
\

Vf _A_

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

Phone Roosgvelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Yietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XIX Kaina 3c

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Bnterad as second-class matter March 7, 1914 at tho Post Office at Chicago., HLe
■ under tho Act of March 8, 1879

—------------------------- --------------------------- .----------—----------------------------------------
Chicago, III., šeštadienis, Vasaiis-February 27 d., 1932

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS_J Th« LIThuAnian Daily News

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

Phone Roosevelt 8500
•t ' . . ..................... ■ ■ "■•i

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

I
I

1 No. 49
-----------------------------------------

Japonu Lakūnai Sunaikino Kinijos Oro Laivyną
...  - -- --------- .--p.........           .k....... ..... -------  ------- -....

Apsupo Kiangvvan’ą 
ir pasiryžo kinus nu

marinti badu
Abi pusės stiprina pozicijas prisirengda 

mos prie lemiančio mūšio kitą savaitę
Kiniečtei atlaikė smarkiausius Yoshinori Shikarawa. Dvi divi- 

Japonų puolimus ir padarė zijos jau kelyje ir trys kitos 
jiems daug nuostolių divizijo baigiamos mobolizuo- 

---------— ti. Iš to spėjama, kad lemian-
Shanghai, vas. 27. — (rytų Itis mušis įvyks kitą savaitę., 

laiku)—Atkakliame vidunrak- Į ir abi pusės skubėdamos dau- 
čio mūšyje kiniečiai išvijo ja
ponus 
linkės 
lyto.

Bet 
japonai xpo karšto, pragariško 
mūšio su kinais apsupo Kiang- 
wa'ną. Jaf>onų karo vadas pa
reiškė, kąd jeigu jie negalės 
kiniečius išnaikinti bombomis, 
juos išmarins badu.

Japonai įsibriovę į Kinijos 
. vidurį / f

Vakar rytą dvidešimts pen
ki japonai orlaiviai užpuolė ir 
smarkiai. bomb^davo £ąng- 
ęhowo aerodromą, kuriarfle bu- 
Vo susispietęs visar-kinų oro 
laivyno branduolys. Mušis ėjo 
kelias valandas ir kuomet pen
ki kiniečių aeroplanai pakilo j 
orą ir pradėjo į juos kontr- 
ofenzyvą su kulkosvaidžiais, ja
ponai juos užpylė kulkomis. 
Kiniečių orlaiviai degdami pra
dėjo pūlti j žemę. Nuolat tęs
dami bombardavimą japonai 
visai sunaikino aerodromą - ir 
į šipulius pavertė visus kiniečių 
orlaivius.

Hangchowo miestas Randasi 
apie šimtą mylių į pietvakarius 
nuo Shanghajaus ir jame bu
vęs aerodromas buvo viso Ki
nijos oro laivyno centras.
Kinai atlaikė japonus puolimus

f
Tiek ties Kiangwano kaimu, 

Miaochangchen ir Chapei kinai 
parodė didžiausj atkaklumą ir

• vykusiai atlaikė arba atrėmė 
smarkiausius, žutbutįngus ja
ponų puolimus.

Japonai nieko nepešdami ir 
po ilgo Kiangvvan’o bombardavi
mo, pradėjo j mūšį traukti 
naujai atvykstančią kariuomenę 
ir tik tuomet, paneŠant didžiau
sius nuostolius, jiems šiaip taip 
pasisekė apsupti kiniečius tame 
kaime.

Lemiantis mušis įvyks kitą 
savaitę

Slapti pranešimai iš Japoni
jos į Shanghai patvirtina, kad 
japonai siunčia visą kariuome
nę į mūšio lauką su generolu

iš Miaochangchen apy- 
ir atlaikė pozicijas iki

prie Kiangwano kaimo

gina savo kariuomenes ir stip
rina pozicijas.

“Alfalfa Bill” sužeistas 
automobilio katast

rofoje
Indianftpolis, Ind., vas. 26. 

—Oklahoma valstijos guberna
torius ir kandidatas i Ameri
kos prezidentus “Al lai fa Bill” 
Murray smarkiai sužeistas au
tomobilio katastrofoje ties 
Alexandria, Ind.

Cukraus kaina labai nu
puolė

- Paskuti-Chicago, vaS. 26.
nėmis dienomis labai žemai nu- J
puolė cukralis kainos, žalias 
cukrus New Yorke ir kituose 
tos pramonės centruose parsi
davė-už 2.88 centus už švara.

L

Iš tų 2.88—2 centai eina val
džia už muitus ir mokesčius.

Vilniaus biudžeto 
klausimas lenku 

seime
Patys prisipažįsta nuvarę Vil

nių į didžiausj skundą

Varšuva. Lenkų seimas svars
tė Vilniaus krašto biudžetą. Sei
mo atstovas ir buv.. ministeris 
Stanevičius charakterizavo Vil
niaus krašto ekonominę padėtį 
laba*! tamsiomis spalvomis. Sta
nevičius, tarp kitko, pareiškė: 
“prieš karą Vilnius buvo dide
lės valstybės administratyvinis 
centras ir gana žymus preky
bos centras. Po karo Vilnius 
virto ' centru vienos iš netur
tingiausių vaivadijų. Uždary
ta siena nukirto prekybos gys
las. Pramonė negali plėstis, 
hes nustojo rinkos ir Vilnius 
patenka kaskart į didesnį skur
dą. Lenkų lietuvių susitarimas 
tebūnie ne vien vyriausybės ir 
užsienių reikalų ministerio, bet 
taip pat visos lenkų visuome
nės uždavinys. Giliai t tikiu, 
kad lietuvių brolių tauta su
pras, jog ta. valanda, k kada ji 
ginkluota ranka sieks Vilniaus, 
bus taip pat paskutinė valanda 
Lietuvos nepriklausomybės”.

[Acme-P. 8 A. Photo] ” •
Mušis dėl ShAnghai-Ni-Jtking* geleži n kelio stoties. Kiniečiai bent kelis kartus atmušo japonų 

' ątakas.

Karo su depresija 
Komitetas surado 

virš 78,000 darbų
Galutinas Komiteto tikslas ap

rūpinti 1,000,000 bedarbių už
siėmimais į

Nušoko 7,000 pėdų i 
žemę

Washington, vas. 26. —Ame
rikos laivyno lakūnas. Frede- 
riek M. Trapnell su parašiutu 

i iššoko iš sugedusio orlaivio, iš
kilusio 7,000 pėdų į orą ir pa
siekė žemę be mažiausios žaiz
dos.

Sovietų pasienio 
sargyba išnaikino 

80 pabėgėlių buri
Iš 100 tik 20 išliko gyvi ir pen

ki nesužeisti

Ame- i

Vokiečiai Reikalauja 
Užimti Klaipėdą ir 
Pakart Gubernatorių
Isteriškas vokiečių mitingas Berlyne pasi

baigė kumščių kišeniuose rodymu
Blaivesnioji vokiečių spauda ne

laukia gerų pasekmių iš Klai
pėdos krašto kiršinimo

jų atstovų. “Memelląndbundo” 
vėliava stovėjo kampe, aptrauk-, 
ta juodu šyduf šio ryto “Deu
tsche Allgemeine Zeitung”, 
tarp kitko, patvirtina, kad “Me- 
mellandbundo” Tautų Sąjungos 
klausimu nagrinėjimo procediu 
ra' trunkanti gana ilgai. Tokiu 
būdu vokiečių vyriausybės rei
kalavimai nepasiektų tikslo, 
jei Tautų Sąjunga n e vykdysi an
tį Vokietijos reikalavimų, Vo
kietija turinti padaryti savo iš* 
vadų Tautų Sąjungos atžvilgiu, 
visai neatsižvelgdama į posė
džiaujančią T. S. Tarybą, 

i t «

šaltesnieji vokiečiai perspėja 
karštagalvius

- » » - h * z

Vokiečių nacionalistų laik
raštis “Tag” sako, kad vokie
čių nacionalistų frakcijos Prū
sijos landtage įteikė tokią in- 
tem^liaciją: “Prūsijos vyriau- 
syhė prašoma tuojau paveikti 
-Reicho vyriausybę, kąd imtųsi 
visų priemtfrtių prięš Lietuvos 
vyriausybę lt nebukštautų im
tis ir represijų smaugiamai vo- 
kietybei Klaipėdoj apginti.”

Dalis vokiečių spaudos pra
dėjo rengti savo skaitytojus 
prie galimo Vokietijai nepalan
kaus sprendimo Tautų Sąjungos 
Taryboj. -

“Deutsche Tageszeitung” Že
nevos korespondentas rašo, kad 
staigi Lietuvos 'ministerio Dr. 
Zauniaus kelionė į Ženevą nie
ku budu nereiškianti Vokietijos 
laimėjimo. Dar vakar Ženevoje 
buvę kalbama, kad Vokietija 
Tautų Sąjungos Taryboj lai
kysiantis labai griežtai, bet 
šiandien atrodą, kad kai kurie, 
sluoksniai patarią elgtis nuo
laidžiau. Tačiau, pasak laik
raščio, ši taktika Vokietijai iki 
šiol nieko gero nedavusi.
Fašistai reikalauja siųsti karo 

laivus
Fašistų laikraščiai “Voelkis- 

che Beobachter” ir “Angriff” 
reikalauja, kad Klaipėda užim
tų Rytų Prūsijos Reichsvaehro 
divizija ir kad* į Klaipėdą butų 
pasiųstas kreiseris vokiečių gy
ventojams apsaugoti.
t? . ------------------- ---------------------------

Kaunas, Lietuva, vasario 14. 
— Eltos žiniomis iš Berlyno, 
“Memellandbundas” ten buvo 
surengęs didelį viešą protesto 
mitingą prieš Klaipėdos krašto 
‘Vokiečių smaugimą”.

“Memellandbund” (Klaipėdos 
krašto sąjunga) yra tam tikra 
vokiečių organizacija Vokieti
joj, įsteigta su tikslu palaikyti 
ir finansuoti vokietininkus 
Klaipėdos krašte ir varyti pro
pagandą už Klaipėdos krašto 
grąžinimą Vokietijai. 

I '
Didvokiškų rėksnių isteriką
Kalbose, kurias pasakė tos 

sąjungos valdybos nariai, bjau
riausiu budu buvo ,šmeižiama 
Lietuvos vaidas. Rezoliucijoj^ 
kuri pąsiųsta Reicho kancleriui 
ir užsienių erikalų ministeriJiTT 
tarp kitko, reikalaujama, kad 
Tautų Sąjunga panaikintų Lie
tuvos suverenumą Klaipėdos 
krašte ir grąžintų jam iki 1923 
metų buvusią padėtį. Taip pat 
reikalaujama atstatyti . guber
natorių Merkį ir paleisti šaulių 
sąjungą Klaipėdos krašte.

Susirinkimo dalyviai kelis 
kartiis nutraukė kalbėtojus plo
jimais. Buvo girdėti šukių: 
“Užimti Klaipėdą! Pakarti gu
bernatorių”! ir pan. Karštai 
buvo’plojama buvusiam Klai
pėdos krašto direktorijos pir
mininkui Bettcheriui už jo “vy
rišką elgesį” ir seiinelio pirmi
ninkui von Drcsslęr už “jo at
sisakymą kalbėtis dėl naujos 
direktorijos sudarymo”.

Mitinge dalyvavo Vokietijos 
vialdininkah

Įdomu pastebėti, kad “Me
meliandbundo” pirmininkas mi
tingo pradžioj, dėkodamas su
sirinkusiems už atsilankymą, 
specialiai padėkojo susirinkime 
buvusiems Vokietijos ir Prū
sijos valdžios įstaigų atstovams. 
Tarp šių atstovų buvo ir vienas 
užsienių reikalų ministerijos 
valdininkas. Taip pat mitin
gas įvyko buvusiuose aukštes
niuose rūmuose, kurie priklau
so Prūsijos vyriausybei. Mitin
ge oficialiai dalyvavo visa eilė
vokiečių partijų ir organizaci- virš tūkstantis regančiųjų.

Viena, Austrija, Vas. 26. — 
Iš Bukarešto, Rumunijos, pra
nešė, kad sovietų pasienio sar
gyba nušovė 80 vyrus, moteris 
ir vaikus, kuomet jie mėgino 
pęreiti skersai užšalusią Dniest- 
ro upę i Rumuniją. Iš šimto 
pabėgėlių tik 20 pasiekė kitą 
pusę.

Pabėgėliai aiškino rumunu 
policijai, kad jie bėgo iš Sovie
tų su šeimynomis ir vaikais, 
norėdami išvengti karo tarna
vimo, nes paskutiniu laiku nau
jai mobilizuoti ’ pulkai buvo 
siunčiami i Sibiriją ir Mand 
žuriją. Nenorėdami važiuoti į 
Sibirą, jie pasiryžo bėgti.

Vos spėjus pabėgėliams pa
siekti ups vidurį, sovietų sar
gybą pradėjo smarkiai šaudyti 
ir be pasigailėjimo nudėjo be
veik visą būrį. Iš dvidešimts, 
pasiekusių Rumuniją, vos pen
ki buvo be žaizdų.

New York, vas. 26.
rikos Legijonui pradėjus kovą 
su nedarbu vasario 15 d. Na- 
cijonalis Komitetas Karui su 
depresija jau suradę. 78,076 
darbus įvairiems bedarbiams, 
kurie ikišiol neturėjo jokio dar
bo. Sumanymas pradėti šį ka
rą ir surasti vienam milijonui 
bed ar b i ų už s i ėm imus k i 1 o Ame
rikos Legijone, kuris’ pradėjo 
tuojau imtis darto ir sudarė ko
mitetą į kurj įėina American 
Fedetation of Labor, National 
Advertiser’s asociacija ir kitos 
mažesnės organiza'cijos, kurios 
komitetui talkininkauja.

paskutinėmis žiniomis aš
tuoniolika didžiųjų gelžkelių li
nijų prezidentai pranešė, kad 
jų linijos paskyrė agentus pa
dėti komitetui darbe. Egzekuty- 
vis direktorius M. McKee ir 
Carl Byoir, mobilizacijos direk
torius, gayę apie tai žinią pa
skelbė, kad karas gavęs tokius 
talkininkus savo tikslą netru
kus atsieks ir suteiks progą tū
kstančiams geležinkelių linijose 
užsidirbti pinigų pragyvenimui.

Paskutiniai pranešimai pa
rodo, kad daugiausiai d'aTbų 
rasta Wisconsin ir Minnesota 
valstijose. Antrą vietą užima 
Californija ir New,York.

22 miestuose surinkta $8,- 
266,510 aukomis ir tie pinigai 
bus išleisti “padaryti” darbus 
bedarbiams. Vien Minneapoliš 
mieste surinkta $4,536,655 ir 
Uticoje, N. Y.—$1,738;000.

šią savaitę kare dalyvavo 36 
valstijos ir 136 miestai, bet ir 
kitose valstijose Legijono ir 
kitų organizacijų nariai rankų 
nenuleidžia ir karas atkakliai 
tęsiamas. <

Komiteto, viršininkas tvirti
na', kad prieš termino užsibai- 
gimą Legijono tikslas bus at
riektas ir milijonas bedarbių 
bus aprūpinta užsiėmimais.

■..............................-.....................j

Paryžius, Francija, vas.; 26,^- 
Franci jos senate * svarstoma - P 
statymas, kuris suteiks mote
rim? teisę dalyvauti rinkimuose 
ir balsuoti.

Sako^Hooveris jau 
pradeda linkti 
prie slapiųjų

Ieško kito republikonų kandi- 
/ dato

New York, vas. 26: —J. J, 
Raskob, demokratų vadas pa
skelbė, kad Hooveris parodė 
norą kandidatuoti į prezidentus 
permainęs savo nusistatymą 
prohibicijos klausimu slapiųjų 
naudai. Tokiame atvejyje, sau-

Judą, išdaviką. Spėdamas pana
šią nusistatymo permainą, į 
Washingtoną atsilankė Penu • 
sylvanijos gubernatorius G. 
Pinchot ir tarėsi su progresy
viais republikonais apie, kitą re- 
publikonų kandidatą, kuris bėg
tų prieš Hooverį.

Darrovv rengiasi vykti į Havvaii 
teismą

New York, vas. 26. —Garsus 
kriminalis advokatas Clarence 
Darrow pareiškė, kad labai ga
lima, jog jis išvažiuos į Hono- 
lulu, kur dabar teisiama keturi 
baltieji už nužudymą honolulie- 
čio, kuris išgėdino vieno kalti
namųjų žmoną.

Nesutarimas Lietu 
vos vyskupų tarpe

Telšių vyskupas išvyko Romon

Kaunas.—Vilkaviškio vysku
pas Karosas uždraudė kunigui 
Krupavičiui laikyti žemės uk. 
Akademijos studentams pas
kaitas.

Šis draudimas daugelį ką su
domino, tačiau priežastis to 
draddimo tik dabar aiškėja, kai 
Telšių vyskupas Staugaitis su 
savo oficialu kan. Narjausku 
išvyko Rojmon pas Popiežių.

Pasirodo,; kaip tam tikrose 
sferose kalbama, kad vyskupų 
tarpe kilę' nesutarimų. Atvykus 
Vatikano atstovui kup. Aratai 
ir pradėjus derybas, kad vys- 
kupu^ sutaikintų su tautinin
kais, sutarimui pritarę arki
vyskupas Skvireckis ir vysku
pas Karosas. Tuo tarp griež
čiau ideologiškai nusistatę visi 
kiti vyskupai, laikąsis kįtokios 
nuomonės. Kad visus nesuta
rimus galutinai išaiškintų, vys* 
kūpąs Staugaitis ir išvykęs Ro 
mon

Varšuva, vas. 26.— Del la
bai šalto oro Vilnijoje paplito 
gripas. Iki šiol užregistruota' su

T

VELYKOMS
i >

pa- 
šią

Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 

telegrama per

MAUUOElNm
1739 So. Halsted Si

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

PROGRAMAS
Sekmadieny,

Vasario 28 dieną
1$ Stoties
WGES

1360 kilocykles

6 vai. vakaro

SS

Siūlo juokdarį WiU Rogers 
prezidentus 

______ j

Sacramento, Cal., vas. 26. — 
Los Angeles mieste susidūrė ko 
rriitetas, kuris varo kampaniją 
uždėti garsų juokdarį Will Ro
gers ant demokratų tikieto į 
Amerikos perzidentus. Komite
tas jau surinko apie 2,00Q 
rašų, nuo balsuotojų, kfirie 
kandidatūra rems.

Rado 8 svarų grybą
Los Angeles, vas. 26.— Los 

Angeels miesto paęke rado 8 
varų grybą. Jis buvo 13 colių 
storumo ir dviejų pėdų aukščio.

Chicagai ir ąp’elinkei federa- 
Ils oro niūras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, lepgvi pietvakarių ir 
vakarų vėjai. Vakar žemiausia 
temperatūra buvo 40, aukščiaų- 
si‘a—66.

Saulė teka 6:80; leidžiasi 
5:36. I

i M
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Wilkes Barre, Pa
Iš SLA. veikėjų konferencijos.

Vasario 21 d., 10 vai. ryto, 
įvyko Union Hali, 12 E. Mar
kei st., veikėjų nepaprasta 
konferencija, nes ne tik buvo 
šaukiami veikėjai iš SLA. 7-to 
apskričio apylinkės kuopų, bet 
taip pat atvyko iš $LA. 1 aps
kričio net keturios mašinos. 
Viso dalyvavo veikėjų virš 40.

Svarbiausias tikslas to suva
žiavimo, sudaryti dviejų ap
skričių bendrų frontų prieš tų 
nelabųjį Bagočių ir socialistus. 
Vadinasi, neįsileisti juos į Pil
domų Tarybų. Iš stambesnių 
veikėjų dalyvavo du Įstatų 

ijos, nariai, — vietinis 
J. S. Lopatto ir P.

Pa.

atgal. Na, ir tąs žmogus girdi, 
nori būti SLA- pxemw|ui

Jau buvo besirengiamų prie 
balsavimų, kaip štai įeina F. 
Živatas iš Serąnton, J’a. Pir
mininkas paaiškina, kad jau

pir-
Pit-

adv.
Birštonas iš Shenandoah, 
Buvo ir prez. St. Gegužis.

Ša uk i u i pos k on f er e nei j os 
mininkas A. Galinskas iš
tstono pastebėjo, kad svetainė
je randasi keli, taip sakant, 
neprašyti svečiai. Jiems liepė 

.apleisti svetainę, kų pastarieji 
ir padarė. Atidarius konferen
cijų, A. Galinskas atsisako nuo 
pirmininkavimo vietos. Pirmi
ninkauja V. Kamarauskas. 
Pirmiausiai praneša, kokiu 
tikslu yra sušaukta ši veikėjų 
konferencija ir praneša, esu 
kandidatai į P. Tarybų ant 
prezidento yra šie: Bagočius, 
Gegužis ir Bačiunas. Pirminin
kas .davė daugiausiai vėjo Ba

bajsų, kų4 p^eikšlų ąųy.o n^o- 
W ape jtin^n^)^ kanįi- 
datų į m-^de^us. p. Živa<M 
pamoja ranka ir sako: bus ge
rai ir taip. Nominuota Gegu
žis, nors ne visi dalyvavo bal
savime, o į vice-pirmininkų A. 
Mikalausku, kadangi nesirado 
kito kandidato! Po to einama 
prie iždininko, — Gugis ar 
Taraila? Vienas kalba, kad sjĮ 
Gugiu reikia apsižiūrėti, nes 
jam esą žinoma, kad pas Gugį 
buvę 95 lukstųnčiai dolerių ir 
kad daug pinigų investinęs į 
■‘prapertes** ir kokius ten nuo
šimčius neįškolektąyęs. Ima 
balsų iš 1 apskričio veikėjas. 
Jis įrodinėja, kad tokie užme
timai Gugiui yra be pamato 
ir, kiek jam žinoma, Gugis yra 
švarus žmogus ir tinkamesnio 
iždininko negalima rasti. O 
kaslink tų pinigų ir investmen- 
tų, tai apie tai gali tik paaiš
kinti prez. Gegužis, nes jam 
yra tas dalykas geriau žino
mas. Prez, St. Gegužis aiškina: 
Kas link invcstmcnlų, tųi iždi
ninkas nekaltas, nes jeigu visa 
P. Taryba nutaria kiek pinigų 
investuoti, tai be Finansų Ko-

—....... ... Wfk!'- W.Į'
nebuvo spękų, jkad bolše^U;
ata^ ^muįįųs. Tąft 
beipjr# frontų su ąoriaę^tąįs, 
Kadį šiandien ją# $ boįševi- 
kų pusės nėra pavojaus SLA., 
tai spcjąliptų nekeikia. Tųi-. 
gi, ar socialistams už apgyni
mų organizacijos nuo bolševi
kų pavojaus reikia (kaipo at
lyginimų) parodyti špyjgų?

Einama prie balsayimo: Ta- 
rcila 16 balsų, Gugis 13. Kiti 
kandidptaį be ginč# jmi'Vųry- 
ta, /ims jį# įjųvp tr^p^as 

vaĮ. po pie- 
,tų turėjo prįąd^ti SLĄ, 7-to 
apęjkriėįo šuvažiavinias.

NAUJIENOS, Chieago, UI. 
■■amt nw»W,iiiiį«l|»iitt''jiĮiM 11 lįi-tJfe1 -nanr .... w

tas į prezidentus St. Gegužis 
kaipo tinkamiausias kandida
tas. Vienas kitas trumpai kal
ba. už Gegužį. Kiek daugiau 
kalbėjo P. W. Birštonas apie 
Gegužio nuopelnus SLA. orga
nizacijai. Gi apie Bačiūnų P. 
W. Birštonas pasakė, kad kiek 
jam žinoma, Bačiunas prie 
SLA. prisirišę tik apie 3 metai

Tik Per

linta juos investuoti. O jeigu 
Fjn. Komisija rekomenduoja, 
tai tada myestiuaiųa. O dėl tų* 
95 tūkstančių dolerių laikymo 
ant rankų pas iždininkų, tai 
esu jam nėra tikrai žinoma, — 
ar buvo tiek, ar ne. Bet šian
dien, esu žinoję kokie laikai. 
Kartais daug pinigų sueina, o 
nepasitaiko progos investuoti. 
Kų darysi: į bankų dėti irgi 
pavojinga, nes patys ^matote, 
kad bankai užsidmįo. T^dČl to 
kartais negalima išvengti. 
(Primetimas, kad iždininkas 
K. Gugis laiko Susivienijimo 
pipigus “ant rankų”, vadinasi, 
pas save, yra be- jokio pa
grindo. Visi pinigai yra pade-

S(LĄ. 7-to apskr. suvažiavi
me njekū gero penu veik ta. Vi
so delęgaių dalyvavo $6, alr 
stoya^.aml 17 kuopų. Valdy
bos rapoATųi iriai priiintk Ju- 
bilįejipio ą^yaiksčiojįmo ra
portus |)riimtas. Liko nuo a^)- 
vaikščiojimo $2.38. Jokių įne- 
šiinų nuo kuopų nebuvo. Dau- 
giauriaį lajko vėl praleista jP. 
Tarybos riūkUnM reikalu. Čia 
jau pasirOjdč įy Račiūno šali
ninkų.. JRuyo net karštų 
kirjtunų- <jeguŽAu .šaKiiij?kai j-' 
roiįįpčjo, kad gegužis .dau^ųu 
turi tarp wi,U pasijikėjim* 
ne^ų Bučiukus, Q 7-tto apskri
čio ribose nariui net stovi, 
kaip “kriepastis” už Geguž? 
Bacįuiio šalininkai sako, kad 
Ge^u^iui yeikįų ,a.lsįsakyti nuo 
kanduĮaAurus, nes jis tarp na
rių Aietųri^ iitakos.

Ąš imu balsų išpręsti tų gplT 
čų. Įrodinėja, kiek Gegužis tu
ri įtakos tarp SLA. narių. Pa
siremdamas nominacijų davi
niais, aš štai kų pasakiau: Ant 
prezidento viso paduota 6,834 
balsai. P-as Gegužis gavo vqs 
vos 1,488. Reiškia, 5,346 bal
savo už naujus kandidatus. 
Toliau viso balsavimuose da
lyvavo 252 kuopos. Gegužis ne
gavo nei vieno balso 143 kuo
pose. O kurios ir balsavo, tai 
už jį paduota tik l-ĮJ-3-4-5 bal
sai. Tokių kuopų rųndasi 60 
Visas į krudų sudėjus, bus 203 
kuopos. Tik iš 49 kuopų Gegu
žis sudarė tuos balsus. Wil- 
kes-Barrc apylinkėj, kiek man 

prezidento viso 
gavo

butų prisidėjusi prie bolševi
ku? šiaudu j?į,sų5 
tąs butų po strtlincų čebalu 
pamintus. P^ąidjėkloj.apt socia
listams, šiandien, organizaci
ja išgelbėta nuo pavojaus. To
liau F. živatas sako: 
manymu, reikia sušaukti su-- 
važiavimų \ir« sudaryki Užeitą iš 
deįiiokra,li^ ^isį(ičiiWnj 
Žalpių — $ m-
saęiąlMy- W«W IVfc 
sayiipo: guyo £7 fe?)-
sus, Bačiunas 8» Ir taip visi 
pervarytų be i. PMipri.eš.mimo 
senieji J?, T. nariai.

—S t. Žukauskas.

kad tie geri santykiai butų pav 
įflįjkoįmi ir ateityj,. Pasitaikė 
dviem skirtingų pažiūrų choųrm 
dainuoti viename parengime. 
Kai vienas choras dainuoja, tai 
ki|o choro nariai nesigaili ka
tučių,— jokio pavydo bei piktu
mo nesimatė:* Labai pagirtina, 
kad Kenosh^ gailės mylėtojai 

su^v^į.

•••■ rnn* •••*.♦

Visųlaos žinio

Ncsepa.i iSUi P- J. Kaspučiu ųš 
SLĄ. 338 jaunuoliu 

kjup^ps susirinkimu. Kadaų^T 
esu Susi vieni j imo narys, tai 
man b.uyp įdomu k#ipj
jaunuoliai veda savo susirinki
mus ir PaMrib kuo jję, l#biąų • 
domisi. Kai dėl susirinkimų ye-' 
dimo tvarkos, tai turiu pasa
kyti, kad jie visk^ atlieka ga
na tvarkiai. Daugiau iš jąunuo-i 
Jįų pegalima ūdl/ reikalauti, 
Apie jų darbuotę galimų tiek 
pasakyti, ji# darbuojasi toj 
srityj, kWūj ųiAtę .drūčiausiai 
sau naudoš ir pasitenkinimo. 
Jie rengia gana daug pasilinks
minimo pramogų, kaip tai; 
“bunco party”, “ęųrd party” ir 
t. t. Bendrai visk# suglaudus 1 
d#ikt.ą, galių aęakytį, kad iš

4 dienas
Išpard:

vardu čekių arba taupymo su
skaitom Kartais susirenka di
delė suma pinigų ne “ant ran
kų”, bet banke. Ir tai todėl, 
kad dabartiniais laikais sunku 
surasti gerų investmentų. Pa
galios, pinigų investavimu rū
pinasi ne vien tik iždininkas, 
bet vjsa Pildomoji Taryba ir 
Finansų Komisija.—“N.” Zte<Z.)

Kalba Raginskas prieš Gugį. 
Girdi, nckurie narinį mano,

vimas
✓

Elektrikinės Skalbi
mui Mašinos

už ’59.00 
59.00 
39.00

MAYTAG
Frede riek
riIOR 
už ..........
MAGNETU 
už ........... ...
NAUJAS MIDGET RADIO, 
su juo gausite policijos pa
šaukimus, fl"* A13.50
Gražus Radio progyaniai iš 
Stoties WCFL, 970 kilocyč- 
les, nedėliomis nuo 1:15 iki 
2 vai. po pietų, ketvergais 
iš stoties WHFC, 1420 kilo- 
eycles, 7 vai. vakaro.

JOS. F. SUDRIK
INC.

3417-21 S. Halsted St1
T d. Boulevjrd 816 7
♦ **♦ - •w^fH«**^*^** ■ - i

žinoma, ant 
balsavo 770 ir Gegužis 
413 balsų. Reiškia, biskį dau
giau, negu pusę. Prie to pri
dėjus Mąhanojaus 211 kuopų, 
tai Gegužiui sudarė beveik pu
sę balsų tarp Wilkes-Barrc ir 
Mahanoy City; kitų pusę hal
sų surinko iš kitur. Ant galo, 
pareiškiu, kad kaip nebalsuo
site visvien nėra progos būti 
prezidentu nei Bačiūnai nei 
Gegužiui. Ar norite, ar .nenori
te, o sekantis prcz.Jūus Bago
čius.

Vienas Bačiųno šalininkas 
sako: štai telegrama iš Brook- 
lyno, paskaityk. Sako, kad ne
suskaldyti laidinį siuitų. Alner 
ša tų telegramų apskr. konfe
rencijos vedėjui V. Kamaraus
kui, kad perskaitytų. Kama
rauskas pažiurėjo į telegramų 
ir, vieloj skaityti, numetė ant 
įęničs. Kitas sako: padubk 
sekretoriui, — tas perskaitys. 
Aš skaitau. Skamba kaip: 
NA5.47 NL-G Brooklyn N Y 20 
W Mcskunas-

132-4 West Markei SI Scran- 
ton Penu—

Tautinis siuitas negalutinas 
viceprezidento ir sekretoriaus 
klausimas bus nustatytas sek
madienio vakare galutinai nu
statyti ftacinuas Taraila Kli
mas Junuskevicius Regains- 
kas visa sleita paskebsim spa
udoj pitmadieny pasistenkit 
indorsinti toki tautini sleita * ■' ' * koki atstovybi paskubs savo 
nuožiūra paskaityk tūliems 
veikėjams baltinai pasistenki-' 
fe incįorsifi Bačiūnų visa' 
tautinį sleita nesuskaldikit 
musų balsu — ‘

Ginkus Sagys.
t Ima balsų F. živatas. Ęsų 

kaip aš pirma sakiau, tų pat 
ir dabar pa reiškiu, kaip tas 
tuščias dalbas ir laiko gaišiųi-' 
mas? Mums, demokratiškai 
nusistačiusiemš, klioktos išei- 
ties nėra, jįm’P sudaryti

kų, negu pirmiau buvo. Bet jis 
neinutąs skirtumo; kaip buvo- 
prie nabašninko T. Paukščio, 
taip yra ir prie Gugio.

Kalba F. živatas karštai. 
Girdi, kų jus, vyručiai, darote 
su tais mitingais? Buvo vie
nas New Yorke, na, ir kas iš 
to išėjo? Jus patys gerai žino
te, kad niekas. Dabar čion ir 
vėl tas pats. Tik laikų dykai 
gaišinate. Kaip anglai sako, tai 
lik “monkey business.” Kaip 
jus netarsite, o vištide Bago
čius ir Gugis bus išrinkti, nes 
socialistai šiandien turi du 
įlakiūgiausius laikraščius, — 
“Keleivį” įr “Naujienas.” O 
ką mes Jūriniu, Nieko, šiandie, 
jei neturi spaudos, tai “givap”. 
Jau mes matome, kad Bago
čius ir Gugį# sųsįdėję į inaiš# 
jus visus nekasi. Tai kam day 
gaišinti lųikų uždykų.

Iniir balšų ir aš. Sakau: dų; 
melui glguĮ vįsį veikėjai vurėj 
agitacijų už Gugį, kad būtį! 
išrinktas į 1?. Tarybų. BeJ 
kode! neagitavote už Tarailų, 
juk jis kandidatavo? Ar vi
siems daĮyviųms yra tai žino
ma? Veikiųusįaį, kad ne. Kaip; 
Žiiiptc, hpŪcvikai turėjo dųj 
dienraščius ir, taip sakant, 
varė ofensyvų visu frontu, kad 
užkariauti &LA. Dėl to tie pa
tys veikėjai nerėmė Turcilo&i fleitų -su socialistais. Jie turi . « v * f • • t'nes, taip sukant, Tarailos šone

jaunuolių širiįŲcimo ‘ įgijau 
gana gery^fspudžių.

—o—
Pas mus darbai vis dar ma

žai tekruta- Kai kibios dirbtu
vės gauna kiek didesnių užsa
kymų, tai tųda daugiąy prade- 
įama dirbti. Bet kai užsakymas 
pasibaigia, tai kartu pasibaigia 
ir darbai. Tada dagininkams 
ir vėl tenka laukti naujo užsa
kymo. Visos komdaipjos nuka
pojo savo darbi|hnkams 10 
nuošimčių algos, o kai kurios 
ir daugiau. Su nukapojimu al
gos dar buty pųsČ bėdos, jei 
nuolat butų galima dirbti. Bet 
dabar ir algos žinios ir darbo 
mažai. Todėl visiems nekokie 
pyragai. Patariu iš kitų miestų 
nevažiuoti pas mus darko ieš
koti.

1 1 . ... .......... .... .
miriau PimiC
“Sylvių” vaidinant bus sudai
nuota 21 daina, o taip pa<t daly
vaus K. Steponavičiaus orkest
ras.

šokėjams noriu priminti, kad 
iš kaipo pasirupiųtų sutampyti 
savo batus, nes šokiams gros 
Jurgio Steponavičiaus orkestras 
iš Chicagos. Man tik v ienų kar
tų teko tų orkestrų girdėti gro
jant. Būtent, “Pirmyn” efiorb 
koncerte Chįęagoj. Turiu pasa
kyti, kad taį šųunos orkestras^ 
kokm kenosfrįečiai neturi. Pa
klauskite bite rąteliečįo,— jie 
patvirtins mano nuomonę.

Galėčiau dar daug kų parašy
ti apie operetės “Sylvia” gra
žumų ir orkestro gerumų, bet 
manam kad pakaks ir to, kai

•————~
Šioj komPoMencijoj jau »asa- 
kiau, Noriu dar paprašyti tik 
vieno dalyko: visi tie, kurię 
skaitys šių žinutę, malonėkit^ 
savo kaimynams ir pažįsta
miems pranešti, kad įwv? 3 d, 
German—.American svetainėj 
bus vaizduojama Lietuvos šie- 
napiute. Ne tik pranešti, bet ir 
užkviesti juos atvykti ir pasi
žiūrėti gražaus veikalo.

—-Andrius Kvedaras.
------- riį.   ................-........ Į,■.L?;1 '

Car^jnkitės Naujienose
/■ .........  .

Pbone Hemlock 2323 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

6504 So. Wa»htenaw Avt. 
ęHICAGO. ILL.

šį karių, ųeliesdamas kitų 
chorų, aš norių pakalbėti apie 
Dailės Ratelio darbuotę. Dailės 
Ratelis jau gyvuoja aštuoni su 
viršum metai. ^Per Jų laikų Jis 
turėjo daug visokių parengimu, 
—yųįdmįmų, jĮuwwri,ų įr t. t. 
Vaidinimai išeidavo ganų gqrai, 
bet ųpie koncertus to negalima 
pasakyti, Atrodydavo, kųd ko 
tųi trųksta, ir gana. Turėjo ir 
yj#n# mokytojų, ir kitų, ir tre- 
tj,-rr bet vis tas pat. Ant galo, 
Sugalvojo, kad reikia peįkyjįęsti 
K. Chicagos. Kai
Ijk 3tepop.avičius pradėjo mo
kyti/tai tuoj pasirodė kitokie 
rezultųtai: ne tik choras pasįda- 
re daug gyvesnis, bet ir labai 
gerai ėmč dainuoti. Vietoj kon
certų, pradėjo statyti operetes. 
Matyti, Kęnoshiečiams operetės 
kur kas labiau patinka, negu 
koncertai, nes publikos susiren
ka pusętjnaį daug. Prie chpro 
per trumpų laikų prisirašė gerų 
dainininkų ir dainininkių ir pas
tate dvi operetes,— “Čigonus” 
ir “Beprotnamį”. Ratelis dabar 
ir vėl rengiasi prie operetes 
“Sylvia”, kuri bus pastatyta ko
vo 6 d. German— American 
svetainėj, Kenoshiečiai, kurie 
matė pirmąsias operetes, buvo 
jomis patenkinti.^ Bet aš turiu 
pasakyti, jog “Sylvia” bus dar 
gražesne.

čia pasistengsiu nors trum
pai supažindinti su operetės 
“Sylvia” turiniu, jis yra toks: 
operetėj perstatoma šiepapiutė. 
Merginos, grėbdamos šieną, dai
nuoja. Vyrai joms neužsileidžia. 
Jie su dalgiais sueina į krūvą 
ir kad pradeda dainuoti, tai ma
lonu ir klausytis. Rodosi, kad 
tikrai girdi Lietuvos šienpiovių 
dainavimų. Na, o kam nė
ra malonu tokių dainų 
pasiklausyti ? Daug j noko

, tųip pat' prikrečia taip va
dinamas . kunigaikštis, kuris, 
(kaip yrą sakomą, yra truputį 
“kuku”. Jis stato save labai di
deliu “žmogumi” ir, bcieškoda^ 
mas sau mriĮužūs, pakliūva į 
kaimiečių lietuvaičių būrį. To
sios iš jo tiek juokų prikrečia, 
had besijuokiant net ašaros iš 

' ųjcių pradeda bįrti. Drąsiai ga
lima sakyti, kad operete “Syl
via” yra labai gražus veikalas, 
kokio Kcnoshoj dar nebuvo pas-/ 
tatyfa. Todėl kiekvienam verta 
tų operetę pamatytį.

įganau, kad ir musų kaimynai 
raciniečiųi, mihvaukiečiai bei 
waukeganiečiai atvyks “Sylvi- 
jos” pamatyti. Beje, beveik už-

SIS DIDELIS IR STIPRUS 
BANKAS

KVIEČIA
JŪSŲ 

TAUPIMO ir KOMERCINĘ 
SĄSKAITĄ

MES ESAME
DIDŽIAUSIAS BANKAS

VISOJ CHICAGO
NORTHSIDEJ ar WESTSIOEJ

West Side Trust
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Moderninis Plumbingas yra Gyvas Reika’as
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B

siyliuje, už neįtikėtinai mažus kaš
tus prasčiausių maudynes ar virtu
ves kambarį gali pavesti į grožės 
rumuš. M

Nebėrų reikajpį kad jūsų maudynės 
kambųrys ir virtuvė butų vien nau
dingi ir reikalingi kambariai, — 
jie gali būti kartu ir gražus ir ža
vi utys kambariai. Moderniški mau
dynės ir virtuvės įrengimai, ar

aioKfflt

gerų spaudų, su jais einu (itin-1

—o— i .
Vasario 12 d. Amerikos Lie

tuvių Politiškas Kliubas laikė 
mėnesinį susirinku?!#, į kurį at
ėjo Lietuvos Balso Draugijos 
komisija ir pranešė, kad savo 
laikytame ekštrą-susirinkime 
draugija nutarė susivienyti su 
kįiubu. Kliubas pasiūlymų priė
mė ir išrinko koiūisijų tam dar
bui sutvarkyti. ^Kuomet tos 
draugijos susivienys, tai jos su
darys mųsų miesje didžiausi.# 
organizacijų tiek nariais, tiek 
turtu

Mėsos ir Svięžios ?yvįes

.......-
PORK ROAST . . . ...... ........... .
I<ETI«P1N1’I 'TAUKAJ .........
RŪKYTI ŠOLDOmOj
ŠVIEŽI ŠONKAĘMM -...... ®
ŠVIEŽI SPRANDO KAULIUKAI 2'/2«
ŪAOkUT(žuvis) .....;.......'.... ■17^
ŠVIEŽIA VARŠKI; ....................;........... 7'Ac
Supjaustyti lašiniukąi,.......5 sv. fyaksas 35c

Federal Meat Markei
3(531 s. JUted M Sj- 1 laLsi ed gt.

l Ii i h ..................  I ' iĮllii!>..|.nwt».— ........................  i į , J

- S’/zc.
.. 6‘4c
. 4%c
. 8’/zc

Būtinai atsilankykite į musų nau
jus ir mpderninius parodos rmpus, 
kur jus gulite pasįtųrti sų pliusų 
inžinieriais įr dykųi gauti apskai
čiavimų. Mes būname atdari kas- 
die nuo 7 vai. ryto įki 7 v. vakaro. 
Nedėliomis nuo 9 y. ryto iki 1 v. 
po piet.

THE SOUTH CEHTER PLUMBING 
& HEATIHG SUPPLY COMPflNY

N. W. KAMPAS STATĘ IR 55-TH STREETS

e



šeštadienis, vasario 27, 1932

PADAUŽŲ FILOSOFIJA

PADAUŽIŠKA 
APŽVALGA

Naujas būdas
Menas arba dailė yra 

dalykas, kad publikai jį 
tu reikia brukp. Kurie jo ne
norų tie koliojami kiauliškiau- 
siais žodžiais. Nestebėtina, 
kad visokie menininkai tik iš
maldomis ir paramomis gyve
na. Visame pasaulyje yra tik 
keli menininkai, kurie tikielu 
į savo parengimus 
per prievartų. Mat operų už
laikymui, kaip ir tūlų religijų, 
milionieriai aukauja milionus.

Padaužų respublika irgi sa
vo menų remia iš priešakio ir 
užpakalio, tečiaus jis neišsi- 
laikb. Musų cskperlai keikia 
ir kolioja meno ] 
nok piliečiai dėl 
tuštinti kišenius 
laiką.

Susirado tečiaus 
publikoj vienas pilietis meni
ninkas, kuris žada parnešti 
$25,000 grynų pinigų be jokių 
parengimų. Menininkai/turėsią 
provotis su laikraščiais, kad 
gavus pinigų, vietoj užsiėmus 
balabnikomis.

tokis

jų' padarys jas skylėtas. Trau- 
\ kti bile kų iš bile kur yra nuo

stolis. Todėl jis įsako, kad į 
operas butų dedamos 'musų 
liaudies dainas; į simfonijas 
turi būti kemšama, kas tik tel
pa. Kada padaužos duos kon
certų ir operų, kuris bus šio 
sezono rengimų pažiba, jie su- 
kiš viską. Į vienų operų suk iš 
visas, operas; į vienų preludų 
sukis visą muzikų.

medijas: gąkįtų. ir jis kandi
datuoti, tik gaila, kad pats sa
ve iš SLA. išsibraukė.

I
. Padaužos duoda visiems ge

rą patarimą: eikite į savo kuo
pų mitingus ir balsuokite kaip 
kas išmanote, tik nebalsuokite 
už tuos, kurie nekandidątuoja.

P. S. Paskutinį kartą lp. P. P. 
primename ir paskelbiame vi
siems, .kad padaužų sleitų fab
rikas' dąį^: neužsidarė; dar
lite siųsti savo orderius; dar 
mes suspėsime naujų sleitų pa
dirbti arba užkišti pasidariu
sias spragas bile sleite. Orde
rius siųskite padaužų pramonės 
ministerijai.

rov uncija
Ui kozirninkų asoaiacijų 

pasirašo Pokerininkas.
' * ’ A.‘

tųlb žąiųžia visų laikų, per 
tisus metus.

kva

Kozirninkų atsišau 
Rimas

Spaudos apžvalga

Šis tas apie kiauši
nius

• • I •

priešus, vie-
jo atsisako
ir gaišinti

musu rcs-
c

Susirado armijų.
Pakajaus čiosu mums armi

jos kaip ir nereikėjo, todėl bu
vome iškasavoję kazarmes ir 
musų armija valnai špaciravo 
uličiomis. J atstavkų ją siųsti 
prisibijome, nes nežinai žmo
gus, kaip susidės rokundos ir 
kada vaina reikės pradėti.

Dabar, kada japonas užpuo
lė kitąją ir visų gosudarstvų 
načalstva nebegali išratavoti, 
padaužą respublikoj prasidėjo 
subjbkcija ir musą saldotoMc- 
škojimas.

Suradome 
ant Halsted 
musų armiją
žmogus, kuris pats yra ir je- 
nerolas ir saldotas, tai pasiun- 
tėm japonui ultimatumą, kad 
mes jį sumalsime į čap-sui, 
jeigu jis nesustos vajavojęs 
kitajaus.

—o—
Kitajaus paramai.

Kad tinkamai parėmus kita- 
jų jo vainoj su japonu, pa
daužų pasienid ir užsienio mi
nisterija atsiliepia į visus pi
liečius pradėti valgyti čap-sui, 
fu—jong, čau čau ir kats— 
meti. «

jį nesuronytų 
ulyčios. Kadangi 

sudaro vienas

Vokiečių sistema.i
Laikraščiai rašo, kad vienas 

. Vokietijos reichstago (parla
mento) narys pradėjęs sakyti 
prakaltų ir ji užsitęsianti tris 
pienas. Žymesnių Votyietijos 
kalbėtojų kalbos visuomet tę
siasi po kelias valandas arba 
kelias dienas. Vokietijos mok
slininkai turi paprotį dėstyti 
dalykus taip smulkmeniškai, 
kad jie parašo didelius tomus 
knygų, kol kų nors išaiškina. 
Lietuviai pradeda abejoti, ar 
tik ir Dr. Montvidas nepaeina 
iš vokiečių, nes jo prakalbos 
yra vokiško styliaus.

detektivams.
“Agurkuose”

Turėjome ekspensų.
, Padaužų ministerija niekam 
tiek neužjaučia kaip žvalgybi
ninkams arba 
Kada V. Poška
tinkamai sulošė Kauno žval
gybos viršininko rolę, mes įtei
kėme jam tikrų raugintų aguę- 
kų vainikų. Ne žodžiais, o dar
bais įvertinome jo pastangas. 
Kaip amerikonai sako: “Say

i it with flowers.”

z Draudimas.
Vidaus reikalų ministeris 

atranda, kad traukimas arijų 
iš operų ir gabalų iš simfoni-

San- 
kad 

ir jo 
neži-

Dirvos Karpa Vyčius suradę 
ir paskelbė, kad Račiūnas esąs 
darbininkų kandidatas, o 
daros daraktorius sako, 
Gegužis suaugęs su SLA. 
atskirti negalima. Well,
hia ant kiek ir kaip giliai ger
biamo ..-prezidento šaknys SLA. 
kūne įlindusios, bet rinkimai 
parodys.

r ' -o- ,
Vilnies komisaras verkia, nes, 

esą, biznieriai jį norį pakarti 
per telefoną. Mes nežinome '.to
kių kartuvių, kurios per tele
foną veiktų — be budelio. Gal 
Rusijos inžinieriai jau tokias 
ir turi.,, baltiesiems žudyti.

“O“ a
Dar Vanagaitis neapskundė 

Padaužų respubliką.

pasiuntė porą ka- 
i Klaipėdos uostų
Tuo tarpu susi-'

/ Padaužos 
rišku laivų 
pasižvalgyti, 
šaudymų dar nebuvo. Musų ju
rininkai nesiskundžia, o Vokie
tija mus Tautų Lygai dar ne
apskundė.

—o—
Vadinasi, padaužos Šancha

juj neturi .-aliejaus šaltinių, tai 
mums nėra reikalo į čainiukų 
ir japonų ergeli kištis. Musų 
piliečiai moka patys apsisau
goti.

Padaužos tuo tarpu uždrau
dė savo piliečiams į)er radio 
kalbėti arba per radio ką kitą 
veikti. Musų radio pusadynis 
veikia nuo respublikos nepri- 
gulmingąi. 

—o—
padaužos vakar naktj atsi

šaukė į Tautų Lygą dėl kon
stitucijos reikalų ir dėl piliečių 
nerangumo. Tu r būt Hagos 
Teismas mums geresnį nuo
sprendį atsiųs, negu paprastuo
se atsitikimuose.

—o—
Iš provincijos padaužų atsto

vai parsivežė gerų senvičių ir 
šviežių kiaušinių.

žvalginirkas.

Viso svieto organizuoti ir 
neorganizuoti kozirninkai; ku
rie lobiame ir grojame koziro
mis ir tiek daug esame nu
kentėję persekiojimų ir baus
mių už savo idealų, kreipia
mės į visų varguose pasken
dusių žmoniją, ypač bolševikų 
partijų, kad’ ji ateitų mums 
pagalbon. Kuomet visokie kiti 
plejeriai muzikantai, aktoriai, 
futbolininkai, šachmatistai ir 
kiti visuomet turėjo teisės ir 
drąsos prašyti paramos ir pa
gelbės, bruko bilietus ir tikie- 
tus, kad galėtumėte išgirsi ir 
pamatyti jh geįmius, mes ko- 
zirninkai buvome džentelmo- 
niškiausi iš visų dailininku 
arba menininkų nes niekad 
neprašėm paramos ir visus į- 
leidome gėdėtis musų menu 
dovanai. Depresijai užėjus, at
sidūrėme keblioj būklėj, ypač 
pokerininkai.

Kozirjiinkų istorija yra var
gais, kentėjimais ir krauju 
nutiesta. Areštai, kalėjimas, 
bobų barniai ir kitokie perse
kiojimai.

Kozirninkų niekas nerėmė 
jų moksle. Niekas nerašo apie 
musų talentus, nors turime 
gabesnių žmonių, negu kiti 
menininkai, i Kultuvą > ir civili
zacija be musų-žlugtų ./ grei-. 
čiau, negu be kitų balabaiki- 
ninku. - .

Musų milionai. Koziri avimo 
studentams reikalingos yra 
stipendijos ir kitokia parama. 
Koziravimo kursus baigusiems 
yeikalingas yra pagirtinas ir 
išgarsinimas. Todėl mes griež
tai protestuojame prieš visus 
laikraščius, kurie į padanges 
kelia visus kitus balabaikinin- 
kus, o apie mus tyli.

Visokių paramų, kurių pub
lika mums suteiks, mes pasi
žadame kada nors iškoziruo- 
ti ir grąžinti. Tai bus greičiau, 
negu visokie kiti studentai 
savo paskolas ir paramas pub
likai grąžins.

Kad k i auš i ųia i yra 
svarbus daiktas, tatai 
daug žino visi. Su kiaušiniais 
žmonės yrą pusėtinai apsi
pratę. Bet, kad kiaušiniuose 
yra kas tai paslhplingo ir, 
kad kiaušiniai daro į žmogų 
kai kada labai keistų įtaką, 
apie tai ne vįsi pagalvoja.

Sakysime, Be kiaušinio ne
galėtų būt vištos, vanago, var
nos, šarkos, strazdo, žvirblio 
ir visų kilų paukščių. Be kiau
šinių. vargiai. galėtų būt ir ki
loki gyvūnai, Hr visų gyvūnų 
karalius — žmogus. Be kiauši-

labai•* v maz-

Tai labai keistas apsireiški
mas, ar ne?

Tyrinėjant žmonių, žaid
žiančių su kiaušiniais, pobū
džius, pas daugelį pastebėta 
kokių tai nenormalumų jų pro
tavime ir elgesiuose. Vienas 
lokių kiaušinių margintoji! 
pasirodė keisčiausias už višus. 
.lis tiek pamėgo marginti 
kiaušinius, kad beveik nieko 
kilo ir nedaro.' 
kiaušinius diena 
tuo savo amatu 
didžiuojasi.
kiaušinio arba* margučio da
raktorium. .Jis tiek yra įsimy
lėjęs į savo kiaušinius, kad 
jokios kalbos, jokio darbo ne
pradeda nepasakęs savo spe
cialybei komplimentų. Ties jo 
buveinės durimis kabo didoka 
iškaba, vaizduojanti krūvų iš
margintų kiaušinių.

lingu nemažai kiaušinių, lai 
dėl ekonomijos naudojami ne
sveiki kiaušiniai — minkšta- 
kiaušiai. f

Tai dabar malof kokių pa
slapčių rišusi su kiaušiniais.

Sleitai sugriuvo
Padaužos jums, gerbiamieji, 

pasiūlė remti tvirčiausią sleitą, 
o jeigu nerėmėt, tai dabar pal
tys nosis pakabinę žlemkite ir 
vaitokite.: visų komitetų ir vei
kėjų sleitai sugriuvo, o patai
syt nėr kam. Grinius atsisakė, 
apsiėmė ir galų gale vėl atsisa
kė. Račiūnas, tasai “my word 
of honor” atsisakė, padūmojo 
ir vėl apsiėmė. Gegužis prie 
sienos prispirtas nuspjovė ant 
visų fašistų ir*ne fašistų ir pa
sakė: ir aš runiju. Vinikas ne
kandidatuoja, tiksliau sakant, 
P. T. jam neleidžia. Jurgeliutė 
pasakė, kad nekandidatuoja, 
bet mažu kandidatuos. Stanislo- 
vaitis pradėjo versti j lietuvių 
kalbų medicinos istoriją ir jų 
darkyti, o tuo tarpu Dr. Kli
mui duotąjį žodj atsiėmė atgal 
ir vėl kandidatuoja. Galų gale 
velniai žino kas kandidatuoja, 
o kas ne.

Vadinasi, visi pralaimėjo ir 
visi laimėjo. Gaila Vanagaičio, 
kad jj kai kas norėjo sunaikin
ti arba

' Kadangi prie universitetų 
jau steigiami kursai ir policis- 
tams, ir šokėjams, ir namų 
dekoratoriams, ir muzikan
tams, ir šachamtistams, todėl 
ir mes padavėme prašymų, 
kad butų įsteigti kursai ir ko- 
zirninkams ir kad mokslų 
baigusieji gautų bachalioriaus, 
mistro ir daktaro ląipsnį.

Reikalaujame, kad lietuviški 
laikraščiai rašytų , apie kozir- 
ninkus ir jų reikalus nors tiek, 
kaip amerikiečių laikraščiai 
kad rašo.

Reikalaujame, kad kozir
ninkų naudai butų daromi pa
rengimai ir renkamos aukos.

Hemoroidai Išgydo
mi be Peilio

... * ■: I
Nelaukite aklųjų, nložtančlųjų, kraujuo

jančių, išHlkišanciųjų hemoroidų. bemiegių 
naktų, vočių, Fistulas, Fissures, uleerių, vė
žio ir kitų pavojų. Be Peilio—Be Operacijos. 
Tūkstančiai patenkintų. Nereikia Išlikti iŠ 
darbo. Nelaukite nepakenčiamų skausmų, 
heiftffydomų Herų, ar operacijos. Specialia Ne
mokamas Pasiūlymas: Egzaminacija ir 'vienas 
treatmentas DYKAI, jeigu jus atsinellte S] 
apgarsinimu. Nčra jokių pareigų. Ateikite 
Šiandie, arba tuojaus rašykite dėl penkių 
dieni) Žolių Gydymo ir I’atarimp — 25c per 
paStų. 8-M-S Healtli, Institute, Dr. P. B. Ši
manskis, Hemoroidų Specialistas, 1809 N. 
Damen Avė., Chicago, - UI.

už SLA. ko-

Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda i pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite ji omai ’ 

su linimentu
PAIN-EXPELLER

■ ' ■ ■ « ■ ..

t

Matot, kpkios įtakos kiaušiniai 
daro į žmones ir į paukščius, 
ir abelnai į visų gyvūnijų.

Garsinkitės “N-nose”

.Jis margina 
iš dienos ir 
nepaprastai 

Save jis vadina

VELYKŲ SIUNTINIAI
I SAVO TĖVYNĘ

Suteikite džiaugsmo sodo namiškiams jūsų senojoj 
tėvynėj pasiųsdami jiems piniginę dovaną Velykoms.

Greitas Patarnavimas žemos Kainos

Peoples J^ational 'Bank 
and gyrusi Company 

of Chicago
47TH STREET AND ASIILANfi AVENUE

nienės, ne “ham and eggs,” nė 
“bacon and eggs;” o dėl to 
neturėtume gardaus ir gero 
maisto pusryčiams. Re kiauši
nių nebūtų kas marginti laike 
Velykų, ar bile kada — todėl 
nebūtų margučių.

Tai, matot, kokių svarbią 
rolę lošia kiaušiniai.

Kiaušinius mes turime ačiū 
paukščiams. Re, paukščio ne
būtų kiaušinio. Sveiki paukš
čiai deda sveikus kiaušinius, 
ligoti — nesveikus. Nesveiki* 
kiaušiniai darniausia būna 
minkšlakiaušiai, tai yra be 
kevalo arba lukšto. Vadinasi: 
norint turėti gerus kiaušinius, 
reikia i žiūrėti, kad paukščiai

Žmonės, kaip jau žinome, 
kiaušinius variąja maistui, o 
paukščiai paukščiukams perė
ti. Apart maisto, kiaušiniai 
yra naudojami žaislui, kaip 
ve: marginimui, mušimui, ko
vojimui ir kitokiems triksams. 
Paprastai žmones žaidžia su 
kiaušiniais laike Velykų, o

AR NESVEIKAS?
Pasitarki! su Dr. Ross, dykai, 
apie savo ligą ar silpnumų. <

Vėliausi ir geriau* < 
k gydymai išgydymui 
||į {vairių kraujo ligų. 1 

reumatizmo, inkš-’ 
tų, pūslės, urina-' 

W rių ir visų užkre-, 
$3 čiamųjų ligų. Tai-( 

pgi speciali gydy-i 
mai sugrąžinimui 

jHP energijos ir stipru- 1 
mo be laiko nu-' 
sulpusiems z asme- ( 
nims ir lytiniai < 
silpniems vyrams, i 

Sergantys žmonės yra kviečiama1 
ateiti dėl sveikatai naudingi} informa
cijų, kurios bus suteiktos dykai be 
jokių pareigų. I (

Dr, Ross kainos yra žemos ir vi-< 
jiems prieinamos. Galima susitarti deL 
'engvų išmokėjimų, kad kiekvienam* 
nesveikam žmogui duoti progos išsi-' 
gydyti, ir tapti sveiku. 1

DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS < 

35 South Dearborn Street ' 
kampas Monroe Street, Chicago, III , 
Imkite elevatorių iki penkto augšto ( 
Priėmimo kamb. 506 dęl vyrų ir 50?' 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki J 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m, iki 1, 
p. m. Panedčliais,. Scredomis ir Suba < 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m i 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.*

7 Dienos į
LIETUVĄ

Greičiausi
Garlaiviai Pasauly

BREMEN - EUROPA
G1

Puikus geležinkeliu / susisiekimas iš 
BREMERHAVEN l LIETUVĄ7

Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivai^. 
Užsisakykit vietas pas vietinius agentus, 
reikalaudami Lloyd laivakorčių, suteikiant 

greičiausių patarnavimų

North German Lloyd
130 W. Randolph St. Chicagd

$1,000,000 Nenupirks
Pražudyto Regėjimo

veliausios mados 
akiniai sustiprins

ŠLI- 
akis,z# I’UOTi 

prašalins jų nuovargį ir galvos 
skaudėjimą, taipgi stebėtinai pa

gerins regėjimų.* Pagražina išvaizdų. Patenkinimas gąrantuotas.

Dr. G. SERNER
, LIETUVIS AKIŲ' GYDYTOJAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 West ?5>th Street — Telefonas Yards 1829
<4 
'T—nmn 1/ a yra saugi \U||| |< fl VIETA JŪSŲ drULIVn pinigams

* W w Ncatideliok taupininio rytojui.

Vytauto Building & Loan Association (Spulka)
' 4559 S. Paulina St. Phone Yards 0145

Pracjėk šiandien ji buk linksmas ateityje. Per 33 metus nežuvo nei centas.

Išpardavimas!
Subatoj ir Nedelioj tik Vasario 27 ir 28 

20% iki 40% jus sutaupinsite laike šio 
išpardavimo

Ir augs. 
Pilnai su 

tūbais

50
Krautuves' atdaros

LIPSKIO KRAUTUVES
>. A4916 W. 14th St. ” .u 150 Broadwfty

CICERO - . MELROSE PARK
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Atydai Automobilių Savininkų!
FRANK KURAUSKAS, automobilių mechanikas jau pa
sveikęs ir vėl užsiima savo amatu. Jo šapa po vardu 

“FRANK’S BATTERY and IGNITION STATION”

. randasi 650 West 35th Street
FRANK KURAUSKAS turėdamas daug metų patyrimo, 
labai sėkmingai taiso senas ir dirba naujas batterės; 
taiso visokių automobilių motorus, dženeratoijius, starte
rius ir “ignition”. Darbas garantuotas, pilnai patenki
nantis, už žemų kainų. Kam tik yra reikalingas geras 
mechanikas, dėl pataisymo autpmobiliaus, visuomet 
kreipkitės į

Frank’s Battery & Ignition Station
650 West 35th Street
* netoli Union Avė., Bridgeporte.

Jeigu kas negalite pradėti (užstardiioti) automobiliaus, arba turite ki
tokių bėdų su savo automcibiliiun,' šauk FRANK KURAUSKĄ, jis ypa- 
tiškai atvyks pas Tamstą. Todėl įsisitėmykite telefoną, kad galėtumėt pa
šaukti: | . f | ,

Yards 6701, / Yards 6-7-04.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos; <" % , t. * ' ■* „•

PER 27 METUSGYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SprcialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir> paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jum$ 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. Nedėliomis nuo 10»ryto iki 1 vai. 
4200 Wcst 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos,
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
, scredomis il0 7- ▼. -^v. -
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Čhicagojė — paKtu:

Metartiš $8.00
Puaęi metu --------------------------
Trims, mSnesiamą ________
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui __________

Chiėągoj per išnešiotojus:
VižnA Wia
Savaitei ......
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paštu:

'$7.00į
.. 3.50
.. 1.75J

1.25*
. .75

1M 
.75

. 3c
. 18c

75c

Įrankoš su
Mat, jų tikslas yra griauti ir jie nepaiso/kam jie tame 
griovimo darbe talkininkauja/ Bet tiesą' pasakius, tarpe* 
kotaimiStų ir'fąŠfštųi škiftuino yra labai nedaug. Vieni 
if antri tiki į smurtį. . ■ *
L-

net šu fašistais

•i «■■>■

IKT

s Naujienos tina kasdien, išskiriant 
šekmadienhis. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S.' Halsted St, Chicago, 
III. Telefonas RooseVelt 8500.
— ,r, ;ua t, a

Apžvalga
Metams —_____
Pusei metų ------- ----------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ______

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ......—------------------ --- $8.00
Pusei metų ••••••••«•••••••••«••«•••••••••« 4.00 
Trims mėnesiams ....._____ .i... 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money- 
rderiu kartu su lusakymu.
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LIETUVA IR PASAULIO PARODA

Kaip mums praneša p. J. Elias, pasaulio parodos 
lietuvių skyriaus pirmininkas, Lietuvos valdžia nutarė 
toje parodoje oficialiai nedalyvauti. Kaunas nenorįs 
duoti pinigų tokiam dalykui, kuris materialės naudos 
Lietuvai neatneštų.

Pirmiaus Lietuvos valdžia buvo pasižadėjusi Chi-' 
cagos parodoje dalyvauti, bet, matyt, jos finansai paf- 
staruoju laiku pablogėjo, nes jau ir Lietuvą pasiekė 
ekonominis krizis. Po tokio valdžios nutarimo, lietuviį 
skyrius parodoje galėtų būt įrengtas tiktai Amerikos 
lietuvių pastangomis. Klausimas, ar musų visuomenė 
to nori ir ar y ra pasiryžusi sudėti kifek reikėtų tam 
tikslui pinigų ?

Jei ne depresija Amerikoje, tai gal nebūtų perdaug 
sunku visiems Amerikos lietuviams bendromis jėgomis 
pasistatyti parodos žemėje kokį triobėsį ir surinkti eks
ponatus. Bet kai dabar toki blogi laikai, tai vargiai paš' 
juos bus daug entuziazmo. Tačiau butų ,gerai išgirsti 
visuomenės nuomonę.

, . -...... . ...... .. ........... O

; KAh!T6jX 
sin(;ą istoaiĄ
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i “Laisvėje” pranešta apie vie
nos, ŠLA. kuopos, Carnegief 'Pa., 
reikalavimus, kūriųoą ji rengia

usi įnešti būsimam SLA. seimui. 
[Vienas tų? ręįkąlavimU yra toks,: 

H ‘ ..................... ‘

j > ’

laikytų ant rankų,(! -*

kietas Riešutas

Jau menesis su viršum laiko, kai japonai atakuoja 
kiniečius prie Šanchajaus ir dar vis nepajėgia juos su
mušti. Daug kartų japonai buvo pasistumę priekyn it 
užėmę kai kurias priešo pozicijas, bet kiniečiai padaro 
kontr-ataką ir visuomet užpuolikus atmuša."

Japonijos militaristai, tur būt, nėši tikėjo, kad Kini
joje jie sutiks šitokį stiprų pasipriešinimą. Jiems deda
si dabar panašiai, kaip vokiečiams dėjosi 1914 m. BeL 
gijoje- Mažiukė belgų .šalis užstojo kelią milžiniškomš 
kaizerio armijoms ir sulaikė jas pakankamai ilgą lai
ką, kad Francija suspėtų pasiruošti savo sostinę ginti. 
Tas betikėtas Belgijos atsparufbaš sugriovę kaizėfiškds 
Vokietijos milrtaristų planus. Panašiai dabar it kiniė- 
čių kareiviai, kurie gina Šanchajų, gal bus ta kliūti^, 
ant kurios suklups Japonijos karo vadai.

Kuomet pas Šanchajų eina atkaklus mūšiai, visa 
milžiniškoji Kinija, su. jos penkiais šimtais milionų gy
ventojų, rengiasi ginti savo šalį. Jūo ilgiau tie triušiai 
tęsis, juo surikiaųs paskui bus japonams grurntis sū 
užpultąja tauta, "taigi tolyn atrodo vis labiaus, kad ta 
avantiūra gfkli pasibaigti mikados generolams nekaip.

S^ŪDIŠ vbKfeTlrttffc DĖL KLAIPĖDOS

vos tinkamų rinkinių vartoti 
parodoje.”

Ūžta t gal butų vietoje susi- 
<žinoti šu ' laikraštininkais ir 
prakilnesniais darbuotojais kitų 
miestų, i!V tą \darbą bandyti

įvykdinti, jei tautų toks noras 
tarpe Amerikos lietuvių.

Parodos namas jau yra sta
tomas ir vieta dėl išnuomavi
mo bus galima gauti lengvai 
per Parodos Komisiją Chicago- 
je.

Su gilia pagarba,
Joseph J. Elias,

Vietines Komisijos Narys.
(Butų gerai, kad šituo klau

simu atsilieptų visuomene. —
“N.” Red.)

KA ŽINOJO APIE ŽEMĘ GRAIKAI 
IR ROMĖN AI

Kad SLA. iždininkas nęsi-

Red.) daugiau SLA., pinigų, 
kaip $50,000;
šaus f
padėti į saugius bankus SLA. 
naudai.”
Kuopa,' darydama, tokį įneši

mą. matyt, patikėjo ta pasaka, 
kurią pirmiausią paskelbė fa
šistų .“Vienybe”, o paskui pa
kartojo komunistę' “Laisvė”, 
būtent, kad SLA. iždininkas 
“laiko' ant rankų” 
Puipas Mni^ų.

; z tikrine SLA.
fofeių ol^hižiįčijos pinigų paš 

italOiktf. Jie visi yra pa|le- 
dtarni j- bekils Ir laikomi teOai 
Susivienijimo vardu. Visi nub- 
šfm®i, kiirie ūz tuos piniguš 
yra grfutavrtfiy eina Šiitui.

Ta nętęisinga pasūka apie pi- 
6iW “laikymą ant rankų” kilo 
ii’ io!, ktul dalis pinigų Pa
dedama į čekiu sąskaitą (chėck- 
ihg ačcoūntL kuri, kaip vi
siems žinoma, beveik neneša 
nuošiničių. Jėigii šitoje sąskai
toje susidaro didesne suma, tai 
tik dėlto, kad kartais užsitęsia1 
ipaskolų da'vimas (pirma, negu 
paskola yra išmokama; ji turi 
pereiti per įvairias įstaigas) 
arba Pild. Taryba nutaria ne
daryti investavimų, kuriems 
buvo iŠ ankstų prirengti pini
gai. , '.r ...

Bet; yfą .visai klaidinantis da
lykas kalbėti, kad pinigus, ku
rie yrą, čekių sąskaitoje, iždi
ninkės ląiko “ant rankų”, če
kių sąskaita, j kurią iždininkas 
padėdū ŠLa. pinigus, yfa ne 
privatine iždininko sąskaita, bet 
Sivsi'viėn^jiino sąskaita. Tie, ku
rie kfitfkūbja StĄ. iždo tvar
ką, -t'drKiį' šitą fakt< ŽtW.

kak bus vb> 
$50,000, tą sumą turi

milžiniškas

iždininkas

Vokietija labai sujudo, kuomet Klaipėdos kraštd 
gubernatoriui suėmė ir atstatė direktorijos pirfnininką 
Boėttchėrį. Jos atsthvaf Genevo'je pareikalavo, kad j 
konfliktą įsikištų Tautų Sąjunga. Pačioje Vokietijojė 
buvo rengiamos demonstracijos prieš Lietuvą, ir spau
da šaukė, kad Lietuva turinti būti ‘‘nubausta”. t

Toliausia už visus šitame, sąjūdyje, žinoma, nuėjd 
Vokietijos nacionalistai ir fašistai. Jie šaukė, kad val
džia, nieko nelaukdama, pasiųstų armijos diviziją iŠ 
Rytų Prūsų į Klaipėdos kraštą ir apgintų “skTiatidžia- 
Aius” viengenčius. z.

Vokietijos socialdemokratų partijos centro organas 
_ “Vorwaerts” šituos nacionalistų išsišokimus aštriai pa

smerkė, nurodydamas į5? tai, kad kariuomenės pasiunti
mas j Klaipėdos kraštą neišvengiamai iššauktų gink
luotą kovą ne tik tarp Vokietikės ir Liėtuvos, bet Kad’ 
į ją jsirnafeytiį ir Lenkija, o paskui ir Fraricija; i? feip1 
bematant karo liepsna apimtų Visą Europos kontinentą.

Tas socialdemokratu 6rgaM bąlsas leidžia Manyti, 
kad Vokietijos dėinokfatija nėnori aitrinti santykių su1 
Lietuva. Nors ji, tiesa, savo tautybės žmonės Klaipėdos' 
krašte užtaria, bet jai visgi rupi ir tarptautinės taikos? 

. palaikymas. .. į

KftAšTŪTINYĖĖS SUSITINKA

jo 25 balsų daugumą, balsubjari't ifėpasiįikėjftiiv rėžo- 
Ifuciją, kurią bUvd' įAėSę (fašistai). Uz val
džią balsavo 289 atstdVaį .prieš — 2ė4. t

Pastebėtina taf; kad kArtu sti fašistais balsavo 
ne tik nacionalistai (monarchistai) ir stambiojo kapi
talo • “liaudies partija?’, bet ir kdintiriištai.

Šeštadienis, vasario 27, 193Ž

Taigi matome, kad giliausioj 
senovėj graikai jau žinojo be
veik visas svarbesniąsias Vi- 

ą, kurioje gyvenusi kerėtoja.zdtiržemio juros salas. Jie jaū 
Čircėja. Po daugybės įvairių -- - ...
nuotykių pas kerėtoją Circęją, 
Odisėjas vėl leidęsis jūron. 
Circėja parodžiusi jam kelią ir 
įspėjusi, kad reiksią praplauk
ti pčo-dviejų baisių slibinų, Sci
lės ir Charibdės, tarpą, kurie 
ryte praryja laivus. Circėja 
taip pat p’asalhusi, kad Odisėjui 
tėkšiu plaukti pro Tririakrijo 
(trikatapiė) salą, kūr, ėsą, ga
nosi gėriaųsios dievo Helio ban
dos. Šiandien tyrėjų nustatyta, 
kad Šcifa ir Charibdė yrė Mė
sinės Sąsiauris. ŠiauriaUŠlėj jb 
vietoj tėra tik 3 šū viršum ki
lometrai platumo. Tainė są
siaury yra be galo daug verpe
tų. Stipresniems laivams tie 
verpetai nėra pavojingi, , bet 
visgi jie jurininkams įvaryda
vo nemaža baimės. Trinakrijo 
(tfikami>io)J sala yra ne k^s 

i kita, kaip trikampe Sicilijos sa
lia. '

yra viena iš Liparo salyno sa- 
ų. Toliau Odisėjas tampa nu
blokštas į vieną nežinomą sa-

i Pirmiausią', Kaip žinome, kul
tūra suklestėjo; Ėgipte ir Mė- 
šbpbtątaljoj1. Egiptiečiai, g^vc- 
ftį, palyginti, Siauroj, dėdinoj 
Žeftės judštoj, bevėik Iš visį 

‘pPšių aįtaūb'ėžiūoti juromis ir 
;<lykūtaiomis, ąėnovėj mąhydaVo, 
kad Ėgipto žemė — tai Visas 
pasaulis. Tiktai vėliau, kai egip
tiečiams jau teko susidurti su 
įkitohus tautinis, šitas žėtačs 
j supratimas iš pagrįndų pasikei
tė. Asirai ir A babiloniečiai, gy- 
įvenę iš visų pūsiu’ atviroj' Me
sopotamijos lygumoje ir todėl 

! dažnai įvairių kaimyninių tau
tų puldinėjamoj/ žinoma, nė

■ * * ■ ♦ • * f* » . »■ ■ ’lį • «»»•>..> , į

manyte negalėjo pamanyti, kad 
Mesopotamijos, lyguma yra vi
sas pasaulis,. liet visgi ir jų ge
ografines žinios tebuvo labai 
menkos, žymiai daugiau už ki
tas senovės tautas žemės su
pratimo akiratį praplėtė feni- i 
kiečuu, gyvenę Vtdurzenjio fų- .įai kraesfentį ryti.
ros pakrantėse, salia Palesti-. j6od„jų j pakrantėj,
nps, Penikiečiai, būdami labai (Taigi graikai turėjo perplaukti 
dilįsys. jurininkai, išplauktojo ,aftiMlrfjnps Marmuro i oras. Dar-

pas graikus buvo padavimas,' 
kad dievas Hermešas dovano
jęs debesų dievaitei Nefelai 
aviną auksinėmis vilnomis. Ant 
to avino auksinėmis vilnomis 
joję Nefelos vaikai Friksas ir 
Hela. Bejojant per jurą Hela 
nuo avino nukritusi ir nūsken- 
dūsi, o Frikas laimingai pasie
kęs karaliaus Ajeto Valstybę. 
Čia Frikšaš aukso aviną paau
kojęs dieVūi; o jo vilnas pado- 
Vdifojęs karaliui Ajėtui. Kara
lius auksinei Vilnas paskyras 
karo diėvaičiui Arsūi ir pakabi
nęs jas šventam miškely. Sau
goti ,fų pristatęs baisų slibiną. 
Taigi argonautai, Vadovaujami 
JazbYiO, ?r plaukė pšsigrobti tas 
auksines vilnas.

i, < *

Kur gi buvo toji Kolęhida, 
kurią plauke argonautai? šian
dien dąuguma tyrėjų pripažįs
ta, kad Kolchida senovėj grai-

žinojo rytinius Viduržemio ju
ros pakraščius (Trojos karas), 
gal būt buvo nuplaukę ir Egip
tan, žinojo Juodąsias juras, Ad- 
fiatiko jurą, Italiją ir t. t. At
rodo, kad geografines graikų 
žinios buvo nemenkos. Bet, su
prantama, tokių žinių teturėjo 
nedaugelis, o dauguma gyven
tojų be savo gimtojo krašto 
daugiau nieko nežinojo.

Bet visgi bendras žemės pu- 
prątimas tais laikais, ir moky
tinių .graikų tebuvo menkas. 
Jis, galima sakyti, maža kuo te
siskyrė nuo asirų, babiloniečių 
ar fenikiečių supratimo, štai, 
pav., tas pats poetas Homeras 
vienoj vietoj yra aprašęs, kaip, 
jo supratimu^ atrodanti musų 
žemė. Homerais mano, kad že
mė etfanti panaši j didžiulį skri
tulį dfba, teisingiau sakant, j 
apskritą išgaubtą skydą, kūrį 

i (Bus daugiau)

brAm stoker
I
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Lietttva oficialiai tie- 
dįrfytaiis Parodoje

• - • **■. ♦ - *♦>

Ar AMČi^os lietuviai nori s,avo 
jėgoAi'iŠ pai’adc's prisidėti?

‘‘Naujieną1” Reitąktofiūš gti- 
vo šitekid .til'rihfc' ta&rį:
Gerbiamasai:—

Gavęs laišką iš dabartinės 
Lietuvos Atstovybes Washing,;- 
ton’ė, kaipo atsakymą apt ma
no klausimo — “Ar.. Lietuva 
dalyVąiis oĄbiailai Pasaulinėje 
Parodoje Cnica^ojė, kaip buvo 
manyta porą m'čM atgal”, įta
riu ir Tamstos nuomonę, tame 
reikale dažinoti. AtaakyMks 
maždaug yra toksai:

“Jš priežasties apsireiškimo 
įkofibminiū krinta' LibtuVojė, 
kūW^ šib$M'ęs ač, tiil Atač,- 
titą, bfet ir Vistts Ėtiro$>s W- 
W P& dvčjtfš M

Li’ėhVv^ Va
džia atsisąko dalyvauti oficia
liai ir ^dengti lešO.4; Kičk 1&- 
ico atgal LietuvA buVo .maniusi 
šusidėti su Amečifo^ nčtuVidls 

i padengime kašt ų pdse atįt pu
ses, bot ddbay atsįsakb pareikš
dama, kad iškaščiai bus nema
ži, 6 pelno iš to nieko neturės, 
dblto kad neapykanta ir kėrš- 
jfįt taypė Edppos į Įjfvėntdjų 

>M' mažėja; bęt Vis didėja, iT to- 
,kW budū pataria Amerikos lie-’ 
tii^iaM šWta-
tiia nunuomotl (nurendayęti) 
tani vietą1 ič pifčrMcus
iVairib OTb^ft| fiėi lie- 
R'idų juos išstatyti parodoje, 
pftfe ko Lietuvos. Valdžia norįai

dabartines Marmuro juras, tDar- 
danelių sąsiaurį ir Juodąsias 
juras, Legendoj, žinoma, nu- 
vąizduojama, kaip argonautai 

‘atplaukė Kolchidon, koVojė su 
slibinu, sergančiu atfkšo vilnas, 
jį nugalėjo ir aukso vilnas at
siėmė. Vieni padavimai nuro
do, kad argortautai grįžę tuo 
phčiu keliu, kiti gi, kad jie nu
plaukę Istroš (dab. Duriojėtis)^ 
upė ir patekę Adriūtikos jūron. 
Iš čia plaukę Pado upe aukš
tyn, o paskui Ronos upe \Xel 
patekę Viduržemio jurori. Tuo 
budu argonautai’ butų' padalė 
nemažą kelionę: b'ei’kėliavį 
skersai visą - Bnikariy pUšiAu- 
salį; keliavę po Italiją^ tfttvę 
pasiekę Ribos' satįį ulatikę pfo 
Mėsinės sąšiatff|, kuria lafvataš 
(ypač rtėdidėliemš’ senovės lai
vams) plarikti yfd įkfih pavo
jingas (tą sąšTAri^į' graikta Va-

Ddf įdbrūeslfes V/a It'akbs 
kafAitaūs O'di^ėjid kctiohČŠ^ Afdė 
ČdVsėJo iiuoiykius daUgiarisid 
atsįŽlnbmė iŠ žytaiarišfo grai
kų poeto Homero p^Mytos po- 
ėiribs “Udisejos”.;
- 6di$?jąš', ItŪ/tas šhloš kaiW- 
liris, šu savox efratatata feslfe&f- 
griš’ iVojbs įtaru)*1 (froj’os ka
ras buVo 1*1W—ilŠį m. prieš 
Kr. Mm.)1 g/įžta .teV^nęn. 
bekėltauldataiš jis Paklysta ir 
iŠKfaV^toja po Viduržėmip ju- 
ra^’ dėšitaiį męttf. J^ei’ tek mė
tų Odisėjai a&ąnkė/ daug. įvai- 
riiį1 k’čaštą if šafų. triigi, is ftę- 
mėro ąprąsytų d^isčjp kęiiomų 
taės galime sužirioti1, kokius 
krašluji tais laikais jau žinojo 
graikai. ' .. ; .

čia visos tos įdomios kdio- 
nes neaprašysime, bet tik su
žymėsime tuos kraštus, kuriuo
se buvo, ar bent galėjo būti 
ČdfšęJŪą SŪ saVo Jčatrgaiš. Be- 
taaukia'Kt audra nubloškus! 
Čdisėjo' laidūs hu^taių tadžinų, 
vienakių ciklopų kraštam . Tie 
ėikTėpai gyvenę. ulh?jWė'. ir bū*

Jfc .fąTo ta^žtajšfei čia rįį- 
kia, pa’žyritati, kąri h1 vČtėsniSis 
taufe> Mik'di tiltajb; kad kaz- 
ku’f Ui tali Kakaruose, riėzjrib- 
taubsrė krdštltaše įyVenį datfg 
riiriesni žmones; kaŽliSbkiiė mil
žinai, 'vadinami ciklopais. Vie- 
riaš tW milžinė Mfffis, Pa- 
llfėmM- šūW£s 0rOjJ 
draugų; if pats 
.8 . i.K.

riuč (PabWb Odi^jas .šu drau
gais natenka Eolo . salom Eolo'

visą, Viduržemio jurą, praplauk
dami net Gibraltaro sąsiaurį ir 
plaukiodavo po Atlanto vande
nyną vakarinėmis Europos ir* 
Afrikos pakrantėmis. Tokiose 
tolimose kelionėse, frūkdavu- 
siose. net po -keletą metų, fenL 
kiečiai, suprnntama, ctaug ko 
ūpiė mūšų žėrftę patirdavo, daug 
ko sužinodavo. Įvairiose Vidur
žemio jufos įfąkfahčių vielose 
fenikieciai buvo įsikūrę savų 
kolonijų', prišistatę uostų.* Yra 
žinoma, kad apkstyvdišiatš lai
kais lenikiečiai bųyo įsikūrę 
sdVo kolonijų ir Ėgėjariš jūros 
'Salose ir pusiausaliuoŠė, gyvė- 
namuose graikų. Vėliau' fėni- 
kiečiai yis dažniau sufeiddfdūvo 
ŠUĮ ^taikais; kurfė taip pat mė
gindavo plaukioti po, Ėįėjaūs, 
Jonines ir Viduržemio jūras.
Tūb būdu, galima sakyti, fėni- vv<? f Siair
kiečiai buvo pirmieji k^<^l^irįS’’SaM 
graikų kilčių prųsintojai. Dar 
.keliems šimtanį$ rnetū praėjus 
grtakai jū’ririin^yštėj jaū piiūai 
užėmė fėriikiecių vietą.

Graikų jūrinint'^’Sfėi išaugti 
padėjo ir pdtV gėofgrafine 
kfį'šib phdėiiš./ Graikijos pu- 
siausalio krantai yra raižyte 
išraižyti daugybės Visokių (lata
ką įlankėlių, lūbai patogių stta 
,vėti laivams. Be to, visur ap
linkui prisėta įvairaus dydži’6 
salų, kuriose gyvenantieji grai
kai viėifii su kitais noromis nė- 

,noromis turėdavo susisiekti laf-
'• X ; i ' p

Taigi,.graikai ..greitu lailM 
tapo getą is j urttahka i s ir ėtįįta 
plaukioti; kaip pirmiau , lėriikiė- 
efai, po Visą' Vfrittržemio jri'fri.

Iš i'storijbš’ yra žiribmos avi 
didesnes graikų kelionės: tai 
įganau tų žygis ir įtakos „ sa- 

keliate Orfėjo, dalyva
vusio Trojos kare, nuotykiai, 
apmusyti °žytaiausibc. graikų po
eto Homero. Tų kelionių pada- 
Vttaai-tatftaš yra svarbus tuo, 
W is jų mes galime sužinoti, 
kokius, z kraštus tais Idil&ris 
(maždaug apta 1000 su viršum 
metų prieš Kr. gim.) jau žlno- 

graikai.. (
J. Argoiitaitų ž$gH kūip kai 
ifciirių ^Bjų spBjdfna, 'jhta bu- 
vę8: ntažrihūg prięš 13(k) melų 
prieš Kr. gim. Toj graikų le
gendoj pasakojama, kaip b.ure- 
W' graikų, Va'dovaūjafnų jažb- 
no plaudė AVgb’lūlnifriita'tai'vo 

.Vafdo ir bflvri pavadinta af^6- 
mąutų žyiriu) ioih\mn K.deivL

daū, štai ką

Permbsion Doubleday, 

(Tęsinys)
“Jeigu kaip nors ąužinosi 

kas buvo veliones ‘Vęstenrienės 
advokatas, parašyk jam laišką 
išsiųsdamas visus dokumentus. 
O aš pasiliksiu prie panelės Lu- 
cijos per visą naktį ir jūs Se
nąjį kambarį getai išieškosiu, 
kad nepalikus aikštėj ką nors 
labai ręikšmingo. Nebus labai 
sveika jos pačios žodžiams pa
pulti į svetimų žmonių ' ran
kas.”

Išėjau atlikti savo darbo da- 
lį ir už pusės valandos suradau 
yestįenrieųės advokato antrašą 
ir jam patašiau. Visi vargšės 
senelės popieriai buvo tvarkoje; 
ten buvo paduoti aiškus nuro
dymai apie palaidojimo viėtą. 
Vos spėjau užlipdyti laiško vo
ką, mano nustebimui, į kamba
rį įėjo Van HelSingOs ir tarė: 

. “Aš galiU' tau padėti, Jonai? 
Esu liuosas, ir jeigu galėsiu, 
tau noriai, patarnausiu.”

“Ar radai *ko, ieškojąį, ptofe- 
soriąu?” paklausiau. Van Hcl- 
singas atsakė:

“Niefto ypStingė rt'ėieŽkčjlaU. 
tikejfes PA n»VS rastf i> ri-

- keletu miSIti),
vieaų kitą užrašu it naujai pra
dėtą' dTėfiyną. Aš čia jubs tu
riu, bet pakol kAŠ nieko dbiė 
juos nesakysiu. Palauksiu ne- 
laimihgdjį/ vyruko atvažiuojant 
ryt VnkMte ir gavęs nuo' jo lei
dimą, dalį radftfio' 
mūšų tikšmms?’

Užbaigus man darbą, profe
sorius Van Helsingąs tarė:

“Dabar, fčnai,. galime trauk
li į lovą. Mes abu norime dik- 
čiai miegoA ir turime atsigauti 
rytojui^ JtytZ turėsime labai 
daug darboj beį šiam vakarui 
Jhės visai nereikalingi. Laba-

•• < ..
Prieš užbaigiant dieną, nuė- 

jęmę pamatyti musų Lucijus. 
C^raborius ištaro atliko savo 
dAr&44lftW vykusiai, nes kam- 

i U/j beveik permaįnė | (koply
tėlę,- ma^ą. chapelle ardente. 
Apie grabą bū yp t gausybė bai
lų gėlių ir mirtis buvo padary
ta kuo mažiausiai pasibaisėtiną. 

’Veidas buvo uždengtas balto 
i Uždangalo kraštu. ’Profesorius 
^nsiįėnkc ir atsargiai jį ąti- 
jtrauke. Abu nustebę ir išplėtę 
įdfcs žiūrėjome . sužavėti jos 
įfrazumu^ nes degančios žvakės 
davė’ užtektinai šviesos jį ger 
įlai pamatyti, Visas tucijos 
•įrpŽis grįžo s,u įpirtimi ir pra
sunkusios valandos, vietoj pa
likai “naikinančio’ puvimo pėd-

to .vos vos Pabėgį' sukus” .graibo jui> gyvybės žy-
l 4 __  A,, ... .. ....... ...L. XT' 2*1 -? ______ .1mes. Netikėjau 

kad žiurėjau ne
savo akimis.

i gyvą Lucijų,
manoma jos lavoną

Bėt ly^bfėščidds atrodė nu
liūdęs. Jis jos nc/ftyfejo taip, 
kaip uš, ir ašafų lieti jam ne
buvo reiRald. Stdiga atsisukda
mas man tarė: “Palauk, kol 
sugrįšiu”, ir išėjo iš kambario; 
Netrukus grįžo atgal nešinas 
pluoštą vilkžofių, kurias pasiė
mė iš koridoriuje pa dėtos, dUr 
ikišiol neatidarytos dėžės ir 
išsklaidė jas tžfp kitą gėlių 
prie karsto. Vėliau nuo kaldo 
nusikabino mažą ėukšo kfyž'elj 
ir uždėjo jį ant jos lup’ų. Vei
dą vėl uždengęs uždangalu, pa
sitraukė iš kambarin. . ;

Buvau benusirengiąs savo 
kambaryje, kuomet nuo durų 
pasigirdo persergiantis barškė- 
'jimaš, ir įėjęs profesorius tuo
jau pradėjo:
‘ -‘Ęytcįj prieš sutemstant,' no
riu kad tu mūri atfteštųm chi
rurginių peilių rinkinį.”

“Ar mes būtinai tuririie skro
sti jos kūną?” paklausiau.

* “Ir taip ir ne. Aš noriu ope
ruoti, itat ne feip, kaip tu ma
nai. Tau pasakysiu, bėf rfepra- 
sižiok nei žodžiu fcltiėTffs. Nd- 
riu nupiauli jbš fe'dlvą ir išlffp- 
ti širdį. A,:tu ėhffctčgas; if tOip 
nusigarfdal! ’t’tf,' ftė Rė/rtą 
rhačiad diirafit kitlėfns {fū'šibai- 
feėtinas ^operacijas ir kovojant 
su mirmiti be jokios baimės. 
Taip, Jdrtdf; fiettfčfa Užmiršti, 
kad tu ją mylėjai; todėl, kad 
neužmiršau ir noriu padaryti 
šią operaciją ir man turėsi pa
dėti. Norėčiau tai padaryti šją- 
naktj bet nedrįstu. vien dėl Ar-^ 
turo; ryt jis bus liuosas pd sa
vo tėvo laidotuvių ir; žinofna, 
porės ją pamatyti.. Kuomet ji 
bus uždaryta grabe sėkdnčiai 
ilienat, mes fiueisime sžvo atlik
ti, visiems užttiguji,' naktį1. At- 
Versirtfė grabo viršį ir padarę 
6perafcij4 Vėl dždarysinta. Nie
kas apie tai 
fnus abu.”

. “Bet kata
Mergaitė jau numirgsi. Kam 
biaustyti jos kūnas bČ reikalo? 
Nėra riotgi' mšffč; paryti ir* 
|)dtaiffinf skrodim'ą; tičš iš to 
AiėkOm ūfebtfe jokibš naudos''— 
nei jai. iiei tauiriš, nei medivi- 
Aai; itai Žtabriių geTbvef --- t»- 
(tal krfriY tą! tfarytf ? TAS' btftų 
,uik' diUŽiari^ias taibžtaritahs.”

(Bris4 ČtmtgiaiO
1 —___ _

Naujas No. 22 
gautas šiandiė. Kaina 10c. 
Klauskite

------------------------r,-------------

ATĖJO “Kultum” Na 1 
1^32 metų. Kaina 45c. £a-

frežinbš, išskyrus

taš reikalinga?
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lėtihdė Sftw 
t<L.the program, vvhich includ- 
eu generous portiops of <Mhb- 

ahd bodies bf danei h g.' 
įjiiite tliė thing as sucfi fhings 
m ’’

. Losi Čhords.

And Įhere be many, būt 
Mrs. Bležis retrieved a numb- 
ter of ’em l*n nėr two solo 
rėncfttions. Mike; the 61d nVa- 
estro; iv/is ii mite awed by 
the ifriportdncė bf . hiš guests 
aiid wasn’t quite himself. *• .. > , .

To our prexy, Doc Kliauga, 
^dba old db'c, wėnt tffe nonbr 
bf officiating as niaster. of ce- 
/enionies.'. Čmį oi tlie X’s, the 
Iiminent Joe Kaulas štili nur- 
ures hiš įpiistėcliio. Here’s 
ioping it blossoms into liand- 
e-bars.

The two big shots of the' 
Rex capturėd wha( thėy 
ihought firominent sėats. Al- 
fnost. The niystcry is solved. 
The ngmė oi that rayjshing 
plonde is Aidoiiiėttė. Hėnest. 
Strange that. Chuck (strutter) 
Rusgiš šliould niake uiė šame 
įisedvėry af tlie sa/ne tinic. 
The viper. Nicę new fur coat 
Marion has. Now why mušt 
the J)ig Ca^d man monopoliže 
a ceriairi charniing younų 
lady’s danėcs? I ask you. Billy 
W. sure keeps an eye on that 
brccious spouse of bis. Jea- 
lous? •

te- Vanrtie, A^ętgįs kontestaųkiris te 
darbuotis prie labai sritį 
ąpljįnkybiy,;. bęt. konUstdnfiį 
'stovis parpto, kad nenuilAįah- 
įčiai dirbant visgi galima daug 
jatąjekjį. t ■ a

į Todėl dar kartą kviečiu 
į draugus ir drauges smarkiaus 
pasidarbuoji per Šį kovo mę- 

i nosį kad pąsibąiįus
|suėję į konįestąi|tų bankietų 
:galėtumėm pasidžiaugti savo 
darbo vaisiais.

— T. Rypįcevidia,
. . Kontėsto Vedėjas.

i)ka eita
Htuįfkė

i Šis vėik VlsAr riMs^ ne^iiriihk..
• -šiame konteste p-ia liemėšis sur

■rinka jau 4,097 balsds. Ar ji 
rdabak yra n’ipi^kdsi nuo Jurė
no tą ko'ilipMą, kuris priveda ją 
prie Naujienų skaitytojų? r

Pasilieku višlėms dėkūb’dahlaš 
už manės parėmimą.

—Jos. Waske, 
tel. Haymarket-3761/' •

į KONTĖSTO ĖIGA
1 Fėrėitps savaitės konfeštaft- 
'tit lalpshiridšc įvyko stambi 
kiaidd. Mat P. Maftinkaitis, 

IK. P, Deveikis ič J. Rimkus 
ipėi^ klaidą btiyb padėti į ant
rą idjrišWį, 6 tūrėjo būti pir- 
riiahiė laipsnyje. Tikiuosi, kad 
dėriūgai koritėstantai šią klai
dą nepalaikys už blogą, nes 
įvyko per mąnb neapsižiūreji-

Jau liko tiktai' ąpie mėnuo 
laiko fki kontėsto pabaigos, o 
dAr dadg triiksta iki musų 
paskirtos Rvotb'š. Todėl kvie
slį/ arriu^us Ūbritestantus ir 
kdiitėstriritėš' įtempti visas sa- 

ivo jėįįaš; išnaudoti Vis/is gali- 
irifaš progas, kad kdhtetstas už- 
sibriigLj ne su ipfažiau, kaip 
70,000 bWj. Tiesa, kad šiais

LAIPSNIS a-k AŠ6c

5
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l
J. SINKUS

CHICAGO, ILL.
Turi 1260 balsų

Chicago
Į , , Y |

Turi 1^0 balsų•LAVlNSK/fS
DEYAOIT. MICH.

Turi 1150 balsų

K. DEVEIKIS 
CICERO, ILL.

Turi 2710 balsų

D. ŽUKAS 
CHICAGO 

Turi 1167 balsų

P. MARTINKAITIS
Stnat Petrai 
CHICAGO

Tturi 2590 balsų

J. MARTIN 
kėnosi/A, WIS.
Turi 160 balsų

JaIįIES 
SHOLTEMAN

P. ATKOČIŪNAS
CHfcAŽli' 

Turi 2005 balsų

LAIPSNIS I-MAS

J. RIMKUS 
ČHfcACO' 

Tutf'2337 balsus

Kontestantą

J1, rp | ‘ • f 1 * * į • t ♦ .* J i ’ • . ■ .
Pačių kdniestantų atsiliepimai

—, II^BI < Į lfc W
Kontestantas Ė. M. Raczaitis 

iš Springfįeld, Ilk, rašp: ’ 
šiuomi pranešu, kad nuo at

einančios' savaites gaj jau galė
siu pradėti .dirbti dėl Naujienų 
kontėsto. Liga mane išlaikė na
mie per pehkiaš savaites,. per 
tą laiką nė per duris negulėjau 
išeitu Bet dabaf Jatičiilos geriau 
ir tikuosi galėsiąs pfddčti kį 
nors veikti.

Ačiū draugams,, kurie buvo 
pOsižadėję. niaif d'žširašyti Nau
jienas. NieiiUriė pasižadėjimą J?.Ivi, įiį »’V-į!. .Ui* •-. vf<Jvx.»• ■išpildė ateidami aplankyti ma- 
ųe kaipo ligpn; ir kartu Užsįmo- 
kėjo už Nayjięnas. Wpi. Kėb- 
ląitis ir K. Račkauskas nors pa
tys ir negalėjo manė aplankyti, 
vistiek pinigus už Naujienas 
prisiuntė man per draugus. A- 
čiii ir J. Galminųi už ątšinjiujj- 
niiną prenumeratos. Jis skaito 
Naujienas nuo pat piriąo. nu
merio ir Naujienomis negali at
sigėrėti, nes jam Na'ujiėnos/ 
esančios geriausiai ’ lietuvių 
laikraštis, su kuriuo jis niekad 
nėmano skirtis.

Yra dar dabį pašižadėjdsių 
užsirdšyti Na^jiėnaš. A'Š ,£0s 
juos apšiiahkyšili gdl pirma
dieny. Dhbar mainos pradėjo 
biskį geriau dirbti, prieš užsi- 
baigi’ėh^ sutarčiai šd unija. 
Bet vistiek uždarbis yra susi
traukęs. Tečiaūs dėl Naujienų' 
vis dar susiįaupina, nes žino, 
kad nesmagu yra būti be lie
tuviško laikraščio, ypač 
Naujienų. ( m, ;

— K. M. IČaCzaitis.

Kontestantas K. G; Urnežįs iš* 'l • I f'
Chįcago,' rašo: , ;

Ėdntestas jau ėina prie- pa
daigos. Beliko vos vienė.'^ me
nuo laiko. Kad' musį darbas 
būtų sėkmingesnis, aš- nuošir
džiai kviečiu Chibagos pažan
giąją lietuvių Visuomenę ateiti 
koritestantamš talkon ir tuo 
prisidėti įfie išplatinimo musų 
dienraščio' i f atlikimo svarbaus 
kūltufinib darbd.

Laikas gana trumpas ir kielp- 
vienas turėti^ pasinaudoti ta 
pi’oga, kurią dienraštis Naujie
nos šiemet visiems suteikė, bū
tent, užsirašant Naujienas vj- 
siems“ metams, jas gauti per 15 
mėnesių. Taigi Naujienos nu,o 
savęs duoda; 3 menesiup priedo 
savo skaitytojams. Bet kad 
gauti tą priedą,, reikia Naujie
ms užsirašyti prieš kovo 31 dj 
Taigi laiko nebėdaitg. Nofin- 
tj^s gaūti Naujienas Su visu 
šiUO priedu, tiktai patelefonuo
kite mOn bile vakarą1, o aš rio- 
riai jūrtiš patarnausiu.

»; ' Ijž-.vui.,<x>« e•rie pasinaudoto šia proga , ir 
J* . K,., i '/.i O-4- -įKy.M- ,.*<1

Naujienas gaus per ateinančius 
15 menesių: . •

L- Aldams iš bat ,rark;
P. Ahtanonis, 6404 S., Rock- 

well St., |<ųris pats pasikvietė 
mane j namus;

A. Sleman, 9038 S. Bishop 
St. Jis škundžiasi, . kad. labai 
fiUObodii be lietiiviško laikraš
čio. Dabar jam nebebus nuo
bodu, nes jį kasdie lankys Nau
jienos.
, Ii?. K. Malėlo; kuris turi elek
tros, reikmenų šanktovą adresu 
3336 S. Halsted St:, taipjau 
prieinairia kaina sudeda elek
trą į namuš, užsisakė apgarsi
nimą biznio Knygbje.

Ačiū višiėfhš, kiiiTe Atširiau- 
jihb & ifžširaše per manė Naū- 
jiėnaš.
' Keli žodžiai p. Atkočiuntff. 
Jis sako, kad jam ešą keisti 
niektirių kbntėštantų pasigfri- 
ma\ Ęet .kiek atrodo, tai it p. 
AtkWČIdha‘s irgi tiktai atnauji
na prenufn^tat^ ttf m£iio kos- 
tdmiefių, kuriems aš u^fašidU 
Naujienas 1927 ir.28 m.jfai 
kam dar girtis, kad tik naujus 
bžrašo? Vietos y/a visiems 
dėiig ir dirva yra plati, tik rei
kia dirbti, d naudos tikrai bus. 
Mes . turiitie būti deidngi savo 
rėmėjams, nes nežiūrint šios di- 
dfelės depresijos, visgi gana ge
rai progresuoįameįj , • * .

"rnežis,
i r > . . . • i ,

-iiiė iHonk.• , *

Life’s iJeals

~We all feel an urgė for the 
bętter things ii? life. ,We alf 
seek that. spiri tpal well bėing 
that enables us. couragęously 
td. surrribjint life’s problems 
with itš troubles and sorrows.

■ -i t ... k . j. ! i I . ' , ,
Jt is a spiritųal stimulus, we 

aFe s'ėękiniL such as would ąp- 
peai to and šatisfy our iniel- 
lijįndė^ in ofhėr wordš, we 
wAh't a liberal religipn.

“It wodid įe finė”, wė say 
to ourselves, “if a group of us 
Lithuaniaps with such aspira- 
tions 'coiįld rife! together to' 
hear and receivė the ftiessages, 
of courage And iifepiration of 
intelligėhėė that We necd.”

Kere is bdį. oppo ’rtunity. A 
numbei^ of šo riiinded 
Uanians haye sėcurėd' the Serv
ices of a miništėr who will 
speak on Uhitariamšrn; the re- 
ligion of RaTph Waldb ’ Emer
son, Williim Cullen Bryant, 
and William Howard Taft. Fo- 
llowiftg which* a discussfdn will 
be hėld vvheri we cah make 
bur comments in Lithuanian 
or Ėhglišli & we Sh'all jtfefėr.

Sp let us alį who are in sym- 
p&hy atfėhd; the meeting’ 
bririging dur wife or friend 
tvith fiim df her, also nbt for- 
gėttip^ To tėll other friends bė- 
fo'rėhdrid aboūt it. Admisšidn 
is fte, tjiė f imte' iš Lėbf bary 
28th ŠUnd'ay AFtėfripbn at 3 p. 
m. vvhen wė shdi/ld bė oh the 
fourth floor of AbraRum Lin
coln Čenter, corner Oakw6b(f 
BoųlevArd and Larigley Avėri'ue 
just dhė block šbūth' of 39th 
Strėėt. iri the meantime, best 
wish’cš.. .

GkAbuS be

15t

iš

Lith-

will

Atkočiūnas

ThėErtgHsltColnittft

A d
Milius Miaęarus.

t

as
ar

111 hiš
Kiras, bis
and lliėir

WAUKEGAN, ILL.
• • X. \

Turi 820 balsų

K. matuuokAs
W. Frankfoit. III. 

»• '» V**.., . s „ ,

Turi 648 balsų

tel, Englevvood 8243.

........— ■ —«
*

.r. i.

16

i. Ą. JUCAiTis 

CUDAHY, WIS.

. Turi' 80 Balsų

■» { ■

J. UOGUTIS 

ciAcago'

Turi 690 balsų

j ,

JQE WĄšKE 
CHICAGO 

Tel. Haymarket 3761 
Turi 95 7 balsų

A. FRENKELIS 
f . . . . .

Tororicd CariadA
TtftfjŽo balsų

TAS
ON-

PHhyM.rT'

Mrs. ROvAlTIENĖ 
HEKfčnc.' ttu 
Turi 28y’$a1»i»

A. P. SAVICKAS 
jįofcfcŽtficCi£t.

'••>,4. ; į-
Turi 800 balsų

, MIKE STOŠKUS 
kaw™. ill. 
. Turi. 360> balsų•s. » .<)• :< h r fvjy, t-, fn

CHICAGO, 

Turi 260 kliu

8

Jčhnston City, III.
i ■ »■ >

Turi .340 balsų

ST.
wm Pa’.

re 6 Saisų ‘
' ' ’:’5 •>. :

v Turi

t ■

?•
4»

J'

CHARLES 
RAŽAITIS 

$ptingfieldt III. 
Turi 140 balsų

V

SMaGEĖŽJĖtŠ 

ciivėLAND, O;
" ■ - ■ .

’/hti 45 biil'suš

Kontestantas Jos, Waske 
Chicagos, yra labai nepaten
kintas kito kontestanto, >P. At
kočiūno, pareiškimu, tilpusiu 
pereitą savaitę, ir sekamai 
bando jam atsikirsti:

Kad jau daugelis kontestan- 
tų rašo apie savo laifnėjfmūš . 1 , U , _ ; .' y V . .- ■ šį tą para- 

kam patiks,
ir bedas, tai ir 
v' . V.

sysiu, nežiūrint 
ar ne. J • f i t ‘ . : . . .

Kontestantas P. Atkočiūnas 
rašė, kad kiti kontestantai nė-• ■ _ , i •. j. , » ' . . i . ■ y J .

vaikščiotų po jo ąpiejinkę ir be 
reikalo čevėrykų nedildytų, 
nes, girdi, jis pąts apvaikščio
siąs savo apielinkę.

Bet kur ta jo apielinkė ran
dasi, tai jis to nenurodė. Jis 
gyvena 4634 W. Mūdisph St., 
tai gal jis mena apie Garfield 
Parko apielinkę. Bet čia jis 
lankėsi ir notš,daugelį aplanke, 
bet nieko hėpelnė, nes visi at
sakei kad- jib toį savo kontes- 
tantiį Jos. Waškę, kūn’s yra 
kliubietis,~janitorius ir unistas, 
tad. jie jį ir remsiąs.

6 man tai vaikščioti ne
prisiėjo, neš uŽtėkd tiems žmo
nėmis pątelefpnUoti ir bematant 
jie užsirašė NaUjiėiiths visiems 

jiems:
Kadangi visi1 bando nustatyt

siu nurėdyti savo apielinkę. Ma- 
nb a^lėlThkA yra Visa Chicago, 
kur tik y m lietuvių janitorių. 
Q Višlėnąs kitįČAiš palieku vW 
fiW ckagbš dKTį'. f^eš aš ti- 
kiU'bŠi didžia^iės j>araVnbs iš 
saviškių— janitorių, uništų, nes 
pats jtiė ėšd. ; x

Kaip matau, tai kitiems kon- 
testantamš laliįai sėkašį, k^F tik 
neįasišuka', . tai vis Naujienas 
Užtušb. Ar jie tūri kokį paslap
tingą konipasų, k bris nu veda 
juos pas tuos žmones? šfOt' pėf-;

‘TO

The Birulė štili’ liask many 
friends aš attėstėd by the largo 
numbėr of. gdcsts wlio eahie Jo 
slidrc in the' fesfivities iit the 
Lithtiaiiiaii Ahiditdriuin.' Tlie 
očcašiųif was a riieinbfable 
one. ’Tivas Ihė .Birutės SHvėr 
Anbivcrsary. Guesfs wete 
įidny and p’roininciit. The 
Lithuanian Coiisul Kalvaitis 
waš guost of honbr. 
parly wetė MĖ 
ieiiarttiing ' wife 
fridilcTs.

61^-tfmers wėfė 6n han'd, rė- 
niiniščihg a mite and ražžing 
(Iic ybungcr gėiicrairons oii 
fhėn' fąiiings. rfhc gootf otd 
dayš -t-'.so \vbuld Mr. G'ugiš 
FiAvė us' iVcfiėve. Al’l1 iii" all,

Lithuanian Uni- 
vefštty Club '

The neit reguVar monthly 
meeting of Lithuaniaii 
Ūhi^ėtsity Club will be held* 
at Tbe Great Northern flotel; 
tollegiate fcdbtt’ ‘ SUnday, 
Feb. 28. Ali members are re- 
įuested to be prešėnt.^ Candi- 
dateg and prospective memberš 
Are also in’vited to attcnd.

Magdu.
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Biznio Skyrius
TRUMPA LIETUVOS PRAKYBOS AP

ŽVALGA IR KAS APSIMOKĖTŲ 
Iš LIETUVOS IMPORTUOTI 

AMERIKON
(Tęsinys)

Saldainiai: Lietuvos saldai
niai Amerikoje taipgi^jau se
nas svečias. Saldainių impor- i

KOVO MENESYJE

“PEOPLES” 
KRAUTUVĖS 

SIULIJA
Už Specialiai Suma- 

■ žintas Kainas

RADIOS 
PLOVYKLAS 

\ ir 

Kaurų Valytojus

Demonstruojami Radios, pil
nai įrengti dailiuose kabi
netuose, ver- $4 ■■ AA 
ti iki $125, po | QiUU 
1932 metu mados nauji ra- 

r“'- 19.75
Kombinacijos radios su gra- 
niafonu, naujos mados, ge
rųjų išdir- 
bysčių, po

taA jau buvo pasiekęs žymaus 
kiel:io, tik 1931 metais musų 
saldainių importui buvo su
duotas skaudus smūgis: So
vietų firma New York e, “Am- 
torg Trading • Co1,,” buvo už
vertusį Amerikos rinkų sa
vais pigiais saldainiais, taip 
sakant, padarė “dumping.” 
Lietuvių importo bendrovė 
Bostone, — “Lithuanian Im- 
porting Co.,” — spėjama bent 
dalinai buvo to dumpingo au
ka. Sąryšy su tuo, teko nu
kentėti Lietuvos saldainių ga
mintojams, ypač “Birutės” 
saldainių fabrikui Šiauliuose. 
Bet “Birutė” nenusimina ir 
toliau žada varyti eksportų A- 
merikon dar su didesne cne- 
gija ir su didesniu patyrimu. 
Kitas saldainių fabrikas, “Rū
ta” taipgi randasi Šiauliuose.

i Saldainių fabrikas “Tilka” 
Kaune, irgi jau gerai žino
mas Amerikoje: “Tilkos” šo
koladiniai saldainiai čia labai 
mėgiami. Vienas Amerikos ofi
cialia raportas taip įvertina 
Lietuvos saldainius: “Quality 
candy produced in Lithuania 
compares favorably with the 
better grades manufactured in 
tie United States.” Todėl, nors 
Amerikos lYiuitas yra 40 nuoš. 
ad valorem, betgi 
“Rūtos” ir “Tilkos” 
ačiū savo kokybei, 
se sųlygose randa 
na pareikalavimų
Amerikoje. Saldainių kainos, 
kaip Lietuvoje, taip ir Ameri
koje yra, žinoma , įvairios; 
čia aš jų neminėsiu, kaininin
kus galima gauti iš minėtų

“Birutes”, 
saldainiai, 
normalio- 
neabcjoti- 
(dcmand)

duo turi gorų skonį ir kainos 
atžvilgiu galėtų lenktyniuoti 
su “Whitc Rock.”
III-ji prekių grupė: žaliava ir 

pusiau gaminti produktai. 
šios grupės prekės veik vi

siškai nėjo per rankas Ameri
kos lietuviu, importerių; jos 
net Ameriką pasiekdavo netie
sioginiu keliu, bet dažnai per 
Vokietijos uostų tarpininkystę, 
ar per Bigų. Klaipėdos celiulo- 
za ir fanera (veneor) turi ga
limybės ir netarpinai Ameri
koje atsidurti;, jos gangreit 
vienintelis importuotojas yra 
tūla Ncw Yorko firma. Celiu- 
lozos tona apie 580 litų. Bu- 
giapiučio men. 1931 m. kainos 
Lietuvoje buvo: sėmenims, 1 
kg. —0,43 It.; linams, 1 kg. 
—090 lt.; sėmenų alėjai, 1 kg. 
—2,90 lt.; neišdirbtai karvės 
odai, apie 24,50 lt.; neišdirb
tai veršio odai, apie 6,90 lt.; 
neišdirbtai arklio odai, —21,00 
lt.; avies kailiui, — 5 It.; prie 
šios grupės dar priguli žarnos 
(ypač košer), ašutai; šeriai ir 
skarmalai. Vaško Lietuvoje ir
gi butų galima gauti; jo kaina 
Amerikoje 1931 m. buvo tik 
17 ar 20 centų už svarų. Už 
natūralų vaškų muito nebuvo. 
Lietuvos industrijai augant, 
kai kurie šios grupes produkr 
tai nustos reikšmes kaipo eks
porto prekes. Kai kuriems pro
duktams rinka Amerikoje dar 
pilnai neištirta. Betgi lininei 
drobei rinka Amerikoje buvo 
jau tyrinėjama ir atrodo, kad 
yra gera proga importui. Ame
rikos muitas paprastai lininei 
drobei yra 36 nuoš.; drobei su 
pamarginimais (raštais) 40%; 
drobei pamušalams (interli- 
ning and padding) 55 nuoš. 
Nežiūrint į muitų, lietuviškoji 
drobė galėtų atlaikyti kompc- 
ticijų prieš airių ir čekų dro
bes, kainos atžvilgiu, bet ko
kybės atžvilgiu, — yra dar 
klausimas. Lietuvoje žinomi 
šie lininės drobės fabrikai:

Įima' tik tada, icaan pieicas ne
mato. ’

štai ir ten dideli neramumai. 
Nesusipratimų įvyko tarp įta
kingų 'piliečių Stcphens Seys ir 
Charles Ower.

Seys išėmė warantų Oweriui 
kaltindamas jį nušovus jo my
limų šuniukų. Bet tai ne vis
kas: pirm dienos kiĮos kas ten 
padegė Seyso ganykla. Seys yra 
tikras, jogei tai padaręs £)wer.

šis svarbus ginčas pas šven
tuosius vyrus prasidėjo kokie 
šeši mėnesiai atgal. Owerio

ka'rvė užklydo Į Seyso ganyklų. 
Seys pamilŽo karvę ir pienų iš
gėrė. Ovveris patraukė Seysų 
teisman. Gi Seys iškėlė bylų 
Oweriui už pašarų karvei. Taip 
ir tęsiasi nesusipratimai. Kai 
kurie Ziono gyventoju nužiūri, 
kad svieto pabaiga jau tikrai 
nebetoli.

Areštuota turtinga mo 
teris

Policija suėmė Dr.
Ofner, kuris turi ofisų

Lester
adresu

šeštadienis, vasario 27, 1932
1608 W. Madison st. Jisai yra 
kaltinamas tuo, kad dalyvavęs 
su Mrs. Ella' llopkins, 70 me
tų (4219 Kenmore avė.), suo
kalby išdraskyti gazolino stotį 
tūlo Lamberg, kuris vietų sto
čiai buvo pirkęs pirm keleto 
metų iš ponios Hopkins.

Sakoma, Dr. Ofner prisipa
žinęs, kad jis gavęs iš moteriš
kės $300, iš kurių $200 atida
vęs bombos metėjams, o $100 
pasilaikęs. Prisipažinę, kad jie 
bombų parūpinę, ir nusamdy
tieji Dr. Ofnerio pora italų. Dr.

Ofner skaitėsi iki šiol kaip 
“society” gydytojas ir gyveno 
pasiturinčių piliečių apielinkėj. 
Moteris kaltinama tuo, kad grū
mojimais ir terroro žygiais ji 
mėginusi priversti Lam berta 
parduoti pirktų iš jos savastį 
atgal.

ST. PĄUL’S HOSPITAL 
yra jusu ąpielinM* Ligonini. kur nerei
kia mok«ų karteri, kad aplankyti savo 
£?”%*■ diLTft m““ “■ *,rirt10'*

828 W. 35th Place, 
Tel. Boulevard 6060

<>F OIH ąUALITY, \OW OFFERED AT

GREAT pnce CUTS

55.00

$100.00 vertės naujos 
THOR $(■■* Efl 
Plovyklos ' Q f .OU
$100.00 vertes naujos MAY
TAG Plovyklos, Model F.

1 ’ 55,00
$100.00 vertės Naujos VOSS 

pT.yk,5s 59.50
$28.00 verti pernaujinti pil
nai gvarantuoti EUREKA 
elektrikiniai kauru 
šlavikai f
tik po įf

14.95 A

bendrovių.
Žuvys: A. Raudomanskio 

“Žuvyno” kooperatyvas: Kau
nas, Laisvės ai. 17, — siūlo 
įvairias marinuotas ir rūky
tas žuvis, kaip ruk. ungarius, 
plekšnes, strimeles ir kitas.

A. Glodenis: Kaunas, Vytau
to prosp. 30, — siūlo marinuo
tų skumbrijų dėžutėse po 1 ki
lo už 3 litus ir po pusę- kilo 
už 2 litu.

Firma F. Suhr, Klaipėdoje, 
—siūlo:
minigos “milžinai” 1 dėžė su 
30 štukų po 3,00 dol.
minigos “milž.” 1 dėžė su 6 št. 
po 0.85 dol.
minįgos 
su

CHICAĘOS ŽINIOS
Civic Orkestros koncer 

tas
The Civic Orchestra, kurios 

muzikalia direktorius yra Frc- 
derick Stock ir konduktorius 
Eric De Lamarter, vėl duos 
koncertų Orchestra salėj sek
madienį, vasario 28 d. Koncer
tas prasidės 3:30 vai. po piet. 
Programas nepaprastai įdomus. 
Įžanga prieinama visiems. At
silankykite.

1930 FORD TOWN SEDAN — Puikiausiame 
mechaniškame stovyje su geru užbaigimu ir pen
kiais gerais tairais. Parduodamas su “reikšmin
gu O. K.“ Šiame išpardavime 
pasiūlomas už .....................................  «

CALEY BROTHERS
105 24 S. Michigan Avė., Chicago 

1929 ŠEŠIŲ CILINDERIŲ CHEVROLET 
COUPE — Juodo baigimo, cream juostelės. Per^ 
budavota. Parduodama su “reikšmingu O. K.“ 
Pilnai įrengta. Pasiūloma šiame fl* 4

WITTE MOTOR SALES
12742 Western Avė., Blue Island. III, 

1929'ESSEX COACH — šis karas išrodo kaip 
naujas. Jo motoras nuodugniai peržiūrėtas ir tik
sliai sutaisytas, Pirmam pirkėjui bus atiduotas 
už bargeną. Parduodamas su “reikšmingu O. K.” 
Pasiūlomas šiame išparda- 4
vime už .........................................................

YOUNG HOFFMAN
■ ■■ - ■ 9220 S. Ashland Avė., Chicago

Tik kartų gyvenime pasitaiko tokis išpardavimas! Tik kartų gyvenime pa
silaiko tokia proga sutaupinti! Negirdėtas pareikalavimas didžiųjų naujųjų 
Chevrolet Six mus užvertė su jmainymais — augštos rųšies vėliausių mode
lių visokių išdirbysčių ... puikiausia pasirinkimas vartotų karų koki mes 
esame matę už bile kokių kainą. Mes nebegalime juos ilgiau laikyti. Nežiū
rint musų nuostolio — kiekvienas karas turi būti parduotas. Kaino s 
tapo numažintos iki žemiausio laipsnio. Betgi kiekvienas karas yra pirmos 
klesos stovyje. Musų garsus' raudonas ženklas, “reikšmingas O. K.,” yra tam 
įrodymas. Pamatykite patys šiuos karus ir jus suprasite kodėl visas miestas 
kalba apie šj išpardaviiną-r-kodcl vartotų karų bargenų ieškotojai puola pir- 

' kti šias stebėtinas vertybes. Jeigu jus norite puikaus VARTOTO karo už 
tikrai taupių kainų, nevilkirikit. Tiktai dar trys dienos šio vaizdingo išparda
vimo tepasilieka. Ateikite dabar, pirm negu bus pervėlu! i

TIKTAI DART

MODEL
725

$3r>.(X) verti pernaujinti 
IIOOVER gvarantuoti šlavi- 

““. 16.95
Lengvus Išmokėjimai

PEOPLES 
FURNITURE CO. 

4177-85 Archer Avė
Tel. Lafayette 3171

2536-40 W. 63rd St.
Tel. Hemlock 8400 j ■

“vidutiniškos” 1 dėžė 
0 št. po 0.60 dol.

Žuvies produktų kainos yra 
gana įvairios todėl tų reikalų 
palieku patiems importeriams 
patirti. Amerikos muitas: žu
vų konservams ir taipgi rūky
tos 25 nuoš. ad valorem.

Džiovinti vaisiai iš Lietuvos 
galėtų būti Amerikon impor
to objektu, nes jų daug iš sve
timų kraštų įvežama; tačiau 
Lietuvoje šiuo žvilgsniu ne
daug dar tesirūpinama; tai 
tolimesnių studijų dalykas. 
Taippat dalykai stovi ii’ su 
daržovėmis, kaip salerai, es- 
pargai, špinatai. Tai svarbi ir 
pelninga šaka, ypatingai arti 
didesnių miestų. Lietuvos dar
žininkams—platus darbo lau
kas, nes tokie produktai tinka 
ir eksportui. Vaista-žolių kul
tūra irgi turėtų šansų ekspor
te. šiais sunkiais sausais lai
kais, Amerikos lietuviai tebė
ra ištikimi savo lietuvių tradi
cinei vaista-žolių “trejų-devy- 
nerų” kombinacijai: reikia 
manyti, kad Palangos vaistine 
yra apsčiai lankoma vasaroto
jų iš Amerikos ir gauna užsa
kymų ir žiemos laiku.

Kaipo importo galimybę rei
kia paminėti Birštono “Biru
tes” šaltinio gazuotų vandenį. 
“Lietuvos Vienbutis” Kaune, 
mielai apsiimtų patarnauti. I- 
mant keletu dėžių po 100 bon- 
kučių, gangreit apsimokėtų 
parsigabenti vasaros sezonui, 
nes

Pačiūžų lenktynės sta
dione

Čiuožiu etoj ų^pačiužomis lenk
tynės bus šiandie popiet Chica- 
gos stadione. Apie 200 grei
čiausių čiuožinėtojų teks išva
ryti iš kontesto popiet ir apie 
150 šj vakarų? O paskui kon- 
testas eis prie suteikimo čėm- 
pionato.

« 1930 \
gr ar Coupes N 

y Chevrolet Coaches
W Jūsų proga nusipirkti Šešių 
f; Cilinderių Chevrolet už ne- 
1 paprastai žemą kainą, Tai- 
: rai, užbaigimas, išmušimas

yra geriausiame storyje. Šie 
karai yra paremti “reikš
mingu O. K.“ / Pirmiems 

į-. pirkėjams UŽ IŠPARDA- 
L VIMO KAINĄ tiktai L $265

Pasiūlomi už šią kainą 
• beveik visų žemiau 

išvardintų par- 
davėjų.

1929 ŠEŠIŲ CILINDERIŲ CHEVRO
LET COUPE. — Perbudavota. Pui
kiausias už baigimas. Penki geri tairai. 
Parduodama su “reikšmingu O. K.”. 
Šiame išpardavime pasiu- ^*17 A 
loma už ................................... I I V

1930 PONTIAC COACH — Labai ma
žai vartotas. Motoras ir chasis nepa
prastai geri. jBody ir tairai kaip nauji. 
Parduodamas su “reikšmingu O. K.” 
Šiame išpardavime pa-* 
siūlomas už ..............................

Birštono mineralinis vgn

Ir Zione neramu
Zion City — miestelis ne 

taip toli nuo Chicago^. Vienas 
šventųjų miestų. Sakoma, ten 
nė rukytL negalima. O kad iš- 
sirhesti burnelę, tai turbut ga*

r Model “‘A” Ford ' 
Tudor lar Coupes

Ką tik įmainyti ant Chev
rolet Sesių ir yra puikiau
siame stovyje. Body ir iš- 
!Pu^*mas gerame stovyje. 
Parsiduoda su “reikšmingu 
• Pintiems pirkė- 

^pardavimo
KAINĄ tiktai

ASHLAND AVĖ. MOTOR SALES,
5436 S. Ashland Avė., Chicago

CLARKE-MAPLE CHEVROLET CO.
1036 K- Clark St., Chicago

ŠIOS KAINOS REIŠKIA DAUG DAUGIAU
KADANGI kiekvienas karas YRA PAR
DUODAMAS SU “r e i k š m i n g u 0. K.”

1928 PACKARD ROADSTER — Cus- 
tom Buik. Juodas baigimas. ( Kaip 
naujas, beveik nauji tairai, 6 disc. ra
tai, daug extras. Parduodamas su 
“reikšmingu O. K.” Nupigintas nuo 
$550. Pasiūlomas laike 
šio išpardavimi 

MICHIGAN 7
2234 S. Michigan Avė., Chicago

> už $495
VE. CHEVROLET CO.

pasinio lai
vą rto tų ka-

Be to Chevrolet pardavėjai 
ke Čįo išpardavimo daugybę 
rų kitų išdirbyščių, modelių ir metų, 
kaip Chevrolet, Ford, Plymouth, Pon- 
tiac. Whippet. Oldąmobile, Buick, Chrys
ler, Nash, Stūdebaker, Essex, Hudson, 
Dodge ir didelį pasirinkimą vartotų 
trokų už kainas nuo

50.00 IR AUGŠ.

Paačiavimas ir Pa 
kvietimas

Central Window Shade Ctea-West 
ners, 5103 W. Madison St., Chicago, 
taria širdingą padėkos žodį visiems mu
sų draugams, remėjatps, kostumieriams 
ir pažystamiems už rėmimą mus ikišiol, 
kreipianties prie mus valymo langų už
laidų reikalu ir taipjau dėl padarymo 
naujų užlaidų.

Pradedami šių metų valymo darbyme
ty, kviečiame visus kreiptis prie mus už
laidų valymo ar naujų užlaidų padary
mo reikale. ' Mes prižadame visuomet 
suteikti sąžiningą, rūpestingą ^ir greitą 
patarnavimą ir visuomet stengsimės at
likti darb£ sulig savo geriausios išgalės. 
Mes ne tik valome užlaidas, bet ir nau
jas padarome sulig užsakymo, kokiiį 
kam yra reikalinga. Kainos yra žymiai 
sumažintos ant visų darbų. Jūsų senos 
užlaidos, kai mes jas išvalysime ir per
taisysime, išrodys kaip naujos.

West Central Window Shade Clean- 
ers yra lietuvių dirbtuvė, kurios vedėjai 
yra Juozas Šlajus ir Stasys ŠHjus. Mes 
kiekvieną darbą pasiimame ir pristatome. 
Tiktai pašaukite mus telefonu Colum-

Pasiūlomi už šią kain 
beveik visų žemiau 

išvardintų par- 
k \ davėjų.

ok
USED
CAUS

LENGVI G. M. A. C. IŠMOKĖJIMAI. . . . MAŽAS ĮMOKĖJlMAS
- MATYKIT VIENĄ ŠIŲ PARDAVĖJŲ-------------

Drlje Motor Sales, 
6528 Roosevelt Road, 

Berwyn, Illinois. 
Durst Chevrolet Company, 

1147-50 W. Jackson Blvd., 
Chicago, IlUnois. 

Kgan Chevrolet Sales, 
5145 Mllwaukee Avenue, 

Chicago, IlUnois. 
K. H. Fleck A Company, 

Hlnsdale, IlUnois. 
Gnrfleld Chevrolet Sales Co. 

6 E. Garficld Blvd. 
Chicago, III. 

H. and K. Chevrolet Co. 
La Grange, III. 

Harry Chevrolet Balęs, 
' Ilarvey. IlUnois. 

Hamniel Chevrolet Co. / 
7220*35 W. Grand Avė. 

Chicago, IU. 
Hafner Chevrolet Co. 

20»0-12 S. Michigan Avė. 
Chicago, IU. 

Keenan Chevrolet Balęs,

Albany Park Motor Sales, 
3102 Lawrence Ąvemie, 
' Chicago, Illinois.
Archer Chevrolet Sales 
6211-13 Archer Avenue, 

Argoi Illinois.
Ashland Avenue 'Motor Sales, 

5436-42 S. Aslilątld Aventie, , 
Chicago, IlUuols.

Baumann r Chevrolet Sales, 
8516" Archer Avenue,

Nile* Center, Illinois. 
Caley Brothers,

DeaPlalnee Motor Bale*,

Lemont, llUnolg.

IŠMOKĖJIMAI

5325 W. 22nd Street, Cicero, Ililnola. 
Kolseth-Reld Chevrolet, 
5354 ,W. Chicago Avė. 

Chicago, IlUnois.

Kushler Chevrolet Sales, 
6317 Broadway 
Chicago, Illinois. 

Lavery Chevrolet Co. 
7110 Ezehange Avė. 

Chicago, I1L 
Lewls Auto Sales, 

3100 Ogden Avenue, 
Chicago, IlUnois. 

Mclnerney Motor Co., 
2715 N. Cicero Avenue, 

Chicago. Illinois.
McManus Motor Sales, ' 

6711 S. TOestern Avenue, 
Chicago, Illinois. 

Mlller Chevrolet Sales 
1832 W. Irvlng Park Blvd.

Chicago, III. 
Mllwaukee Avenue Motors, 
2304 Milreaukee Avenue, 

Chicago, Illinois. 
Murray Service & Motor, 

632 Madison Street, 
Oak Pork, Illinois. 

Neleon Chevrolet Sales, 
2840 N. Clark Street, 

Chicago, Illinois.
Nlckey Chevrolet Sales, Ine., 

3010 Irvlng Park. Blvd.,

Nleburger Chevrolet Co., 
7744 Stoney Island Avenue, 

Chicago, Illinois. 
North Shore Chevrolet Salei 

611 Mat n 81., 
IVHmette. III. 

Orine Chevrolet Co. 
3200 Lake Park Avė.

Chicago, Illinois 
Ogden Avė. Motors, Ine. 

6837-41 Ogden Avė., 
Berwyn, III.

Ray O’Connell Motor Co., 
4625 W. Madison Street, 

Chlcagb, Illinois.
A. J. Oosterbeek Motor Co., 

7341 S. Halsted Street, 
Chicago, Illinois.

Rldgeivay Motor Sales, 
Lanslng, Illinois. 

Roosevelt Motor Salėto Co., 
3838 Roosevelt Rosd, 

Chleago, Illinois.
Selp Chevrolet Sale*, 
8622 Commerclul Avė., 

Chleago, Illinois.
Sheets Chevrolet Sales 

6522 Cottage Oroye Avė.
Chleago, Iii.

Baperlor' Motor Bok*. Ine., 
6643 8. Rahtod. Street,

Chicago, Illinois.
Trl-City Motor Co., 
Park Kld*«. Illinois.

Vptown Motors Corp., 
4859 Broadwey. 
Chicago, llllooi*.

Vanderplocr A Reitveld, 
South Holland. IlUnoU. 
IVestcott Motor*, Ine. 
1245 Chicago Avenue, 

Evanaton, IlUnois.
IVest Auto Balęs, Ine., 

511 B. 3th Avenue, 
4 Mayvood. Illinois.

1201 Lake St..
Melroae Park, IU.
Wltte Motor Bale«, 

■int-fl Westcrn Avenue, 
Biue Island, Illinois. 
Vanson Chevrolet Co., 

Chicago lielghts, HUnoU.
foung A Hoffman Chevrolet,

92BO B. Ashland Are., 
ChJcoro. IlUnois.

G. Zander Motor Balęs, 
Arlington Helthts, tlL
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Cicero

nams išdirbti kaip sėkmingiau 
suorganizuoti visus minkštų 
gėrimų pardavinėtojus, taipgi 
kad chroti vardų organizacijai. 
Nutarta, laikyti Jutas susirinki- 
mtls kovo 1 dienų toj pačioj 
svetainėj. Taigi nepamirškite 
atsilankyti į susirinkimų kovo 
1 d. Laikinas raštininkas.

Namo

Laivas “Lancaslria” 
vėl į Klaipėdą

Cunard Linijos laivas “Lan- 
castria”, kuriuo pernai keliavo 
Susivienijimo ekskursija iš A- 
merikos tiesiai į Klaipėda, šį
met vėl plauks iš New Yorko 
ir Bostono stačiai -į Lietuvos 
uostų — Klaipėdų. Keleiviams 
bus labai paranku parkeliauti i 
savo šalį laivo uęmųinant ir nc- 
sibastant per svetimas valsty
bes ir muitines. Ištikrųjų, pa
lankumas didelis: įsėdai į lai
vų New Yorke ar Bostone, o iš
lipi jau pačioje Lietuvoje — 
Klaipėdoje. Sava šalis, savi 
žmones, iškihnijigi pasitikimai, 
vųišės...

“Naujienų” skaitytojai atsi
mena, kai pernai rašydamas 
apie savo kelionę daktaras Mar
gelis išgyrė laivo ^Lancąstrią” 
Turistinę Klasę. Šių vasarų tos 
Turistinės Klasės pusė paveda
ma trečiajai klasei, vadinasi, iš 
aukšto užsisakant vietas tame 
laiv$ galima gaut puikius Tu
ristinės Klasės kambarius už 
trečiosios klasės kainų: iš Nevv 
Yorko ar Bostono į Klaipėda 
tik $95.50 ir $5 karo mokesties.

Laivas “Lancastria” išplauks 
iš New Yorko birželio (June) 
1 d., o iš Bostono birželio 2 d. 
Tai, rodos, bus vienintelis lai- 

organizacija labai reikalinga. vas> kuris plauks šių vasarų 
Butų galima daryti spaudimas tiesiai į Klaipėda, be persėdi- 
į miesto tėtušius, kad sudraus- mo. —Turistas, 
tų savo valdinius, kurie perdaug 
kiša nosį kur • nereikia. x 

Išrinkta komisija organizaci
jos reikalams sutvarkyti ir.pla-

Visi aty- 
atskaitų. 
Varkalos

Lietuvių Liųo&ybės 
Bendroves metinis susirinkimas 
atsibuvo trečiadienio vakarą sa- 
Voj svetainėj. Dalininkų susi 
rinko ne daugiausia, 
džiai tėmijo metinę 
Tai buvo auditoriaus 
sutaisytas raportas.

Pasirodė, kad praėjusieji me
tai bendrovei buyo kiek sunkės 
nj. Apyvartos padaryta apie 
porų tūkstančių dolerių ma
žiau. Tai depresijos pasėkos.

Iš metikio koncerto atskaita 
dar ne gatava, nes bilietų dar 
neįstengia surinkti.

Antanas , Ambrozaitis, šposų 
krėtėjas, bandė kai, kų prasi
tarti, bet tavorščiai pradėjo 
šaukti: “Nereikia! Nereikia!” 
Ir nutylo, o “Naujienos” išliko 
netrauktos teisman, kad jose 
buvo rašyta apie bendrovės pa
rengimų. Vadinasi, apie bend
rovę rašyti niekam nevalia. X) 
jeigu kur galima? tai ne kitur, 
kaip tik palaimintoj stalincų ko
munistų gazietoj.

Fine, vyrai! —Tas pats.

.. ......
» ■ ’

Šie laiškai yra aUję ifi Europos 
Kam jie priklauso, tejrul nueiną I 
vyriausįji paštų (Claik ir A'da'mi 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
lahRelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Window” lob^j nuo Ądams gat
vės, pasakant laįška NUMERI, kaip 
kad šiame surašo' pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikra laikų, o 
kui sunaikiną. - <

506
510
529
531
532

' 537
541 
549 
550

Speciajė sargyba Capo 
nei kalėjime ?

pa*-

Dobelis Albęrt ’ 
Empocharis Wilim 
Lazdauskene Rozali 
Lukas Kazys
Luksatei Pa n. Grasildai 
Martinkonis Julia 
Puzinskienė Miss Mere 
Senui G 
Shukis Mrs. Eva.

Suvienytų Valstijų maršalas 
U. C. W. Laubenheimer padėjo 
sargybų prie Caponės kamaros 
pavieto kalėjime. Kodėl tai pa
daryta? Aiškinama, buk bu
vęs nužiūrėtas suokalbis Capo- 
nei pabėgti iš kalėjimu. Kitas 
vėl ganda e,sus, kad Caponė di
rigavęs iš kalėjimo butlegęrių 
darbuotę, tad sargyba pastaty
ta prie jo ka'maros tikslu su
stabdyti šitų dirigavimų.

PF“ Mineral Wells 
Crystals

Padaryti iš sveikatą teikiančio minerali- 
nid vandens iš Mineral Wells, Texas — 
Amerikos Carlsbado. Nieko nėra pri
dėta. Nė jokių gyduolių, ar vaistų. Ge
riausias liuosuotojas, kokį pinigas gali 
pirkti. Išplauna nuodu^ iš jūsų Sistemos 
ir pašalina reumatizmą, inkstų pakriki
mus, konstipaciją, nevirškinimą ir skil
vio paįrimus. $1.00 dėžutė jums pa
gelbės, arba mes pinigus grąžinsime. Dy
kai sempelis pasiunčiamas “ant pareikala
vimo.

Geo. L. Hildebrand
4519 N. Sacramento Av.

CHICAGO, ILL.

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

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

South Sidej
Biznierių susirinkimas

Vasario 24 dienų Strumilų 
svetainėje susirinko būrys biz
nierių, kad aptarti savo reika
lus ir organizacijų sutvarkyti. 
Po visapusio klausimų apsvars
tymo prieita išvadas, kad tokia 
organizacija labai

Garsinkite “N-nose”
• • . s I ’ . » ,

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 IV. Marųuette Rd. arti VJestern Av.

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -ii 

1821 So. Halsted Street

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

'f

ADOLFAS PUŽAUSKAS
Perriskyrc su šiuo pasauliu va

sario 26 dieną, 10:15 valandą 
ryte 1932 m., sulaukęs 52 metų 
amžiaus, gimęs Baisiogalos para
pijoj ir mieste. Kėdainių apskr. 
Amerikoj išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Agotą, po tėvais Šulinskaitę, 
augintinę dukterį Adelą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4025 
So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks panecjėly, va
sario 29 dieną. 2:00 vai. po pietų 
iŠ namų b.us nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a 
minės, 
nuoširdžiai kviečiami 
suteikti jam paskutinį 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė

Laidotuvėse patarnauja į. 
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Motina Helena Tuks
iančius Išgydo su

Žolėmis
■ (■

Specialis 5 Dienų Nainų 
Treątmentąs su žolėmis

Duodamas Dykai
išlos ptkHlebėiinoH Žolių (lydtiolČH yra moks- 

lišlai kombinacijų Rcriaushj Europoj, Ame
rikoj ir Rytų Indijoj-’Nurinktu žolių. TukH- 
tiinflul, kurio sunkiui hIcko, tapo iSgydytl 
per percituH <13 metus. Motinu Helenu, 18(M> 
N. Dainen Avė., Cliicaso, II)., paplulo JuniH 
A dienu Namu Trcutinentų. Nueikite pas jų 
dėt hIo bandomojo treatmento, taipjau dėl 
nemokaniOH ogzuininncIJoH, kad surasti kokia 
IštikruJu yfa jusu Hrh ir kokių specialių 
žolių Gyduolių Jūsų linai reikalinga. Atsi
neškite š| apgarsinimų. Atdara iki 8 vai. 
vak. Nedėliomis iki ’Z vai. po pietų. Jeigu 
Jus negalite ateiti asnicnlSkal, rašykite Mo
tinai Helenai aprašydami savo ligų ir JI 
prisius Jtiins gyduoles Myktn. Pridėkite 10c. 
apmokėjimui persiuntimo.' ,

Skyrius t 17191 Wėst 47th Street.

SkelbiŲiąi Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

, Grahoriai

--------OH—

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

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 1Q iki 12.

3421 So. Halšted St.
Phone Boulevard 8483

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas

4180 Archer Avenue

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturinfe iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO,' ILL.

ir Giminės.
grabo-

Peter Conrad 
l’OTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na- 
’ miiose arba studijoj

a. Adolfo Pužausko gi- 
draugai ir pažįstami esat 

dalyvauti it 
patarnavimą

Graboriai

■ • ■S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALŠAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

i 718 W. 18 St. ■
Tel. Roosevelt 7532

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard. 5913

DR. BERTASH
.756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel.> Boulevard 5914

DR. NA1KEI.IS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb B Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4? nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį

Hemlock 8151 •

DR. V. S. NARES 
(Naryaucjcas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Maajuette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradienį it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

VJ-

1646, W. 46th St.

Telefonai/ 

, Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas
1 ’ j ■ • • •

Cicero 3724 M

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Įvainjs jSy^ytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randotph 6800

PETRAS AUŠTRA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
s.ifio 26 dieną. 7:15 valandą 
te 19 32 m., sulaukęs pusės am
žiaus gimęs Vilkaviškio apskr.. 
Bartininkų parapijoj ir kaime. 
Ameiįkoj išgyveno 26 metus.

Paliko UbdeŲamc nuliudime mo 
Cerį Prancišką, po tėvais Ališaus
kaitę. 2 dukteris — Prancišką ir 
Anžlę. 2 žentu 
vičią ir Edvardą Fclske. 3 sunus 
— Petrą. Kazimierą ir Joną. 3 
anūkes. J Antiką ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3 201 
So. Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, ko
vo 1 dieną. 2:00 vaj. po pietų 
iš Eudeikio koplyčios bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Petro Austro gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tu v'cse jr suteikti jam paskutinį

Albertį Butą*

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir. nuo 7 iki 8:30 vat 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 y. ’ieną.

’ Phone Midway '2880

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietą. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Piaza 3200

■' T-T-T.... ..." IĮį.1,----------------------------------------------------------- -

Ofiso Tel. Victory 6893
1 'Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St, 

arti 3 Ist Street 
CHICAGO, ILL.

Valandos: 1—0 po pietų, 7—8 vak- 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

ANTANAS SUKAUSKAS

Mirė vasario 25 dieną. 1932 
m., 3:25 vai. vakare, sulaukęs pu
sės amžiaus. Kilo iš Panevėžio 
apskričio. Smilgių parapijos, D.*ip- 
sionių kaimo. Amerikoje išgyve
no 2 3 metus.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Marijoną. 3 brolius —- Juo
zapą, Jurgį ir Kazimierą^ pusse
serę Grasildą Šimaitę, brolienę Fe
liciją ir gimines, o Lietuvoj dvi 
seseris Oną ir Domicėlę ir‘ gimi
nes.

Kūnas pašarvotas S. M. Skudd 
koplyčioj. 718 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks panedėly, va
sario 29 dieną, iš koplyčios 8:30 
vai. bus atlydėtas į Dievo Apveiz- . 
do? parapijos bažnyčią, -kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines draugus ir pažystamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
, Moteris, Broliai,. Pusseserė. 

Brolienė ir gijtįinės.
Laidotuvėms patarnauja grabo

rius S. M, Skudas, Tel. Roosevelt 
7532. ’ ’

Mrs. A. K
Lietuvės Akušerės

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiame,įsišaukti, o musu 
darbu busite užganėdinti. 

Tel. Rooseyelt 15 arba 2516

2314 W. 2W Pi., Chicago
SKYRIUS:

1439 S.z Coufi, Cicero, III
.Tel. Cicero 5927

JARUSH
PHYSICAL
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

Phone
Hemlock 9252

Telefonas Boulevard 1939 ’

DR. S. A. BRENZĄ
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III. „

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 yak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Akių GydytojaiJUOZAPAS MILAŠIUS

Staigu mirė vasario 25 dieną, 
193 2 m., sulaukęs viduramžijus, 
gimęs Plungės mieste. Telšių ap. 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime pen- 
kius sunus. — Zenoną, Vladislo
vą ir Povilą Amerikoj, o Lietu
voj Jeronimą ir Juozapą. dvi 
dukteris — Bronislavą Domar
kienę A Leonorą Dilgenis. du 
žentu — M. Domarką ir W. Dil
genis. anūkus ir gimines. , n

Kūnas pašarvotas, randasi Ra- 
džiaus koplyčioj. 668 W. 18 Št.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
vasario 29 dieną. 9:30 vai. ryto 
iš Koplyčios į Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. ą. Juozapo įMiM.bus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Sunai. Dukterys ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžius, Tel. Canal 6174.

■S!T—-

Telefonas Xąxds J138

Stanley P. Mažeika
: Grųborius fr

Balzaiuuotojas
Modemiška Koplyčia dovanai

* Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaiąą prieinAųu

3319 Auburn Avenue
CHICAG^lIf.b.

........   " •■'•."jpTTft." ’ !
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JLJuk x
KVJETKININKAS 

nuskintoj kvietkos 
Pristatonie j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai jį

3316 S. Halsted St. Teį įOijevar^ 7314
O*' '

<ta

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

PR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Advokatai

DR, VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sųgryžp iš Lietuvoj -
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas .dalomas su elektrą, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 jki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
paųgely ,atsitikimų7 aĄys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

Ą, MONTVID, M. D.
Wcst Town State Bahfc Bldg. 

2400 IV. Madi&pn St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Wcst 28 60
Namų telefonas Brunswick 0597

127

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIEŠTO OFISAS
N. Dearborn St., RoOm 1113 

Telefonas Centrąl 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietp 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

Vakarą, išskyrus ketyecgą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

SVARBI ŽINUTE

ryto

LIETUVIS DENTIStAS LIETUVIS ADVOKATAS

į

nedėliomis pagal sutartį, 
4847 West 14tb Street, 

CICERO, ILL. 
X-Ray....Phone Cicero 1260

Telephone Franklin 5745
Namai: 3117 Union Avė

Telephone Victory 2213

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER /
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

4, nuo 6 iki .8

Nuliūdę liekame.

Moteris, Dukterys. Žentai, 
Sunįi. Anūkės, Anūkas 
ir Giminės.

Laidotuvęse paarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Lietų vys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Nedėlioj pagal sutartį 
TeL Boulevard 7820

’ Namai:

6641 So, Albųny Avė.
Tel. Prospect 1930

Ąjitąpąg Rądojnskis
Persiskyrū su šiuę pasauliu vasario 25 d., 10:05 vai. 

y.ąkare, 1932 m., sulaukęs 71 metų amžiaus; gimęs frja- 
riąmpolūs apskr. ir «parap., Degučių kaime. Amerikoj iš
gyveno apie 50 metų. Paliko dideliame nuliudime^moterį 
Vęronijių, po tėvais I’aųiikaitę, 4 sunus Juozapų, Wal- 
ter, ^tathewy ir Jurgį,’ dukterį Anastazija Palionis, 3 mar
čias — Oną, Oną ir Liilian, žentų Juozapų, 13 anūkų ir 
gimines, o Lietuvoj brolį Adomų ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 2257 W. 23 PI.

Laidotuvės įvyks panedėly, vasario 29 d., 8 vai. ryto 
iš namų į Aušros Vartų parapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kalines.

Visi a. a. Antano Kadomskio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kyiečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jum paskųįtinį patarnavimų ir a.trisy.eikinimų.

Nubudę lickajne
Moteris, 8unai, Duktė, Marčios, žentas, Anūkai ir ^Giminės 

*’3 Laidotuvėse patarnauja graborius 3. P. Mažeika, tel
Yards 1138.
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Me» visuomet teikiame širdingų, simpatingu jųr 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas 
— ■«* ------- aa m, MM U m A. P ji|J. F. EUDEIKIS & C0.

'x JŪSŲ GRABOJUĄI 
Didysis Ofisas

4605-07 South Hei-mitage Avenue
’ ' Viii mtaoii YARDS 1741 it 1743 ' ,

' < Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki. 12
. .h1'1!"1.’.. ■

Duokite sąvp akis išegzaiųinuoti

Pr. A. R. BLUMĘNTHAL
OPTOMEl'RIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard ^487

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

Tel. Lafayette 4146

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

John Kuchinskas
Lįetuvis Advokatus 
2221 West 22nd Street 

Artį Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nyo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. \Vashington St.
Roųm 1502 Tel. Central 29.7.«

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tek Lafayette 7337 I* ' ( ,
Namų Tel. Hyde Park 3395

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui
Aki^ Specialistas. Virš 1$ metų 

patyrimas
Valandos 9 ryto iki 9 vak. kasditen

DR. J. GROUPE
4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite C 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

JOHN B. BOBDEN
, (John Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 Adams St., Room 21.7 

Telephoųe Randolpb 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 4-9 

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

Lietuviai Gydytojai

A. L Davidonįs, M.D.
4910 So. Michlgan Avenue

v , Tel Kcnw,ų0d 5107
VALANpOS: ' ' ’

nuo 9 iki 11 valandai ryte:

apart sventadtento ir ketvirtadienio

DR. A. L. YUSKA 
242? IV- Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
/ Telefonas Grovehill 1595 

Valandos puo 9 iki JI ryto, nuo 2’4 
•ir 7-9 po pįetų, seredoms po pjetų jr 

nedėliotus pagal susitarimą

JOSĘPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockmell St, 
Tel. Repnblic 9723

DR. A. J. GUSSEN CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS DENTISTAS LIETUVIS ADVOKATAS

Valandos: nuo 9 ryti Iki S yakarę. 155 Jį. Clark St., RoOiU 909
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^Ištadienis, vasario 27, 1982

Tarp Chicagos 
Lietuvių

nų išpardavimas. Vertėtų 
siems pasinaudoti.—Z.

vi

Spulkos duos radio 
programą

Naujienų Koncertas 
i Oro Bangomis

Rytoj, sekmadienį, ir vėl bus 
transliuojamas per radio Nau
jienų programas iš stoties WG 
ES, 1360 kilocycles, nuo’ 6 iki 
6:30 valandos vakaro.

šį kartą dainuos p-nia Stella 
Staniuliutė (Voight), primado
na iš “Agurkų”, kuri minėtoj 
operetėj praėjusį sekmadienį 
vaidino čigonąites Ilonos rolę.

Kalbės Dr. A. Montvidas 
apie sveikatą.

Na, pabaigai programo Ma
kalai ir vėl kalbėsis apie savo 
džiaugsmus ir bėdas, žinote, p. 
Jurgelionio Makalai — tai tie, 
kurie yra labai panašus į mus 
pačius, Amerikos lietuvius.

—Klausytojas.

Visos spulkos, kaip tai, lietu
vių, lenkų ir kitų tautų, susi
organizavusios per Building 
and Loan Rescrve Exchange, 
Cook paviete, duos per 13 sa
vaičių gražius radio programas.

Pirmas programas pasigirs 
per orą pirmadienio vakare, 29 
d. vasario, nuo 9 valandos, iš 
stoties WCFL, 970 kilocycles.
- Programas susidės iš dainų, 

muzikos ir trumpų prakalbė- 
lių. Todėl nepamirškit nusista
tyti savo radio pirmadienio va
karą, 29 d.,. vasario, ,^-tą va
landą ant stoties WCFL, 970 
kilocycles, ir pasiklausyt gra
žaus programo.—F. T,1 Puteikis,

mu. Jos iiilna’ instrumento kon
trole, drąsus, nesvyruojantis 
smuikus valdymas, grakštus 
pirštai ištraukią *iš smuiko kuo 
tyriąusias gaidas, daro ją pil
nai kompetentinga' atlikti kiek
vieną tų , kompozitorių kurinių 
tikroje jų formoje.

Be Valerijos čepukaitės, kon
certe dalyvaus ir .kitos parink
tos muzikalės jėgos daugiaušiai 
susidarančios iš Northwestorn 
universiteto studentų, kurie 
kartu su smuikininke ten lavi
nasi muzikoje, šios kitos jė
gos priduos koncertui daugiau 
įvairumo ir padarys ir taip 
labai'turtingą ir gausų progra
mą dar didesnės vertės.

Nors dar liko dvi savaites 
laiko iki koncerto, visi yra ra
ginami įgyti bilietus kuo anks
čiausiai, kad išvengus .sunkumų 
koncetro dieną, nes tikimasi, 
jog bilietų gali,pritrukti.--Eks.

tuvių yra nusitaręs minčių pa
sidalinimo tikslu susitikti Ab
raham. Lincoln Centre, 700 
Oakwood bouleVaTd. Bet gali 
atsilankyti ir visi, kurie įdo
mauja. Už įžangą mokėti ne
reikia. Ir niekas jokių įkirių 
pasiūlymų nedarys. Bus ir ko
letas amerikonų.—Lietuvis.

Kun.^kf. X. Mockus. Paveikslų vie
toj turės Viešas Diskusijas, kuriose ga
lės dalyvauti publika. Bus Bridgeporte, 
Lietuvių Auditorijoj, žemutinėj svetai
nėj, nedėlioj, vasario 28 d., 7:30 vai. 
vakare. , Bus akyva’ ir naudinga. Kvie
čia visus atsilankyti. Komitetas,

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS
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Educational
Mokyklos

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ii.

North Side
Nusižudė Jokias Vilis

va-Penktadienio rytą apie 9 
landą, pasikorė lietuvis Jonas 

kokių 45 metų amžiaus,

S.L.A. 36 kuopos narys.

; Vilis, 
buvęs Chicagos Lietuvių Drau
gijos Savitarpines Pašalpos ir, 
regis,

Vilis pasikorė voninėje, savo 
bute, ant elektras vielos. Gyve
no jisai name, kur turėjo, kar
tu su Jonu Jurgelioniu, male- 
vojimui ir dekoravimui reikme
nų krautuvę adresu 2116 Mii- 
waukee avenue.

Jo kūnas yra pašarvotas pas 
graborių prie North ir West- 
ern avės.

Kaip šiandie, všeštadienį, bu
siąs koronerio tyrinėjimas.

Jonas Vilis buvo vedęs.
—Northsidietis.

West Side
Mirė Antanas Radomskis, vie

nas seniausių lietuvių chi- 
cagiečių

Mirė Antanas Radomskis, 71 
metų, kilęs iš Lietuvos, Ma- 
riampoles apskričio, Degučių 
kaimo.
, Amerikoje jisai išgyveno apie 
50 metų. Iš lietuvių jis vienas 
pirmiausių pradėjo domėtis 
Chicagos politika/ir gan akty
vus joje pasiliko iki pastarųjų 
laikų. Patsai per 20 metų yra 
išbuvęs policininku ir jau ke
letą metų ėmė pensiją.

Laidotuvės bus pirmadieni, 
vasario 29 dieną, j Aušros Var
tų parapijos bažnyčią, o iš ten 
j šv. Kazimiero kapines. Kūnas 
pašarvotas namuose adresu 
2257 West 23 place. Išlydėtas 
bus 8 valandą ryto.

Velionies paliko žmona, ke
turi sūnus ir duktė, p-nia Ana
stazija Palionis.

Daugelis musų yra tokių, ku
rie išgyvenome Amerikoje po 
20 arba net po 30 metų. Bet 
gan mažai išgyvenusių po 50 
metų. Nes vieni vėliau atvyko 
į šią šalį, o kiti atvykusieji an
ksčiau jau persiskyrė su šiuo 
pasauliu. Dabar persiskyrė 
Antanas Radomskis.

—Chicagietis.

Lietuvių valanda
Ryt dieną, 'vasario 28, išgir

sime gražų lietuvių radio pro
gramą iš stoties WCFL nuo 
1:15 iki 2 vai. po pietų, kurj 
duoda Jos. F. Budrike krautu
vė, 3417 S. Halsted st. Progra- 
me dalyvaus ponia Oželienė, 
mezzo soprano, kuri ir pirmiau 
yra savo dainavimu pasižymė
jus radio valandoje. Taigi dai
nininkas Stasys ’ Rimkus ir ki
ti. Reikia dar pastebėti, kad 
leidėjai la'dio valandos— Jos. 
F. Budniko krautuve—iki atei
nančio ketvergo tiiri dar spe
ciali išpardavimą radių, rakan
dų ir skalbimui- mašinų. Tai 
baigsis, kaip pirmiau buvo 
Bkelbta, 10 dienų nupigintų kai-

Bridgeportas
Frank Kurauskas jau pasveikęs

Gerai žinomas Bridgeporte 
apielinkeje automobilių mekani- 
kas ir muzikantas, Frank Ku- 
rauskas, kuris lietuvių tarpe 
gal geriausia groja italionišką 
armoniką, jau pasveikęs.

Jisai buvo sunkiai sužeistas 
automobilio nelaimėje. Bet da
bar jau užsiima taisymu auto
mobilių, visų jo dalių, o taip
gi patarnauja kaip muzikantas 
kam reikalinga.

Nepamirškite savo tautietj 
paremti, nes jis duos geriausią 
patarnavimą; taip automobilis
tams, • kaip ir vakarų rengė
jams patarnaus. Jo telefonas 
yra toks: Yards 6701.

—Kaimynas,

Lietuviai kviečiami 
atsilankyti į Lon- 

colh Centrą

Susirin- 
ketvirto

sakysiu,

Smuikininkes Vale 
rijos Čepukaitės 

koncertas
Parengimų ir koncertų sezo

nui besiartinant prie .galo, pa
liko dar tik vienas, kitas žy
mesnis koncertas ir vienas jų 
svarbiausių—Valerijos čepukai
tės koncertas—smuiko recital, 
kuris įvyksta Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje kovo 11 d. — Ne
kalbant daug apie pačią smui
kininkę, nes skaitytojai jau tu
rėjo progos susipąžinti - su V. 
čepukaitės biografija kelias 
dienas atgal, bet sprendžiant iš 
pirmesnių šių metų smuikinin
kės pasirodymų įvairiuose mu
sų parengimuose, reikia pasa
kyti, kad šis koncertas bus ne
paprastas. Praleidus ilgus me
tus besilavindama smuikoje ir 
nuolat progresuodama pirmyn, 
Valerija čepukaite parode ne
paprastus gabumus z toj muzi
kos šakoje. Svetimtaučiai, su 
kuriais ji susidūrė besilavinda
ma, jau senai įvertino tuos jos, 
dar besivystančios viriuozės, 
gabumus ir suteikė progos pa
sirodyti koncertuose, kuriuose 
dalyvauja bene žymiausios CĮii- 
cagos muzikalės jėgos. Vien 
jos dabartinis priklausymas 
prie Evanstpn Simfonijos or
kestras ir kvietimai dalyvauti 
kitose orkestrose yra faktai, 
kurie į tai rodyte rodo. Bet mes 
lietuviai labai retai turėjome 
progos ją išgirsti, nebent la
bai trumpam vienatne, kitame 
koncerte. Bet vien ir iš tų pa
sirodymų kiekvienas aiškiai pa
mate, įvertino p. čepukaitę, 
kaipo pirmos rųšies smuikinin- 
kęl Jod nepaprastai \lengvas 
virtuoziškas griežimas, įsigilini
mas ir supratimas griežiamo 
kurinio dvasios, puiki interpre
tacija ir griežimo švarumas 
aiškiai visiems parodė, kad mu
sų tarpe vystosi žvaigždė, kuri 
labai aukštai iškils muziko^ sri
tyje.

Valerija čėpukaitė koncerto 
muzikalė vertė bus labai aukšta. 
Programą sudaro geresni ku
riniai (vairių kompozitorių, ku
rie toj srityje atsiekė pasauli
nės garsenybės. Tie kuriniai 
ne vien pasižymės melodingu
mu, bet ir didele muzikalė ver
te, kurią jaunoji 
tinkamai perduos

Abraham Lincoln Centre, 
700 Oakvvood * boulevard, trečią 
valandą popiet, ateinantį sek
madienį- (vasario 28 d.) įvyks 
įdomi lietuvių sueiga, 
kimas bus laikomas 
aukšto salėje.

Didžiuma lietuvių,
dahgiau nei 90 nuošimčių, buvo 
pakrikštyti ir auginami kaip 
Romos katalikai. Bet daugelis 
Amerikos lietuvių yra nepaten
kintų ta tikyba deliai jos aro
gantiškumo ir atžagareivišku- 
mo. Kai kurie jų iėško libera- 
liškesnių, moderniškesnių, tiks
liau suderinamų su mokslu pa
saulėžiūros formų savo dvasios, 
savo prato gyveninei patenkin
ti. To paties jie pageidautų ir 
savo vaikams.

Matomai, kai kurie asmens 
reikalingi yra organizacijos, 
kuri šiandie žinoma kaię baž
nyčia, arba pasaulėžiūros žino- 
mos kaip religiją.

Pažangiausioji bažnyčia (jei 
norite, sakykite—religija) šian
die Amerikoj ir visame pasauly 
yra unitarionų. . Įvairių pažiū
rų žmonių ji turi savo tarpe, 
bet visi sutelpa ir nevaržo vie
ni kitų taip, kaip kad varžo 
Romos katalikai arba kitos ku
rios sektos nariai. Jie yra, pa
sakysiu aukštu žodžiu, kaip ir 
tikybiniai filosofai.

Vieni jų pripažįsta Kristų, 
bet pripažįsta jį kaip vadą, 
kaip žnutgų, kurio idėjos ir 
darbai turėjo žmonijos progre
sui rimtos svarbos. Kiti Igi ir 
taip toli neina. O štai toks 
žinomas unitarionas, kaip Dr. 
Dietriech, laiko savo pamokas 
teatre, ir jo pamokslų arba'per- 
lekcijų klausyti ir iškeltus klau
simus diskusuotį susirenka po 
pusantro tūkstančio žmonių, 
šituose pamoksluose išgirsite 
svarstant taip etikos klausi
mus, kaip paVeldejimo, taip so- 
ciales problemas rišant, kaip 
dalinantis paskutiniais 
niais apie elektronus, 
visa tą galima' vadinti : 
tai gal tiksliausia bus 
ją moksline religija.

Kai kurie Chicagos lietuviai 
užmezgė ryšius su unitarionais, 
kad laikas nuo laiko susitikti 
su šia švarią ir inteligentiška 
amerikonų klase, kad įtraukti 
į šią klasę savo vaikus, duoti 
jiems reikalingą socialį gyve
nimu, , padėti įgyti platesnę ,pą- 
sąulėžiurą ir nuteikti, tipkąmąi 
prižiūrimą jaunuomenės drau-r

Sekmadienį būrys tokių lie-

i davi- 
Ir > jei 

religija, 
vadinti

smuikininko 
savo grieži-

jmį

PRANEŠIMAI
’ KEISTUČIO SPULKA, 

840 W. 33rd Street, >
, Chicago
atidarė 123 Seriją Vasario 24 dieną. 
Dabar yra proga pradėti taupyti savo 
uždirbtus centus. Keistučio Spulka 
nuo 1897 metų pagelbėjo Lietuviams 
sutaupyti milijonus delerių ir pagelbė
jo tūkstančiams žmonių įsigyti nuosa- 
vius napius, lengvu budu, mokant po 
mažą sumą į savaitę.

Jeigu dar nepradėjote taupyti Keis
tučio 
teisių 
pyti.

Spulkoje, tai dar nepervėlu, nes 
knyga neužgina nei vienam tau-

—- JOHN P. EWALD, 
Sekretorius.

Marquette Park Liet. Am. Piliečių 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks va
sario 28. d., 2, v, po pjet., parapijos sve
tainėje, Vyashtenasv ir 68 gąt. Visi 
nariai ateikite į šį susirinkimą, ba daug 
bus svarbių dalykų apsvarstyti.

” — Valdyba.

>

Svarbios Prakalbos 
su paveikslais

- gilioje: 
“KOKIAME LAIKE DABAR 

GYVENAME”

Subatoj, Vasario 27,
McKINLEY PARK SVET., 

prie So. Wcstern ir W. 39 St. 
Pradžia 7:30 vai. vak.

Paveikslui aiškins 
S.BENECKAS c * X ••

Visus kviečiame atsilankyti, 
nes programas bus žingeidus.

Rengia ir kviečia 
Johovos Liudininkai, 

Įžanga liuosa 
Rinkliavos nebus.

• p
, HALSTED ELECTRIC SHOB 

REPAIRĮNG SHOP 
Vyrų puspadžiai ir .kulnys .............

Moterų puspadžiai ir kulnys .........
Vyrų veltinės skrybėlės išvalomos 

ir sublokuojamos ........ ................
ESTELLE LITOS
1823 S. Halsted SL

“Nuga-Tone padare 
mano skilvį sveiką”

P-ia J. Lukošiene, Boston. Mass., sako: 
“Per daugeli metų aA turėjau sugedusi skil
vi. AA Cmiau kelių ruAlų vaistus, bet ne
gavau pageltos. Man pasakyta apie Nuga-Tone 
ir nusipirkau ton ką. Nuga-Tone padare 
mano skilvi sveiką. Mano gera sveikata pa- 
eina nuo Nuga-Tone. Tai pastebėtini vais
tai''.

Millonal žmonių visuose pasaulio kraštuose 
rado, kad Nuga-Tone yra užtlklmi vaistai ir 
jio atsldeda ant jo, kad jis palaikyti juos 
stiprius Ir sveikus, Jis yra puiku# dėl se
nesnių žmonių Ir tų jaunesnių metais, kurie 
jaučiasi silpni ar liguisti. Aptieklninkal par
davinėja Nuga-Tone. > Jeigu nptlaklninkas 
neturi jo. paprašykite ii užsisakyti IA savo 
urmininko. Porsitlkrlpkit, kad jue gaunate 
Nuga-Toino# Km kitas gali būti bo vcrtč#.

75c

50c

LANKYKMOKYKLA
Kol hebusi c 

džiai gyvensi, f 
mo darbo. Sk 
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 Strėet 
Chicago, III.

ipokytas, tol skur
di getai apmoka* 
ia it išnaudoja ne-

Mokslas nu-

Richard J. Zavertnik
ADVOKATAS

160 N. La Šalie St., Suite 1100 
Tel. State 2223,4-5

WEST SIDE OFISAS
2552 So. Central Park Avė.

(prie 26th St.) 
Tel. Crawford 8200

West Central Window
Shade Cleaners

5103 W. Madison St.
I 

CHICAGO

Senas langų užlaidas .išvalo ir per
taiso taip, kad pasilieka kaip naujos. 
Taipjau ir naujas padaro ant užsakymo, 
sulig kiekvieno noro.

LIETUVIŲ DIRBTUVĖ

Šaukite Columbus 9309
’ v-

,‘L

MOKYKIS BARBERYSTĖS )
AMATO , 7

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba7 rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

PARSIDUODA delicatessen, išdirbtas 
per ilgus metus, 3 'pagyvenimui kamba
riai, rendos $35.00 mėnesiui. Važiuoju 
Lietuvon. Geriem žmoniem atiduosiu 
už teisingą pasiūlymą.

5139 So, Ashland Avė. 
Tel. Yards 3707

LIGŲ 

galvos 
galvos 
ir pa;

i Financial
Finansai-Paskolos

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą, sausumą ar riebumą 
odos, sustabdome plaukų slinkimą 
gelbstim plaukų augimui.

^Gražus, švelnus galvos plaukai yra 
patraukiančiu pagražinimu veidui ir visai 
žmogaus išvaizdai.

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
Liberty Trust M Savings Bank Bldg., 

Room 204
S

N. E. kampas Roosevelt Rd. ir 
Kedzie Avė.

. i TEL. VAN BUREN 1200

Priėmimo valandos: nuo 4 iki 8 v. vak. 
Ncdėliomis nuo 10 iki. 1 vai. dieną.

Kitą laiką pagal susitarimą.

SAUGUS INVEST- 
MENTAS

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

PARDAVIMUI delicatessen groseris. 
tabako ir kendžių kampinė krautuvė 
5 kambarių flaas. Renda $34.00.

v 1101 W. 69 St.

PARDAVIMUI bučerne ir grosernė. 
pigiai; priežastis pardavimo — važiuoju 
į Lietuvą. Savininkas

3002 W. 40th PI.

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

Automobiles
STEBĖTINAI pigiai parsiduoda au- 

timobilius Nash, beveik naujas. Paim
tas už skolą. Kas pirmas — gaus bar- 
geną, 6533 So. Fairfield Avė.

* SOUTH SIDĖJ pardavimui grosernė 
ir bučernė geroj vietoj, daro labai gerą 
biznį. Priežastis liga šeimynoj, nebran
giai. Rašykite Box 1397, Naujienos, 
1739 So. Halsted St.

JUS NETURITE 
PRALEISTI----• • 
25,000 žmonių jau mate garsųjį Rusi-

jos kalbantį paveikslą 
(su angliškais užrašais)

RPflD

NAŠLĖ PAAUKOS CADILLAC

Cadillac vėliausio modelio sedanas 
veik nevartotas, našlė yra priversta pa
aukoti, tobulas kiekvienu žvilgsniu ir 
yra kaip naujas. Karas neturi net įbrė
žimo ir tairai yra kaip nauji. Reikia 
pinigų ir paaukosiu jį už $275. 2538 
N. California Avė., Ist Apt.

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

i

PROGA

Grabam Paigė vėliausio modelio Se
danas, vartotas tiktai šešis mėnesius. Rei
kia pinigų, paaukosiu jį. Karas yra 
absoliučiai kaip naujas. / Šeši origina
liai geriausi tairai, 6 dratiniai ratai.. 2 
uždėti | iš šonų, 4~greitumų tėansmission. 
Kąrąs yra kaip dieną jį pirkau. Kai
navo man virš $1,900. Paaukosiu j 
už tiktai $400. Atsišaukite nedėlioj. 
3104 N. Lincoln St., Ist flat.

PARDAVIMUI kampinis groseris it 
kendžių krautuvė prie didelio parko, iŠ 
priežasties ligos, arba mainysiu j auto
mobilių. 4500 S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų biz
nis ir valgykla už prieinamą kainą. 

1247 S. Cicero Avė.

PARDAVIMUI Kendžių Storas.
2002 Canalport Avė.

PARSIDUODA < Staučių šapa, pi
giai.

815 W. 3 5ch Sc.

PARSIDUODA grosernė ir meat 
marke tas, su mažu namu.

ir buvo sujaudinti!

—GALINGA DRAMA 
—ŽAVINGOS

Dabar rodomas
* visą laiką 
50c. iki 6:30 v. v.

Van Buren prie 
Michigah

DAINOS IR ŠOKIAI

PUNCH& 
JUDY

Dresių Dezaininirneu- 
Dresių Siuvimas

Skrybėlių Dirbimai
Mea teikiame ekspertų inatruk 
oljaa Aluose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. £etna kaina. 
amatai yra patraukiantys Ir 
Verai apmokami. RaAyklte de) 

knygutės apie, urs®, kuriuo 
jus įdomaujate, i

> Skrybėlės
Mes* ikmokinsime kaip desat 
nintl Ir padaryti gralfas skry 
bėles, kol mokinatės Diplomo* 
duodamos. Ateikite ar raiyklt 
dol nemokamos knygutes.

‘ MA8TKR COLLEOE
JOS. F. KASNICKA. Principai 
1OO N. STATE BAN. 0718

.BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornišių ir pianų muveriai vietoje 

toli, patarnavimas geras ir pįgus.
817\West 34th St.

Tel, Boulevard 9336

ir

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į' studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

Mes pildome 1931 
metų

Income Tai

■ /)

/ KUN. M. X. MOCKUS
i

Paveikslų vietoj turės Viešas Disku
sijas, kuriose galės dalyvauti publika. 
Bus akyva ir, naudinga girdėti. Įvyks 
Bridgeporte, Lietuvių Auditorijoj, že
mutinė j svetainėj, nedėlioj, Vasario 38 
dy 7:30 vai. vakaro, Dažinosim “ 
ka^p atsirado Gavėnia, ir tt.

Kviečia visus \ -atsilankyti. . , , .

KOMITETĄS>
■■ A ’

. ‘f
.• ih'z.itao r./'

m. &

■i

blankas

Kam reikalingas toks pa
tarnavimas užeikite j

Naujienas

1739 So. Halsted St.
valandos -kąskiteOfiso 

nuo 8 iki 8 vakare.
Šventadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vąl. po piet. •

—T- 

..........................■■■

CLASSIHED ADS.
Furnituie & Fixtures

Rakandai-Jtaisai
PARDAVIMU trijų kambami 

kandai. Apleidžiu Chicagą. L. _ 
4140 Archer Ave<

r ' “V: '

j ra- 
E. Bertchcr,

M w A

Personai
'  

KAS sutiktumėt užlaikyti 7 metų 
amžiaus vaiką. Su užmokesčiu sutitai- 
kytumėm. Butų geistina Bridgeporte, 
Brighton Parke ar 18 gatvės apielinkėse. 
J. Zekis, 4237 S. Wallace St., Tel. 
Yards 3346. ,

Exchange—Mainai
KAS KĄ TURIT MAINYTI

Turim visokių namų, didelių ir ma
žų: turim labai gražių farmų netoli 
Chicagos,’galima pigiai pirkti arma mai
nyti;- turim žmonių su pinigais, reika
lauja bargenų.

C. P. SUROMSKI CO., 
3352 S. Halsted St.

Tel. Yards 6751
vakarais Boulevard 0127

/

Situation Wanted
Darbo Ieško

GERAS piekorius ieškau darbo už 
pirmarankį ar antrarankį prie juodos ir 
baltos duonos ir bisketų. Kam reika
lingas. praneškite - Stanislovas Adam- 
čik, 4922 S. Hohore St. 
———------------1------------------- - ------- t------------

I •
IEŠKAU darbo dzenitoriaus pagel- 

bininku, esu unijistas, nevedęs, blaivus. 
Šaukite Kedzie 3587.

Rea] Estate For Šalę
NamaĮ-žemž Pat^avjmnĮ

PARDUOSIU arba mainysiu 4 pagy- 
venimų kampinį mūrinį namą, apgyven
tas, 3 po 5 ir 6 kambariai, furnace šil
doma. Geram stovy, morgičius nedi
delis.

Telefonuokite 3 Vai. po piet. 
Tel. Englevvood 2428

BARGENAS. 2 flatų. neša gerą pel
ną, arti 26th Su garažius, basementas, 
šiluma. 2421 S. Trombui! Avė.

Furiushed Rooms
RENDON didelis, šviesus kambarys 

su visais patogumais.' 3309 S. Union 
Avė., 2 lubos front. ,

5 KAMBARIŲ mūrinė bungalow 
'parsiduoda labai pigiai, furnaso Šiluma, 
puikiausia vieta. 7114 S. Rockwel! St. 
Prospect 0557. < ,

PASIRENDUOJA kambarys su ar be 
valgio, pigiai. 43 5 9 So. Maplewood 
Avė., 2 lubos. \ *

PARDAVIMUI 8 kambarių cottage 
greitam pardavimui tik už $2800 cash. 
32'gatvė ir Lime St. Tel. Victory 8447.

*

KAMBARYS ant rendos dėl vaikino 
apšildomas, gali pasigaminti valgį. Ren
da, pigi, arti Keazie Avė. 6216 South 
Whipple St., Imas augštas.

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino ar merginos, apšildomas, $10 mė
nesiui. 7029 S.‘Artesian Avė., Tel-. 
Hemlock 6564.

BAGENAS. Parduosiu pigiai biznio 
namą; Storas ir 2 flatai po 6 kamba
rius. Priimsiu seną namą į mainus. 
Storas liko tuščias, tinkantis visokiam 
bizniui. Patogi vieta. Pasinaudokic 
proga. 4

Savininkas ant vietos.
2553 W. 69 St.

RENDON šiltas kambarys vienam 
ar dviem vaikinam, arti 63 gatvekarių. 
6239 So. Sacramento Avė., 1 lubos.

t

RENDON kambarys, didelis; šviesus, 
su visais parankumais, 3365 S. Union 
Avė. Boulevard 5,028.

Y DIDELIS BARGENAS
3 akeriai žemės su sodu, 6 kambarių 

namas, apšildomą#, elektriką, gasas, što
kas ir gasolino stotis, ant didžiausio 
kelio nuo Chicagos į Detroitą U. S. 12, 
Hartford, s Mich., arba mainysiu ant 

-namo.
A. LADOVIČIA

2428 W. 45 Place

RENDON kambarys dėl vaikino, 
karštu vandeniu apšildomas, 2 lubos. 
2455 W. 43 St. Lafayette 5734.

RENDON šviesus, apšildomas kamba
rys — su valgiu ar be. 6750 South 
Campbell Avė. Tel. Republic 6251.

KAMBARYS rendon, vaikinui ar ve
dusiai porai, galima vartoti virtuvę, 1 
lubos. 7030 So. Artesian Ave\

RENDON* didelis kambarys, karštu 
vandeniu šildomas, pavieniams ar vedu
siai porai nebrangiai. 7148 So. Talman 
Avė. Prospect 8921.

RENDON kambariai vaikinams ar 
merginoms. 4630 So. Whipple St. Tel. 
Lafayette 8561'. '.

RENDAI kambariai dėl pavienių vy
rų rumingauzėj, $1.50 j nedėlią be val
gio, o su valgiu $7.00. Yra ir gara- 
džius, 2113 So. Halsted St. Telefonas 
Canal 7055.

GRAŽIAI fornišiuotas kambarys dėl 
vieno ar dviejų, garu šildomas. 3315 
S. Emerald Avė. Yards 1121.

For Rent
PASIRENDUOJA 6 kambarių flatas, 

pečium šildomas, su maudyne, šviesus 
katabariai* antras augštas, labai pigiai— 
$25.00. 3254 S. Lowe Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba mainui hardvvare 
Štaras su namu arba atskirai. 2622 W. 
69 Sti Tel; Prospect 0833į

TURIU parduoti 2 augštų kampinį 
namą, 5 ir 5 kambariai ( kaina tik 
$3,800.00. 3620 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI pigiai 5 kambarių 
bungalow ant dviejų didelių lotų, tinka 
daržui ar vištoms. Arti gatvekarių, 
prie 55 ir Meade Avė.

šaukite savininką po 6 vai. ^vakare ir 
visą dieną nedėlioj,

Tel. Hemlock 1907 
5130 S. T rumbui!' Aye.

SVARBI PRIEŽASTIS verčia savi
ninką parduoti $17,500 vertės bizniavą 
namą už $13,000 su $4,000 įmokėji- 
mo. kuris jums atneš virš 30 nuošim
čių. • Yra geras 3-jų augštų kampinis 
muro namas, štoras ir 5 pagyvenimai, 
randasi ant gyvos biznio gatvės, pečiais 
šildomas.

PARSIDUOS PIGIAU UŽ BARGE- 
NĄ 5 kambarių muro BUNGALOVV, 
su vėliausios mados įrengimais. geroj 
Chicago Lawn apielinkėj, kainavo 
$9,000, parsiduos už $5,500 su $1,500 
įmokėjimo. Savininkas važiuoja į far- 
mą todėl pigiai parduoda. Naudokitės 
retai pasitaikoma proga.

MES PARDUODAM ir mainom na
mus, lotus, farmas ir visokius biznius 
visur.

Norintieji greitai parduoti ar išmai
nyti savo bile koki^ nuosavybę, kreipki
tės asmeniškai ar laiškais pas

JOSEPH YUSHKEWITZ.
3647 Archer Avė., Chicago, III.

I / '
PAAUKOSIU dviejų augštų biznio 

nuosavybę, ant beveik naujų cementinių 
stulpų. Randasi 2109 S. Halsted St. 
Savininkas gyvena 2 fl., front.

PARSIDUODA 4 kambarių namas, 
bargenas.

4003 So. Brighton PI.

. I ' ....... ;




