ir Bumša.

Netrukus režisorius vėl už- 
kartok. Orchestras vėl baigia davęs artistams ir dai- 
Po įžangos solistė p. nininkams instrukcijas, diri- 

(Delančienės rolėje) gentas sutvarko orchestrą ir 
!a savo dainą. Vėliau prie repeticija tęsiama toliau. Artis-

RYTOJ
6:30 vai. va

Iš šalies žiūrint į visų artis- 
režisoriaus K. Jurgelionio

> u ■
Biblijos Studentų

programas
iš Radio Stoties WCHI

1490y^kilocycles, Chicago

Nedelioj, Vasario 21,
nuo 1:45 iki 2:45 vai. po piet

Programas bus įdomus 
įvairus, susidės iš giesmių 
kalbos.

Kalbės B. Kardelis
temoje: ‘IPasaulio Viltis”

AGURKAI
3 veiksmų linksmi ir graži komiška operetė

6 . '-‘A ■ ' > ■ . - ‘ - .. i .

Puikiausias vaidinimas šiame sezone
Dalyvauja geriausios artistiškos spėkos

Stato Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”

Po Vaidinimo šokiai LIETUVIŲ AUDITORIJOJE
Tikietai 75c ir $1.00 3133 S. Halsted St.
. ' ' __________ ■ ■ y. /■- Z_______ _______________

ir 
ir

Joseph V. Rockouski

Lietuvių Tautiškos parapijos 
Švento Kryžiaus šaukiamas 
ąvarbus mitingas. Kviečiami 
visi, kurie norėtų pHklausyti 
prie tautiškos bažnyčios. Įsto
jimas yra visai lengvas. Mi
tingas prasidės tuoj po pa
maldų, kaip 1 v. p. p. Ir po 
mitingo bus Išpildyta trumpa 
ir graži programa. ' švento 
Kryžiaus bažnyčio randasi prie 
31 PI. ir Auburn Avė. Kviečia 

klebone ir Koįviitetas.

PRANEŠIMAI

prašo ypatų pasiėmusių išplatinti tikie- 
tus išvažiavimui, Chicagos biednuomenės 
naudai, kuris įvyks liepos 3, 1932 m. 
Grybo darže, negrąžinti, bet dar pasi
darbuoti ir tų tiksėtu praplatinti dar 
Jaugiaus. Tikietai tik 20 centų. Juos 
•jalima įsigyti Aušros knygyne, 3210 S. 
-lalsted St., White Sox Garage; 610 W. 
35th St., Šv. Kryžiaus klebonijoje, pas 
(un. Mikalauską, Westville. III., para
pijos klebonijoje, 3509 S. Union Avė 
Už tai tariame ačiū varde tų, kurie kas- 
die būna šelpiami.-

Klebonas ir Komitetas. ,

Dr-stė Lietuvos Dukterų laikys savo 
mėnesinį susirinkimą šeštadieny, vasario 
20 d., 7 vai. vakare, paprastoj svet., 
Visos malonėkite atsilankyti laiku, nes 
randasi daug svarbių reikalų, kuriuos tu
rime aptarti ir privalote užsimokėti sa
vo mokesčius. — A. Dudonienė, sekr.

CLASSIFIE D ADS
Furnished Rooms *

PARENDUOSIME' kambarį, apšildo
mą, parankų, nėra mažų vaikų, pirme
nybė vedusiai porąi, galima vartot visą 
flatą, aJ. M., 3320 S. Emerald Avė.

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

Naujienų spulka
Naujienų skolinimo ir būda 

vojimo < bendrovės naijja serija 
prasideda1 su 1 d./sausio 1932 
m. Galima įstoti bilp kuriuo 
laiku, nes raštine atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro kas 
die.

Ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia, 
dėl investmentų ir pa? ankiau- 
j; ta dėl darbininkų žhionių.

Del platesnių inrormacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted Si

T. RypkeviČia, sekr

SLA. 9to Apskričio metinis "suvažia
vimas bus 21 d. vasario. 10 vai. ryte, 
-abor Temple svetainėj. 109 Vt North 
Sixth St., Springfield, III. Malonėki
te atsilankyti, visi SLA. nariai iš abiejų 
kuopų Springfield, III. ir iš visos apie- 
Hnkės, kurios po 9to Apskričio esate 
nepamirškite atsiųsti delegatus, ba šitas 
suvažiavimas bus labai svambus; bus daug 
svarbių dalykų svarstoma ir tt.

— K. M. Raczaitis, 9 Apskričio ižd.

CL ASSIFIE 5 ADS
•3MR

E(Jucational
Mokyklos

2 KAMBARIAI dėl 2 vaikinų, su 
visais patogumais, garu apšildomi, 1937 
Fowler St., iš fronto ant 3 augšto.

O - ■—

'"■'I —........— ■lll.l.l-l . - ............ m I— I
PASIRENDUOJA kambarys dėl vai

kinti ar merginos, apšildomas, $10 mė
nesiui.. 7029 S. Artetian Avė., Tel. 
Hemlock 6504.

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

PASIRENDUOJA 2 fornišiuoti kam
bariai, apšildomi, pigiai vedusiai porai 
ar pavieniems.'maža šeimyna. 6545 So. 
Talman Avė., 2 fl.

‘ —.... ‘o ■ ■ ■

RENDON kambarys su visais pato
gumais, su ar be valgio, pigiai, 4314 
Archer Ąve., iš fronto. Tel. Virginia 
2428. Galima matyti vakarais.

PASIRENDUOJA kambarys, dėl vai
kino. Pirmos lubos užpakaly.

8|9 W. - 34th Place

Gerai žinomas ir labai teisingas lie
tuvis, kuris kandidatuoja Cicero miesto 
Trustee vietai. Primary balsavimai ant
radieny, vasario 23 d. , 

t 'i A •
Jis gyvena Cicero per daugelį metų 

ir yra biznyje per šešis metus, Niekas 
negali pasakyti apie jį ką nors blogo, 
bet kiekvienas galėtų pasakyti apie jį 
daug gero. Rockouski visuomet laikosi 
savo žodžio ir butų kreditas lietuviams, 
jeigu mes galėtumei^ jį išrinkti tai vie
tai. IkiŠiol mes, lietuyiai, dar neturėjo
me savo žmogaus miesto salėje, kadangi^ 
kaip išrodo, mes niekad nebalsavome 
taip kaip turėtumėm balsuoti. Mes tu
rime vieną lietuvį ant republikonų ti- 
kieto ir balsuodami už Rockouski ant 
demokratų tikieto, mes negalime pralai
mėti. Dabar yra t, pirmas kartas, kad, 
lietuviai turi progą įstatyti lietuvį ,į 
miesto valdžią. Bet jeigu mes neisime 
ir nebalsuosime už Rockauski ir jeigu at
sitiktų demokratų laimėjimas galutinuo
se balsavimuose (o išrodo, kad taip ir 
bus), mes vėl busime pralaimėję. Todėl 
visi turjme eiti ir balsuoti, kitaip pra- 

nepali niekame. 
Jeigu męs išrinksime 

miesto valdžio- 
gins musų tęi-

eis tie, kurie nenori ir 
mums pagelbėt.
Rockouski, mes turėsime 
je lietuvį kuris visuomet 
sės. ’> i' f*-

. . y
Rockouski yra ^gerai žinomas narys 

Lietuvių Raudonos įvožės Kliubo, fin- 
nansų sekretorius Nftrth East Civic Club 
ir iždininkas Grant Works Merchants 
Bovvling >League , ir taipjau yra remia
mas didelio skaičiausngero lietuvių. Jis 
<?erai pažysta Cicero n reikalus ir galės 
tinkamai tarnauti Cicero lietuvių nau
dai. Todėl eikime visi ir balsuokime 
už Rockouski, kad , paskui galėtumėm 
su pasididžiavimu sakytis, kad ir mes 
turime savo žmogų miesto valdžioje, 
kuris gina ten mūšų reikalus.

(Šis apgarsinimas yra apmokėtas dau
gelio lietuvių, kurie trokšta matyti lie
tuvio laimėjimą. Nesiduokite susikląi- 
dinti, bet visi iki vienam eikite'ir bal
suokite už lietuvį Rockouski ant Demo
kratų tikieto. Ačiū visiems).

LANKYKMOKYKLA
Kol nebusi gana mokytas, tol skur* 

džiai gyvensi, neturėsi gerai apmoka* 
mo darbo. Skriaudžia ir išnaudoja ne
mokytus žmones. Todėl laikyk sau už 
garbę ką nors išmokti. Mokslas nu
švies naujus tau kelius, persunks tave 
išmintimi ir šviesa, suteiks galią ko
voje prieš tamsybę, prietarus, melus, 
apgavystes. Mokytam žmogui visuo
met ir. visur lengva kovoti tiek už -po
litiką, tiek už laisvę, tiek už darbi
ninkų ekonominius reikalus. Juo dau
giau turėsi mokslo, tuo geresnis ir lai
mingesnis bus tavo gyvenimas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 S. Halsted Street 
Chicago, III.

HALSTED ELECTRIC SHOE 
REPAIRINC? SHOP 

Vyrų puspadžiai ii kulnys ............... $1
Moterų puspadžiai ir kulny? ......... 75c
Vyrų veltinės skrybėles išvalomos

ir sublbkuojaįndsJt........-A................ 50c
ESTELtfe ŪTOS
1823 S. JHalsted St.

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų ątvažinokh 

į studiją arba pasukit J namui 

3315 So. Habtcd St.
' Tel. t5i4

* — .............. ... .................................................................................... u

Orėsiu Dezaininiman 
Dreslų Siuvimas 

b V Skrybėlių Dirbimas 
■H Mes teiktame ekspertu Instrnk 
1M eitas Šiuose kursuose. Dienomis 

ar vakarais. Žema kaina, file 

knygiitčs apie rurei), kuriuo

I Men išmokinsime kaip denal 
nintl ir padaryti trraHiaa «kry 
MlflR. kpl mbklilatSe Diplomo* 
duodamos, ĄiteikHe ar rašykit 
dėl nerpokamoe knygrutCn. 

MASTKJt; (lOLLEOK

Draugijos Lietuvos Ūkininkas mė
nesinis susirinkimas įvyks vasario 21 d., 
1 vai., Meldažio svetainėje, 2242 West 
23rd Place. — S. Lenkauskienė.

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial
Pinansai-Paskolos

KAMBARYS ant rendo^ vyrui ar 
merginai $5.00 į mėnesį. 1616 South 
String St. 2ras augštas, iš fronto.

RENDAI kambarys, apšildomas, pi
giai su valgiu arba be valgio. Antros 
lubos. 343/ So Emerald Avė.

KAMBARYS ant rendos dėl vaikino 
apšildomas, gali pasigaminti valgį. Ren- 
da pigi, arti Kedzie Avė. 5216 South 
Whipple St., Imas augštas.

Mes pildome 1931 
tnetų

Income Tai
SAUGUS INVEST 

MENTAS
Reikalinga $5000 ant pirmo 

morgičiaus. Geras užtikrintu*- 
mvestmentas. Kreipkitės • 
Naujienas, 1739 S. Halsted St 
Box 1382.

IŠSIRENDUOJA visas išfornišiuotas 
fjatas. merginoms., vaikinams arba vedu
siai porai. 4630 So. Wbipple St„ 2 ’u- 
bos, Lafayette 8561. '

blankas

Kam reikalingas toks pa
tarnavimas užeikite į

Naujienas
1739 So. Halsted St.

1 . u

Ofiso yalandos kasdie 
' nuo 8 iki 8 vakare. t i

Šventadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po piet.

RAIMA
| ITHEATREfl

35 & Halsted Sts.* 
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie
Dvigubas ‘ programas 

“Aroilnd the World 
in 80 minutes”

su 
DOUGLAS FAIRBANKS

'ir ■ < .•

“Under Eighteen”
su 

MARIAN MARSH

Taipgi
Komedija, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai. 
' ———I

MILDA
Theatre

3142 S. Hahted St.

y Šiandie 
Dvigubas programas 

“Peach O’Reno”
Aert WHEELER IR ,

ROBERT WOOLSEY

“Sboky” 
JACKIE COOPER. 
ROBERT COOGAN

Taipgi 
Komedijos, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai

IEŠKAU $2000.00 — $3000.00 pa
skolos (pirmų margičių) ant namo. 
2113 So. Halsted St. Tel. Canal 7055.

TIKRA PROGA
CHRYSLER vėliausio modelio seda

nas. Mano vartotas tiktai šešis mėne
sius turi būti paaukotas už cash. Ka
ras yra absoliučiai kaip naujas. Mano 
atsargiai išvažiuotas tiktai kelis tūkstan
čius. mylių.* Kainavo man virš $1,800. 
šeši mėnesiai atgal. Paaukosiu jį 
tiktai $400. Atsišaukite bile laiku 
dėlto j.

3104 North Lincoln St. 
Ist flat.

už
ne-

GYVENIMO PROGA
STUDEBAKER “Commander” vėliau

sio modelio sedanas. Našlė yra privers
ta paaukoti jį už pigią kainą. Karas 
veik visai nebuvo vartojamas ir yra kaip 
dieną pirktas. Priimsiu $275.

2538 North California Avė.
\ - 1 st f lat.

STEBĖTINAI pigiai parsiduoda au
tomobilius Nash, beveik naujas. Paim
tas už skolą. Kas pirmas — gaus bar- 
geną. 6533 So. Fairfield Avė.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

AUKSORIŲ ir Laikrodininkų Domei. 
— Mes parduosime labai pigiai vis) s ta
ką, medžiagas, įrankius, muzikalius in
strumentus ir tt„ kurie priklausė Ralpb 
Globis, 927 W. 33 St.

Personai
^ysmenii lejĮIco

PAIEŠKAU savo brolio Charles Pu- 
rono. -— John Puronas, 77 N. Broad- 
way, Aurora, III.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

ESU flat janitorius, noriu mainyti 
savo darbą. Atsišaukite nuo 2 iki 9 
vakare. Tel; Prospect 7180.

FORNIŠIUOTI. šviesus, apšildomi 
kambariai, prie geros trahsponacijos. Iš- 
sirenduoja už labai prieinamą kainą. 
Klauskite Store, 2300 W. North Avė.

bus’ness Chances
Pardavimui Bizniai

TURI būt parduota grosernė ir bu
černė su namu ar be namo. Specialiai 
žema kaina. 2542 W. 45th PI.

PARDAVIMUI grosernė, švarus ata
kas, pigi rendą, kambariai užpakaly. 
Atsišaukite tarp-7 ir 8 vakare.

2109 S. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
arba priimsiu pusininką. 10236 So. 
Michigan Avė. Roseland.

• J " '------------------ --
’ PARDĄVMUI bučernė ir grosernė su 

maŽn namu. '
Tel. Lafayette 8780

PARDAVIMUI restaurantas su room- 
inghouse, yra gaudžius; priežastis par
davimo. vienai motcrei perjunku. 2113 
So. Halsted St. Tel. Canal 7055.

PARDAVIMUI grosernė ir delikate- 
sln, geras biznis, prieinama kaina, Ro- 
selande. Kreipkitės 10945 S. Edbrooke 
Avė. '

SOFT DRINK PARLORIS ir Kotelis 
pardavimui arba rendai. Vieta dėl biz
nio labai patogi ir pelninga. Rašykite 
Box 1395, Naujienos, 1739 South 
Halsted St.

PRIVERSTAS parduoti Soft Drink 
Parloč įsteigta, gera vieta. Nebrangiai, 
4107 So. Ashland Avė.

i ■ - .. ............... ■ ■-* --
RESTAURANTAS tirštai apgyvento] 

apielinkėj ir gerai įrengtas. Mainysiu 
ant gero loto, automobilib, namo ar pir
mų morgicių, vieną biznį ar su namu. 
Turiu 2 bizniu, dviejų negaliu pri
žiūrėti.

3649 So. Halsted St.
Yards 4376

PARDAVIMUI arba mainymui gro- 
sernė su namu. Mainysiu ant farmos, 
ar ant mažo namuko.

4345 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA
STAUČIŲ SAPA.

8|5 W. 35th St.

tĮelpWahted—Feni^
REIKALINGA moteris, patyrusi in

dų plovėja. x
4169 S. Halsted St.

REIKALINGA pagyvenus moteris ar
ba mergina prie namų darbo ir vaikus 
prižiūrėti. AtsiŠaukit nedėlioj. 4821 
Newport Avė., 1 lubos.
^iiMun^.Į ./n ii.iih Į ...... .u.,i... ..n.,.....................-

■ Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo dzenitoriaus pafeel- 
bininku, esu unijistas, nevedęs, blaivus. 
Šaukite Kedzie 3587.

Real Estate For Sale
Namai-žemg Pardavimui

BARGENAS. — 2 augštų mūrinis, 
2 po 6 kambarius, visi šviesus, karštu 
vandeniu šildomi, gerame stovyje. Mor- 
giČiaus $6,000. Pusė bloko nuo Hum- 
boldt parko. 3239 Potomac A Ve. Tel. 
Belmont 6521,

PARDAVIMUI arba mainymui biz
nio namas. Mainysiu į dviflatį. bun- 
gaiow ar cottage. 2622 W. 69 St„ 
Prospect 0833.

5 _______ _
PASIRENDUOJA 4 ruimų flatas, 

elektjra, vanos, antras aukštas. Renda 
18 dolerių. 4213 S; Artesian Avė.

....  I >■« 11 M — — ■> —«l I——— ■! » I I I 
BARBER SHOl/

Darbščiam barberini už labai žemą 
kainą, nuo gegužės 1 d., parenduosime 
Barbernę, kuri randasi 2415 W. 
Street.

DRAPER 13 KRAMER 
341 E. 47th St. 

Tel. Oakland 1356

PARDUOSIU, mainysiu arba iiren- 
duosiu 5 kambarių namą, 2 ga
lima laikyti karvių arba paukščių. Sa
vininkas 1021 W. 60 St. Telefonas 
Englewood 2110.

63rd

DIDELIS BARGENAS
3 akeriai Žemės su sodu, 6 kambarių 

namas, apšildomas, elektriką, gasas, sto
ras ir gasolino stotis, ant didžiausio 
kelio nuo Chicagos į Detroitą U. S. 12, 
Hartford, Midi., .arba mainysiu ant 
namo,

.arba mainysiu

A. LADOVIČIA
2428 W. 45 Placc

2 KAMBARIAI ant rendos, karstu 

vandeniu apšildomi, labai pigiai, 4523 
Sol Fairfield Aye., .1 augštas.

TURI BŪTI PARDUOTA 6 kamb. 
rezidencija, furnasu šildoma, 2 dideli 
stikliniai porčiai, 2 karų garažas. Asess- 
menta.i užmokėti. Pirmas morgičius at
naujinamas. Atdara apžiūrėjimui, 1159 
S. Highland, Oak Park, III.




