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Kankinimai Lenkų Seimo 
Atstovų Brastos Kalėjime
Tūli atstovų, dabar paleisti, pasakoja bai

sių dalykų apie Pilsudskio žandarų žiau
rumus su kaliniais-Lenkų spaudai grie
žtai užginta ką nors apie tai rašyti

VARŠUVA, sausio 4. [F.]
— Visoj Lenkijoj patylomis 
kalba dabar apie baisenybės, 
kurios dėjosi Brastos tvirtovės
kalėjime, kur per beveik du 
mėnesiu buvo laikomi ir tortu- 
ruojami apie septyniasdešimt 
lenkų seimo atstovų, Pilsudskio 
priešų. <

Rašyti ir kalbėti apie tai Len
kijoj griežtai užginta.

Kaip žinoma, diktatorius Pil
sudskis, norėdamas atsikratyti 
stiprios opozicijos, paleido sei
mų ir paskelbė naujus rinki

*

mus. Oi kad naujus rinkimus 
galėtų laimėti, jis iš anksto 
areštavo'opozicinių partijų va
dus ir buvusius seimo atsto
vus. Tarp jų buvo suimti ir 

-Brastos tvirtovėj uždaryti bu
vęs premjeras Witos ir žinomi 
lenkų socialistų partijos vadai 
— prof. Ęrageris, Barlickis ir 
Liebermanas.
Pilęudskininkai pabūgo užsienių 

protestų
Dabar pradedama /£mldkiau 

sužinoti apie tai, kaip tie Pil
sudskio priešininkai buvo žiau- 
riai kankinami kalėjime. Mat, 
po rinkimų tūli jų blfVo*-palei
sti, juo kad girdai apie kanki
nimus buvusiu seimo atstovų 
buvo jau pasiekę užsienius, ir 
prieš Pilsudskį kilo protestų 
audra Anglijoje ir kituose Eu
ropos kraštuose.

Dauguma paleistųjų tyli. Lie- 
bermanas buvo paimtas į ka
lėjimą dar jaunas, pačiame tvir
tume vyras, o iš kalėjimo bu
vo ^paleistas jau visai žilas; su
laužytas ir , sunaikintas žmo
gus, taip kAd sunku jį bepa
žinti.

Taip pat ir Barlickis, lenkų 
socialistų partijos pirmininkas. 
Kai išleistą iš kalėjimo jį pir
mą kartą draugai pamatė, jie 
negalėjo susilaikyti nuo ašarų. 
Versdavo kalinius valgyt mėš

liną duoną
Buvęs premjeras Witos išėjo 

iš kalėjimo visiškas ligonis. Jo 
viduriai visai* sugadinti. Gulė
damas lovoj, jis maldauja: “Ne- 
mėšlinkint man duonos.” žan
darai mušdavo suimtus atsto
vus, visaip juos kankindavo ir 
versdavo purvyne išvoliotą duo
ną valgyti!

Prageris buvo senatorius ir 
universiteto profesorius, o taip
jau žymus socialistų vadas. 
Dabar su juo nebegalima susi
kalbėti. Jis nieko nebepažįsta, 
jo protas kaip ir pamišęs.

ęhieagai ir apielinkei tedera- 
lis' oro biuras šiai dienai pra, 
našauja:

Debesiuota; gali būt lietaus 
ar sniego; kiek šilčiau; vidu
tiniai ir stipresni mainąsi vė
jai.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 41° F.

šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 4:32. Mėnuo teka 5:27 
vakaro.

Kankinamų riksmas tebeskam
ba paleistojo ausyse

Vienas atstovų guli karšty 
ir nuolatos rėkia: “Nevilkite 
mano sudaužyto, sulaužyto kū
no j rusi!” Kitas atstovas sa
ko: “Kaime, kur dabar gyve
nu, atrodo be galo tylu, tačiau 
aš iš proto išeisiu nuo tų rik
smų, kurie vis dar man ausy
se skamba. Atrodo, kad aš vis 
dar tebegirdžiu Brasto kalinių 
riksmą...” >

žinomas lenkų vadas Korfan-

MIRĘS FRANCUZŲ KARININKAS, MARŠALAS JOFFRE
PARYŽIUS, sausio 4. — Vakar mirė žymūs Franci jos karininkas, maršalas Joseph Joffre, fran- 
cuzų armijų vadas didžiajame kare. Mirė po operacijos, kur jam teko nuplauti kojų* [Čia pa
veikslėly maršalas Joffre (dešinėj) matomas, kaip .jis atrodė per savo vizitą Chičagoje 1917

A metais. Kairėj — Rene Viviani.]

ty papasakojo, kad Brastos ka
lėjime jie buvę verčiami savo 
saujomis valyti “paraškas” — 
kibirus, kurie pastatomi .kali
nių kamerose žmogaus reika
lui. Ir pikčiausi kankinimai bo
davę, jei žandarai rasdavę “pa
rašką” ne taiP gerai išvalytą.
Išniekintas kalinys nejbedrįsta 

žmonėms rodytis
Atstovas Kernik’as spaudos 

atstovams pasakė: “Po to, kas 
su mano kunti atsitiko Brastos 
kalėjime, po visų tų kankini
mų ir išniekinimų, kurių ten 
prisikentėjau, aš daugiau nebe
galiu atsistoti ant tribūnos prieš 
žmones.”

Bet dauguma tų kankinių vi
sai tyli. Jie visai sulaužyti ir 
kimu ir dvasia. O laikraščiai 
gavo aštrų Pilsudskio valdžios 
įspėjimą, kad nič-nieko apie tai 
nerašytų.

Budelio paaukštinimas
Dabar laikraščiai paskelbė dvi 

žinutes. Viena jų praneša, kad- 
Brastos tvirtovės komendantas 
išvykęs į užsienius ir dabar ne
žinia, kur jis yra. Antra žinia 
sako, kad Michailovskis, pro
kuroras, kuris suimtus atsto
vus pasiuntė į kalėjimą, dabar 
tapo teisingumo mi'nistcriu Pil
sudskio valdžioj..,..

Lietuvos kelių mini- 
steris Vilniuje
Mirė Vileišio motina

VILNIUS, sausio 4. — Del 
mirties čia jo motinos, į Vil
nių atvyko Lietuvos susisieki
mo min'isteris p. Vileišis.

Tapytojas užsimušė jo 
aeroplanui nukritus
LAFAYETTE, Ind., sausio 4

— Jo aeroplanui nukritus ne
toli nuo čia, užsimušė tapyto
jas ir dekoruotojas Harry F. 
Baugher, 37 metų.

Fordo įmonės Kanadoj 
•pradės vėl dirbti

VVINDSOR, Ont., Kanada, 
sausio 4. — Praneša, kad Ford 
Motor kompanijos įmonės Ka
nadoje, kurios nuo gruodžio 19 
d. buvo uždarytos, šį pirmadie
nį vėl pradės dirbti.' Daugiau 
kaip 5,000 darbininkų grįš į 
darbų.

Berlyne ;mirė žymus švedų 
rašytojas Hjalmar Bergman, 
47 metų amžiaus.

Organizuoti darbi: 
ninkai laimėjo didele 
bylą su samdytojais
Skundė samdytoių draugiją dej 

$3,500,000 nuostolių atlygini
mo už 'sutarties laužymą 

;_______
NEW YORKAS, sausio 4. — 

Darbininkai laimėjo Augščiau- 
siame teisme didelę bylą su 
samdytojais. ' '

Statybos darbininkų unija — 
International Association of 
Bridge, Structural and Orna
mentai Workers—skundė sam
dytojų organizaciją 1— Struc
tural Steel Board of Trade, Ine., 
— reikalaudama $3,500,000 nuo
stolių atlyginimo dėl sutarties 
sulaužymo. Sutartis buvo pada
ryta ir pasirašyta praeitą pa
vasarį ir turėjo galioti p$r de
šimtį metų. Sutartimi buvo nu
matytą, kad visi Structural 
Board of Trąde nariai visame 
New Yorko metropolijos rajo
ne samdys tik unijinius dar
bininkus. Pasirašytą sutartį ta
čiau samdytojai atsisakė rati
fikuoti ir jos nesilaikė, taip 
kad darbininkų unija buvo pri
versta kreiptis į teismą. Augš- 
čiausias teismas dabar bylą iš
sprendė unijos naudai.

Suėmė policininką dėl 
merginos nužudymo
WASHINGTONAS, sausio 4. 

— Suimta čia policininkas Ro- 
bert F. Langdon, kaltinamas 
dėl nužudymo jos namuose 
merginos Beulah Limerick, 19 
metų amžiaus.

Policininkas Langdon jau pir
miau buvo tris kartus areštuo
tas: . du kartu už žmogžudy- 
bes, trėčią už svaigiųjų gėri
mų gabenimą, bet kiekvieną 
kartų buvo išteisintas.

Apiplėšė banką
ALBANY, Ind., sausio 4. — 

Keturi '"■^plėšikai vakar puolė 
State Bank of Albany ir pa
bėgo su apie $5,000 gyvais pi
nigais.

Rangune, Burmoj, įvyko kru
vinų riaušių tarp burmiečių ir 
kinų. Penkiolika asmenų buvo 
užmušti, daug kitų sužaloti.

Jangtse upėj, Kinuose, suki
lėliai apšaudė britų karo laivų 
Mantis. Puolikai buvo atmušti, vyko iš

■ f. , f- "■ < ■ < < ■
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New Yorko valstija pra
deda mokėti senatvės 
pensijos beturčiams
NEW YORKĄS, sausio 4.' — 

Einant senatvės pensijų įstaty
mu, kuris praęitais metais bu
vo Ncw Yorko valstijos legis- 
laturos priimtas' ir gubernato
riaus Roosevelto pasirašytas, 
nuo šių metų pradžios seneliai, 
kurie nebepajėgia dirbti ir ne
turi turto, gaus kas mėnuo pen
sijos po $2$.50. Pensijas gaus 
tik sulaukusieji 70 metų am
žiaus, ne (jaunesni.

Skridimas iš New 
Yorko į Paryžių 

nepavyko
NORFOLK, Va., sausio 4.— 

Amerikos lakūnai Mrs. Beryl 
Hart ir Įeit. William S. Mac 
Lare.n, kurie hidroplanu Trade- 
wind vakar auštant buvo iš
lėkę iš New Yorko kelionėn per 
Atlantą į Paryžių, 10 vai. va
karo grįžo atgal * į Uampton 
Roads. Jie buvo priversti grįž
ti atgal dėlto, kad kelionėj į 
Bermudų sugedo ju sekstantas, 
neapsieinamas navigacijoj in
strumentas.

Lakūnai tikisi galėsią rytoj 
[šiandie] vėl išskristi kelionėn.«

Amy, britą lakūnė, at
skrido į Berlyną

BERLYNAS, sausio 4.—Miss 
Amy Johnson, jauna britų la
kūne, kuri viena pati skrenda 
į Pęipingų, Kinuose, vakar at
skrido į Berlyną, per šešias va
landas kelionės iš Koelno kovo
dama su ledų ir sniego audra.

Vietoj dažų nusipirko 
degtinės

■ KAUNAS. -- Prieš paroda 
Kaune parodos aikštėje statė 
latvių paviljonų latvis Kriimi- 
nas. Pavilionų dažė kaunietis 
Dobkevičius. Pritrukus dažų 
Kruminas davė Dobkevičiui 100 
lt. ir pasiuntė nupirkti dažų už 
3 litus, o kitus pinigus prašė 
grąžinti.

Dobkevičius nuėjęs, dažų 
pirkti pinigus pragėrė ir ne
grįžo.

Dabar Dobkevičių’ taikos tei
sėjas nubaudė 3 mėli, kalėjimo.

Ramon Franco, garsus ispanų 
lakūnas ir revoliucininkas, at- 

Belgijos į Paryžių.

Išbadėję Arkansas 
farmeriai dėl maisto 

puolė miestelį
“Mes neleisime, kad musų šei

mos badu mii;tų,” įspėja dėl 
sausros nukentėję farmeriai

ENGLAND, Ark., sausio 4. 
— Vakar daugiau kaip 500 
apielinkės farmerių užpuldo šį 
2,000 (gyventojų miestelį,- reika
laudami maisto^ ir grūmodami, 
kad jei gerumu negausią, jie 
jėga išplėšiu sankrovas, 

i
Miestelio vyriausybė skubiai 

atsišaukė į Raudonąjį Kryžių, 
ir kiekvienai farmerių šeimai 
buvo išdalinta po $2.75,s vertės 
maisto.

Farmeriai; skaudžiai nuken
tėję dėl praeitos vasaros saus
ros, pareiškė, kad jie neleisią 
savo vaikams badu mirti.

“Mes nesame elgetos,” pasa
kė jie. “Duokite tik mums dar
bo — dirbsime kad ir už 50 
centų dienai, bet badu nemir
sime ir neduosime savo šei-. 
moms badu mirti.”

Apdalinti maistu, farmeriai 
išsisklaidė. Bijoma tačiau, kad 
tai tik pradžia, ir panašių far
merių neramumų toliau bus 
daugiau ir kitose Arkansas val
stijos dalyse.

.Šiuo tarpu Raudonasis Kry
žius maitina arti 100 tūkstan
čių asmenų Arkansas valstijoj. 
Manoma, kad iki vasario mė
nesio pašalpos reikalaujančių 
skaičius pasieks 250 tūkstan
čių asmenų. Pasak Raudonojo 
Kryžiaus valdininkų, padėtis 
toje valstijoj esanti labai rim
ta.

Greitojo traukinio ka
tastrofa Anglijoje

LONDONAS, sausio 4.—Ke
ly tarp Londono ir Edinburgo 
vakar susikūlė ties Carlisle eks
presinis traukinys. Trys asme
nys buvo užmušti ir apie pen
kiasdešimt kitų sužeisti, kai ku
rie pavojingai.

žveją skuneris /pasken
do; įgula išsigelbėjo
BATHt Me., sausio 4. — Ju

roj,, penkiolikų mylių nuo čia, 
vak^r sudužo ir paskendo žve
jų škunerio A.ngie Mary. Pen
kiems jo įgulos žmonėms pa
vyko išsigelbėti. /

Šv. Tėvas padėjo Jėzų 
Kristų ant Mamonos
VATIKANO MIESTAS, sau

sio 4. — Katalikų bažnyčios 
galva, papa Pijus XI, išleido 
naujus savo aukso pinigus, bū
tent, Vatikano liras. Vatikano 
liros vertė yra lygi su Italijos 
aukso lira. Tų naujų ‘Vatikano 
monetų vienoj pusėj yra Kris
taus atvaizdas, o antroj — pa- 
pos.

8 asmenys negyvai 
sušuto, pirties kati

lui sprogus
•  .........——r

Septyniolika kitų miršta

VARŠUVA, sausio 4. — Ho- 
rodenkos miestely, netoli nuo 
Lvovo, Galicijoj, vienoj žydų 
pirty sprogo garinis katilas, pri
pildydamas visą pirtį verdan
čiu vandeniu ir karštais ga
rais. AŠtuonios moterys ir vai
kai negyvai suvirę, o septynio
lika kitų taip apšuto, kad var
giai beišliks gyvos.' Kitos mo
terys plikos išbėgo gatvėn; kai 
kurios jų gavo proto pamiši
mą. z

Nelaimė atsitiko dėl to, kad 
mechanikas buvo neprityręs 
žmogus ir leido gariniam ka
tilui perdaug įkaisti.

Penki angliakasiai 
užberti dėl sprogi

mo kasyklose
Į

MIDVALE, (Jhio, sausio 4. 
— Midvale Coal kompanijos 
kasyklose No. 4,'netoli nuo čiaf 
vakdr įvyko sprogimas, dėl ku
rio penki darbininkai buvo už
berti. Visi jie buvo atkasti ne
begyvi. Penkiolika *kitų anglia
kasių išsįgelbėjo.

♦ ' ~ 
200 turkų religinių mai
štininkų. bus karo teis

mo teisiami 
t

ISTANBULAS, Turkija, sau
sio 4. — Ryšy su įvykusiomis 
Menemcne religinėmis riaušė
mis, kur musiilmonų fanatikai 
bąndė nuversti dabartinę. Tur
kų valdžių ir atsteigti kalifa
tų, du. šimtai asmenų bus ati
duoti karo teismui. Suimtas 
yra ir šeikas Essadąs, 96 me
tų amžiaus senis, vienas vy
riausių ‘"sukilimo” organizuo- 
tojų.

Daugybė kitų asmenų, kurie 
buvo suimti per neramumus 
Menemene, tapo jau paleisti.

Rado $22,200 grobį įša
lusį upės lede

CHESTERTOWN, M<1„ sau- 
šio 4. — Bohemia upėj radę 
lede įšalusią'valizę, kurioj ,bu-' 
vo $2,200 .gyvais pinigais ir 
$20,000 bonais. Tai buvo dalis 
plėšikų grobio, praeitų savaitę 
apiplėšusių Hartfcy, Del., West 
End Dover bankų.

Susijungia didžiulės 
geležinkelių linijos

NEW YORKAS, sausio 4.— 
Keturių didžiulių rytų geležin
kelių linijų — New York Cent
ral, Baltimore and Ohio, Penn- 
sylvania ir Niekei Plate — eg- 
zekutyvai padare sutartį savo 
geležinkelius sujungti daiktan 
ir perimti kitas mažesnes rytų 
geležinkelių linijas.

Apie savo sutartį geležinke
lių magnatai pranešė federali- 
nei vyriausybei, tariant Tarp
valstybinei Prekybos Komisijai, 
kuri turės duoti dėl’ to savo 
Sprendimų.

Fašistų Italijoj de
das kaip sovietijoj

Fašizmo priešas nusižudė kalė
jime, nenorėdamas išduot sa
vo išdaviko

ROMA, Italija, sausio 4. — 
Regina Coeli kalėjime, Romo
je, Kalėdų diena nusižudė Dr. 
Umbcrto Ceva, žymus Milano 
liberalas, Circolo Filologico di
rektorius. Jis buvo spalių mė
nesį suimtas kartu su kitais 
dvidešimt trimis žymiais italių 
liberalais, apkaltintais dėl kon
spiracijos prieš fašistų režimų. 
Jų teismus prasidės sausio 20 
diena.

Kaip dabar sužinota, D-rų 
Ccva ir dvidešimt tris kitus li- - t
beralų darbuotojus išdavė agen-. 
tas provokatorius vardu Del 
Re,. Milano advokatas. Del Ęę 
pozavo kaip fašistų priešas, ku
ris ,'karštai agitavo, kad visa 
ta grupė kovai su fašizmu im
tu vartoti bombas. Kai kurie * r
grupės nariai smerkė tokį ko
vos būdų, tad Del Re pats pa
gamino bombų ir .pristatė jų 
ikitiems, kurie tuojau buvo su
imti.'

Kaip dabar paaiškėjo, Dr. 
Ceva nusižudė kalėjime dėl to, 
kad nenorėjo išduoti Del Re, 
ligšiol nežinodamas, kad tasis 
buvo fašistų agentas provoka
torius, jį patį išdavęs. Laišku 
savo žmonai Dr. Ceva sako,* kad jis visai nekaltas, bet kad 
savo nekaltumų jis galėtų įro
dyti tik įveldamas asmenį, ku
ris bombas buvo pagaminęs, 
bQt geriau jis mirsiąs, ne kad 
tų asmenį išduosiųs. Tame pa
čiame laiške Dr. Ceva sako: 
“Aš turju tik tris religijas: sa
vo tėvynę, savo seimų ir lais
vę. Krašte, kur nėra laisvės, 
aš negaliu gyventi.” 1

Dr. Ceva, kuris buvo dar tik 
30 metų amžiaus, nusinuodijo 
denatūrato plytelėmis, kurių ka-* 
liniai gauna sriubai, pasišildy
ti. Jo kūnas buvo sudegintas, 
žmona norėjo pelenus pati pa
laidoti, bet fašistų vyriausybė 
jai jų neatidavė. ‘

Tautii nusiginklavimo 
konferencija prasidės 

kovo 1 dieną
GENEVA, .Šveicarija, sausio 

4. — Praneša, kad tarptautinę 
nusiginklavimo konferencijų . 

(Tautų Sąjungos taryba sušatfks 
Genevoje šių metų, kovo 1 
dienų. A

Išdegė sena katalikų 
katedra Toledo

TOLEDO, Ohio, sausio 4.— 
St. Francis de Salos katedroj, 
seniausioj katalikų bažnyčioj 
Toledo, vakar vakarų kilo.gais
ras, sunaikinęs katedros vidų. 
Be to, sprogimo buvo nuneš
ta gtogo dalis. Vienas žmogus 
buvo sužeistas.

3 pašliaužininkąi' žuvo 
Alpių kalnuose

t l 
G.LARUS, Šveicarija, sausio

4. — Nuslinkęs nuo kalno snie
gas yakar nušlavė į ravynų pen
kiolika vokiečių pašliaužininkų. 
Trys jų buvo užmušti, o kiti 
dvylika pavyko, kad ir su di
deliu vargu, išgelbėti.

Nelaimė atsitiko Alpių kal
nuose, netoli nuo Elmo.

Portlande, Ore., tapo suimtas 
,Luka šako, tariamai sovietų 
slaptosios policijos agentas, ku
ris ką tik buvo atvykęs.

1



NAUJIENOS. Pirmadienis, sausio 5, 1931

Sveikatos Dalykai
k&no, Ui ' nukeiit6jusiam nėra 
išgelbėjimo. Jeigu nedidelė 
odos dalis net suanglijusi, tas 
dar nesudaro pavojaus gyvybei. 
Gi piirhuoju atveji! odos išsun-

Pirma pagalba štai 
gu susirgus ir atsiti 

kus nelaimei
Profesoriaus

D-ro Nussbaumo paskaita (

Staiga susirgus rir atsitikus 
nelaimei kam nors kelionėje, 
gatvėje, visuomenės susirinki
muose ir t.t., kiekvienai^ sa
vaime kyla noras padėti susir- 

. gūsiam; bet vieno gero noro 
nepakanka: dažnai, nežinant, 
galima padaryti savo'pagalba 
daugiau blogumo kaip naudos. 
Taip, pav., kai kas nors apalps
ta, esą aplink žmonės neretai 
puola pakelti ligoni ir stengia
si jį pasodinti. Tokia pagalba 
visiškai neprotinga. Apalpus, 
kaip žinoma, kraujas prasišali
na nuo galvos ir nuteka prie 
širdies. Todėl niekuomet ne
reikia kelti ligoniui galvos, o 
priešingai steigtis nuleisti ją 
kiek galima žemiau; geriausiai 
padėti nustojusį sąmonės ant 
skobnies arba ant suolo ir nu
leisti jo galvą nuo krašto, arba 
padėti jį taip, kad kojos ir 
rankos*butų -aukščiau už gal
vą, tam kad daugiau kraujo 
ateitų prie smagenų. Tik to
kioje būklėje kraujas gali nu
tekėti nuo širdies ir ligonis po 
kelių minučių atsipeikės. Dau
gelyje ligų pati gamta teikia 
pirmosios pagalbos priemonę: 
taip pav. nustojus sąmonės 
krinta ir tas kaip tik geriausia 
jo būklėje. Radėjus ligonį, 
kaip mes nurodėme anksčiau, 
ant skobnies, jam . paiiusuoja- 
mos drapanos, purkščiama šal
tu vandeniu ir duodama pa
uostyti vadinamų druskų. Kad 
susirgus pfadės atsipeikėti, la
bai naudinga duoti ’jam gurkš
ni šalto vandens, gero vyno, 
konjako arba ne didelę stiklinę 
alaus. ,4

Netyčia prikirtus ii 
šus, kaip pav. krintant nuo bal
kono, sumušimo, krintančiu me
džiu ir bedrai visais tais jfctvė- 

yra smagenų 
kuris gali būti vie-

Išpardavimas!
ŽEMOS KAINOS ANT VISŲ RADIO

du o dame didelę nuo laidą

1111111111111111111111111

INVENTORIAUSs gyvybei. !
ii odos išsun- 

kos dideliame, plote, iš dalies vi
sai bustoj a buvusios, iš dalies 
susimaišo su žaizdų supuvusia 
medžiaga, ir vėj Įsunkiamos or
ganizmo, padaro kraujo už- 
nupdymą. v Tuo atveju jos gy
vos negali atnešti naudos.

Dar viena užliUodymo. arba 
kraujo užnuodymb rųšis yrd su- 
žalinias, Kai Itfaująs sdšąla ir 
/paskui atšyla-šilumoj ė, jis pa
sidaro užnuddytaš. Del to su
šalus; žmogų negalima greitai 
šildyti; reikia kad džšalęs 
kraujas tik palengva prasi
skverbtų į organizmą.. Sušalusį 
reikia iš pradžios trinti lauke 
sniegu, arba įdėti j šaltą tynę 
arba Į šaltą patalą, trihti šepe
čiais ir tik po kelių valandų 
galima parnešti jį į šiltą kam
barį, kame galima Jau trinti 
šiltu flanelės audeklu^ o kai 
jis jau galės ryti/ duoti jam 
konjako, arbatoj arba bilijono. 
Sušalihib būklė gali tęstis 5—6 
iki 1;4 dienų, o mirtis vis dar 
neatėinil. IšOriiiiai sušalęs 
žmogus rbdo vištis mirties 
Žfehklus, bet ftėpastebimhs šir
dies ir plaučių veikimas dar te
bėra. Kad nustatyti gyvybės 
buvimą, pridedama ausi prie 
širdies srities, klausant jos pla
kimo. Stiprus, sveiki, gerai 
mintą ir tvirto budo žmonės 
gali be pavojaus pakęsti šalt j 
iki — 5()O F. .

Visuose susirgimuose pata
las yra vienas iš svarbiausių 
gydytojo padėjėjų. Patale vi
duj misti karštis ištraukiamas iš 
kūno ir. išplatinamas po- jo pa
viršiu. Dažnai mes patys ne
žinome kas mums ‘ skauda ir 
nematome jokios priežasties 
susirgimui; jaučiame tik šaltį, 
drebulingą būklę ir t.t. Tokiais 
atvejais geriausia atsiminti žo
džius pasakytus didžiausio gy
dytojo praktiko aštuoniolikta
me amžiuje Heimo ir paliktus 
jo savo t^ims* sūnums, kurie 
visi pasirinko ^gydytoj i§ką vei
kimo sritį: , '‘Visuose susirgi
muose sudrebėjimU”, sako jis, 
“reikia laikyti galvą šaltai, ko
jas šiltai, ir skilvi tuščiai”.

“Darbo Sveikata.”

stengiasi panašiais atvejais pa
kelti ligonį, laikyti jam rankas 
ir kojas, ir t. t; bet to niekuo
met nereikia daryti, nes prie
varta nutrauktas priepuolis pa
sikartoja netrukus vėl. Reik 
taip pat prašalinti tais atvejais 
vaikus, todėl, kad iš baimės 
jiems gali pasidaryti toks pat 
priepuolis. Reikią palikti ligą 
jos savai eigai ir rūpintiš tik 
apie tai, kad ligonis nesusi
muštų krisdamas. Taip pav., 
jeigu priepuolis pasidaro’ na
mie, tai galima ligoniui pakišti 
čiužinį arba pogalvį po galva, 
ar tam, kad epileptikas nepri
kastų sau liežuvio arba lupos, 
įsprausti jam tarp dantų kamš
ti arba medžio šmotuką.-

Moterims ir mergaitėms atsi
tinka dažnai isteriški priepuo
liui, labai panašus į epileptiš- 
kudsius; bet juos nesunku pa
žinti, nes čia sąmonė nevisai 
apleidžia Jigonius. Tais atve
jais galima drąsiai teikti susir
gusioms bet kūną reikalingą 
pagalbą.

Tat, staiga susirgus, yra ke
turi atsitikimai, kuomet ligo
nių nereikia pakelti nuo žemės: 
nustojusių sąmonės, nukritu
sių iš aukštumos, kuo nors pri
trenktų ir epileptikų.

Visiškai priešingas priemones 
reikia vartotu esant apopleksi
jos smūgiui. Čia netik naudin
ga, bet 
pakelti 
smūgis 
galvos; 
parausta jo veidas, 
virpa, gyslos išsipučia ir krau
jas spaudžia į smagenis, ir pa
sidaro smegeninių gyslų trūki
mas ir kitos kūno puses sustin- 
gimaS'. Jeigu palikti ligoni gu
lintį, kraujo užplūdimas gali 
tiek padidėti,f kad ligonis mirs. 
Todėl dar kartą pakartojame, 
reikia pakeltf ligoniui galvą, 
nuprausti burną ir purkšti į jį

• susima-Hidtu vandeniu, praskleidus dra
panas ir, jeigu rankos ir kojos 
šąla, trinti juos šepečiais ir 
apvynioti kuo nors šiltu.

Pereikime dabar prie labai 
dažnai pasitaikančios nelaimės 
rūšies, būtent kai ką nors per
važiuoja gatvėje. Nukentėju
sius, ir ypatingai vaikus, pake
lia neretai atšalusius ir nebe
gyvus, bot be mažiausių pavir
šutinių sužalojimų. Tas gali 
atsitikti, kai pav. 
jakuos, tulžis arba 
žarnos, 
mo, po smūgio ir suspaudimo 
suspėjo atsitaisyti o tuo tarpu 
nukentėjusio gyvybė gali būti 
pavojuje. Dalyko nežinantiems 
yra tame atvejyje tik viena 
priemonė—šalti kompresai ku
riais pavyksta kartais sustab
dyti vidujini kraujo -išsiliejimą 
ir nukentėjusis gali būti išgel
bėtas^ nes bandymo įrodyta, 
kad žmonės gyveno 30—40 me
tų po tokio nelaimingo atsiti
kimo ir po skrodimo pasirody
davo, kad sužalotos jakuos su
augdavo. Paviršutiniai sužalo
jimai ant krutinės arba galvos 
lengvai pažįstami, ir iki pribu
vimo gydytojo pagalbos kraujo 

i paprastu 
spaudimu žaizdelės ranka.

Taip- pat dažnai" atsitinka, 
kad vaikai, žaisdami tvenkinio 
arba upelio krante, dėl neatsar
gumo įkrinta į vandenį ir skęs
ta. Tam visai nereikalinga, 
kad vanduo butų gilus; yra 
buvę atsitikimų, kad vaikai 
nuskęsdavo visai negiliuose 
upeliuose. • Vadinamieji sken
duoliai—tikrumoje miršta labai 
dažnai nuo išgąsčio, nuo grei
to atšalimo, nuo smūgio, arba 
tiesiai užtrokšta dėl oro truku
mo. *Tai kaip reikia elgtis šiuo 
atveju? Lygiai taip pat, kaip 
ir su užtroškusiais, pasikoru- 
siais, pasmaugtais arba užvers
tais pasidarius griuvimui. Vi
sais tais atvejais mirštama nuo 
oro trukumo, o todėl reikia pir
miausiai išvalyti nosį ir burną, 
prašalinant purvų ii- dinnblą,

labiausiai reikalinga 
ligoni. Apopleksijos 

yra kraujo užplūdimas 
ligonis pamėlynuoja ir 

skruostai

IAtlantic and Pacific Photo)

.yiarmoro mečetė, pastatyta Burbanke, Kalifornijoj, kaip .pa
minklas žuvusiems aviatoriams. Paminklas pastatyt parėjo

$140,000.

tai ir nuo smūgio 
reikia vartoti 

ii 
rodo, jog

yra kraujo

išbąlą ir atšala. 
sukrėtimas dažniau 

suagusiems ir ' net 
žmonėms kaip vai- 

išaiškinama tuo, kad

Tas 
perplautos 

sužalotos 
Oda, dcl savo atsparu-

tuo tarpu 
kaukuolė tie

siu ūgį smoge-

ištirta, kad 
būti 

vieno didelio 
lengvų,

jais," kai pasėka 
sukrėtimą 
uodai kaip nuo kritimo ant ko 
nors kieto,
kuo nors kietu, 
tas pačias priemones, kaip 
apalpimui; prityrimą 
ir čia priežastimi
nutėkėjimas nuo smagenų, dėl 
ko ligoniai 
Smegenų 
pasitaiko 
senyviems 
kams; tas
vaikų kaukuolė savo lankstumu 
sumažina smūgį, 
kaip suaugusių 
šiai perduoda 
n ims.

Pastaru laiku
s m eg en ų suk rėt i rna s 
padalytas netik 
smūgio, bet ir lengvų, vienas 
po kito einančių smūgių. Ban
dymui buvo daromas dirbti
nas smagenų sukrėtimas šu
nims, kas buvo pasiekiama iš 
eilės daromais lengvais, vienas 
l'/O kito einančiais, smūgiais Į 
kaukuolę plaktuku.
mo kaukuolėje nebuvo randa
ma jokių sužalojimų ' ir sutru- 
kimų smegenyse, o tik paste
bėta visiškas kraujo nebuvi
mas; iš to aišku, kad pakanka 
pašalinti tokį kraujd nebuvimą, 
kad ligonis pasveiktų. Visas 
gydymas yra tame, kad eavo 
laiku nukentėjusi padėti aukš
čiau nurodytoje būklėje. Jeigu 
yra po ranka šiltų daiktų, ske
petų, užklodų, naudinga taip 
apdėti jais ligoniui kruti
nę, pilvą, rankas ir kojas, arba 
uždėti ant minėtų kūno vietų 
garsvyčių kompresus.

Lygiai taip pat nereikia pa
kelti epileptikų, t. y. sergančių 
puolamąja liga. Epilepsijos prie
puoliai yra tame, kad ligonis 
mėšlungiškai tamposi, blaškosi 
rankomis ir kojomis ir t.t. La
ibai dažnai esą aplink žmones

atsegioti ir paleisti drapanas ir, 
jeigu reikia, daryti dirbtiną 
kvėpavimą. Toks kvėpavimas 
daromas labai paprastai:' norįs 
pagelbėti uždeda abi rankas ant 
nukentėjusio krutinės žemiau 
krutinės dėmelių, tai prispaus
damas, tai paleisdamas rankas 
vienodai per kiekvienas dvi se
kundas, ir padarydamas tuo 
budu krutinės narvelio judėji
mą, panašų į tą, kuris yra gam- 
sto budu kvėpuojant. Del dirb
tino kvėpavimo, nukentėjusis 
neretai pradeda vėl kvėpuoti ir 
rodyti gyvybės ženklus; Jeigu 
nukentėjusis labai sušąla, xtai 
naudinga apvynioti jį karštais 
rankšluosčiais ir trinti šepe
čiais rankas irlkojas. Taip pat 
pasekmingai galima kutinti no
sį plunksnele arba suvyniotu 
popierėlių, arba duoti uostyti 
ką nors stipraus. Geriausiai 
veikiančia jaudinančia ir gaivi
nančia priemone yra elektra ir 
etero įšvirkštimas. Be tos 
priemonės, gaila, retai pasitai
ko po ranka prieš gydytojo at
vykimą.

Peržiūrėsime' dabar atsitiki
mus, kai- žmogus užtrokšta 
nuodingų dujų užnuodytame 
ore; čia galima sakyti, jog nu- 
kentūjusis greičiau. nusipuodija, 
kaip užtrokšta. Tais atvejais 
pirmiausia reikia elgtis atsar
giai, kad nenukentėti pačiam. 
Taip, pav., jeigu kas nors nu
stojo sąmonės nuo smalkių, rei
kia tuoj aus pat atidaryti arba 
išmušti langus ir duris, kad 
leist įeit tyram orui; jau paskui 
įeiti į kambarį ir pernešti ligo
nį į tyrą orą, o toliau daryti 
dirbtiną kvėpavimą ir lieti ant 
galvos šalto vandens. Dar .pa
vojingiau“ už smalkes veikia 
oras, pripildytas šviečiamųjų 
dujų. Jeigu įeiti į tokią patal
pą su degančia žvake, gali pa
sidaryti sprogimas; todėl reika
lingas didžiausias atsargumas. 
Priemones tuo atveju naudoja 
tas pačias kaip susirgimuose 
nuo smalkių. Nemažiau atsar
gumo reikia laikytis ge.lbstinį 
žmogų kritusį šulinį, duobę ir 
t. t. Neretai atsitinka, kad 
teikia pagalbą, nutrenkti iš ten 
išeinančių dujų krinta patys į 
šulini 
leisti 
orui, 
žvakė

Iry A.- £ ’v '."J.

Po skrodi- nuostolis sulaikomas

10 Tūbų Victor Radio
už ........z............................

arba 
kom- 
taip 

stik-

9 Tūbų G. M. Radio 
už :...............................

ir užtrokšta. Reikia ir čia 
iš pradžios Įeiti tyram 
Jeigu įleista’ i šulini 
tebedega, tai yra ženk

las, kad oro kiekis pakankamas 
žmogaus kvėpavimui.

Panašiai kaip užnuodijimas 
veikia ir apsvaigimas. Tuo at
veju geriausia priemonė yra 
vėmimas, kurį galima padaryti 
erzinant pjunksnine gomurį. 
Apsvaigusiam reikia paliuosuo- 
ti drapanas, apipurkšti veidą 
ir aplieti galvą šaltu vandeniu. 
Naudinga taip pat paduoti jam 
šaukštą acto, druskos, citrini-, 
nes sunkos arba stiprios juo
dos kavos, paskui paguldyti/ 
užklojus kuošilčiau, vėsiame 
kambaryje ir leisti išsimiegoti.

Nevirškinant skilviui, kas 
pasidaro daugiausiai nuo neti
kslaus vartojimo maisto arba 
negerų dalykų, arba nesuderi
namų savo tarpe produktą, 
gamta kartais pati ateiną į pa
garbą: atsiranda vėpiimas.* i? 
ligonis> jaučia palengvėjimą** 
Jeigu to neįvyko^reikia steng
tis sustiprinti, skilvio veikimą.

Tuo tikslu naudinga 'išeiti ilgai 
pasivaikščioti, kiek galima, kal
nuota vieta, arba' užsiimti gy
domąja gimnastika. Panašaus 
mociono tikslą^ yra tame, kad 
suteikti darbo iškarto kiek ga-- 
Įima didesniam ' skaičiui rau
menų; taip pav., galima vaikš
čioti kambaryje ant pirštų ga
lų, su išskėstomis rankomis, 
nešant jose kokį nofs svbrį ar
ba darant rankomis judesius, 
arba pagaliau galima trinti 
skilvio sritį odekolonu, 
uždėti iš okekelono 
presą. Labai naudinga 
pat duoti išgerti ligoniui
linėlę konjako arba likerio. Jei
gu nevirškinimas pareina nuo 
užniiodijirho (nuodingais krern-* 
bliais, sudegusiu maistu ir t.t.), 
liga daug rimtesnė, nes užnuo- 
dymo ženklai pasirodo tik po 
suvirškinimo, kai nuodai Įsi
skverbė* Į žarrtą$.

Visais užniiodijimo atvejais, 
kokie jie nebūtų, reikia steng
tis, kad nuodaUbutų praskiesti 
arba išstumti juos iš organiz
mo. Geriausią priemonė tam: 
gerti, kaip .galima daugiau, 
stiprios arbatos. - Galima taip 
pat pasekmingai ^artoti karštą 
vandenį arba remunėles; bet 
arbata padičjihįa., drauge, širdies 
vekima, kuri {Į dėl užnuodymo. 
nusilpninama. Nuodai gali taip 
pat įsiskverbti į organizmą per 
sužeidimą, kaip pav.x Įkandimo 
vabzdžio',.‘gyvatės arba pasiu
tusio šuns. Kad neleisti nuo- Į 
dams pasiekti širdį, kūno dalį 
aukščiau žaizdos stipriai per
rišama nuo ko iš vienos pusės, 
uždaromas kelias i! širdį, d iš 
kitos—užnuodytas kraujas va
romas lauk. Jau paskui žaizda 
pjaunama ir tveriamas tvarstis 
su karbolio rukštimi ir t. p. 
Kai visa tai padaryta, neken
kia duoti ir toliau ligoniui 
tvirtos arbatos, nes, ji prąskie- 
džia nuodus ir padeda jiems 
išeiti iš organizmo..

Nudegimuose nežiną dalyko 
negali labai padėti. Galima tik 
patarti nenešti apdegusio iš 
vietos anksčiau, kol žaizdos 
perrištos ir skausmas fthfima.

Iki gydytojo, atvykimo taip 
pat naudinga, prašalinus skers
vėjo atsiradimą,. apdėti žaizdats 
plonais, senais drobiniais skar
malėliais, sumirkytais drungna
me vandenyje.;1

Gi bendrai kalbant, jeigu ap
degė daugiau kaip trėčia dalis

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra-piuku j’eigti gali taip

‘ padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, aazhai koks mažas 
dalikaš gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, w jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar ntnoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo •* 
dantis nauju budu. Musu che
mikai . pagalios surado sUStata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
ku! uždarinis pagalios ta'po ii- 
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
LMtnbert Pharinačal Co^ Saint

NAUJOS KNYGOS
Galinamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta .... ......................  $2.50
1,054 patatinidi kaip virti įvairius valgiai.

Maistas ir VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro....... $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis if p“aifiWyrtiai,•' 
kaip gaminti sveikus ir skanias, dalgius šveikiėms, t 
vaikams if ligoniams. . ’

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS.............$3.00
Šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau- 

. šiks puštas. i \ .
KAUNO ALBUMAS ........... :....... ...............................................

• Kauno* miesto. . ,
VJNUO tCRišVES^’KAŠTAI. IJ Septyniuose tomuose ...........

• LIETUVIŲ WXBA ; ..... i.u..........
Rasyboą vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

N AMŲ ,RUOSO»:jVAŲQV®LI$      ........... 5C

. A50 

$7.00 
... .60

N Y y*

Naujas Radio su trimis Screen Grid 
tūbomis .....t...................................................

$89.00
$79.00
$36.00
$79.00Radio ir Victrola sykiu 

už ......................................

Gražus Radio programas iš Stoties WCFL. 970 k. 
kas nedėldienis nuo 1 iki 2 vai. po pietų 

Dalyvauja daug žymių lietuvių artistų. Yra gera 
Lietuvių Orkestrą po vad. M. Yozavita.

Taipgi dalyvauja kontestantai it' lenktyniuoja 
už 1,000 dolerių prizą

3417-21 So: Halsted St., Chicago, III
Telefonas BOULEVARD 4705

nuo

Nelaimingų Atsitikimų
Naujienos padarė sutartį su atsakomin- 

ga apdrąudos kompanija ir gali apdrausti 
vyrus ir moteris, t^rp 16 ir 70/dietų amžiaus. 
Nėra gydytojo egzaminavimo.

' ' . ■ ■ I

Apdrauda išdalyta į 6 skyrius. Mokes- 
tys metams,

$1, $3, $6, $10, $16 ir $24
šios -rųšies apdrauda apdraudžia žmo

gaus gyvastį nuo $1000.00 iki $5000.00. Taip
gi duoda ligoje pašelpą nuo $7.50 iki $40.00 
savaitėje per 26 savaites.

Del platesnių informacijų kreipkitės i

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St 

CH1CAGO, Iii. _

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kcdzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO. ILL.

L
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tiek, negu dešimtis metų
Reiškia, kad žmones į apgar

sinimus tiki. Aš pats irgi ti
kiu j apgarsinimus. Jei pama
tu u gražų apgarsinimą, tuojau 
mano akį patraukia, o atpigin
tos kainos dar labiau vyiioja. 
žinau, kad vyiioja ir kitus, o 
ypač moteris. '

Kuli 1931 metai bus geresni 
visiems, beveik negali būti dvie
jų nuomonių.

Kodėl šie 
Svarbiausia 
dėjo šiuos 
Publika vis 
išjudinama,
judėjimas gyvesnis 
siems būna geriau, 
riams ir darbininkams.

Lietuvių biznieriai, nėra taip 
jau dideli biznieriai. Bet jie 
yra vidutiniai biznieriai. Ir jei
gu šiais metais sistematiškai ir 
tinkamai išgarsins, tai nėra 
abejones, kad visiems bus ge
resni mefai.

—Beveik Biznierius.

Tarp Chicagos 
(Lietuvių

Kaip Pagerinti Bizni
Chicagojė lietuviai turi įvai

rius biznius. • Ar visiems lietu
viams biznieriams gerai seka
si? Ne!

Suprantama, biznis, 
spekuliacija.

Žmoguj. užsideda biznį, turė
damas galvoje minti, kad jo 
biznis jam neš naudą. Jis galės 
pragyventi ir šeimyną 
ti. Nereikės svetimam 
ti. Nes sau dirbti yra 
maloniau, • negu kitam.

Bętydalis rrtusų I 
skursta, 
šia todėl, 
SINTI.

Aš esu 
nimasis 
“Naujienose”, bile kokiam biz
nieriui neša naudą.

Tik, suprantama, garsinus 
reikia sistematiškai, nuolat. 
Vieno arba kelių sykių pasigar- 
sinimas, beveik * nieko nereiš
kia?^ Bet kuris biznierius gar
sinasi nuolat; vis kala ir kala 
publikai, kad jb tavčras yra 
geras, kad jo patarnavimas 
ras, kad jis gali parduoti 
giau, negu kiti, nes daug iš 
kia pirkdamas, gali pats 
giau pirkti, todėl ir kitiems 
gali pigiau parduoti.

Ir tai yra tiesa.
Garsinimai irgi turi būti tei

singi. Jei kuris biznierius gar
sina, kad jis gali pigiau par
duoti, tai jis ir turi pigiau par
duoti per tam tikrą laikotarpį. 
Toks biznierius įgys publikos 
pasitikėjimą ir jam tuomet biz
nis seksis vis geriau ir geriau.

Dešimtis metų atgal žmonės 
nedaug valgė obuolių. Bet obuo
lių augintojai pradėjo smar
kiai garsinti obuolius, ir dabar 
obuolių yra suvalgoma antra

metai bu 
todėl, kad visi pra

motus
labiau ir labiau

O kuomet c-.belnai 
uomet vi- 
-ir biznie-

geresni ?

garsinti.

4 —

užlaiky- 
vergau- 
kur kas

biznierių
O skursta svarbiau- 
kad bijo. PASIGAR-

įsitikinęs, kad garsi- 
laikraštyje, o ypač

Šiandie Juozo Girai 
čio laidotuvės

(Pacific and Atlantic Photo]

Kanados lakūnas kap. E.BurRe, 
išskridęs i Yukono .teritoriją ir 
ten žuvęs.

čekovo “čaika” 
Goodman teatre

Nuo aetinančid antradienio, 
sausio G d. Goodman teatras 
pradeda vaidinti žinomojo ru
sų rašytojo Antano čekovo vei
kalą “čaika” (žuvėdra), Sea 
Guli. Tai yra Maskvos Dailės 
Teatro surežisuotas veikalas, 
kurs dabar užėmė vieną iš gar
siausių vietų pasaulio teatruo
se. Veikalą G.oodmau teatre 
tvarko -Mauricc Guostu, Good-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, < 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

ge- 
pi- 
sy- 
pi-

Juozo Giraičio, kuris gruod
žio 31 d. tapo užmuštas gir
tam politikieriai automobiliu 
įvažiavus į būrį laukiančių prie 
63 ir Wcstern Avė. gatvekario 
žmonių, laidotuves bus šiandie, 
kaip 1:3() vai. po piet, iš J, 
Lulcvičiaus koplyčios, 3103 S. 
Halsted St., į Tautiškas kapi
nes.

Šiandie taipjau bus laidotu
vės kitos to palies automobi
listo aukos jaunojo Jono 
Schultz. Jis kaip 8 vai. ryte 
bus išlydėtas iš namų 6738 S. 
Campbell Avė. į bažnyčią ir į 

Jįv. Kazimiero kapines.

ric i(era jo galioje, jis gelbės 
piliečius jų tikslui atsiekti.

Valdyba mažne visa likosi iš
rinkta ta pati, pirmininkaujant 
C. A. Bičiūnui, ir dėl greites
nio reikalų' išpildymo išrinkta 
pildamasai komitetas iš tryli
kos ypatų.
, Marąuettc Bark Piliečių Kliu- 

bas yra užsimojęs nemažai nu
veikti naujais metais, dėl labo 
kolionijos, ir kviečia tautiečius 
stoti-sykiu, j darbą, liekant jos 
nariais. Matome kad ir miesto 
valdininkai jau mus pripažįsta, 
tas atsiekta tik organizatyviu 
keliu; kaip skaitlingiaus susi
organizuosime, tuo lengvinus 
bus iškovoti musų reikalavi
mai. A. J. M.

man Dramos Mokyklos vedėjas; 
jis pats tą veikalą ir į anglų 
kalba vertė. '■*• *Svarbu dar lai pažymėti, kad 
“čaika” yra režisuota garsiojo 
Maskvos ir visos Kusijos reži
sieriaus Stanislavskio. Goodman 
teatro direkcija kaikuriuos kos
tiumus persidirbo sulig ameri
koniško skonio, nes originale 
kostiumai esą perdaug “ekstra
vagantiški”.^ Artistų sąstate da-" 
ly vilu ja \ geriausios Goodman 
teatro spėkos.

“Oliver Twist”, Dikinso dra
ma vaikams, pasibaigs sausio 
10 <1. ir prasidės “Master Sky- 
lark”, paruošta pagal šekspiro 
veikalų styliaus. 1 .

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muacular rlteu- 
matic a che s & painių apply Mus-, 
terole, the ęecounter-irritant*’

ALL DRUGGISTS
7^ •••••

Bereikalingas 
Skausmas!

Kai kurie skausmą laiko butinu.
šaltį jie leidžia “persirgimui”.
Jie laukia kad galvos skausmas “pe

reitų”.
Jei serga 

tiki geriau
Tuom gi 

skausmą, 
antidotas. Bayer Aspirin 
pagelbsti nuo visokių skausmų 
mes sykį turėdavom perkęšti.

“Savas Pas Sava”
c

— sako biznieriai

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J, SPITLIS, Sav. 

4^o0 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019

mus

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

Mes parduodam vyrų aprėdalus pigiai
J. PETRAUSKAS, Sav.
3312 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 1162

JV. BAGDONAS
EXPRESSING

Mes perkraustom pigiai
3336 S. Halsted St.

Tel. Yards 3408 • 
ir Calumet 3399

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yards 5069

'• J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavįft St. 
Tel. Canai 1678 ir 1679

f...... ..................  1

Marozas Bake Shop
Mes kepam gardžiu duoną ir keksus 

C. L. MAROZAS, Sav, 
<330 S. California Avė.

Tel. Lafayette 1515

The Vilią Coal Co<
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir priscatom į jūsų namue^ 

3700 S. Spaulding CAve<
Tel. Lafayette 2584- >•

■■

Marąuette Parkie 
čiai nesnaudžia

Išvykit Tą Šaltį
- \

Marquette Bark Lietuviai vei
kia pagerinimui savo naujos 
kolionijos trukumų

Marquettc Bark Liet. Amer. 
Piliečių Kliubo skaitlingame 
priešmetiniame susirinkime gr. 
28 d. atsilankė vietinis aldcr- 
monas Waltcr W. Morris ypa- 
tiškai atsakyti į lietuvių pilie
čių reikalavifnus. Piliečių kliu
bo išrinkta komisija iš astuo
nių ypatų po vadovyste adv. 
J. J. Grišio, pirm., C. A. Bičiū
no ir gelbstint aldermonūi W. 

#W. įMorris, lankėsi prie South 
Park Commissioners su reika
lavimu taisyti Marquette Par
ką. Aldermonas atsilankęs i su
sirinkimą pranešė, kad reikar 
lavimas yra pasekmingas ir jau 
nemaža suma pinigų yra pa
skirta Marquette Parko taisy
mui. Aid. Morris pataria pir- 
miausta reikalauti Public rec- 
reation namo, o ne kelius tai
syti. Namus išstačius, keliai 
vistiek bus ištaisyti. Kliubas 
pasiryžęs toliaus darbuotis ta
me reikale. n z

Kiti piliečių reikalavimai, se
kantieji: suvesti šviesas į Cali
fornia ir Fairfiėld Avės., ir 68 
gatvę ir kitas gatves, kur dar 
nėra tinkamai apšviestos; įves
ti Safety Zones ir Stop šviesas 
ant Western Avė., kad toliaus 
nežūtų žmonės, einanti per 
Western Avė. nuo automobi
listų.

Taisyti duobėtas gatves, kad 
daugiaus jų sunkus trokai ne
gadintų; daugiaus policijos/ ap
saugos; ir kad nekurie *West- 
ern Avė. gatvekariai suktųsi į 
miestą Archer Avė., kad butų 
parankiaus ir greičiaus galima 
nuvažiuoti į miestą.

Aid. W. W. Morris pasiža
dėjo rūpintis išpildyti reikala
vimą kas yra jo galioje, o kat-

PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ 
Didu reikalavimas siuvimo operatorkų
Uždarbis siekia $25 
iki $50 j savaitę. 
Lengvas, malonus dar- 
bas. Mes galime pri- 
rengti operatorkos J\\
tai j trumpą laiką. 
Dienomis ar vakarais. 
Maža kaina.

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL 

190. N. State St.» lOth floor
-------------------------------- --- --------- --------

Bulgariška žolių Arbata
Saugokitės tų šalčio ligos perų t
Išgerkit puodukų Bulgariškos Žolių 

Arbatos šįvakar.
Jų riebi sunka subudaVoja jėgų ir 

pasipriešinimų jūsų kraujuje ir pagelbs
ti išvalyti jūsų sistemų nuo nuodų. 
Šildo sustingusį kraujų, padidina cirku
liacijų ir priduoda naujų gyvenimų.

Bulgariška Žolių Arbata yra pardavi
nėjama aptiekininjeų visur už, 35c, 75c, 
$1.25, arba per pašfų didelio šeimininio 
didumo už $1.25. Adresuosit Marvel 
Product Co.. 106 Marvel Building, 
Pittsburgh, Pa. ,

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Pabandykite

LIGONINĖSE IŠBANDYTAS

Rekomenduojamas dakta
rų ir slaugių.

Valantis, atgaivinantis ąn- 
tiseptikas dėl moterų.

I
Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų. 
Pardavinėjamas aptiekose.

* Lydia E. Pinkham’s 
Sanative Wash

xLydia E. Pinkham Medicine Co. 
Lynn, Mass.

neuralgia ar neuritu, jie pasi- 
jaustis sekantį rytą.
tarpu jie kenčia. bereikalingą 
Bereikalingą dėlto, kad yra 

------ * —visada greitai 
kuriuos 

Jei skau
smas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo priežasties.

Jus išvengsite daug skausmų ir nesma
gumų per daugumą vartojimų Bayer As- 
pirin. Apsaugok' save pirkdamas tikrus. 
Bayer yra saugus Visada tas pats. 
Visose aptiekose. '

Padaro jusi] '-ų 
DVIEJŲ

W AŠMENŲ BRITVĄ 
(Senąjį ir naująjįrnodclj) 
Geresne Britva , . t

—aroa pinigai grąžinami
Si.00 f-f|c

už dešimtį v U u£ penkes 
Garantuotos

PROBAK CORPORATION
k O»
2b AutoStrop Sofety Roior Co., Ine., N. V. G

Aspirin yra traclo žymfl Bayer fabriko Monoaceticacidester of Salicyltcacid 
--------------___________!__________________________________ ___________________________

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

NAUJIENŲ DOTAN

Buy gloves with what 
it savęs

Nėra reikalo moKėti 50c ar 
daugiau, kad gauti gera damų 
košelę. Ll eterine Tootb Pašte, 
didelis lubas parsiduoda u t 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tie. Be to galite Butauplntl 
$3. ui kuriuos galite nusipirk
ti pirštinaites ar ką kitų. 
Lambert Pharmacal Co,

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

Patmttd
Digestible 

asmilk 
_ itselfl

. . ■ • > I i 1 » X.

Dar -Niekad Nebuvęs Pasiulijimas 
TIK TRUMPAM LAIKUI

NAUJIENOS, duos, visiems NAUJIEMS SKAITYTOJAMS/ kurie 
dabar užsirašys NAUJIENAS sau, savo draugams bei giminėms

Visai Dykai Knygų
Metiniems Prenumeratoriams už .... Cg

$2.50Pusei Metų už

SEKAMO

No.
Grupė L $2.50 No.

New

NUSIFOTOGRAFUOTI SAVO 
ĮRENGTUOSE KAMBARIUOSE. 
KAINA ŽEMA,—SŲSITAIKIN- 
SIM. MALONĖKITE PAŠAUKTI

49
51
62

PAŠAUKTI

P. Conrad
COMMERCIAL FOTOGRAFAS

730 Wcst 62nd Street
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO

KONTRAKTO'RIUS
x 4556 So. Rocktvell St., 

CHICAGO, ILL.

24
25

20
28

' KAINA 
J. ViSkoSkos Tikri Juokai .80 
Dr. Karaliaus Barbora Ub- 
ryką arba klioštorlus ir Jė
zuitai ------- ------ -..........  75
Marijos Konopnlckos Pagal 
įstatymus ..................................... 75
Erkmano šatrilono Laikrodi
ninko Atsiminimai ........u... .20

$2.50

*' KAINA
57- J. Adeno Kaip Žmogus Mą

sto •--------------------- ---- -------- .20
Kl. Jurgelionis Gliudi-Liudl .50

No.
03

KAINA 
Knr-

Viso

Grupė II. $5.00
Fmile Zola Darbas (Roma
nas) -—.........................  1.00
A. Neinojewskio Revoliucijos 
žmonės .................. 30
V. G. Karolcnkos Makaro Sap
nas ............................................... 20
“Socializmo Minties Blaivu- 
vumas” ------------------------ 1.00
Dr. A. J. Karaliaus Nupeavy, 
bėe Itaivystymas ...... ...........
H. Laukio Moteris ir Jos 
Vieta žmonijoj ... .................

65 La Fargue Labdarybė pir
miau z ir dabar -------- -

T. J. Kučinsko 16 Krietij....

32
33
30

.50

70

18
42

Viso $3.50

Grupė IV. $5.00
D-ro Graičuno Sveikata.... 2.50 
Dr. A .J. Karaliaus Pasikal
bėjimas Amerikono su Grino- 
rtum ......................   20
S. K. Krukowskaja Ohinija .40 
John M. Works Kas yra Taip 
O kas ne Taip? ................. .75
Šarūnas Gruodžio 17 dienos 
Perversmas --------- ----------- 20c
Karlo Kautsklo —Kas yra 
Socializacija .......   20

72 W. Sliąkespeare'o Machbeth .75

48
52

04
60

Viso $5.00

40
41
54
01
93
80
82

II. Ibseno — šiaurės ___
žydai 4 veiksni. Tragedija .35

Viso $5.05

Grupė VI. $2.50
Žemaitės RaStal Karės Metu 
Kaina ..........................    .75
Rimukas ir Magdutė Graži 
pasakaitė .....................  15
J)r. A. J. Karalius Pagavi
masis pas {vairias Tautas .50
Laukio — P. Kronotkino — 
Ko mums Keikia Pirmiausia .35 
II. Ibseno—šiaurės Karžy
giai ..............................     .35
M. Grigonio—Katriutės Gin
tarai .........    20
Br. VargSo—Milijonai Van
denyje -------------------------  .20

delight in
Cheese flavor

t

Štili anothcr Kraft-Phcnix 
triumph! Ncw digestibility, 
hcalth qualitics and delicious

• new flavor addcd to cheese.
In Velvccta all the valuable 

' properties of rich milk are 
retainėd. Milk sugar, calcium 
and minorais. Goodfob<v«y- 
one, including the children.

Velveeta spreads, slices, or 
moks and toasts instantly.Try 
a half pound package today.

. KRAFT \ 
V/elveeta

▼ The Delicious New Cheese Food

Viso $2.50 I

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
f? T J nosyje, burnoje 

** ir gerklėje

Leiskite Zonite išva- 
' lyti susikimšusias at

matas, išnaikinti pe
rus, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis) plėves

Grupė V. $5.00 Grupė VII. $5.00.20 
.20 

___  ______  ,____ , ,20
J. VlSkoSkos Gyvybė .20
Aukso Veršis vieno veiksmo 
komedija ........... ..... :.............20
Br. Vargšo Gadynės žaizdos .25

Grigonio Goriaus Vėliaus 
negu niekad komed. —— .25 
J. Gurausklo Šalaputris 
Komedija .............. ............

67 ..... ..... . — ___
71 LIepuko Peklos Kančibi
73 
.75 7

8
78 
79./ M.
08

21'
30
39

! 46

Viso
.20

$5.00

Grupė III. $2.50
KI. Jurgellonlo Mielių Kny- \ 
ga __ i.___ __ _______ ___ ... 1.00
V. Garsino Karta Laukuose 
(kareivio atsiminimai) 
A. J-tls Kaip Žmonės su 
Ponais kovojo —-------------
Frank Ilarrlso Pasakojimas 
Apie Jėzuj ------------........——

,35

A. Janulaičio ' Airija .............. 25
S.« Matulalčlo-r-Dvi kelioni i 
Tolimą šiaure. —-------------
A. Olg^vsklo •—Pasaka apie 
Kantrią Aleną -----------------

Tolstojaus—Pragaro At
gijimas z ---------------------------

Oliver Schreinerio Sapnai — 
Dr. E. Loeb Kultūra Tr 
Spauda ----- ------------------------- 60
Dr. A. J. Karaliaus Moraly
bės Itaivystymas------------- .50
K. šeStoko — Kas ISganys - 
Liaudį? --------------------------- .75
Milukijada — Dzūko' Virė- 
žmoglSki Nuopelnai ir Juo
desnis už Pragaro Pavydas .15 
Kl. Jurgellonlo Deklamato- 
torius ------- ------------------- ------- 75

84 J. Kurzčinewskio—rModicinffB
Daktarus ...... ....... j.-------------- .2S

22

31
35

38
37 
49
53
55
60

08

NAUJIENOS CHICAGOJĖ ir 
KITUR METAMS $8.00

■į ’ '

44
176

94 
95

96

97

, oo
69

Naujas Pilnas Orakulas—Vi
sokių Paslapčių Knyga __ 2.50
Robinzonas Kraizius—Labai 
Graži Apysaka ---- r-----------
Gyvenimo Vaizdeliai 
J. A. Fredro Conclllum Fa- 
cultatis ......... .................. .......
Gogolio—Pirfilybos. Komed.
J. S. Turgenevo — Pinigų • 
Nėra _____________,----------
Balčikowskid — Pono Felik
so Atsilankymas kdm.____ .20
i. Gurausklo šalaputris 
Komedija ------------------------ .20
A. N. Aetrauskio — Vyrų 
Vergija komed. ----- ----------
V.* K. RaČkaubko Eilėmis 
Ir Proza .....----------------------- .35
Viso

,45 
.50*
,20
,25

$5.00

NAUJIENOS VISUR ;
AMERIKOJE METAMS $7.00

Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas, Šis pasiulijimas tik
trumpam laikui. Rašykite tuojaus ir siųskite savo užsakymus

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street Chicago, III.
. . ’ t •

r ' '

ŠAME PRlęt 
40YEARS 
25 ouncej foriįrents 

pure, 
IZ/T’BAKINC 
nVPOWDER

x OTticieni-
IT) DOUBLE ACTINC

b4ILLION5 OF POUNDj UIEO BY 
OCRCOVrRNMENT



įgjffliHĮĮĮĮK
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NAUJIENOS
. The Lithuanian Daily Neivs 

Published Daily Exccpt Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.
\ 1739 South Halsted Street
) Telephone Roosevelt 8500

Editot P. GRIGAITIS

$8.00 
4.00 
2.00- 
1.50 

.. .75

Subscription Rates:
$8.00 per \ear in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year Chicago

' 3c per copy
- - - - ..........—

Entered 1 as Second Class Matter 
March 7cb. 1914. at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of March 
3rd 1879.

Naajienoj eina kasdien, išskiriant sek
madienius. Leidžia “Naujienų” Bendro
vė. 1739 So. Halsted St., Chicago, III. 
Telefoąas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago  je — paltą:

Metams ................ ..
Pusei metų ............ J...........
Trims menesiams .'.............
Dviem mėnesiams ................
Vienam mėnesiui ..................

Chicagoj per iSnešiętojns:
Viena kopija ............................. ..  3 c
Savaitei ..............     18c
Mėnesiai 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
o paltu:
Metams ............   $7.00
Pusei metų .......r...__ ....__ _ 3.50
Trims mėnesiams ..............  1.75
Dviem mėnesiams ......................... 1.25
Vienam mėnesiui ...................................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ...................................  $8.00
Pusei metų ........................   4.00
Trims mėnesiams .......................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

EKONOMINĖ TVARKA IR “KRIKŠČIONYBĖS 
PRINCIPAI”

Kai miniose ima reikštis didelis nepasitenkinimas 
gyvenimo sąlygomis, tąi ir klerikalai pradeda peikti 
visuomenės tvarką. Lietuvoje 1919 ir 1920 metais krikš
čionių demokratų vadas kun. Krupavičius laikydavo 
Lietuvos bažnytkiemiuoše, pasilipęs ant bačkos, tokias 
“revoliucingas” prakalbas, kad ir bolševikai negalėdavo 
“revoliucingiaus” pakalbėti. Krik-demai, to paties Kru
pavičiaus vadovaujami, reikalavo dvarų konfiskavimo 
ir organizavo^ ' darbininkus kovai “prieš kapitalizmą”. 
Bet, laikui bėgant, tas “revoliucinis” jų karštis išgara
vo ir šiandie klerikalizmas Lietuvoje lenktyniuoja atža
garei viškumu su tautininkais. •

Amerikoje masinis nedarbas dabar kelia nerimą 
miniose, ir štai klerikalai jau suka savo nosis “kairėn”, 
apsimesdami bedarbių ir beturčių prieteliais. Marijonų 
“Draugas” rašo apie San Francisco’s arkivyskupą 
Ilanną, kuris esąs pareiškęs, kad “kiekvienam darbi
ninkui turi būt užtikrintas darbas ir iš to darbo reika
lingos pragyvenimui pajamos. Šiandie gi darbininkams 
išmetama tik tiek, kiek darbdavio malonė.” Koki gra
žus žodžiai!

Negana to. Tas klerikalų organas bando pasirodyti 
“radikališkėsniu” ir už patį popiežių Leoną XIII, kuris 
1891 m. rašė apie “teisingumo” stoką darbdavių santy
kiuose su darbininkais. Esą, nepakanka reikalauti tei
singumo, reikią da ir pakeisti dabartinę netikusią vi

suomenės sistemą. Girdi:
“Kad šiandieninė ekonominė tvarka netinkama, • 

negali būti dviejų nuomonių. Šitai tvarkai gyvuo
jant -dažnai iškįla nedarbas ir sunkus žmonėms gy
venimas. Tad ir kįla klausimas, ar reikalinga kal
bamą tvarką keisti nauja tvarka ir kokia turi būti 
ši pastaroji?”
Ir į šitą klausimą atsakoma: Taip, reikia keisti, tik 

ta “naujoji tvarka” turi- būt paremta “krikščioniškais 
principais”.

Tai, žinoma, yra tušti žodžiai, nes kas gi yra tie 
“krikščionybės principai”? •

Tais laikais, kada krikščionybė ■ buvo galingiausia 
— viduramžių gadynėje, darbo žmonių masės vilko sun
kų baudžiavos jungą. Katalikų vyskupai ir klebonai lai
kė baudžiauninkus ir juos išnaudojo taip pat, kaip ir 
svietiski ponai. Kai. žmonės ėmė kilti prieš baudžiavas 
ir kovoti už savo laisvę, tai bažnyčios vyriausybė keikė 
juos lygiai taip, kaip Lietuvoje pralotas Antanavičius 
kad keikė 1905 m. Rusijos caro priešus.

O kada pramoningose'šalyse ėmė įsigalėti kapita
lizmas, ar dvasiškija padėjo darbininkams kovoti už 
savo būvio pagerinimą? Ar ji rūpinosi bent, kad butų 
išleisti socialės apdraudos įstatymai, kurie darbo žmo
gų apsaugotų ligoje, senatvėje ir nedarbo metu? Prieš 
keletą' metų, kai Massachusetts valstijoje buvo balsuo
jamas įstatymo sumanymas, draudžiąs vaikų darbą 
fabrikuose, tai Bostono kardinolas ir kunigai išsijuosę 
agitavo prieš jį ir, daugiausia jų dėka, tas sumanymas 
buvo atmestas. ,

Tai kame gi tie “krikščionybės principai”, sulig 
kuriais turinti būt pakeista dabartinė ekonominė .siste
ma?

Jei ne-kapitalizmo tvarka, tai kokia?
Milionai organizuotų darbininkų pasaulyje šiandie 

nof’i, kad vietoje kapitalizmo butų įvesta socializmo 
sistema. Bet klerikalai bando tą darbininkų siekimą 
apjuodinti, tolygindami socializmą su bolševikišku Ru
sijos komunizmu. Aukščiaus paminėtame Marijonų 
laikraštyje, pavyzdžiui, sakoma:

“Visų žmonių savasčių suvalstybinimas, kaip 
to norėtų socialistai, jokiu budu negalimas, sako 
Leonas XIII. Tai dėlto, kad tas butų priešinga pri
gimtoms žmonių teisėms (ręiškia, Fordas užgimė 
su automobilių fabriku! — “N.” Red.), tas butų 
labai neteisinga jr pagaliau nuo to pirmiausia tu
rėtų nukentėti patys darbininkai. Visako suvalsty
binimas — reiškia žmonių gerovės, laimės, dorovės 
ir brolybės išgriovimas.”
Bet socialistai to nereikalauja! Jie nori, viena, ne 

suvalstybinimo, bet suvisuomeninimo (valstybė ir visuo
menė juk ne tas pats). Antra, ne viską jie nori suvisuo-

meninti, o tik visuomenės gyvavimui reikalingas pro
dukcijos ir distribucijos priemones.

Viską paimti į valstybės rankas, paverčiąnt kiek
vieną žmogų valdžios vergu, tai — tikslas Rusijos bol
ševikų, kurie neapkenčia socialistų labiau, negu kleri
kalų (juk bažnyčioms Rusijoje dar leidžiama šiaip-taip 
veikti, o jeigu socialistai bandytų tenai sušaukti mitin
gą, tai butų sušaudyti!).

Socialistai kovoja už tokią visuomenės santvarką, 
kurioje butų ne tik visuomenės turto ^altiniai dirban
čiųjų žmonių kontrolėje, bet kurioje ir atskiro asmens 
laisvė butų užtikrinta labiau, negu šiandie. Ve dėlko 
socialistai priešinasi diktatūroms ir atsisako smurto 
priemonėmis vykinti savo idėjas. Jiems rupi pasiekti 
savo tikslą daugumos pritarimu, o ne jos pavergimu, — 
kas, žinoma, yra ilgas ir nekantriems žmonėms labai 
nuobodus darbas. . ‘ \

Kokį gi tad dar geresnį teisingumą yra sugalvoję 
tie, kurie kalba apie “krikščionybės principus”? Jie nie
ko geresnio nėra sugalvoję ir jokios naujos tvarkos ne
nori, o tik jie bando “krikščioniškomis” frazėmis ap
dumti akis minioms, kurios nerimsta dėl blogų laikų!

—■ ' '.....................

Bolševikų “čyfas” Pruseika 
sakoma, savo fatfėbeliams 
duoda pipirų, kad jie buvo (ir 
yra) žiopli, ir žioplai pasielgė

0LA. seime Chicagoj. Bet “čy- 
fas” pirm dalyti už tai jiems 
kaltinimus, turėtų ištirt ar jų 
makaulės nėra tuščios?

—Kalvis.

* Vladas Mingelevičius ]

[JIS SUGRĮŽO ;
! . (APYSAKOS FRAGMENTAI) * j

Apžvalga
GANDAI APIE LIETUVOS 

KLERIKALŲ SKILIMĄ

“Vilniaus Rytojus” rašo:
“Lenkų spaudoje plačiai 

rašoma apie Lietuvos krikš
čionių demokratų partijos 
skilimą. Pagal tų žinių, par
tijoje pasireiškusios dvi ne
suderinamos srovės. Būtent, 
viena jų ^reikalauja liautis 
tęsti ligšiolinę politiką, ir la
biau kreipti domę į ūkio ir 
ekonominę sritį, kita, srovė 
laikosi ligšiolinės politinės 
krypties. Kaip ištiesų yra, 
sunku kas tikra pasakyti, 
nors vyriausias ‘Ryto” re
daktorius d-ras Bistras
sisakęs nuo redagavimo ir 
‘Rytą’ dabar redaguojąs p. 
Jodzevičius.”
“Viln. Rytojus”, kuris tai ra- 

yra irgi klerikalų kontro-

l’ormalu- 
Susivieniji-

ką čionai p.

at

so 
iuojamas.

KAIP SLA. PIRMIAU SKO
LINDAVO t>INI,GUS

Paskutiniame “Tėvynės” mi- 
merjje įdėta ilgas SLA. pre
zidento, p. St. Gegužio, pasi
aiškinimas, kurio galo dar nė-

Tarp kitų dalykų, p. Gegužis 
papasakoja įdomių dalykų apie 
paskolų davimo “tvarką”, gy
vavusią prie senojo iždininko, 
nabašninko Paukščio. Jisai ra
šo : •

“Kadangi Susivienijimas 
pirmo morgičio paskolas duo
da tik savo nariams, tai 
apart pamatinio paskolų da
vimui principo, vadinasi ata
tinkamos nuosavybes ir tos 
nuosavybės apkainavimo dar 
buvo vadovaujamasi ir dide
liu nariams pasitikėjimu ta 
prasmę, kad mažiausiai iš
laidų ir rūpesčio SLA. na
riams sudarius paskolos ga
vimui. Bet dabar pasirodo, 
kad tas perdidelis pasitikė
jimas ne. visur išėjo Susivie
nijimui ant naudos. Tačiau 
.man niekad neatėjo mintin, 
kad gali rastis tokių SLA. 
narių, kurie drįstų savo or
ganizaciją prigaudinėti, ir 
ir kurie piktais norais vado
vaudamiesi bandytų- iš Susi
vienijimo' paskolą gaut ir Dėl
to seniaus nebuvo įvesta nei 
formalių aplikacijų, nei nuo
savybės apkainavimo blankų 
(ar girdite?— “N.” Red.)z. 
Na, ir kada užėmęs Iždinin
ko vietą p. G ūgis šitai su
tvarkė formališkiau, tad 
man atrodė, kad bereikalin
gai prie tokių fprmalumų ei
nama (! — “N.”' Red.), kas 
reiškia bent daliną nepasiti-

' kėjimą (! — “N‘” Red.) Su
sivienijimo nariams. Bet da
bar aiškiai pasirodė, kad ir 
SLA. nariams ne Visiems ga
lima pašitikėti.” vu ‘

Tai yra nuostabus pareiškimas ! 
Tokio pareiškimo dar but-but 
Ąmerikoję nebuvo įkP Jiol pa-..-,T.rrrr.P
daręs jokios . stambesnės orga- į viso ko...”

nizacijos prezidentas, o ypač 
organizacijos, turinčios milio- 
ninį iždą!

Iki Gugis neužėmė iždininko 
vietą (1928 m.), tai Susivieni
jimas, girdi, neturėjo nei for-, 
malių aplikacijų paskoloms, nei 
nuosavybės apkainavimo blan
kų. Ir kai naujasis iždininkas 
tokias blankas ir aplikacijas 
įvedė, tai prezidentas net buvo 
nepatenkintas. Jisai manęs, kad 
tai esą “bereikalingi 
mai” ir Įžeidimas 
mo nariams!

Nesuprantama,
Gegužis vadina nepasitikėjimu 
reiškimu nariams: ar tą, kad 
iždininkas Gugis ėmė reikalau
ti iš aplikantų formalių aplika
cijų ir apkainavimo blankų /iš
pildymo, ar kad jisai, iš viso 
reikalavo raštiškų aplikacijų ir 
apkainavimo dokumentų.

Atrodo keista, kad prašąs 
paskolos narys turėtų užsigau
ti vien tuo, kad iš jo reikalau
jama pasirašyti ' ant aplikaci
jos, kurios formą yra pagami
nęs iždininkas, o ne ant kokio 
nors kitokio popiergalio, arba 
kad jisai turi gauti iš iždinin
ko specialę blanką, nuosavybės 
ąpkainavimui pažymėti. Už su
teikimą tokių gatavų blankų 
nariai gali būti tiktai dėkingi 
organizacijai/nes tai jiems pa
lengvina' formalumų atlikimą, 
prašant paskolos. Daugumai 
musų žmonių, neįpratusių raš
tiškus dokumentus daryti, yra 
nemaža galvosūkio, kuomet 
jiems tenka patiems tokius pra
šymus ir apkainavimus ant po- 
pieros išdėstyti. •

Štai delko net ir žmogus, ku
ris nori įstoti į Susivienijimą, 
gauna tam tikras aplikačijų 
blankas, kurias jisai turi išpil
dyti. Net ir daktaras-kvotėjas, 
išekzaminavęs aplikuotą, rašo 
savo pastebėjimus į tam tikrą' 
blanką, o ne į bile kokį popie- 
ros sklypą. Ir ar tai laikoma 
įžeidimu nariui (“nepasitikėji
mo reiškimu”'!) arba daktarui? 
Ir jeigu yra reikalaujama, kad 
formališką aplikaciją išpildytų,.statymų jie nepaisė, 
narys, kuris stoja į organiza
ciją ir kuria*m .organizacija at
sako daugių-daugiausia už vie
ną tūkstantį dolerių posmerti- 
nės, tai ar ne juokai butų,'.kad 
narys laikytų savęs įžeidimu, 
kuomet iš jo pareikalaujama 
atlikti tam tikrus formalumus, 
duodant jam kelių arba net ke
liolikos tūkstančių dolerių pa
skolą ! ’
' Ne, p. Gegužis negalėjo ma
nyti, kad nariai pyks vien Už 
“formališkesnj” aplikacijų su
tvarkymą. Kitas dalykas, jeigu 
aplikacijų ir nuosavybės apkai
navimo dokumentų pirnįiaus 
buvo iš viso mažiai tepaisęma; 
ot, yra aplikacija ir apkainavi
mo paliudymas — gerai, nėra 
— .taip pat gerai; “kada, bro
lyti, gurėsi atliekamo , laiko, tai 
parašyk r arba paprašyk J gero 
draugo, kad parašytų, kiek ta
vo nuosavybė verta, kad tą po
piergalį galėtume padėti j ar- 
chyyą,— • 
tuoj aus; mes tavim pasitikime, 
tai tie formalumai yra tik Jei

Jeigu prie , emžihęitilsj Tarno { 
Paukščio buvo šitaip žiūrima į 
tuos dokumentus ir prezidentas 
Gegužis laikė tatai visai gera 
“fraternale tvarka”,, taį iždi
ninko Gugio įvestos griežtos 
taisyklės aplikacijų ir apkai- 
navimų klausime galėjo, žino
ma, atrodyti; keista ir “nebro- 
liška” naujenybė. P-ui Gegužiui 
galėjo būt nuostabu, ką Čia tas 
žmogus ’ prasimano, reikalauda
mas visokių rastų iš narių, pra
šančių paskolos, ir dagi ne bile
kokiĄ raštų, bet sulig tam (Tęsinys)
tikra, paties iždininko, išdirbta Jakubėnas nutvėrė Trinku- 
forma ? Argi nepakanka žodžio, no ranką ir smarkiai paspau- 
kurį duoda geras,, pasitikimas dė..;
narys? —Ir aš neturiu niekok kas

Kadangi Ažunario paskolos neleistų sumegsti, sutruku- 
tyrinėjime nei raštiškos aplika- sius draugiškumo ryšius! 
ęijos, nei nuosavybės apkaina- Juodu jau bučiavosi... pa
vimo dokumento nesurasta ir miršo jie skriaudas...
pats Ažunaris po priesaika Ii u- ~Ir kas įstengė sutraukyti
dijo komisijų atstovams, jogei tuos stiprius ryšius, kurie mu- 
nė kokių paskolos aplikacijų taip tampriai rišo? —Šiek- 
jisai nėra rašęs, tai tenka tiek aprimęs paklausė Jaku- 
spręsti, jogei ištiesų SLA. pn. bėnas._ 
domoji Taryba seniaus tos rų- atsakė Trinkūnas,
šies raštams svarbos ir nedė- . }^et Las gi jinai? Aš, pri
davė. Ji duodavo neva pirmo slPažistu, taip arti jos buvau, 
morgičio paskolas, bet ne ant “ V1S delto j°s nesupratau. Ji 
morgičio, o tik “ant pasitikėji- hkos^ man ?arsA nepasiekta... 
mo„ —Kas jinai? čia visa iston-

P-as Gegužis dabar viešai P*! Kit? papasakosiu pla-
. . v. , , , . u, , „ čiau, gi dabar teks pasiten-prisipazista, kad tos tvarkos , . .. ? ... v :. . ‘ , . kinti trumpais bruožais,paskolų davime buvo laikytasi •

per daugelį metų su pilnu jo Ji iš pasiturinčios šeimos; 
pritarimu ir kad ji buvo pakeis- gana laisvo elgesio. Lygaus 
ta prieš jo norą, — tik dėlto, neturi, arba teisingiau, nenori 
kad naujas iždininkas vadoya- purėti. Kas į jos taip tariamą 
vosi savo išmanyifiu, o ne įsi- meilės tinklą įsipina, tas yra, 
gyvenusiais senais papročiais, arba turi būti tik jos žaislas. 
Tatai pripažindamas, SLA. pre- Kad tai pasiekti ji net save 
zidentas pasiima atsakomybę paaukoja, bet tampriau pa- 
ant savęs ir ant savo bendra- gaunama ji nesiduoda. Tąja 
darbių už tuog nuostolius, ku-|?ld<a buvoya ir mudu... 
rie pasidarė organizacijai.
tokios išvados padaryti iš jo 
pasiaiškinimo negalima.

. Tai 
Ki-|j°s paslaptis... — Baigė Trin

kimas.
—Ji per drąsiai žadžia!... — 

pastebėjo Jakubėnas.
—Taip. To manau pakaks 

apie ją... O paskutinį “Lietu
vos Aido” nr. skaitei? —

. “Tėvynės” redaktorius sako, I dūrė.
kad delei Devenio prigavystės ^e,;‘ .
Susivienijimb nuo dabar pasko- PJ’asau» ' prnin
lų davimas jau bus suvaržytas, ,n“n,! visuomenes. tavo 
nes didesnius ir sunkesnius P/"?’\lau!’1? valn.lk? “ . 
r • -i 4 ,. x • davė laikrašti. — Čia recenzi-lormalumus skolintojams rei- . . . ,, _ .... .. , , t t ja apie tavo veikalą...kės atliktr, kad gavus paskolą. iii- t •
0 tas’ su lg „Tcv- redakt°- paraudo iš begalinio susijau- 
riaus, reiškia suardymą pasi- dinimo h. gmE skailyU...
tikėjimo paskolų davime. ...Nesenai išėjo iš spaudos
r.rT,a al— *al . Paaak^*/l’ . įld| studento J. Jakubėno 5 veiks- 

mų dramatinis veikalas N. 
Tai pirmas iš labiau nusise
kusių jaunųjų poetų kūrinys, 
vertas susidomėjimo. Kiek 
yra žinoma/manoma jį statyti 
Valstybės teatre. Apie veika
lo turinį ir autorių kitą kartą 
plačiau teks pakalbėti, o da
bai* palinkėkim jaunam kūrė
jui — pasiryžimo ir. jėgų toli
mesniame sunkiame it atsa
kingame kūrybos darbe!

Nepraėjo po to nei pusva
landžio kai Jakubėnas pasi
beldė j p-lės Bronės duris.

Ji -džiaugsmingai pasitiko... 
Nesidėjo- jos nei pabučiuoti, 
kai ji paskubo paklausti: 
' —Skaitei apie savo veikalą 
recenziją? — paklausė. Jaku
bėnas linktelėjo galva.

—Dar kartą sveikinu! —Ir 
pribėgusi puolė į jo glėbį; 
ėmė jį myluoti, bučiuoti.
* —Ir visa dovanoji? Visa.., 

Ji tik dar labiau prisiglaudė 
prie jo krutinės...

—f ai. tik dabar, iš po iškęs
tų skausmų ir pergyventų au
drų ttėbėsių, išsineria mano 
laukiamosios laimingos- alei- 

|ties, laimės ir pergalės saulė!
Tai šttūlei šviečiant, itin aiš
kiai nialau savo klaidų niek
šiškumą - ir toj$ antrosios neva 
meiles menkumą ir sugniuži
mą, nes -pirmosios meilės ga-

—Dar šiandie darome eks- 
kursijėlę automobiliais už 
miesto. Sutiksi dalyvauti?

—Mielu noru!...
—Ačiū mylimoji! Bet leisk 

dar paklausti.... Aš brangute 
geisčiau visa savo siela ir 
jausmais ko greičiausia susi
tuokti, nes man sunku... aš 
tiesiog bejėgis... kartais net 
silpna darosi žiūrint į tave ir 
tuo metu aš tiek kenčiu!... 
Pasakyk mylimoji?!

—Acb, vargšelis mano!... ži
nai mylimasai Justai, šv. Pet
ro dienoje kaip tik bus mum 
abiem patogiausia... Nuva- 
žiuosiva dar. pas tėvelius, o 
gal tenai ir vestuves padary
sime...

Pro namų ^viršūnes iš mels
vojo dangaus sosto šypsojos 
saulė švelnučiais šiltais* spin- 
lėliais... Tyliai kuždėjo me
džiuose vėjas...

Laisves Alėjoj ruošėsi eks- 
kursijon keletas automobilių, 
į kuriuos sėdo žinomieji eks
kursantai: pirmajame aute 
sėdėjo , poetas J. Jakubėnas, 
pianistė p-lė Brone Gailiūtė, 
St. Untulis, Valys Trinkūnas. 
Kituose gi mašinuose kiti ko
legos bei pažįstami.

Pro šalį, lyg netyčia praėjo 
p-le £lė Mačernytė...

Beveik visi pasisveikino...
Jinai nevykusiai mėgino

PASTABOS

SLA. viršininkai Ažunariui-De- 
veniui paskolą davė ne ant už
tikrinto saugumo, bet ant pasi
tikėjimo! . z

“Tėvynės” redaktorius aiški
na, kad delei . paskolos nesau
gumo, ne paskolos davėjai yra 
daug kalti, bet didžiausis kalti
ninkas yra skolintojas —Deve- 
nis. ' |

Reiškia,. didžiausis kaltinin
kas Devenis yra'todėl, kad jis 
paskolą gavo ant “pasitikėji
mo”, ir pabėgo!..

a » & 
Bolševikai manė, kad valsti

jų įstatymų galima taip pat 
nepaisyt, kaip, kad ir SLA. j-

• Jie ma-. 
nė, kad jie gali pagal savo no
rą SLA. kuopos skaldyti, me
lais atkalbinėti SLA. narius iš 
orgnmzacijos; šmugelio keliu 
(be. valdžios leidimo) tverti sa
vo “susivienijimą” ir kolektuo- 
ti pinigus. Bet skaudžiai apsi- 
riko. Išrodo, kad šitame “dah 
be”' jie gaus gerą <7experiehce”.

Tie SLA. nariai, kurie bolše
vikų bloferių klausė—nemokė
jo savo mėnesinių mokesčių į 
SLA., bet mokėjo bolševikams, 
liko Susivienijime suspenduoti, 
ir bus išbrauktu Taigi, j teliks 
be organizacijos—be'apdraudos. 
Po laikui jie pamatys, lUd 
juos apgavo.

pri-

per 
nu- 
Pa-

nusišypsoti...
—Gal važiuotų ir jinai? — 

Su panieka paklausė Jakubė- 
nas Trinkūno.

—Gal... — Ir šypsodamasis 
palydėjo besitolinančią...

...Jau pasiruošę...
Automobiliai vienas po kito 

pasileido gatve...
...Pro namų ir medžių viršū

nes iš melsvojo dangaus sosto 
šypsojos saulė skleisdama šil
tus švelnučius spindulėlius...

(Galas). x

“KULTŪROS’* No. 11 tik 
ką, gautas iš Lietuvos. Kai
na 45 centai. Gaugite “Nau
jienose”. *

“KOVA”, Lietuvos social
demokratų užsieny leidžia
mas laikraštis, šį laikraštį 
leidžia iš Lietuvos išvažia
vę politiški emigrantai. Pa
vienio numerio kaina 10 c. 
Galima gauti “Naujienose”.

ištirpdino ją, Į>o valandėlės 
pa Verte ją rūkais, .vėliuil ir tie

liet pinigus gali, imti
1 "*• • i • 9 • •

I

Kad lietuvišku bolševikų ko
misare i y ra didžiausi blofen^i 
lįęttovįį tkrpe, tai paliudija ir 
tas, kad jų ^ndriulis savo “pra
kalboje” Rockforde, 111. “išuiš- 
kiho”, kad SLA. narilį tūli tik 
apie ar 19 tilk^tąilčių”... ■ 
* Ar didesnis btoferis gali kur 
rastis už šitą “Vilųięs”•' komisa
rą? .. '■ ..u -

kubėųas glausdamas į save 
mylimąją ir bučia
vo; bučiavo be saiko... jos Žy
dinčios lupoš jam tuo pat 
mokėjų.;.

—O be viso to, dar vienų 
naujėnėlė - tarė Jakubėnas.

—Na, brungusai, jei tik 
ra?

ge-

JUSU PATOGUMUI
“NAUJIENOSE _ TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE
Marąuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

• Roseland ir Pullman
WAITČIffiS IL'.OS. CORP.

Š2 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950 '

. Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “classified” 
skelbimų, ar užsirašyti- 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovų.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

■ I' -to-j.j

"•■■j*
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Bedarbių Šelpimo Reikalai
BEDARBIŲ ŠELPI- K> ,strn

MO K0MITETx4S AvIIis, J. Ausalis, A, Shihiey, 
----------- M. Petraitis.

tinių musų bendradarbių Mrs. 
Bertcher ir Mrs. Šukienę (ku
rios nuo pat pradžios įsteigimo 
šito pašelpimo darbo, dirbo iš 
visos širdies) ir Mrs^Kemėšie- 
nę.

Butų -dar smagiau jeigu dau
giau moterų arba merginų at
eitų mums į pagelbą. Darbo vi
soms užteks.

Vidžiaus automobilis sušau
dytas, visas šonas suvarstytas 
ir uždangalas sulaužytas. Tar
dymas tebeeind ir karas laiko
mas policijos žinioj. Vidžius pa
leistas.

Tai yra pirmas ptsitikimas, 
kad gengsteriai paskelbė karą 
lietuviui pastaraisiais metais.

Graboridi Lietuviai Gydytojai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS.

Ofiso naujas adresas:
BRIDGEPORT FURNITURE

COMPANY
3224 South' Halsted Street

Tel. Victory 1657
Valandos: nuo 9 iki 11 ryto

tiktai

x
Duota maisto:

Petraitis, Strogis, Ku-

PASTABA!
Hal-

Gruodžio 30 ir 31, 1930
Gauta maisto nuo

V. Pavlauskas, 3315 S. Hal
sted St., davė 15 kep. juodos 
duonos.

•Aleksunas, davė 25 kep. duo
nos.
‘ Wm. Stankus, 832 W. 33 PI. 
atnešė maišuką visokio “canned 
goods”. ,

Gauta drabužių nuo:
A. -D. Kaulakis, 3251 S. Hal

sted St., vyriškų kotų ir over- 
kotą. 1

Stanley
46th St., 
drabužių.

Mrs.
bilius, Jucius, Nėvvtout, Petrau
skienė, Mitchėll, žičkienė, Duo- 
nauskienė, P. Milius, Juoz. Bo- 
kus, K. Gindrenis, T. Ažukas, 
J. Prisplauskas, K. Gečas, F. 
Barrett, Ant. Kisiulis, Jos. Ze- 
deris, Adomas Skrabutis, J. Pa- 
midaitis, Wm. Rimkus, .P. But
kus, Wm. Stankus, Frank Sut
kus, Ant. Mileris, Wm. Gerli- 
kas, J. Stancil, A. Kvcder, An
drulis, Gribas, Petrauskas, New- 
toutas, širvinskas, Mrs. Dantą, 
A. Slusnius, A. Pomiditis,, Stella 
Kaščikaitienė, Auna Pudrai tie- 
nė, S. Survilas, žiezkus, Janush- 
Stanisjovaitis, P. Dunauskiėnė, 
Ona žymontienė, M. Strogis, 
Knizikienė, A. Povilaiticnč, V. 
Katonas, Petraitis.

Petras Balsys, 3759 S.
sted St. atsišaukite į Bedarbių 
šelpimo ofisą tuojau. Turiu 
jums gerą žinių.

J. žymontienė.

SUSIRINKIMAS
Bedarbių šelpimo Komiteto 

susirinkimas įvyks antradieny, 
sausio 6, 3224 S. Halsted St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Yra 
rengiamas bedarbių sušelpimui 
vakaras, reikės pardavinėti ti-. 
kietus. Malonu butų, kad atsi
lankytų į šį susirinkimą^ dides
nis skaičius žmonių, — komi
teto narių Ir pritarėjų. i

Bedarbių šelpimo Komiteto 
Pirmininkas,

— Antanas žymontas.
X

Ugnis -- Žmogaus 
tarnas

Kada mes galvojame apie šių dienų 
parankamus ir progresą, taip daug pri
klausantį nuo, kontroliavimo ugnies! ne- 
išrodo mums keista, kad primtiyvis 
žmogus skaitė ugnį kaip dangaus stebuk-

Jis labai mažai teinojo apie ugnį. Jis 
mokėjo tik pasigaminti ant ugnies val
gį ir ugnies pagelba sunaikinti nemalo
nias jam atmatas.’ Ugnis sunaikindavo 
smarvę ir išvalydavo puodus ir įnagius.

Moderninis žmogus labai plačiai vary
toja ugnį ir šįlumą. Kiekvienas žino, 
kad karštis išvalo. Tas jau žinota la
bai senai, dar priešistoriniais laikaįs. 
Tcčiaus ėmė labai daug laiko iki pri
eita prie supratimo, kad pagelba karščio 
galima iš tabako pašalinti kenksmingus 
erzintojus ir padaryti jį švelnų gerklei. 
Tą suprato tik Lucky Strike cigarctų 
išdirbėjai ir ėmė taikinti šį tabako kc- 
pinimo procesą savo cigarctų gamyboje. 
Karščio išvalyti Lucky Strike cigarctai 
todėl yra netik vieni geriausių cigarctų, 
bet kartu jie yra švelnus jūsų gerklei.

(Apgarsinimas) • ,

Patarnąuju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišauktj, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tcl. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS •

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

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

Phone Boulevard 4139 
' A. MASALSKIS
Musų patarnavimas lai
dotuvėse it kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street t

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietųz ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakare.

Rez. 3201 South Wallace Street

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL. 

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

Rež. 6600 South Artesian Avenue 
’Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D.
1579 Miltvaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunstvick 4983
Namų telefonas BrUnsioick *0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Advokatai

<Ue-

Tcl.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage t822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 
/ Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3202

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195

Ralph C.- Cupler,M.D
. CHIRURGAS
O^kley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 

Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak./ Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas'. 3102 So. Halsted Sts, Chicago 
arti 31th Street

Valandos: I—3 po pietų^ 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—-12 dieną.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, Iii.

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lįic. 

Koplyčia dykai 
710 West 18th Street

Tel Canal 3161 PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
na 2423 West Marųuete Rd. Valan
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospect 1930. t

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Refc. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

SIUSKIT FEk

PINIGUS LIETUVON

Lietuves Akušerės \

Siūlo veltui
St.

«aįp pataria Lietuvos basto

Jėško mergaites

pri-

Nori darbo

Duota drabužių:

John Kuchinskas

Įvairus gydytojai

DR. CHARLES SEGAL
lubos4729

)i

— 7 iki 9 vakare 
Ketv. ir Subatos vak.

ne- 
tiems, kurie 
patarnavimą 

neišvengąimą

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika. Tel. Yards 
1 1 38.

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

Tel. Lafayette 4146

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

Phone 
. Hcmlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
t. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Graboriai

Ivanovich, 2501 W. 
čeverykų ir vyriškų

4 kambariai, va na, elektra, 
ir visi patogumai bedarbio šei
mynai. 4 mėn. gyventi dykai 
— iki Velykų. MUNŠA1NAS 
UŽGINTAS. Jonas G.užauskas, 
4622 S. Sacramento Avė., Lafa- 
yette 5245 —- 2-ros lubos.

mė-
Mr.

Prie namų darbo. $30 Į 
nesį, valgis ir guolis. — 
Kazelikis.

Vincentas Šneideris gali
imti merginų prie namų darbo, 
biskį primokės.

Mr. Stcinberg, siūlė valgį ir 
guolį ir gal biskį primokės už 
prižiūrėjimą stubos ir išplovi
mą kūdikio drabužių.

Į musų ofisų atsilankė p-nas 
Varkala, gerai žinomas audito
rius ir ekonomistas. Jis pasiū
lė savo butų, kuris randasi Mi- 
chigan City ir turi visiis pato
gumus, vienai bedarbių šeimy
nai; taipgi kitą flatą, čia Chica- 
goj, veltui.

Nors buvo labai daug žmo
nių atsilankiusių į ofisų, nė vie
nas nepaėmė ta gerą pasiuliji- 
mą. Jeigu randasi didelė šei
myna kuri neturi kur gyventi 
arba kurių grąsina savininkas 
išmesti iš stubos, pasiskubinkit 
naudotis šita proga!

P-nas Varkala, išbuvo musų 
ofise per visą rytą ir pamatęs 
kiek mes ' turime daug darbo, 
pasižadėjo mums pagelbėti kiek 
tik jis galės.

Gengsteriai kulkos 
vaidžiais sušaudė lie 

tuvio karą .
Perspėjimas, kad nesikištų 

svetimą teritoriją ,

Vidikas- 
Lulevičiene

Helen 
stubos, 
m>mo.

Bode! jėško darbo prie 
bet nori vakarais eiti

Taipgi, atsilankė ponia Ke- 
mėšienė, gerai žinoma darbuo
toja tarpe lietuvių. Ji maloniai 
pasisiūlė mums padėti.

Dabar turėsime tarpe nuola-

Trys gengsteriai pereito penk
tadienio naktį važiuodami au
tomobiliu, paleido šūvių papliū
pų j Adomo Vidžiaus (Vidzcs), 
4511 South St.’ Louis avė. sto
vintį prie namų automobilį.

Netoli pasitaikęs patrolmonas 
James Oakey iš Brighton Park 
policijos stoties su savo motor- 
čiklu gengsterius vijosi keletu 
blokų, bet motorcrklui paslydus, 
gengsteriai pabėgo.

Vidžius paimtas tardymui 
prisipažino kad metai atgal jis 
pristatinedavęs girą, bet vėliau 
jis pakeitė savo prisipažinimą. 
Policija mano, kad tas užpuo
limas buvo gengsterių* įspėji
mas Vidžiai, kad . nesikištų j 
“svetimą teritoriją”.

DETROIT, MICH.

KansragsaDi
PADĖKAVONE x

AKUŠERKA 
310? S. Halsted 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
mlo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

K. GUGIS
, ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Deatborn St.', Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Ncdėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Auna Pomiditis, jėško darbo 
prie 'kriaučių.

P. Milius, Staliuninas, K. Nor
kienė, Stephanie Venskienė, 
Kaščikaitienė, Pečius, Adomas 
Skrabutis, Pačioms, V. Kalenąs; 
T. Daunauskas, Josephine Ben- 
nett, Bernice Malaskieius, Jo
sephine Shilleris, Stephanie 
Shilleris, Auna Zevet, J. Stec- 
kis, H. Simas, Adam Skrabu- 
lis, Ant. Pocius, A. Stelskis, 

/A. Daujotas, Mary Kubilis, M.

KAZIMIFRAS GERČAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 5 dieną. 10:10 valandą 
vakare. 193 1 m., sulaukęs 15 me
tų ir 3 menesių amžiaus, gi
męs Mason City. Iowa. spalio 
3. 1915. . Lankė paskutinius
metus Šv. Jurgio mokyklą. Pa
liko dideliame nuliūdime tėvą 
Kazimierą (paeina iš Pagraman
čio parap. ir kaimo). motiną 
Domicėlę, po tėvais Gustaitę (pa
eina iš Pavandenių parap., Milvy- 
diškių kaimo), brolį, seserį, tris 
dėdes — Joną. Juozapą ir Anta
ną Gerčius. 6 pusbrolius. 4 pus
seseres. ciocę Marcelę Alminienę, 
draugus / ir pažįstamus. Kūnas 
pašarvotas randasi 816 W. 33rd 
Place.

Laidotuvės įvyks seredoj. sau
sio 7 dieną. 8 vai. ‘ryte iš namų 
į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą', a iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Kazimiero GerČo gi
minės. draugai ir pažįstami eąat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

l'ėvai. Brolis, Sesuo ir 
Giminės.

BARBORA BUDG1NAITĖ 
kuri mirė gruodžio 28 dieną ir 
palaidota tapo . subatoje sausio 
dieną, o dabar ilsis Šv. Kazimiero 
kapnėse. amžinai nutilus ir 
galėdama atsidėkavot 
suteikė jai paskutinį 
ir palydėjo ją į tą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jos prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms 
ir suteikusiems vainikus drau
gams. Dėkavojame musų dvasiš
kam tėvui, kun. klebonui Ig. Al- 
bavičiai kurs atlaikė įspūdingas 
pamaldos už jos sielą; dėkavojame 
grabo rin i Simonui Skudui kurs 
savu geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo ją į am- 
žinastį. o mums palengvino per- 
kęsti nuliūdimą 
kavojame tiems, 
Šventas Mišias, 
ir pažįstamiems, 
prie šių laidotuvių, 
grabnešėms. Taipgi visoms drau 
gijoms prie kurių 
pagalios dėkavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms; 
o tau musų myliųu Barborą Bud- 
ginaite. rakome; ilsėkis šaltoj že
mėje.

Nuoširdžiai visiems dėkavojam 
Jurgis Gudinskis, .
Johana Brazauskienė, sesuo, 
Marijona Grikšienė.

ONA GUMAUSKIENE,
Mirė sausio^l d., vakare, 1931 

m., 4 3 metų amžiaus. Kilo iš 
Rudos parap., Suvalkų rčd. 
Amerikoj išgyveno 20 metų. 
Paliko dideliame nuliudime vyrą 
— Kazimierą, dukterį Julijoną ir 
sūnūs — Aleksandrą ir Kazimie
rą, brolius — Antaną, Joną ir 
Vincentą Vasaitis, seseris -— 
Petronę ir Konstanciją. Kūnas 
pašarvotas namuose 18647 Alba- 
ny St., Dctroit, Mich. z

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
sausio 5 diedą, 1931,* iš namų 
8 vai. ryte, bus atlydėta j Šv. 
Antano parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos /pamaldos _už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Mt. Oliver kapines. 
Nuoširdžįai kviečiame visus gimt 
nes, draugus "ir pažįstamus daly 
vauti laidotuvėse.

Nuliūdę
Vytas', .Duktė, Sunai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnaują grabo- 
rius Domihikas B. .Brazis.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Tberapy & Midwife 

• Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

9252

prie 
duodu 
eleetrie

Akių Gydytojai -

ir rūpesčius, dė- 
kurie aukavo 

visiems draugams 
kurie prisidėjo 

o ypatingai

prigulėjo

JUOZAPAS VENIS

. Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 4 diejią. 2:30 valandą iš 
ryto, tapo sužeistas automobilių 
nulaimėj, 1931 tų., sulaukęs 14 
metų amžiaus, gimęs Kcnosha, 
Wis., rugpiučio 20. 1916 m.
Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Petronėlę. tėvą Pranciškų, du 
dėdes — Kazimierą ir '•Juozapą 
Janušauskius ir dėdyrias — Si- 
mana ir Veronįką Kulikduskius 
ir gimines AmerikojA Kūnas pa
šarvotas randasi 3610 S. Union 
Avė.,'Yards 73 64.

Laidotuves įvyks trečiadieny, 
sausio 7 dieną, 1 vai., po pietų 
iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Venio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
noširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patatnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėveliai, Dėdės, Dėdynas 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskiu. Tel. Boulevard 
4139.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
„ lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Ayenue
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą,' kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo', svaigimo, 
akių „aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimai daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 'vai. Ncdėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589
-------- O-------

P-IAI GIRAITIENEI
Liūdesio paliestai ulei jos vyro, amžin
JUOZO G1RAIČIO mirties, 'reiškiame giliausią 
užuojauta. LITHUANlA' CLUB '

•*' ' ' 4 '

Paiauliniamt kare
Seno Krajaus

GYDO TISAS LIGAS VYRU DR,MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specifiškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pusl«s, užhuodijlnui 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvoš skausmus* skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia it. persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vaL ir nUo 5-Š vąk. Nedeliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 28 SU kampas Kėėler AV&. > < tel. Crswford 5573

' kapitonai
Specialistas iš

. -———o-----------

IGN. J.- ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chitagoj

1646 W. 46th St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui;

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Viėtory 1115

J. F. KADŽIUS
' PIGIAUSIS r LlETnVlS 

ŲRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patarnau
ja geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų isdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

■' SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

Tcl. Yards 1829

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir lAkinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
' kampas Halsted St. \ 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nekėliomis nuo 10 iki 12.

8

———o---------
Jei abejoti apie savo akis, eik pas .

Dr. A. R BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar randasi

4 660 Gross Avė.
Tcl. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ii* Chirurgas 
3147 So. Halstėd Street 

Tek Calumet 3294 '
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

\ nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

Tcl. Kenwood 5107
VALANDOS: s

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso telefonas Vlr<inla 003G 
Rez. Tel. Vau Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų. 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. NodSliom nho 10 Iki 12 

ną. Namų ofisas North Slde 
341*3 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 Iki 0:30 vakaro

R. A. VASALLE 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI 
11 South La Šalie Street

Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 y*l. vak. 
3 241 5. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos 
Olis—Utarn., 
Vasalle—Pan., Ser. ir PėtnyČios vak.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Satle St.
'Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

1 Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted StPhone Canal 2118

' Valandos: 6—8 vakare
DR. A. L. YUSKA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1900 So. Halsted St.

Rezidencija:
4193 Archer Avė.

Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tcl. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Rcsidcnce Phone Hcmlock 7>6 91

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9

52 Rast 107th St.
kampas Michigan^Ave 

Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti.

PRANEŠIMAS
Phone Boulev.ard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Pagrįžo į seną vietą

4641 So. Ashland Avė.
virš Marshall Driig store, arti 47 St..

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valanda 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutartį

Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd St. /

Art/ Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.,
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki, 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 • 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 IV. Washington St.

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. HERZMAN
— iš- dusuos —

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

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

_ \ Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18ih St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 ' 
Rezidencijos telefonai

South Shoro 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vdkarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600 
' .... .. ............... .. . - ii II ||Ą I JiiĄ.ii

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av< 

Tel. Prospect 3525

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Rodm 2414 

One North La Šalie Bldg> 
One North La Šalie St,

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso TeL Šute 2704; 4412Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Avė., 2 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12. vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 24MJ0

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 £o. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St, 
Tel. Republic 9723
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Apiplėšė Miką 
Meldaži

P’c.-.ikai užpuolė jį gatvėj, he 
nešant bankan spulkcs pini 
gus. Atėmė $2,871 pinigai!

Gerai visiems žinomas Mikas 
Mcidažis, savininkas svetainės 
2212 V.’. 23 PI., pereitą šešla- 
dirni tapo užpultas plėšikų, kil
ti/ pastvėrė jį gatvėj ir nusi- 
v( ž<* vienon patiltėn atėmė iš 
jo virš $17,Q00 pinigais ir če
kiais.

M. Meldažis suėmęs pinigus 
vienos iš didžiausių lietuvių 
5 pulkų, Simano Daukanto, ku
rios jis yra iždininku, vežėsi 
juos į Universal State Banką. 
Visai netoli 22 gatvės prie jo 
privažiavo automobilius, iš ku
lio iššoko du ginkluoti vyrai 
ir atstatę revolverius priver-

'v;'
— . I. ■ ......... ..

9:30 vai. vak. atvažiavus prie 
46» ir Union Avė. j juos įva
žiavo kitas automobilius ir at
metė juos į stulpą. Juozas Ve
nis ir kiti trys su juo važia
vę tapo sunkiai sužeisti. Viųi 
jie tapo nuvežti j pavieto ligo
ninę, kurioj už kelių valandų 
Juozas Venis pasimirė, o ir ki
ti kovoja su mirtimi.

Koronerio tardymas bus šian
die, 11:30 vai. ryte, pavieto 
ligoninėj.

Velionis yra pašarvotas P'»e 
savo tėvus, 3610 So. Union 
Avė. Laidotuvės bus trečiadie
ny, sausio 7 d., 1 vai. po piet. 
iš namų į Jautiškas kapines 
Laidotuvėms patarnaus p. A. 
Masalskis.

—r

Bridgeportas
Dviejų bažnyčių galvos po Nau

jų Metų susitiko pas teisėjų. 
—z\pie tai kaip arkivyskupas 
Geniotis gainiojo kunigą Lin
ki! iš jo paties bažnyčios.

-- --______ —

Nusivožę M. Meldažį patiltei! 
prie 17 gt. .ir Damcn Avė., jie 
atėmė iš jo spulkos pinigus — 

ir $14,324 če- 
išmetė iš auto-

pasisakė Mar-

sukaktuvių

teko tirti 
šaltinių: iš 

parapijos 
kunigo Lin-

$2,371 pinigais 
kiais ir jį pati 
mobilio.

M. Meldažis
(|iiette policijai, kad jis dar pir
mą kartų tapo apiplėštas per 
30 metų, nors jis per tą laika 
nuolatos nešiojo į banką pini
gus.

Jaunas lietuvis žuvo 
automobilio nelaimėj

.Juozas Venis, 14 m. amžiaus, 
gyvenęs 3610 So. Union Avė., 
kuris ateinantį mėnesį butų 
baigęs McClellan pradinę mo
kyklą, Bridgeporte, sausio 3 d. 
draugų pakviestas, išvažiavo 
pasivažinėti automobiliu. Apie

Ant rytojaus pa Naujų Me
tų valdžios teisme ant 47th St. 
prasidėjo savotiškai įdomi byla 
tarp dviejų 'katalikiškų bažny
čių galvų. Priežastį tai bylai 
davė Naujų Metų 
vakaras.

Jūsų reporteriui 
tą įvyki iš dviejų 
Lietuvių Tautiškos 
parapijonų ir jų
kaus ir pačiame teisme.

Gruodžio 31 d. vakarą Tau
tiškosios parapijos kunigas S. 
Linkus .ir bažnyčios komitetas 
surengė vakarėli ar banketą 
savo bažnytinėj svetainėj, 35 ir 
Union gatvių kampe. Besi
linksminant vakare i svetainę 
įėjo Katalikų Bažnyčios Ameri
koj arkivyskupas A. Genio
tis ir jo pagelbininkas, kun. P. 
Zalinkevičius ir dar du 
jonai, Vincas Bernotas 
zas Nakruša. Suėję i
nę tuojau pareikalavo, 
žmones, kurie yra kunigo Lin- 
kaus pasekėjai, apleistų sve-

pavapi- 
ir Juo- 
svetai- 

kad

tainę, o jei nepaklausysią, tai 
visi eisią į kalėjimą.

žmonės tam. paliepimui ne
patikėję ir prasidėjo savotiški 
argumentai, ypatingai tarpe, 
kunigo Linkaus ir atėjūnų. Ar
gumentų pasekmėj, kun. Lin
kus su parapijonais svetainę

aiš-
Lin-
Lin-

A rk i vysk ūpas Geirfo lis
kinęs, kad parapija kunigo 
kaus nepageidaujanti, tad 
kus turįs apleisti šią vietą dar
šį vakarą, kitaip tikrai eisiąs j 
kalėjimą. Kun. Linkus, aygu- 
rnentų pritrukęs, pakvietęs po
liciją, kuri nepatingėjusi greitu 
laiku apsilankyti ir pasiteirau
ti, pasiėmusi i vežimą ir patį 
arkivyskupą Genioti ir jo pa- 
gelbininką Zalinkevičių ir abu
du talkininkus, Bernotą, ir Na- 
krušą. rWivežus i Ęeering po
licijos stoti ir užsistačius kau
cijas, areštuotieji 
kalėjimo.

Sausio 2 d. • 1931 
iššaukė abi puses
kus, visus prisaikdino ir prasi
dėjo byla. Liudininkų ir šiaip 
žingeidaujančių ouvo /gerokas 
būrys iš abiejų*pusių.

Teisėjas pirmiausia

paleisti iš

■rn. teisėjas 
ir liudinin-

klebonas?— 
aš esu Šventos Panos Ma- 
bažnyčios kunigas, at- 

Linkus. — Ko jie norėjo 
atėję į jūsų bažnytinę

emė 
klausinėti kunigą Linkų ar jis 
yra .tos parapijos 
Taip, 
rijos 
sakė 
tenaį
svetainę? — Liukus paaiškino, 
kaip ir kas atsitiko Naujų Me
tų vakarą, ir primine, /kad ar
kivyskupas ir jo talkininkai 
vartoję neleistinus argumentus.

Arkivyskupas su savo pagel- 
bininku turėjo net du advoka/- 
tus, kurie, pradėjo klausinėti 
Linkų, ar jis nesąs gavęs pa
raginimų iš parapijos komite
to ar teismo apleisti tą bažny
čią? Linkus atsakė, kad jokių 
raštiškų paraginimų nėra ga
vęs.

Teisėjas išklausė dviejų liu
dininkų, kurie tą patį atsakė, 
išskiriant tuos neleistinus ar
gumentus, kurių jie nenugirdę, 
nes buvę ties durimis.

Teisėjas pasiklausė pdsikati- 
sė ir nutarė bylą atidėti sausio 
22 dienai, kad abi puses turėtų 
daugiau laiko prisirengti. Kun. 
Linkus advokato neturėjo, tai 
ateinantį kartą žada ir jis tu
rėti. ..

Pasiklausinėjus parapijonų, 
teko dar patirti,, kad Geniotis 
ir Zalinkevičius neturi parapi
jų, gi vienas iš jų net kokį ten 
visai ne. “kunigišką” darbą dir
ba, tai ir nori išvarę Linkų, jo 
lizde susikurti. Tai tiek tuo 
tarpu iš šventosios revoliucijos 
istorijos. Galbūt teisme paaiš
kės ir įdomesnių dalykų.

—Pasaulio Vergas.

I-' . . į’'"“1 ■■■ '.'I"-.

įvairiomis unijų tiesomis, tai 
Tamsta tokio straipsnio visai 
nebūtum rašęs.

.Ar ’l’amsta, p. Duonos Kepėr 
jas, patyrei, kad svetimtaučių 
kepyklos parduoda duoną iš bi
le tešlos, 'svaro ir pulsus svorį 
po 12 su puse, cento, ir po 8 
su puse cento parduoda tik vie
ną svarą. Musų lietuviai krau
tu vninkai yra patenkinti ta 
kaina, kad ir mažiau uždirbda
mi kaip ant lietuviškos duonos 
ir tai yra faktas.

Tai- matai, p. Duonos Kepė
jau, kad pirmieji duonos kepė
jai pastatė brangias ir dideles 
duonos kepyklas ne dėlto, kad 
jie butų turėję molio galvoje, 
bet dėlto, /kad turėjo smagenis, 
ir tuo pačiu laiku > pardavė 
duoną lietuviams pigiau, negu 
amerikoniškos firmos tą pati 
svorį.

Kad lietuviai kepėjai samdą 
italijonus ar žydus mušeikas su 
tikslu palaikyti aukštą duonos 
kainą,' tai yra p. Duonos Ke
pėjo yra spiaudymas i vandenį. 
Bet gana karščiuotis. Gerb 
Lietuviai, duonos valgytojai ir 
krautuvu inkai, pagal mano su
pratimą, visos tos lietuvių į-< 
staigos, kurios pakilo pramonėj 
aukščiau, tai pasiekė dėlto, kad 
davė geriausį produktą už že
miausią kainą. Taip ir lietu
viai duonkepiai, kurie turi iš
statę brangias if dideles duon- 
kepyklas, kepė .ir pardavė šva
resnę duoną už pigiau kaip 
amerikoniškos kepyklos. Jie. iš
laiko unijos darbininkus, laiko
si jų įstaigų, užlaiko švarius ir 
patogius išvažinėjimui trokus, 
moka sulig unijos algas ir tai 
duoną pajėgia parduoti net pi
giau, kaip nelietuviškos kepyk
los. O kad Duonos 
mokėdamas savo 
pusę algos, pats 
kaltina vandenį, 
nemoka plaukti, 
tas? Pirmieji duonkepiai par
duoda duoną pigiau ir dar pi
giau parduos, kaip tik viskas 
atpigs labiau, kai atpigs gazo
linas, kai bus darbininkai pi
gesni, kai laikraščius parduos 
po 1 centą ir k'di vigas biznis 
pradės sklandžiai suktis.

Tai tiek to. '
—Wm. Valentine,

Manager of the New 
Procėss Baking Co.

Kepėjas 
darbininkui tik 
dar kaip višta 
kuriame pats 
kas tam kal-

———-

Sales

North Side

Pranešimas
Ai^cicericčiai palaidos Aušrelę?

Šį vakarą bus tikrai žinoma 
ar Ciceros jaunuolių draugijėlė 
gyvuos toliau ar ne. 1 ■ c

Ši vakarą renkasi “Aušrelės” 
nariai ir tėvai tą klausimą nu
spręsti. .

Susirinkime bus dar ir kito
kių šposų jaunuoliams: priža
dėjo dalyvauti Juozas ir “Jo
jo” su magiškais šposais.

Kiekvieno tėvo ir motinos 
privalumas yra būti, nes šis 
susirinkimas nuspręs tolesni 
gyvavimą arba mirtį “Aušre
les”. Visi tėvai ir nariai prašo
mi į Liuosybcš svetainę pane- 
dčly 7:30 vai. vakare, 3-čios 
bos.—J. K. U. i

Cicero
Aušrele gyvuoja?

lu-

tu-Kiek yra žinoma, kad dėl 
lų priežasčių Ciceros jaunuolių 
draugijėlė “Aušrele”, kuri buvo 
po globa Lietuvos Kareivių 
Draugystės, buvo sustojus vei
kime. Bet dabar ir vėl pasiro
do, kad tėvai patys ims tvarky
ti draugijėlę ir prie darbuotės 
grįžta Juozas Kuzmickas-Ukt- 
veris ir p. Antanas Matulis ži
nomas kaipo “Jo-Jo” klaunas.

Visų drdugijėles “Aušrelės” 
narių ir tėvų susirinkimas į- 
vyksta šį panedėlio vakarą 
Liuosybės svetainėje ant trečių 
lubų, kampas 14 ir 49 ct. Visi 
seni nariai prašomą būti, tėvai 
ir naujų atsivesti.j

Kadangi Lietuvos Kareivių 
Draugystė atsilakė ant toliau 
globoti, tai pasiteiravus pas p.p. 
Bagavičius, Gungius, Vaitkus ir 
Ližius, jie visi sutiko, kad 
“Aušrelės” negalima paleisti.

Taigi šį pąnedėlį bus tėvams 
susirinkimas, o vaikams žais
mės ir šposai.

Pilnai pasižadėjo dalyvauti 
Juozas ir “Jo-Jo”.

Visi kviečiami kaip 7:30 
vakare.—J. K. U.

Cicero, III
Cicero gyventojams žinoti

V.

Lietuvių Radio Pro 
gramas

ši vakarų nuo 7 jki 
iš W. H. F. C. radio 
caslinimo stoties

8 vai. 
broad- 

1420 kilo- 
cycles bus žingeidus lietuvių
programas, kurį ruošia lietu-

lure Kompanijai Del išpildy
mo šios valandos yra pakvies
ta lietuviai 
nininkai

pasižymėję dai- 
ir muzikai po vado

vyste p. J. Brazaičio. Taipgi 
bus juokai, kalbos, ir bėgan
čios žinios. —xV.

PRANEŠIMAI
Lietuvių 'Tautiškų Kapinių lotų sa

vininkų ir draugijų atstovų visuotinas 
metinis susirinkimas įvyks septintadieny 
sausio (January) 11 d., 1931 m., Lie
tuvių Auditorijos svetainėj, 3 133 So. 
Halsted St., 1 valandą po piet ant pir
mų kibų. Būtinai atsilakykite į šį su
sirinkimą, nes turėsit progą išgirsti ra
portą iš pareitų metų biznio apivartos. 
taipgi bus rinkimas 5 trustistų sekan
čiam terminui ir ateidartyi susirinkiman 
atsineškite atvirutę kaipo ženklą, kad esa
te loto savn.inkas-kė, nes be atvirutės 
nebūsit įleidžiami j susirinkimą.

Kapihių Valdyba.

ŠAUKITE REPUBLIC 9101 
jr gaukite pagelbą nuo jūsų diegimų 
ir skausmų paimant vieną iš musų mok
slinio masažo treatmentų.

Mes specializuojamės sumažinime jū
sų perdidelio svarumo.

THE SDtTY THIRD « ASHLAND 
HEALT SYSTEM

6327 S. Ashland Avė. Republic 9101

Lietuvių Moterų Dr-jos " Apšvieta 
metinis susirinkimas įvyks ------- l:—*
sausio 6 d., 1931' m., 7:30 
re, Sandaros svetainėj, 323 6 S. Halsted 
St. Visos narės susirinkite

antradieny, 
vai. vaka-

laiku. 
Sekretorė.

Bridgeport Naujienų Skyrius persikėlė 
į naują vietą 3 65 3 So .Halsted St. Čia 
galima užsisakyti’ Naujienos ir priduoti 
skelbimus į Naujienas.

Sykiu čia randasi didžiausias lietuvių 
knygynas Aušra — galima gauti viso
kių knygų.

AUŠRA,
3 65 3 So. Halsted St.

S. L. A. 226 kp. 
sau-

North Side 
metinis susirinkimas įvyks 6 dieną 
šio 1931 m., 7:30 vai. vak., Association 
House, 2150 W. North Avė. Malonė
kite nariai skaitlingai atsilankyti į susi
rinkimą ir užsimokėt ’ užvilktas mokes- 
ts. Knygų peržiūrėjimo komisija iš
duos raportą iš kuopos turto stovio. 
Taipgi turime kitų svarbių reikalų ap
tarimui. Valdyba.

Lietuvių''- Amerikos PU. Janitorių 
Kliubo susirinkimas įvyks sausio 5 d., 
7:30 vai. vak., p. Erčių name. 6227 
Ellis Avė. Visi janitoriai esate kvie
čiami atsilankyti šiame susirinkime, nes 
bus daug svarbių svarstymų. Kurie no
rėtų pristoti, malonėkite irgi atsilankyti. 
Taipgi kurių dienraščiai baigiasi, ar yra 
jau užsibaigė, žinote kad Kliubas jums 
atnaujina, 
kurie skaitote, 
visuomet.

CLASSIFIED ADSi

• Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk ariją rašyk:

' INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street.
-------O—

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

/tematikos, tdntaksSs. aritmetikos, 
knvvrvedysūs. stenografijos, ir kitų 
mokslo Šakų. Musu mokyklos nauja 
Mistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradini mokei* j devynis mėnesius*, 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu išrijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
'sigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
niai va gorinsi te, kai busit abelna i ir 
išošė mokslo lakose apsišvietę-

• Amerikos Lietuvių 
Mokykla-

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO IIJL

Business Service 
Biznio Patarnavimas

SUTAUPINKIT ant anglių Bonlevard 
1035 .Garsus Radium Mine Rųn $6.50 
už ton) su pristatymu vežimų lodais: 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymo vežimų lodais. GOVALIS.

 

Boulevard 6520 Rea. Y arda 4401
NORKUS & CO.

Perkraustęm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto 1 
miestų. Teisingas patarnavimai.

1706 W. 47th St
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogą Darbas. Greitai taisome stogas 
vsoktęs rūšies, bile kada ir bite kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausi darbą mieste. Kedzie 8463.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETERIŲ 
vyrų, vaikų, mote- 
Mes -parduodame 
už nuo 75% iki 

Megztos vilnonės 
moterų. Seni sve-

Storų ir plonų, dėl 
rų it merginų, 
megztinius sveterius 
100% sutaupimą. 
kojinės dėl vyrų ir 
teriai

F.
504

sutaisomi.

THE BR1DGEPORT
KNITTING SHOP 

SELEMONAVIČIA, savininkas 
W. 33rd St., arti Normai Avė.

Tek Victory 3486 
Atdara kasdie ir vakarais.

Kodėl lietuviška duo 
na brangiau par

siduoda
(Atsiųsta) ,

Būdamas tokioje pramonės 
srityje kaip duonkepis ir sykiu 
būdamas laikraščių skaitytojas, 
be abejo, visus mūsų laikraš
čius perskaitau/, na gi žiuriu 
“Naujienų” 307 numeryje, 
gruodžio 31 d., 1930 m. yra 
straipsnis net iš duonkepių 
profesijos, pavadintas “Kodėl 
lietuviška duona brangiai parsi
duoda”.

Tai dabar, ponas Duonos Ke
pėjau, aš Tamstai paaiškinsiu, 
kodėl lietuviška duona brangiai

Lietūviša duona brangiai par
siduoda todėl, kad ji parsiduo
da pigiau, negu bile kita duo
na. Ar tas mažas kepaliukas, 
svaro ir pusės taip brangiai 
kainuoja pagaminti kaip 10 
centų? Ponas Duonos Kepėjas, 
ar Tamsta supranti, kas kai
nuoja pagaminti svaro ir pusės 
duonos kepaliukas. Jei Tamsta 
supranti kas kainuoja duonos 
kepimas su modemiškais įren
gimais, su dabartinėmis darbi
ninkų algomis, mokesniais, iš- 
važiojimu ir kt. iškasčiais, sa
nitarišku kepyklos išlaikymu ir

Bijunėlio vakarėlis 
‘ , I

Nedalioj, gruodžio 28 
Crystal svetainėj, Vaikų Dr 
gijelė Bijūnėlis buvo surengęs 
linksmą vakarėlį. Programas 
buvo išpildytas pačių Bijūnėlio 
narių, k'hris buvo gražiai pri
rengtas Bijūnėlio mokytojos p. 
A. Steponavičienės. Programas 
buvo išpildytas iš 
atskirų muzikalių 
sulošta operietč 
žas”, versta A.

d.
au-

dviejų dalių, 
gabalėlių ir 
“Gėlių Dar- 
Salaveičikiu-

tūs-Steponavičiencs. Pirmas pia
no duetas Wauneta ir Violet 
Kaulinaįtes; monologas — Smė
lelis; smuiką solo—V. Kauli
nkite; prie piano J. Kraus; 
daina solo J. Milakniutė; Mer
gaičių trio—O. Valiute, S. Že
liate, E. Striupiutė. Po to bu
vo suvaidinta “Gėlių Daržas”.

Visas programas atlikta labai 
gražiai, publikai, kuri skaitlin
gai buvo atsilankiusi buvo sma
gu pasižiūrėti. Užtaigi ir ir ne
sigailėjo aplodismentų, o Bijū
nėlio mokytojai Steponavičienėj 
už toki nuoširdų pasidarbavi
mą Bijūnėlis įteikė gyvų gelių 
buketą. Atlikus tokį gražų 
programą, fotografas Stankū
nas nuėmė paveikslus. Paskiau 
buvo smagus šokiai. Lauksime 
ir daugiau tokio Bijūnėlio pa
rengimo. Dar vienas dalykas, 
tai pažymėtina, kad Bijūnėlis 
šį sezoną turi geriausią moky
toją/ kada yra turėjęs,, nes 
Steponavičiai yra labai drau
gingi žmones ir geriausi mu
zikai, todėl patartina tiems, 
kurie nori lavintis dainuoti ir 
muzikos kreiptis į' Steponavi
čienės Studiją.

Ciceroj yra dvylika Improve- 
ment kliubų. Tie dvylika kliu- 
bai susiorganizavo į vieną kliu- 
bą ir tą kliubą užvardijo. “Ci
cero Tax Payers. Council”/

Tas viršminėtas kliubas vei
kia milžiniškus - darbus. Dar
buojasi kad miestas vandfcnį 
neparduotų privat kompanijai 
ir dabar sulaikė miestą už gat
vių ir gatvelių ištaisymą. Mie
stas reikaląvo antrą kartą už- 
mokesnį. Buvo Cicero valdžia 
išleidusi post-kartes Cicero gy
ventojams, kad miestui trūk
sta pinigų, už gatvių- ir gatve
lių ištaisymą, buk reiks po an
trą kartą mokėti. Dabar likosi 
atšauktas.

Dabar noriu pabrėžti vieną. 
Ciceros kliubą, kuris vadina
si “Cicero Citizen’s Protective 
Association”. Tame kliube pri
klauso pusėtinai lietuvių ir tas 
kliubas darbuojas visokiais mie
sto pagerinimais. Kaip pereitą 
metą turėjo didelę kovą s y ge
ležinkelių kompanija, dabar ko
voja už taksų numažinimą ir 
nemažai pasidarbavo dėl atšau
kimo antrą sykį mokėjimo už 
gatvių ir gatvelių ištaisymą. 
“Cicero Citizen’s Protective As
sociation” kliubas laiko susirin
kimus kas antrą seredą kiek
vieną mėnesį, 8tą, valandą va
kare, švento Antano svetainėje, 
49th Ct. ir 15th gatvės'.

Patartina visipms lietuviams 
prigulėti j tą kliubą. To kliu
bo valdyba yra išrinkta 1931 
metams: pirmininkas, Mr. Bu- 
lauskis; pirmininko pagelbinin
kas, Mr. Pocius; protokolą raš
tininkas, Staršyna; finansų 
raštininkas, Mr. žakaraš, kasie- 
rius, Mr, Bukauskas, trustees, 
Mr. Garmūs, Mr. (Matui ir Mr. 
Šimkūnas ' v

v Mr. George Pocius, 
1607 So. 49th Ct., Cicero, 111.

nežiūrint kokius dienraščius 
kliubas jums patarnaus 

— Valdyba.
■..................  I

Piliečių Brolybės Kliubo 
metinis susirinkimas įvyks 
sausio 6 d., 8 vai. vakare, 

Mark White Sųuare Parko svet., ant 29 
ir S. Halsted St. Malonėkite visi at
silankyti, nes yra svarbių nutarimų ap
tarti,’ taipgi kliubo- vienas narys yra mi
ręs F. Versila ir užsilikusias duokles 
prašom užsimokėti.

A. Zalangenas, prot. rast.

Financiai
Finansai-Paskolo*..

Lietųvių 
Amerikoj 
antradieny,

įvyks

SKOLINAM pinigus 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra 

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
TeL Grovehill 1038

■
Specialistas gydyme chroniškų ir nauju li

gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, ateilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iftegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ii1 jei a& apst
ingsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
PO I

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuoiimtiu /nokamas ant neiimekitos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

.3804 S. Kedzie Avė

Furriiture & Fixtures
______Rakandai-Įtaisai________

APLEIDŽIU MIESTĄ
Turiu tuojaus parduoti savo gražius 

rakandus, Wilfon kaurus, 9 tūbų elek- 
trikinį radio ir viską kitą mano 
kambarių apartmente. ---- ”
deliais sau nuostoliais 
nauja.

T., ___ 4
Parduosiu su di- 

Viskas kaip
Ateikite tuojaus.
3040 W. 62nd St.

20

galutino iSegzaminavimo—kas jums yra

Dr. J. E.- Zaremba
W. Jackson Btvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

CHICAGO, ILLINOIS^* 
valandos: nuo 10 ryto-iki 1 po

* Nedi-
Ofiso
pietą, nuo 5 iki 7:30 vakaro.

lioij nuo 10 ryto iki 1 po pietų

ATMINK SAVO
- NAUDAI,

kad vesdamas visus reikalas per

S. L. Fabian & Co.
809 West 35th St., 

CHICAGO 
TeL Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidą

Perkam Morfgečias ir Bonu*. 
Skolinam pinigus ant Namų. » 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam nimus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notarialilkus raitus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 
f ’ ATLIKTĄ DARBĄ.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris indų plovė
ja, patyrusi.

4169 So. Halsted St.

Business Chances 
Pardaviinui Bizniai

PARDAVIMUI saldainiu ir gerų 
mokyklos reikmenų sankrova, sporto ir 
rašymo dilykų, smulkmenų, ir žarnalų. 
Apleidžiu miestą, turi būti parduota 
prieš sausio 5 d„ 2750 W. 63 St.

PARDAVIMUI saldainių ir smulku 
menų Storas. Turiu parduoti iš prie
žasties, kad turiu du bizniu. Tarp 
trijų mokyklų. 1734 So. Union Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS H INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra «c 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. »»**’-’------ » —*—
patarnavimas.

So. 
T«L

Avė.•Northsidietis.

Teisingas ir greitas

Fairfield
Lafavette 0455




