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Japonai vėl puola 
šiaurinę Chiniją

Japonija pradėjo 
puolimą Jehol 

provincijos
prie 
yra

Smarkus mūšiai siaučia 
Naning. 150,000 armija 
pasirengus pradėti visuotiną 
puolimą

i — ——   ......

Japonija atmetė tau 
tą sąjungos ko
miteto raportą

Mukdenas, Manžurijoj, vas. 
21.—Gautosios žinios sako, kad 
po visos nakties mūšio prie 
Chaoyang, Japonijos kareiviai 
puolė chiniečius prie Nanling, 
šiauriniame Jehol, kur dabar 
siaučia smarkus mušis.

Japonai sako, kad jie turi 
100,000 manžurų ir 50,(XX) japo
nų kareivių prie Jehol provin
cijos sienos, kurie yra pasiruo
šę bile valandą pradėti genera
linį puolimą chiniečių. Pradžios 
didžiųjų mūšių už šią provin
ciją laukiama už 48 v. landų, 
nes ir Chinija turi sutr. ūkusi 
didelę kariuomenę šią proiinci-j 
ją ginti.

Chinchosv, Manchukuo, vas. 
21.—Japonų karo mašina jau 
Jsibriovė į Jehol provinciją po 
visos nakties mūšio ant sienos. 
Daug chiniečių liko užmušta 
mūšy prie Caoyangssu, išlikę 
gi pasitraukė į šiaurę.

24 valandos apleisti Jehol
Shanghai, Chihijeji vas, 21. 

—Trečiadieny po piet Manchu- 
kito valdžia įteiks šiaurinės Chi- 
nijos armijos komanduotojas 
gen. Chang H<pao-liang ir Chi- 
nijos valdžiai ultimatumą, rei
kalaujantį, kad Chinijos armija 
pilnai evakuotų Jehol provinci
ją, sako japonų žinios iš Cbang- 
chun.

Ultimatumas duos 24 valan
das pasitraukti, kitaip chinie- 
čiai bus išstumti ginklo pagelba.

Japonai paėmė du Jehol 
miestus

Tokio, vas. 22. —Japonų ži
nių agentūra Rengo praneša iš 
Chincliovv, kad japonų kariuo- 
menų šįryt paėmė Nanling ir 
po to užėmė už 8 mylių esantį 
Koupeiyingtzu. Dabar japonai 
eina į Peipiao, kur eina gele
žinkelis iš Chinchow. Paėmus 
tą miestą puolimas laikinai ap
sistosiąs.

Japonų aeroplanai smarkiai 
bombardavo chiniečius Kailu 
apielinkėj.
Draudžia japonams rašyti apie 

naują karą

Ch’nija priims komiteto rapor
tą Manžurijos klausimu. Są
junga nutraukė posėdį iki 
penktadienio

Geneva, vas. 21. — Japonija 
šiandie oficialiai atmetė tautų 
sąjungos komiteto raportą pil
nam tautų sąjungos susirinki
mui, kaltinantį Japoniją u*ž į- 
vykius Manžurijoje.

Atmesti kaip komiteto rapor
tas, taip ir jo rekomendacijos, 
kad Japonija pasitrauktų iš 
Manžurijos ir ją sugrąžintų Chi- 
nijai.

Japonija atmetė komiteto ra
portą kaip tik tas raportas bu
vo įteiktas šiandie tautų są
jungos plenumui.

Tečiaus susirinkimas atsisa
kė skubėti ir išklausęs raporto 
nutraukė posėdį iki penktadie
nio.

žinančių padėtį tvirtinama, 
kad Chinija penktadieny rapor
tą ir rekomendacijas priims.

šiandieninis posėdis įvyko nu
siginklavimo konferencijos sa
lėje, kuri buvo pilna atstovų 
visų šalių, kurios nori pagelbė
ti tautų sąjungai sutaikinti Chi- 
niją šit Japonija. Pirmininka
vo Paul Hymans iŠ Belgijos. 
Jis perskaitė formalį pareiški
mą, kuriame peržvelgė visą by
lą ir nesėkmingas 17 mėnesių 
pastangas sutaikinti. Pastan
gos sutaikinti bus dedamos ir 
toliau, iki susirinkimas priims 
komiteto raportą. Tečiaus pri
dūrė:

“Mes abejojame ąpie naujus 
atsišaukimus susitaikimui, nes 
butų reikalinga, kad ne tik tie 
nauji pasiūlymai, jeigu jie bu
tų padaryti, butų priimtini, su
sirinkimui, bet kad ir butų gau
tas užtikrinimas, jog esanti pa
dėtis nebūtų pabloginta ir kad 
nebūtų stvertųsi naujų karinių 
žygių”.

Sovietų trustai nega 
Ii išmokėti algų 
darbininkams

tik
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kuriuo garsus 
Anglijos aviatorius kapt. James A. Mollison jau antru sykiu 
perskrido Atlantiką. Pirmiausia jis perskrido pernai iš Angli
jos j Jungt. Valstijas. Dabar gi perskrido pietinį Atlantiką, iš 
Afrikos į Braziliją. Vandenyną perskrido j 18 valandų.

Nedidelis “Heart’s Content” aeroplanas,’

Socialistų Interna
cionalas kviečia 
kovoti fašizmą r

Ragina ir komunistus dėtis prie 
tos kovos. Numatd besiarti
nantį Europos karą.

Senatorius Hull bus 
paskirtas valstybės 

sekretorium
Iždo sekretorium prez. Roose- 

velto kabinete bus William 
H. VVoodin

Iš-New York, vas. 21. - 
rinktasis prezidentas paskelbė, 
kad jo kabinete, kuris užims 
vietų po kovo 4 d., senatorius 
Cordell Hull iš Tennessee už
ims valstybės sekretoriaus vie
tų. Iždo sekretorium bus pa
skirtas William H. VVoodin, 
prezidentas American Car and 
Foundry Co. Abu jau buvo 
kviesti ir abu* sutiko užimti 
jiems skiriamas vielas.

Lietuvos Naujienos
Atsirado geležinių 

varlių '
šeštokų (Marijampolės ap.) 

apylinkėj pas ūki n. B. atsirado 
geležinių varlių (čerepokų- 
turtle), kokių tos ąpyŪnkės 
ūkininkai nėra matę.

Nuo garų nutroško dar 
bininkas; kitas pri- 

troško

Rooseveltas tariasi 
ir su Francijos 
ambasadorium

Tai suyra pirmas pasitarimas 
Francijos atstovu po Franci- 
jos nesumokėjimo skolos

'Prūsijos policija pa 
versta hitlerinin

ku tarnais
Policija turi Įklausyti hitlerinin

kų, jiems gelbėti ir nesidro
vėti šaudyti opozicijos žmo
nes

ponų laikraščiai nieko nemini 
apie japonų karinius žygius Je
hol provincijoj. Tai todėl, kad 
policija uždraudė ką nors rašy
ti apie japonų ofensyvą Chini
joj.

Tečiaus laikraščiams pateko 
keturi biuletenai, kad jau įvy
ko pirmieji susirėmimai Jehol 
provincijoj. Keli laikraščiai iš
leido “extra” laidas. Tečiaus 
tie laikraščiai tapo konfiskuoti, 
pirm negu jie pasiekė gatvę.

Paryžius, vas. 21. Socia
listų Internacionalo pildomasis 
komitetas, kuris dabar laiko po
sėdžius Zuriche, Šveicarijoj, iš
leido atsišaukimą į visus dar
bininkus, kviečiantį visus juos, 
kaip komunistus, taip ir socia
listus, susivienyti ir bendromis 
jėgomis kovoti prieš besiple^ 
čiantj fašizmą ir besiartinantį 
naują Europos karą.

Socialistų internacionalo va
dai pasisako, kad jie yra pasi
rengę tuojaus pradėti derybas 
dėl bendro socialistų-komunistų 
fronto.

šis nutarimas padarytas po 
nenusisekusių pastangų sureng
ti kelios dienos atgal bendrą so
cialistų ir komunistų demons
traciją Berylne .Nežinia ką at
sakys Maskva, bet manoma, kad 
derybos visgi įvyks.

Labiausai darbininkai yrasu- 
sirupinę_xpadėtimi Vokietijoje. 
Manoma,
įstengtų nugalėti susiskaldžiu
sius socialistus ir komunistus. 
Bet jei jie susivienytų, pasida
rytų galinga jėga, ir skaičiumi 
ir susiorganizavimu.

Socialistų internacionalo pa
darytas žingsnis todėl yra labai 
svarbus ir gali pakeisti politi
nius santikius Europoje.

Klaipėda.— Antradienio nak
tį Drukių km. Klaipėdos krašte 
garais apsinuodino ūkininko 
Konrado bernai R. Broželis ir 
Jonas Cyrulys. R. Broželį ūki
ninkas rado iš ryto jau negyvą, 
Cyrulys dar rodi* gyvybės ženk
lų ir tuoj buvo nugabentas į 
Klaipėdos apskrities ligoninę, 
bet abejojama ar jį pasiseks 
išgydyti.

Smulkiau apie įvykį “L. K.” 
praneša, kad tie du bernai, pir
madienio vakare, bijodami šal
čio, atsinešė į savo kambarį ki
birą anglių ir dar ant jo uždė
jo porą pagalių malkų, taip pa
rengę kibirą pakišo po lova ir 
atsigulė. Ūkininkas iš ryto at
ėjęs bernus kelti, Broželį rado 
iškritusį iš lovos ir gedintį prie 
pat kibiro negyvą, o Cyrulys 
gulėjo lovoje apsvaigęs.

Abudu bernai yra kilę iš 
Klaipėdos. Jie neturi jokių gi
minių ir pažįstamų kas jais ga
lėtų rūpintis. Pas Konradą 
tarnauti jie pradėjo nuo Naujų 
Metų.

Illinois ruošiasi rati
fikuoti prohibicijos 

atšaukimą
Springfield, III., vas. 21. — 

Legislaturoje šiandie tapo pa
daryti pirmi žingsniai sušauki
mui valstijos konvencijos, kad 
ratifikuoti konstitucijos patai
są, kuri atšaukia prohibiciją.

Atstovų bute Sinnet iš Rock 
Island įnešė bendrą rezoliuciją, 
kuri siūlo paskirti komitetą iš 
penkių senatorių ir penkių at
stovų, kuris nustatytų procedū
rą sušaukimui valstijos konven
cijos, nes procedūros tokiai kon
vencijai Illinois valstija dar ne
turi, kadangi dar niekad tokia 
konvencija nebuvo šaukiama.

Atstovų butas rezoliuciją 
tuojaus priėmė ir pasiuntė se
natam ’’

Senate bus įneštas bilius su
šaukti konvenciją liepos mėn., 
o delegatus jai rinkti birželio 
5 d.
Valstijos ruošiasi 
cijos atšaukimo

New York, vas. 21. —Po va
karykščio pasitarimo dėl karo 
skolų su Anglijos ambasado
rium Lindsay, išrinktasis pre
zidentas Roosevelt šiandie su
rengė tokį pat pasitarimą su 
Francijos ambasadorium Paul 
Claudel.

Iš ryto Rooseveltas turėjo 
konferenciją su ekonominiais 
ekspertais, kuriems vadovavo 
Bernard M. Baruch ir prof. 
Raymond Moley.

Naujas Roose velto žingsnis 
parodo, kad jis rengiasi prie 
greitos pasaulinės ekonominės 
conf erencijos.

Roosevelto pasitarimas su 
Francijos ambasadorium yra 
pirmas Amerikos pasitarimas su 
Franci j a po to, kai pastaroji 
nesumokėjo savo skolų dalies 
gruodžio15 d.

Manoma, kad Rooseveltas da
bar daugiau rūpinasi pasaulio 
ekonominiais klausimais ir kad 
karo skolų klausimas liko dali
nai nustumtas į šalį.

Bedarbių susirinkimas 
Klaipėdoj

Klaipėda.— Klaipėdoj įvyko 
bedarbių susirinkimas, kuriame 
dalyvavo apie 600 žmonių. Su
sirinkimas griežtai protestavo 
prieš naujas bedarbių draudimo 
feforfnas. Nevedę bedarbiai 
atsidūrę sunkiausioj būklėj. Su
sirinkusieji reikaįavo įsteigti 

 

nakvynės namus (neturintiems 
pastogės bedarbiais. Buvo iš
rinktas komitetą į kurį įeina 
Glocaitis, Kuršaitis, žardenin- 
kas ir Suran.

direktorijon ir griežtai reika
laus pagelbos. Jei direktorija 
nieko nepasakys, komitetas 
kreipsis į komendantą ir guber
natorių.

Berlynas, vas. 21. — Prūsijos 
vidaus reikalų ministeris, hitle
rininkas Goering išleido polici
jai įsakymą, kad ji turi veikti 
bendrai su Hitlerio ginkluoto
mis gaujomis—“smogiamais bū
riais” ir su monarchįstų “plic- 
našalmiais”. Taipgi visomis 
savo jėgomis turi gelbėtival
džios propagandai ir visu griež
ti ?m u turi trukdyti opozicijos 
veikimą. ' .

Jei reikalinga, policiją turi 
be jokio varžymosi vartoti 
ginklus. Tokis policistas bu
siąs visuomet valstybės apsau
gotas. Policistai gi, kurie nori 
elgtis švelniau ir ginklo nevar
tos, bus baudžiami.

Taigi policija nebebus beša
liška, bet tik hitlerininkų su 
nacionalistais klapčiukas ir jei
gu* hitlerininkų gaujos užpultų 
piliečius, tai policija turi ne tik 
nesimaišyti, bet dagi gelbėti 
hitlerininkams. Ir kartu ne
turi 
prieš

81 užmušta, 120 su
žeista eksplozijoje 
dirbtuvėj Chinijoj
Sbanghai, vas. 21.— 81 dar

bininkas liko užmuštas, 120 su
žeista ir 10 darbininkų pasi
gendama eksplozijoj 
solino vulkanaizerių vieto 
mos dirbtuvėj. Iš žmonių už
muštųjų 79 yra mergaitės ir 
du vyrai. Daugelis iš sukeistų
jų yra tiek apdeginti, kad vei
kiausia mirs.

iejų ga-

Ka-

Komitetas eis

Sunku išrinkti mo
kesčius

Panemunio (Rok. ap.) valse, 
viršaitis pavedė policijai išieš
koti 1982 m. II pusin. žemės 
mokesčius., Beveik visi šio 
valsčiaus ūkininkai laukia iš
pakuosiant jų turtą, nes netu
ri iš ko mokesčius užsimokėti. 
Pažymėtina, kad seniau II pus
mečio mokesč. būdavo perduo
dami policijai išieškoti tik apie 
balandžio mėn., bet šiemet, 
siaučiant krizei, tas pasiskubin
ta padaryti.

Trenton, Ga., vas. 21. 
dangi mokytojas “jį tankiai 
mušdavęs”, Grady Jeffry, 15 
m., pradinės mokyklos moki
nys, nudurė Vernon Collier, mo
kyklos principalą.

ad hitlerizmas gal ir ginklądrovėtis naudoti 
piliečius.Maskva, vas. 21. — Ne 

Chicagos mokytojai, bet ir dau
gelio Rusijos valdžios trustų 
darbininkai negauna algų jau 
kelintas mėnuo.

Vyriausios ekonominės tary
bos organas “Za industrializaci
jų” praneša, kad durpių trustas 
nėra išmokėjęs darbininkams 
algų už du mėnesius ir yra jiem 
skolingas 5,000,000 rub. Trus
tas toli neatliko savo uždavi
nių, bet išleido daugiau pinigų, 
negu buvo jam skirta. Todėl 
jo sąskaita banke tapo užgrieb
ta. Tečiaus ir kiti trustai jam 
yra skolingi 8,500,000 rub. 
Konstrukcijos trustas irgi yra 
toli atsilikęs su algų išmokė
jimu.

Michigano bankai 
atsidarys

N vtomones 
klausimu,

prie prohibi- 
ratifikavimo

Charleston, W. Va., vas. 21. 
— West Virginia legislątura 
skubiai, eina prie sutsaukimo 
konvencijos ratifikuoti prohibį- 
cijos atšaukimą. Abu butai 
jau nutarė skirti komitetą iš
dirbti pienus Valstijos konven
cijai. Sąlyginiai sutarta kon
venciją laikyti birželio 17 d. ir 
kiekvienas pavietas siunčia po 
du atstovus ir dar po vieną at
stovą nito kas 5,000 gyventojų.

Washington, vas. 21. —Pen
kiolika valstijų, kurios noris bū
ti pirmos ratifikavusios prohi- 
bicijos atšaukimą, jau daro žin
gsnių sušaukti savo valstijų 
konvencijas.

Yra keblumų su valstijų kon
vencijų sušaukimu, 
yra pasidalinusios
kas turi nustatyti konvencijų 
tvarką. Vieni mano, kad tai 
pačių valstijų darbas, kiti gi— 
kad tai kongreso daĮykas.

Dabar posėdžius laiko 42 
valstijų legislaturos, pavasary 
prisidės dar dvi valstijos. Tik 
4 valst. legislaturos nesusirinks 
dar per metite ar daugiau lai
ko. Bet visgi ims daug laiko 
iki legislaturos nustatys kon
vencijų procedūrą, iki nutars 
konvenciją šaukti, iki iširnks 
delegatus ir, pagalios, iki pati 
konvencija įvyks.

Sausieji rengiasi “kovoti iki 
galo”> kad tik prohibicijos at
šaukimas nebūtų ratifikuotas. 
Jie net ir teismus ketina pa
siekti. Niekurie sausųjų svars
to net ir apie kūrimą naujos 
politinės sausųjų partijos. . ■ - • - ■

Londonas, vas. 21. -

Cermak krizį pergy
veno; yra kely į pil

ną pasveikimą
Miami, Fla., vas. 21. —Chica

gos merą Cermaką prižiūrintys 
daktarai paskelbė, kad Cermak 
jau pergyveno kriz ir dabar yra 
kely į pilną pasveikimą. Plau
čiai jau? užgyję, jokių komplika
cijų neatsirandą ir mėras jau 
pradeda eiti geryn, “žinoma, 
mes negalime numatyti, kas ga
li išsivystyti ateityje”, betgi j- 
spėja daktarai. Tai jo senat
vė ir vis dar galimos atsirasti 
komplikacijos.

Kadangi prisibijoma užplūdi
mo lankytojų ir norinčių su juo 
pasitarti dėl Chicagos reikalų, 
daktarai paskelbė, kad per at
einančias dvi savaites niekas 
negalės su juo matytis, išėmus 
jo šeimynos narius, kad niekas 
netrukdytų jo poilsio.

* iMa

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON g
g Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti
S išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-® 
S rikos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauti leidimas sugrįžti,® 
S kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo-® 
g jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų. ||

S Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami 
S daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų 
X reikės ižvažiuojant ir kada pradėti jų iežkoti.

Nulinčiavo negrą

* A
•..'■■ ■ ■ ' ; a.

Naujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka
ro, Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Dabar 
politiniuose rateliuose ir spau
doj yra svarstomas paskelbimas 
embargo (uždraudimo) ginklų 
siuntimo į Chiniją ir Japoniją.

ai
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir biskį šilčiau, 
gal būt sniegas j vakarą. ,

Saulė teka 6:38, leidžiasr5:- 
30

Ringgold, La., vas. 20.—Gau
ja pastvėrė iš kalėjimo ir nu
linčiavo negrą Nelson Nash, 24 
m., kuris prisipažino užmušęs 
Ringgold banko kasierių J. R 
Batchelor, 51 m.

Lansing, vas. 21. — Guber
natorius Comstock išleido pro
klamaciją, kuri leidžia atsida
ryti bankams ateinantį ketvir
tadienį. Bet bankai depozito- 
riams galės atmokėti tik tiek, 
kiek tufri ant rankų pinigų. Iš
mokėjimai depozitų gali būti 
daromi tik algoms, pragyveni
mui ir kitoms būtinoms išlai
doms. Bankai gali, priimti ir 
naujus depozitus, bet jie turi 
būti laikoini atskirai ir išmo
kami' sulig pareikalavimo

tot.- t'

NAUJIENOS
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TABLETKOS NĖRA TIKROS ASPIRIN BE ŠIO KRYŽIAUSBAYER
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Adresas
ValstijaMieštas

Katinas

Apskr

t a r y Public

ekspe

PAŠTU IR TELEGRAMA 
DOLERIAIS IR LITAIS

kodėl k a/a f?
Jiems buvo

Albanijoje

prie 
mc-

įsį ,

Siunčiame Pinigus
i t
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PATARNAVIMAS' SKUBUS 
IR SAUGUS

medžiu 
karsto 

šypsantį 
atskirtu

.r stipriausi 

kreipk ilės į 
v»

dviejų kelių 
kapines. Jie 

palaidotų

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

ŠTAI JUMS GREITAS BU
DAS SUSTABDYTI ŠAUTI

Skaudamą gerkit 
gydyti, ištampyki
te 3 Bayer Aspi
rin Tabletkat % 
įtikto vapdtni it 
gargaliuokite.

Prašau pasiųsti p
Adresu: ...............

Kaip ir paprastai, juodu tų 
vakarų susitiko ir susėdo po 
medžiu. Abu tylėjo. Ant galo, 
suskambėjo daina “Eina gar- 

Dairia, 
cnovės 
i rytų

kur nbrš; puiiiiši’at pk’ižiūH i#

ėjo verkti

šaltį vaū
V 

niiirlibs ValUiikllt1 litinė' laihiin

• • PŪts- sėiilaušias'f' skanėstas, 
tkurį' žmonės ėmė vaMbti, bu
vo medus, iš kurio išmokta 
gailinti skanų svaiginamų gė
rimų; MedQ imdUvb iš lauki
nių bičių, kurios gyveno* med
žių skylėtie, Ypač daug lauki- 
jii,ų bičių avilių būdavo liepy
nuose, Medum ir midum seno
vėje buvo pagarsėję germanai, 
lietuviai ir slavai.

NAUJIENOS
1739 S«k Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
’ A W X - . < * * * * r

Išgerkite 
Stiklą Van 
deni.

škuneris ‘Traukli n Barnett”, dabar New Yorke, kuris 
užilgo išplauks ieškoti $60,000,000 'turto, kuris buk esąs 
slėptas ant Cocos salos, Pacifiko vandenyne. Viršuj 
dicijos vadas kapitonas William Rudolph Valentine ir jo pa- 
gelbininkai William Than ir Clarence Conrad. Jau kelios eks
pedicijos nesėkmingai ieškojo to turto, bet vis dar nepraran 
dama vilties jį surasti.

Paimkit Bayer As 
pirin sulig ins
trukcijų,kurias ra 
site pakelyje.

Tikrosios Bayer Ašptrin Tabletkos iš
tirpsta gana greit ir visai pasileidžia 
nepalikdimos jokių šmotelių arba' tirš
tumų. Gaukite dėžutę iš 12 arba bu 
teliuk? iš 24 ar 100 pas savo vaišdhinką.

Lietuvoj XVI amžiuj daug vo cukrines nendres arba lu 
vaško ir medaus surinkdavo bino sėklai. Alus įsigalėjo ten 
iš laukinių bičių, o Bohemi- kur išsiplėtė žemės ūkis, 
joi dar XVII amž. žmonės

sas nuo rubežiaus”. 
kur apdainuojama u 
lietuviai, kadh LibtuVa 
Europoje liuVo galingiausi ša
lis, kada jos teritorija driekė
si nuo Juodosios juros ligi 

kur kalbama 
apie tai, kaip į karų vykstan
tis bernužėlis atsisveikina su 
savo mergužėle, žadėdamas 
sugrįžti su dovanomis. Jis ne
begrįžo... Bet Antanas grįš. 
Jis privalo grįžti, nes jis yra 
vienturtis senų tėvų sūnūs ir 
jos numylėtinis. Jis grįš ir su
sitiks su ja po šiuo pačiu me
džiu. Ji nieko nesakė, o tik 
garsiai Verkė.

— tikrai retas atšiti- 
. . * •"V* * **• ' * ' i " t “

Kažin kodėl Ona pra- 
.* t I ■ • * *' .

‘i “Eina garsas 
dainų; ku

rių Antanas dainavę prieš įš- 
vykstant į karų. Ji laike su
spaudusi rąžančių, kurį jis jai 
padare, ir pr 
pažiurėjo į diėvomukų. Dievo- 
mūka buvo raudona nuo besi
leidžiančios saules atspindžio. 
Jai pasirodė, kad nuo tos vie
tos, kur randasi erškėčių vai
nikas, rieda kraujo lašai. Ji 
pažiurėjo į kapus. Iš rūtų 
ir našlučių pradėjo kilti karei
viai. Ten buvo Antanas ir 
Vincas, kuris, laikydamas iš 
rugių varpų vainikų, ėjo link 
jos, kad surišti Jų dviejų ran
kas.

Kai’ blivo atidarytas karsto 
vittSŪli; aš turėjau progos jų 
i6amUtį^tt sii' šyiHiėnii veide. 
RažaiiČMr<, knrį jį dėl jos pa- 
«;• iiti% jbtf rwkdšč: Ant 
jos šviesių, kaip linki, plau
kų buvo uždėtas vainikas iš 
rūtų ir našlučių, surinktų nuo 
kapų, kuriuos jį taip ištikimai 
kiekvienų dienų prižiūrėjo.

Taų^ ji lauke jo* po 
ir sulaukė... Ir kai 
viršus paslėpė jos 
Veidų, du meilužiai, 
žiauraus gyvenimo, vėl susati 
ko... aname pasaulyje.

(Galas)

mas. Jie maldavo iŠ Jėzaus ir 
Marijos pasigailėjimo. Kai ku
rie taip smarkiai mušė į kruti
nės, tarsi tyčia norėdami save 
nubausti. Moterys buvo isteri
jos apimtos; vaikai verkė, ka
dangi Visi verkė. Visi sekė 
paskui vežimus; Ona taip pat. 
Bet ji neverkė. Neverkė todėl, 
kad dar labiau nesugraudinus 
jį ir jo tėvus. Jie buvo neįma
nomai susijaudinę. Užaugino 
vienatinį sūnų, — ir kam? Ji 
bandė nuraminti juos, sakyda
ma, jog tai tik dar labiau ap
sunkina išsiskyrimų.

Kai vežimai pasiekė plentų, 
Antanas kukčiodamas 
ašarų tarė:

—Aš čia tave sutiksiu,

Ant rytojaus trys vežimai 
jaunų vyrų apleido šaltupį buvo pirmosios Šaltupio 
tarp verksmų ir šauksmų. Iš- kos. Rusijos vyriausybė išlei 
siskyrimas buvo sunkus ir ne
jaukus. širdgėlingi šauksmai 

motervs 
Ipo. Kiekvienas jautė, kad

Mėnesinis treatntentaB už DolerJ—pilnai ra- 
rantuotas. Jeig-u iųa nesijausite tvirtesniu, 
arba jeigu ne busite pilnai patenkintas, jūsų 
pinigai bus juins sugrąžinti.

lazdas į Egiptu ir Europą pir
mieji atgabeno finikiečiai. 
Vynas greitai virto kasdiem- 
__ i gėrimu tuose kraštuose, 
kur augo vynuogės. Romos 
imperijos laikais, maždaug II 
amž. prieš Kristaus gimimų, 
romėnai gerdavo vynų, atskie- 
sdami jį vandeniu, tuo tarpu 
kai kitds tautos į šiaurę nuo 
Romos, pavyzdžiui germanai, 
dėl šaltesnio klimato, įprato 
gerti stipresnį neatskiestą vy
ną. Pamažu išmokta gaminti 
svaiginamus gėrimus ir iš kitų 
augalų. Taip antai, iš ryžių 
Azijoj gaminamas arakas, o iš 
cukrines nendrės — romas.

Kaip didelis, yra žmonėse

Smagu buvo tų 
Ji vėl kas va- 

i medį, 
su įsitikini- 

A n tanas vėl

Ne Nusiminkite
Jus galite gauti pas savo vaistininką tam 
tikrą TONIKA, kuris per ilgą laika buvo 
vieno Įžymaus Gydytojaus prOskripeija. Tai 
yra tikrai gera naujiena dėl vyrų — tik 
reikalaukite

ČIAUSlAS. saugiausias ir tikriausias 
būdas. Nes jisai sulaikys paprastą šal
tį BeVeik taip greit kaip kad jį pa
gavote.

Paklauskite apie tai savo gydyto
jaus. Ir jeigu pirksite, pažiūrėkite, 
kad gautumėte tikras BAYER Aspirin 
Tabletkas. Jos ištirpsta beveik urnai. 
|Jr jų veikimas yra taipgi unius. kuo
met jas priimsite. Ir dcl gargaliavimo,

Klauskite savo vaistininko

Ji daugiau nebegalėjo 
valdyti. Pradėjo bėgti paskui 
vežimą, šaukdama: “Antanė
li!” Ji atsigręžė į divoniukų ir 
apalpo. Krisdama rugienoje, 
jt nudrieskė nosį ir kraujas 
pradėjo bėgli. Kai atsipeikėjo, 
jai pasirodė, jog ji mato ka
reivių kraujų. Ji suriko ir vėl 
apalpo.

Kiekvienų vakarų po to ji 
ateidavo prie medžio, kur bu
vo dievomuka, pas-imelstų. Ji 
atsiklaupdavo ant kelių ir 

rąžančių, kurį jai 
padarė Antanas. Paskui ji at
sisėsdavo ir žiūrėdavo, kaip 
plentu vežama naujos aukos 
karo gaisrui. Tai priminda-

ti. Vokiečių kariuomenė pasi 
vijo tremtinius prie 
sienos ir leido jiems grįžti na
mo.

Ona skubėjo sugrįžti, nes lai 
k e ištrėmimo ji nieko negir
dėjo apie Antanų. Reginiai 
buvo nelabai malonus: mies
teliai ir ūkiai buvo sudeginti 
ligi pamatų, o laukai visur 
buvo išpuošti apkasais*. Rau
donas šaltupio stogas pasiti
ko jų, Jai buvo malonu, kad 

išliko nesuhai-

Šiltųjų kraštų gyventojai 
ganiįhdąvo saldų Ritimą |iš!nfu 
cukrinių nendrių, Beveik vi-, 
sur pavasarį leisdavosi sulos 
iš klevų, beržų ir kitų med-' 
žiu. Iš tų sunkų, jas rūginant,! 
buvo gaunami įvairus svaigi-< 
narni gėrimai, šiaurėj Afrikoj ‘ 
iš palikių sulos daromas stip
rus gėrimas., vadinamas “da- 
gbi”. Pietų Amerikos indijo- 
nai svaigalus gamina, iš įvai
rių augalų šaknų. Taip pat 
daro ir vidurinės Afrikos ne
grų tautelės.

Alų iš miežių pirmieji išmo
ko daryti senovės egiptiečiai 
dar keli šimtai metų prieš palinkimas ieškot naujų svai- 
KristaUs giminią. Senovės ra- ginamų dalykų, matyt ir iš to, 
šytojai pasakoja, kad egiptie- kad kai kur buvo mėginta da- 
čiai buvę dideli alaus mėgė- ryti gėrimą net iš tabako! Bet 
jai. Tačiau Egipto alus buvo gerti tabaką madon neįėjo. Jį 
be apynių, kurie ten nebuvo dabar daugiausia ruko, kram- 
žinomi, o vietoj jų į alų deda- to arba uosto.

vo jai Antanų 
verkti.

Žiema baigėsi, pradėjo dvel ___ ... , Y
kti pavasariu, bet karui galo Anlunb' kaįi^'... Ir tįiip Itiėk 
nesimatė. Butkus ir Vincas

au-

(Tąsa)
Vienų vakarą jis padavė jai 

ryšulėlį. Ji išvyniojo ir rado 
rąžančių . Karieliai buvo pa
daryti iš vyšnių medžio ir 
stebėtinai gražiai išdrožti. Jis 
pasakė jai, kad tai jo darbas. 
Ji labai gėrėjosi dovana ir vis 
negalėjo sau įsivaizduoti, kaip 
tai jis galėjo dėl jos padaryti 
tą gražų dalykų. Pirmutinį Baltiko. Daina, 
sekmadienį po to įvykio ji ( 
nunešė rąžančių į bažnyčių 
pašventinti.

Laukuose dvariokai pradė
jo šnibždėtis, jog tarp Jur-1 
gelioniuko ir Montvilų duk
ters kas nors darosi. Esą, ne-1 
bus nieko nustabaus, jeigu se
kamų sekmadienį iš amvono 
bus paskelbti užsakai. Ir jie' 
pradėjo galvoti apie tai, kokį 
triuką reikės jiems iškirsti po 
pietų.

Tų popietį nei vienas, nei 
antras nieko nenužiurėjo. 
Staiga juodu apsupo dvario- į

Sekamų sekmadienį, iš tie
sų, buvo paskelbti užsakai. 
Vedybos turėjo įvykti už mė
nesio laiko. Visi rengėsi prie 
to. Vienas planavo atnešti la
šinių. kitas — kumpio, trečias 
—sūrio, o ketvirtas sviesto. 
Kiekvienas šiuo ar tuo norėjo 
prisidėti, kad vedybos butų 
šaunios.

Staiga dangus pradėjo niau
ktis. Tūkstančių veidai paniu
ro. Karas buvo paskelbtas ir 
mobilizacija turėjo prasidėti 
tą pačių savaitę. Niekas noži-. 
nojo priežastie^ 
lapo paskelbtas, 
aiškinama, kad 
tapo nužudytas princas, todėl 
Rusija paskelbė karą Vokieti
jai. Jų akimis žiūrint, toks 
aiškinimas buvo juokingas ir 
nesąmoningas. Jiems atrodė, 
jog tai tokia Dievo valia, ir 
lodė! nieko negalima padary-

vienų vakarų! ji atėidįvo čia 
prižiūrėti’ llaį^ ravėti1 ždJĮ^, 
laistyk gafes; Paskui' ji' atitik 
daVd po uįeiifenti MHėydkiHa' 
rankose rdžaūčiū1, kūrį^ AnUL

; i dbvaiibjb) Mk’Čdiį- 
blanltibbiibi akiniib pahį 

nerdavo į pracitičš atšihiittik 
mus.

Pra.^idėjb 
nes krito, kaip musės. Ištisos 
šeimos buvo nušluotos nuo že
mės kamuolio, žuvo apie pusė 
šaltupio gyventojų; įskaitant 

ne- ir Jurgelioniu šeimų; Oūa taip 
turėjo galimybės greit kėliau-'pat norėjo mirti; Bet ji gyve- 

į-jiio. Ji susilaukė nepriklauso-“" 
Lenkijos'mos Lietuvon. Sulaukė žinios, 

kad jos brolis* Antanas žuvo 
begindamas Vilnių nuo len
kų. Ji taip pat matė, kaip šal
tupis buvo išparčcliūotaš ir 
atiduotas dvaridkams. 1 
vis dar nepaliovė ėjusi 
kapinių, kur atšisedusi po 
dzin lauke jo grįžimo...
Kartų buvo nepaprastas 

lėlaidis. Dangui raudonavo 
tarsi kraujas^ įr Įuo pačiu lai
ku lij 
kimus 
dėjo dainuoti 
nuo rubežiaus

apie neseniai nupigintą
100 tablėtkų didžio Bayer Aspirin

do naujų patvarkymų: visi ne 
rusai turėjo apleisti Lietuvų, 
kadangi jie buvo nužiūrimi; nas jai 
šnipinėjimu. Tai buvo didelis ma 
smūgis visiems. Sunku buvo 
palikti savo nuosavybes, viso 
gyvenimo darbų išteriojimui. 
Sunku buvo palikti tėviškę ir 
tų vielų, kur ilsėjosi 
brangus žmonės.

Trėmimas tęsėsi keturis mė 
nesiūs, kadangi

nors ; 
kintas 
kurio buvo pritaisyta dėžutė 
su dievomuka. Tai sustipino 
jos jėgas. Tai čia ji sėdėdavo 
su Antanu 
vietų pamatyti 
karasi pradėjo lankyti 
Čia ji meldėsi ir 
m u laukė, kad 
gns- •

Vokiečiai tarp 
įrengė trikampes 
atkasė apylinkėje 
žuvusių kareivių kimus ir pa
laidojo juos tose kapinėse.

Ona atvyko įsitikinti, kad 
nei vienas tų žuvusių kareivių 
nebuvo jos Antanas. Jai pasi
sekė pamatyti lik vienų lavo
nų nešČiuose, rusų armijos 
jaunuolį. Atrodė, kad lavonas 
jau buvo pradėjęs puti. Jai tu
oj dingtelėjo į galvų mintis, 
kad gal jis irgi kur nors pali
ko senus tėvus bei numylėti
nę. O gal jau ir Antanas kur 
pūva? Ta mintis aptemdė jos 
akis ir ji apsvaigo.

Ant rytojaus ji atsinešė kas
tuvų ir 
aptvarkė kapus ir ant kiek
vieno jų pasodino rūtų ir naš

Širdgėlingi 
kai. Vincas pagavo Onos ir,buvo nepakenčiami 
Antano rankas, o Povilas su 
rišo jas rugių varpų vainiku, gal tai paskutinis atsisveikini 
kuriame matėsi ir rugiagėlės 
Tuo pačiu laiku senyva Jo
cienė pagriebė pilnų viedrą 
vandens ir išliejo ant jų dvie
jų. Visiems buvo daug links
mumo. Net ponas nieko nesą-

Beveik Urnai Palengvina Siame Atsitikime
Šis paprastas metodas, augščiau pa

radytas paveikslėliuose yra dabar visų 
gydytojų visur vartojamas gydymui 
šalčio.

Šiltesniuose kraštuose alaus 
mokėdavo mokesnius vašku ir vietų užėmė vynas. Vynuogių 
medum.

Iš šaltupio karau turėjo eiti 
apie pora desėtkų vyrų, tarp 
jų Antanas, Povilas ir Vincas. | sukdavo 
Ona buvo apkvaitinta. Ji nu 
bego prie medžio pasimelstų 
Ji tikėjosi, kad gal įvyks ste 
buklus.

Cicero Lietuvių Ko- 
lionijai Dar Vienas 

Naujas Biznierius 
Atidarė Ofisą
Park-Grant

Realty Exchange
5016 W. 16th St„

CICERO. ILL.

JAMES GODITUS. manager 

Siunčia pinigus Lietuvon
Perka, parduoda arba išmaino namus 

ant farmų, farmas ant namų.
Padaro visokius legalius . dokptųentus 

Notaras ■— Nbtary Public. ' .
Apdr^uda nuo ugnies ant namų, au

tomobilių it ant visokių kitokių 
daiktų.

Taipgi yra susitveręs naujas taupimo 
kliubas po vardu Insurance Savings 
Club, tai yra vienintelė ir stipriausi 

taupimo sistema.
Qel platesnių žinių 

viršui paminėt.
liįVi i/nlįlieti nrtr

VALGIŲ GAMINIMO

'KNYGĄ
(COOK BOOK)

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką- tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

Anglijos automobilistas Sir Malnicolm Campbell su saVb liauja' autdttibliiliūi su- kuHbij' PHyton 
Beach, Fla., pajūry jis bandys sumušti savo’ Įūmčsbį- ^tėlturtio ^elidrdį’ — į* vai

Su šiuo automobiliu j ik bandys patekti 300 ai* dttUgiūūl

/
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INFLUENCE of FOOD
very moment thou- 
federal officers are 
to free the people 

evil influence of in- 
Bul the 

addicted to

AMONG US
(This is a series of biograph- 

ical

At this 
sands of 
working 
from the 
toxicating liųuors.
whole world is 
something more powcrful and 
often as dangerous, — food, 
and where is.the government 
that would attempt to free its 
people from the influence of 
food 
wbich it binds every living 
person? Indeed, the mere eat- 
ing of an apple trew the 
entire world into chaos; Hes- 
sians feasting on a certain 
Christmas cve helped to make 
pos* ible a j 
\Vashington, 
eup of coffee 
many people on the carpet 
for tardiness.
times daily — likę the pray- 
erful Mohammedans facing 
east to their Allah — do we 
turn to Nature to rcnew our 
physical strength.

Some scientist could make 
a name for himself if he were 
to investigate just how great 
is the influence of food on 
humans. Of course, the know- 
ledge is no secret. Where is 
the woman who does not 
know the alcbemy that food 
works? Many a fur coat has 
been blackmailed out of a 
man by 
disbes. Full manv 
(juarrel has been 
the appearance 
cake. No wis< 

4for a car until 
that afterglow 
(linner, and the cigar smoke 
has made him as mellow as 
the tobacco itself; and wander 
lust, a disease fatal to little 
brothers, has been suddenly 
checked by 
apple pic.

There is, 
relationship 
tbe power of speech. If you 
watch a group of girls over 
sundaes, you will notice how 

•tongues wag and voices shrill. 
Food makos people garrulous. 
When a man wants to elose a 
big deal, he invites his elient 
to talk things over at lunch at 
some good restaurant. And d 
tea! Why a eup of tea “loos- 
ens wild tongues that hold no 
one in awe.”

Did you ever notice how 
much love-making depends 
upon food — good food — at 
the right time? What maiden 
does not know tliat a man’s 
heart lies very elose to his 
stomach and is often more 
sensitive to flattering atten- 
tions than the great pump and 
seat of affection. Stated nega- 
tively, — burned potatoes, 
lumpy gravy, and sodden bis- 
cuits lower tbe barometer of 
the affection. Many a young

and the slavery to

OUR

sketehes of our 
members)

VICE-PRESIDENT

are a few dalės inThere 
the history of Joseph C. Var
kala which he considers im- 
portant. The first of these is 
November 9, 1912 when he 
bccame an actor on the stage 
of life i n Moscovv, 
He lived there’ until 
when Mrs. Varkala
leave Russia with her son and 

government nt | of the food
and a i------ ’

has brought

Russia.
1917, 

had to

second shortage. VVhilc in Russia Joe

Food — thrcc

blackmailed
a series of favorite 

a family 
averted by 
of a good 

son ever asks 
fatheris in 

ofa delicious

a piccc of juicy

undoubtedly, a 
bctween food and

was taught English and Rus- 
sian and liad a maniu for ruo
ni n g away from home and 
doing investigatin on his own 
hook. He was often fished 

J*

out of rainwatcr barrels by 
kind railroad yard watcbmen 

his 
his 
his 
for

point the family was joined 
Iby Mr. Varkala, inuch to 
Joe’s roiief.

Rcturning to Chicago, .Joe 
attended the .Vapderpoel and 
Barnard schools for < his se
cond year. In 1921 the family 
moved to a farin near Michi- 
gan City, Indiana. Here Joe 
graduated from a small 
country school a t the age of 
twelve. His high school 
cducation began in the 
Calumet High School of Chi
cago. Joe graduated from Mi- 
chigan City High School in 
1930 with high honors as pre- 
sident of the local chapter of 
the National Honor Society.

Immcdiatcly upon his gra- 
duation he wcnt 
of Europc. He 
principai countries 
and then obtained 
with the American 
Kovno, Lithuania. I
Joe returned to American soil 
to take part i n the depres- 
sion.

He immcdiatcly enrolled in 
the University of Chicago to 
pursue studies in political

economy and internalional 
law. Joe is a member of the 
International House rcpresenL 
ing Lithuania in all its ccrc- 
monies. He is also a member 
of the university track team.

At present, as vice prosident

Club, Joe is very busy with 
plans for the dance that the 
club is to put on in M*ay at the 
Drake Hotel.

—Waldernar.

on a tour 
visited the 
of Europc 
a position 
legation in

In 1931,

and brought hdme to 
frantic parents. Leaving 
father behind, Joe with 
sister and mother sėt out
the United States. That hor- 
riblc voyage of two weeks 
from Bergen, Norway to New 
York is one of the most vivid 
pietures in his memory. Ar- 
riving in Chicago in February 
he attended kindergarten and 
the next sumnier vvent to the 
statė of Washingon vvhcre he 
began first grade. At this

say
of

just 
this 
the 

actual

tbe differences 
derive more 

it than does a 
when he opens 

find the

man has been lured into cap- 
tivity by the bait of good 
Sunday dinners.

It is difficult to 
what is the secret
influence: whether it is 
anticipation or the 
sliding down process, or the 
sight and smėli of the food, or 
the afterglow that comesfrom 
eating to eontentment. I know 
there are connoisseurs of 
foods as there are of pietures. 
Yet no man, however great his 
knowledge of 
in food, can 
pleasure from 
school boy,
the back door to 
odor of hot gingerbread tan- 
talizing his nostrils. Were 
your ever awakened by the 
delicious aroma of coffee? 
Did you ever pass down a 
Street on an autumn night and 
catch a whiff of catsup in the 
cooking?
y

Mayhap, someone might 
think that we have exaggerated 
the influence food exerts upon 
our lives. If so, let him notice 
to what subjects his thoughts 
turn at the hours of seven- 
thirty a. m., twelve-M., and six 
p. m., and let him experienęe 
what happens, should he miss

CITIZENSHIP SCOHOL
The Lithuanian University 

Club has completed arrange- 
ments to cooperate with the 
University of Chicago Settle- 
ment in having a citizenship 
school for Lithuanians. Clas- 
ses are held on Thursday and 
Friday evenings from 7:30 to 
8:30 and on Tuesdays after- 
noon from 1:30 to 3:30. This 
school provides books and 
othcr materials and is absolu- 
tely free. The University of 
Chicago Settlement is located 
at 4630 Gross Avenue (very 
near the corner of 47th and 
Ashland).

>11 ' ...  ...............ii i

studentą, in the Middle Wesl, 
as a group, unconsciously or 
ncgligently, have • overlooked 
that type of opportunily in 
obtaining an cducation. Thesc 
scholarsiiips probably were 
not called to thęir attention 
allhough every university has 
tiiem in one forni or another. 
inforrnation in the form of 
bulletins is always available 
ip the public libraries or at 
the particular university.

The Lithuanian University 
CJub, coinposcd of college 
students and alumni is vvilling 
at all times to aid those in- 
terested and eurious high 
school graduates who are plan 
ning on a college cducation 
būt do not know the proper 
šteps to take. This cooperation 
behveen the college and high 
school students will be great- 
ly appreciatcd- by those that 
are directly benefited and by 
the Lithuanian people as a 
group.

&ibiiiiiiiiiii@iiiin

S Jūsų

The Lithuanian Uni
versity Club.

Therc will be 
meeling of the 
University Club 
evening, Fcbruai 
7:30. The placc of meeting 
is the Consulate Roomš, 201 
N. AVells $t. The gųest speakt 
er for the evening will be 
Dean Dennis of the Nortwest- 
ern School of Speech. The 
Lithuanian Ratelis is invited 
to attend this meeting and to 
become acųuainted with our 
organization.

a regula r 
Lithuanian 

Thursdav *

The Students Revieiv uiill 
come out regularly the second 
and fourth VVednesday of 
eacb month. We would likę to 
know what our readers want. 
Send all of your comments, 
criticisms, and contributions 
to The Students Review, 1739 

—-IL So. Halsted St., Chicago, III.

Bargenai

LOOK1NG AHEAD
Thcse advanced college stud- 
ents have cxpericnccd many 
pitfalls in taking blind and 
useless cour^ęs. The, latter and 
“snap” courąes in most cases, 
divert the ištudent’s limited 
time from Teaching his ulti- 
mate goal \vili least resistanče. 
On the other han.d the dif- 
ficulty of various courses has

For the past threc years the ents now attending college 
students, both high school and 
college, have adopted and 
molded within themselvcs a 
form of pessimism, aftcr 
having been surrouded by the 
environment of ntriet econo- 
mies and unpleąsanf outlooks. 
The students rhave created il- 
hisions that tlieir chances will 
be slim when they are turned
out of school with their hard- also been determined by these 
earned diplomas. Will they be students and they are prepa- 
able to tackle the problem of red, not to discourage the 
earning a decent living? Don’t newcomer, iiit to warn him 
fear! It is not too late for 
high school students to spe- 
cialize in one particular field 
vvhether it be technical, me- 
dical, or legal. This present 
epoch of speedy technological 
progress demands special 
training in 
led workers\are going to be 
lošt and will ultimately sink 
to tbe status of a slave, ac- 
cepting a remųnęration be- 
low an adeųuate living scale. 
It’s their most possible fate, 
while the capitalistic system 
exists.

To prepare for this special- 
ization, high school students 
should visit their vocational 
advisers in their respective 
schools. The duty of these ad- dollars for part of these ex- 
visers is to inform and advise penses, fėllowships — inform- 
students to choose such parti- ation concerning all of these 
cular courses as will best fit jitems cah be. obtained from 
their individual leanings and I the vocational adviser or 
likings. Further Information from students in school. 
concerning the proper select- 
ion of subjects

demands
i one field. Unskil-

and tell bim what is to be 
exected. TJherefore, every col- 
lege frcshman-to-be shoukl at
tempt to get in touch with as 
many college juniors, seniors, 
and alumni as possible and 
benefit by their mistakes.

Aftcr having consulted va
rious individuals as to the 
best school to attend and the 
best courses to take, the prep 
graduate reaches into his 
pocket to see if his bankroll 
is large enough to cover the 
•ost of a college education. 
If not then he mušt Ibok for 
some source of income or else 
receive his college education 
at no cost. Tuition and living 
expenses, ways of earning

Diligent and high standing 
may be ob- students are always eligible 

one of these engagements. tained from alumni or stud- for scholarships. Lithuanian 
♦
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Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. 

Vanos.

Rusiška ir

lietaus. ir druskos vanos.
«wimming pooj.

r turkiška pirtis moterims 
vedomis iki 7 ▼. v.

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1

Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Ąve. Tel. Crąwford 5573
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Midget Radio pagauna Po- 
licc Calls 
—1933 metų/ 
10 Tūbų RCA $ 
Radiola už
9 Tūbų Crosley

29.00
10 TubųRCA AA 
Victor už .... O3flyy
14 Tūbų Zenith Radio 

^L’290- 79.00 
9 Tūbų Philco, 
1933 metų
Radio .......... VViUU

9.50 
39.00

Naujausi Lietuviški 
Rekordai tik po 

50c
16269—Aukso miglos ir Meilės tu 

mums nedainuok. Grigaitis ir 
Pauras.

16272—Namo ir Oi, kad Išauštų. 
Karo Mokyklos Choras.

16271—Kur Lygus laukai ir Su
tems tamsi Naktužėlė. Karo 
Mokyklos Choras.

16270—Rytų daina ir Turkų Ves
tuvės. Liet. Viešbučio orkesc.

16276—rPalangos Juroj ir Aš my
liu Vasaros Rugegėiės. orkestras

Į ’ ‘
J6277—Himnas. Lietuva Tėvynė

f Musų ir Liet. Popuri., orkest.

16278—Noriu Miego ir Karininkų 
fokstrotas, orkestras. > -

16266—ArŽuoliniai Pamatai ir 
Mokslas darbas. Stasys Pauras

16267—Atskrend Sakalėlis ir “Ant 
Kalno. Vanagaitis ir Stogis.

16256—Ulonai ir Ar aš tau Sese.
Vanagaitis. Stogis ir ^Oželienė.

16268—“Miss Lietuva“ ir Ar tu 
žinai broli? Dineika ir Petraus
kas.

16273—Kaukazo vaizdelis. Lietuvos 
Viešbučio Orkestras.

16275—Žirgelis ir Daili Teta. Vin
cas Niekus, baritonas.

16274-—Kriaučiukas ir Aš mergytė 
Vincas Niekus, baritonas.

16263—Atbulinis ir Vargonininkas. 
Vincas Niekus, baritonas.

16264—Gegužinė polka ir Su ar
monika į Braziliją. Liet. Vieš
bučio orkestras.

16255—Kariškas vaizdelis ir Su
diev. D. Dolskis.

16265—Link mergelė ir Nemunie- 
čių polka. Mahanojaus Lietuvių 
Orkestras.

16259—Plikių ir Toks vaikinas — 
polka, Mahanojaus Liet. ork.

16254—Aukšti kalneliai ir Ak no
rėčiau, Mahanojaus Liet. otk.

J6262—"Oi atmink“ ir Užaugau 
Lietuvoj. Vanagaitis ir Oželienė 

16261—Studento sapnas ir Sveti
ma padangė. Pauras ir Giraitis. 

16260-—Nuovadoje ir Amerikos lie
tuvių priėmimas. D. Dolskis 

16257—Atsiskirus su mylimąja ir 
Vasaros grožybės. Pauras ir 
Giraitis.

16227—Jurgio ir Ūkininkų polkos. 
Pennsylvanijos angliakasiai.

16226^—Sunku gyventi našlaitėliam 
ir Garnys atplesdeno. S. Pauras

16213—Duok ranką ir Ješkau ta
vęs polkos. Mahanojaus Liet, 
orkestras.

J.F.BUDRIK
INCORPORATED

3417-21 S. Halsted St.
Del pataisymo jūsų radio 

pašaukite

Boulevard 4705-8167
RADIO PROGRAMAI:

Užsukite Stotį W.C.F.L„ 970 kil.
Nedėlioję 1 vai. po pietų.

Nuolatinis Lietuvių Radio Progra
mas. Stotis W.HF.C, 1470 kilo. 

Ketvertais 7:30 vai. vakare



$8.01

daryti

GINKLŲ EKSPORTO KONTROLIAVIMAS

ANGLIJOS DARBININKŲ DEMONSTRACIJA

Vertė K. A

Rusiją

Sai®;

TERORISTINĖ SĄMOKSLI 
NINKU DIKTATŪRA

KAIP TA TEORUA 
ATSIRADO^’

Socialistinis Darbininkų Internacionalas tik-ką iš
leido atsišaukimą į viso pasaulio darbininkus, raginda
mas juos sudaryti vieną frontą kovai prieš fašizmą.

Nežinia, ką į tą atsišaukimą atsakys Maskva, ku
ri kęptjrojiuoją vadinamą komunistų internacionalą. 
Bet spauda sako, kad jeigu socialistai ir komunistai su
sijungtų, tai pasikeistų visa politikos padėtis Europoje

Ir valstie- 
^ipąs įvy- 
W savą

i “peršokti per kapi- 
Laukti, kad patys 

Europos darbininkai

(Tęsinys)
—pet aš kalbu apie tokius 

dajykus, kurie, galimas daik
tas, jums nėra įdomus, — tęsė 
Bevardis,

?s Tročtaą. Ną, o 
ej<as bolšeyijcams 
Reninas pą^eme

atmetė bolševikų

Subscription Rate*: 
$8.00 per year in Canada

Kada susipratusieji darbinin
kai, kuriems vadovavo socialis
tai, pasipriešino Lenino uzur
puotai valdžiai, tai jisai atsta
tė prieš juos mašinines kanuo- 
les. Nepaklusnias darbininkų 
organizacijas jisai uždarė. So
cialistines partijas uždraudė'; 
socialistinius laikraščius sunai-

i labai suiręs, nes 
kur tik

Bet, pradžioje, Leninas dar 
vis įmelavo, kad jisai valdysiąs 
krąštą tik su žmonių pritari
mu. Už dviejų su viršum mė
nesių po perversmo jisai su
šaukė visuotinu

Tuo bildu tos “permanentinės 
revoliucijos” labui tapo Rusi
joje (steigtas žiaurus despotiz
mas, o kitose Šalyse tapo su
vertos kontr-revoliucinės bol

ševizmo agentūros, kurios dras- 
<o darbininkų organizacijas ir 
padeda įsigalėti fašistams, mo- 
narchistams ir kitokiems atža
gareiviams. ‘

Tačiau, laikui bėgant patys 
bolševikai įsitikino, kad pasau
lio revoliuciją “pagal užsaky
mą” padaryti negalima. Todėl 
Lenino artimiausias bendradar-

PERMANĘNTINĖ REVO 
LIUCIJA”

Jungtinių Valstijų kongrese yra pasiūlyta rezoliu
cija, kad prezidentas gali, reikalui esant, uždrausti 
amunicijos firmoms pardavinėti iįttin tikroms valdžioms 
ginklus. Rezoliucijos tikslas yra sulaikyti ginklų pri
statymą Japonijai, kuri veda užpuolimo karų Mandžu- 
rijoje.

Ta rezoliucija buvo seniai įteikta kongresui, bet 
amunicijos fabrikantai daro didelį spaudimą į atstovus 
ir senatorius, kad jie už ją nebalsuotų. Todėl ji dar vis 
nėra priimta. Senatas jau buvo nubalsavęs ją priimti, 
bet senatorius Bingham (neva pažangus republikonas!) 
iš Connecticut valstijos pasiūlė balsuoti iš naujo: mat, 
Connecticut valstijoje yra didelių karo įnagių dirbtuvių.

Geriausias dalykas butų, kad ginklų gamyba butų 
paimta j valdžios rankas. Kada privatinis biznis užsi
ima ta gamyba, tai jisai pelno sumetimais kovoja prieš 
taiką.

<ų masės Vakarų Europoje at
sisakė pasiduoti Maskvos ko
mandai, tai Lenįhąs su savo 
s.ėbrais įsteigė “trečią inter
nacionalą” ir ėmė visose šaly
se skaldyti socialistines parti-

mums teko nuro- 
bolševizmas tai — 

visur pasivogtų ir

i balsavimu iš
rinktą Steigiamąjį Seimą (rin
kimai' įvyko, jau bolševikams 
sėdint valdžioje). Bet kada pa
sirodė, kad tame seitne bolše
vikai turi tik apie trečdalį vie
tų, o du trečdaliai atstovų yra 
jiems priešingi, tai Leninas sei
mą išvaikė ginkluota jėga.

Dar reikėjo tačiau tos “pro
letarines revoliucijos”, kuri, su
lig Trockio teorija, turėjo atei
ti iš Vakarų Europos ir padė
ti Rusijai 
talizmą”. 
Vakarų 
įvykintų tokią revoliuciją, Le- 

I ninui buvo baugu, nes ji galė
jo ateiti pef vėlai. Todėl jisai 
pasiuntė savo agentus į Vokie
tiją, Italiją, Franciją ir kitur, 
kąd jie kurstytų tų šalių dar
bininkus 

' pi talizmą

Šio mėnesio 5 dieną milžiniškame Londono darže 
Hyde Park įvyko labai didelė darbininkų demonstraci
ja prieš valdžią. Anglijos spauda sako, kad Londonas 
tokios galingos demonstracijos nėra matęs per pasku
tinius 30 su viršum metų! Iš’ to matyt, kad, nežiūrint 
į MacDonaldo atsimetimą, Anglijos darbininkų judėji
mas yra vėl atgavęs savo energiją.

Ją suruošė Darbo Partija, trade-unionų kongresas 
ir kooperacijų sąjunga bendromis pajėgomis. Valandų 
valandomis, išsirikiavę po keturis ir penkis į eilę, dar
bininkų organizacijų nariai traukė į parką, kur buvo 
pastatytos 8 platformos kalbėtojams. Nors komunistai, 
kaip visuomet bandė iškelti triukšmą, bet demonstraci
ja buvo taip puikiai suorganizuota, kad jų pastangos 
nuėjo niekais.

Demonstrantai protestavo prieš valdžios politiką, 
ypač prieš pašalpų mažinimą bedarbiams.

PARVUSO-TROCKIO-LENINO 
IŠRADIMAS”

SENSACINGAS INTERNACIONALO 
ATSIŠAUKIMAS

bolševikiški 
kratosi |Par- 

Trockio idėjų. Bet juk 
jie ir patys nežino, iš ko susi
deda jų “įsitikinimai”!

bis Trockis gavo įspirti į užpa
kalį ir atsidūrė Turkų žemėje. 
O Stalinas nutarė bųdavoti 
“socializmą vienoje šalyje”, 
lupdamas devynis kailius nuo 
ukiųinkų ir badu marindamas 
miestų gyventojus.

Nukirtus “permanentinei re
voliucijai” uodegą, pasiliko “so
cializmas vienoje šalyje”. Bet 
ši beuodegė Stalino teorija yra 
tas pats senasis Parvuso-Troc- 
kio nonsensas, į kurį tikėjo ir 
“šventasis” Leninas, tik Leni
nui neteko išgyventi iki to lai- 

reikalas jai

y oje 
ciaįiai tai laidai 
įžangoje randame 
džius apie Rusiją: 

“Pažvelgtame 
1848.-49 metų revoliucijos lai-! 
ku ne tik Europos monar
chai, bet ir Europos buržua
zija matė rusų ip^cryencijo- 
j.e vienintelį Išsigelbėjimą 
nuo p^letarjiato, kuris tuo
met dar tik bųyo pradėjęs 
justi sąvo jėgas. Jie paskel
bė carą Eurępps reakcijos 
galva. šiandie jisai sėdi Gąt- 
čthoje, kaipo revoliucijos ka
ro mitinis, o Rusiją sudaro 
priešakynį būrį revoliucinia
me Europos sąjūdyje. (Rei
kia čią primjųįi, kądĘO-ftų 
į.etų pradžioje buvo pąsiekęs 
aukščiausio laipsnio ieręris-

kūnas. Tą priąnizaciją 1881 
m: nugalabijo' carą Aleksan- l X -- Red.)

Manau, kad jums 
bus įdomiau. sužinoti mano is
toriją. Gerai,. ąš ją papasako
siu.

Bevardis patraukė iš butelio 
geroką gurkšnį alkoholio. Jo 
balsas pasidarė labiau skam
bus, labiau tvirtas. Jis tęsė:

—Miguelis buvo ne vienas, 
kuris atvyko į tuos miškus ieš
koti kaUčūko ir turtų. Įmoni- 
ninkui, kaip aš jau minėjau, 
nesudarė didelių sunkumų rink
ti brangų skystimą; keblumai 
prasidėdavo su to skystimo^ 
transportaciją. Atstumas buvo 
neįmanomas, o kelių jokių. 
Upes, užkrėstos geltonuoju dru
giu, užverstos nuvirtusiais tro
pikų medžiais petiko laivų plau
kiojimui. Baisi rykštė buvo 
nuodingos įpusės ir daugybė 
kitokių pavojų, nuo kurių re
tėjo virtines. Visgi,. kada san
dėliai prisipildydavo ir metų 
laikas buvo patogus, reikėjo 
važiuoti. Miguelis padarė pir
mą kelioąę, ir grj|o įik už ke
lių mėpesių. Jjs pardavė kau- 
čuką vįepai ąnglų fjrmąi ir už 
gautus pinigus nupirko įvai
riausių pųlįęių daiktų savo fa
zendai; dabąr j|s turėjo ttkfą 
fazendą; u£ įeJĮų metų, reikia 
manyti, jis butų pradėjęs visąi

ko, kada atėjo 
kirsti uodegą.

Vidikas ir kiti 
tauškalai šiandie 
vuso ir

Entered as Second Claas Matter 
Marcb 701*1914 at the Post Office 
of Chicago, III under the act oi 
Marcb 8rd 1879

Stalino pąstųflidėjįai, guriems 
yųa įsakyta niekinti trockizmą, 
šiandie atakuoją garsiąją “per
manentinės revoliucijos” teori
ją, cituodami savo “šventojo” 
Lenino žodžius, pasakytus apie 
ją prieš 20 ar daugiaus metų. 
Bet dauguma jų neturi ma
žiausios nuovokos, nei ką ji 
reiškia, nei kaip ji atsirado.

Kaip minėjome, pirmutinis 
ją sugalvojo Heiphand (emig-l 
ravęs iš Rusijos Vokietijon), 
kurio literatinis pseudonimas 
buvo “Parvus” (Mažas). Jisai 
tą tęoriją neva “išvedė” iŠ 
vieno Markso ir Engelso rašto, 
būtent, jų dviejų parašytos 
įžangos prie antrojo rusiško, 
Veros Zasujįč atlikto, “Komu
nistų Manifesto” vertimo (pir
mąjį vertimą atliko Mykolas 
Bakuninas, kuris vėliaus pa
virto pikčiausiu Markso priešų 
ir anarchistų vadu). Tas ant
rasis rusiškas “Manifesto” ver
timas išėjo 1883 metais Gener

Markso ir Engelso spe- 
parąšytoje 
tokius žo-

skubintiš versti ka- i
Kuomet darbiniu- gerai gyventi,

vo kontrolę miestus; o miestai 
diktuos sodžiui.

Reikia, vadinasi, tiktai, kad 
Rusijos revoliucija iššauktų 
proletarinę revoliuciją Vakarą 
Europoje, o jau toliaus viskas 
išeis “pagal Marksą”: proleta
rinė revoliucija Vakaruose bus 
socialistinė; ji išties ranką Ru
sijos darbininkams miestuose; 
Rusijos darbininkai, turėdami 
Vakarų revoliucijos pagelbą, 
ims tuojaus vykinti “socializmo 
tvarką” pramonėje; o kadangi 
miestai valdys visą kraštą, tąi 
ir Rusijos mužikai turės no-! 
roms ar nenoroms priimti so
cializmą.

ši. Pąrvuso-Trockio teorija 
tiJĮc. iš paviršiaus primena 
Markso ir Engelso išreikštą 
nuomonę, kad taip tikrose są
lygoje Rusijos revoliucijos vys
tymąsi galįs būti pagreitiptąs 
Vakarų Europos darbininkiškos 
revoliucijos jėgomis. Bet svam
biausiąją Markso ir Engelso 
mintį parvus ir Trockis apyer- 
tįė aukštyn kojomis. “Kom. 
įdąnifesto” autoriai manė, kad, 
jpig.u Rusijos ūkininkų kaimai 
išimą, pim.m įvyksiant proletari
nei revoliucijai Vakarų Euro
poje, tai kapitalistinio plėtoji
mosi sp^dija bus Rusijai neiš
vengiama. O Parvus su Troc- 
kių, radę pirmykščius Rusijos 
kaimus jau bebaigiančius išjrti, 
sugalvojo, kad socializmą gali 
Rusijoje “padaryti” 8 ar 9 me
lionai prąnionės darbininkų — 
prieš 160 milionų kitų gyven
tojų valią!

Reninas, ginkluoto kareivių 
,(o ne darbininkų) “pučo” ke
liu pasigrobęs valdžią į savo 
rankas, sumanė šitą jų dviejų 
‘gęniąlišjką išradingą” vykinti 

gyvenime. Jįsai tačiaus jį dar 
'‘pagerino”. Jisai ne tik nepai
sė, ar jo eksperimentas patiks 
120 įpiljonų valstiečių; bet ji
sai nutarė, kad nėra reikalin
gas nė darbjninkų pritarimas. 
Savo ginkluotą perversmą jisai 
padarė iš vakario prieš visuoti
ną darbininkų tarybų (sovietų) 
atstovų kongresą. Užuot davęs 
kongresui miišpręsti, ar jisai 
nori tokio* pė^ven&mo; Lerfinas 
pastate suvažiavusius darbinin
kų, valstiečių ir kareivių atsto
vus prieš įvykusį faktą!

Jisai nepaisė net, kad pačios 
bolševikų partijos centro ko
mitetas buvo priešingas per
versmui. Jam pakako to, kad 
“pučo” idėją parėmė ginkluoti 
kareiviai, kuriems jisai priža
dėjo devynias galybes visokių 
“Jąimįų”.
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Vytautas Zereni-Beliajus, pasižymėjęs orientališkų šokių 
šokėjas, ir p-lė Irene Juozaitis, Dr. Juozaičio duktė. Juodu 
“Naujienų” koncerte, vasario 26 d., išpildys keletą lietuviškų 1 ' I ’ *
ir ispaniškų šoįdų. Tenka pasakyti, kad lietuviškus šokius su
kūrė pats p. Beliajus ir juos dar niekas nėra taip šokęs, kaip 
pašoks jis su p-le Irene Juozaitis.

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
Mkmadieniu?. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St, Chicago.

kuris įstūmę Rusiją j nepasi 
baigiantį pilietinį karą.

Trockis atėjo pas sąmoksli? 
ninką Leniną su sayo pasisko
linta iš Parvuso “permanentine 
revoliucija”, ir iš to susidarė 
kombinacija, vadinama leniniš- 
kų “komunizmu7: Trockis pri
ėmė Lenino metodą 
perversmą ginkluoto sąmokslo 
keliu, o Leninas priėmė Troc
kio tikslą — su pągelba “per
manentinės revoliucijos” “tųo- 
jaus” įvykinti ekonomiškai at
silikusioje Rusijoje socializmą.

Jeigu Leninas nebūtų įtikė
jęs į Trockio “permanentinę 
revoliuciją”, tai jo perversmas 
nebūtų turėjęs jękio idėjinio 
pateisinimo, nes per dvidešimt- 
penkeHus metus su viršum 
Leninas, kartu su yisaię Rusi
jos socialdemokratais, skelbė, 
kad tokioje ekonomiškaj atsi
likusioje šalyje, kaip Rusija, 
socializmas negali bu,t įsteigtas, 
pirma negu joje bus išsįvyštęs 
kapitalizmas. Rusų socialistus 
revoliucionierius (liaudininkus) 
Leninas vadindavo “utopinin- 
kais” ir “atžagareiviškais smul
kiosios buržuazijos ideologais” 
—už tai, kad jie sakydavo, jo- 
gei Rusija “peršoks” per kapi
talistinio vystymosi stadiją.

Iki 1917 metų Leninas griež
tai smerkė ir Parvuso-Trockio 
“permanentinę revoliuciją”. Bet 
tai jam nekliudė, susitikus su 
Trockiu, pagrįžusiu iš Ameri
kos, savo pirmesnio įsitikinimo 
atsižadėti ir priimti jo teori
ją. Jejgu Vidikas mokėtų ne 
tik giedoti iš Maskvos “davat
kų gadzinkų”, bet ir protauti, 
tai jisai pats suprastų, jogei 
jo žodžiai apie Lenino ir bol
ševikų partijos “kovojimą” 
prieš “permanentinę revoliuci
ją” nieko nereiškia. Prieš šim
tus dalykų Leninas ir jo drau
gai kadaise kovojo — pavyz
džiui, prieš minties bausmę, 
prieš spaudos cenzūrą, prieš 
valdžios despotizmą ir t. t., — 
o betgi vėliaus jie patys ėmė 
tuos dalykus praktikuoti.

Pąryus užtiko Markso ir 
Engelso įžangoje (įu dalykai: 
viena, kad Rusijos revoliucija 
gali būti signalas darbininkų 
revoliucijai Vakarų Europoje; 
antra, kad ta darbininkų revo
liucija, papaikindanja kapita
lizmą Europoje, gali pagreitin
ti Rusijos revoliucijos vysty
mąsi, padėdama jai įstoti “tie
siog” į komunistines vėžes. Bet 
jisai nepastebejp , to, kąd pa
grindą tokiems Markso ir En
gelso spėjimams davė tas fak
tas, kad Rusijoje 1882 metais 
didesnė pusė žemės dar pri
klausė kaimams su bendra že
mės nuosavybe, i;

1905 metais ; ;šis tariamas 
“komunizmo pamatas” Rusijo
je buvo jau 
ūkininkai, kur tik galėdami;! 
kėlėsi į viensėdžius. O iki 1917 
metų, su valdžįp^' įsteigtų že
mės bankų pagelba, jau ne tik 
buvo sudaryta miliOnai indivi
dualių ūkių ir kaimai baigė ga
lutinai nykti, bet žymi dalis 
ūkininkų jau buvo pusėtinai 

I prasisiekę savo viensėdijose, 
pavirtę “kulokąis”.

Taigi buvo aišku, kad istori-l 
jos likimas nulėmė Rusijos že
mės ukiui panašią vystymosi 
eigą, kokią pirm jo teko per
gyventi Vakarų Europai: pir
ma turi išsiplėtoti “buržuazi
nė” (privatinė) nuosavybė že
mės ūkyje, o jau po to jisai 
galės pakilti į aukštesnį vysty
mosi laipsnį. Vadinasi, tikėtis 
tų,” kad socializmas Rusijoje 
“išdygs” iš sodžiaus (jeigu 
proletarinė revoliucija Vakarų 
Europoj.e “pagilins” revoliuciją 

I Rusįjoje), dąugiaus nebuvo 
galimą.

bando užginčyti to fakto, kad 
paminėtą teoriją “išrado” Pąr- 
vus — tas pats avantiūristas, 
kuris didžiojo karo metu tar
navo centralinėms valdžioms, 
kaipo agentas-kontraktorius, ir 
kartu buvo bolševikų centro 
įgaliotinis. Būdamas kaizerio 
valdžios tarnyboje ir tuo pačiu 
laiku palaikydamas artimiau
sius ryšius su Leninu, Pąryus 
sugebėjo 1917 metais gauti 
vokiečių karo vadovybės leidi
mą bolševikų vadams perva
žiuoti specialiu traukiniu per 
Vokietiją, vykstant iš Šveica
rijos Rusijon, kur žmonės jau 
buvo nu vertę carą.

PiipRiųjnkų ęrgano redakto
rius tąip pat neužginčija tp 
fajetp, Jcad sų Parvuąo pa^e$£ 
patyrė “pprjpanentinės * revoliu
cijas” gerybes Tročkįą. o 
Trpųkj juU 
“neužkorč7.
jį už yyriąųąiąii savp padują. 
Kar^ Trockiu pa-
dąrė sąmokslą . prįeš ląiįip^ją 
reypji^cinę Rusijos yą^džią, 
kųrįį rčmė įpiljinišlęg, .dąų^uma 
Rjusfips čįarfyinlnkų ' 

juo

“Komunistų Manifesto už
davinys buvo paskelbti, kad 
neišvengiamai ateis dabarti
nės buržuazines nuosavybės 

t žlugimas. Bet Rusijoje mes 
randame, šalia skubįai 
besivystančios kapitalistinės 
tvarkos ir dar tik beprade- 
dančios formuotis buržuazi
nės nuosavybes žemės ūkyje, 
didesnę pusę žemės bendro
je ukininjkų nuosavybėje.

“Dabar kyla klausimas: 
“Ąr gali Rusijos ūkininkų 
kaimas, šų tiesa, jau labiąi 
apirusi forma pirmykštes 
bendros žepiės nuosavybės, 
tieslpg pereiti į aukštesnę 
kopiunistipę žeiuės nuosavy
bę, ar gul ji turęs pjrjtna per
eiti iki galo tą irimo proce
są, jįiįrj isĮtpripęje evoliuci
joje pergyveno Vakarai?

“Vienintėlis, šjandie gali
mas atsakymas į šitą klau
simą, yra toks. Jeigu Rusijos 
revoliucija bus signalas dar
bininkų revoliucijai Vakaruo
se, taip kad jiedvi viena ąnt- 
rą išpildys, tuomet dabarti
niai rusų kaimai su bendra 
žemės nuosavybe galės su
daryti pradžią komunizmo iš
sivystymui.”
Iš šitų įžangos žodžių Par

vus ir išspaudė savo “perma
nentinę revoliuciją”, kurią 1905 
melais iš jo pasiėmė Trockis, 
o 1917 metais iš Trockio pasi
skolino Leninas.

Neseniai 
dyti, kad 
mišinys iš 
pasiskolintų teorijų, prieš dau
gelį kurių seniaus patys bolše
vikai kovodavo. Kaipo vieną 
tokių teorijų paminėjome “per
manentinę revoliuciją”, kurią 
sugalvojo Parvus-Helphand, o 
iš jo pasiėmė ją Trockis.*

Su priprastu bimbininkų liz
dui “mandagumu”, “Laisves” 
Vidikas šoko mus už tą nuro
dymą biąųriai plūsti, protes
tuodamas, kad bolševikai netu
rį su “permanentinės revoliu
cijos” teorija nieko bendro. 
Praleidę piktžodžiavimus, pa
duosime čia šj jo pareiškimą:

“Paimkime tik vieną pa
vyzdį, būtent ‘permanentinės 
reyoliucijos teoriją/ IPrieš ją 
kovojo Leninas, ją visuomet 
griežtai
partija. Bet dabar tą teoriją 
ponas ^Grigaitis užkaria bol
ševikams.”
Tačiau “Lajavės’- rėksnys ne-

“Bet jis grįžo namo be auk
so kišenėje, nes likusius pini
gus pralošė kortomis vienoje 
landynėje, kurios savininkas 
buvo peruvietis. Lošimas užsi
baigė muštynėmis ir kraujo 
praliejimu. Bet lai niekis. Pa
siliko juk dar milionai kaučuko 
medžių, iš kurių tekėjo bran
gus skystimas. Vieni prarasti 
metai dar neturi reikšmės. Ir 
iš tiesų, jis dar per tris me
tus keliavo į vandenyno pakraš
tį ir kiekvieną kartą grįžo su 
pilnomis kišenėmis aukso.

“Kętvirtais ar penktais me
tais į tą apylinkę atvyko kaž
koks Gutjeres, argentinietis iš 
San-Huand de la Frontera, ku- 
ris, norėdamas kaip galima 
greičiau grįžti atgal, kad savo 
tėvynėje apsivesti su viena 
mergina, neturėjo mažiausio 
noro įsikurti čia ilgesniam lai
kui. Todėl jis padarė sutartį 
su Migueliu ir apsigyveno mu
sų fazencĮoje. Miguelis priėmė 
jį, suteikdamas labai geras są
lygas. žodžiu, jis skaitė argen- 
tinict| savo jaunesniuoju broliu. 
Juo labiau,- kad jam buvo rei
kalingas ištikimas. draugas, ku
ris pasiliktų prižiūrėti vergus 
ir turtą tuo laiku, kai jis vyko 
parduoti kaučuką. Atsidėti ant 
metisų ir vielinių gyventojų 
buvo visuomet rizikinga.

(Bus daugiau)

Ret čia Parvus ir Trockis pa
vartojo savo “geniališkas gal
vas”. Juodu nutarė, kad so
džius gali būt ignoruojamas! 
Nesvarbu, kad 80 nuošimčių 
Rusijos gyventojų susideda iš 
ūkininkų, bet Rusija turi kelis 
milionus darbininkų miestuose. 
Tarpe 20% krašto gyventojų, 
susispietusių miestuose, darbi
ninkai pasidarė skaitlingiausia 
klasė, — nors ir neskaitlinges- 
nė už visus kitus miesčionis, 
sudėjus juos į daiktą. Revoliu
cijoje . darbininkams! -turi pri- 

! klausyti j vadovaijan'^i! rųlė, 
I nes juos yra lengviau suorga- 
ųįzuoti, kaip kitus žmones. Ru-. 
sijos buržuazija1 palyginti vi
sai silpną- Taigi,1 darbininkams 
ge^i susiorganizavusį jie nu- 

• gąięs buržuaziją ' ir paims, į ša-'
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Trečiadienis, vas. 22, 193S J
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Ragina lietuves pri
sidėti prie “Home- 

makers” Exhibit

Taisyklės norintiem 
atvykti Mietttvos į 
Pasaulinę Parodą

'Mothers League of America” 
balandžio mėn. La Šalie 
vitfbltfyfė "Visų TCai^ 
tų PUr6dč[”

M. Zolpiene perėmė 
1Z M. D. “Ąpšvieta” 
L pirm, pareigas

——---------

Buvusi1 piėinininkė A. Mfyčv- 
Ąaitienė pasitraukė po sė'ply- 

nių metų draugijos 
priešakyje.

», r . i • f » ■' * * . • . • • i •» r*- |

kų ir Antaną iV daug kitų gi- dition, the Lithuanian Rateliai The price of admission has
. — - — — !__ T 1 _ - — _ JI 1. _ — — - 211 1—. « a m a a "\7* a • V% A XX x] a a z» 4-^x O Ar^ll 4* O <1 z4minių. Jo kūnas bus atlydėtas 
i Indiana Harbor, o iš ten j 
Ęazimierines kapines.
j Velionis buvo laisvų pažiūrų, 
skaitė “Naujienas” per arti 15 
mėtų.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
vasario 25 d.

Naujienų” laivakorčių sky
rius suteikia visas reikalin
gas informacijas norintiems 
atvykti ir norintiems persi- 
kviesti giminės į Parodą.

Kadangi labai daug žmonių 
kreipiasi prie musų su už
klausimais apie atvažiavimą 
iš Lietuvos į Chicagos Pasau
linę Parodą, buvome priversti 
užklausti Amerikos valdžios 
NVashingtone informacijų.

Dabar gavę iš valdžios atsa
kymą, galime pranešti Nau
jienų skaitytojams ir rėmė
jams, kad Amerikos valdžia 
išleido dėl atvykstančių į Pa
saulinę Parodą specialius pa
tvarkymus.
Atvykstanlieji turės įrodyti, 
kad turto Lietuvoj neiš par

davė.
Kiekvienas keleivis iš Lietu

vos turės turėti savo šalies už
sienio pasą ir prirodyti Ame
rikos konsului, kad jo gyveni
mo vieta yra Lietuvoje ir kad 
jis ten savo turto neišpardave 
ir tikrai mano sugrįžti, kada 
jam duotas laikas Amerikoj 
gyventi išsibaigs.

Turės užstatyti kauciją 
500 dolerių.

Keleivis turės prirodyti, 
kad jis turi užtektinai pinigų 
nuvažiuoti ir sugrįžti, arba tu
ri išpirktą laivakortę į abi 
puses, taipgi turės užstatyti 
$500 kaucijos, jeigu Ameriko
je imigracijos viršininkai pa
reikalaus arba turės ypatą A- 
merikoje, kuri už jį užstatys 
reikiamą kauciją.
Gyvenantieji J. V. gali gimi

nes atsikviesti
Reiškia, Amerikoj gyvenan- 

Ą ti gali atsikviesti savo gimines 
pasiviešėti ir parodyti Pasau
linę Parodą. Gali tai padary
ti pildydami tam tikrą affi- 
davitą, kuriame užtikrins A- 
merikos valdžią, kad jis su
teiks atkeliavusiam svečiui 
pragyvenimą ir kelionės išlai
das, kad svečiui Amerikoj vie
šint neleis jam dirbti, kad lei
dimo laikui čia gyventi išsi
baigus, išsiųs atgal ir kad ga
lės užstatyti kauciją $500 ar 

) daugiau, jeigu to pareikalaus 
imigracijos departamentas.

Turės nupirkti laivakortę į 
abi puses.

Reiškia, kvietėjas 
prisirengęs nupirkti 
tę į abi puses, kuri 
mažiausiai ...............

Valdžios taksos ir
pagalvė ......................... $13.00

Gelžkclio bilietas į abi 
puses ..............ų............  $46.05

Viso ......................... $212.55
ir dar $500.00 kaucijos

“Naujienos” pasiruošusios 
patarnauti

Naujienų laikvakorčių sky
rius yra pilnai prisiruošęs iš
pildyti visus reikalingus doku
mentus ir suteikti pilnas ir tei
singas informacijas reikale 
atsikvietimo savo giminių ar 
pažystamų paviešėti Ameriko
je ir pamatyti Pasaulinę Pa
rodą Chicagoje.

Iš tolimesnių miestų gali 
kreiptis laiškais, “Naujienų” 
laivakorčių skyrius, 1739 So. 
Halsted St. Chicago, III.

* “Mothers’ Eeague of Amer
ica” kasmet renįgia parodų, 
vadinamų “Hoinėmakers’ Ęx»- 
hibit,” Hotel La Šalie, ChicaL 
goję, šįmet ta paroda bus tanV 
pačiam blite, balandžio mėne
sį. Įžanga yra Visiėihn Velttii. 
Jau atrodo laikas, kad nids 
lietuviai susidomėtuinėm sii 
ta paroda ir duotumėm savo 
lietuviškus rartkdarbius, kaip 
divonus, abrusuš ir kitus lie
tuviškus “souvenirs” išstaty
mui. Kas tik kų turi' prašomd 
priduoti lietuvių skyriaus ve
dėjai poniai Alice Mauck, 831 
West 33rd Place,' Bridgeportei 
Ji tarpe libtuvių seniai veikia 
ir daro visas pastangą?, kad 
musų skyrius pasisektų. O jei 
visi iš vieno dirbsime, bus di
delė nauda.

Butų labai gražu, kad lietu
vių chorai, muzikai ir šokėjai 
susitartų dalyvauti šioje paro
doje, pagarsindami lietuvius. 
Bene Chicagoje yra viena gru
pė, kuri laimėjusi pirma do
vanų už šokius Navy Pier, sp. 
14 d.. 1932. Sako, ta grupe 
yra jaunų mažutėlių mergai
čių ir vaikučių.

Po parodos p-ni Mauck vi
siems duotus daiktus atgal 
pristato. Del platesnių infor
macijų prašom asmeniškai nu
eiti prie Mrs. Mauck ir pasi
kalbėti kas link tų rankdar
bių/) labiausiai reikia, mums 
šokikų ir dainininkų.

— ” Juodakė.”

Lietuvių Moterų Dr-ja “Ap- 
švieta” turėjo Misi rinkimų1 va
kario 11 d., Sandaros" svėt. 
Kadangi susirinkimas buvo 
atidėtas dcl dideles sniego 
pūgos iš antradienio į šešta
dienį narių atsilankė neper- 
daugiaiisiai. Susirinkimas Įa* 
bai svarbus, nen buvo valdy
bos raportai, knygų peržiūrė
jimo kom. raportas ir kiti 
reikalai.

1 Naujos valdybos sąstatas
Taipgi naujoji valdyba užė

mė vietas: M. Zolpiene, pirm., 
M. Schultz, vice-pirm., mar
šalka, p. Orcnčienė; visos ki
tos valdybos nares ton pačios. 
Užrašų rašt. E. Btičinskienė, 
Jinahsų rašt. M. Visčiuliėnė, 
ižd. A. Valančicnė, kasos glo
bėjos U. Jakubkienč ir Z. Pu- 
niškienė.

Nutarta rengti “Butičo par- 
ty” kpvo 19 d? Sandaros svet. 
ir kad narės suaukautų dova
nėlių tam phrėngimui. Išrink
ta komisija iš p. KrisČiunie- 
nės, U. Jakubkienėss M. Alek- 
siunienės.
A. Misčikaitienė pirmininkavo 

draugijai septynis metus.
Sekantis susirinkimas bus 

berlaininis ir labai svarbus, 
kovo 7 d., 1933 Sandaros sve
tainėj. Buvusiai pirmininkei 
A. Misčikaitienėi buvo išreik
šta padėka už ilgą ėjimo pir
mininkes pareigų net1 per 7 m. 
Po susirinkimo, A. Misčikai- 
tienė apleidusi valdybą pa
vaišino, visas nares arbatėlė ir 
piragaiciais. Nares išsiskirstė 
su pakilusiu upu. —Z.

Oponentui drožė per 
galvą su kuju; 

areštuotas
Policija suėmė tūlų Chas 

Lenu, 450 South Paulina St., 
kuris belošdamas kortomis su 
lietuviu Jonu Jakvaskii (Ja- 
kausku?), 45 metų South Her- 
mitage Avė., namų skiepe, dro
žė j aih per galvų su didžiuliu 
kūju. Opbnciltai negalėjo su
sitaikyti ir tokiu bu'du Lenn 
išrišo klausinių.

Jonas .Takvaskas 
į Cook apskričio 
perskelta galva, 
gręsia pavojus.

turi būt 
laivakor- 
kainuoja 

.. $153.50

y

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

Mountgreenwoodie- 
čiai rengiasi dalyvau 
ti SLA 178 kp. baliuj
Įvyko vas. 26 d., bus komedi- 
jų, ristynių, kumštynių, et c.

MOUNTGREENW O O D. - 
Mount Greenwoodo lietuviai 
smarkiai ruošiasi “nepapras
tam” baliui, kurį rengia vieti
nė SLA. 178 kuopa ir kuriame 
bus ristynių, kumštynių, ko
medijų, jaunuolių koncertas ir 
rankų darbų paroda. Už ge
riausius išdirbinius atsilan- 
kiusiieji gaus dovanų. Be to, 
stipruoliai/ kilnos sunkius svo
rius. Tas balius įvyks vas. 26 
d., Mažrimo salėje, 3926 West! 
111 th St., pradžia 2 vai. po p.

Šių metų pradžioje kuopa! 
surengė Naujų Metų balių, ku
riame publikos buvo nepęr- 
daugiausiai. Kuopa yra pasi
ryžusi šį ateinantį balių pada
ryti daug įdomesnių ir skait- 
lingesniu publikos atžvilgiu 
ir įsijuosusi platina bilietus.

Tikietai — 10c. Visus kvie
čia rengimo komisija.

PAPLAUSKAS 
šiuo pasauliu va- 
4:23 valandą po 

sulaukus puses

MOTIEJUS
Persiskyrš su 

sario 20 dieną, 
pietų 1933 m., 
amžiaus, gimęs Punsko parapijoj, 
Žagariškių kaimo.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Oną, po tėvais Malioniu- 
tę. 3 dukteris Margareth Schnabel 
Julią ir Tillę Hybel, 5 sūnūs, 
Motiejų. Juozapą, Joną, Kastan
tą ir Pijušą. seserį Barborą Stoc- 
kelis. žentus, marčias, anuku$-ės 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas raudasi 23^1 
So. Hoyne. Tel. Canal 1'357.

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
vasario 24 dieną, 8 vai. ryto iŠ 
namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus geduhnr 
gos pamaldos už vėlionib sielą, 
o iŠ ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Motiejaus Paplausko 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Sesuo, Žentai ir Marčios.

Laidotuvėse patarnauja 'grabo
rius S. P. Mažeika, Tel. Yat<h 
1138.

Iš Benton Harbor 
Chicagon lydės vėl.

Antaną Mikaloc
Mirė vas. 20 d., senas “Naujie

nų” skaitytojas; sulaukė 55 
metų amžiaus

Vasario 20 pasimirė Antanas 
Mikaloc, sulaukęs 55 metų am
žiaus. Pirmiaus jis gyveno In
diana Harbor, Ind., kur turėjo 
savo biznį. Prieš 15 metų per
sikėlė į Benton Harbor, Michi- 
gan ant ūkės, bet draugijose 
ir E. P .D1 Kliube priklattfse 
Indiana, HarboE

Sirgo apie metus laiko ir po 
2 mėnesių1 išbuvimo ligoninėj 
pasimirė, palikdamas moterį' 
Rozaliją, 3 dukteris, Oną, Joze
fų ir Bertha; 2 siinus, Pranciš-

"i"
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You are been reduced to 35 cents and, 
judging by the nuprecedented 
advance demand for tickets, 
thb. ęresence of a record <J*owd 
seems assuredt i , , ft

“The Rex ", as you know, 
have won a reputation for pre- 
sentin£ enjoyable affairs, 
dahcės, parties, outiftgs, and 

of varied sočiai activities sUC"> and they have thėreby 
gained a large following of ro-

will be our guests.
urged to attend and help make 
this meeting a success.

Please bb prompt!
—Šec-y, A. Haitis;

Lietuviai Gydyto jai
o600 South Artesutn Averm.
Pbon< Proipect 6659

Ofiio Tel. Canal 0257
IL P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

1821 So. Halsted Street 
CfflCAGa ILL.

News of “The Rex”
ji '
I ..............i 
j The begiiining of a new sea- 
son ___ _ 7------ W___
feponsorcd by “The Rėx”, the , x .
well known and popular south friends and boęsters whose 
side sočiai club, iš heralded by 
the recent announcement of 
their Annual Dance, which is 
to be given on Satutrdąy, Feb-

hearty co-operation helps 
make these affairs troly 
morable events.

iSo, remember the date

me-

to be given on Satutrdąy, Feb-| remember the date and 
ruary 25th, at the beautiful the place, and assure yourserf

z

DR.M.T. STRIKOL’IS
OYPYTOMB at OHIBUBGA0 

n F I 8 A B

1645 S. Ashland Avė.,
'ifUo vahutdoe ano S IU 4 Ir < »

• ral. vak. NedSUomli pagal »atar* 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. t Prospect 1930

nugabentas 
ligoninę su 
Jo gyvybei

Sako, J. Paplauskas 
sužeistas nelaimėje

P-a Hoffmanį 4500' South' 
Honbre Street, valtąr šaukė 
“Naujienas” atitailsydhma klai
dą, kuri įvyko vakar “N.” ži
nioje apie J. Paplausko sužei
dimą. Žinioje buvo pasakyta, 
kad M. Hoffman jį sumušė. 
P-a Hoffman sako, kad J. Pa
plauskas buvo nesumuštas* bet 
sužeistas nelaimėje, kuri įvyko 
jam bežaidžiant su jo sūnumi 
su rogėmis.
N. Wells St.

Dean Denhis of Northwestern 
University will' speak. In ad-

.TheEngiishColumiiĮ

L. U. C.
The L. U. C. mfceting will be 

Thurs.-'eve., Feb. 23, dt 7:30 P. 
M. at the Lith. Consulate, 201

Graboriai
Telefonas Yarde 1138 

Stanley P. Mažeika 
j, Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turit: aUtdmobiįitte visokieme relka- 
lann'. Kaiina prieinama 

į 3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

"3 ■■ y

Southtown Ballroom, locatedat 
6819 South Ashland Avenue.

The music for the occasion 
ir to be fuVnished by Allen 
Stone and “The Black Friars” 
Orchestra. This band has won 
widespread poptflarity as' pur- 
veyors of hot dance tunes for 
fraternity dances at the Uni- 
versity of Chicago and* elsc- 
where.

of a good time by joininą the 
jolly crowd at the ‘Big Hop*.

—B. S. R.

Pbonc Canal 6122 .. . .

DR S. BIEŽIS 
gydytojas ir chirurgai 
3201 Wes1 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8
St rėdomu ir nedėliotu:! pagal sutarti 
R«ruf«nc/je 6628 So Richmond Stresf 

Telefonas Republic 7868

lietuviai GydytOjMi

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49 Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

DR- M
Persikėliau j erdvesne ir patogesne vietą 

3325 So. Halsted St 
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

i: nuo 6 iki 8 vakare 
Iventadieniaū nuo 10 iki 17 

Phone Boulevard 8481

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą it Vaiką ligą Specialuti 

4145 Archer Avė.
Ofiso Te! LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai- kiekviena dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis) Taipgi 
nuo ♦ iki 8 vai vakare Utarninkais b 
.Ketvertais.

Tel HYDE PARK 3395

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir - 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicago  je 
ir apielinkėjt.

Dideli ir , graži 

fc4092 ARCHER A V.

Seniausia Ir Didžiausia
v libtuYiv - .

GRABORIH:
BUDRIKIS Ir v«l nuftUbido 0 
mfo tadntmto oi aukšto*j Kukuojamo U| atvežimų iOh MMI **W‘-
tyrinta it Hlo jokios miestų

Reikalui esant, musu autdmvblHus atraitsst | jwų 
namus ir atveš musų įstąigą, kur galteite pamatyti 
4žiau4 lĮasirinkimų grabų ir kitų1 reikmenų ir si tų Pa
tarnavimą jums visai nieko nereikia mokiti, MŠtatat 
| tai, M ių» ką pirksite, ąr ne.

ĘUDEIKIS yi» rienatinb Uetuvių gmboriua, tauto 
ttokta ambulanc, patarnavimą bu ekspertu Uetuvia pa- 
tarnautoju. Pykai Keturis Modemiškos Koply&M DU 
lemenu. Paaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipdti. kat ’ 
kitur.
ĮF”! S”i 1/1

GRASOJ
• ■ ' • ’• , . Y • s. . ’ •' i 1- • • ■ ■

'■ A

Įl

t1
4605^07 South Kermitage Avenue

..... Vtat tAWXWfc ” į

dhi.i ■ '-'./į.- v

N

■v-

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Retkab meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III. 
Tet Cicero 5927

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI 

J. J. BAGDONAS
Graborius

2506 VVest 63rd St.
Nubudimo valandoje patarnauju simpa
tingai ir iškilmingai su muzika, daino
mis.' prakalbomis ir su tinkama pagar
ba' nulydžių į amžiną poilsio vietą.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

W“
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnaviinaą lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas . ir nebrangus to
dėl, kad neturime* iš
laidų užlaikymui ' sky- 

33$7 Auburn Avė, 
CHICAGO. ILL.

J. F. RADZKJS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ-

Laidotuvėse patarnau- 
sN 8cr‘au »r pigiau: 

negu kiti todėl, kad 
ptikląutatt prie gra- 

tšdirbystės 
OFISAS':

į 66« W. 18th Street
'/! Tel.’ Canal 6174
IbSlMfr * SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tet Victory 4088

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akli}* aptemimo*, nervuotumo, skaudamą 
akių khrštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliręgyst{. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro- 
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama j mokyklos , vaikus. Valan
dos nuo . į0 iki 8 vi’ Nedėliomis pagal 
sutarti Akinių kainos per pusę pigiam, 

kaip .buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos bė akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phdne Boulevard 7589
•' 4 * > • -Vl A ” •

Tek Yards 1821?

DR. G. SERNER
lietuvis Akių spegialisTas

PatyriiUM v

Valaadtis. nW 10-—4? nuo 6 l
Bną 10 i||: U

il4>

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarn:nka:» Kervergaje ir SubarOmu 
24 20 W Marųuettt Rd. arti Wut^r 4r 

Pbont Hemlock 7828 
Panrdėliait Seredomii ir Petnvčiomi* 

1821 So Halsted Street

j PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytas ir, 
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie

nio, sansioz15 dieno*. 1933*
DR. A.CJ. GUSSEN 

DENTISTAS
4847 W. L4th St 

Cicero, I1L

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grjic a Buropot ir cil prnhtikaoįn 
tirtojoj vietoj. 

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P M 
7-0 P M. Sekmadieniais it ketvirtadk 

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel BOULEVARD 9199

Ofiao tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

4. MONTVID, M. O 
9Veit Town State Bank Bhlg 

2400 W Uadison St 
iki 5 po pietą' 6 iki 8 *ak 

Tel. Seeky 7330
Namų telefonai Brun»wick 059?

Vai

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvauket Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

A. L Bavidonis, O 
1910 So Michigan Avenue 

Te) Kenwood 5107
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valanda: ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakarė 

apart Ivantadianio ir ketvirtadienio
... •. . . . . j • j

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

Tel Lafayette 4146
VALANDOS! 

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

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS - 

Gera: lietuviams žinomas per 25 sut 
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas i» 
akušeris .

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų 
diotcrų it vaikų pagal oanjanaina me 
jtodųs, X-Ray ir kitokius elektros prie 
taiiuA *

'l Ofisas ir LaboratorHų:
1025 V I8tb St., netoli Motpm 8l 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hydt Perk 6755 tu Central '40«

Office Valandos. 2-4: 7-9
4140 Archer Ayemie 

Tel. Lafayette 7650 

Dr. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St

Te): Canal 0402 
CHICAGO.

; Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. T4 Victory 23,43

I)R. KERTASI]
756 W. »r.th St.

Cot. of 35th 8 Halsted St«) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartj.
«... . . . M *4'4 ..<A, r .r , - 1 ■ "• •

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Aehlend Avė.. 2 tabu* 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų liftų 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai ryti nuo 2 iH 4 
vai. po pittų ir nuo 7 iki 8:30 va* 
vakaro JSfedėi nuo 10 iki 12. v. 4ms4 

Phone Midvay 2880

Telefonai Yarda 0994

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5914

DR.NAIKEL!S
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb 8 Habted S ta) 
)fiio valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nėdėldieniais pagal sutartj.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 it nuo 7 iki 9 ▼. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Haltted Street 

Tel. Boulevard 1401’

4631 South Ashland Avenue
Nuo 10 iki°$°di«X°2°?ki 3 K fiif 

* r iki 8 v.t. N.dll: no. 10 ilT IT
Refc. Teltpbone Plaza 3200

Ofi»o Tel. Victory . 6893 - J ,
’ Rrt. Tel. Dresel 9191

DR» A. A. ROTH
Rusiu Gydytojas ir Chirurftas

Specialistus odos ligą it veneriiką ligą

3102 So." Halsted St
kampas 31 it Street

Vai.: Ip—ll V. rytb. 2—4, 7^-Jle.y 
Nedėliomis ir šventadieniais IQ—3.

Advokatai
. Phcne Boulevard 7042'

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė 

■rti 47th StnU

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4142 Archer Avenue 
TaUfdkae VlėfflhA 0036

DR. A, L. YUSKA 
2*22 V. Mmm.it. M 

kampaa' 67tb ir Artelia n Avė 
, r Telefonai GrovebiU 
'alW> 9 iki 11 ryto nuo 3-4 
J 7-9 po pietų, eeredomi po pieųj* Ir 

nedeliomi nagai iniitarima
----- — h- - - .-r- -

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

3147 So. Si
Paried., Scred. ir S ubą U 2-^ vai.

Kitomis dienomis pagal sutarti1

I >

A.A. SLAKIS
Advokatas

Muito Ofisas 77 W. V/dehlngtnn 8t
Room 905 Tel.. Dearborn 7964

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais? Utarn. it Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer ATel. Ulayette 73|7

Niaiį Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
’ LIETUVIS ADVOKATAS

10S W. Monro® SU pri® ęiark 
Telefonai State 7d60: Valandoi ®—8 

West Stoe: 2151 W. 22nd Si.
Panedelio. Seredos ir PAtnyčicm vak. fl Ud B

Telefonas Canal'.0660 >
Namai: 6459 S. Rocjnvell Street 

Utarniako. Ketverto ir 8ubatoi vak. T Ud • 
Telefonai BepubUo 0000

JOSEPH J. GRESB
Lietuvis Advokatas

Re*. 6515 So. RocfuveU 
£4 Rtfmblic fiZU



TOTOJIEITUS, ClitfSJfi, UI. Trečiadienis, vas. 22, 1933

Naujienų Metinis Koncertas
Nedėlioj, Vasario-Feb. 26 d., 1933

Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.
Pradžia 5 valandą vakare. Įžanga tik 40c.

NAUJIENŲ METINIAI 
KALENDORIAI

Jeigu kas dar neturite šių metų NAU
JIENŲ KALENDORIŲ, parašykite tuo

jaus, nes jų jau mažai beliko.
Rašydami prisiųskite 10 ecntų. Mes 
išsiusime bile kur.

NAUJIENŲ ADM.

CLASSIFIED ADS
Educational

CLASSIFIEDADS
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Įtaisai
KAM reikalinga gera Standard Com- 

puting Scale. Mainais priimsiu Electric 
Washing Mjshine, Refrigeratorių arba 
Radio setą, S. Kiela, 484 3 W. 14tb 
St., Cicero, UI.

NORI SUTAIKINTI SKUNDĖJUS SU 
POVILU BALTUČIU

“NAUJIENŲ” METINIS KONCERTAS

Teisėjas Prystalski patarė apskustojo ad 
vokalams padaryti skundėjams 

konkrečią propoziciją
Tai turės padaryti iki kovo 8 d., “byla esanti 

atidėta paskutinį kartą”
) Kriminalio teismo teisėjas 

John Prystalski vakar, nagri
nėdamas Povilo Baltučio, bu
vusio realestatininko, 3327 So. 
Halsted St., byla, išreiškė no
rą, kad priešingosios pusės pa
darytų kokį nors kompromisą 
ir susitaikintų.

Jis pareiškė, kad apskųstojo 
advokatai T. R. McCabe ir A. 
Peters padarytų propoziciją 
skundėjų advokatams apie pi
nigus, kuriuos Povilas Baltu
tis prisipažino išeikvojęs ir 
pasistengtų juos kaip nors at
mokėti.

giais ir vedė įvairias Iranzak- 
cijas real-estate biznyje, ku
rios buvo daugiau spekuliaty- 
ves.
^Baltučio byla panaši į šimtus

Ligi “NAUJIENŲ” metinio 
koncccrto pasiliko vos kelios 
dienos. Stropiai prie jo ren
giasi visi “NAUJIENŲ” drau
gai ir simpatizatoriai, nes jie 
ten turės progos susitikti ir, vi
si bendrai pasilinksminti. Tu
rės progos išgirsti gražių dai
nų, gražios muzikos ir pama
tyti pirmą kartą lietuviškų šo
kių.

Programe dalyvaus pasižy
mėjusi ebiengiečių dainininkė; 
ir artiste ponia Anelė Salavei- 
čikiutė-Steponavičienė, 
rengia publikai ką nors nau
jo-

Musų chorai,

“Birutė” laiko repeticijas ir 
su atsidėjimu rengiasi prie 
konerto, kad patiekusi gražių 
ir melodingų dainų.

Vytautas \ Zereni-Beliajus 
specialiai rengia koncertui lie
tuviškus šokius, ‘kuriuos jis 
kartu su panele Irene Juozai
tis išpildys “NAUJIENŲ” kon
certe.

Dalyvaus dar žymi daini
ninkė p-ia Helen Bartusb, pia- 

y niste p-le Bricdžiute ir kiti.
kuri Programui pasibaigus, gros 

p. George Steponavičiaus or
kestras ir visi linksmai galės 

ir pasišokti.

Priminima, kad Budriko 
dainininkų ir muzikantų kon- 
tes-tas įvyks seredos vakare, 
vasario 22, Mark Whitc Sq. 
svet. Pradžia 7 vai. vakaro, 
įžanga dykai. Atsilankykite 
pasiklausyti. —Z.

MOKINKITES
Gražinimo kultūros (beauty culture) 

geriausiai įrengtoj south sidėj mokykloj. 
Įrankiai dykai. Pilnai akredituota. 
$2.00 įmokėti. $3.00 į savaitę, 
bo suradimas dykai.

SELAN SYSTEM
1547 W. 63rd St. Hemlock

Senas Auksas
Old Gold

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ
Mes mokame augičiausų kainą už su

laužytus senus aukso daiktus, dantų til
tus, dantis, laikrodėlius, lombardo tikie- 
tus.

Dar-

5702

PRANEŠIMAI
Ciceros Lietuvių Liuosybės Namo 

Bendrovės metinis visų šėrininkų susi
rinkimas įvyks vasario 22 d. kaip 7:30 
v. vakare. Visi dalininkai-ės, malonė
kite dalyvauti susirinkime, nes išgirsit 
finansinį raportą iš B-vės stovio už 
1932 m., taipgi bus rinkimas revizijos 
komiteto dėl 1933. Visus dalininkus-kes 
kviečia skaitlingai dalyvauti.

L. L. N. B-vės Direkcija.

Financial
lt-

NEPAPRASTA PROGA (
' $5000 morgičius ant 2 flatų muti

nio namo, karštu vandeniu apšildomas 
gali nupirkti už $2700. Žmogus kuris 
nori parduoti šį mortgiČių yra priverstas 
važiuoti Lietuvon.

Kitas $2000 ant bungalovv ir 5 kamb. 
viršui, galima nupirkti už $1800.

Atsikreipkite į Naujienas
Klauskite p. A. Rypkevičiaus.

MOKAME cash tuojaus už listytus 
ir nelistytus stakus, bonus, tax varantus 
ir certifikatus of Deposits. 105 West 
Madison St. Kambarys 1201.

HOME REFINERS,
5 No. Wabasb Avė.

Kambarys 600

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU arba mainysiu groser- 
nę ir bučernę su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780

BARBERIS neturintis darbo 'Rali įsi
gyti pigiai barbernę, nes pereina į na
mų savininko rankas, pavienis gali pra
gyventi. S. Kiėla. 4843 W. 14th St. 
Cicero, III.

Teismo sale pilnutėlė
Bylos svarstymas prasidėjo 

apie 3:30 vai. po pietų. Teis
mo sale buvo pilnutėlė sėdin
čių ir stovinčių asmenų, kurių 
dalis laukė sekančių bylų, bet 
didžiuma susirinko paklausyti 
lietuvio Baltučio bvlos. v
Dviejų “bailiffų” lydimas Po

vilas Baltutis išėjo iš kamba
rėlio teismo salės užpakalyje 
ir advokatų apsuptai atsisėdo 
prieš teisėją Prystalskį. Prieš 
teisėją taipgi susirinko skun
dėjai A. Jocius, A. Jonušas, W. 
Alexander ir Bruno Slinkis su 
savo advokatais.
Baltutį pakvietė. į liudininkus

Baltučio advokatas T. R. 
McCabe pašaukė jį liudyti. 
Baltutis atsakydamas: į jo 
klausimus, nurodė, kad Ameri
koje gyvena 28-tus metus ir 
per kurį laiką užlaikė real- 
estate ofisą, laivakorčių agen
tūrą 
nin. 
no j o 
vedė 
jas.

Gruodžio mėnesį, tęsė P. 
Baltutis, A. Jocius įteikė jam 
kelias sumas pinigų, kuriuos 
paliko Antanas Vizgirdas, mi
ręs, pasiųsti Lietuvon velionio 
giminaitei.
Investavęs

ir siuntė pinigus užsie- 
Skundėją A. Jocių paži- 
per 15 metų ir su juo 
įvairias biznio tranzakci-

Prystalski tuomet pareiškė, 
kad Baltučio byla yra panaši 
į šimtus kitų bylų, ir, kad Bal
tutis yra tokiame padėjime, 
kokiam esą ir daugelis kitų 
rcal-estatininkų, būtent, ver
tybėms puolant ir tūkstan
čiams žlungant, tie rcal-csta- 
tininkai sunaudoję turto gel
bėjimui svetimus pinigus tikė
dami “rytoj juos atiduoti sa
vininkams”. Bet kai tas “ry
toj” ateina, tie real-statininkai 
tų pinigų neturi ir negali at
mokėti. Taip laikui bėgant 
jie vis daugiau eikvodavo iki 
staiga, juos sučiupo.

Baltutis gyvenęs kukliai
Baltučio advokatas McCabe 

tuomet pradėjo aiškinti, kad 
Baltutis gyvenęs labai kukliai, 
neturėjęs automobilio, rainiai 
gyvenęs su žmona ir dukteri
mis, “neturėjęs jokių aferų”. 
Bet teisėjas jį pertrauke pa
reikšdamas, kad į paskutinį 
reikalą neapsimoka gilintis. 
Teismo salėje susirinkę gar
džiai nusijuokė.

Byla atidėta iki kovo 8 d-
P. Baltučio tardymui užsi

baigus, Prystalski nurodė, kad 
apskųstasis gal kaip nors pa
jėgs atsiteisti su skundėjais ir 
patarė Baltučio advokatams 
padaryti skundėjų advoka
tams konkrečią propoziciją. 
Jie tai turės padaryti iki kovo 
8 d., iki kurio laiko byla ati
dėta ir šiuo atveju, pareiškė 
Prystalski, paskutinį kartą.

Štai ką p. G. Grigai 
sako apie vas. 26 d. 
‘Naujienų’ koncertą
Visos Amerikos lietuviai, sako 

p. Grigai, žino kad “N.” me
tinė šventė įvyksta šį sekma
dienį

Prieš kiek laiko jūsų kores
pondentas susitiko su savo 
draugu p. G. Grigai, kuris jam 
atpasakojo štai ką apie “Nau
jienų’* koncertą.

“Bene visi Amerikos lietif- 
viai jau žino, kad “Naujienų” 
koncertas įvyks vas. 26 d. Tad 
nėra abejonės, kad dieną 
daug lietuvių rengiasi atvažiuo
ti į Chicago ir iš tolimesnių 
Amerikos miestų. Juk kiekvie
nas nori bent sykį į metus su
sitikti su savo draugais ir pa
žįstamais”.
“Chicagos lietuviai taipgi ge
rai persitikrino iš praeities, 
kad ‘Naujienų” parengimai at
sižymi nepaprastu* programo į- 
vairumu. O tas atsilankiu
siems, kaip tik ir sudaro tą 
laiką smagesniu ir malonesniu”.

Taip baigė savo išsireiški
mus p. Grigai.—F. B.

iškelsime lietuvių vardą, bet 
parodysime kitoms tautoms, 
kad mes lietuves nesnaudžia
me, bet dirbame naudingą 
darbą šioje naujoj musų tėvy
nėj.

Kviečiame moteris lietuves 
susirinkimą, kuris ketvirtadie
nį (ketverge) vasario 24 d. 
Sandaros svet., 3227 So. Hals
ted St. 7:30 v. vak. Bus renka
ma pastovi valdyba ir bus aiš
kinama apie šios organizaci
jos svarbumą. Taip gi bus mu
zikalia prograiųiųj,

Kviečia Laikinoji Valdyba.

Lietuvių Skyrius of The American 
Legion rengia speciali ir svarbų susirin
kimą į kurį kviečia atsilankyti visus 
ex-kareivius, bus daug svarbių praneši
mų ajyle veikiamus darbus per American 
Legion, taipogi, bus daug svarbių pra
nešimų apie Pasaulinę Parodą ir tt. 
Susirinkimas įvyksta vasario 22 d., 8 
vai. vak. Gramonto svet., prie 4 53 5 S. 
Rockwell St., Chicago.

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 
susirinkimas įvyks Mr. A. N. Masiulio 
real estate raštinėj, 6641 So. Western 
Avė. vasario 24 d., 9 vai. vakare. Dr.

Poška skaitys referatą “The ukers 
the cervix”. Referatą diskusuos Dr. 
Biežis ir Dr. I. Simonaitis.

Dr. Y. L Bložis, rašt.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

INCOME TAX
GALIME IŠPILDYTI JŪSŲ 

ma- 
iš- 
15

MES
1932 metų Income Tax blankas už i 
žą atlyginimą. Atsiminkite jus turite 
pildyti ir išsiųsti ne vėliau kaip iki 
kovo mėn.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

I. 
of
S.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

dalį A. Jociaus 
pinigų
jis išsiuntęs ne-

Cook apskr. grand 
jury vakar svarstė 
skundus prieš Zolpį

Suorganizuota U-to 
vardo Liet. Moterų 

Piliečių Lyga
Steigiamasis susirinkimas Įvy

ko vasario 14 d.

Merginą bučiuoda
mas vos npįyažiavo 

beprotųamin
Sekmadienio vakare p. Ka- 

charza ir jo meilužė, važiuoda
mi į “road houąe”, kelyje nu
tarė padaryti bučkių praktiką. 
Jiems gerai sekėsi. Tik visas 
blogumas pasirodė tame, kad 
jų fordukas per daug įsisma
gino ir visu smarkumu pribė
go prie Irving Park B ui. be
protnamio. Bet į vidų įlysti 
negalėjo, nes jam sparnai už
kliuvo už tvirtos geležinės tvo
ros.—F. B.

Peter Conrad
■ Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevvood 5840

NAMŲ SAVhniNKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori- 
p'nalio ir vienintelio namų savininkų 
>iuro Cbicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951-2952 
Węs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Personai
___ _____ Asroenylesko

MES Narijauskai Benediktas ir Jo
nas, angliškai Norris, j 
dėdės, <"
Kupstas. Paeina iš Lietuvos Suvalkų 
gubernijos, Marijampolės apskričio. Mes 
turim labai svarbų reikalą, meldžiame 
atsišaukti. Arba kas apie juos žinote, 
prašome pranešti., 822 W. 19 St. Chi- 
•ago, III.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

M0IO
Prisirašykite i musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

BUDRIKO VALANDA

Farmg For Sale 
<Tkiai Pardavimui

FARMA ANT PARDAVIMO
40 akrų Žemės, visi budinkai gerame 

padėjime % mylios nuo miestelio, gera 
žemė su staku ar be stako. daugiau ži
nių per laišką.

ED. MEARES, 
Box 54 

La Clede, III.

LIETUVOJE ŪKIS, 31 hektarų, 
išdalinta į kolionijas Mingelių kaime. 
Meškučių valsčiaus. Šiaulių apskričio. 
Noriu parduoti j trumpą laiką. Informa
cijų kreipkitės prie savininko.

KONST. MIKOLAITIS 
1304 So. 49th Avė., 

Cicero, III.

DAR trys ypatos nori pirkt 
farmą už pinigus. Prisiųskitc 
su pirmu laišku pilną nurody
mą kiek akrų, kokie budinkai 

kiek kainuos. Kreipkitės
. JAMES GODITUS 

4709 W 12th Placc 
Cicero, 111.

ir

Real Estate For Sale 
Namai-Žeme Pardavimui

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash, ir mainymui visokios rūšies pro
peršų. biznių, lotų ir farmų. Turint

paieškom savo, pinigų nusipirksite bent kokų nuosavy- 
Jono ir Blado ir tetos Uršulės bę ar taj namelį ar kokį biznį ir tuomi

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
šunis, kanarkos. balandėliai, zuikiai, gvi 
nė.jos kiaulinės, baltos pelės. Bantamu 
f gaidžiai), papūgas, beždžiones. TropiL 
kos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai.

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Help Wanted—Female 
 Darbininkių Reikia

MOTERIS apie 35 m. amžiaus na
mų darbui. Kambarys ir valgis. 2739 
W. 37 PI. Lafayette 4924.

apsaugosite savo pinigus. — Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumentus, kaip tai 
pirmus ir antrus morgičius. kontraktus. 
Bills of Sale, Leases ir tt. Musų obalsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas'. Virš- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

Paul M. Smith & Co..X
Real Estate—Loans—Insurance

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

BARGENAS

Mainysiu 3 kambarių namelį su 3 
lotais ant automobiliaus. Namelis 
randas West Lawn. šaukite Frank 
Ridlauskas. telefonas Republic 9599, 
arba mainysiu ant 2 flatų po 4 kam-
barius.

Tūkstantį
trukus, vėliau $2,500 ir dar vė
liau $2,000. Už kiek laiko A. 
Jocius atėjęs pas jį ir pareiš
kęs, kad pinigų išmokėjimą 
sustabdytų, nes reikės eiti į 
Probate teismą su velionio 
testamentu ir išaiškinti ko
kius ten nesusipratimus. 
$1,000 jau buvo išmokėta Lie
tuvoje, bet vėliau pasiųstų pi
nigų išmokėjimas buvo sulai
kytas. Kuomet pinigai grįžo, 
A. Jocius, pasakojo Baltutis, 
pasakęs jam tuos pinigus pa-

Dispozicija nebus žinoma iki 
ketvirtadienio; nagri nėjo

penkius skundus.

Skaitlingas būrelis lietuvių 
moterų Suvienytų 
piliečiu susirinko

Cook apskričio grand jury 
vakar svarstė penkius skun
dus, kuriuos keli lietuviai 
kėlė prieš buvusį Town 
Lake rcal-estatininką J. 
Zolpį.

Svarstymas užsitęsė kurį 
laiką, bet jury nuosprendžio 
nepadrys iki ketvirtadienio. 
Teisme buvo atsilankę visi

iš- 
Of

Valstijų 
praeitą 

antradienį, vasario 14 d., San
daros. svet. Plačiai apkalbėju
sios svarbą būti organizuo- 
tom, neskiriant įsitikinimų, 
bet esant Suv. Valstijų pilie
tėms, ypatingai 11-toj wardoj, 
kur yra širdis lietuvių gyven
tojų ir daugiausiai balsuoto
jų, tapo suorganizuota ir už- 
charteriuota Lithuanian Wo- 
mens Civic League (Lietuvių 
Moterų Piliečių Lyga).

Taip pat išrinkta laikina 
valdyba: M. Žalpienė — pir-

Pereitą sekmadienį, Jos. F. 
Budriko radio ir rakandų 
krautuvė davė gražų dainų ir 
muzikos radio programą iš 
stoties WCFL.

Programe dalyvavo kontes- 
tantai: žinomas northsidie- 
tis Jonas Čepaitis ir harmo
ningas duetas — Vincas Asci- 
la su Viktorija Gunauskienė 
sudainavo keletą liaudies dai
nų. Taipgi buvo malonu pasi
klausyti Makalų Šeimynos.

Prie rinktinos reprodukci
nės muzikos prisidėjo dar ir 
Budriko akordionistai, sugro
dami keletą numerių.

PERSIŠALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apslanugoklte nuo peralSalcllmo re* 
fftilinrial išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius liuosai, pra
šalinkite nuodijančia medegą! Vartoklt 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ Taip,

laikyti, investuoti. Jis tai pa
daręs, $2,500 įdėjęs į tūlų 
mortgagių bendrovę, o kitus 
sunaudojęs savo sąskaitų ap
mokėjimui, savo tikslams.
Spekuliavo antrais mortgagiais

Pinigus investuotus j mort
gagių bendrovę — prakišęs.

Tuo laiku teisėjas J. Prys- 
talskį advokatą McCabe per
traukė ir pats tęsė tardymą 
toliau. Baltutis jam pasakė, 
kad būdamas biznyje — spe
kuliavo su antrais* mortga-

išeikvojęs jų $13,000,

Pagelbėjo Geliamai Rankai, 
Sako Ponia Nowakowak*

“Per (uviri du meta tarėjau s 
koma!
riu» U , , 
Tačiau niekas nepa 
Uan linaudojua dvi _____ ___
Pain-Expellerio viri skausmai prany* 
ko. Ai dabar sau vialikal sveika.
aMu stebėtinai geram vaistui Pala* 
Expelleriui.” *

Philadelphia, Pa.

PAIN-EX_PEILER

vice-pirmininkė, J 
rienė
Vaišviliene
kė, A. Tankiene—fin. rašt., R. 
Maziliauskiene—Iždininke, M. 
Juozapaičiutė, E. Shimkiene, 
M. Schultz ir A. Keserauskie- 
nė direktores.

šios organizacijos tiksiąs 
yra kviesti moteris įdomautis 
Amerikos politika ir naudotį 
suteiktomis teisėmis pastoj an : 
Suv. Valstijų pilietėmis, ypa
tingai lltoj wardoj. Mes netik

Walte 
2-ra vice-pirm., A 

užrašų raštiniu
MOKINAME
Ahglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Lotynų Kalbos 
Laiškų Rašymo 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Abelnos Istorijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir nuo 

7 iki 9 vai. Vakaro.

Amerikos Lietuvių

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
PiliecystėEs 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

Vacek & Co. 
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame 

VAULTS Apsaugos dėžutės 
(boxes) $2.50 į metus 
su pridėjimu taksų.

PINIGAI Mes siunčiame pi
nigus j Lietuvą. Grei
tas patarnavimas, že
mos kainos.

APDRAUDA Nuo ugnies, 
nuo tornados, automo
bilių apdrauda ir tt.

LAIVAKORTES Parduodame 
laivakortes ant visų 
linijų.

ČEKIAI Mes išmainysime 
jušjjį Čekius.

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba! ■

Tamsta jau pardavėte savo biznį,Malonu girdėti, kad
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuojaus užrašysiu 
Tamstos kitą skelbimą. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, įr Tamsta užmokėsite už šį skelbimą 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletą dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidą.

—Ačiū už komplimentus — pasakykite savo pažįsta
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ

* ▼ •• :t

3106 g. Halsted St
CHICAGO, ILL.

tuosime nuošimčius už 
jūsų mortgičius pirk
tus iš bankų, kurie 
dabar yra užsidarę.

1751 W. 47th St
netoli Wood

Phone YARDS 3895

Telefonas yra

ROOSEVELT ggQQ

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.




