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EXTRA
EGZISTUOJA SLAPTA SUTARTIS LIETU
VOS SU LENKIJA? - RUOŠIAMA UNIJA

(Specialis pranešimas “Naujienoms”)

Buenos Aires, kovo 3, 1932
Ne iš lietuvių, bet iš svetimtaučių diplomatų lupų kelis kar

tus teko girdėti, buk tarp Lietuvos ir Lenkijos yra sudaryta 
slapta politinė sutartis, sulyg kurios Lietuva norima padaryti 
Lenkijos provincija. Esą, ta sutartis laikoma didžiausioje slap
tybėje Kaune, bet jai duodama eiga nekuriose Lietuvos atsto
vybėse užsieniuose.

Iš vieno vokiečių diplomato Buenos Aires teko girdėti, kad 
Lietuvą stumia Lenkijos glėbin “katalikybės autoritetas’*. Esą 
katalikiškų Lietuvos kunigų vadovybė tokią šutarfį importavo 
iš Vatikano per Varšuvą, o Kauno vyriausybė jai duodanti eigą.

Argentinos lietuviai stebėdavosi, kad Lietuvos valdžia pa
dovanojo lietuvišką šriftą nusidėvėjusiam kunigui Janilioniui 
(kada tas nuvyko atsivežt tavo sūnų Petriuką ir jo motiną, ku
riuos čia valstybinėmis lėšomis užlaiko), bet tas kunigas susi
jungė su žinomu Bumša ir “už sekretą” ėmė ieškot vigadu iš 
skandalingo Lietuvos stūmimo katalikiškos Lenkijos glėbin, 
šriftą supylė maišan, o Lietuvos valdžios dovanojamus pinigus 
nunešė lenkams. Dabar kunigų laikrašti “švyturį” spausdina 
lenkei ir jis organauja netik kunigams, bet ir Lietuvos valdžios

Neramumai ir prieš
rinkiminės riaušės 

plečiasi Vokietijoje

atstovybei.
Rimtai yra tvirtinama, kad 

buvęs Lietuvos konsulas, o da
bar Lietuvos atstovybės sekre
torius Gaučvs dėl to Lietuvos 
konsulatą pavertė klebonija, 
kad to pareikalavo Lenkijos at
stovas Mazurkiewicz.

Kada atvyko Lietuvos charge 
d’affaiis generolas Daukantas, 
jis negalėjo atskirt, kur prasi
deda konsulatas, ir kur baigiasi 
klebonija. Ne vien dėl eksploa
tuojamo autoriteto ir kompeten
cijos, bet ir dėl to, kad Lietu
vos konsulate viešai komandavo 
padaužiški kunigai. Apgavimui 
Lietuvos visuomenės ir spaudos 
kunigai su Gaučiu valstybinė
mis lėšomis prispausdino skan
dalingų paskvilių, gyrėsi rek
lamavimu nesančių organizaci
jų, be atodairos šinkavo Lietu
vos valstybines lėšas savo pra
bangos ir jezuitinės politikos 
tikslams. Konsulato antspau
dą Gaučys dėjo po visomis ku
nigų krivūlėmis, po jų niekšiš
kais skundais policijai. O jei 
kas raštu ar žodžiu drįsdavo 
išsireikšt prieš • lenkiškai-kleri- 
kališką lietuvių žudymą,— tuos 
konsulas su kunigais apšaukia 
kriminalistais arba komunistais 
ir, naudodamiesi diktatūros re
žimu, atiduoda inkvizitoriškai 
policijai. Taip jie buvo pasiel
gę su Norkum, Kliauga, Ožins- 
kiu, Švedais, Juška, Sikeriu, Sa- 
ruliu, Ulevičium, Pugevičium, 
Klibingaičiu ir visa eile kitų pa
žangių lietuvių, kurie nusilen
kė, bet dar drįso pasipiktint 
judošišku Lietuvos reikalų par
davinėjimu. Bet sutrupėjo Uri- 
buru diktatūra ir mes vėl esame 
laisvi.

Lietuviams nebuvo malonu 
matyt generolo Daukanto pa
vardę Argentinos lenkų spaudo
je, kad jį aprašo, kaipo Lenki

jos draugą. Nejaugi jis tęsia 
kunigų klapčiuko ir šnipo Gau- 
čio ‘nustatytą” politiką,— ste
bėdavosi lietuviai. Ir ištiesų, 
jeigu generolas Daukantas da
lyvauja draugiškuose Lenkijos 
ministerio Mazurkevičiaus ban
ketuose, tai kitaip ir negalima 
suprasti. Komentuojant tokius 
faktus ispanų spaudoje taipgi 
darosi opinija Lietuvos susi
draugavimo su Lenkija. Tai 
aiškiai parodo, kad visi tie Vil
niaus Gynimo Komitetai yra tik 
dėl “prostoi nar°d”.

Lenkijos ministeris Mazurkie- 
vviez spaudžia generolą Dau
kantą. Lenkijai reikalinga ži
noti visi slrpti Lietuvos val
džios cirkuliarai, sutarčių teks
tai su kitomis valstybėmis ir 
abelnai kontrolinot visą Lietu
vos politiką ne vien Vilniaus 
ar Klaipėdos reikalus. Del to 
Lenkijos ministeris Argentino
je, p. Mazurkievvicz, įsakė Lie
tuvos konsului Gunčiui perda- 
vinėt visus tuos dokumentus 
Lenkijos valstybės juriskonsu- 
latui Argentinoje, p. Berkma- 
n ui. Kad dalykas slidžiau eitų, 
—Berk m anas padaromas ir Lie
tuvos reikalų juriskonsulu. 
Trūksta tik bendros kanceliari
jos ministerijai!..

Nors generolas Daukantas 
jau virš pusmečio ’ čia Lietuvą 
atstovauja, bet, matomai, jis 
yra priverstas visa tai toleruo
ti, o gal ir remti? Lietuvos at
stovybėje tai slepiama, lenkai 
prasitaria rankas trindami > ir 
su malonia šypsena, bet pats p. 
Berkman aiškiai iškišo ylą iš 
maišo vasario 28 d. š. m., vie
liniame vokiečių dienraštyje 
“Deutsche La Plata Zeitung” 
štai kaip pasiskelbdamas:

“Prof. Dr. Luis J. Berkman, 
advokat, Juristischer Beirat der 
polnischen Gesandtschaft und 
ven Genenal-Konsulat v°n Lita- 
uen. U. T. 38 Ma-yo 6367, Tii- 
euman 1679, 3, Stock, Buenos 
Aires”.

Pavesdamas juridinius Lietu
vos reikalus Lenkijos valdžios 
patarėjui Gaučys taip susitarė, 
kad nė generolas Daukantas ne
gali atgaut iš jo dokumentų. 
Kai kas galvojo, kad tai dėl to 
taip išėjo, kad Gaučys nemoka 
jokios kitos kalbos apart lietu
viškos, bet pats Gaučys aiškina
si, kad tai ne jo kaltė, kad taip 
veikti jis buvo priverstas “iš- 
aųkščiau”.—B. K. Algimantas.

[Acmc-P. A. Photo]

Kadangi Shanghajuj tapo sugriauta daug namų, tai gyventojai yra priversti miegoti gatvėse

Suspietę armiją į 
frontą, Japonai \ 
kalba apie taiką

Notoje kinams nurodė .naujo 
mūšio galimybes

_ - - - ----- I

Shanghai, kovo L —-Suspie-'. 
tę naujus kariuomenės pulkus I 
Į Shanghajaus frontą ir sustip ! 
rinę savo pozicijas naujai ‘at-1 
gabenta artileri ja, japonai krei-1 
pėsi į kinus pranešdami, kad jie; 
yra pasiruošę bartis su kinais1 
dėl taikos. i

Notoje, kūną kinams pasiun
tė japonų ministeris Mamom-
Shigemitsu, japonai, pasiūlyda
mi taikos derybas, grasinančiai 
nurodė, k-ad atsiminus dabar
tinę fronto padėtį, kinai turi 
gerą priežastį tikėtis galimo 
naujo mūšio, bet jie (japonai) 
mato labai reikalingu padėties 
galutiną' išaiškinimą, kad butų 
galima naujų mušiu išvengti. 
Derybose, tęsė japonai, bus ga
lima apkalbėti ir japonų ka
riuomenės ištraukimo sąlygas.

Shanghai, kovo 10. — Ame
rikos valdžia buvo pasiryžusi, 
ištraukti iš Shanghajaus 31 
pėstininkų pulką, bet vėliosio
mis žiniomis, savo nusistatymą 
perkeitė. Pulkas pasiliks Shan
ghajuj e.

Naujas įstatymas prieš 
kidnaperius

Washington, D. C., kovo- 10. 
—Amerikos kongresas priėmė 
naujį įstatymą, kuriuo bus 
smarkiai baudžiami kidnaperiai 
ir vagys už siuntinėjimą grą- 
sinačių ir pinigų . reikalaujan 
čių laiškų per Amerikos paš
tą.

Žemės drebėjimas Grai
kijoj

Atėnai, Graikija, kovo 10.— 
Cephalonijos Saloje, prie Grai
kijos, įvyko žemės drebėjimas. 
Nuostoliai nežinomi.

Mechaniški smegenys

Cambridge, Mass., kovo 10,-~ 
Massachusetts technologijos in
stitute yra robotas, kuris spren
džia uždavinius. Roboto pro
tas veikia elektros įtakoje ir 
stebėtinu greitumu sprendžia 
sunkius matematiškus uždavi
nius. žmogaus protui išrišti 
vieną raboto sprendžiamų už
davinių užimtų ištisas valandas 
ar dienas, bet jb mechaniški 
smegenys jį išriša į I ėlias mi
nutes.

Užsižiūrėję j gaisrą pa
miršo pašaukti ugnia

gesius
Ker.lon, O., kovo 10. --/Dun- 

kirk miestelyje užsidegė na
mas. Prisirinko minios žiūrėto
jų, kurie užsižiopsoję, pamiršo 
ir ugniagesius pašaukti. Tik 
neinu i visai beveik sudegus 
jie pastebėjo, kad nėra kam 
gaisro gesinti. Bet tuomet jau 
buvo per vėlu.

700 Suomių žvejų 
ledyno nunešti 

Į atvirą jurą
Ledlaužis . ir orlaiviai skuba 

jiems į pagalbą

Helsinki, Suomija, kovo 10 
d.—Iš Helsinkiu išplaukė ledų 
laužytojas ieškoti 700 suomių 
žvejų, kurie susispietę ant ma
žos ledo lyties; kur nors plū
duriuoja Suomių įlankoje. Kar
tu su ledlaužiu, jų ieškoti iš
skrido ir keli orlaiviai.

žvejai, kurie kartu su sa
vimi turi ir 100 arklių per dvi 
dienas žvejojo ant ledo, Suo
mijos pakraštyje, bet kilus aud
rai, ledas sutruko keliose vie
tose ir vanduo juos nunešė į 
jurą, žvejai su savimi turėjo 
labai mažai maisto ir, be to, 
neturėjo užtektinai šiltų rūbų, 
todėl prisibijoma, kad nesuras
ti jie, jeigu nenuskęs, išmirs ba
du ar sušals.

Helsinki, kovo 10.— Paskiau
siomis žiniomis, jūron nunešti 
700 Suomijos žvejų, rasti tarp 
Leningrado ir Helsinkiu, šim
tas jau išgelbėta, kiti 600 dar 
tebeplūduriuoja ant ledo lyčių. 
Gelbėtojai negalėjo jų pasiekti.

Vienas negras atlaikė 
100 policijos

C
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New Orleans, La;, kovo 10.— 
Vienas gerai apsiginklavęs neg
ras susirėmė su 100 policininkų 
ir per visų valandą su jais šau
dėsi. 3 ,policininkai užmušti. 
Vėliau suimtas, negras pats sąu 
galą pasidarė.

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

Giedra, šalta; vidutiniai šiaur
vakarių vėjai, ...

Vakar, temperatūra buvo 6-
22. ■' ' ''

Saulė teka 6:10; leidžiasi 5:r
51. '

Melagingi gandai 
sunkina Lindbergų 

kūdikio ieškojimą
Yra tačiau vilties, kad kūdikis 

greit bus -rastas

Ilopevvell, N. J., kovo 10.— 
Per kelias paskutines dienas, 
policijai ir patiems Lindberg- 
h’ams iš visų Amerikos kampų 
ėjo laiškai ir gandai apie jo kū
dikio buvimą vienur, kitur. Bet 
policijai pasinaudojus tomis in
formacijomis, jos visuomet pa
sirodydavo melagingos... Kūdikis 
dar tebėra kidnaperių rankose.

Policija, tačiau tvirtina, kad 
ieškojimas sparčiai eina pirmyn 
ir kūdikis netrukus bus grąžin
tas. Smulkmenas policija už
laikė paslaptyje. , . .

Ieškodamas kudįkip ir mė
gindamas asmeniškai sueiti su 
kidnaperiais, kūdikio tėvas 
Lindbergh’as pradedant pirma
dieniu kiekvieną naktį persiren
gęs į policininko rubus kur tai 
išvykdavo. Jo naktinių vizitų 
rezultatai irgi nežinomi.

Moterys organizuoja sa
vo banką

Praga, Čekoslovakija, kovo 
10.—Pragos moterys nutarė, 
kad vyrai niekam netikę, kaipo 
.bankininkai, padarė mišinį su 
pasaulio finansais, ir todėl turi 
būti suorganizuotas moterų 
bankas. Banką ves ir su juo 
ryšius turės vien moterys.

Graikijoj neleidžia mė
sos valgyti

Atėnai, Graikija, kovo 10.— 
Valdžia paskelbė, kad pradedant 
kovo 14 d; gyventojai negalės 
valgyti mėsos trečiadieniais, 
ketvirtadieniais ir penktadie
niais.

Trys vyro pavydumo 
aukos

Oregcn, III., kovo 10.—Pavy
dus vyras, sužinojęs, kad jo 
žmona buk tai jam neištikima, 
ją pašovė, nudėjo jos brolį ir 
vėliau policijos suimtas, pats 
nusišovė.

Nauja seksologijos dr- 
ja žmonijai tobulinti '
Paryžius, kovo lO.—Patyžiuj 

įsisteigė nauja seksologijos 
draugija, kurios tikslas bus 
studijuoti lyties, klausymus ir 
pagerinti žmonių rasę. ’

Lenkai muša lietu-1 
vius

Suvalkų apskr. Andricjevo 
gminos lenkų KOP bataliono 2- 
os kuopos Kreivėnų kardono 
kareiviai, kurie patruliavo II- 
oj linijoj % kilomt. atstumo 
nuo administracijos linijos su
laikė keletą, einančių iš Vaičių 
liškių kaimo vakarėlio, lietuvių 
vaikinų ir pareikalavo juos pa
kelti rankas aukštyn. Vienas 
sulaikytų Jonas1 Vyganauskas 
iš Vaičiuliškių km. laikė ran
koje lazdą ir rankas pakėlė su 
lazda. Kareivis kažko susigan- 
dęs šovė į Vyganauską ir per
šovė jam ranką aukščiau alkū
nės. Sužeistasis gydosi ligoni
nėje Seinuose.

To paties kardono kareiviai 
sulaikė einančius iš vakarėlio 
namo Giluišių km. (Andriejavo 
gminos) vaikinus ir nusivarė 
kardonan. Kardono viršinin
kas plutonowy Smieszalski pra
dėjo juos mušti per veidus ne
va už vaikščiojimą uždraustu 
laiku pasienio zonoje. Primu
šęs liepė eiti namu. Labiausiai 
buvo sumušti —Vilkelis Bronius 
ir Burdulis Gilinsiu kaimo, ku
rie grįžo namo sutinusiais .vei
dais.

Neleido “Kultūros” ben
drovei susirinkti

■I....  »l .IIII——M—I

Šiauliai. — Šiauliuose buvo 
šaukiamas buv. “Kultūros” 
bendrovės narių susirinkimas 
kai kuriems likvidacijos reika
lams nuspręsti, bet susirinki
mas neįvyko. Ee kitų, į susi
rinkimą buvo atvykęs iš Kau
no “Spaudos Fondo” direkto
rius p. B. žygelis.

Latvijoj 40,000 bedarbių
Latvijos seimo sesijoj Social

demokratai įteikė vyriausybei 
skubotą interpeliaciją nędarb^ 
klausimu. Interpeliacijoj nuro
doma, kad šiuo metu Latvijoj 
yra 40,000 bedarbių, iš kurių 
darbo suteikta tik 16,000.

Hundsheid Norvegijos ministe- 
rių pirmininku

Oslo, Norvegija, kovo 10.— 
Lens Hundsheid, agrarų parti-' 
jos vadas, paskirtas sudaryti 
naujį Norvegijos kabinetą. Bu
vęs kabinetas atsistatydino mi
rus premjerui Kolstad’ui.

Atžagariai einąs laikrodis*

New York, kovo 10. — New 
Yorke yra įsitaisytas atžaga
riai einąs laikrodis. Laikrodis 
yra varomas elektros jėga.

[VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 

telegrama per

M AUUIEIM © S
• 1739 So. Halsted St.

4
Ofisas atdaras nuo 8 iki 8.

šventadieniais nuo 9 iki 1 vai.

Sako, pralaimėjęs 
rinkimus, Hitleris 

griebsis šautuvų
Rinkiniuose dalyvaus 35,000,000 

balsuotojų

Berlynas, kovo 10. — Besiar
tinant Vokietijos prezidento 
rinkimams, visur pasireiškė ne
ramumas, kad Hitler’is, maty
damas, jog rinkimai eina ne jo 
naudai, griebsis ginklų.

Ludwigshafen’e policija su
ėmė du fašistuojančius inžinie
rius Th. Eickel ir F. Kemmet, 
kurie slaptai Hitleriui gamino 
bombas.

Be to visoje provincijoje nuo
lat kartojasi tai komunistų tai 
hitlerininkų riaušės ir Vokieti
jos apsaugos ministeris G. Nos- 
ke prieš riaušininkus pavartojo 
griežčiausias priemones.

Visuose miestuose policija 
prisiruošusi kiekvienai galimy
bei ir gyventojai yra užtikrin 
ti, kad jų saugumas riaušėms 
kilus yra garantuotas.

Tikimasi, kad rinkimuose da
lyvaus 35,000,000 balsuotojų, 
kurie padalys savo balsus tarp 

kandidatų: dabartinį 
prezidentą Von Hinde-nburgą, 
nacionalistą Theodor Duester- 
berg, komunistą Ernest Thael 
mann ir fašistų kandidatą 
Adolf Hitler.

įlinkimų dieną svaiginamųjų 
gėrimų pardavinėjimas bus už
draustas.

Čigonai ieškos Lind- 
bergh’ų sunaus

VVashington, kovo 10. —Ame
rikos čigonai pranešė valdžiai, 
kad jie besibastydami po kraš
tą ieškos kidnaperių pavogto 
Lindbergh’ų sunaus.

Elektros pečiukai policininkų 
batuose

Ne\v Y»ork, kovo 10. — Viena 
elektros firma demonstravo 
špccijales elektros apšildomas 
uniformas policijai. Batų kul
nyse įtaisyti prietaisai, kurie 
veiks tik policininkui juos už
simovus ir pradėjus vaikščioti. 
Nauji rūbai teiks elektros šilu
mą visam kunui.

Stalio piuklas simfonijos or- 
kestros instrumentus

Ginncinnati, O., kovo 10. — 
Viename vietinės simfonijos or
kestras koncerte solistas atliks 
numerį ant paprasto stalio piuk- 
lo. Piuklui parašyta specijalė 
kompozicija.
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Penktadienis, kovo

korespondencijos Toronto, Kanada
I

neskiria jiems iš šaVo iždo do
lerių, tai los draugijos jų su- ] . • / ( S*. . ■ u k . 1 ... v

Atsakymas Toronto š m e i ž i- 
kams iš liieraliirkos štabo.

Pittsburgh, Pa.
Dar žodis dėl vasario 16 d.

“Naujienų” No. 51 tilpo re
zoliucija. kuria pasmerkiama 
P. Dargis. Po tuo dekretu pa
sirašo draugijų “atstovai“ 
(taip bent jie save vadina).

“Naujienų“ Redakcijos prie
raše pilnai atsakoma tiems 
draugijų “atstovams“ ir duo
dama suprasti, kad jie visai 
nieko nenuvokia apie prakal
bų bei susirinkimų dienotvar
kę. Man teko dalyvauti drau
gijų susirinkime, kur buvo 
svarstoma vasario 16 d. ap- 
vaikšuiojimo rengimas. Susi
rinkime dalyvavau kaipo de
legatas nuo draugijos. Buvau 
taip pat ir vasario 16 d. Lie
tuvos nepriklausomybes pa
rengime, kur Įvyko prakalbos 
ir koncertas. Todėl visas tas 
dalykas man vra gerai žino
mas.

Pirmiausiai tiems “atsto
vams“ turiu štai ką pasakyti: 
draugijų atstovų susirinkime 
nebuvo jokių Įnešimų bei nu
tarimų, kad kalbėtojų kalbos 
butų kieno nors cenzūruoja
mos. Kalbėtojai buvo persta
tyti susirinkime ir niekas jiems 
nedavė instrukcijų, ką ir kai]) 
jie turi kalbėti.

Pasirašiusieji po rezoliuci
ja kalba draugijų vardu. Butų 
Įdomu žinoti, kokios draugi
jos juos Įgaliavo pasirašyti? 
SLA. 3 Apskričio vardu kalba 
kokis tai P. Pikšrys, nors jo
kios teisės neturi tai]) daryti. 
Nežiūrint to, kad aš esu 3 
Apskričio pirmininkas, tačiau 
niekados neimčiau ant savos 
atsakomybės kalbėti Apskričio 
vardu, neturėdamas iš tam\tik- 
rų komitetų Įgaliavimą. Bet 
Pikšrys be niekur nieko -fSasi- 

• rašė, ir gana, nepaisantWp^ 
rkad fUtm už toki sauvaliavimų 
’gal teks atsakyti. “Vienybėj” 
3 Apskričio vardu kalba net 
tokie žmonės, kurie visai Su
sivienijimui nepriklauso! Rei
kia, iš tiesų, turėti labai dide
lę drąsą, kad tai]) daryli. Kai]) 
toks pasielgimas reikia pava
dinti, spręskite patys.

L. M. Draugijos vardu kal
ba keli “atstovai,“ kurie jokios 
teisės neturėjo tai daryti. Aš 
tikrai žinau, kad draugija ne- 
igaliavo juos rašytis po jokio
mis rezoliucijomis.

Toliau pasirašo keli atsto
vai Sandaros Sąryšio ir Tau
tiškos parapijos vardu. Čia 
daug ką negaliu sakyti, nes 
tautiškos parapijos taisyklių 
nežinau. Žinau tik vieną, kad 
Pittsburgho sandariečiu Ivde- 
riai yra ištikimi Tautiškos pa
rapijos parapijonai. Žinoma, 
nieko nėra nuostabaus ir tame, 
kad tautiškas kunigas Vipar- 
tas užstoja už savo parapijo
mis. Tačiau noriu pastebėti 
vieną dalyką: kun. Vipartas 
laike P. Dargiu prakalbos ap
leido svetainę. .Jis, tai]) pat ne
dalyvavo nei draugijų susirin
kime, pasirodė ir išėjo. Ne
žiūrint Į lai, jis visgi po rezo
liucija padėjo savo parašą, 
nors Dargiu prakalbus ir ne
girdėjo. Užteko jam “ištiki
mųjų“ paaiškinimo.

Dabar kyla klausimas, ko
kiu tikslu ta rezoliucija tapo 
pagaminta prieš Dargį. Aš esu 
tikras, kad dauguma tų, kurie 
padėjo savo parašus po rezo
liucija, negalėtų pasakyti, ko
dėl jie tai]) padare. Net pačioj 
rezoliucijoj nėra parodyta, 
kuo Dargis prasikalto. Teh pa
sakyta: “Pasmerkiame P. Bur
gį, kad dictlotvatlčės neprisi
laikė,” — tai ir visas prasižen
gimas. Pasirašiusieji turėjo 
pareikalauti iš p. Virbicko pa
rašyti aiškesnę ir teisingesnę 
rezoliuciją. Sakysime, ttrtdo, 
turinio: Pasmerkiame P. i)ar- 
gį už kritikavimą Smbtonos, 
kuris Virbickui ir kitiėhis fa- 
šis t uo j a n t i e ms t a u t i n ink a ms 
yra Irtbni brangus; pasntvrkia-

nię P. Dargj ūž tai, kad jis, 
publikai reikalaujant, tęsė sa
vo kalbą; pagalios, pasmerkia
me publiką už tai, kad ji nu
švilpė J. Virbicką nuo .pagrin
dų.

Tokio turinio rezoliucija bu
tų buvusi tiksli ir teisinga ir 
pasirašiusieji butų žhoję, už 
ką Dargis yra smerkiamas.

Per 13-14 metų teko daly
vauti Visliose Lietuvės ijepri- 
klausomybės musų kolonijoj 
surengtuose apvaikščioj imlio
se; ne kartą man teko akty
viai prie tų piirenghnų prisi
dėti. Paprastai kalbėtojai api
budindavo Lietuvos Įsikūrimo 
istoriją, jos valdžią ir lt. Tam 
tikrais atsitikimais buvo net 
išneštos rezolįucijos prieš Lie
tuvos valdžią. Bet niekuomet 
nepasitaikė tokio dalyko, kad 
a p vaikščiojimo pirmi įlinkas 
butų tempęs kalbėtoją nuo pa
grindų už valdžios kritikavi
mą, kai]) tai šiais metais pada
rė ]). Virbickas. Jis puolė 
Dargį vien tik už lai, kad pa
starasis pasakė, jog Smetonos 
valdžia nėra žmonių rinkta, 
kad ji yra užpuolikų valdžia, 
kuri panaudojo smurtą prieš 
žmonių išrinktą valdžią.

Reikia pasakyti, kad p. Dar
gis kalbėjo labai nuosakiai ir 
žmonės atidžiai klausėsi jo 
kalbos. Kadangi publika pri
tarė kalbėtojui, tai Virbicko 
phsielgimas jį patį pastatė Į 
labai keblią padėtį. Kada pub
lika pasipriešino Virbicko 
smurtui nutempti kalbėtoją 
nuo pagrindų, tai jis daugiau 
scenoj akių nebeparodė ir va
karas užsibaigė 'be pirminin
ko.

Dabar, atsidūręs nesmagioj 
padėtyj, Virbickas stveriasi 
visokių priemonių: rašo rezo
liucijas irt bėginėja po namus, 
rinkdamas lai savo rezoliuci
jai. panašus. PrVežodi^.. sako, 
kad skęstantis ir už britvos 
griebiasi. Lyginai tai]) elgiasi 
ir Virbickas. Tačiau tomis 
savo rezoliucijomis jis nieko 
nealsieks. Gali jis prirašyti 
šimtą tokių rezoliucijų, bet 
jos jam nepagelbės atitaisyti 
tą negražų ir smerktiną jo 
pasielgimą Lietuvos nepriklau
somybės apvaikščiojime. Juo 
labiau, kad jis kviečia Į talką 
tokius “atstovus,“ kurie patys 
save kompromituoja.

— J. K. Mažukna.

Pasiačuoju laiku literatur- 
kos “čyfai” pradėjo save titu- 
luotis dideliais rašytojais ir 
poetais. Taigi galiu pridurti, 
kad jie pilnai yra užsitarnavę 
lo jų mėgiamo šmeižikų titu
lo,‘ties jie per visą savo gyve
nimą dar nei vienos kores
pondencijos nėra parašę, kad 
nebūtų melo arba šmeižto, 
štai “Laisvė“ iš vasario mėn.
9 d. Aprašo K. L, Jaunimo Są
jungos D r-jos buvusį sausio 3 
d. narių metinį susirinkimą: 
Aš, brangindamas laikraštyje 
vietą, visų jų šmeižtų ir prasi
manymų čia neminėsiu. To- 
roiito Roko M i žaros pasekėjai 
tiek siimižarėjo, kad jau ir 
paprasėkiusį pranešimą nesu
geba tinkamai perskaityti, o kas 
jiems yra perskaitoma, tai ir
10 nesupranta. Gal jų tokia lo
gika? Tas melagis, kuris para
šė Į “Laisvę“, tikrai parodė 
šmeižiko “gabumus“., Naudoja 
jis' slapyVardę Ten buvęs ir 
rašo apie “Jaunųjų jaunuolių 
jaunimą“. Girdi, sausio men. 
3 d. buvo metinis mitingas ek
stra jaunųjų jaunuolių jauni
mo. Ne be reikalo vargšai save 
vadina pabėgėliais. Tas aiš
kiai pasirodė. Savo pranešime 
kvietė visus atsilankyti. Kada 
teko nueiti, lai nežinai, kur 
jų yra mitingas, — virtuvėje 
sulindę ir duris užsidarę, slėp
dami savo juodą darbą. Bet 
šiai]) tai]) Įsiprašėme, nes buvo 
Įdomu išgirsti, ką gero nuvei
kė per visą metą. Narių, girdi, 
atsilankė apie 10.

kos. štai ką jie porina savo 
“Laisvėj”; Girdi, mes girdėjo
me jųjų raportus. Ar buvo pa
aukauta nors vienas centas 
politiniam^ kaliniams, ar be
darbiams? Niekur nieko.

vienas, apleis jūsų liogerj.
“Vilnis” irgi labaj karščiuo

jasi. Pažymėsiu tik vieną vie
tą iŠ No. 52. Girdi, Frenzelis 
dėl gražiosios lyties net pame
tė Prūsų vierą, pereidamas į 
R. Katalikų liOgerį. Nerandh 
mažiausio reikalo aiškinti tam, 
kuris paširaše A. B. Q., ar aš

teeičiau tikybą, ar ne. Tik no
riu paklausti to A. B. C., ar tas 
man darbinas priekaištas turi 
ką nors bendro su kalbamu 
dalyku? Manau, kad didelės 
“garbės” susilauksite su tokio
mis savo korespondencijomis 
susipratusių tarpe.

— A. ‘Frenzelis.

Hazleton, Pa.
t v* —i ■ " « 

Balsavimai SLA. kuopoje

Susivienijimo L. A. 114 kuo
pa jau atliko balsavimus Pildo
mos Tarybos rinkimuose.

Balsai pasidalino taip: į Pre
zidentus paduota už Bagočių 
6 balsai; i Vice-Prezidentus už 
Mikalauską 6 balsai; į Sekre
torius už Jurgeliutę 2 b., už 
Miliauską 4 b.; i Iždininkus už 
Gug] b balsai; j iždo globėjus 
už Januškevičių 5 b., už Baka- 
ną 1, už Stungį 1, Raginską 1, 
Mockų 1; į Daktarus-Kvotėjus 
už Dr. Bronušą 5, už Klimą 1.

Nominacijose ši kuopa neda
lyvavo. —Kor.

Bridgeport, Conn.
Jaunuolių kuopos balsavimai

320-ta SLA. kuopa (jaunuo
lių), Bridgeport, Conn., balsa
vo kandidatus į CPild. Tarybą.

Balsai pasiskirstė labai miš
riai. Visi “slęitai” gavo po šiek- 
tiek. į prezidentus adv. Baku
čiui teko i b., Gegužiui 4. Į 
Vice-prez. — Mikalauskas 3, 
Vokietaitis 2. Į sekretorįus — 
Jurgėliutė 2, Miliauskas '2, 
Chase (Čekanauskas) 1. Į iž
dininkus — Giigis 2, Tarcila 
D, Mažeika 5. <Į iždo globėjus 
JanuškeVičiukas 1, Bakanas 2, 
Stungis 1, Itaginskas 1, Sekys 
2. f daktarus — BronuŠas 1, 
Kllffl’dš 1, Sm»V 3? —Ttbp.

Sofija Paškevičiūtė. Ji dai
nuos p-lės čepukaitės koncerte 
Lietuvių Auditorijoj šiandie. 
Koncerto pradžia 7:30 vai. va
karo.

$tai tie, kurie turėjo liek 
daug prašytis, kad juos Įsileis
tų: J. Valonis, Pempė, A. Balt
ras ir MikelionĮii. Visi jie yra 
kiaurai permirkę “Laisvės“ ir 
“Vilnies“ pamazgomis. Taigi, 
aukščiau išvardinti 'Toronto 
piliečiai, gal teiksitės kiek 
nuosakiau .nušvjąfelunors ir. toj 
pačioj savo “Laisvų j” liros 
tariamus juodus darbus, ku
riuos jums teko gerai pamaty
ti lame ar bent kituose K. L. 
J. D. narių tarpo. Bet tik fak
tais, o ne vien liežuviu. Ten 
buvęs sako, kad buvo visi 
kviečiami/: reiškia, ir litera
tu rkos štabas. Tai]) bent gali
ma suprasti. Bet minimos 
dr-jos pranešime buvo aiškiai 
parašyta, kad kviečiami tik 
nariai ir prijaučiantys. Ar tai 
reiškia, kad ir literaturkos ai- 
žagarciviai - buvo kviečiami r

Tai]) pat prašau paaiškinti, 
ko junis reikėjo prašytis, kad 
Įleistų Į susirinkimo kambarį, 
juk jus gerai žinojot, kad ne
sate kviečiami. Bet kas kvie
čia degląją Į bulves? Mes, ži
nodami jūsų “padorumą,” ty
čia palikome' dalyvauti susi
rinkime, nes kitaip lai būtu
mėt tvirtinę, kad mes ne lik 
juodus darbus dirbome, bet ir 
dar kaž-kokius, žinoma, tai 
butų nuo jūsų priklausę, ką 
jus būtumėt sufabrikavę. Ten 
buvęs tvirtina, kad tik 10 na
rių buvo. Kas kalias, kad ko
respondentas tik tiek tesuskai- 
lo, kiek ant rankų pirštų turi! 
Kai dėl sulindimo Į virtuvę, 
tai galiu pasakyti štai ką: 
Kuomet litcraturkinįnkai lai
kydavo ten savo mitingus, tai 
Ten buvęs nevadindavo tą 
vielą virtuve, bet vokiečių 
kliubu.. Kuomet juos iš ten iš
vijo, tai kliubas pavirto Į vir
tuvę. ■

Ten buvęs pravardžiuoja K. 
L; J. S. pabėgėliais ir jaunųjų 
jaunuolių jaunimu. Taigi gal 
maloiiėsi parodyti, kur jie 
yi'a pabėgę ir kur malei juos 
•taip vadinantis, kaip kad pats

pavadinai. Jeigu jau nori savo 
pabėgėlio vardą primesti ki
tam, lai geriau prisipažink! 
Kasgi pagaliau yra tie pabėgė
liai? Ar tie, kti'rie norėdami 
visus nuvesti Į Maskvos afe
ristų siųstus, '4$t nepavykus 
atsiekti savo tikslo, pasišalino 
visai iš tos draugijos, užgrob
dami jos knygyną, ar tie, ku
rie gynė dr-jos reikalą,' neno
rėdami įsileisti Maskvos da
vatkų, išlaikė dr-jos vardą iki 
tol, kol visi šutiko pakeisti 
ant “Kulluros”‘;vardo.

, , . ... .it : ■'! ' '
Kas link komiteto raportų, 

kurių Ten buvusio šaika nesu
gebėjo suprasti, lai visai ne
randu reikalo aiškinti, lies asi
lui astronomijos dėsniai irgi 
yra nesuprantami ir niekas 
jam negali išaiškinti. Toliaus 
Ten buvęs drožia: Tos dienos 
pirmininkas Frenzelis davė 
^sumanymą, kad reikalinga pa
keisti J. J. variĮas, nes šis var-> 
das esąs “per kairus.”

Ką, pagaliau,. Ten buvęs no
ri apgauti, kad minimi žod
žiai buvo pasakyti, ar save, ar 
sau lygius? Girdi, Frenzelis 
pagimdė naują “Kultūrą”. Tai 
mano, susiras pasekėjų, kurie 
parems jųjų priešdarbininkiš- 
ką darbą.

Kad Frenzelis, dirbdamas 
kultūrinį darbą, turi ganėtinai 
pasekėjų, ir kas kart jų skai
čius didėja, tai yra faktas. Tai 
Įrodo “K.” dr-jos veikimas bei 
nuveikti (larbai. Paimkime, 
pavyzdžiui, kad ir “K.” dr-jos 
chorą, kuris per 15 pamokų 
nesulyginamai geriau gali pa
sirodyti šCenoje, tie^u L^d 
Bangos choras, kifrį diriguoja 
Maskvos f aha tikai jau visi 
melai. Dėl tariamo priešdar- 
bininkiško veikimo, tai galimą 
tiek pasakyti, kad komunistų 
pliotkinihkai vįsuohiet liežu
viais mala, bet faktų niekuo
met neparodo, nes jų beturi. 
Mat. kbnilliiišhį » ‘gudruoliai” 
neapsakoihai\gop^Us ant dole
rių ir jei tik kuri draugija

Komiinistų supratimu, tai 
kultūrinės di^jos, kurių dau
guma narių yra patys bedar
biai ir politiniai nukeįitČję nuo 
Lietuvos fhŠistų diktatūros, 
turi Šelpti bedarbius ir kbmu- 
nistų agitalorlus. Tai bent lo
gika! štai dar vienas komunis
tų “neapBakdhiai gtidrhs” ap- 
kaltinimas nidnęs, kdd aš dir
bąs briešdarbinhikišką darbą. 
Esą per metinį S. ir D. Pašal
pos susirinkimą girdėjo virš 
poiT)s šimtų žmonių, kaip jie 
priešinosi, kada buvo atsilan
kęs komunistų partijos ha rys 
di‘g. Timbok. Frenzelis suriko, 
kad ne narys, tai hettiri teisės 
čia kalbėti. Rbkuoja, čia nepo
litinė organizacija. Tai mes 
niatom, ar ta “Kultūra” turi 
nors kiek proto, kad tai]) kal
ba.

Kurie mes daugiau proto 
turime, —-paliksiu spręsti “N.” 
skaitytojams. Ten buvęs šita
me atpasakojime vistiek pora 
'žodžių parašė ir tiesos. Su
prantama, neapsiėjo ir be me
lo. štai kur yra tas. melas. Aš 
gerai žinodamas komunistų 
neribotus norus išnaudoti ne- 
poltines draugijas saviems lik-' 
slams ir, išgirdęs maršalkos 
perstatomąjį kalbėti kokiais 
tai svarbiais reikalais, tuoj 
supratau, kad norima įvelti 
politika. Todėl pareiškiau: 
kas ten. nekalbėtų, bet tegul 
kalba tik tos dr-jos reikalais, 
kurios tas susirinkimas yra su
šauktas. Taigi pasakyk, Ten 
buvęs* ar prolestavimas dėl 
kišimo jūsų smurtinio komu
nizmo i nepolitinę organizaci
ją yra priėšdarbininkiškas 
veikimas? Jums, Maskvos fa
natikai, ne ^larbininkų reikalai 
rupi, bet riipt juos, pavergti ,ir 
paskui juos išnaudoti, kad pa
sidarius aukštais inkvizito
riais, kaip kad šiandien yra 
Rusijos valdovai. Bereikalin
gai svajojate apie tokias geras 
dieneles, nes jų nesulauksite. 
Čia ir gludi toji priežastis, kad 
jus paskutiniu laiku nerimsta- 
te savame kailyje dėl “Kultū
ros” dr-jęs veikimo, Ji jums 
yra pavojinga todėl, kad suge
bą nutraukti nuo vilkų avies 
kailį. Gi darbininkai, pažinę 
jūsų tikrąjį veidą, visi, kaip

Pinigus Taupantys BARGENAI
Del Kiekvieno Šeimynos Nario

Ateikite anksti geresniam pasirinkimui
MOTERŲ PAVASARINIAI KAUTAI — 
Styliški, pageidaujamų Spalvų ir audeklų. Pasirinkime 
yra ir Jacųucttes, tūli su sijonais. 3 bargenų grupės 

__ flt* A A   »

PAVASARINIAI KAUTAI dėl jaunų panelių, didumo 
nuo 2 iki 14 metų. Gerai išrodo ir gerai 99C

VAIKŲ 4 ŠMOTŲ AUTFITAS, 
didumo 4 iki 8 metų—susideda iš 
švarko (kauto), kelinių, 'bliuzės ir 
kaklaraiščio. Vertas du syk tiek kiek 
musų kaina. 22 autfi- 
tai šioje

VAIKŲ 2 KELINIŲ SIUTAI, di- 
. durno 8 iki 17. Tiktai 25 siutai

šioje grupėje. $8.00 vertė. . Pra-

...... .... $3.oo
VAIKŲ NOVELTY SIUTAI, di
dumo 3 iki 8 metų. Vertės nuo 
$1.49 iki $2.29 .. 39c
VYRŲ ir VAIKŲ Tikros Arklio 
odos KAUTAI —už apie trečdalį 
jų tikrosios vertės—

$2.99 ir $3.99
VYRŲ SIUTAI, apie 40 siutų li
ko. daugiausia nuo 32 iki 40 di
dumo. Tikra proga gauti gera ir

.siut’.“ž.. ,...$5.oo
Jeigu'jus norite sutaupinli pinigus ant visokių rūbų 

kiekvienam šeimynos nariui, būtinai atsilankykite į mu
sų Miesto Pardavimo Kambarius.

DYKAI — Moteriška pavasarinė skrybėlė su $1.(X) ar 
daugiau pirkiniu. Tiktai viena skrybėlė kostumeriui.

32 iki 40 di-

$5.00

grupėje po $1.75
SKALBIAMI SIUTAI, di- 

iki 8 metų

VAIKŲ

dūmo 3 
vertės iki $1.50 .

t 35c
VYRŲ TIKROS KAR
VIŲ ODOS DIRŽAI

Vyrų &feu- 
Nfes ............

10c

NAUJOS ŽEMOS KAINOS
• MIDWEST STORES" SANKROVOSE

IŠPARDAVIMAS
— -------------------------................................—.............  ■ - '■ L -T.- « r ■■■•: ' 1 —................."-"rl

Pčtnyčioj ir Subatoj, Kovo 11 ir 12

CUKRUS GRANULIUOTAS 10. 45c
L -------------- -- ... ■ ■ .. ............................N- ----------

H/IIT TZ A 0 -Bordcn’s” Evaporuotas O
M1LKAS Augltr Kenai £ už J y C

SVIESTAS

SIUSKIT FEK
naujienas:
PINIGUSLIETUVON 

(o prašo Lietuvos žmonesir 
iaip pataria Lietuvos banfe

KŪDIKIS NEDAVĖ RAMUMO 
PAVARGUSIAM RAŠTINĖS

DARBININKUI

“Kai mano vyriausis kūdikis 
buvo tik kelių savaičių amžiaus, 
jo viduriukai buvo smarkiai 
užkietėję nuo mano pieno”, sa
ko Nebraska motina. “Jis tiek 
mus laikydavo be miego, kad 
mano vyras beveik miegodavo 
prie savo deskos ofise. Tada 
mano daktaras patarė duoti 
kūdikiui biškutj Castoria ir se
kamą dieną jis buvo daug ge
resnis. Jo skilvis ir viduriukai 
pradėjo veikti gerai ir jis mus 
daugiau nebevargino.” šalinkis 
imitacijų Castoria., Fletcher pa
rašas parodo tikrą, grynai au
galų, nekenksmingą Castoria, 
kurią daktarai visur pataria 
nuo kūdikių ir vaiky ligų, kaip 
dięglid, konstipacijos, šalčių, 
aitrutno ir tt.

“KRAFT” Philadelphia 
CREAM

VELYKOMS CEV!
j VISAI ŠEIMYNAI

Velykoms nupirkit visai šeimynai naujus čevery- 
kus. Mes užlaikome puikius čeverykus ir turime 

didelį pasirinkimą. Pas mus 
pirkdami, sutaupysite pinigų

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN. Savininkai

3265 So. Halsted St.. Tel. Victory 6576

- 26c
1 33c

3 pak. 20c
• 10c
V/hipping < E A 

kenas ■ V V

2,7c
2 „17c

3 25c

11 I...... .  ................................ ..................................... .............

KAVA “Midwest>> De Luxe 
“JELL-O” Visų skonių ______

“PANTRY” SMETONA
NAVY BEANS RANKOMIS‘sKINTI

LIMA BEANS CALIFORNIJOS

SURIS
LAŠINIAI ;SgSED" ,/2 ... 1ŪC
“FOULD’S” Makaronai ar špagetai 2 plk 15c
■------------------------------- ----- !----- 1— -------------- -------- —

“Aunt Jemima” Pancake Miltai 2pJi<.23c
PANCAKE SYRUPAS • dkioga. 15c
SPALVUOTAS KRAKMOLAS 2pl(17 C 
1‘Yan Camp’s” Tomačių Sriuba , . kenas 5c
SPINACH
GRUŠIOS Puikios Michigan PiJd\^ 14c

TOMATO DIDELĖ d| rna- 4
bnllyEKo CATSUP BONKA | ŽU Į UC

ŠOKOLADO SALDAINIAI Svaras "22c

bideli No. 2^ O ^"7 
kenai Ci už t ■ v

“Paul Schulze’’ Mapte Bon Bon 4 CmrKlLb DYKAI 5c VILKELIS svaro IDC
O. K. SKALBIMO MtTILA S 2 9C į 
GRAPEFRUIT Sultingi 4 ož 15c 
AUT TAI I A I Žemiausios KainpsxUdLKjLĮAI TikrW “GRBENING“

.____________ JONATHAN . - .... - 4
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(Tęsinys)
Džiaugėsi, kad Luką Porfi- 

rovič buvo patenkintas Jur- 
«>¥•

41 Aš tau. sakiau* Luką Porfi- 
ro^ič. kad mano zemliakas 
fai.a vyras. O ką, ar ne teisy
bė?*’ prisispyręs klausdavo 
pulkininkas.

*K,a ir kalbėti, Piotr Ivano- 
vič! Aš tamstai labai dėkin
gas; niekur aš nebūčiau tokio 
gero mokytojaus radęs. Ir ge
rai mokina ir vaikai jį myli, 
su vintais moka apsieiti,” —at
sakydavo Ryžikovas.

Gyvenant pas Ryžikovus 
praslinko trys metai ir per tą 
laiką Jurgis priprato prie jų 
šeimos ir savo padėties. Susi
rašinėjo su draugais, siuntinė
jo laikrmščiams įvairiais klau
simais straipsnius ir jų plati
nimo fondan pažadėtus pini
ginius įnašus.

Pradėjo- mastyti apie uni
versitetą ir tarėsi šiuo klausi
mų su paPankiu jam žandarų 
pulkininku; pastarasis patarė 
jam. anksčiau penkių metų 
nesijudinti iš čionai, nes nega
lėsiąs išgauti iš policijos išti
kimybės liudymo, kuri reikia 
pristatyti universitetan kartu 
su prašymu. Praslinkus ištrė
mimo laikui, patsai pulkinin
kas žadėjo išrūpinti minėtą 
liudymą.

Jurgis sutiko su pulkininko 
nuomone ir toliau darbavosi. 
Jo materiale padėtis buvo ga
na gera, nes patsai Ryžikovas 
pridėjo da 15 rublių mėnesiui 
ir surado Jurgiui pas savo pa
žįstamus keletą pamokų; taip 
kad Jurgis taupydamas turėjo 
jau ir ištekliaus.

Monotonis gyvenimas tęsėsi 
ir toliau. Gavo ; nuo savo 
įlraugų pranešimą, kad jie ta
po priimti Kijevo universite
tan. Patarė ir Jurgiui ten at
važiuoti, nes pragyvenimas te
nai pigesnis, negu kituose 
miestuose ir smagiau bus vi
siems kartu gyventi.

Jurgis padavė Kijevo uni
versiteto rektoriui prašymą, 
pridėjęs atatinkamus doku
mentus. Pulkininkas, kaip bu
vo žadėjęs, savo žodį išlaikė ir 
padėjo Jurgiui išgauti gero 
pasielgimo liudymą. Porai mė
nesių praslinkus gavo iš uni
versiteto pranešimą, kad esąs 
priimtas.

Atsisveikinęs su pulkinin
ku, Ryžikovais ir kitais pažįs-' 
tarnais? 1905 metais išvyko Ki- 
jevan pas savo draugus. Čio
nai vėl iš naujo prasidėjo jau 
pamirštas studento gyvenimas.

VII.
Universiteto gyvenimas tuo 

metu ir čia buvo ne visai ra
mus, kaip ir visoje Rusijoje. 
Studentai politiniais sumeti
mais dažnai streikuodavo ir 
universitetan įvesdavo polici
ją; kartą universiteto kieman 
įvedė net kareivių būrį. Rei
kėjo labai būti atsargiam, o

ypač Jurgiui, kad vėl nepate
kus pas vnudonsiulius. >

Dėka rektoriaus taktikai ir 
sumanumui viskas baigdavosi 
gerai ir beveik nė vienas stu
dentas nenukentėjo.

Universitete susitverė nedi
delis lietuvių būrelis, kuris 
rašinėjo straipsnius į lietuviš
kus laikraščius ir vienu tarpu 
leido, regis, prie “Lietuvos 
Žinių” moksleivių priedą. Mi
nėtas būrelis palaike tamprius 
ryšius su studentų ukrainie
čiu rateliu.

Jurgis, be juridinio fakulte
to, studijavo da chemiją, ku
rią dėstė garsus chemijos pro
fesorius Reformatskis. Palikęs 
juridinį, smarkiai studijavo 
vien chemiją, nes toje šakoje 
numatė geresnes perspekty
vas. 1909 metais užbaigė che
mija ir gavo vieta chemiko 
Brodskio cukraus fabrike, ne
toli Kijevo.

Čionai darbavosi virš metų, 
nepamiršdamas Lietuvos, o 
1910 metais lankėsi Lietuvoje; 
bet tenai nepasisekė jam nie
kur užsikabinti ir 1911 metais 
matom jau Jurgį dirbant Gro
zne, Standard Oil Kompanijo
je, kaipo chemiką.

Grozne buvo keletas lietuvių 
inteligentų, o žibalo dirbtuvė
se gana daug lietuvių darbi
ninkų, tai Jurgis ir pradėjo 
po biskį juos organizuoti ir 
burti vienon vieton.

Užėjus pasauliniam karui, 
visos dirbtuvės ir daugumą 
darbininkų buvo mobilizuota 
ir dirbo dėl kariuomenes įvai
rius daiktus arba, kaip saky
davo, “na oboronu strany.” 
(krašto apsigynimui).

Jurgis taip pat buvo mobi
lizuotas ir dirbo na “oboronu”. 
Pabaigoje pasaulinio karo su
sidarė gana didelis lietuvių 
būrelis ir Jurgiui pasisekė jau 
viešai sutverti “Grozno Lietu
vių Draugiją.” Draugija ruošė 
paskaitas, turėjo gana gražų 
knyginėlį ir nedidelį, bet ge
rai išlavintą chorą, p. Grinio 
vadamą. Narių skaičiuje buvo 
keletas gerų smuikininkų, taip 
kad Dr-ja, be gegužinių, su
ruošė da keletą viešų kon
certu.

Prasidėjus komunistiniam 
judėjimui, Dr-ja paruošė sa
vo. nariams tautinius pasus 
rusų, lietuvių ir vokiečių kal
bomis. Komunistinė valdžia 
tokių pasų savininkų nemobi
lizavo. Vėliau lietuviai suge
bėjo net suorganizuoti gana 
didelį savo kooperatyvą.

Dalis lietuvių buvo prisira
šiusi prie lenkų draugijos 
Polskie Towarzystwo pomocy 
ofiarom wojny (Lenkų Drau-i 
gija pegelbos karo aukų), bet

matydami lietuvių draugijos 
pasekminga darbuotę, perei
davo pas lietuvius. Nors tokių 
“perebiežčikų” reikšmė buvo 
nedidele, bet moraliai veikė į 
kitus, rodydama lietuvių orga
nizacijos tvirtumą.

Prasidėjus komunistų mū
šiams su Denikino armija, 
Grozną užėmė Denikinas ir 
mobilizavo didesnę dalį gy
ventojų. Denikinas nepripaži
no jokių tautiškų pasų, o tik; 
“Jodinėja, nedielimaja Rosi-| 
ja” (Viena, nedalinama Rusi
ja). Mobilizuotųjų skaičiui!! 
pateko'ir Jurgis.

Kadangi Jurgis nebuvo tar
navęs kariuomenėje, tai jį pri-į 
skyrė karo ligonines vedėjo 
pavaduotoju.. Teko jam tran
kytis su ligonine po visų šiau
rės Kaukaze. Krymą ir dali 
Pietų Rusijos.

Porą kartų, tik dėka Jurgio 
sumanumui, pasisekė pabėgti 
iš Kerčio nuo komunistų su 
ligoninės turtu ir sergančiais 
ligoniais į Tamanių, Ta u ridos 
guberniją, rekvizavus reika
lingą laivų kiekį.

Jurgis pradėjo nerimauti: jį' 
traukė Lietuvon. Nujautė, kad

buvo paskirtas konsulu toli
moji užsienio valstybėm. Lau
ke jo sunkus ir atsakomingas 
darbas. Jurgis tą puikiai žino
jo, bet ryžosi pasidarbuoti sa
vo tautiečių labui.

Nuvykęs paskirtoj) vieton, 
pradėjo planingai ir sumaniai 
darbuotis. Jam vadovaujant, 
susitvėrė pirmoji tautine drau
gija; po kiek laiko pasirodė 

| pirmutinis lietuviškas laikraš
tis, tautinės pakraipos, kvie
čiąs visus lietuvius burtis vie
non šeimon. z

Lietuviai pradėjo smarkiau 
bruzdėti. Buvo suruošta kele
tas viešų lietuviškų vakaru,

Elena Peeiukaitč. Ji akompa
nuos pianu savo broliui Alfon
sui Pečiukaičiui, kuris dainuos
Vrlorijos čepukajtcs koncerte 
šiandie Lietuvių Auditorijoj. 
Koncertas prasidės 7:30 vai. 
vakaro.

kuriuose musų sesutės pirmą 
kartą pasirodė tautiškuose rū
buose. Dalyvavę vakare sve
timtaučiai laivo sužavėti ura-

gais delnų plojimais ir reika
lavimu “bis.”

Apie lietuvius pradėjo visur 
kalbėti ir jų parengimai buvo 
gausiai lankomi svetimtaučių. 
Dėka Jurgio pastangoms, 
spaudoje gana dažnai pasiro
dydavo įvairus straipsniai apie. 
Lietuvą ir lietuvius. Pirmiau 
vietiniai gyventojai beveik ne
turėjo apie Lietuvą ir lietuvius 
jokio supratimo ir neskyrė jų 
nuo lenkų ir rusų ar kitų tau
tų. Pasirodžius spaudoje strai
psniams, jau pradėjo atskirti 
lietuvius iš kitų tautų tarpo.

Daug prisėjo taip pat kovo-; 
ti su įsivyravusiais tuo laiku 
lietuvių komunistais. Jurgis 
daug dirbo, stengdamasis ap
rūpinti savo tautiečius darbu

pavanoti atvykstąs daktaras 
Karjerškip, ęihąs tas pačias 
pareigas kaimyninėje valsty
bėje.

Savo pavaduotoją suliko la
bai širdingai, nors Jurgiui te
ko su juo sustikti Ministerijoje 
vos porą kartų. Buvo tai da 
jaunas, vidutinio ūgio vyru
kas, juosvais plaukais ir ma
žytėmis, į visas puses lakstan
čiomis akutėmis, kurios lyg ko 
tai ieškojo. Kalbėdamas nuo
lat šypsojosi; kartais visai be. 
reikalo.

Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda | pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite jj tunai 

su linimentu

PAIN-EXPELLER

pervažiavo demarkacijos lini
ją ii- atsidūrė Kaišedoryje.

VIII.
Atsidūręs Lietuvoje, mėtėsi 

darban. Dirbo *ai vienoj, tai i 
kitoj organizacijoje, bet ne

žiais musų sesučių rūbais. Vė
liau susitvėrė gana didelis’ir 
gerai išlavintas choras, pasi- 
”P'los keletą kartų viešuose 
vakaruose. x

Malonios mus?; dainų melo
dijos visiems primine tolimą 
Irvvnę o svetimtaučiu tarpe 
sukėlė didelį pasigerėjimą, 
kurį jie pareiškė griausmin

lerijoi!, prašydamas suteikti 
, arų riloMugii ir ątsiųsL pava
duotoją.

Už kiek laiko gavo praneši
mą, kad gaunąs atostogų ir jį

ir lankydamasis su Darkaito-
’uis i-o iš'uėivtns iic liivių k<>-

i Jonija
Tam jam hesidfuJ uujant.-v Y 7! jivazckj; keh metai. A uvargęs

; nuo sunkaus ir ats ikomingo
<‘arbo, Jurgis kreipė si Minis-

Jurgis perdavė savo pava
duotojui visas bylas ir kita 
valstybinį turtą, smulkiai apie 
viską painformuodamas. Nu
švietė lietuvių būklę ir supa
žindino su veiklesniais lietu- 
v»*kais veikėjais.. Kaipo savo 

:wr ąėio laikytis atsar- 
• j kai km‘U aiški; j asmenų 
i '■ ’ tam tikrų grupių, žeminan-

rda. C asdaug.)

Lietuvoje žmones turėjo ir 
bruzdėti ir stengtis pasiliuo
suoti iš Rusijos vergijos. Iš 
laikraščių nebuvo galima nie
ko sužinoti, kas Lietuvoje da
rosi, nes į Denikino laikraš
čius netilpdavo apie Lietuvą 
jokių žinių. Jurgis nerimavo 
ir ieškojo budo pasiliuosuoti 
iš Denikino kariuomenės; bet 
tas buvo ne taip lengva, nes, 
kaip jau minėjau, Denikinas 
Lietuvos, kaipo atskiros vals
tybes, nepripažino.

Galų gale Jurgiui pasisekė 
pasiliuosuoti iš Denikino ir 
jisai, su lenkų pabėgėlių eše
lonu, per Bulgariją ir Ruma- 
niją, pateko Varšuvon. Tik 
gudrumu pasisekė jam išva
žiuoti iš Varšuvos Vilniun. 
Vilniuje nuo žydelių sužinojo 
viską apie Lietuvą. Čionai pri
sėjo daug lankytis po įvairių 
viršininkų įstaigas; nenorėjo
išleisti Lietuvon. lais ir jaunUtČi

Besitrankydamas po Vilnių, kėjo siuntinėti savo atstovus 
surado vieną žydą vežiką, į įvairias valstybes, kad su
kutis už 100 Nikalojaus rublių | tvarkius tenykščių lietuvių rei- 
sutiko Jurgį davežti iki Lietu- kalus ir padarius tampresnius 
vos rubežiaus.

Vieną tamsią naktį išvažia- čiais, bet 
vo iš Vilniaus ir po įvairių bėmis. 
smulkių nuotykių, laimingai Ir štai

norą greičiau matyti Lietuvą | 
laisvą... Radosi da užtektinai Į 
įvairių elementų, kurie skubi
nosi išnaudoti susidariusį mo
mentą savo asmeniniams tiks
lams, prisidengdami neva te-, 
vynės meile...

Jurgiui, kaipo nebuvusiam 
nė kareiviu, ne karininku, 
Lietuvos ' kariuomenėje tar
nauti neteko. 1920 metais ji
sai gavo vietą vienoje iš musų 
Ministerijų, kur ir darbavosi. 
Matydamas aplinkui politines 
rietenas, stengėsi laikytis to
liau nuo partijų ir dirbo ne 
kokios nors politinės partijos 
naudai, bet tėvynės labui.

Laikas bėgo... Lietuva pama
žu tvarkėsi ir gyvenimas pra
dėjo eiti normaliau... Išmėty
ti po platųjį pasaulį lietuviai 
pradėjo kreiptis savo atgimu
sioj) tėvynėn įvairiais reika-

Lietuvai rei-
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GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų krau
jo. odos ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerkles skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt,' ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto ikį, J 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre, Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 va!. 
4200 West -26 St. kampas Kecler Avė Tel Cravvford 5ft73

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG, į
v I '• s

Specialistas * iš
Rusijos

DOUGLAS BATHS
5514 16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie'8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
, svvimming pool.

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

Budrike krautuvė parduoda virš 10 tūkstančių R ADIO 
įvairių Standard išdirbysčių. Šią savaitę duoda specialę 

nuolaidą ant BOSCH RADIO arba prideda 
HOOVER Elektrikinį dulkių valytoją dykai

3417-21 Senth Halsted Street
Tel. Boulevard 8167

Iš stoties W C F L lietuvių programai ne Cl'or.iis nuo 1:15 valandos po pietų.
Iš stoties AV’ II F C lietuvių programai ketvertais nuo 7 iki 8 valandos vakaro.

at

Programą panelei čepukaitei pagelbės išpil
dyti keletas gabių ir pasižymėjusių artistų

Visi prašomi atsilankyti ir paremti ši jaunos smuikininkės Koncertą-Benifisą

3133 South Halsted Street
.   II.    m linu i■■ r    i ■■■■■ .1

Pradžia 7:30 vai. vak,
A

Įžanga 60c.
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KEISTA “UNIJA”

Musų korespondentas praneša iš Argentinos apie 
nepaprasta Lietuvos ir Lenkijos diplomatinių valdinin
kų bendradarbiavimų. Lenkijos pasiuntinybės juris
konsultas (teisių patarėjas) Buenos Aires’e eina parei
gas taip pat ir Lietuvos generalinio konsulato patarėjo!

Tas asmuo, tarnaująs kartu dviejų valstybių diplo
matinėm įstaigom, vadinasi Prof. Dr. Luis J. Berkman. 
Korespondentas mums prisiuntė iškarpų iš vokiečių 
dienraščio “Deutsche La Plata Zeiiung”, kur tilpo pra
nešimas apie to teisių patarėjo tarnavimą Lenkijai ir 
Lietuvai. Pranešime sakoma, kad p. Berkman esąs 
“Juristischer Beirat der polnischen Gesandschaft und 
vom General-Konsulat voų Litauen”, t. y. lenkti Pa
siuntinybės ir Lietuvos Generalinio Konsulato juris
konsultas.

vargiai galima manyti, kad toks dviejų diplomati
nių tarnybų sujungimas viename asmenyje įvyko per 
klaidą ar nesusipratimą. Jeigu tai butų klaida, tai spau
doje ji nebūtų reklamuojama.

Lietuva turi Argentinoje konsulą Gaučį ir pasiun
tinį su titulu “Chargė d’Affairs” gen. Daukantą. Pa
starasis buvo vienas iš gruodžio perversmo vadų ir, 
vadinasi, žmogus, gerai suprantąs dabartinės Lietuvos 
“pučininkų” valdžios siekinius. Negalima įsivaizduoti, 
kad tas lenkų pasiuntinybės narys patapo Lietuvos kon
sulato patarėju be Daukanto žinios ir pritarimo.

Taigi matome, kad Argentinoje jau yra įsteigta 
Lietuvos diplomatų “unija” su Lenkijos diplomatais. 
Per tolimą Pietų Amerikos respubliką Kaunas užmezgė 
ne vien draugiškus ryšius, bet tikrą sąjungą, su Var
šuva,

čia bus pravartu atsiminti apie Skorupskio išleistą 
Paryžiuje, franeuzų kalba, knygą “Vienos tautos pri
sikėlimas”, .kur atvirai agituojama už Lenkijos-Lietu
vos uniją. Škorupskis rašė tą knygą, būdamas Lietuvos 
diplomatinėje tarnyboje (kaipo karinis atstovas prie 
Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje). Nei Smetona, nei jo 
ministeriai tai Skorupskio agitacijai 
Knygos autorius nebuvo net atleistas 
buvo perkeltas iš Paryžiaus į Romą.

Kas gali abejoti, kad Škorupskis 
valdovų mintis? Lietuvos diplomatinės
tinoje susiartinimas su Lenkijos pasiuntinybe rodo, kad 
aplinkiniais keliais tos mintys apie “uniją” jau yra vy
kinamos ir praktikoje.

nepasipriešino, 
iš tarnybos, tik

išreiškė Kauno 
įstaigos Argen-

Del KRUVINŲ ĮVYKIŲ DETROITO

tai, kad oro permainų periodai 
truputį skiriasi nuo saulės pe
riodų. Saules periodų priskaito- 
ma penki, o oro šeši. Tai pa
reina nuo to, kad oro kitėjimas 
žymiame laipsnyj priklauso dar 
nuo kitų faktorių:: upių,' ežerų; 
miškų, kalnų, juros lygmalos ir 
t. t. Ačiū tam, oras vienoj apyr 
linkej gali būti šiek tiek skiri- 
tingesnis, negu kitoj, nors tiek 
vienoj, tiek kitoj vietoj saulės 
spinduliavimas yra vienodas.

Iš to, kas aukščiau pasakyta., 
galima padaryti* išvadų, kad

“Iš vienos pusės, valdžia ir bosai skerdžia dar
bininkus, kovojančius prieš alkį, iš‘kitos pusės — 
uoliai ruošiasi prie naujo-imperialistinio karo prieš 
Sovietų Sąjungą ir prieš Kinijos revoliuciją. Ši 
baisų krizį bosai bando išnaudoti puolimu ant dar
bininkų ir bedarbių ir surengimu naujos pasauli
nės skerdynės!” 
Ką bendro su tomis riaušėmis Detroite turi “impe

rialistinis karas prieš Sovietų Sąjungą” ir Chinijos re
voliucija?

Kada komunistai šitaip “aiškina” riaušių prasmę, 
tai novoms nenoroms turi pamanyti, kad ir pačią de
monstraciją jie rengė ne su tikslu padėti bedarbiams,
bet su. tikslu išreklamuoti bolševizmą. O keletas dar-1 >’ra svarbiausias oro kitė- 
bininku už tai užmokėjo savo gyvybėmis! įimo 1 aktorius. Pastebėta, jog

_ . . v. .. . . riuo saules spinduliavimo mten-
Taigi, smerkiant policijos žiaurumą, * reikia kartu syvumo tiesioginiai priklauso

O kadangi radiacijų intensyvu
mas gali įvairuotu net dviem 
nuošimčiam, tai afcku, kad ry- 
šyj su ^uo oro temperatūra gali 
pakilti arba nukristi net ligi 
penkiolikos ar daugiau laipsnių.

Dabar, manau, nebus 
ku 
kodėl 
ra*? 
mėnesius saulės spinduliavimo 
intensyvumas didėjo. Kartu, ži
noma, su tuo kilo ir oro tem
peratūra. Kaip jau buvo minėta, 
ilgiausias saulės ritmas arba pe
riodas tęsiasi 68 mėnesius. Per 
tų laikų spinduliavimo intensy
vumas didėja arba mažėja. Ka
dangi jis dabar didėja, tai mes

sun- 
atsakyti į klausimą, 

Šiemet žiemos nė- 
iPer paskutinius kelis

įspėti darbininkus, kad komunistai, kurie šitaip žaidžia oro temperatura, Kuomet tas turime palyginti šiltą orą. Bet [Acme-P. 8 A. Photo’

Salvatore Spįtale, New Yorko 
raketieris, kurį Lindbergh’ai 
įgaliavo vesti derybas su jų 
vaiko “kidneperiais”.

jų gyvybėmis, jiems nepagelbės
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ta vasara. — Oro spėjimas.-— 
Oro stebėjimo observatorijos. 
—- Dr. Charles G. Abbot. — 
Saulės spinduliavimo ritmai. 
— Santyki® tarp saulės spin
duliavimo ir oro permainų.— 
Penki saulės spinduliavimo ir 
šeši oro permainų periodai.— 

. Spinduliavimo intensyvumas
ir cro temperatūra. — Kodėl 
šiemet žiemos nėra?

Šil-

tiesiog

ir per- 
Valsti-

<

intensyvumas padidėja ar su 
mažėja aštuoniomis dešimtosio 
mis vieno nuošimčio dalimis, tai' mažėti, tai mes ir vėl turėsime 
oro temperatūra pakyla arba ir žiemų ir didėlių šalčių, 
nupuola net penkiais laipsniais. I —K. A.
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jaučiausi kiek susigėdinusi; pa
ėmusi mašinėle rašytą kopiją 
nuo rašomojo stalo, padaviau 
ją Van Helsingui.

“Dovanok, profesoriau, bet 
negalėjau iškęsti to nepadariu
si; aš spėjau, kad tamsta norė
jai apie Luciją su manimi pa
simatyti ir suprasdama, kad 
tamsta neturėjai daug laiko, 
ne iš mano pusės, bet, kad jis 
tamstai buvo labai brangus — 
perrašiau juos ant mašinėlės.”

Profesorius paėmė antrą ko
pija. Jo akys sužibėjo. “Tams
ta esi labai gera”, dar kartą 
pakartojo. “Ar galiu dabar 
juos perskaityti? Man gali pri
sieiti tamstos šis tas pasiklaus
ti, jeigu turinys pasirodys man 
neaiškus.”

“žinoma, žinoma, perskaity
kite juos, o aš tuo tarpu užsa
kysiu užkandžių; tuomet, prie 
stalo galėsite manęs klausinė
ti.” • Nusilenkęs įpuolė į gilią 
kėdę ir atsigręžęs į šviesą, įsi
gilino į skaitymą; aš nuėjau 
priruošti stalą, nenorėdama 
jam trukdyti skaitant. Sugrį
žusi,* radau profesorių greitais 
žingsniui žygiuojantį iš vieno 
kambario galo į kitą. Visas jo 
veidas buvo užsiliepsnojęs, su
jaudintas. IPuolęs prie manęs 
pagriebė, už rankų ir sušuko:

“O, ponia Minu, kaip galiu 
išreikšti tamstai sa”o dėkingu
mą? Tie užrašai yra’lyg sau
lės spinduliai. Jie atidaro man 
vartus. Aš esu tiesiog apakin
tas, apkvaišęs nuo staigiai pa
sirodžiusios šviesos, vienok už 
tos šviesos debesys pradeda 
niauktis vis labiau.”

• Bus daugiau)

beveik visuomet yra giedra ir 
ore nėra dulkių.

Tie tyrinėjimai įtikino Dr. 
Abbot’ą, kad saulė yra įvairuo
janti žvaigždė. Jos spinduliavi
mas nėra vienodas, bet ritmiš
kas. Kitais žodžiais sakant, pa
sireiškia tam tikri eikliai arba 
periodai, kurie, kiek galima
spręsti iš surinktų faktų, yra ' (Tęsinys)
maždaug vienokio ilgumo. Dr.
Abbot pradėjo stebėti, ar kar- Pusę po antros jis pabeldė į 
tais tie .saulės spinduliavimo N111’*8, Sukaupusi visą savo drą- 
ritmai nedaro įtakos orui. Jo s^» lūkimi. Už- kelių minučių 
surinkti ir patikrinti daviniai tarnaite Marija atidarė duris 
rodo, jog taip iš tiesų yra. ,r -Pranešė: “Dr. Van Helsin-

Tai nepaprastai svarbus at- &as •
radimas, kuris gali padaryti Atsistojusi nusilehkiau; vidu- 
tikrą revoliuciją meteorologijos timo ūgio, vyri skis,^.gražaus ^pa
mokslo. Jeigu tarp saulės spin- plačių pečių, plačios;, 
duliavimo ritmų ir oro permai- aukštos krutinės ir proporcijo- 
nų yra artimas santykis, tai naJaus kaklo. Jo užsilaikymas, 
ateityj nebus jokio sunkumo ve^° bruožai rodė galios min- 
įspėti, koks oras bus už kelių | ties, galingą žmogų; jo galva 
menesių. Ir tai.. dėl tos papras
tos priežasties^ kad apie saulės 
spinduliavimo Ritmus jau šian
dien yra sūri 
tikslių duomenų,.

Dr. Abbot nfaho, kad ateityj 
įspėti orą bus galima ne tik už 
kelių mėnesių, bet ir už kelių 
metų. Per paskutinius dvide
šimtį metų Smithsonian insti
tutas tyrinėjo ir stebėjo saulę 
įvairiose pasaulio dalyse. Die
na iš dienos buvo matuojama 
saulės spinduliavimo (radiaci
jos) temperatūra. Ir pasirodė, 
kad spinduliavimo intensyvu
mas nėra pastovus, bet nuolat 
įvairuoja. Tas įvairuvimas kar
tais lyginasi net dviem nuošim
čiam. linkime konkretų pavyz
dį. Prileiskime, kad tam tikra 
apylinkė iš saules radiacijų! 
gauna 6,000,000 kalorijų šili
mos (kalorija yra šilimos kie
kis, kuris reikia suvartoti, no
rint pakelti 1 gramo vandens 
temperatūrą vienu laipsniu auk
ščiau). Dabar, jeigu radiacijų 
intensyvumas sumažėja dviem 
nuošimčiam, tai ir ta apylinkė 
begaus tik 5,880,000 kalorijų 
šilimos?

Saulės spinduliavime Dr. Ab
bot pastebėjo penkis skirtin
gus periodus, kurių ilgiausias 
tęsiasi 68 mėnesius. Per tą lai-| kiau, “tamstai nereikia turėti 
kotarpį saulės spinduliavimo geresnės rekomendacijos, pasi- 

• intensyvumas- laipsniškai kitę- sakius, kad esi. Lucijos Vesten- 
ja, — jis po truputį darosi in- raitees. draugas ir jos gydyto- 
tensyvesnis ir. intensyvesnis,; jas.” Tai tardama, ištiesiau 
kol pasiekia maksimumą. Po to jam savo ranką. Jis ją nuošir- 
per 68 mėnesius intensyvumas: džiai suspaudė ir tęsė toliau: 
laipsniškai mažėja. Pastebėta' ‘/Ponia Mina, žinojau, kad 
dar ir trumpesnių periodų, tes^ riuyytusios^gėlės draugė tu-

I patirti” —, užbaigė žodžius

:ta labai daug

rištus sū vaikščiojimu naktimis 
ir pastebi, kad tamsta ją išgel
bėjai. Didžiai tuo suįdomintas 
atvykau pas tamstą ir papra
šysiu būti tokiai gerai ir pasa
kyti man viską ką tamsta apie 
tai atsimenate.”

“Manau, daktare Van Hel- 
singe, kad galiu daug ką tams
tai pasakyti:”

“A, tai reiškia tamsta turi 
labai gerą atmintį faktams ir 
smulkmenoms? Ne visuomet 
taip yra su jaunomis mcaenš- 
kėmis.”

“Ne, daktare, aš viską dar 
tuo laiku surašiau į užrašus. 
Tamstai v 
tam yra reikalas.”

“O, žinoma, ponią Mina, tam
stai busiu labai dėkingas; man 
tai bus be galo svarbu.” Nega
lėjau atsikratyti pagundos jo 
kiek nesujdomhius; suinteresa
vusi — aš manau, kad ,tai pir
mo musų šio dalyko paragavi
mo užsilikimas — todėl pada
viau jam stenografuotą užrašų 
kopiją. Jis ją paėmė, ir manda
giai nusilenkęs tarė: .

“Ar galiu perskaityti?”
“Tamstos valia”, atsakiau 

kuo rimčiausiu balsu; Profeso
rius atvertė pirmą puslapį ir 
jo veidas susiraukė. Atsistojęs 
vėl man* nusilenkė:

“O, tamsta' esi labai gudri 
moteris”, tarė; “Man jau senai 
teko patirti; kad ponas Jonata- 
nas buVo protingas vyras, bet 
štai, ir jo žmona nuo to neat
silieka. Ar tamsta rfebusi taip 
gera ir padėsi man juos per
skaityti? Deja, aš stenografi
jos nepažįstu/’ Tuo mano špo
sas užsibaigė ir; tiesą pasaldus,

buvo didelė, plati, kiek pailgė
jusi už ausų. Veidas švariai 
nuskustas, pasižymėjo griežtu, 
keturkampiu smakru, plačiomis, 
tvirtomis, drebančiomis lupo
mis, aukšta nosimi, su judrio
mis, jautriomis šnervėmis, ku
rios, lyg ir išsiplėtė, kuomet 
jo tankus, dideli antakiai susi
traukė ir lupos tvirtai užsičiau
pė. Jo kakta buvo aukšta ir 
aiški, kylanti stačiai, bet stai
ga užsilenkianti prie viršugal
vio ir rodanti du toli nuo vie
nas kito išsikišusius kaulus. Jo 
apyraudoniai plaukai besidrai
kė prie kaktos, bet ouvo sušu
kuoti i užpakalį ir šonus; ir 
plačiai išsiskyrusios, dvi dide
lės mėlynos akys, greitos žva
lios ir jausmingos, arba vėl. 
griežtos. Jis pirmas pradėjo:

“Ponia Harkerienė, jeigu ne
klystu?” Nusilenkiau atsaky
dama “taip”.

“Buvusi panelė Mina Mur- 
rąy?” Vėl patvirtinau jo žo
džius.

“Minos Murray aš atvykau 
pamatyti, Lucijos Vestenraitės' 
gerų, tikrų draugę. Ponia Mi
na, mirusių reikalu aš pas tam
stų atėjau ieškodamas pagal
bos.”

“Gerbiamas daktare”, atsa- 
tamstai nereikia turėti

juos parodysiu, jei

“Pasaulis”, kartą pasakė Dis- 
raeli, “yra savo rųšies ratas, 
kuris visuomet apsisuka ap
link.” Tuo jis norėjo pasakyti, 
jog tas ratas sukasi maždaug 
vienodai. Kas metai mes lau
kiame žiemos, pavasario, vasa
ros ir rudens. Mes žinome, kad 
tie metų sezonai buvo praeityj 
ir bus ateityj. Vienok kartais 
įvyksta tokių dalykų, kurių 
mes nesuprantame ir. negalime 
sau išsiaiškinti. Imkime, pa
vyzdžiui, šią živrųą. 'Kuomet 
Kalifornijoj buvo saitą ir pasi
rodė sniegas, tai Chicagoj, New 
Yorke ir Naujojoj Anglijoj bu
vo galima vaikščioti be apsiaus
to, nes temperatūra šiekė per 
60 laipsnių šilimos. Tai 
negirdėtas dalykas.

Dalinai tas pat buvo 
nai. Visose Jungtinėse
jose (su mažomis išimtimis) 
žiema buvo daug šiltesnė, negu 
paprastai. Na, o vasara ilgai 
pasiliko žmonių atminty j. Net 
šiaurinėse valstijose žmonės 
turėjo tiesiog nepakenčiamai 
karštų dienų.

Kas atsitiko ? Kodėl įvyko to
kia nepaprasta permaina? Ne
jaugi oras persimainė ir mes 
daugiau nebeturėsime tikrų žie
mų ? Sakysime, sausio 14 d. 
Pennsylvanijos valstijoj buvo 
pastebėta gyvačių. Kanadoj, 
kur šalčiai paprastai yra dideli, 
šią žiemą darbai miškuose be
veik visai sustojo, kadangi ne
buvo sniego. O kai nėra sniego, 
tai vilkti medžius yra .labai ne
paranku.

Nejaugi oras yra pripuola
mas dalykas* ir niekas negali 
tikrai pasakyti, kokia bus se
kama vasara arba žiema? Prieš 
keletą metų buvo atsiradęs sa
votiškas pranašas Dr. Brown. 
Jis tvirtino, jog orą galima iš
pranašauti už kelių metų. Va
dinasi, pasakyti, kokia vasara 
ar žiema bus už penkių ar de
šimties metų. Tačiau jo teorija 
buvo tiek miglota, kad moks
lininkai į ją mažai dėmesio te- 
atkreipe. Visai kitoks reikalas 
yra su Dr. Charles G. Abbot, 
kuris neseniai paskelbė labai 
įdomų’ rastą apie oro įvairu vi- 
mo priežastis.

Dr. Abbot yra vienas žy
miausių Amerikos mokslininkų 
įr Smithsonian instituto sekre
torius. Jo specialybe yra saulė. 

}?ėr 80 metų jis tyrinėjo saulę 
ir jos įtąką žemei. Įvairiose pa
saulio dalyse jis įsteigė obser
vatorijas, kur jis-pata- it jo pa- 
gelbininkai stebėjo įvykstančias 
saulėj permainas. Tos observa
torijos randasi kalnuose, kur

Naujas Na 22 “Kovos 
gautas šiandie. Kaina 10c 
Klauskite- Naujienose „

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina tik 5 centai.

de-

laipsniškai mažėja.

Pirmadienį prie Fordo dirbtuvių Detroito priemies
tyje įvyko kruvinas susirėmimas tarpe policijos ir de
monstruojančios minios, kuriai vadovavo komunistai. 
Tame susirėmime vienas žmogus buvo užmuštas, treje
tas ar ketvertas mirtinai sužeistų ir kelios dešimtys 
mažiau nukentėjusių.

Sprendžiant iš spaudos pranešimų, tai buvo tikras 
mušis, kuris tęsėsi daugiau kaip valandą laiko. Policija 
ne tik vartojo lazdas, bet ir šaudė į minią. Demonstran
tai daugiausia svaidė akmenimis. Sakoma, kad skau
džiai sužeistų buvę ir tarpe policininkų.

Laikraščių versijos apie tuos žiaurius įvykius ne 
vienodos. Anglų telegramų agentūros pranešė, kad
monstrantai “užpuolę” Fordo dirbtuves, ir policija jas 
gynusį. Komunistų spauda skelbia, kad užpuolikai 
vę policininkai, o' ne demonstrantai, kurie maršavę 
miai ir norėję tik įteikti savo reikalavimus Fordui. Tie
sa bus veikiausia viduryje.

Nieku buclu negalima pateisinti policijos šaudymo 
į beginklę, minią, čia visgi ne bolševikiška Rusija ir ne 
fašistiška Italija, kur žmonėms nevalia išsižioti prieš 
valdžią. Bet iš antros pusės, mėtymas akmenims į po
liciją taip pat nėra tinkamas būdas išreikšti protestą 
prieš bedarbių skurdą. Demonstracijos vadai turėjo mi
nią nuo tokių ekscesų sulaikyti; o jeigu jie negalėjo 
sulaikyti, tai reiškia, kad demonstracija buvo bldgki 
suorganizuota ir jos dalyviai, buvo išstatyti bereikalin
gam pavojui.

' Komunistai atšaROrhybėš už tai nenori praniuti. 
Jie stengiasi iš tų kruvinų įvykių tiktai pasigaminti 
medžiagos savo partinei 
“centro biuro" išleistam

bū
rą-

agitacijai. Lietuvių frakcijos 
atsišaukime sakoma:

rie tęsiasi po 451 mėnesitiš-, 25; ri būti, gera, bet aš dar turiu 
11 ir 8 mėnesius. patirti” užbaigė žodžius

Pirmas žingsnis buvo patik- niandagiai nusilenkdamas. Pa- 
rinti, ar periodai iš tiesų karri klausiau jo to. vizito tiksiu, to^ 
tojasi. Surinkti daviniai paro- dėl nieko nelaukdamas vėl pra
de, jog taip iš tiesų yra. Tąsyk,į dėjo:
pasiremdamas savo tyrinėji* f ‘'Perskaičiau tamstos laiskuą 
mais, Dr. Abbot padarė spėji* i Liitiijar. Dovanokite: man, bet’ 
mą; kaip saulės Spinduliavimas tyrinėjimus turėjau! kur nors; 
įvairuos 1931 m. Jo spėjimas pradėti, o nebuvo ko paklausti, 
pasirodė visai "teisingas. žinau, k.a<J tamsta su ja buvai 
,! 5 SbkądaS žingsnis/ j buvo I pa- Whitby mieš^|^^. Jį irgi lęąr-- 
tirti,t-ar!! kartais tiįrp ių -šhules tais padarydavo, uzrašiis į diė- 
spinduliavimo ritmų ir oro per- nynų — nėra ko tamstai ntl- 
mainų^nėra kokio nors ryšio. Istebti, ponia Mina; jos dieny- 
Pasirodč, kąd taip; Vadinalįd buvo pradėtas tamstai iš-, 
saulės spinduliavimo intensyvdr važiavus, tamstos užrašų pa
muš daro tiesioginės įtakos, mu* pP^gzdžiojimas; jame ji neaiš- 
sų orui. Įdomu dar pastebėti ir kiai prisimena apie įvykius su-

Už ką balsuoti
- - SLA. Vakarų Vcikįėjų Komitetas ir taip pat Pittsburgbo. 

Brooklyno, MassachuMtrs ir Connecticuc pažangieji SLA. vei
kėjai- pataria, balsuojant, dhi ant Baloto kryželius , taip, kaip 
nurodyta žemiaus — ties Bag&liaus, Gugio, Bakano, Stungio 
it Bronuio vardais.
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Lietuviai Gydytojai
šią .i. Mj3> Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Urarnmkais Kervergais ir Subaroms 
2420 W. Marųuette Rd. arti WesternAv. 

Phone Hemlock -7828 
Panedėliais. Serędomis ir Pėtnyčio -is 

1821 So Halsted Street

prie patentų. 
k noki f vilki 
ap»4naojlmii __ 
sumanymų. P r I siųs
kite braižini ar mo
deli dėl inįitrukeiĮų. 

g“®’ DYKAI 
n®M°KAM08 kny- KNYGELD
gutės *‘Ho\v to Ob* 
taln a Patent” / Ir “Record of In- 
vcntlon” formos. Nieko neimami 
Ui Informacijas kų daryti. Susi- 
faifnėjlmal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

Penktadienis, kovo 11, 1932—7--------------------------
Kfl* " ...........................* J

CHICAGOS
ŽINIOS

Banditai žino savo biznį
Banditai padarė holdapą Me- 

yėr Wasermanui, grosernių 
grandinio menedžeriui. Jie at
ėmė iš jo, prie namų, kuriuose 
jis gyvena (3815 Wrightwood 
avė.) $290. Nepasitenkinę tuo, 
jie iškratė paką grosernės reik
menų, kur j Wasserman nešėsi. 
Tarp jų 
Jie žino

banditai rado dar 
kur ieškoti.

$50.

Pasikorė
Progdiuška, 4732John

Avers avenue, pasikorė. Buvo 
bedarbis, turėjo porą namų. 
Jisai pasikorė sulaukęs bilą 
$286.06 taksoms mokėti.

Iš automobilio tiesiai 
gatvekarį

Prie Clark ir Archer gatvių 
susikūlė du automobiliai. Kada 
važiavusieji išsirito iš laužo, jie 
pasigedo vieno save pasažierio, 
būtent John Jalovuch, 1813 No. 
Washtena\v avė.

Kiek toliau pastebėjo betg 
kažin kodėl sustojusi ne vietoj j 
gatvekarį. Pasirodė, kad užpa-! 
kalinėj to gatvekario platfor- 
mėj Jalovuch, truputį prisvai- 
gęs mėgino ką tai konduktoriui 
aiškinti.

Kaip pateko i gatvekarį Ja- 
voluch? Kai automobiliai susi 
kūlė, tai Javolueh tapo įmes
tas j gatvekarį, šiam važiuojant 
pro šalį.

Chicagos ir Detroito po 
licija ieško kidnaperio

Chicagos ir Detroito polici
ja ieško Joseph O’Riordan'o 
profesinio kidnaperio. Riorda- 
no bendrai papasakoję polici
jai, kad jis pirm poros savai
čių dingęs iš Detroito ir iš- 

’ vykęs į rytines valstijas stam
biam “bizniui”. Nužiūrima, kad 
rasi Riordan prikišo pirštus 
Lindberghų vaiko pavogimui.

Paleisiąs darbininkus
Naujas Cook kauntės aseso

rius .1. L. Jacobs numato, kad 
teks paleisti iš asesorių ofiso 
tne šimtus su viršum darbinin
kų. Iš 491 darbininkk tepalik- 
sią tik 99. O ateity, jei reikė
sią daugiau darbininkų, tai im
siąs juos sulyg jų kvalifikaci
jomis, t. y. tinkamumu darbui.

bu Raino bankai išmo
kės $77,000

Balandžio 1 dieną dviejų Bal
no bankų depozitoriams bus iš
moksta $77,000. Vienas tų ban
kų yra Bryn Mawr, o kitas 
Brainerd State Bank. Išmokės 
10%.

Mk ... ....

Express”; kitokie numeriai
United Artistą teatfe — 

savaitę pasirodo paveikslas 
“The Grceks H’a'd a \Vord for 
Them”; kitokie numeriai.

Chicago teatre— pradedant 
kovo 11 d. būs rodomas pavei
kslas “The Cisco Kid”; kitokie 
numeriai.

Oriental teatre—pradedant 11 
d. pasirodys scenos produkci
joj Doro thy Ma Okai! su savo 
trupe; paveikslas “Wayward>*: 
kitokie numeriai.

$5,652,262 nuostolių dėl 
gaisrų

Scena iš rusų kalbančios filmos "Dono Kazokai”, kurią šiandie pradedama 
rodyti Punch £5 Judy teatre. Tai sujudinanti meilės drama, kartu plačiai vaiz
duojanti kazokų gyvenimą prieš ir po karo.

Apiplėšė tėvus
Neseniai banditai 

Fredą Sherman ir jo pačią 
So. Washtenaw avė. Abudu yra 
aklu. Policija suėmė jų sūnų 
21 metų, kuris prisipažino, kad 
jis užleidęs plėšikus. Sūnūs 
taipjau aklas. Iš seniu Sher- 
mar.ų atimta $101, visas jų tur
tas.

Tyrinėja Northvvestern 
State banko reikalus

bVinbe;

State b.'n ko reikalus 
vo lenki! pini,

Vienas to b.
vęs 

<>/•)!

•pe

U U),

i c

de-Veikiantysis Ugnegesių 
partamento komisionierius ra-

1931 metais Chicaga turėjusi 
nuostolių dėl gaisrų $5,652,262.!

portavo merui Cermakui,
kalautų gerą api pasak ujimą 
duoti, kaip atrodo brangmenos,

■apiplėšė kurias turite? Toks apipa’sako-
1320 j imas arba aprašymas yra bū

tinai reikalingas, jei kas su ju- 
! mis atsitiktų.

Jeigu pražūtų jūsų laikrodis,; 
jus turėtumėt pasakyti koks 
laikrodžio numeris yra, T 

I viršelis atrodo, etc.
Nešiokitės knygelę su apr?

| šymu kaip jūsų brangmenos at-1 maudynę saulėj ,kur galima bu- 
' rodo. | tų išsirengti nuogiems. Rezo-

Visuomel bukite atsargus, kai! liucija pavesta komisijai, kuri 
patenkate miniom Nerodykite! prižiūri parkų ir žaismaviečių 
savo pinigą tose vietose, kur reikalus.

■fųs esate įiep. zįslami. Parody
mas pinigų <u- brangmenų g< I, 
paskatins piktadarius pasekti

i jus ir apiplėšti.

Reikalauja saulės mau 
diriiu

bu-

te

,, 4

maniem

tč, 24 m., 
000 aut i' 
berg į 
teisme
turėti $1,000, kaip pirmą dali 
p-askęlos sugrąžini m ui.

Įspėja chiiagiečius
Policijos komisionierius Ja 

mes P. Allmau sako:
Ar galėtumėt, jei kas parei

Lai kits daua relflkla 
Neriai-x 

klnduml su 
i savo

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglatered Patent Attorney 

♦3-A Security Savlng* A Commcrclsl 
Bank Dulldlng

CDlrectly aoross Street from Patent Offlce) 
VVA8HINGTON, D. C.

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

Te!. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
oao 6 iki 9 valandos vakare

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Stree!

Valandos- 1—3 ir 7—8 
Seredomu ir nedėiiomis pagal surarrj 
Reiidenctja 66 28 So Rtchmond Street 

Telefonas Republir 78h8

Phone Boulevard 704 2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

1615 So. Ashland Avė.
irti 4 7tb Street

’RINEj

Phon» Boti lev į i <1 84X1

DR.MARGERIS
Valandos nuo 10 rvto iki 2 po pierų 

uo 6:30 iki 8*30 vakare Sek 
madieniais nuo 10 iki 12

Dr. Vinccnt C. Steele 
Dentistas 

11X0 Archer Avenue

Hemlock 8 I 5 I
DR. V. S. NARES

(Narvaurkas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

£4 20 Murųuette Road

01) R EYF.
Night and Morning to kecp 
themClean, Clear and Hcalthy 

Write for Free uEye. Care” 
or ,fEyc Bcauty" Išnok

Mutino Co.,l)cpt. H. S .9 H. GMoSt ..Chivngo

Valandos 9 — 12 7 —9 Anrrad'enj II
Kei virta«1ien. vakarai, paual susitarimą

Ofiso ii Rez Tel Boulevard 59 1 <

DR. BERTAS!]
T5fi W. 3511. SI.

(Cor of 5 5rh U 
Ofiso valandos nuo I ■ 5

Ncdėldien

DR. HERZMAN
-- Iš RUSIJOS -

Halsted Srs ] 
nuo h5O-8 

pag.il on.nrrj
30

J

M rs.
JARUSU

Al

Albany A v.
Phone 

Hemlock 9252

Graborini

Miesto tarybon Įnešta rezo- 
kaip jo Jiucija, kuri prašo leisti užtvęr- 

; ti Rogers Park maudymosi vie
toj tvorą ir tuo budu padaryti 

1 «•!••• 1 .. K...

Peter Conrad i
FOTOGRAFAS j 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

730 W. 62 St.
Te). Englewood 5840 j

•Uįso tt R</ U' įįVlivIO)

per 25 me- 
s chirurgas

■ * veka

■ en vagi u t. 
c ij os- dephrtamen- 
j u pildydami duo
na t m imu.,..

Teatruose
McVickers teatre—‘•paveikslas 

“The Man Who Played God”; 
kitokie numeriai.

Roosevelt teater—vis dar te- 
berodoma paveikslas “Shanghai

nai

valandą vak.
17 metų am-
16 d., 1915

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

ietuves

756 W. 35th SL
< Cor of 35th U Halsted StS) 

Ofiso valandos nuo 2-4 nuo 7-9 
Ncdėldieniai. pnual sm arti

chroniška.
vaikų pagal i

X Rav ir kitokiu*

Siuntinio .skyrius «• 
<Ih{h> kasdit tilto 8 v ryti 
tki vh! vak Neilėldieuiai 
uuu '• v ryto iki 1 v p p

S. M> SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel Roosevelt 7532

i Daktaras V. A. inkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 

Gvdo savo ofisr patinusias

Valandos nuo

l 14.5

IKK)

išsipurusias i

7 iki 9
i 2

v

į Gvdr» uaiftia* n 
rų moterų 

i metodu* 
prietaisus

į Ofisas n Laboratorija
1025 IV i8r/> St., 

Valandos: nuo Iv 
nuo 6 iki 7:30

l’cl Canal
Rezidenr i jos

Hųd> Park 67 5 5 ar

ligai vy 
naujausiai 

i rlrktroi

netoli Morgan St 
I— I 2 pieių ir 

va! vakaro

ech tonai
R and oi p h 6X00

(tirtai

U MIpWIFE I................ ...... .... -....................—------!

6109 somh dl Suzana A. Slakisi

Akių Gydytojai

Spectultstf Moterų it Vaikų Ligų
4145 Archer Avė.

Vai 10 iki 12 ryto: 4 i£i 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. it Ketv iki 8 vai ) 
Seredomis ir nedėiiomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez Tel Hvdr Park 3395

4 729 South Ashland Avė.. 2 t u bot 
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 
ya karo Nedčl nuo 10 iki 12 v, 'ieną 

Phone Midway 2880

APOLONIJA NOVICKAITE
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko

vo 9 dieną. 7:10 
1 9 52 m., sulaukus 
žiaus. gimus sausio 
m.. Chicagoj.

Paliko dideliame 
šerį Bronislavą. 
Apoiioniją ir dėdę Pranciškų Juk- 
mus ir ciocę Oną ir'dėdę Kazimie
rą Juknius. 2 pusseseres — Bro- 
nislavą ir Marijoną ir pusbrolį 
Antaną ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3219 
So. Auburn avė., tel. Yards 1 65 5.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
kovo 14 dieną. 8 vai. ryte iš da
mų į šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos, pa
maldos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Apolonijos Novickai- 
tės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiantį daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Biolis, Ciocės, Dėdės, 
Pusseserės, Pusbrolis ir 
Giminės. '

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 

darbu busite nžganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

nuliūdime se- 
brolį Joną, ciocę

JUOZAPAS ZUBAVIČ1A

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
dieną kovo mėn. 1931 m., 
laukęs 4 3 metų ^amžiaus.

Paliko dideliame 
su n u -- 
dukterį 
Jokšių, 
ką Edvardą.

Penki mėnesiai po tėvelio mir
ties atsiskyrė nuo mUs ir nuėjo 
amžinastin ir jo moteris, o musų 
motinėlė, Elzbieta Zubavičienč.

Liūdnai atminčiai musų bran
gių tėvelių bus laikomoji Šv. Mi
šios, Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčioje panedėiy, 14 d. kovo mėn. 
1 932 m. 8:00 vai. ryto. Kvie- 

gimines, draugus ir 
atsilankyti į painal-

su-

du 
Petrą.

nubudime
Vladislovą ir 
Oną, žen'’ Kazimierą

marčią Agniešką ir anų-

čiame visus 
pažįstamus 
das.

Mes (Jus Musų brangiausi tė
veliai niekuomet neužmiršime. Jus 
pas mus jau nebesugrįšit, bet mes 
ankščiau ar vėliaus pas Jus atei
sime. Laukit mus ateinant!

Nuliūdę lieka
Sanai, Duktė, 2
Marti ir Anūkas.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems rėika* 

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAČO. ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sufiryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris «sti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, hervubttimo' skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro 
dančią mažiausias klaidas Specialė arvda 
atkreipiama į mokyklos vaikus Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėiiomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tct Yard? 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

t

ANNA KUBILIUS

m..

ko
ryto 
am-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vo 9 dieną. 11:00 valandą 
1 93 2 m., sulaukus pusės
žiaus, gimus Lietuvoj. Rietavo pa
rapijoj.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Vladislovą, gimines ir draugus, 
o Lietuvoj brolius — Feliksą ir 
Stanislovą Bernotus.

Kūnas pašarvotas, randasi Ma
žeikos koplyčioj. 3319 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, ko
vo 12 dieną. 8:00 vai. ryto iš 
koplyčios į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Anna Kubilius gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai- ' 
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Vyras ir Giminės,.

Laidotuvėse paarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

KOPLYČIOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA ir N AK i’J 
vien Visuomet teikiame širdingą, aimpatingų ir ramu 
p»t»rn»vimii. kuomet jia vr» labiausiai reikalinga* 

J. F. EUDEIKIS & 00.
JŪSŲ GRABOMAI 

Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue
Vui TMor.*l, YARDS. Į74!.,.ir ...Į74J

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. I iki 3 d. ir 6:30 iki 9130 v

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
♦ 631 South Ashland Aveniu 

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

7 iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 12 
Rez Ttlephone Plaza 3200

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki I po pietų.
4 n 6 iki 8 vak. Nedėbom nuo 

iki 12 dieną.
Tėlephonai dieną ir naktį Vtrginia

2 iki 
10

0036

Rez 6600 South Artestan Avenut 
Pbone Prospeci ,6659 

Ofiso T d. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO ILL

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos T ei. Drevei 9101 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St. 
arti 3 1 st Street 

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

7 iki 9 vakaro. Nedėiiomis ir 
šventadieniais 10-12 dieną

Advokatai

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

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

Tel. Wesi 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St.. Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
5 3 23 South Halsted Street 

Tel Boulevard 13 10 
Valandos: nuo. 6 iki 8 vai kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedelioj nuo 9 iki 12 rvto

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

3307 Auburn Avė
CHICACĮO ILL

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Nedėiiomis nuo 10 iki 12
8

Duokite savo akis išegzaminuoti

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20* m.
4 64 9 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 6487

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visų akių

13 27 So. 49tb Ct

Telefonas •

Cicero 3724

1646. W. 46th Si

Telefonai • <

Boulevard 520*

Boulevard 84 I 3

$$

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių
1801 South Ashhmd Avenue

Plati Blg. kamp 18 St. 2 inkštas 
Pastebėkite mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 vaka
ro. Rootn 8. Phone Canal 05 23,.

Lietuviai Gydytojai

SVARBI ŽINUTE 
DR, M. T. STRIKOL 

Lietu vys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į nauj.. vicią po nr.
4645 So. zCshiand Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 ik. 8 vakare 
Nedelioj pagal sui rt> 
Tel. Boulevard 7 S 20

Namai:
6641 So. Albany Avė.

' Tel. Piospeci 193 0

A. K. Rutkauskas, M. D
44 4 2 Šauti), Wet,tetn Avenue 

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 
nuo

9 iki 1 I valandai
6 iki 9

ryto 
vakaro

DR. J. ,J.KOWA/i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 23 59 So. Lcavitt St. Canal
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 

. Nedelioj pagal sutartį

5KAS

0706 
9

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 VVesl 22nd Street 
Arti Leavin St. 

į'eletnna> Canal 255 2 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisai 7 7 VV Washington St
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel Hyde Park 3395

JOHN B. IWDEN 
(John Bagažiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1(15 IV Adams St., Room 21.7
Telcpbone Randolpb 67 27 

Vakaroti 21 51 W I2nd St nuo 4-9 
. Telepbonz Roosevelt 9090 
Narni. 89 rvir Tel. Republic 9600

BADŽIUS
iSIAS UĖTuVfcS
RIUS CHICAGOJ

. r:.
LAidotuVės* I
ju Otriau ir ‘pigiau 
nigu kiti tddel, 'kad 
priklausau^ prie gra

bų isdirbyštes 
;.:0Fl$AS-t'

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238* JŠt.

Tel. Victory 4088

1

A. L Davidonis, O.
4910 So. Michifcan Avenue

... , Tel Kenwood 5107
Valandos : L

nuo 9 iki D Valandai r^tr: 
nuo 6 Jki 8 valandai s vakar* 

apart iventadieriio ir ketvirtadienio

gydytojas Ir cBirOrgAs

3243 So. Halsted Street
Ofiso’Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

'**' '■ ■ ‘i1*' W Si *■ ■ ’’

DR. A. L. YUSKA 
2422 VV. Mar,quette Rd. 

kampas 67tb ir Artesiato A Ve. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 Iki. 11 rytų, ppo ?-4 
ir 7«9 po pietį, seiredomi po pletų ir 

nedalioms pagal susitarimą

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

• 4631 , Athland Ava.
Tel. Boulevart 2800

Rtz. 6515 So RocktvtU St.
Tel- Republic 9723

DR, A, J. GUSSĖN
MteTUVte 6ĖNTISTAS 

Vahndos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
ntdėlioniis tfaįal sūtartį.
4 84 7 west 14th Street, 

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

•

. ... LIETUVIS ADVOKATAS
155 N. Clark St., Room 909

Telėphone lėranklin 5745 ,
Namai.-3117'S. Union A Ve.

Telepbonc Victory 2213

4®
. ',. ji



Penktadienis, kovo 11, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Valerijos Čepukaitės 
koncerto proga

Rašo—NORA

MHIlimn i -■ ii-iii į i , „ „ ,

liausią kentėjimą ir jausmą. 
Bet jis buvo, kaip I landei, vie- 

iŠ tų kompozitorių, kurie 
apeliavo anglų publikai.

'Kaipo kompozitorius kameri
nės muzikos, o ypatingai sim
fonijų ir oratorijų, Mendelssohn 
buvo didelis. Jisai yra žino
mas kaip retas kitas kompozi
torius buvo žinomas, ir laikui 
einant jo garbė vis auga iš 
priežasties jo nepalyginamai 
melodingų ir gražių kurinių.

■ ?

Iš Chicagos Lietuvių 
Moterą Kliubo 

darbuotės
Rašo NARE '

Lietuvis užmuštas | 
berenkant anglis

Muzika kiekvienoje formoje yra 
įdomi ir daugelyje formų žavė- 
janti. Muzika yra gausi ir jos 
visur pilna, taip kad žmogus ku
ris auklėja meilę muzikai, bus tik
ras turėti draugų ir malonių 
ryšių.

PROGRAMO KURINIŲ 
PAŽYMĖJIMAI

(Pabaiga)

(šiuomi noriu pareikšti savo 
padėkų poniai Lulu Raben-Mi- 
cevičienei, smuikininkei ir mo
kytojai, už nekurias pastabas 
suteiktas man liečiant kaiku- 
riuos viršpaminėtus smuiko kū
rėjus),—Nora.

Panelū čepukaitė pasirinko 
savo dalį progiumo pradėti pa
garsėjusio smuikin.nko ir kom
pozitoriaus Kreisler’io kuriniu 
“La Gitana“. Krcisler’is ; 
vienas tų muzikų, kurie visuo-1 
met įstengė prisitaikyti prie 
visokių laikų. Kuomet ispanų 
ritmo Įtekme buvo pasklydus! 
šioje šalyje, tai Krcirier’is bu- 

: s . aikurti, tarp kitų 
Jo vci.irlų turinei. taip v. dūla
mo 4 tango lilt“, ir viršpamir.ė- 
ca veikalu. “La Gitana” 
„imtinai jo tvarinys ir nė 

mat. o?as ne cutvarkytas

BridgepDrtas
i žinomas Bridgeporte 

p. Povilas Makuška išleido savo 
Bronisę į 

Beauty Culturė College. P-lė 
Bronisė iš jaunų dienų seka 
savo tėveli į biznį.

Mes, fcridgeportiečiai, veli ja- 
\ kuo geriausio pasisekimo 

lai Brcnisei. -Bridgeporlietis.

Plačiai 
p. Pz .ilL. 

yra vyriausią

Marųuette Park

ko

pa
uth West American Lithua- 

nian Political C ub

' Valerija čepukaite. Jos koncertas įvyksta 
šiandie Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Pradžia 7:30 vai. vakaro.

Keturi nauji nariai prisirašė į Kapinėse, Justice Parke.
Ilsėkis, mylimas broli ir dč-

Kazimierą Zupkų suvažinėjo 
garvežis berenkant ant 

bėgių anglis

40

yra

J . r ją :m ' '"'s mok; ką p-lė 
če.ukrilė atvaizduos Giusepps 
Tari ni kuriniu—Sonata in G 
minor. Turtini, garsus italų 
muzikas ir kompozitorius, gimė 
Pirano, Istrijoj, 1692 metais, 
mirė Paduoj 1770 metais. ‘Jam 
bepildant tėvų troškimą, kad 
mokytųsi kunigystės, jo pirmos 
smuiko lekcijos sustiprino jo 
karštą ilgėjimąsi svietiškos kar
jeros. Pagaliaus jo tėvas suti
ko pavelyti jam studijuot advo
katūrą Paduoj, bet muzika, ypa
tingai smuikas, buvo jo patrau
kimas.

Tartini, turėdamas nepapras
tą kombinaciją artistiškų ypa
tybių aukščiausio laipsnio, rilldė 
suvirš pusę šimtmečio neginči
jamą autoritetą smuiko grieži
me netiktai Italijoj, bet Vokie
tijoj ir Francuzijoj. Jisai buvo 
lygiai iškilęs kaipo pildyto jas, 
mokytojas ir kompozitorius. 
Stovėdamas ant slenksčio mo
demiško pasaulio muzikoj jisai 
kombinuoja su geriausiomis 
charakteristikomis senosios 
mokyklos nekuriuos pamatus 
moderniškos muzikos. Patsai 
būdamas apdovanotas indivi
dualizmu jisai buvo vienas iš 
pirmųjų pareikšti teisę indivi
dualizmo muzikoje. Tačiaus 
tuo pačiu laiku mes neturime 
ieškoti jokių svarbių atmainų 
tradicijinių formų jo kūriniuos.

Dauguma iš Tarti n i kurinių 
turi savyje aukštą poetišką ir 
net dramatišką charakterį. Jo 
melodijos turi ypatingos grožy
bės svajones ir melancholijos, 
bet tvirtas ir energiškas tonas 
yra lyginai jo valdyme.

gyrė de- 
republikb- 
jie visuo- 
taip pat, 

O po rin-

prie kliubo.
Susirinkimas užsidarė 10:30^de, Vincai, ten ramiai. Mes gi 

vai. vakaro. Susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno 
mėnesio. —J. B.

Rožių žemt

Hubay, gimė Budapešte, buvo 
mokinys pagarsėjusio Joachim, 
tsip-gi buvo profesorius smuiko 
Bruselyje. Jisai turi parašęs 
kelias operas, concertos, etc;, ir 
tarp jo kurinių, mažesnė for
moje, yra “Hyeri Kati“ (czar- 
das scena), kuri talpina savyje 
pupuliariškas vengriškas melo
dijas.

.-ovo 5 diena South West 
. ii. ic. ikos Lietuvių Poli viko j 
Kiiubas laikė mėnesinį susirin
kimą J. Mežlaiškio svetainėje, 
2453 West 71 st. Susirinkimą 
atidarė pirm. A. Valiukas 8:30 
vai. vakaro. Pakvietė visą val
dybą ir narius prie tvarkos, 
perstatė keturius svetimtaučių 
delegatus iš demokratų partijos 
pakalbėti.

žinoma, kalbėtojai 
mokratus ir peikė 
nūs. Tai jų spyčiai, 
met daro daug-maž 
kai ateina rinkimai,
kimų jie pasidaro draugais ir 
teisingais, nesikiša vieni į kitų 
reikalus, nemato k.as daroma 
jų privačiuose ofisuose.

Nutarimų raštininko raportas 
priimtas vienu balsu. Taipgi 
priimti valdybos raportai. Ba
liui rengti komitetas pranešė, 
kad parengimas busiąs atei
nantį mėnesį, balandžio 6 dieną, 
toj pačioj svetainėje, kur laiko
mi susirinkimai. Yra užkviesti 
dainininkai programui išpildyti. 
Bedarbiai kliubo nariai bus lei
džiami už dyką, sendvičiai bus 
dykai, nes Marųuette Parko 
biznieriai pasižadėjo paaukauti 
užkandžių kliubui. P-as M. Nar- 
vidas duos duoną ir iškeptą 
kumpį; taipjau ir kiti biznieriai 
pasižadėjo parengimą remti.

Atėjus klausimui, už kuriuos 
kandidatus kliubas balsuos, ki
lo karštų diskusijų. Apkalbėjus 
klausimą, nutarta indorsuoti 
Julių Link valstijos sekreto
riaus vietai, Len Small guber
natoriaus ofisui ir G. Lehr į' 
13 vvardos komitimaną.

Lehr yra plumberis ir daug 
i lietuvių pažįsta, gyvena šioj 

adresu 3245 West 64 
kalboje jis išsireiškė, 
visi lygus — biednas

Rožių žemėje kiaušiniai 
gesni, ne kad bulvės. Nesiklau
siau nė daktaro, ar sveika val
gyti kiaušiniai, pats savo iš
mistu pradėjau šveisti, pama
tuodamas tuo, kad < pigiau jie 
atseina, nei bulvės, o ir skusti 
nereikia: tik pramušei ir ryk 
kaip kalakutas kliackus.

Mat, kai dauguma darbinin
kų nedirba, tai ir šeimininkės 
nebenori dirbti. Jos sako: jus 
tingite dirbti, o mes dar jums 
turime valgius gaminti ir šerti 
jus kaip arklius!

Iš tikrųjų, šiais depresijos 
laikais priseis visiems staini- 
niais ir staininėmis virsti ir 
laukti kol kapitalistai pašauks 
prie darbo.

O jeigu nesulauktume nė to 
darbo ir pinigai išsibaigtų, tai 
tektų kojos pakratyti, žinoma, 
be kojų kur kitur eisi;, kaip tik 
pas Dievą arba pas nelabąjį j 
pragarą, šiuo laiku yra gan 
lengva tos dvi vietos pasiekti.

Dabar lėčiau nebrangi nė 
mėsa pas mus. Bet kad mėsoj 
yra daug bakterijų, tai aš jos 
nevalgau jau antrus metus. Aš 
valgau tuos valgius, kuriuose 
nėra bakterijų. Tur būt, kad 
mano toks kūnas, jog bakterijų 
nemėgia. Pagalvojęs nusita
riau, kad nereikia kūną bakte
rijomis kankinti, jei noriu su
laukti depresijos galą.—R.

[Well, well—norėčiau žinoti, 
ar gyvena žmogus, kurio kūnas 
nebūtų bakterijų inkiubeito- 
ris.—X.] -

pi-

kol gyvi busim, kas pavasaris 
atlankysim kapines ir pasodin
sime aht tavo šalto kapo nors 
po keletą gėlių.

B. Vaitekūnas, brolis; Vitol- 
da Vaitekūnas, brolienė; Mari
jonas, sūnys; Irena, duktė.

North Side

Buvusių Bijūnėlio Choro 
dėmesiui

narių

šiuo noriu pranešti visiems 
'buvusiems “Bijūnėlio“ choro 
nariams, kad šeštadienį, kovo 
(March) 12, Almira Simons 
svetainėje, 1640 North Han
cock Street, įvyks repeticijos 
ir generalinis susirinkimas kon
certui ir vaidinimui, kurį ren
gia dabariinis Bijūnėlio v choras 
ir buvusieji jo nariai. Choras 
pildys savo programo dalį, o 
senesnieji buvusieji nariai pa
sikvies jų buvusius mokytojus, 
p. Petrą Sarpalių ir Dy. Mont- 
vidą ir išmokę - tam vakarui 
dainų pildys savo programo da-

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubafc, kuris jau keli metai 
dirba labdarybės darbą lietuvių 
tarpe, rengia pavasarinę pra
mogą, formoje Velykųv margu
čio, neturtingų lietuvių vaiku
čiams. šis įvykis atsibus 19 
d. kovo Chicagos Lietuvių Au- 
ditoriume antrą valandą popiet. 
Bus duodaųias vaikučių pasi
linksminimui specialiai pritaiky
tas programas, sutvarkytos 
tarp jų pačių žaismės, duodami 
gražus margučiai, , skanus py
ragučiai ir gėrimėliai. ♦

Ponia Pi varu n a s, kuri
pirmininkė minėto kliubo Lab
darybės Komiteto, nenuilstanti 
darbuotoja šiame veikime ir su
manytoja šios pramogos, prašo 
pranešti, kad visi tie iš netur
tingų lietuvių vaikučių, kurie 
nori dalyvauti šioje pavasarinėj 
iškilmėj (aišku, tas viskas bus 
duodama kaipo dovana vaiku
čiams), iš anksto užsiregistruo
tų savo apielinkesiKbėgyje tri
jų dienų: kovo 14, lo ir 16 die
nomis sekančiose vietose:

Bridgeporte: p. W. J. Stan
kūnas, 3315 So. Halsted St.

18-tos apielinkeje: ponia L. 
Sabonis, 2019 Canalport Avė.

Westsidėje: p. F. Balčiūnas, 
2212 West 23rd St.

Town of Lake: ponia Piva- 
riunas (kepykla), 4620 So. 
Marshfield Avė.

Marquette Park: ponia E. 
Masiulis, 6641 So. Western Avė.

Visi užsiregistravusieji vai
kučiai turės susirinkti į regist
racijos vietą pirmą valandą po
piet tos pačios dienos, tai yra 
19 d. kovo, iš kur, globoje šio 
Kliubo narių, bus atvežti į Chi
cagos Lietuvių Auditoriumą.

Kazimieras Zupkus, apie 
m. amžiaus, nevedęs, kovo 8 d. 
išėjo parinkti ant geležinkelio 
bėgių iš ąnglinių vagonų iškri
tusių anglių. Jam berenkant 
anglis atbėgo garvežis, kuris 
ant jo užbėgo ir sutrynė savo 
sunkiais ratais,

Velionis paėjo iš Kėdainių 
apskr. Paliko brolį Tamošių.

Kūnas pašarvotas yra Eudei- 
kio koplyčioj, 4605 S. Hermi- 
tage Avė. Laidotuves bus šešta
dieny, kovo 12 d., 2 vai. po piet, 
iš koplyčios j Liet. Tautiškas 
Kapines.

... > n-r- ~~........ .................... .....

tymo svarbių reikalų ir užsimokėti mė
nesines duokles, kad nelaimei atsitikus 
nebūtų keblumo. — Valdyba.

■ '■ 1 ■

Kan. M. X. Mockus. Debatų vietoj 
aiškins: “Kodėl Alginiai Darbininkai 
Vargina Viepi Kitus?” Taipgi bus aiš
kinta ir kitokį žvarbus klausimai. Bus 
akyva paklausyti. {vyks Bridgeporte, 
Lietuvių Auditorijoj, žemutinėj svetai
nėj, subatoj, kovo 12 d.. 7:30 vai. vak. 
Kviečia visus atsilankyti. Komitetas.

Dr-ste Lietuvos Vėliavos Am. No. I 
laikys mėn. susirinkimą kovo 13, 1 vai. 
dienu, A. čėnos svet., 4501 S. Paulina 
St. Narius meldžiame atsilankyti, nes 
bus daug svarbių dalykų apsvarstyti.

— Valdyba.

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

LIGŲ 

galvos 
galvos 
ir pa*

PRANEŠIMAI
Kriaučių Lokalas 269 A. C. W.

A. susirinkimas įvyks pėtnyčioj March 
1 1 d., Amalgamated Centro Name, 333 
So. Ashland Blvd., 7:30 vai. vakare. 
Bus daug svarbių reikalų. Taipgi bal
savimas referendumo dėl atidėjimo kon
vencijos vieniems metams. Malonėkite 
dalyvauti visi. — Valdyva.

Unitų L. B. Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks kovo 1 1, 1932, 8 v. v. 
kliubo svetainėj. 4558 So. Marsbfield 
Avė. Gerovė kliubo reikalauja narių 
atsilankymo j susirinkimą dėl apsvars-

of

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą, sausumą ar riebumą 
odos, sustabdome plaukų slinkimą 
gelbstint 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. rak 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. dieną.

Kitą laiką pagal susitarimą.

MADOS MADOS
£ I

Biblijos Studentų 
PRAKALBOS 

Su paveikslais temoje 
“Pranašauta Dievo rūstybes 

diena jau prasidėjo“ 
Kalbės S. BENECKAS

Subs»to.i. Kovo 12 dieną 
McKINLEY PARKO SVET. 
arti Wcstern Avė. ir 39 St.
Pradžia 7:45 vai. vakare

Programas bus įdomus, susi
dės iš giesmių, prakalbos ir 
paveikslų. Kviečiame atsilan
kyti visus.
Įžanga liuosa. Rinkliavos nebus 

Rengia ir kviečia
Jehovos Liudininkai.

Kaip viena moteris į sa
vaitę prarado 10 svarų

Mrs. Betty Luedeko 18 Dayton ražo: “AB 
vartoju Kruschen. kad sumažinti svarumą— 
aft netekau 10 svarų i vieną savaitę ir ne
žinau kaip ji ir rekomenduoti**.

Kad nuimti riebumą lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę Baukbte- 
lio Kruschen stikle karBto vandens ryte prieS 
pusryčius — tai yra gaurus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka. kurios 
užtenka 4 savaitėms visaj mažai kainuoja. 
Gaukite j| pas bilo aptiekininką Amerikoje. 
Jeigu Si pirma bonka neįtikins jus. kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— pinigai grąžinami.

Žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Saite
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatą.

CLASSIFIED ADS
Educational

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskoloi

SAUGUS INVEST 
MENTAS

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai 

PARDAVIMUI biliardo stalas, geram 
stovy, pigiai. 4225 Archer Avė. TeL 
Lafayette 8293.

Personai
Asmenų Ieško

Gardner, Amerikonas smuiki
ninkas, gimė Rusijoj. Jo kom- 
pocizijos ir trumpesni veikalai 
yra beveik išimtinai studijos ti
pų ir žmonių. Kūrinys, kuris 
bus pildomas šio vakaro kon
certe—“From the Canebraker” 
—yra pietinių negrų vaizdas.

Mendelssohn (gimė 1809 — 
*mirė 1847), kurio D Minor trio 
bus pildomas šiame programe, 
buvo žymus kaipo pianistas ir 
vargonininkas, ypatingai pildy
me kurinių Bach, Mozart ir 
Beethoven. Jisai turėjo nepa
prastų gabumą improvizuoti. Jo 
paties muzika apsistoja beveik 
išimtinai ant skaisčios ir links
mos gyvenimo pusės. Retai, jei
gu kada nors, jis palietė gi-

i kolonijoj 
St. Savo 
kad jam 
ar turtingas — be skirtumo 
tautos; ir jeigu jis nesielgs 
lyg šiais pareiškimais, tai 
kitiems rinkimams atėjus 
balsuokite už jį.

Tie kandidatai yra republi- 
konai. Dar vieną kandidatą su
sirinkimas indorsavo, tai D. 
Dowdsoną į republikonų kon
venciją, kuri atsibus Chicagoje 
šią vasarą. Dowdson gyvena 
adresu 6500 So. Sacramento I 
avė. Jis irgi yra gerai pažįsta- , 
mes lietuviams ir pasižadėjo!^ 
konvencijoj balsuoti už “šia- gyvenime geresnę vietą 

. - užimti.”
Medžiagiškų nuostolių neskai

tome. Bet nekurie užsilikę 
daiktai primena mums tave, 
Vincai, ir spaudžia širdj, kad 
jau nebėra tavęs musų tarpe. 
Niekuomet neužmiršime tavo 
malonios šypsenos, tavo links- 

Komitetan maus balso. Musų paguoda,

Jau metai laiko 
prabėgo

SU- 
esą 
ne-

Jau metai laiko prabėgo, kai 
beširdė mirtis išplėšė iš musų 
tarpo musų mylimą brolį ir 
dėdę, Vincą Vaitekūną.

Kasdien saulė teka ir nusi 
leidžia, o mes nebesulaukiame 
tavo, [Vincai, atsilankymo, nėbe- 
girdim tavo balso, tavo kalbos.

Velionis buvo nevedęs ir jau 
nebemanė vesti, tad mylėjo mu- 

°‘sų vaikus, ir ne kartą sakyda- 
vo: “Vaikai, bukite geri, o aš 

j padėsiu jums aukštesnį mokslą

Prašyčiau visų atsilankyti Į 
šią repeticiją, nes parengimas 
bus, taip sakant, “Homecom- 
ing” ir manau visiems bus ma
lonu susitikti ir drauge pasi
linksminti, nes kaikurie iš se
nesniųjų narių jau truputį lyg 
išsklidę ir mažai matytis lietu
vių parengimuose. Kaip tik da
bartinis parengimas duos pro
gos vėl. .visiems susitikti.

. Nepamirškite: kovo (March) 
12 d. trečią valandą po pietų 
Almira Simons svetainėje, 1640 
N. Hancock Street; visi bukite 
repeticijose ir susirinkime.

-—M. šliąuterytė.

ANTRAS SOVIETŲ FILMŲ 
TRIUMFAS!

Meilė — Dainos — Muzika, etc. fow*iį 

i *ON j

„Xtra! Sta’.ino-Gorkio Pav. Žinios

OIIM f*!! 9 Žemos kainos
I Ullunflt35c 11 iki 1 v. d.

111R V Specialus kainos JUU T organizacijoms
VAN BUREN PRIE MICHIGAN

PAIEŠKAU Juzefos Ramanauskaitės, 
paeina iš Kvėdarnos parapijos, Tauragės 
apskr.. Papinaujos kaimo. Pirmiaus 
gyveno Ratine, Wisc. Meldžiu atsiliepti, 
turiu svarbu reikalą, arba žinantys ma
lonėkite pranešti — busiu dėkinga. Mag
dalena Mažutis (Girkantaitė) 5568 W. 
Adams St., Cbicago. III.

Situation Wanted
Darbo Ieško

NORIU gauti vietą prie ‘namų dar
bo. Esu patyrus, 24 metų amžiaus. 
Ella Margaes, 5519 S. Ashland Avė. 
Tel. Prospect 0799, nuo 5 iki 10 vak.

Heip Wanted—Feniaie
MERGINOS, ŠTAI JŪSŲ PROGA 

Merginos, kurios yra gražios ir pa
traukiančios, kurios norėtų tapti mode
liais. Registruokitės dabar dėl artistų, 
fotografijų ir madų parodų. Kreipki
tės asmeniškai.

ArtiSts and Models Association
225 N. Michigan Avė., Room 408

Sutaupimai ant 
maisto 2624 Mes pildome 1931 

metų

For Rent

pią” kandidatą j prezidentus,’ 
Ant kiek “šlapias“ jis buvo, 
tai neprisiminė.

Susirinkimas paskyrė komisi
ją iš trijų narių ir įgaliojo 
įteikti indorsementus. Jei butų 
daugiau tinkamų kandidatų, 
tai paliko jų indorsavimą ko 
miteto nuožiūrai.
įėjo M. Narvidas, B. Ę. Prata- džiaugsmas ir viltis jau visi 
pas ir Vitkauskas. 'metai guli Lietuvių Tautinėse

Kiekviena šeimininkę stengiasi taupinti 
ant maisto. Išlaidos maitinimo didelės 
šeimynos yra didžiausios iš visų namų 
užlaikymo išlaidų. Todėl jai ir ru
pi kuodaugiausia • sutaupinti ant maisto 
pirkinių.

Štai kodėl tūkstantiai taupių šeimi
ninkių pirkliauja ■*‘Midwėst Stores!’ 
sankrovose. Įr kiekvieną ' dieną šimtai 
prisideda prie didelės patenkintų! koštu 
merių armijos.

“Midwest Stores” sankrovose galima 
daugiausia sufaupinti, . njės jos vedamos 
moderniškais budais. Jos turi savo ur
mo sandelį ir kadangi 277 sankrovos 
perka kaip viena, tai lengva Suprasti kad 
jos perka daug pigiau. Be tp jos per
ka vagonais tiesiai jš dirbtuvių.

Todėl tos sankrovos savo prekes per
ka daug pigiau, o piginu pirkdamos ga
li pigiau ir pardu6ti. Todėl pasida
riusios sutaupos yra perduodamos tiesio
giniai Šeimininkėms .*; formoje žemesnių 
kainų.

Kitas svarbus dalykas, tai nuolatiniai 
garsinimai kas savaitę Midvest sankro
vose* daromų išpardavimų. Tas pagelb
sti prekes parduoti daug greičiau, o kuo 
greičiau prekes .‘yra parduodamos, tuo šei
mininkė gali būti tikresnė, kad ji visuos 
met prekes gauna šviežias. . i

Todėl yra . dviguba nauda iš pirklia- 
vimo Midvvest sankrovose. Viena, kai
nos ten yra žemesnės, o antra, prekės 
visuomet būna šviesios J? iYjifios.

... j.

2624 ~ Balinė suknelė. Turi būt 
būtinai šviesi. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, taipgi 36 ir 38 colių per kru
tinę. i .

Norint gauti vieną ar daugiau 
vtršnurodytų pavyzdžių, prašome ii- 
įdrpti paduotą blankutę arba pri
lupti ’ pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
ią, pavarde ir adręrą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba paSto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
dresuoti:
Naujienų Pattern Depu, 1739 So. 

įlalsted St., Chicago III,

RENDON 6 kambarių moderniška 
bunga!ow. Rcndos tik $45.00 Savininkas 
5827 So. Sacramento Avė.

Income Tai RENDON 4 kambarių flatas arti 
mokyklos ir bažnyčios, antros lubos, ren
da $20.00. J. Meižis, 4344 South 
Wasbtenaw Avė., 1 lubos.

blankas

Kam reikalingas toks pa 
tarnavimas užeikite į

F uriii^hed Hooms
FORNIŠIUOTAS apšildomas rūmas 

rendon su ar be valgio vienam vaikinui.
3116 W. 43rd St.

Bus ness Chances
Pardavimui Bizniai

NAUJ1ENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St, Chicago.
Čia idedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd) No. .....-----
Mieros ....... ,.............. per krutinę

Naujienas
1739 So. Halsted St

PARDAVIMUI moderniška bučernč; 
naujausios rūšies elektrikinė refrigeraci- 
ja; pigi renda; fintas užpakaly. Lietu
vių apiclinRc. Parduosiu pigiai.

1039 W. 59 St.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija

Ofiso valandos kasdie 
nuo 8 iki 8 vakare.

Šventadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po piet.

Real Estate For Sale

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

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

Joseph Yushkewitz.
3647 Arcbtr Avė.* Ghicagot IU.

biznius

išsimai- 
krcipki-




