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Paryžiuje Pasimirė
Garsusis Politikas

Aristidas Briand’as
Buvo vienas žymiausių Francijos diploma

tų ir ilgus metus užėmė užsienių reikalų 
ministerio vietą
Paryžius, kovo 7. —Sulaukęs septyniasdešimts metų, mirė 

vienas aktyviausių dabartinių klikų Francijos. diplomatų, Aris
tide Briand.

Ilgus metus ištarnavęs Francijos kabinete užsienių reikalų 
ministeriu ir dvyliką kartų užėmęs ministerio pirmininko vietą,

Suomijos Sukilimo 
Vadai Bus Nuteisti
Amžinam Kalėjimui

Po paskutinių Įvykių Suomijos valdžia už
darė Lapujiečių-fašistų partiją; visi su
kilimo vadai Helsinkiu kalėjime
Helsinki, Suomija, kovo 7. — Apleidę paskutinę savo tvir

tovę Mantsalą ir atsitraukę į Tusby garnizoną, sukilę Suomijos 
fašistai, padėjo ginklus, pasiduodami valdžios kariuomenei. Tą

Aristide Briand tikėjosi likti ir 
Francijos prezidentu, bet buvo 
skaudžiai apviltas. Nustojęs rė
mėjų karštų nacionalistų tarpe, 
jis tos vietos neatsiekė.

Nors ir naujam prezidentui 
Doumer’ui užėmus Francijos Į 
galvos vietą, Briandas grįžo at
gal į užsienių reikalų ministe
rijų, jis buvo kitas žmogus. Nu
slėgtas, apviltas, pradedąs sir
guliuoti, sausio mėnesyje pasi 
traukė iš vietos.

Rezignavęs, grįžo į savo ūki 
Cocherel’ę, bet čia jis rimtai 
pradėjo sirgti. Nors daktarai 
ir specialistai nuo jo neatsi
traukė, stipri, Briand’o Huto 
širdis pradėjo silpti. Atvykęs 
į Paryžių toliau gydytis, staiga 
mirė.

Aristide Briand gimė kovo 28 
d., 1862 metais Bretonijoje. Jo 
tėvas ten užlaikčUvįešbu|į. Ga
vęs stipendiją, ėjo mokslus 
Nantės Lycee ir baigė advoka’ 
turą turėdamas 20 metų.

1909 metais, rezignavus Cle- 
menceau kabinetui, Briand bu
vo paskirtas premjeru. Nuo to 
laiko nuolat užėmė tai teisingu
mo, tai vidaus reikalų, tankiau
siai užsienių reikalų ir ministe
rio pirmininko vietas.

Jo paskutinis sumanymas bu-} 
vo įsteigti Europos Jungtines 
valstybes. Briandas be to lošė 
svarbią rolę sudarant Locarno 
paktą ,ir Kellogg’o-Briand’o tai 
kos paktą, kuriuo panaikinta 
karas kaipo tautų nacijonalizmo 
įrankis.

Nenori laisvės, grįžta 
atgal j kalėjimą

Baton Rouge, La., kovo 7. — 
Tvirtindamas, kad laisvė jam 
jau nusibodo, 42 metų nusikal
tėlis grįžo atgal į kalėjimą, pra
šydamas jį vėl ten patupdyti 
keliems metams.

Sovietai degina katali
kų bažnyčias

Varšuva, kovo 7. — Lenkų 
šaltiniai praneša, kad artinau 
tis Velykoms, rusai vėl pradėjo 
persekioti, žudyti katalikus ir 
deginti bažnyčias. Viename baž
nyčios gaisre, buk sudegę sep
tyni žmonės.

Colorado Springs, Colo., kovo 
7.—Du dideli ereliai užpuolė or
laivį ir privertė lakūną nusi
leisti.

, Chicagai ir apylinkei federa 
lis oro niūras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; šalta; lengvi šiaurva
karių vėjai.

Vakar temperatūra buvo 3:- 
15.

Saulė teka 6:15; leidžiasi 5:-
47.

Japonai atgabeno 
į Shanghai naujas 

armijos divizijas
Chiang Kai-Shek paskirtas Kinų 

armijos vadu

Shanghai, kovo 7. — Apie 
trisdešimts penkias mylias nuo 
Shanghajaus, prie Lotien, pra
sidėjo nauji mūšiai tarp kinų 
ir japonų, kuomet japonai at
gabeno į frontą naujus kariuo
menės pulkus.

Shanghai, kovo 8. — Woo- 
sung’o dokuose japonai išso
dino 15,000 naujų kareivių, ir 
atvežė daug amunicijos ir sun
kiosios artilerijos. Visi Woo- 
sung’o ir Shanghajaus keliai 
buvo užpildyti naujai atvykusių 
divizijų, kurios’ skubiai malda
vo į frontą.

Honafu, kovo 8. — Kinijos 
valdžia paskyrė Chiang Kai- 
Shek, buvusį Kinijos preziden
tą vyriausiu Kinijos armijos 
vadu.

Mėgino bažnyčioje 
nušauti Peru 

prezidentą
Lima, Peru, kovo 7.— Peru, 

Pietų Amerikos valstybės, pre
zidentas Cerro buvo pašautas 
jo politinio priešo iš opozicinės 
partijos laike pamaldų bažny- 
čije.

Nužudytas Turkijos 
konsulas Francijoje
Marseilles, Francija, kovo 7. 

—Server Djamel Bey, Turkijos 
konsulas Marseilles uoste, buvo 
nužudytas konsulato sekreto
riaus.

Motina žuvo ugnyje su 
penkiais vaikais

St. Johns, New Foundland, 
kovo 7.— Labradore, gaisre žu
vo motina su penkiais savo kū
dikiais.

Nužudė seną draugą 
dėl šunies

Springfield, Mo., kovo 7. — 
Susibarę dėl mylimo šunies mir
ties, du seni draugai pradėjo 
muštis ir vienas buvo nušautas. 
Draugo nužudytojas-- pasmerk
tas 15 metų į kalėjimą.

$500,000,000 potvinio 
nuostoliai Kinijoje

Washington, D. C., kovo 7. 
—Paskutinis Yangtze upės po- 
tvinis Kinijoje padare milžiniš
kus $500,000,000 nuostolius. 
150,000 gyventojų paskendo. 
Viso potvinis užliejo 2,000 my
lių krašto.

(Acme-P. A. Photo]

Peshawar. Indija. — Indusų sukilėliai, kurie buvo suimti anglų kariuomenės. Laike neramumų 
vien tik Pashawar distrikte buvo areštuota 6,000 sukilėlių. *

Rusai Pabūgo Pabaltos 
Valstybių Susivienijimo
Sako, Pan-Baltija 
blokas, kurs veiks 
prieš Sov. Sąjungą 

--- -.jn -- ,
V ' ' .Tvirtina, buk Japonai Pabaltėje 

pi ridėjo varyti anti-sovietinę 
propagandą

Maskva, kovo 7. — Rygos ko
respondentas Sovietų valdžios
organo ‘‘Izvestija”, pranešė |
Maskvai, kad planas (sudaryti 
Pabaltės valstybių sąjungą
Pan-Baltija, yra tik pasikėsi
nimas Pabaltojoje sudaryti blo
ką, kuris veiks prieš Sovietų Są
jungą.

Tas pats organas paskelbda
mas, kad rusai koncentravo sa
vo kariuomenę rytų pasieniuo
se, citavo eilę japonų dokumen
tų, kurių turinys nurodo, kad 
Japonijoje nežinomų asmenų 
buvo daromas spaudimas į val
džią varyti atkaklią ’anti-sovie- 
tinę propagandą vakarų Rusi
jai artimose valstybėse, jų tar
pe ir Pabalteje.

Toliau organas tvirtina, kad 
politinę ir ekonominę Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos Susivieni
jimą proteguotų Tautų Sąjun
ga.

Korespondento pranešimas 
sukėlė Maskvoje didelį neramu
mą.

Francija užtvirtino pas
kolą čekams

Paryžius, kovo 7. —Atstovų 
rūmai didele didžiuma užtvirti
no Fancijos $24,000,000 paskolą 
Čekoslovakijai.

Gandhi jau nebeturi 
ožkos

London, Anglija', kovo 7. ■— 
Pasodintas į kalėjimą, Indijos 
sukilėlių vadas Mahatma Gand
hi nebeužlaiko ožkos ir minta 
tik džiovintomis vynuogėmis ir 
apelsinų sunka. Pirmiau gerda
vo vien ožkos pieną.

Plėšikai apvogė kalėjimą

Oroville, Cal., kovo 7.— Va
gių banda įsiveržė į vietinį ap
skričio kalėjimą ir nieko kito 
neradę pasiėmė kibirą ir šluotą 
grindims plauti.

i Japonija nupirko žvejo
jimo monopoli

Vladivostok, Sibiras, kovo 7. 
—Įvykusiose varžytinėse Japo
nijos interesai supirko beveik 
visas žuvavimo koncesijas šiau
rės jūrėse, nustumdami rusus 
į užpakalį. Japonai savo ran
kose. laiko visą tų žuvavimo plo
tų monopolį. Del jų tarp ru
sų ir japonų eina karšti gin
ču.

Laivas Bremenas sumu
šė savo rekordą 1

New York, kovo 7. — Sekma
dienyje kovo 6 d. North Ger- 
man Lloyd laivas “Bremen” at
plaukė į New Yorką iš Cher- 
bourg’o, Francijos, per 4 die
nas, 17 valandų ir 10 minutų. 
Pirmesnis rekordas pagerintas 
penkiomis minutėmis. i

Reikalauja išdepor- 
tuoti visus komu 

nistus
Mexico City, Meksika', kovo 7. 

—Meksikos sindikuotų darbinin
kų federacija pareikalavo vi
daus reikalų ministerį išdepor- 
tuoti visus komunistus, kurie 
griovė jų organizaciją ir vare 
komunistinę propagandą tarp

Kviečia Kerenskį į Vil
nių

Varšuva, kovo 7. Rusijos 
emigrantai pakvietė Kerenskį 
atsilankyti Vilniuje su paskaita. 
Valdžia, tačiau, jam neduos lei
dimo įvažiuoti. 1

Graikijos prezįdentas Venizelos 
žada rezignuoti

Atėnai, Graikija, kovo 7. — 
Graikijos prezidentas Eleuthe- 
rios Venizelos paskelbė rezig
nuosiąs, juigu nepasiseks gauti 
iŠ Anglijos ar Francijos pas
kolą šalies finansams pagerinti.

Cannes, Francija, koyo 7.— 
Grafas Salin, pradėjęs lošti vie
tiniame casino su astuoniais do
leriais, vakarui nepasibaigus 
laimėjo $8,000.

Vagys pareikalavo 
nuo Lindbergho 

$500,000 už sūnų
Ki d Kaperiai reikalauja tėvą- pa

siųsti atstovą su pinigais j 
Mansfield, Pa. ,,

Hopewell, N. J., kovo 7. — 
Nors prie pavogto Lindbergh’ų 
kūdikio ieškojimo prisidėjo, be 
policijos, ir New Yorko požemių 
gengsteriai, ikišiol nieko dar 
neatsiekta ir Lindbergh’as, kū
dikio tėvas, žada kreiptis viešai 
į kidnaperius, siūlydamas jiems 
daug didesnę negu’ jų reikalau
jamą pinigų sumą už kudikio 
grąžinimą.

New York, kovo 7. — Vė
liausiomis žiniomis, Elmiros,"N. 
J. pašte policija sugriebė laiš
ką, kuris buvo pasiųstas Lind- 
bergh’ui iš Mansfield, Pa. Jame 
kidnaperiai reikalauja, kad 
Lindbergh’as pasiųstų savo at
stovą į tą miestelį su $500,000 
dolerių ir juos paliktų vienoje 
nurodytų valgyklų. Už trijų 
valandų po pinigų .atvežimo, į 
tą valgyklą bus pristatytas ir 
pavogtas kūdikis.

Nežinia, ar Lindbergh’as su 
tuo reikalavimu sutiks, bet pa
tirta', kad vienas jo talkon pa
šauktų gengsterių Spitale, kur 
tai slaptai išvyko.

Pražuvo berniukas išė
jęs ieškoti Lindber

gh’ų sunaus >
New York, kovo 7.— Ketvir

tadienyje, išėjęs padėti policijai 
ieškoti kidnaperių pavogto 
Lindbergh’ų sunaus, vienuolikės 
metų ^berniukas D. Adams iki
šiol negrįžo napio. Dabar poi’ 
cija ir jo ieško.

Divorsuojasi dėl durų užtren
kime

Los Angeles, Cal., kovo 6.— 
Po penkiasdešimts metų laimin
go vedybinio gyvenimo, G. Gra- 
ves susibarė su žmona ir ji už
trenkė jam duris į veidą. Anot 
nukentėjusio to buvo perdaug 
•ir jis padavė prašymą į teismą, 
reikalaudamas divorso. .

patį vakarą į Tusby atvažiavo ir 
tori Kosola ir Martti Wallenius.

3,000 komunistų 
užpuolė H. Fordo 

fabriką Detroite
3 užmušti ir apie 50 sunkiai 

sužeistu
4.

Detroit, Mich., kovo 7. — 
Prie Fordo dirbtuvių Detroite 
Įvyko mušis tarp 3,000 komu
nistų, kurie surengę demonst
racijas maršavo prie dirbtuvių, 
ir policijos. Demonstrantai, ta
čiau policiją greit įveikė. Svai
dydami akmenimis, pagaliais ir 
šaudydami, demonstrantai ir 
policija sužeidė apie 50 žmonių 
ir tris užmušė.

Tarp sužeistųjų yra ir keli 
Fordo dirbtuvių »viršininkai.

Mušis ėjo apie valandą tat- 
ko.<( Tik atvykę nauji policijos 
būriai ir ugniagesiai vieni su 
dujų bombomis, kiti laistyda'mi 
demonstrantus vandeniu, šiaip 
taip juos išskirstė.

Nori priversti Japo
niją išstoti iš T.

Sąjungos
Tokio, kovo 7. — Tautų Są 

jungai pasmerkus Japonijos žy
gius Kinijoje, pačioj Japonijoj 
pasireiškė didelis nepasitenki
nimas. Dabar visur varoma pro
paganda priversti valdžią išsto
ti iš Sąjungos.

Ruošia įstatymą prieš 
kidnaperius

Washington, D. C., kovo 7. 
—Po paskutinių įvykių su kid- 
naperiais, sujudo Amerikos se
natas ir atstovų rūmai ir sku
biai ruošia' naujį įstatymą jų 
veikimui nuslopinti. Manoma 
bausti už kudikio pavogimą ir 
gabenimą ;■ kitą valstiją mirti
mi ar amžinu kalėjimu.

• Sudraskė save dinamitu

Griswold, la., kovo 7. —Lai
kydamas savo rankose diiramito 
gabalą, George Zappe jį uždegė 
elektros srove ir save sudras
kė. Savižudybės priežasties ne
žinoma.

VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 

telegrama per

1739 So. Halsted St.
Ofisas atdaras nuo 8 iki 8. 

\ šventadieniais nuo- 9 iki 1 vai.

du vyriausi sukilimo vadai Vih-

Generolas Malmbergas, val
džios kariuomenės vadas juos 
tuojau, kartu su kitais ketu
riais sukilėlių vadais, nugabeno 
į Helsinkius. Helsinkiuose įvyks 
jų teismas.

J *
Suomijos valdžia, nuslopinusi 

sukilimą be kraujo praliejimo, 
ėmėsi žingsnių išvengti panašių 
sukilimų pasikartojimo ir Už
dare lapujiečių-fašistų partiją. 
Tokiu budu, smarkaują fašistai 
atsirado tokiame pačiame padė
jime, Į kurį jie kiek laiko atgal 
įvarė komunistus.

Sukilimo vadų likimas dar ne
žinomas, bet vidaus reikalų mi- 
nisteris E. von Born, kurio re
zignacijos reikalavo sukilę fa
šistai, pareiškė, kad jie grei
čiausiai bus nuteisti kalėjimui 
visam amžiui už valstybės išda
vimą.

it mii %

-Naujas pasiūlymas 
bedarbei panaikinti
•Washington, D. C., kovo 7.— 

Wisconsin valstijos senatorius 
Amerikos kongrese La Follette 
įnešė pasiūlymą sukelti $5,500,- 
000,000 paskolą ir visus pinigus 
sunaudoti viešiems darbams 
Amerikoje. Jo pasiūlymą re
mia American Fcderation of 
Labor ir eilė žymių ekonomis
tų ir profesorių.

Rezignavo Norvegijos 
kabinetas

Oslo, Norvegija, kovo 7. — 
Ryšy su ministeriu pirmininko 
Kolstad’o mirtimi, Norvegijos 
kabineto ministeriai įteikė ka
raliui Haakonui savo rezignaci
jas.

Popiežius reformuos bažnyčią

Rymas kovo 7. — Kitą sa
vaitę popiežius paskelbs dekre
tą, ktiiiuo bus panaikintas vys
kupų ordenas. kardinolų kole
gijoje, aukščiausioje katalikų 
bažnyčios taryboje.

Užtiko Kristaus stebuklų vietą

Jeruzolimas, Palestina, kovo 
6. —Vokiečių archeologinė eks
pedicija užtiko vietą netoli Ka- 
pernaumo, kur buk tai Jėzus 
padaręs stebuklą su duonos ke
palais.
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[KORESPONDENCIJOS
Westville, III

Rašo Nemunas.

NVestvillėje, kaip ir kokiame 
didmiestyje, yra 4 SLA. kuo
pos; visų 4-rių kuopų narių 
skaičius susidaro apie 400, 
Kuopų darbuotojai sugyventi 
draugiškai. Pastaromis dieno
mis. buvo įkurtas bendras visų 
kuopų komitetas, kuris rupi-, 
naši, kad* surengus svaini ogų 
vakarą — pelną skilti delega
tų sįuuliumi į SLĄ. seimą. 
Iv i kurie kuop'.i dlfibuotojui 
gana optimistiški. - tikisi pa
daryti ganėtinai pi.n 
mitų galima pabusti
(k’legatus Į seimą. Dauginusia 
šiuo reikalu darbuojasi Deltu
va, Mažeika, Norkus, Stikis ir 
keletas kitų.

\Vestvilliečiai gana įdo
mauja SLA. reikalais ir tie vi-( . , 
si reikalai ir reikalėliai jiems Tamsta nesupranti, jeigu mes 
gana gerai pažįstami. Teko iš 
sikalbėti ir dėl SLA. 
mos Tarybos rinkimų 
sistatymas, ypač prieš Bačiu 
ną, gana griežtas. Prieš Ge 
gūžį, girdi, mes nieko neturi 
me, bet kaip vienas.

sti į iždininkus prie milijono 
dolerių. WestviMiečiųi bijo, 
kad jis, būdamas SLĄ. iždi
ninku nenuskęstų su visu mi
lijonu, kąip kąd jo apskričio 
iždas kad nuskendo. Žinoma, 
mes, sako westvilliečiai, ne
balsuosime už jį dėl jo paties 
labo. .

Su sekretorium pas mus tia
ras Babilįoiiijo#. bokštus. Neši
nome už ką, balsuoji —. vienas 
iš jvi fašistas, kitas bolševikas, 
kybą reiks balsuoti už Jurgc- 
Ijjitę* Jeigu kili viršininkui 
bus geri, ji irgi nebus blogą. 
Iki šiam laikui visą SLA. m la
šinėti j u buvo išgverusi, perlui

(» ir stambesnės klaidos ivykiir 
’sios.

" v.................. —........ ■ " '

mes ba^uosiine* butų žiųgcidn 
girdyti už ką didžiumoj# 
cagiečiai yra nusistatę balsuo
ti?”

‘'Cbkagicčiai. savo nusistaty
mo neturi,” ^stebėjo Mąžei- 
ka. “.lįė-bę abejo seks Wedt- 
villicčius”. Juokas visiems, iš 
drg. Mažeikos rimto pastebėji
mo. Aš pasijutau, kaip ant 
žarijų. Reiškia, Chicagos SLA. 
nariai yra ’Ee nugarkaulio. ~- 
turi sekti kilus. “Tiesa sako

NAUJIENOS, Chicago, UI Antradienis, kovo 8, 1932

ilgiems išvedžiojimams, pa
klausiau. už ką jie yra misi tu
re balsuoti? ] mano paklausi
mą atsakė sekamai: Nugi, ar

T,uką^ --h NVestvjlles ir no^ii- 
nąci&ąe didžiumoje baldavo 
už; l^agočių^ Gugį) RronnŠą, 
Bakaną b’ Stungį. Reiškia, 
kajp i.ues balsąvoiue, taip bal
savo. duižtunia SLA. narili vi
soje. Amerikoje. AVestvillė yni 
kciroAižiu ne tiktai SLA. rei
kaluose,. bet ir ubelnai polftir, 
k oj e — pridučė ilgai tylė jęs i 
teisėjas A poną i lis. “Tikrą tie
są sako teisėjas Aponaitis,”— 
patvirtino majoras Glatkau«- 
kas. “Mes j(au laike 20 metų 

mašiną
VVestvillėje — turim savo ma
jorą, teisėją, klerką, mokyklų 
u/4veizdą, ir daugelį kitų svar
bių vietą esam viršininkais. 
Męs. tvarkome Westvillės mie
stą, be skolų, — musų miesto 
biudžetas subalansuojamas. 
Ar mes nesam kilniu pavyz
džiu visiems lietuviams Ame
rikoje?”

politišką

'sakome, kad nebalsuosime už 
Pildo- Gegužį ir Bačiuną į SLA. pre- 

Jų nu-1zidentus, reiškia, kad balsuosi
me už Bagočių; jeigu mes bir 
jome, kad nenuskęstų musų 
milijonas dolerių sykiu su p. 

taip ir Tareilą - balsuosime už Gų- 
nntras pas mus balsų negaus gį. Ne tiktai už Bagočių ir 

Gegužis 16 metų prezidentą- GugĮ. perkirto Norkus Deltur 
vo, jam gana. Kita jis nc-įvos kalbą, bet mes esąm nusiį- 
pasirodė sumanus organizaci- statę balsuoti sekamai: Bagoj- 
jos reikaluose. Prie geros jr 
sumanios Pildomos Tarybos vice-prezidentu; 
SLA. galėjo išauginti iki 50 
(Xl0 narių reiškia, 
F. buvo miegalių taryba. ’ 

Kaip Zablackas ant 
pas mus laimės ir

čius, prezidentu, Mikalauskas, 
Jurgeli ulė — 

sekretorium, Gugis — iždinin- 
musų P. ku, Bronušas — daktaru kvo

tėju, Bakanas ir Stungis — iž- 
inuilojdo globėjais.

Taraila. WeU”, Įsimaišė neišken-

praganė $1,200, turi drąsos lį- musų nusistatymą — už ką
r*

VISUOMET
■ ' *• ■ ■ ‘ t

v, ’« . '■ •i*i' ynų*' * ■

GERIAUSI

šventą liesą sako majoras 
Glalkauskas, mos ne tiktai po
litikoje bei SLA. reikaluose 
esam priekyje, bet ir biznyje” 
-pastebijo p,-uia šliažiene.

ti Chicagos lietuvių nuopelnus, 
bet iš anksto supratau, kad 
mano. argumentas, nepadarys 
reikiamo įspūdžio, Nukreipiau 
kalbą oro linkui.

(Bus daugiau;

PIGIAUSI
Nesiduokit būti prigaudinėjami su taip vadinamais pi
giais anglimis. Sustokit eikvoję gerus pinigus. Nepirki
te akmenų, sleitų, klinkeriu ir pelenų.

PIRKITE ŠILUMĄ
V

Consolidation
Millers Creek

/

yra tikrai ekonomiškiausi anglys kokius jus galite pirk
ti. Jie yra vien šiluma—nėra sleitų, akmenų, šiukšlių ir 
klinkeriu; ir tiktai vienas bušelis pelenų ant kiekvieno 
tono anglių.

NEIMKITE SUBSTITUTŲ 
REIKALAUKITE TIKRŲ

•t't

V AUTHOKIZED

Consolidation
iV f ■

U ’.

Millers Creek
BIG LUMP EGG

.r i

i

‘T

vaite galėtų vieną praturtink1 lankyti šeimynose ir biznio 
O dabar tiek daug lietuvišku įstaigose. Kada kas jam pa- 
prakaitu aplieto pezo mesta 
tau užburtai! ratan, o per vi
są laiką tik labai mažai lie
tuvių grandės ar jų daleles 
pagavo, jei neskaityt mažų 
premijų, kurios tik pamasina 
palaikyt labdaringą valstybės 
instituciją.

[Acme-P A. Photo]

LindberghTj narnas, iš kurio buvo pavogtas jų sūnūs. Vaikas 
buvo išneštas pro tą langą, kur stovi kopėčios. .

Į.i.i wi u.., 11 J ,   I ■ ■
rijos bilietą, o kas tiki kine- 
lerąms, tas gaudo paskutinius 
porą
“bankierių

, ,.| H U m m.,1, I ' ....................... . . , ......

Argentinos jurinin
kas, Vincas Šulcas, 

išlošė Grandę
nuiuerių; pas slaptą 

spėja, kokis nu
meris išeis didžiausioje pre
mijoje valstybinės loterijos.

Kas yra skaitęs ilgių-ilgiau- i Sumoki pezą, gauni numeruką 
šią apysaką, ‘Grandė*’, pusnie- ir jeigu atspčji du paskutinius 
tį ėjusią “Argeųtinos Lietuvių Qn n'0-
Balse”, parašytą buvusio kon
sulo J. Skinkio, o taipgi kas 
yra gyveųę^. Pietų, Amerikos 
šalyse, tas žino, kokis narko- 
zas yra tos grandės troškimas. 
Visi luomai ir šluoksniai, visų 
amžių žmonės, tikri pietanje- 
rikiečiai ir “gringos” nakti-sir* lošusį. Vienas tokis lurtin- 
mis numerius sapnuoja. Kas gas “bankininkas” yra netoli 
tiki valstybei tas perka lole- Buenos Aires,ir iš musų did-

—-----——«—,——L;------------ vyriškos žemės atkeliavęs. Tai
ponas; šilingis, Berisso, F, C. S.

Vieninteli autorizuoti 
pardavėjai » ,,

CONSOLIDATION
MILLERS CREEK

Chicagoje ir ApieliiiJiėse

SOUTH SIDE:

4923

3596

3605

1828

5 3 23

ATLAS FUEL CO../U
So. Paulina St. Tel. Prospect 

JOHN BIGANE and SONS.
Arch,er Avc, Telefonas Lafayette 
CHICAGO LAWN COAL CO., 

W. 5 9th Street Tel. Prospect 
DAMEN FUEL CO..

W. 4 3rd St. Telefonas Boulevard 
READY COAL and CONSECO., 
So. Cicero Avė. Tel. Lafayette 

VILIJA CO.,
So. Spaulding Avc. Tel; Lafayette

7960

0600

8944

9029

4030

25843700 _ .. . _
WESTERN COAL and SUI>PLY CO., 

4916 So. Westcrn Avc. Tel. Prospect 3400
WHITE EAGLE ęOAE CO'.,

4919 So. Robey St. Tel. Prpppccc 06,13

WEST SIDE:
ALBANY COAL CO.,

2105 So. Albany 'A,ve. Tel. Crawford 3501 
BOHEMIAN COAL CO.,

934 W. I 8th Street Telefonas Canal 0315-'
CALIFORNIA ICE and COĄL CO.,

3.3 34 W. 22nd Street Tel/ Lavvųdalc
So. Central Park Avc. Lawridalc 

EASTMAN COAL CO.,
W. 17th Street Telefoną^ Canat 
FIRST NATIONAL COAL CO., 

So. Wcstern Avė. Telefonas Canal 
GARDEN CITY COAL CO., '

So. Morgan St. Telefonas Caųal 
LAwNDALE COAL CO.

So. WhiRple Street TėL Lawndalc

3 200

19 30

181.4

2013

numerius, gauni 80 pozų. Pas
tatęs 5 pczus gautai 100, bet 
tokiuose atsitikimuose dažnai 
vieton išloštų pinigų kineleras 
revolverį atkiša. Kadangi lai 
nelegalis lošimas, tai abu ven
gia policijon pakliūti, nes bau
džia nelik “bankininkų”, bet

I Jisai sako, kad lietuvaitės taip 
'smarkiai kinelį lošia, kad nc- 

h kurioms, jis bargąn numerius 
h rašo. Kitos stačiai atneša viš- 
H tą ir sako,:. , >

— Sapnavau penkis arklius 
ir du gaidžiu, tai rašyk “52”, 

'nes tokis numeris rvt tikrai I •

sako, kad nesiskubink švaisty
tis pinigais ir buk atsargus 
duo viliojančių akių, tai jis 
prašo nesirūpint, nes žinąs ką 
darąs.

Didžiausį jo širdies šmotu
ką jam išplėšė tūla rubia 
(geltonplauke) lietuvaitė, gra-

Pereitą lapkričio mėnesį, lai- žiu pečių ir mėlynų akučių 
vui “Bervillc” grįžus iš Brazi- orkestrante^ Kada grandės iš- 
lijos, ant ryto jau pasigesta 
Vieno jurininko. Prapuolė 
žmogus; gal kur nualpo, ar, 
greičiausia, policijon pakliuvo. 
Ieško, neranda. Pasirodo, kad 
tas jjrapudJelis, tai ir buvo Čia 
aprašomasai jaunikaitis, Vin
cas Šulcas. Mat, išvažiuoda
mas iš Argentinos Šulcas nu
sipirko bilietą spalių 20, perei
tų metų. Bilietas kišeniujej 
apsitrynęs, nuit, jis jų nesau-Į 
gojo, nes dažniausia tenka nė 
savo pinigų neatgavus 
t i. Taigi Šulcas nuėjęs 
rėjo tos dienos extraktą. 
žiūro, kad jo suveltam 
riui grandė stuktelėjo.
daugi vyriausia premija buvo 
100,000 pezų ir kadangi jis tu
rėjo dešimtą to bilieto dalį, 
tai čia Šulcas ir gavo 
10,000 pczų. Del to ir 
nesiskubino. Kada nuėjo lai
vai!, tai darbo draugai iš jo 
pradėjo šaipytis, sako, ar lik 
ne iš kalabozo išlindai. Bet 
Šulcas eina stačiai pas kapi
toną, jo kabinetan, ir parodo 
bankinę knygutę:

— La puta madre, que su- 
erte, — sušuko kapitonas ran
komis suplodamas ir laimės 
sužinojimą, populiariu keiks
mu pastiprin damas.

Jurininkai Šulcą pakėlė ant 
rankų, o Šulcas, kaipo džen- 
telmanas, paskelbė šventę lai
ve: tris dienas ir tris naktis 
visa laivo įgula gere alų ir ki
tokius gėrimus. Kapitonas ne
gėrė, nes buvo sujaudintas 
vieno Brazilijos'uosto aplan
kymu. Bet 25 jurininkai tai 
vis gėrė ir Šulcui valio šaukė.

— Kad nuėjau kabinom kad 
paėmiau visus savo darbinius 
rublis ir valizą ir kad užsimo
jau vandenin mesti, tai juri
ninkai mane sulaikė ir kas ką 
norėjo pasiėmė.

P. Šulcas tuoj pasiuntė pini
gų Lietuvon, kad brolis žemės 
pripirktų ir kaip tik Lietuvo
je prasidės pavasaris, pats Lie
tuvon važiuos apsigyventi. O 
tuom tarpu draugas Vincas 
atostogauja, žinoma, didesnia
me skaičiuje vis loterijos bi
lietus pirkdamas ir tikėdamas, 
dar vieną kartą grandę su
čiupti. Jam nėra pavyzdys tie 
išlošusieji, kurie paskui greit 
pralošia ir darbą užmiršę 
dirbt jaučiasi nelaimingi. Jis 
palaiko savo draugus ir šir
dingas drauges neužmiršta at-

išmes- 
pažiu- 

Nugi 
nume- 

Ka-

savo 
laivan

lošėjas aplanko kitą viktro- 
los orkestrautę, bęt parapjjon- 
ką sulyg Lietuvos ir sumini 
vardą rubijos, tai parapijonka 
tik supliaukši delnais ir su 
pavydų šaukia:

— Mozo, otru vuelta mas. 
— Ir geria tokį ųekaltą skys
timėlį, kuris jai 50% atneša.

Visi buvę pažįstami, para- 
pijonai ir ne parapijonai, de
dasi Šulco draugais ir su mie
lu noru akompanuoja. Nors 
tokiais pinigą^ kokius gran- 
džio pagavėjai išleidžia gali
ma padaryt furoras ir pirmos 
klasės užeigose, atlikti ką kul
tūringo ar sutvarkyti, užtikrintą 
ateitį, bet ambitingas pasiro
dymo “reikalas”, laiko sena
me rate, tik su kitokia išgale 
ir heroingu pigiai vilionei iš
statytų širdžių nugalėjimu.

Tai tiek apie simpatingą 
i draugą Vincą Šulcą, laimingai 
pakliuvusį ant riktingo gran
dės numerio ir dabar taip pa
sekmingai konąuistuojantį dai
liųjų seserų širdis, jau čia pa
sakytais argumentais ir priva
lumais. — B. K. Algimantas.

Bs. Aires, **
5-II-32.

PAGELBA
nuo skaudėjimo

išeis...
Bet Vincas Šulcas kineliams 

netiki. Jis perka bilietus tik 
valstybinės loterijos. Perka 
nuo pat atvažiavimo Argenti
non, nuo 1927 melų, t. y. tų 
melų, kuriuose jis apleido did
vyrių žemę ir savo numylėtą 
Veliuonos valsčių, kuriame 
prieš ,26 metus jis turėjo lai
mės užgimti.

Atvykęs Argentinon “Vincas 
Šulcas leidosi Į gelžkelių sta
tybos darbą, kur saulė visus 

■ moročais padaro, kur žmogus 
‘ pamatai tikrą gyvenimo sun
kumą ir vargą. Nepatiko 
draugui Vincui skvadryžiai. 

' Jis parvyko į Buenps Aires ir 
vaikščiodamas po milžinišką 

įlipsią nutarė pasidaryt juri
ninku. Kaipo džcntelmonišką 
jaunikaiti vieno švedų laivo 
kapitonas ir priėmė darban 
savo laive. Kada Šulcas jau 
išmoko laive suptis ir jurinin
ko darbą dirbti, jis gavo Ar
gentinos jūrininkystės knygu
tę, o tapęs jurininku greit iš
vydo lajinę šypsanties: tapo 
priiiii-las . etatiniu tarnautoju 
Argentinos laive ''Bcryille”.

Važinėja draugas Vincas Ar- 
igenlipos, Brazilijos, ? Urugva
jaus pakraščiuose, bet kada 
įtik pasiekia Argentiną ir gau
na algą, jis tubj akuratniai1 
perka Valstybinės Loterijos 
hi;Wt;USi Neperka po, vieną, 
bet perka ųž! visus pinigus, 
kurie atlięka nuo teatrų ir nuo 
ąla-us. Įgulos drąugaLjau net 
.piršliais buvo, pradėję badyti 
Šį jųuniĮ beluvį, aiškindami 
ję: skaičiuodami, kiek pinigų 
ji^ /vęjgią paleido. , O Šukas 

, v lį. ii ųsišy i £ tvirtina: Aš 
žinau, kad aš. išlošiu. Jam vie- 
nas lietuvis taipgi aiškino, kad 
iš 10,000 Argentinos lietuvių 
bent 10,000 lošia. Imant ben
drai stambias,ir mažas sumals 
kps savai (ė Argentinos lietų- 
Nbvi ; išn^ta bęjjįt po 10,000 pe- 
Žlbl l’uigi jeigu, jau taip tau,- 
tiškai susiglai^ių^Įąi^&s; s^

Daugelis dalykų, gali iššaukti galvos 
skaudėjimą ir kitus skausmus, bet yra.
vienas dalykas, kuris visuomet suteiks
jums pagelbą! Tiktai paimkit vieną 
ar dvi tabletes Bayer Aspirin. Jūsų
kentėjimas išnyksta. Pagelba ateina
tuojaus, nežiūrint kokia priežastis vertė 
jūsų galvą svaigti nuo skaudėjimo.

Bayer Aspirin yra nekenksmingas — 
negali paveikti širdį. Todėl nėra rei
kalo laukti, kad galvos skaudėjimas 
“pats išnyks“. Bereikalinga yra kęsti 
kokį nors skaudėjimą, kuomet jus ga
lite gauti Bayer Aspirin. Tai yra pa
laima moterims, kurios kenčia regulia
rius sistematinius skausmui; vyrams, ku
rie turi dirbti nežiūrint akių įtempimo, 
nuovargio ar neuralgijos.

Ištirkit jo greitą pagelbą nuo šal
čių; nuo neuritis, 
go. Žiūrėkit, 
Bayer Aspirin 
ir tabletėlių.., 
Bayer. Aspirin tabletes. V

reumatizmo, lumba- 
kad gautumėt tikra 

- su Bayer ant dėžutės 
Visi, aptiekininkai turi

“Kodėl Prarastas Vilnius”
parašė UNTULIS

0667
2060

138'6.

2666

4136

3068

7072

261t4
MONARGH COAL and SUPPLYk CO. 

2229 So, Cravvford Avc.
WESTERN FUEL CO.

2623 W. Adams St. 
360 N. Lamon Avcnuc

CICERO:
A, BOBYSUD □pd^SpISS. 

50th Court and 3'3rd St. Tel. Cicero 1703
" CICERO FUEL CO..

Austin Blvd. ąpd 31 st St, Tel.; ęięerp 29
< TeL Lavvndąlc; 0609-
CLYDE COAL- CO..

5901 W|' 2;8tb Sj. Telefonas. Cifer©:'9.02
MORTQN I>Aąi<. ę?OAL CQ.,

2100 So. 52rtd> Avenue ' r Ttl: Citcrd 89
NOVAK BROS. COAL CO.,

Ogden Avės. Tel. Lawndalc 6706 
ir Cicero 120

Tel. Latfndale 
------- - ■ t >;- '——■ a
Telefonas Wcst

Austin
0493
1234 ‘

;r.

"t •[H '

. 1

Ctcftto and

BERW¥N!
C. M, . MOLINE '

/

Stanley ir Oak Park. Ąvcs? z Td. Bcrvvyn 
NERAD BROS. COAL GOi/ 

Ridgelapdi Aye. Tcjęfęnas Bfcrvtfyn

BROOKFIELD: .
G. f

Btookficld, I|l.

2924

” i r • \
530

588

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilniui 
turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 

' parašytą knygelę.
TURINYS

Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų. ,

, Popiežių politika) lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonuS), pratęstomis ir eretikus. 
Bajorams.: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus.

IV. Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę.
V. Vargas migino! Vargas lenkino.

VI. Velniai,. Raganos ir Teologai.
VII. “Ponus gerus ir nekaltus j nevalę ima”.

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą. 
Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta. 
Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI.
šleįdo Naujienų Bendrovė

Siųskit mo^ęy orderį

II.

III.

IX.
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BR0AWIEW:
SPEEJDWAY COAL CO.. 

BtoadVieVM< I|l: : Tcl/, Bewyh 
5' i /Ii?

‘3 •7 f .f

■ ■ M

1739.So. Halsted Street,
chicago, ilu
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/ visur būdavo pir-I.
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Pažinojau Jurgį da iš gini* 
naZijos laikų. Mokinosi Mari- 
ampolės gimnazijoje ir tais

"I ,, „

J. Antanaitis.

Labdaringa Petrapilio Lietu- miltinis, 
vių Draugija 1900 metais ga
vo leidimą suruošti lietuvišką 
vakara su šokiais ir vaidini-

Judošiaus Pabučiavimas
(Iš Lietuvių Inteligentų Gyvenimo).

NAUJIENOS, Chicago, III.
-----  ——. r- .----- S-Z.  

r.ui. Kad pranešus šią linksmą sunkiais rusų priespaudos lai- 
naujieną kuo didesniam lietu- kais, jau kaimuose dalino 
viii skaičiui, buvo mobilizuo- žmonėms “Varpą,“ “Vienybę 
ta visa moksleivija ir išsiimti- Lietuvninkų“, kalendorius ir 
nėta jie su pranešimais po vi- kitas, gaunamas tais laikais 
sas lietuvių apgyventas miesto knygas. Gimnazijoje buvo su- 
ir priemiesčių dalis.

Vakaras įvyko didelėje vo
kiečių kliubo salėje prie Mė
lynojo tilto (Nemieeki khib u 
Siniavo mostą). Vaidino Gu
žučio veikalą “Ponas ir muži
kai.“ Didelė kliubo salė pilnu
tėlė prisirinko publikos: vi
siems norėjosi pamatyti lietu
višką vaidinimą. Ir ko čionai 
tik nesimatė: studentai, gim-; 
nazistai, galionuoti \aldinin-. vieni keldavosi Rygon, kiti 
kai, pirkliai, įvairių profesijų ĮjepOjun^ (reii Petrapilin, o 
darbininkai, jauni ir seni.. y>" kai kuriems reikėdavo visiškai 
soje salėje tik ir skambėjo nc§^įn|js Rusijos... Nežiūrint 
lietuviška kalba. Nesijautė ne visų spaudimų ir 
klasių skirtumo; gražiai apsj- susipralusiųjų

lietuviškas ratelis

da keletas, 
nebcpame-

**;?**&“Ačiū, tamstai, už persergė
jimą, bet tamsta nesirūpink: 
čionai, dvare, aš neturiu nė 
vienos lietuviškos knygos ir 
be to, jų .nedalinau tamstos 
darbininkams,“ atsakė Jurgis.

Po šio nemalonaus pasikal
bėjimo su dvaro savininku 
praėjo kelios savaites. Tik štai, 
vieną pavakarį, dvaran atsi
traukė keletas žandarų. Dva
ro savininkas, pamatęs atvyk
stant neprašytus svečius, dasi- 
protėjo kame dalykas ir nu
siuntė tarnaitę pas Jurgį, kad 
gerai kur pasislėptų sodne, iki 
viskas neišsiaiškins. Jurgis, 
nieko nelaukdamas, pagriebė 
kepurę ir paltą ir pasislėpė 
sodno tankumyne.

Įvažiavus žandarams kie- 
m’an, jų viršininkas paprašė 
pakviesti dvaro savininką. 
Atėjus savininkui, žandaras 
atsiprašė, kad jam nors ir ne
malonu, bet jisai turįs įsaky
mą suimti studentą Jurgį Stat
kų, mokinantį jo, dvarininko, 
vaikus.

“Atsiprašau, tamsia, pono 
Statkaus pas mane dvare nė
ra, — jau pora dienų kaip iš
važiavo.“

“O ar Tamsta kartais neži
nai, kur jisai išvažiavo?“ — 
klausė žandaras.

“Ką aš galiu žinoti, — atsi
sakė toliau mokyti vaikus ir 
mudu atsiskaitom; daugiau aš 
su juo neturiu jokio reikalo,“ 
—atsakė dvarponis. “Jei tam
stos netikit, tai prašau persi- 
sitikrinti,“ tęsė dvarininkas.

Žandarai ėmė tartis. Po ba
landėlės žandarų viršininkas 
tarė:

“Įsakymas-įsakymu, 
turim perkratyti višą
nors aš tamstai ir tikiu.“

Tuojaus dalis žandarų šoko 
į kambarius, kiti į .tvartus ir 
kluonus, knisosi šiauduose ir, 
išsitraukę revolverius, landžio
jo po rusins ir peludės, bet 
niekur nieko nerado. Susirin
kę kibinę, apie ką tai tarėsi; 
ir atsiprašę šeimininko išsi
dangino.

Žandarams išvykus, dvari
ninkas liepė pakviesti Jurgį.

“Gerai, kad viskas taip lai
mingai pasibaigė, bet, manau, 
kad jie da tamstos ieškos. Aš 
nenorėčiau turėti daugiau ne
malonumų, tą pats tamsta ge
rai gali suprasti. Todėl prašy
čiau mus jau rytoj apleisti. 
Nors man gaila tamstos, kai
po gero mokytojaus 
m urnas 
gesnis,“ 
kas.

“Gerai,— tarė Jurgis, — ry
toj išeinu.“

Ant rytojaus Jurgis atsikė
lė anksti ir, paėmęs savo ne
skaitlingą bagažą, pasileido 
Vilkaviškio link. Buvo antra
dienis; žmonės važiavo Vilka
viškin į turgų. Jurgis ėjo ke
liu užsimąstęs, rodos, neinate 
važiuojančių ir einančių pro 
jį žmonių.

Juodos mintys sukinėjosi 
Jurgio galvoje; “Gimnazijoje 
reikėjo slapstytis su knygo
mis, laikraščiais... visur sekė.

... .
■ -'j
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užsikabino krepšius, pavirtęs 
ubagėliu. Mes'ramiai sau sė
dim apie stalą ir plunksnas 
plėšom. Įlėkę pirčion ' žanda
rai, tuoj užklausė, kur vaikai.

“Ugi štai, atsakiau, rodyda
mas į Adomą ir Onutę, plė
šančius kartu su mumis plun
ksnas.

“Pas tave sake esanti vaikų 
mokvkla! Kur daugiau vai
kų?“

[Acme-P. « A. Photo]
Tenino, Wash. — Mediniai pinigai, kurie yra naudojami Te.- 
nino mieste. Tie pinigai tapo įvesti po to, kai mieste užsidarė 

visi bankai.

AR NESVEIKAS?• 
Pasitarkit su Dr. Rošs, dykai,; 
apie savo ligą ar silpnumą. ;

Vėliausi ir geriausi* 
gydymai išgydymui * 
įvairių kraujo ligų,' 
reumatizmo, inkš-* 
tų, pūslės, urina* 
rių ir visų užkre-( 
čiamųjų ligų. Tai-* 
pgi speciaii gydy-< 
mai sugrąžinimui ( 

ĮP energijos ir stipru-J 
mo be laiko nu-J 
silpusiems asme-! 
nims ir lytiniai * 
silpniems vyrams. I 

Sergantys žmonės yra kviečiami1 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa- 1 
rijų, kurios bus suteiktos dykai be J 
jokių pareigų. ,

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi-, 
siems prieinamos. Galima susitarti deL 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam1 
nesveikam Žmogui duoti progos išsi
gydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS 
ŲŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street 
, Kampas Monroe Street. Cbicago III
* Imkite elevatorių iki penkto augšto.
* Priėmimo kamb 506 dėl vyrų ir 508
* !el moterų Valandos: 10 a. m. iki 

5 p m Nedėliomis 10 a. m. iki I 
p m. Pancdėliais. Seredomis ir Suba-

.tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
► Ofisas 30 metų tame pačiame name.

klausinėjo žandarai.
“Mano vaikai, ot čia, kaip 

matot, palei stalą sėdi, dau
giau neturiu.”

“Gerai, mes eisim ieškot“— 
rėkė žandaras. ■'

“Ieškok sau sveikas, kiek tik 
nori, atsakiau.- Pasitrankę po 
seklyčią, ant aukšto ir prie
menėje, žandarai nieko neradę 
sugrįžo grįčion ir tarėsi.

“Čorl vozmi! A nam vied 
donesli...“ (po velnių, mums 
gi pranešė) ir ką, tai tyliai jie 
užbaigė. Pamatę ubagėlį, už
klausė:

“O šitas kas do žmogus?“

savo gimtąja kalba, nesibai- nu ne kartą net Karaliaučių 
dant maskolių?... Skaudu, pasiekdavome su javais ir ar- 
skaitdu. Bet tas laikas juk kliais. Geras buvo žmogus. Ir 
ateis... Jei aš jo nesulauksiu, laikai buvo geresni, nors ir 
tai kiti turi jo sulaukti! Bei- nedaug pinigo padarydavai, 

bet mažiau jo ir reikėjo ir lai
kai buvo ramesni.. O dabar: 
tie prakeikti rusų žandarai tik 
trankosi po kaimus, tik siun
ta: ieško, mat,, lietuviškų raš
tų. štai, kad ir pas mane rado 
lietuviška kalendorių ir vos- 
ne-vos išsisukau už tokį nieką.

garsaus

skaičius♦

■

Biidrikas parduoda ant lengvų išmokėjimų.

w U'

bet ra-
man už viską bran-

— kalbėjo dvarinin-

mes 
narna,

Su 
išvalysite be sunkaus darbo, o su nauju Bosch Radio iš

girsite gražius programuos

PASINAUDOKITE PROGA.
tuo Hoover dulkių valytojų jus savo savo numus

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ~7r MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir .NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciatiškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, . odos ligas, žaizdas, reumatizmą, galvok skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus isgydyi, ateikite1 čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti ' 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo* 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 .vai. 
4 200 West 26 St. kampas-Keeler Avė. Tel. Crawfor<( 5573

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

•** r-
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taisęs frantas maloniai kalbė
josi su prastai apsirėdžiusiu 
darbininku. Visi jautėsi lygus 
nariai didelės Petrapilio lietu
viškos šeimos ir sūnus tos pa
čios motutės Lietuvos. Kai ku
rie nors ir matė vienas kitą 
pirmą kartą, bet kalbėjosi, 
kaip seni pažįstami.

Visų veiduose matėsi džiau
gsmas ir pasitenkinimas, kad 
galop susilaukė taip reto sve- 
čio-lietuviško vaidinimo. Ar
tistai mėgėjai puikiai atliko 
savo roles ir publika daug 
kartų iššaukė juos, lydėdama 
kiekvieną jų pasirodymą 
griausmingu delnų plojimu.

Sis džiaugsmas**ir nestebėti
nas; tais laikais. > nors ię to
kiam Petrapily išgauti leidi
mas lietuviškam vakarui buvo 
labai sunku. Vakaro rengė
jams reikėdavo daug lakstyti, 
iki surasdavo valdančiose Pet
rapilio sferose atatinkamą as
menį su gera protekcija.

Po vaidinimo prasidėjo šo
kiai, lietuviški rateliai ir kiti 
įvairus pasilinksminimai. Rui
minga kliubo salė buvo pilna 
besisukančių porų. Jaunųjų 
pavyzdžiu užsikrėtė net senes
nieji: tai vienur, tai kitur 
matėsi besisuką jaunimo tar
pe musų žilagalvių porelės. Iš 
šalies žiūrint, buvo labai ma
lonu matyti taip gražiai besi
linksminant musų lietuvišką 
šeimą tolimoje Rusijoje.

Net atsilankęs vakaran pri- 
stavas (nuovados viršininkas) 
neiškentė nepatėmijęs: “Kak 
eto u vas vsio vychodit Činno 
ir blagorodno“ (Kaip pas tam
stas viskas išeina tvarkingai 
ir mandagiai). Įsismaginusi 
publika nenoromis skirstėsi iŠ 
salės, prašydama vakaro ren
gėjų, kad dažniau suruoštų 
panašius vakarus. Girdėjosi 
kalbant: “šitokį vakarą tai aš 
suprantu: rodos, buvai kur 
tai pas save, Lietuvoje, o ne 
tolimam Petrapily, maskolių 
tarpe. O vaidinimas, tai jau 
tikriausias vaizdas iš musu 
kaimiečių skurdaus gyvenimo. 
E, sunkus buvo baudžiavos 
laikui...“ Daug girdėjosi pana
šių kalbų, bet visi vieno gei
dė: daugiau tokių vakarų; 
rengėjai visiems žadėjo išrū
pinti greitu laiku leidimą se
kančiam vakarui ir apie tai 
pranešti visiems iš anksto.

Žmonės skirstėsi ir salė pra
dėjo tuštėti. Iš artistų mėgėjų, 
mane labai suįdomino stu
dentas Jurgis Statkus; jisai 
ypač puikiai atliko baudžiau
ninko sunaus, o vėliaus kari- 

,» ninko rolę. Buvo tai vidutinio 
ūgio, geltoplaukis, mėlynakis, 
labai gyvo budo vaikinas. Kar
štas lietuvis, suvalkietis, kilęs 
iš Ožkabalių kaimo, netoli 
nuo Vilkaviškio. Nė vienas lie
tuviškas parengimas be jo ne

Kubilius, Prapuolenis, Pakctu- 
ris, Rucevičius ir 
kurių pravardžių 
nu.

Buvo tai laikai
gimnazijos direktoriaus Masa- 
kovskio ir įvairių Eineljano- 
vų. Mokiniams prisieidavo 
daug nukentėti ir net dažnai 
atsidurti už gimnazijos sienų. 
Vieni keldavosi Rygon,

augo.
Išgavimui knygų palaikė ry

šius su visais asmenimis, iš 
kurių tikėjosi išgauti vieną- 
kitą knygą. Daktarą gi Grinių 
statė sau kaipo tikro lietuvio 
pavyzdį. »

Gimnazijos valdžia daryda
vo kratas ne vien moksleiviu 
kūpamose, bet ir lovose, todėl 
prisieidavo laikraščius bei 
knygas kavoti po šventųjų 
paveikslais, kurie kabodavo 
ant kiekvieno moksleivio lo
vos.

Petrapilyje Jurgis buvo pa
stojęs universitetan; pragyve
nimą užsidirbdavo pamoko
mis; vasaros gi laiku parva
žiuodavo Lietuvon, kur taip 
pat vertėsi pamokomis, steng
damasis surasti geriau apmo
kamas pamokas, kad sugrįžęs 
Petrapilin, galėtų tęsti mokslą.

II.

gauti gana gerą vietą Vembrių 
dvare, netoliese nuo Lanke
liškių. Čionai ruošė gimnazi- 
jon keletą dvarponio N. vaikų. 
Jurgis buvo atsivežęs gana 
daug lietuviškų raštų ir, lan
kydamasis sekmadieniais Lan
keliškiuose, dalino juos žmo
nėms.

Žmonės, ištroškę spausdinto 
žodžio, noriai skaitė gauna
mus raštus ir prašė vis dau
giau. Knygų reikalu tekdavo 
Jurgiui apsilankyti ir toliau 
Lankeliškių. Gauti knygas iš 
Vokietijos Jurgiui daug padė
davo Vincas Debesaitis, su 
kuriuo Jurgiui teko susipažin
ti pas Pajevonio kleboną. ■

Dvaro savininkas, patėmi- 
jęs Jurgio darbuotę, pasikvie
tė jį kambarin ir pasakė: “Po
nas Jurgi! Aš tamstą gerbiu

kia tik dirbti ir dirbti...“

Ant paskendusio liūdnose 
mintyse Jurgio vos neužvažia
vo vežimas.

“Ei, ponaiti, traukis iš vidu
rio kelio,“ — riktelėjo važiuo
jantis su pririštais prie veži
mo arkliais kaimietis. Jurgis 
krūptelėjo ir tik spėjo išsisuk
ti iš po arklių kojų, pašokęs 
šonan.

Atsistojęs ant takelio; apsi
dairė ir pamalė visą virtinę 
važiuojančių vežimų. Pralei
dęs pro šalį keletą vežimų, pa
prašė 'Vieno kaimiečio, kad jį 
pavėžintų.. Kaimietis staptelė
jo ir pasisodino Jurgį šalia 
savęs ant pasostės.

“Tai kodėl, ponaiti, pėsčias 
droži? Ar nebuvo kam nors 
pavėžinti?” — paklausė kai
mietis.

“Tai, mat, dėdule, aš, ot, ši
tam dvarely vaikus mokinau, 
vakar atsiškaičiau ir šiandien 
turėjau iš tenai išeiti,“ — at
sakė Jurgis.

“Matyt koks brudas tas pon
palaikis, kad net nė nepavėži
no; kad jį kur ten šukes...“ 
bumbėjo senis. 4 ,

“Aš, dėdule, jo neprašiau, o 
jisai pats' h£da$iprotėj% ot, 
mat jį dievrti,“ — tarė Jurgis.

“Tai iš kokio krašto busi, 
ponaiti, kilęs? — klausinėjo 
senis.

“Nuo Ožkabalių, Statkus.“
“Sakyk, tu, man! Argi tik 

nebusi Antano Statkaus sū
nūs?” — sielojosi kaimietis.

“O ar tamsta pažinojai ma
no tėvelį?“-— klausė Jurgis.

“Kur, vaikeli, nepažinosiu— 
pažinojau. Mudu su a. a. Anta-

balą? štai, neseniai žandarai 
rado pas jį lietuviškų laikraš
čių ir porą kokių tai knygų. 
Ir ką manai? Jo sūnų, gimna
zistą Joną, žandarai sučiupo ir 
kai velnias dūšią iš namų iš
nešė... sako dabar sėdi kalėji
me ir grąsiną net į Cybirą iš
siųsti. Tikra, vaikeli, svieto 
pabaiga.. Sakyk, ponaiti, kaip 
tu manai; ar da ilgai mus 
smaugs tie prakeikti masko
liai? Tu juk mokytesnis ir tau 
gal ąi&kiaus tas viskas matos.“

“Tas, dėdule, praklausys 
nuo musų pačių: turirii tik vi
si iš vien eiti, neišvarys gi juk 
visų Sibiran. Reikia tik dau
giau skaityti lietuviškų raštų, 
daugiau susiprasti, daugiau' 
vienybes. O kaip busime visi i 
susipratę, išvien eisim, tai jo
ki žandarai J nebus mums bai- 
šųs/’— karščiavosi Jurgis.
< “Taip, tai taip,“ — atsidu
sęs kalbėjo senis; “bet yra vi
sokių žmonių. Musų kaime 
slaptai mokino lietuviškas 
daraktorius; vaikų ateidavo 
daug, bet kas tai žandarus 
užsiautė; gerai, kąri mano bo
ba tuomet buvo lauke ir iš to
lo pamatė atpyškančius rau- 
dolisiulius. Elementorius gerai 
pakavo jom, o vaikus sukišom 
į kamarą, ari t bulvių ir šiaii- 
dais pridengėm... daraktorius

1932 METŲ SU GRAŽIU KABINETU 
DABAR UŽ $67.50

IR HOOVER ELEKTRIKINIS DULKIŲ 
VALYTOJAS VERTES $67.50

DABAR BUDRIKO KRAUTUVĖJE 
PARSIDUODA ABU UŽ

$

ir tamsta patenkintas, nes ge-! Dabar da daugiau ' pradeda 
rai ir sąžiningai mokini mano, mane sekti... Už ką?... Ugi už 
vaikus; bet tamstai patariu1 tą, kad stengiuosi pabudinti 
mesti tą savo darbą ir būti! savo miegančius brolius, išmo- 
atsargesniu su lietuviškom, kyti juos branginti musų kal- 
knygom. Kas nors pakiš liežu-jbą ir tėvynę. Viešpatie! Kada 
vį ir tada žinai kas tamstą gi susilauksim šviesesnės ga- 

• laukia?“... jdynes? Kada galėsim naudotis

Jos.F.Bidrik,!H
3417-21 South Halsted Street
, Tel. Boulevard 8167 ir 4705

■r

DOUGLAS BATHS 
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Are. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanosf . 
swimming pool.

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

IN OUR OFFICE ! i •

Gražus Lietuvių Programas iš galingos W C F L 970 k. 
stoties duodamas kas nedeldienį nuo 1:15 iki 2 po piet 
ir kas ketvergą W H F G 1420 k. duodamas nuo 7 iki 8 
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ARISTIDAS BRIAND’AS 
t, \

Vakar mirę Paryžiuje buvęs per ilgus metus Fran
ci jos vyriausybės narys, Aristidu Briand (išt.: Brian), 
sulaukęs 69 metų amžiaus. Tai buvo stambi ne tik 
Francijos, bet ir visos Europos politikoje figūra.

' ■ i i Į I • i

Jis buvo garsus savo nepaprastu iškalbingumu. Po 
to, kai vienas iš galvos išsikraustęs nacionalistas, nužu
dė pasaulio karo pradžioje’ didįjį Francijos socialistų 
vadą, profesorių Jaures’ą (išt.: Žoresą), Briand’ui te
ko didžiausiojo Europos oratoriaus titulas.

Bet dar labiadš Bfiand’as pagarsėjo, kaipo karš
tas tarptautinio susipratimo skelbėjas. Nuo karo pa
baigos iki šių metų pradžios jisai be paliovos ėjo. užsie
nių reikalų ministerio pareigas. Daug kartų ministerių 
kabinetai keitėsi, bet kiekviename jų' jisai buvo užsie
nių politikos vedėjas. Šitoje rolėje jisai atliko nemažai, 
stengdamasis sušvelnyti santykius tarpe Francijos ir 
Vokietijos ir sustiprinti tarptautinę taika.

Briand’as kartu su Vokietijos užsienių ministerių, 
nabašninkū Stresemann’u, pasirašė garsiąją Locarnb 
sutartį, sulig kuria Vokietija sutiko nereikalauti pakei
timų savo vakarų sienoje. Jisai pagamino kartu su 
Amerikos valstybės sekretorium Kelloggu “amžinos tai
kos” paktą, kuriuo yra atmetamas “karas, kaip nacio- 
nalės politikos įrankis”. Šį paktą ratifikavo visos pa
saulio valstybės, neiŠimaht ir sovietų Rusijos.

Paskutinis garsus Briand’o sumanymas buvo “Eu
ropos Jungtinės Valstijos”, šį sumanymą oficialiai pri
ėmė Tautų Sąjunga, kuri paskyrė komisiją parašyti 
konkretų projektą; bet toliaus bendrų svarstymų dar 
nenueita.

Briand’o idėjos niekuomet nebuvo perdaug aiškios. 
Savo gyvenime jisai nekartą keitė savo įsitikinimus. 
Jaunystėje jisai buvo karštas socialistas ir dagi pri
klausė pačiam kairiamjaiA socialistų judėjimo sparnui. 
Bet paskui jisai, be partijos pritarimo, priėmė vietą 
valdžioje ir turėjo dėl to' persiskirti su partija. Jisai 
įsteigė savo partiją, kuri irgi 
bet tikrumoje buvo pažangių liberalų partija.

vv*wwvvvvvvvvvv*vvvvvvvvvvvvwvvwvp^ww*ww^v

Apie įvaikius Dalvl
Ii nuo maisto, kur| mes kas 
dienų vartojame. Taigi apie tąi 
kalbėsime sekančiame straipsny,

Wl - 1

metų tuštuma pc jokių žymes
nių artistiškų ’ palikimų; vė
liaus jau musų gadynes, musų 
istoriJjfM; alaviniai ir
artistų darbąk Vienas svar
bus -suradimas,, tai šitas: de- 
simts tuksiančių metų atgal 
gyvenusių žmonių kaukolės 
pasižymi savo didumu, jose 
butą sulyginamai dauginus 
smegeHų. If didžių galvų 
žęąoriė’s priliko stebėtinų artis
tiškų darbių o juos nugalėję 
iria), jį galvų žrriOnes beveik 
•nieko' ypšiingo nepaliko.

Mdtfąlinfnkai, pasiremdami 
HĮihČtaiŠ daviniais, daro seka
mų spėliojimų:

••**4 <• P ,
,yirš dešįmts tūkstančių me

tų atgal Ę,ųropų^ valde ir joje 
gyveno JiiĮžgalyč žmonių rasė

Rašo Dr. Č. Kasputis.

xin
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Burnos higiena ir profilaktika 
i * . ..... ................... *. i

I » ;7 •* | * . i ■ I

pereitame straipsny kalbėjau 
apie profilaktiką būruos hi
gieną. Kas straipsąį ^kąįtė, tai 
lengvai priėjo jpri^. išvados, kąd 
syarbiausis ,abjej ų mokslų, ypa
tingai prpfiląktikoąA. tikslas yra. 
švara. Mikrobai’, švaros bijo ir 
joje nebegąli gyventi nei plėto
tis. Dar iie lakai; sąmai dažnai 
buvo galima tėmyti raštuose, iš 
higienos ir kitų su ja ąųrištų 
mokslų štai kolp Išsireiškimą: 
—“Pasakyk man, , kiek kęks 
krąbfis suvartoja muilo, tai ąš 
pasakysiu, , kąlp, augšįąy Jas 
krastafį yra pakilęą . civilizacijo
je’’., T^me . pasakyme/'yra', daug1 
teisybės, ^lą^diėn^ .žajTjmą‘ yrą 
Mat kraštų, Icu^yarto^.l 
ma muilo. Tas pasakis iš .dalies 
jau paseno, todėl šiandien sa
koma ve kaip: “Pasakyk' man,’ 
kiek koks kraštriš su^aRoją 
dantims valyti šepetukų,'tai a’Š | 
pasakysiu, kaip aukštai tas 
kraštas pa'tcilo' . ciyiliŽacijoje”. 
Kitaip ' čia yra spįuhimas afba j 
.naudinga propk^Khda,* kacfjzrnb^ 

Lies švariai u|UiHytų'darilis ir 
iburrią, kuri*1'yra//kąlp ir vartai 
vi^okforiis lį^oifiš. AmėVikoje 
danaieįj v yra varlpjįmas* dar 
toks obalsiš* ypafi'ngąi' mokyk- 
’ošė :■— “švrirų’š dantys nfelca- 

hps'nepunr. ’
I ;■. . m,-:j į
k Kartu su naųdin-;
ja ir reikalinga švaros ^ropą- 
jaųda, ypatingai čia ■. Ąnjeriko- 
įe,; ątsirądo daug; visokių < pu
tinas vąfyti įr burną pląuti, pre
paratų išdirbėję, žįnote, apgar
sinimas ir propaganda musų;gy- 
vcųime lošia svarbią rolę. Todėl 
išdirbėjai ,stengiasi išgarsinti įr 
išgirti savo preparątuą jkuu ge- 
riąusiai ir išnaudoti žiponių rię- 
•žinojimą kitą syk, ikj ..ąbsurdo 
(nesąmonęą^^pjįsidengdami ne
va mokslo patyrimais.^, Vįsokie 
vnjsįai, kyepąlai jr-.prieskoniai 
dailių valymo, pi^pą^ųęse ;ąb- 
sojiučiąi nieką nereiškią. §var 
biaąsią ų;u. vįępin.tej^^naudinga 
visų,tų.preparatų dalis yra chę-j 
miškai; išsipiltos kalkes; įr ipnį- 
la's. į Netįkėkitel( kad tolęia; ąr kį- 
tokią, pasta apsąųguos jus nuo 
škor.buto ąrbą priduos Jūsų Man
tinis reikalingą’ j mėdžįągą, .ku
rios jums trūksta ąrba pada
rys jūsų .dantys šviesius,, „kaip, 
perlai. Tas .viskąs..yra paprastas 
“bunk”. Ypatingai apsisaugųo- 
kįte nuo; preparatų, kur,.,sako- 

rėš auksą išimai. Reikią tikg: a}a’,kad jia >,adaP's WM dW-
1.’.., t^.Jab^.. |- -’-pe:. , -t ---------------- J3

ir hn<\wnnivmnJ.būna. rugšČŪb ku- nuri kito. Musų korestidndentas.
. . ‘ ,;r rios,; tęįsylię, J^ąų: dąn.tią pądą-Tprąti&te, kad' Jam’.^eko matyjt.i

- ” - rę .šyiosiąįąj^' l^et kariu»sii-1’kai' kuriuos'h^azyčius apsiriietus
gUdiųn ^dąntų. enamelb kad. ,vė-jiisaht4$ra(ijUg6re ir -Kajuos, rd- Vietaį^kjir 

h liąus tokiua?dantte .prisieina pa- bdįš Jabai) jubtogus. 1 Ifal*khffe jiiažJaffluiC 
;rix..i:^4.: : j—a.......... lmusų 'katdlck^Hlristai';‘Jis pašte- pkrko ųžkąnipf^. Kūdikiu turi

f b^d/rgh'll išimtie nuo jiy gro- tas * pačias žaizdas’ pnę gerkles, 
testiŠkMrfV^i^injlfe>»p/i^Okį ir 11 4 5 H ’

• tnlvėriybfc’ str jų' ku- 
flikisR&fš į^iVafždriVimai^. Pa- 
įriSsta žihb'nių jMgirritis skŪ-

I tino j uos * iriiti pamėgzdžioti" pa-

'A1.... ... .......
Miksas jtrioš vW- meą žinęme, kaij! jurų 
| deriiyj

K^i^en^ l/dj(d> —
‘rtįs vandenyj. Juros drus-
Jcoj yra sidabro. —' i'*- t d** • /•♦*<» . uJ.l.i. telU 4 J
tų galima is jurų vandens 
išimti auksą, tai visi žmoiles viš dai’'jokių teigiamų rezulla 
butų milijonieriai. — Kiek tų negauta. AtskL.l _

i Va.nclenyj; randasi daug aukso 
it sidabro,1 tąčlau ligi,šiol [ne- 
pasiseko , surasti tinkamo bu-

J“; fe inslaI»8; S«-ruro? drus- j ijna iŠ vandens jrelnm^r is? 
7 e7
ų vandens įnikai dirba toj kryptyj, bet . ! i' ' « .7 l . -A- h 4 *'i j < i . » ... -. •

bulų milijonieriai. — Kiek tų negauta. Atskirti niio vari* 
vandenyj randasi aukso ir* dens auksų nėra taip jau labai 
sidabro? — Aukso įtaka —*’ „_j 

žmonių 1 gyvenimui.
sunku. Tatai gali padaryti 
bite patyręs chemikas. Kur 
kas svarbesnis dalykas yra iš
laidos. .Teigti, sakysime, gavi-i 
iriui už dolerį aukso reikia iš-| 
leisti daugiau nei dolerį, taį! 
toks darbas visai neapsimoka, 
nes jis nešti nitostOliiis. Juros 

12Š ’ van^el^ eksploatacija apsimo-
lijotius aukso. Bęplatikianii ■ ^tų ^«u H
su laivu atsiliko nelainiE ir jis rį11*8 ? ai: °8,i ’V: 
, . . žesnes, negu gaunamo auksokartu su auksu nugarmėjo į r t- ‘ X .........ik 5 -- vertę. . V- ; * . . ;

Kubiskoj peUoj juro? van
dens aukso randasi niąždąug 
už du centu. Tuo tarpu išlak 
dps,. . Surištos su išgąyimu to 
aiite, yfa nėpąlyginairiai (Įi-į 
dcšhes. Metalurgijoj . toną 
aii^so ru^os privalo turėti nuo 
dviejį iW trijų; graiiiiį gryno 
Aukso, k'ad. apsnijokčlų diir- 

" Turint'gZoj. CTĘkati' ,larP
per paskui i n ius kelis šimtine- W ’^sakyti, jog kutenti 
cius nuskendo pusėtinai daug i . . , ! . i* 1

® -t "S.
kius .^rangius daiktus, gąlima

U- .lt. ! :X‘4 į;. ..
, Prieš kiek laiko lųikraščiai 
plačiai . rašė apie italų laivų 
“Artiglio”, kuris Atiaptil^o 
vandenyne surado daug auk
so. v Ųalykas bpvo tųksį; lai
vas “pgiptas” vežė už 7

dufpiij. .. .Laivas “ĄijtijsĮiię” iW; 
buriu narūnų ir visokiais prie-1 
taisais nuplaukė. į tą vietą, 
kur paskeųdo tie milžiniški 
turtai, ir pradėjo savo darbų. 
Pirmieji bandymai buvo nela- 
bai sėkmingi. , Bet, ant.^alo; 
iš vandenio pasisekė ištraukti 
beveik visų auksų, kuris pas
kendo su laįvu “Egiptas” • 

r— ’* - ■ - ■ * ■ - ’1 n‘ ’
per paskutinius kelis šimtine- O» ' W
L i < j.'AiikkfV i v A tenka nasąkytk jog aukso ru-

motąją”, ųegu juros!
; vandenyj.(P)Tas' faktas ir išaiš- 
’ A h „l^pasišęlcimus ai^lų

kurios pĮapavO 
—šploatuoti “juros auksų1’,

cįienįilįai ;siiras pįgįj. budę,
• iš vandens išgauti auksų.

sidabrą,, deimantus bei kito-! ' 
_ ! • * _ • * _ * ■ ' _ i ji < • 1 k _ i ;

drąsiai sąkyti, jog Jlirp^.ir, vjįįį“ 
vandenynai, slepia xni^iniškuą e^^mtiioti 
turtus, kuriais žmonėms var- r f. , .. . . . ; .; .gn kada ;pasišei<S pasinaudoti, alda^“s’
O tai dfel tos paprastos pi-ie- b^’’

zast.es, kad daugumoj atvejų Jej laip a^tiįS; tai tada “auk- 
nėra tikrai žinoma, kur tie ’ , • i........ v. įso kasyklų atsiras visur, kur
la.va. nuskendo. _ , tik įjotos, , .

Bet juros vanduo slepiame Marcei Duval,
vipii tik nuskrndiisttii« fiirtiK u t .ii..
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ŽEMĖS GIMTOJE 
PASTKNISUS
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Rašyta istorija labai trum
pą (ir nciųški:, pora tūkstančių 
Pietų ą.tgątjau beveik nėra tik
rų surašytu1 faktų iš žmonių 
gyvępįmo.,, Kiek platesnė mį- 
tplpgija ir Jąutosąkar įvąirių 
taptų, pasakęs, padavimai,, bęt 
įr tai Juęjaii?, nepermtomi ru- 
Kpi. ir taipsybe. Religija sako, 
kad niuąų žemelė vos šešių 
tuksiančių niętų senumo.
^.yįeho^^iųpgaus, proto pada- 

rųiyls niuksas, jau .senai pra- 
dęjCT knistis po žemę, pradėjo 

yrą viduje, žemės;
pradėjus vartyti nerašytos is- 
įųrijęs. lapus, .mokslininkai. ty- 
.rįnętojąi surado,.,kad žemė la- 
.l».RUs,enaį 
męĮtų; .pradėjus kasinėti žeme 
^ųrąšta liekąnos gyvūnų, gy~, 
,vęr)psių lųįlionųs metų atgal; 
^surasta,) kąd žmogaus gyventa 
Jabąiląbąij/senai, .šiandien 
inpkSįinįnkai žmogaus atsira- užtekdavo.
dhpo ląiką saikuoja šimtais Velfaps iš* kaž kur pradėjo 
tUkŠtąnčjii ;metų; žrpogaMs dhlėii'aip būriais atvykti šiek 

hka)l|ų .purasįą, . -tose, gilumose, > tiek’ orgąhlžuoti mažagalviai, 
kurios susidarė* šimtai . tuk- kiinc šituos didžgalvius siiiiai- 
tančių metip atgai.;^.... . .. kino.; t

Paskutiniais metais surasta kiiribyhę 
daug kaukolių tų žmonių, ku- • -il-• 

[tie gyvenę Europoj^ apie de-i 
šimte i, tūkstančių metų atgal; 
surasta jų įraukiu ir lįjbaį vy
kusių, piešinių beį drožinių; \ T’,' .v- ;.-r,..i.- ‘ >surastą tokių is akmens nu- 

Įdirbki ’stdvylėlfii ir šiaip' dail^-’ 
f tų, kurie prilygsta mūšų dlė- 
f rtii liliriašiČiiiš 1 darbąriis.’ Rcis- 
Į'lilhy dėŠiniK' ( tulUtahčjų' irietų 
Į atgal Jino^us jau buvo atras 
drtišiaš piešėjas ir skulptorius. 
Paskui vėl kelių tūkstančių 

L. i- r t‘ * i*' • \ . ■ • ■
I . 'j «Mfr * «.«• i •• ' i ,

-^ųjlionų niilionų

tybe. Tai' bų^iridividualistai, 
kuriė užsliriida.yę niedžioklc ir 
daile; Jie b|ive artistai, mo
kėjępiešti ir iš kiėtų akmenų 
jvai'rftįš daiktus nudirbti. Jie 
pastovios organizacijos nėtu- 
rej^f peturčję ne vatdrinlį^ ne 
pavaldinių f nebuvo ne ponų, 
nę (vergų,', nes esant mažam 
skaičiui^ jiems visiems visko

Včlia|iš iš* kaž kiir pradėjo

vien tik nuskendusius turtus. 
Dabar yra tikrai žinoųia, kad 
juros vandenyj yra nemažai 
ištirpusio aukso it ’ sidabro. 
Prieš ketvertų ar penketų me
lų apie tai buvo nemažai ra
šoma, kadangi garsusis Vokie
čių chemikas Harber atkreipė 
visų dėmesį savo pareiškimu^ 
jog truriipbj ateityj juros ir 
vandenynai busiu paversti į 
savo rųšies “aukso kasyklas”.

Sidabrų jliros vandenyj su
rado trys francuzų chemikai 
1850 m. Tai atsitiko sekamu

vadinosi “socialistinė”,
UlllVJV v* ▼ w v*<uv* a a vj aar^/v/A. jk/w-- v* .

Panašią karjerą padarė ir keletas kitų stambių 
Francijos politikų, pavyzdžiui: Millerand’as (išt.: Mil- 
jeranas). Bet kuomet šie laikui bėgant virto vis pik- 
tesniais socializmo priešais ir, galų gale, kai kurie nu
krypo į kraštutinį nacionalizmą, tai Briand’as labai 
toli į dešinę nenuėjo. Francijos nacionalistai jo neap
kentė, bet negalėjo be jo apsieiti, kadangi Bria'nd‘ų pa
sitikėjo užsieniai. Tąęiaus, po‘fašistų laimėjimo Vbkiė- 
tijos rinkimuose 1930 m. rugsėjo mėnesyje, nacionaliz
mas Francijdje pasidarė dar stipresnis, ir Briancį’o 
balsas valdžioje reiškė vis mažiau ir mažiau. Jam įky
rėjo vaidinti antraeilę rolę Ldval’io kabinete, ir neper
seniai jisai rezignaVo.

Su Briand’u mirė tam tikra epocha Europos isto
rijoje, ta epocha, kada karą laimėjusios valstybės sten
gėsi geruoju ir piktuoju įtikinti sumuštąsias tautas, 
kad jos privalo prisitaikyti prie sąlygų, kurias pagimdė 
Versalės taika. Briand'o asmeniški gabupiai (mokėį‘1- 
nqaš laMi gražiai ir “idealistiškai” kalbėti) ir jo įgub
tas taikus būdas darė jį .kaip tik tinkamu taikytojo ir 
ramintojo vaidmeniui. Bet kadangi pergalėtojai buvo 
perdaug nenuolaidus, o pergalėtiemsiems ilgainiui pra
dėjo išsisemti kantrybė, nesulaukiant, kada jų gyveni
mas pasidarys lengvesnis, tai Briand’o politika dau- 
gmūs nebegalejo duoti vaisių, ir jos vykintojui teko 
pašftrauliti i šąlj. . J A j .

; Dabar Europa stovi anf kryžkelės., Vokietijoj^ kė
lią galvą fašizmas, kuris skelbia kerštą buVusiems kA- 
rd priešams, o ne taiką. Tuo gi ’.t&rpvr Franėijoje eink 
kova taiįe nacionalizmo ir sociąližmd. Jeigu laimės 
vienoje pusėjė fašistai; o antroje ’ puždje nacioiižiištąi, 
tai Euroj^ai teks perginti eilę nerangų metų/ ’E?^’jŽi- 
gu vokiečių hitlerininkui bus sumuštiį ir jei£ų/Frąnlį- 
jojė pUima viršų socialistai,, tai tuom 
poje rįįitas karo palikimo likvidavim” 
yra atKkgš Brjand’aš 
rinta jr pagerintu .. _ • > ’ _

Mes esahi& lih^ę tikėfc, kącf jo yai .rv w- w 
minimas, kaiftb vieno šviesesniųjų Įr Kilnesniųjų’ poKa. ..
rinės gadynės polltiktį.' , . . . . L.- —A’ I Nors, sako Marcei Du\ai

-J t

ris per kelis nlėtus plaukiojo 
po Ramųjį vandenyną. Ant 
varinių plokščių tapo paste
bėta plopąs sidabtOį slopiomis. 
Kilo klausimas, įkąlp ten galė
jo atsirasti* sidabro? Chemi
kams atėjo į galvą mintis, ar 
kariais juros vandenyj nėra 
sidabro. Jie pradėjo, anali
zuoti vandenį ir iš tie^ų surado 
sidabro pėdsakų, Juros droš-, 
ka taip pat turi' sidabro. O 
tai reiškia, kad tie žinones, ku
rie vartoja maistui jūros drus
ką, tuo pačiu laiku valgo ir 
sidabrą.

Auksą, j ųi;ęs . yąųdenyj ^ pas
tebėjo anglų chemikus J872 m., 
Buvo padarytas ękspėrimęn- 
tas: is kubisko juros vandens 
metro gauta 30 iniligrarijų 
aukso iv 10 miligramų sidab
ro. Kadangi apskaičiuojama, 
jog visuose vandenynuose ir 
jurose randasi maždaug 1,330, 
milijdrių kubiškų11 klldmėi^ų 
vandens, tai tas vanduo turi 
40 bilijonų jonų ištirpusio ąųkr 
sq/ įr 13 bilijonų tonų ’iitirpų- 
šio sidabro. ... ' \ / •„

Jcigp .butiį gtfliina ištinti' vi- 
s“ :,a!?^ -i8.^

i *5. zn,ollei,'s’
kiekvienam į zmoguir ■ kuris 
ena žemes' kamujplėj, tėk-’

vapdie 
tai '

kino.; kartu sunaikino ir jų 
jėgų. Didžgalviai 

iricllvidballšmi plcže. ir rainiai 
žiurcj’o karį? rriažaį$lyių gfiu- 
jos jų žėirię užima ir jdjc įsi
gyveną.’ Siišrriiaise iriažaglil- 
viai sū didžgaiviais, žuvo didž- 
galviai artistai, pasiliko maž- 
galvįų gaujos,..kurios lukstan- 
či^is metų jokių* žymesnių pa- 
likimų , ųegalėjo pagamjnti. 
Vėliaus iš tų mišinių išsirutu- 
lqjo tos rajįės, kuriąs mums 
.mūsiškė istorija. parodo.

—*■ Dr. A. Karalius.
t, s . . > ~ . • r

■■ ■pats ^ąvąiriie kyla ( kiausimas, 
— kokią įtaką padarytų tas 
.milžiniškas Įdieki# aukso žmo- 

nęs,. kad; pirmiąusiąi aukso 
vej;tč žyiųiąi ^nusmuktų, o ry-

,aba‘i i l’“tiVan?‘fJ 
pragyvenimas. Vėliau, jęigit 

ja pa
čia yaęą, kaip lig L šiol,, lai auk
sas prądčtų kęncęjąt^uotis kę- 
liį. “išrinktųjų” rąįikose. ; Rą- 

ir dabar’ 
turtingieji pasidarytų tur^in- 
gęsni, p biędnicji c|ar labiau 
nųbiedrietų, . žinoma, relia
tyviai kalbant. Gal prie da
bartinių aplinkybių yra ir. ge- 
rąi, kad nėra galimybės -iš ju-į 
] 
lis, kąd laikui bėgant*žriionęsį 
i^į^lys
iur! labiau tobuli, negu šiaįį-Į 
dįėn.. Tada jie mokės, tinką 
įpiaiį ir auksą įvertinti, —7 nė 
naudos jį kitų pavergimui ir

'•į ™ ™rt*r; —“f tos;*

rt», .Djoclętian. patiep^sų^ .
» pądte.U i-®epte, Jjuyims 

kuriose buvo nurodomą budai, . . į. . ” J r • J?J
..1,., j;,,,!;)!. „į- 52«į'"' "

fet"0 l?.Ta^L.,sekami.dantims valyti mil-l^te^^
durnu negMetų prattirteti.L*., uhoi lOTu %
Nors šiandien žmonės ir žino;

ir a“^i bįt r
Itibai didelėmis Ijliptlifiiš:4 kti- t<ulvellf‘ld Oj«S Boot l ounce taf^iapH&flk 

. 'J J, ■ ■’* “ bPnlverZfid *GrtAhile įSoaM 1 nnnrel .
;nas kol kas sunku yra nuga 
lėti. — K. A. i. j

■ - . * 
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. As ir-gi vaikas
, ■ * ■ ' V ' : '

į ,• 1 1 " :+ .

M 7\š ji’rgi valkas/savo inoti- 
Ups.x Mano Jėyas biednas žino- 
gUSy be pinigų, be garbės; :bg 
Mlritų. / Bet aš vis-gi vaikąs; 
Nė^inau, kiek aš vert’iiš. bet uz 
mano kūną ir dusių niekas, ne 
penkių cetjfiį;,jiesiMo>.;!:tJeSg-- 
nai pasigriebė .
o ..

ba reikalauja penkiasdešimtą paimtas nuo dantų mažiausiai . -
tiikstąhčių dolerių, o, mano tč-fįiyk| per šešis mėnesius. Tai tu- tai 'darydamas. Vietinei polici 

dantistas. *1 S™®®..............................
4/fj lįpra'ukite burniį kąsdien 

kaii hfte'kokiiUJors tanY tikslui pagąt
OJ? • ru.T LiL_x:_.. ....--r

švarai iii u- benamio šįins, kuris kur i . . . ,c --fljX**A « • .. .
sveikam • iižlaikymub dar neuž • apre ■*tas"'viėt1
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Permusięn Jpęųbkday, Doraa Co, 
t . ’

/ * ' (tęatey%/'
■»_’ '-*V vjį; S •ip-*' 4 I

iy.%A«ri jo paprąsiiįsi eiti pą- 
sįy^ikščioti, .kili yąiįęąį irgi pa
sigavę tų pasiąįškinįjną ’ naudo- 
W.i, j>%,Keįka|ųi ątėjus. ..Tas 
yra-.visąi nąjturąju,,jąęs mėgia
miausias jų žaidimas bųyo jų 
vaįkiškonps^^'ąlvomi^- sugalvč- 

Tųkiųose tomįs.. klastomis: Vilioti, vieną

sliri^djmiji, bet .. . Apibadantys
r.i.£rj / yTl'ffelsv.o
, ‘š • •. ;a>.. *Ht4-t At iaroa oum uamys pasruuKO paskad. yra vartojamas marmorąs. t ; 1 žmones, .ku7

Pasakojama, kadI iny>erato 1^ ja į . j
nūs.. Djoclętian pahepe . sųd.e- eelių.

' -/•M; vi n estmi^ęster’Įo Naujienos, 
Rugsėjo 25 d.

, . . .Ą . . I 11^ .

E^TRA i 

HAM^STEAD’O PASLAPTIS 
AlštfSJA

Dar viekas sūzėistis1 kūdikis 
Vef KraujrigČrė/ Panelė

Paskutinėmis žiniomis, dar 
vienas' kūdikis,, pašinietęs va- 
kąr4 naktį, buvo atrastas tik 
šfryt,’ liegplįš ktuli^uKše^ prie 
HampŠtead’d * ktėliih parko, 

kudikft raštas, yra 
, žmonių lankomas ’T-rf- .i- 'Jį:. T , »<!.

*is

■f •* lv»J > »

dinuu

UltieKMiepas ap^Įjęrjuą.gali jums|9Mii|g£''gžrto jtj, vaiKluUėj 
iSfffenf.'4 Mikly korfež- 

EiJikil?' paitėbėj6, 
ii,'" žįioiuik įiŠ- 

tiste nebūtų galifjii'ši 
xį; į^'.ttios 
mSynakius

uĮlabai prieinamą kai-|^{kTrfą’ą!

(pteliai y m. dabai geri ,, i
Bięarbęnate pf iSiida, Vjouncė, įo

■ Preeipitatėd - Chalk. 2 ounce. ąį

IUS.
i ašį 
b 
lis-.imęhųfiį, ...-frrr>w -rr-T.r-

vfšo įląsaulyj hųlįo j(ląikdįno 
Kimo jiKViaavimas. luonjet tas, Ką Bąrikųdse ar kitur) rdridasi tik 

nebus’sugfiautK; bet bus sU’šW- 36!0Q0': tdritį/:d ' 
. * Orto oArt’riiL.i hv.

Tuomet tas, ką

.kurios buvo pastebėtos 
to pražuvus^ vaite, 
įns toivo JabĄi ^Įpjias...
K^Į)klntąs% Af^Tga'ięs ir jis,.jgį- 
kąt’įpjo visiems žinomą gandą 
ayįe Kraujagerę, kuri jį pavilio
ja

(Tfus daugiai!)
' T .

i t

nu

a-1zed/ 'Caatįle įSoari. 1 -ounce vaikugiUSf kurie apsimetė', riet- 
-PePPen«'nt isivaizdavo esą ta baisiąja 

moteriške.

, Vielok, į c visiems įvykiams,, 
^al |)ųį ir yra rimta pusė, nes 
kai kurie, vaikai, deja, visi, ku
rie tbuycF'piažuvę nakties laiku,' 

1‘tumo aį^Įę^skytas ir sužeistas 
’ ’ ” * įdos ^atrodo lyg pa

kęs ar mažo šunies,

Flavor with Peppermint or 
Wintpr^eep . ; y v , 

tekamas , skystimas yra auti-
įsep iškas ii\turi malonų skonį :- 

, Bikarbonate of Soda l/i ounce
Siriple Elixir 2 ounęe .
liis tilled Water 10 oUnce.

p ,Titct Gochirieal q. š.
Atminkite:
Vartokite miltelius arba, pas- įdarytos‘Žiu

* Naujbs N& : 2Ž ,“Wos‘’ 
i&ul&s šiAhdlė. Ka?na‘J 10C.

B

t

hą o‘Naujięnose”.
*

U Š$<! .Niensj, bet nevartojote jį. nQ t&ife tjek svarbu. Fak- 
tikftjį kurie turi kokią nors tas neJSIurint koks
yngpib. * . A * . - .. . •fciUo (tųrtar) turi bjiti jja-^Was Padalv’ ”8 tal 
SšalinuE nuo dantų mažiausiai rjJ°Į Savotišką sistemų, būdų

- L .... . ■■ . ■ _____ .. A i 4 •.">*’J ______ ... .

Lęentai.

NAVIENAS
jžįl įsakyta ieškoti pasimetusių I PINifeUŠ LIETUVON 
vaikų,f ypatingai vi

.sillabrb apie 
Palyginus su ju- 
nikso ir sidabro

y

reze^Ul’Mi' laibai 
kiekis

vųs pįahc atiduotų už penk
dairiausi. Į

* ■ ■ f U— , —- -

kily .net ir tureli negaliu
^i^štąš pilįcliš, pinigų ir ti- -tu p ygtimu. t .

i ir (urėti negaliu... ’"Dantų ■i^lįiriios,.
4 *
; £- J:

• f

vaikų,’ ^ypatingai visai mažų, 
Hampstęa^ ’oį pa rko apylinkėje Į

nors| *
(oprašo'L’retuvos žfiMfer’

as valkiojasi.

zast.es


—

•. " f X- ' < * ■

Antradienis, - Kovo 8, 1932

CHICAGOS 
ŽINIOS

< •
Kasyklų- savininkų ir 

darbininku konfe- 
’ reneija

■■y ■ ■ ■ »ii iri ' ■

Šiandie Chicago j prasidės Illi
nois kasyklų savininkų ir me- 
nadžerių. konferencija su. šios 
valstijos angliakasių unijos 
atstovais. Samdytojų ir dar
bininkų kontraktas pasibaigia 
kovo 31 d. Reikia jis atnau
jinti. Bet samdytojai reikalau
ja algų kapojimo nuo 30 iki 
40 nuošimčių.

Jeigu darbininkams ir sam
dytojams nepavyks kontraktas 
atnaujinti, tai galima tikėtis 
streiko.

Anglekasių streikai dažnai 
esti ilgi ir įtempti. Bet da
bartiniu laiku darbininkams 
sunku kovoti, nes jie yra su
varginti nedarbo.

Suranda Lindbergų vai 
ka, bet ne tą patj

I»| — ll»Rl

VVaukegane užsiregistravo, 
viešbuty Mr. an<F Mrs. E. K. 
Woodley. Jie turėjo vaikutį, 
kuris atrodė panašus Lindberg
hų vaikui. Tuojau po to vienas 
viešbučio svečių, eidamas 'pro 
VVoodleyų kambajrj, pamate, 
kad vaikučio veidas apsuptas 
rankšluosčiu. Ilgai netrukus 
pasirodė ir šerifas.

Bet kada teleforiuota 
berghams ir gauta smulkus api- 
pasakojimasj kaip atrodo jų ku, 
dikis, t-ai persitikrinta, kad nuj* 
žiūrėtas Waukegan viešbutyję 
vaikas nėra Lindberghų sunu^

Galės kratyti gensterius 
be warantų

NAUJIENOS, CHeagS, m o
__ : ..i .n....;.—:r;...-iij.:iu;.:-ir“".-";u~*, ........ ............. ....................... ■ ............... . r   ■■.............     ■ ..................
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PIRMYN
SHARPS ahd FLATS
-- -----------

j .... , į * )•

To acųuaint yoų with Pirmyn, 
To tell you what įt has seen, 
To fili you. with its woęings, 
And thrill you with its dojngs, 
To įnVite you to bę a mąmber, 
Q£ a ,ęh<jųita you’ll’ atyąya 

remember, >
To. bring Lithuąnian youth 

tpgether, / , , b
And get your opiniam of us 

through a letter, t
To have with you informal 

chats,
Is thą.' pųrpose of* the Sharps 

and Flats.
Tra La.

Thank you, Tra La.

ųntil March 12. Send your' Ilsi 
of answers to The Singing 
Fool, Pirmyn Sharps and Flats, 
64.06 S. Francisco Avė. Re- 
member if you submit the cor- 
rect answers your name will be 
pųblished along with your 
ansvvers^ Let us see your in- 
telligence immediately.

This week’s ųųeries:
1. Who invented the harmo- 

nica?
2. What great composer be- 

came completely blind towards 
’tlU end of his life?

3. What is a serenada?
4. Who invented the saxor 

phone ?

6urWE.S
Night and Moming to kecp 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “EyeČare” 
or ^Eye Beauty” ftook

Murinę Co., Dept. H. S., 9 B, Olūo St.,Chicaeo

Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir (>hirurgas 
3147 So. Halsted Street 

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

Dr. C. K. Kliauga
DENT1STAS 

Utarnmkais Kctvergais ir Subatoms 
2420 W. M^arquctte Rd. arti Wettern Av.

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Scredomis ir Pėtnyčio .u 

18-21 So. Haltted Street

Pašautas žymus būtie- 
gėris;

_ __ __________ r_— »

Penkiolika kulkosvaidžio 
kulkomis sekmadienio rytų ta
po pašautas Charles O’Don- 
uelL vienas iš aŠtuonių O'Don- 
nellių butlcgerių. Nors ir su
varstytas penkiolikos kulkų, 
bet daktarų nuožiūra O’Don- 
nell išliks gyvas. Pašautasis 
yra “Spike” O’Donnelio padė
jėjas.

Illinois valstijom vyriausias 
teismas 
Anthony 
riausybės advokatai dabar nu
žiūri, kad pasiremiant šiuo tei+ 
smo sprendimu ateity policinim 
kai galės kratyti gengsterius 
ir ieškoti pas juos ginklų*, ne
turėdami kratai warantų. Jlie 
dar galį būti užtikrinti, kad už 
ginklų nešiojimąsi gengsteriai 
busią baudžiami.

Valstijos vyriausiojo teismo 
sprendįmas reiškiąs, kad poli
cininkams nereikia wa*ranto 
kratai padaryti pas nužiūrimą 
piktadarybe asmenį.

patvirtino nuteisimą 
(Red) Kissane. V\-

Matė kidnaperių 
šiniį

Ieško prapuolusių ežere
Deliai' stipraus vėjo Michi- 

gan ežere prapuolė trys vyrai. 
Pakrančių sargyba ieškojo jų 
visą sekmadienį. Tikėjosi dar 
išgelbėti. Užkluptieji audros 
yra žvejai.

Deneen neteko stipraus 
rėmėjo 4

Alde r marias Albcrt, vienas 
stipriausių buvusio senato
riaus Deneeiuy frakcijos šulų, 
viešai pareiškė, kad ateinan
čiose nominacijose jisai rem
siąs gubernatoriaus vietai kan
didatūrą Wm. H. Malone.

Užsidarė 7 mokyklos
Deliai stokos pinigų užsida

rė septynios mokyklos Berwyn 
miestely. Kitos penkios mo
kyklos darbuojasi. Berwyn 
priskaito 45,000 gyventojų. Bet 
ir tose mokytose, kur vaikai 
mokinasi, mokytojai negauna 
algų.

Gavo taksų bilas
/

144,000 Chicagos gyventojų 
vakar aplaikė taksų bilas. Su
ma taksų 1930 metų, kurių jie 
turi sumokėti, siekia $82,000,- 
000. šios bilos buvo išsiunti
nėtos Hyde Park, South Chi- 
cago ir North Town apielinkių 
piliečiams.

Sužeidė mergaitę, sude
gino savo troką

John Uaggard, 24 metų, iš 
Sommers, Wis., važiavo troku 
Chicagoj. Prie Ashland ir West 
Hardnig gatvių jo trokas mir
tinai sužeidė merginą, Jfcwel 
Cannon, r 14 m., 800 So. Ash
land avenue.

Haggard> nesustojęs, pabėgo. 
Jisai išvažiavo į tuštumas ir 
čia padegė savo trukų.
* Sekmadienį HaggaiM atsilanr 
kė j policijos stotį ir pjranešė, 
kad jo broką kas ten pavogęs.. 
Policija nužiūrėjo, kad jaunas 
vyras kai ką slepiąs. Klausinė
jamas jos, jis prisipažino, kad 
sužeidęs merginą ir baimės pa
gautas paliegęs savo troką.

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

Dim lights I Confetti! Dining! 
Dancing! Oh, what a setting 
for an enjoyable evening! To 
dance to» the swee.t strains of 
?’s music tilt the wee( hours of 
the inorning and to have* en- 
tertainment and food betvveen 
dances would be an ideal įtarty; 
^This* sounds likę a dream; būt 
in several we,eks, dreams will 
turn to reality. If you are ob- 
servant, you will see that there 
is a Pirmyn Nite Club just 
around the corner.

—O— , ■ ■■ . ■ *
Friday, March llth! No rej- 

hearsal! Why? Everybcdy iš 
going to Miss Valeria. Čepukai- 
tes-Chap’s violin recital at thę 
Lįthuaniaji Auditorium^. Bęaides 
Aliss Cliap,, pthęr . representa- 
tives of the Lithuaniąn younsfr 
er genevation will take part. in 
the program.. It will be very 
profitable for all of us to see 
our own blopd įn the. limelight.

Hi -- O I,Į-r

i Kenosha for
That is what a grpup of our 
older members found true lašt 
Sunday when they joumeyed 
up there to see a presentation 
iof “Sylvia” under the direc- 
tion of Mr. Stephens. Rememr 
ber„ iti woh’t be long now be- 
fore Kenosha will have td be 
hospitable to all of us.

Petęr Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

730 W. 62 St.
TeL Englewood 5840

Graboriai

hpspitality I

ma-

Mrs. Peter Buezkowski, Wbi- 
ting, Ind., policininko žmona 
pranešė policijai, kad pastebė
jusi praėjusį ketvirtadienį dvi 
mašinas. Tose mašinose buvę 
keturi vyrai ir viena moteris, 
o taipgi vaikutis, kuris atrodęs 
artimai panašus Lindberghų 
vaikui. Mašinos sustojusios 
ties moters- langais, o paskui 
nusiskubinusios Chicagos lin
kui.

Gary policininkas > pranešė, 
kad jisai pastebėjęs tuo du ka
ru įvažiuojančiu į Gary iš du- 
nų vieškelio, ir paėmęs vienos 
mašinų laisnį. Pasiųstas New 
Yorkan laisnio numeris* paro
je, kad ten jisai nebuvo išduo
tas. Taigi policija nužiūri, kad 
tas laisnis buvo falšyvas.

TIDBITS
Eight fifteen, Friday and our 

boys are not h ere ye.t. Sudden- 
ly, there is a chug, screech of 
brakes, and a troop of young 
men march in. They have re- 
turned from a demoita.tration of 
a stream liner (not a steam 
liner) eųuipped with yevolving 
seats and an air cooled motor... 
Genevieve’s middle name is 
Crossword /Pųzzle.. She certain- 
ly gets her man if, he has a 
puzzle in his hand... There sure 
is a lot 
chorus... 
sounded 
was not 
termissioų...'
Charles will have to get a bus 
i f he wants to be accomodat- 
ing. Thank you, scribes, for all 
your letters.

As time rolls on its ceaseless 
course, once more we bid you 
adieu. Chorus members, re*- 
member that the next rehean- 
sal is Thursday sharply at 
eight o’clock. Contributiopš 
have been pouring in. Now, let 
us have rain.

Untir our nę,xt meeting, your 
servąnt is -—The Singing Fųoli,

Nepavyko banditams
Astuoni banditai mėgino pa

daryti holdapą gembleriavimo 
namuose, 742 Barry avė., pra
ėjusį šeštadienį. Bet nama&tur- 
rėjo buzerį (alarmą) , o prie* ton 
specialę apsaugą. Pasėkoj, vie
nas banditų pašautas ir sunkiai 
sužeistas. Kai kurie kiti? pa
žinti kaip piktadariai apiplėšu- 
sieji Empire State Banką*. $13',- 
000.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžui 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip.

‘ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti / 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogau^ 
dantis yra nešvarus, tai jus no- - 
rorns ar nenoroms turėsite ta/ 
kaipo užmetimą tam žmogui. O/ 
tuo tarpu gal-but toks pat už* 
metimas yra daromas ir jums.

Listeriae, dantų tepalas, valo? 
dantis nauju budu; Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs iltiuro ivei&a nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios, tapo, ii- 
riltas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pfaarmacal Co* Saint

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

of piano talent in the 
From the outside, -it 
•as though Georgie 

missed dliring the in-
• ,'n' It' ’ seems ” that

GARSINKITĖS 
. NAUJIENOSE

Phone Canal 6122

DR. S. BIĘŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wes1 22nd Street

Valandos- I — 3 ir 7—8
i Seredomts it nedėliomis pagal sutartį 
\ Reitdenciįa 6628 So Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

------o------

DR. MARGERIS

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburh Avė
CHICAGO ILL.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St

Telefonai.• -; ■
Boulevard 5203

Boulevard 8413

1 327 So. 49tb Ci

Telefonas

Cicero*’ 3724

Liėtiiyės Akušerės
Mrs. A. K.

Valandos: nuo 10 rvto iki 2 po pietų 
ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek 

madieniais nuo 10 iki 12.
3421 So. Halsted St

Phone Boulevard R483

Ofiso it Rez Tel Boulevard 501 *

DR. BERTASH
756 W. 35fh St.

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

Nedėldieniau pagal sutartį

Ofiso it Rez. Tel Boulevard 59 M

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor of 3 5rh ® Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9

Nedėldtemais pagal t u tarti

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias išsipūtusias 
blauzdų gyslas

Valandos nuo I iki 4 ir nuo 7 ikr 9 v 
Nedėliomiš nuo 10 iki 12 
3 34 3 South Halsted Street

Tel: Boulevard 1401

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 4 7tb Street

Dt. Vincent C. Steele 
Den tįstas 

418(1 Archer Avenue
Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryaurkas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
24 20 Marųuerte Road

Valandos. 9—12. 7—9. Antradienį it
Ketvirtadieni vakarais pagal susirarimą

pairuti (iydytojai

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me- 
ua kaipo patyręs gydytojas chirurgai 

ir akušeris
Gydo staigias ir chroniškas ligas vy

rų. moterų it vaikų pagal naujausiai 
metodus X-Rav ir kitokius elektros 
prietaisus

Ofisas ir Laboratorija:
i 0 25 IV 18tb St., netoli Morgan St 

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

Tel Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hydt Park 6755 ar Randoipb 6800

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai 10 iki 12 rvto- 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais- Utarn ir Kerv iki 8 vai 1 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitanma

Ofiso Tel. Lafayette 
Rez Tel Hyde Park

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4 729 South Ashland Avė., 1 lubo» 

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 vai 
vakaro Nedėl nuo 10 iki 12 v Gena 

Pbone Midvay 2880

73 37
3 395

Lašt week, a new feature 
was begu n, namely, a ųuestion- 
naire. By the number of replies 
rcceived, this contest has met 
with your approval. In order 
that evorybodjr might have a 
fair chance, answers to lašt 
week’s ųueries will be accepted

i ‘ ; J ‘ t / • v 1

Grabonai d

S. M. SKUDAS ■
Lietuvis 

GRABORIUS. IR BALSAMUOTOJAS 
Didėlf ir graži, koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tet Roouv.h 7532

JARUSH
* zt,( I? ,5 ’ ;

PHYSICAL
THERAPY

8 MIDW1FE

6109 South
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. I iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chicago. III.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO RAHN
463 1 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. Telepbone Plaza 3200

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 142 Archer Avenue

Valandos 1 1 ryto iki I po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Ncdėliom nuo 

iki 1*2 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

2 iki
10

0036

KAZIMIERA GUDEUEVIČIENĖ 
po tėvais Sirtavičiukč

Persiskyrė su šiuu pasauliu ko
vai 7 dieną, 3:45 vathndą ryto, 
1,932 m., sulaukus 37 metų am
žiaus, gimus Kauno apskr., 
Raudondvario parap.

Paliko. dideliame nuliūdime 
dukterį/ Kateriną 15 metų, sūnų 
Bronislovą. 13 m. ir

Kūnas pašarvotas, 
32 St.

, Laidotuvės įvyks
' vo 10 dieną, 9 vąl.

į šv. Marijos Lietuvių Tautiškos 
parapijos bažnyčią, 35 ir Uniop 
Avė., kurioje atsibus^ gedulingos 
pamaldos- už vėlionŠs sielą, o iš 
ten- bus nulydėta į Tautiškas ka- 
pihes.

Visi a. a. Kazimjeros Gudelevi- 
čienės giminės, draugai ir pažįsta
mi ęsat\ nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
pask,<itinį.i patarnavimą) ir atsisvei
kinimą^

Nuliūdę liekame, j
t’1-1''*' - r, į

Duktė, Sūnūs irį Giminės.

grabo- 
Yards

Ladiavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Pktamaujįr bidotuvlse kuopigiausia. 
Reikale meldžbm^ ataišaukti. o, muio 

darbu Busite užganėdinti.
Tel. Roosevelr 25 15 arba 2516 į

2314 W. 23rd PI., Chicago
. ■ SRYRIŲ3:

1439 Si CUrt, Cicero, Illj.
» ,.r , . ,,?ęėi|'’<^iį«»o-,592:7

.—...rr   .
: Telefonas, Yaeds* 1138<

- !

gimines.
randasi 923

lįetverge ko
ryto iš namų

Eątar^uja 
rius S. P. Mažeika, Tel

i 1448.2 ‘ - \ -;;

GraboriHs ir
■ Bulžamuotojas
ModwntH(A Ktofthtfia. Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika-
Kaimu Rrieinuma

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumoi skaudamą 
akių karštįi nuima kataraktą,, atsitaiso 
trumparegystę it, t<?|iregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Vjpuo^e atsitikimuose 
egzaminavimas daromai su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atydi 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo-10 iki 8* v; Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS. AKIS, ATITAISO l TRUM*- 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akyi atitaisomos be 

akinių. Kainos- pigiau- kaip' kitur- 
4712 Sputh Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Ret 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drevei 0101 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St.»
arti 3 Ist Street 

CHICAGO ILL
Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet, 

7 iki 9 vikaro. Nedėliomis ir 
šventadieniais 10-1(2 dieną

•f

Advokatai

................................................................ .. . .XI. .......................

1 f. rabzifs
PIGIAUSIASLIETUVI8 

GRABORIUS CHICAGO Ji
Laidbttivite# patarnaut 

Bk ju> geriau: ir. pigiau 
K negųi kiti todėl, kad 
R, priklausau: prie grai- 

’ i l&irbystės 
i!OFISAS:1 ! ; 06 8 • W.t > 13 tb> Streetj 17, TeL Ganai 61.74.

; -•. SKYRIUS: f
32381 S. Hahted- St.

| ■ iTel., Victory 408:8

’ ; < m , lC-'a ' ■!. s, ■ r

I LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatomes į Visas Miesto Dalf$ 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
, •r'*T '.'in •! ’ ' Tilfr:

- ■ Vainikai ■
3316 S; Hals^ed* St. Tel, Boulevard 7314 
--------  ■ L '■ I -T.—" - į'įrir 'tt

Tel. Yards 1829*

DR. G. SERNER
EKTUVIS, .AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas iH Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A, R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649' Si Ashland Avė.
Tel.. Boulevard 0487

Lietuviai Gydytojai

A. L Davidonis, M.D.
4910 S|t& Michi^an Avenue

Te| Kenwood 5107
VALANDOS;: ’

1 nuo 9 iki VI valandai ryte: 
nbp <įr iki 8 vąląndai vakare 

apart iventadienip įf ketvirtadienio '

Dr. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 

3243 Sb. "Halsted Street 
' 'Ofiso. TeT Yict&y >m

. Rež:-T^.<:,Wėml^k 26T5' "

A. MONTVID, M. D.
West To\vn State Bank Bldg. 

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

Tel. Wesi 2860 ‘
Namų telefonas Brunstvick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIROL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po n r.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146

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

ryto

DR. J.J.KOW ARSK AS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St„ Saite C 
Tel. Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marquette Rd. 

kampas* 67th* ir Artesian Avė. 
jTelefoną, ęrovU|j|J 1,595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
if 7-9 po pietų, seredStris po pieop'ir 

nedėliotus pagal.' susitarimą

DR. A. J. GJTSSEN
UEipUVIS DENTISTAS ' 

Valandos? nuo 5 ryto .iki 9 .vakaro, 
nedaliomis pagal sutartį, 
4847 VJėst \4th Street, 

s CICERO, ILL..
XcRay....Phone Cicero 1260

127

K. G D GIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1113 

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

i Gyvenimo vieta
3 323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1340# (
Valandos: nua 6 iki 8 vai, kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki* 12* ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8\ vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SL A KIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. Washington St 
Room 1502 Tel. Central 2978
* Valandos: 9 ryto iki 4 po* pietų

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

4145 Archer Avė. Tek Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jobn Bagdžiunas Bordea) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W Adams St., Room 2117 
Telepbone Randoipb 6727 

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

Namie 8-9 ryte T<1. Republic 9600

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rex. 6515 Sd. Rocktvell St.
Tel, Rcpublic '9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

15£ N. Clark St., Room 909
Telcphone Franklin 5745

Namai: 311Z fį Union Avc.
Telcphone Victory 2213
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marųuette Park
Vakarėlis J. Pronckaus 

tuvėms
išleis*

pp.

aktingai 
lietuvių 
įsigijęs 

tik apie

šeštadienį/ kovo 5 d 
Grybų namuose, 6142 So. Fair- 
field avenuc, buvo surengtas 
smagus vakarėlis su p. Juozu 
Pronskum atsisveikinti.

Susirinko būrys pp. Grybų ir 
Pronskaus draugų: K. Baronai, 
A. Narbutai, adv. K. Gugis, A. 
Vaivada, pp. Patupai, M. Jur- 
gelionienė, pp. Dambro (Damb
rauskai), Misevičiai, Varekojai, 
Valančiai, V. Poška ir kt. Buvo 
ir gražus jaunuomenės būrys.

Vakarienės laiku pasakyta ke
lios kalbelės, išreikšta p. Prons- 
kui linkėjimai laimingos kelio
nės ir viltis, kad ateity, rasi, 
dar teks su juo pasimatyti. O 
pasimatyti gal teks, kai vienas 
kitas amerikiečių nuvyks Lie
tuvos aplankyti, arba gal p. 
Pronskus sumanys kada nors 
dar atlankyti Ameriką.

Įdomesnių minčių išreiškė 
■pats p. Pronskus ir K. Gugis. 
Pronskus pasisakė, kad išgyve
nęs Amerikoje apie penktus me
tus ir daugely atvejų 
dalyvavęs Amerikos 
viešajame gyvenime, 
aiškesnio supratimo ne
paviršutinį, išorinį lietuvių gy
venimą šioj šaly, bet ir apie 
vidujinę jų būklę—jų mintis, jų 
proto ir sielos reikalavimus, apie 
apystovas, kurios nulemia jų 
pasaulėžiūrų. Tokios artimes
nės pažinties atvykusieji iš Lie
tuvos ir pabuvoję čia keletą 
mėnesių arba net ir porų metų 
asmens negali įsigyti, nes trum
pas ir kartais labai siaurai 
apribotas buvimas atrodo, kaip 
žiūrėjimas į šalies gyvenimą va
žiuojant traukiniu.

K. Gugis nurodė, joge į <įj- 
džiuma atsilankiusių trumpam 
laikui čia iš Lietuvos svečių, 
sugrįžę Lietuvon atvaizduoja 
amerikiečius lietuvius netiksliai. 
Netikslus atvaizdavimas, žino
ma, Amerikos lietuviams nieko 
nekenkia, ba jie negyvena iš 
Lietuvos malonės. Priešingai, 
jie dar pasiunčia dolerį kitą 
Lietuvon, kur tas doleris esti 
labai maloniai priimtas. O ir 
intelektualiam gyvenimui me
džiagos Amerikoj ne stoka, 
kuomet tokio gyvenimo siekia
ma yra.

Svečiai pradėjo skirstytis jau 
apie trečią valandą ryto, ačiuo- 
dami pp. Grybams už progą bū
ti smagioj sueigoj ir atsisvei
kindami su p. Pronskum.—V. P.

korių A. Tūlį, pas pp. Stepona
vičius, pas Dr. Dundulį, pas J. 
A. ir J. Jokantus, Vaštokus, 
Mikšį, Vilimus ir kt. jau yra 
aikietų tam koncertui. Ir kai 
kurie ne tik patys įsigiję tikie- 
tų, ale turi jų platinti taipgi.

Dabar Notrhsidėje, t. y. p-lės 
Čepukaitės tėvynėje, kur ji yra 
gimusi Tr užaugusi, pirmiausia 
bijūnėlis, kuriame p-lė Valeri- 
a išaugo, su savo mokytoja p- 
lia Steponavičiene labai pri- 
aučia’ koncertui. Savitarpinės 
?ašalpos Draugija, kuriai čepu- 
kaitė nuo pat mažų dienų pa- 
.arnauja koncertuose, irgi jos 
neužmiršta ir net du nariu iš
rinko kaip draugijos atstovus 
darbuotis šiam koncertui su
rengti, būtent pp. V. Paškaus- 
ką ir X. Saikų.

Darbuojais šio koncerto pasi
ekimui northsidiečiai studentų 

kliubo nariai, p-lės A. Kairiutė, 
Genaičiutė, Karsa'kiutė ir pp. 
bidy ir Sroilo.

P-nia Dundulienė, Galskių 
šeimyna, pp. Degučiai, Mankai, 
Striupai, Smaleliai, šileikiai, 
Rypkevičiai, Viliai, Jurgelio- 
iai, Stanioniai, Stasiūnai, Gab

riai, Kairiai, Kriaučunai, Valu- 
liai, žcmeckai, Grakauskai, Ki- 
šuirai, Bačiūnai, Jonkus, Spe- 
tylai, Braziai, šliauteriai, Mila- 
ševičiai ir daug kitų remia p- 
lės čepukaitės koncertų ir 
darbuojasi jo pasisekimui. Pa
vienei—Čepaitis, Jokubauskas, 
AscPa, čepulevičia, Matulis, 
T angvičius, Petrulis ir kt. Taip
jau visi buvusieji Bijūnėlio na
riai yra p-lės čepukaitės pri
tarėjai ir prisirengę būti jos 
koncerte kovo 11 dienų Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street.

čiaus atsilankymo namiškiai 
neturėdavę ramumo. Dienos lai
ku dar nebūdavę taip baisu, 
bet sutemus, tai jau prasidčda- 
vęs tikras triubelis . Mergina 
kalbėdavosi • su piktomis dva
siomis, o jeigu ji kaip nors jas 
supykdydavusi, tai negerosios 
jėgos net ir stalus ir krasias 
išvartydavusios.

Ir taip klojosi keletą dienų. 
Krautuvininkas ir pats buvęs 
nuėjęs pažiūrėti, tiktai tų bai
sių triksų nematęs savo akimis, 
o man pasakojąs tai, ką iš mer
ginos tėvo girdėjęs. Kad 'jis 
girdėjęs teisybę, tai nesą ma
žiausios* abejonės, nes mergi
nos tėvai esą geri krikščionys 
demokratai ir jokių stiprių gė
rimų nevartoju, išėmus tik juo
dų tvįrtą kavų, na, ir vieną-ki- 
tų nuo žolių — tai ir viskas, 
šeimyna irgi kitokių gėrimų 
nevartojanti, kaip tik aukščiau 
suminėtus.

Taigi matote kokios strošny- 
bės musų kolonijoj dar pasitai
ko. Aš negaliu garantuoti, kad 
taip tikrai ir Butų, bet jeigu 
žmonės kalba, tai tenka su jų 
odžiais skaitytis. —Kaulas.

NAUJIENOS, Chicago, ID. 
lietuviai vieni, be kitataučių pa- 
gelbos, esą bejėgiai.

Pats kandidatas, J. P. Wait- 
ches, žadėjo dirbti lietuviams 
ir abelnai’ darbo žmonėms, jei 
bus išrinktas teisėju.

Senas Petras.

Bridgeportas
Lietuvių Moterų Draugijos 

v švieta bankietas v , > , •• • ■ i ■ ,

Kovo 6 dieną Lietuvių

Ap

Laivakortės išmokė 
jiiriu

tenka

P-lės Čepukaitės 
koncertas

Jau buvo nurodyta kokie as
mens pildys šio koncerto pro
gramą. Vienas vardas tapo 
praleistas. P-lei Paškevičiūtei 
akomponuoti sutiko p. Jurgis 
Steponavičius. Kaip ir kiti pro- 
gramo pildytojai ir pildytojos, 
jis yra’ Amerikoj gimęs ir au
gęs, ir vienas gabiųjų pianistų 
lietuvių tarpe Chicagoje.—X.

Šiandie bus lietuvių 
radio programas

Peoples Furniture Kompani
jos krautuvių nuolatinis, kas 
antradienis leidžiamas Lietuvių 
radio programas, bus šiandie 
nuo 7 iki 8 vai. vakare iš sto
ties W. G. E. S., 1360 kilocyc- 
les.

Programo išpildyme dalyvaus 
keletas pasižymėjusių radio 
dainininkų, taipgi bus graži mu
zika, pasakojama juokai ir ki
ti įvairumai.

Todėl*nepamirškime pasiklau
syti.—XXX.

Pastaraisiais laikais 
girdėt daugelis nusiskundimų 
tų, kurie norėtų apsilankyti 
Lietuvoje ,bet negali deliai pi
niginių. kliūčių: vieni neturi su
sitaupę pakankamos kelionei su
mos, gi kitų pinigai padėti ban
kuose, kurie išmoka depozito- 
riams tik mėnesinėmis ratomis 
(dalimis).

Tokios rųšies turistams gar
sioji garlaivių Liniją GUNARD 
paskelbė dar niekeno iki šiol 
nevartotų palengvinimą: laiva
korčių pardavojimą išsimokėji- 
mo ‘bildu. Vadinasi, kiekvienas 
gero stovio ir patikėtinumo ke
leivis galės nusipirkti Cunard 
Linijos laivakortę į Lietuvą ir 
atgal, įmokėdamas prieš jšva- 
žiavimą tik 25%>; arba' vieną 
visos sumos ketvirtadalį, gi li
kusius pinigus sumokės dalimis 
vienų metų bėgyje, pradėdamas 
mokėti po sugrįžimo iš Lietu
vos. Tai lygiai toks būdas, kaip 
ir perkant išsimokėjimo planu 
radio, šaldytuvų, ar automobilį.

Tasai pat išsimokėjimo pla
nas taikomas ir tiems, kurie 
perka laivakortes parsigabeni- 
mui iš Lietuvos savo giminai
čių. Tik čia' skolininku tampa 
laivakortės siuntėjas, o ne 
leivis.—Vadas.

Bridgeportas

ke-

J. P. Waitches mitingas

Town of Lake
“Velnio apsėsta’

Prie Marshfield ir 43 gatves 
praėjusios savaitės bėgy patė- 
mijau senyvas moteris buriuo-

Jei kas dar neturi bilietų p- 
lės čepukaitės koncertui, tai jų 
galės gauti Lietuvių Auditori
joj kovo 11 d. įeinant į sve- jant. Tai vienoj grupėj, tai pa- 
tainę. Koncertas prasidės 7: 
30 vai. vakaro.

Bevažinėjant po plačiąją Chi
cagų lietuviškose kolonijose te-! pro šalį vienos grupės, 
ko pa
delis įdomavimss Valerijos če- kartą. O moters, patėmijusios 
pokaitės koncertu.

siskyrusios dviem grupėmis jos 
ką tai diskusavo.

Vienų kartų iš lėto praėjau 
taipgi 

-Dėti, kad visur yra’ di- jr pro kitų grupę. Einu antrą

Kur tiktai ką nors nepažįstamą prisiarti- 
užeini, visur užtinki, kad jau nant, pertraukia diskusijas.

Nieko iš jų nepatyręs, užė
jau čia pat į krautuvę, ntisipir- 
kau cigaretų ir užsiminiau 
krautuvininkui, kad ko tai mo
ters šalygatvy sejmavoja. 
Krautuvininkas man paaiškino, 
kad vienoje stuboje esanti mer
gina apsėsta velnio; taigi mo
ters lenkės ir diskusuojančios 
kaip iš tos merginos velnią iš
vyti.

Moters net ir lenkų parapi
jos prabaščių buvę pasišauku
sios pagelbon. O tas, atėjęs ir 
ištyręs dalyką, liepęs moterims 
kalbėti poterius, pakrapijęs kur 
reikia ir vėl išėjęs.

Prabaščiaus apsilankymo ma
tomai velnias pabūgęs, nes jam 
išėjus nelabasis liovesįs mergi
ną kankinti. O pirm prabaš

turi tikietus nusipirkę.
Bridgeporte teko užsukti pas? 

daktarus Zymontą, Kasputį, 
Bertash, Graičuną, Kliaugą ir 
kitus; pas advokatus, biznie
rius ir šiaip piliečius. Visi įdo
mauja šiuo koncertu ir jau turi 
įsigiję tikietus.

Net tolimuose pietuose, p.p. 
F. Daunis ir Petruševičius, turį 
biznį prie Ashland avenue ir 68 
gatvės, irgi yra įsigiję tikietus 
šiam koncertui.

Marųuette Parke, užėjus su 
reikalais į p. Bielskio aptiekę, į 
Marquette Pa*rk valgyklą, pas 
laikrodininką K. Nurkaitį, pas 
Mrs. Anėlę Yarush (akušerę), 
į Metropolitan skalbyklą ir pas 
p. Gurus—užtinki, kad daugu
ma ir čia jau turi tikietus.

Brighton Parke— pas aptie-

Kovo 6 dienų Lietuvių Au
ditorijos pirmo aukšto abiejose 
svetainėse Lietuvių Moterų 
Draugija Apšvietą surengė va
karienę, kad paminėti draugijos 
gyvavimo 25 metų sukaktuves.

Vakarienė pavyko gerai. Pub
likos bankietui susirinko daug 
ir net dviem atvejais teko va
karienė duoti.

Pradžioj susėdus apie stalus 
svečiams ir viešnioms, kiek tik 
jų sutilpo, fotografas Stankū
nas nutraukė paveikslą. Vėliau 
p. Za’bukienč perstatė vakaro 
vedėją, jauniausią draugijos 
narę, p-lė M. Baroniutę.

Programas susidarė iš dainų 
ir kalbų. Dainavo p-nia Žabu- 
kienė, St. Rimkus, E. Zelniutė 
’r Ivanauskaitė-Shultz; akom- 
poįraVo pianu p-lės Briedžiutė ir 
Mileriutp. Iš dainininkų gal 
daugiausia aplodismentų susi
te ūkė St. Rimkus ir Zabukienė. 
Kai juodu dainavo duetą, tai 
buvo iššaukti ir antru atveju 
dainuoti.

Kalbėjo draugijos pirminin
kė p-nia' A« Miščikaitienė. Savo 
kalboje ji pažymėjo nuveiktus 
draugijos darbus per 25 metus, 
eilę surengtų koncertų, teatrų, 
vakarienių, dalyvavimą parodo
se, etc.

Po pirmininkės kalbos prabi- 
’o ir svečiai, Dr. Naikelis, Dr. 
Dundulis, p. Valančius, p. Vai-, 
dila’ ir daug kitų.
Vakaro vedėjas iššaukė kalbėti 

dvi nares, pp. M. Olišauskienę 
ir Katkevičienę, nes jos yra pir
mos Lietuvių Moterų Apšvietus 
Draugijos narės; jos pirm 25 
metų šią draugiją kartu su ke
letu kitų orgaįįizavo. Kaip p. 
Olšauskienė, taip p. Katkevičie
nė nurodė, kad sunkus buvo 
darbas tose dienose organizuo
ti moteris į draugijų, nes net 
vyįrų tada buvo rtjažai tokių, ku
rie galvojo ir mate reikalą drau
gijų arba kultūrinio " darbo, o 
moterų dar mažiau. Anuomet 
žmonės tikėjo daugiau visokiais 
tamsybės prietarais ir draugi
joms kuone priešai buvę. Kai 
kurie gi tiesiog stengdavosi pa
kenkti. Tik ačiū moterims, ku
rios turėjo gerus norus ir ener-

Kovo 6 dienų Lietuvių Audi
torijoj adv. J. P. Waitches, lie
tuvis, surengė mitingą, nes ji
sai stato savo kandidatūrą atei
nančiuose rinkimuose munici- 
palio teisėjo vietai demokratų 
partijos sąrašu. '

šis J. P. Waitches mitingas 
susidėjo iš kalbų ir dainų. Kal
bėjo adv. J. B. Bagdžiunas-Bor- 
den, adv. Kl. Jurgelionis, gra- 
borius J. J. Bagdonas ir pats 
kandidatas Waitches. Buvo 
taipgi ir keletas svetimtaučių 
kalbėtojų — 9 wardos alderma- 
,nas Govier ir kiti.

Visi kalbėtojai ragino lietu? 
Vius paremti advokatą Wait- 
chcs, kad jįs laimėtų balandžio 
12 dieną. , ■ \ j; į , /

P-as JBagdžįunas įrodinėjo, 
kad kitų tautų žmones turi 
savo tautiečius aukštose vieto
se. Jie, bendrai dirba politikoj, 
tai ir išeina laimėtojai. Lietu
viai turėtų tą pavyzdį imti ir 
bendrai dirbdami padėti adv. 
Waitches teisėjo vietoj.

Adv. Kl. Jurgelionis nurodė, 
kad lietuvių balsuotojų Chica
goje yra ąe daugiau, kaip 
12,000 ar .15,000. Jam pavykę 
tiek lietuvių balsuotojų pavar
džių surasti. P-as Jurgelionis 
įrodinėjo, kad; kiekvieno lietu
vio užduotis yra gauti draugų 
svetimtaučių ir prikalbinti juos 
balsuoti už musų tautietį, ba

gijos dirbti lietuvių moterų ap- 
švietos labui, ir po šiai dienai 
draugija' gyvuoja ir išaugo, su
traukdama virš šimto narių j 
savo tarpų.

Visi kalbėtojai ir kalbėtojos, 
’inkėdami draugijai ilgų metų ir 
įrodinėdami nuveiktus jos dar
bus lietuvių moterų tarpe, at
žymėjo jos svarbą.

Po prakalbų vakaro vedėja 
laaiškino, kad kai kurios narės 
duoda draugijos pirmininkei 
p-niai A. Miščikaitienei gražų 
paveikslą, piešinį artisto Petro 
Kačerausko. Dovaną taipjau 
gavo draugijos sekretorė, p-n i c 
Elena Bučinskienė, už neemimų 
pašalpos per 20 metų; jai do
vanota peilią ir šaukštų setas.

Naujų narių į draugiją įsi
rašė šiame ba’nkiete 11. Po va 
karienės ėjo šokiai ir užsitęsė 
iki vėlyvos nakties.

—Senas Petras.

Marųuette Park
P-nia Senulienė sunkiai sergu

P-nia Senulienė, kuri gyven.’ 
adresu 6016 So. Francisco *avd.. 
sunkiai serga. Randasi šv. 
Kryžiaus ligoninėj ir yra dviejų 
daktarų priežiūroj, tai Dr. Nai- 
kelio ir Dr. P. Z. Zalatorio.

P. Senulienė yra kasierė 
draugijos Lietuvos Dukterų. Ji 
buvo piktadarių apiplėšta ir 
skaudžiai sumušta savo namuo
se kovo 4 d., penktadienio va
karų. Geistina, kad narės ir 
jos draugės aplankytų ją. Kam
bario numeris 209.—A. D.

South Side
Visi minkštų gėrimų biznie

riai prašomi atkreipti dėmesį į 
savo organizaciją ir antradienį, 
kovo 8 d., 1 valandą po piet, 
būti susirinkime, kuris įvyks 
Strumilo svetainėje, prie 107 ir 
Indiana gatvių.
* Nepamirškite šio susirinkimo 
ir bukite jam laiku, nes turime

Antradienis, kovo 8, 1932

daug svarbių dalykų, liečiančių
musų reikalus, apsvarstyti.

Taipgi turiu pranešti, kad bus
išduoti raportai apie tai, kokį

darbą komisija nuveikusi yra.
A. J., raštininkas.

PRANEŠIMAI

DOUBLE
ACTI NG

I

s " FOROVER 2
: 4OYEARS
' 25 ouna r >» 254

rji?MILUONSOF POMPOS USED 
BY QUR covęrnment .

Mes pildome 1931 
metų

Income Tax
blankas

Kam reikalingas toks pa
tarnavimas užeikite j

1739 So. Halsted St
Ofiso valandos kasdie 

nuo 8 iki 8 vakare.
šventadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. po piet

Bridgeport. — Dr-stės Palaimintos 
Lietuovs susirinkimas įvyks kovo 9 d., 
8 vai. vak., Lietuvių Auditorijoj. Ma
lonėkite laiku pribūti ir užsimokėti mė
nesinius ir pomirtines mokesčius. Kvie
čia. Valdyba.

Bridgeporto Liet, Polit. ir Paielpo» 
Kliubo* susirinkimas jvyks antradieny, 

j kovo 8 d., 7:30 v. vak. Cb. Liet. Au- 
■ ditorijoj. Malonėkit visi laiku 
Į rinkt, turim sarbių reikalų aptarti, taip 

gi pasilikę su mokesčiais malonėkit 
mokėt, ir atsiveskit naujų narių.

Valdyba.

stui

užsi-

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai

ForniŠių ir pianų muveriai vietoje ir 
’oli patarnavimas geras it pigus.

817 West 34th St.
Tel. Boulevard 9336

PRATĘSIAMAS POPULIARIU REI* 
KALAVIMU DAR KELIOMS 

DIENOMS 
Būtinai pamatykite .

Rusijos sensacinj garsinį filmą

“ROAD TO LIFE” 
(su angliškais užrašais) 

Drama, kuri tūkstančius sujudino 
SPECIALIS PRIEDAS: 

"Paštas”, laiško prietikiai.
' Vien dainų vaizdelis

H1IMAU 0 Naujos kainot 
35c 11 iki 1 v. d. 
50c 1 iki 6 v. v. 
65c 6 iki 11 v. v. 
Hemu* ieit. ir tekm.

VAN BUREN PRIE MICHIGAN

RUNGIU 
JUDY

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

LIGŲ 

galvos 
galvos 
ir pa*

Ce-j 
pilie-

■t

Sukirptos mieros 12,

Trinev, k«ris tapo advanotas

Pagerbė Kapt. Jo
seph Triner

Kelios dienos atgal kapitonas Joseph 
Triner buvo pagerbtas iškilmingosė ce
remonijose Čecho-Slovakijos generalinio 
konsulo ofise Chicagoje, kada tos šalies 
generalinis konsulas Dr. Jaroslav F. 
Smetanka, atstovaudamas Čecho-Slovaki
jos prezidentą Tarną Garringue Masaryk, 
iteikė jam Baltojo Liūto ordeną. 
remonijoje dalyvavo daug žmonių 
čių ir svetimų ša'iu atstovų.

Joseph 
tuo augŠtu ordenu, yra vienas iš žy
miausių paeinančių iš čechų amerikiečių, 
gerai žinomas fabrikantas, dailės mėgėjas, 
sportininkas ir visuomenės darbuotojas. 
Jis yra prezidentas Trifter’s Bitter Wine^ 
Co. ir jauniausias žmogus Amerikoje, 
kuris susilaukė tokios augŠtos pagarbos 
nuo svetimos valstybės.

Čecho-Slovakijos respublika pagerbė 
p. Trinerį už’ jo didelį pasidarbavimĮ 
naudai Čecbijos dailėj kultūros ir spor
to, neš nors Trineris yra gimęs Ameri
koje, jis niekad neužmiršta, kad jo tėvai 
buvo gimę Čechijoj. Daugiausia jo 
pastangomis ir buvo atvežti į Ameriką 
garsus Pragos Mokytojų Choras ir ąpir- 
ęa futbolo čempionai.
, Trineris yra narys mayoro Cęrmak 
patariamojo komiteto, pirm. pild., ko
miteto Chicago Stadium, sekr. pasauli
nės parodos čechų komiteto, viršininkas 
kelių karinių organizacijų,; direktorius 
dviejų bankų ir narys daugelio žymių 

4dtubų- ir- organizacijtp

HDOS MADOS MADOS

2558 — Sporto suknele kuri tinka visokiai progai 
14, 16, 18 ir 20 metų amžiaus moterim.

\ormi kauti vienų ajr dau
giau virš nurodytų . pavyzdžių 
įrašome iškirpti paduotą blatu 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adreųą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali 
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu užsaky

to Laiškus reikia adresuoti
Naujienos Patiem Dept. 1739 
oo. Halsted St., Chicago, Iii

NAUJIENOS Pattren Dept
17 39 S. Halsted Si.. Chicago. III

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

musu man pavyzdį No 

Mieros

ar

. per krutinę

(Vardas it pavardė)

1 Ądreaael .

■_____

Mietra* ir vaiki. I

DR. S. LINKT
SPECIALISTAS

PLAUKU IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą. sausumą ar riebumą 
odos, sustabdome plaukų slinkimą 
Re'bstim plaukų augimui.

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

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
Liberty Trust 8 Savings Bank Bldg..

Room 204

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

TEL. VAN BUREN 1200

Priėmimo valandos: nuo 4 iki 8 v. vak 
Nedėliomis nuo TO iki 1 vai. dieną.

Kitą laiką pagal susitarimą.

■BMTS

CLASSIFIED ADS.
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST 
MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo 
morgičiaus. Geras užtikrinti^ 
investmentas. Kreipkitės I 
Naujienas, 1739 S. Halsted St 
Box 1382

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

PAMESTA. Pamečiau knygelę ko- 
lektavimo Naujienų cirkuliacijos. Jeigu 
kas radote) malonėkite atsišaukti, busiu 
labai dėkingas. P. švelnys, Telefonas 
Roosevelt 8500.

Help WaiJed—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrusių vyrų junk 
yarde.

2151 N. Westem Avė.

Bus ness Chances

NAŠLE parduoda cigarų, cigaretų, 
ice cream ir gėrimų krautuvę su namu. 

l<f09 So. Halsted St.

AUKSINĖ PROGA. Pard.vimui b«- 
černė ir grosernč už casb, biznis išdirb
tas, priežastis —- vienai moterei perjun
ku apsidirbti. 2614 W. 42 St.

Real Estate For Sale

MES PARDUODAME ir mainom na
mus, lotus, farmas ir visokius 
visur.

Norintieji greitai parduoti ar 
nyti savo bile kokią nuosavybę, 
tęs asmeniškai ar laiškais pas 

Joseph Yushkewitz,
3647 Archer Avė., Chicago, III,

biznius

išsimai- 
kreipki-




