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Tautų S-gos Taryba Svarstys 
Svarbius Lietuvai Klausimus 

I . '

GENEVA. (Elta). — šveica
rų telegramų agentūra prane
ša, kad 62' Tautų Sųjungos Ta
rybos sesija prasidės Ženevoj 
sausio 19 d., Vokietijos atsto-' 
viii pirmininkaujant. Provizori
nėj darbo tvarkoj yra apie 30 
klausimų apsvarstyti.

Nusiginklavimo-ir saugumo 
srity Taryba turi susipažinti 
su ̂ prirengiamosios nusiginkla
vimo komisijos baigiamuoju ra
portu ir su jos išdirbtu kon
vencijos projektu. Be to, ji tu
ri nustatyti pasaulinės nusi
ginklavimo konferencijos su
šaukimo datą ir patikrinti jos 
prirengimų. Toliau turi būti pa
darytas nutarimas dėl kitos 
sesijos atskiros komisijos gin
klų, amunicijos ir karo med
žiagos gaminimo kontrolei ir 
skelbimui. Be to, Taryba turi 
išrinkti narius komisijai ap
svarstyti konvencijos Iprojek- 
tui sustiprinti priemonėms ka
rui sukliudyti. šita komisija 

• yra, kaip žinoma, įsteigiama 
paskutinio Tautų Sąjungos 
mimo nutarimu. ■

Politinėj srity Taryba 
apsvarstyti du ^klausimus,
čiančius lietuvių lenki; santy- 

. kius. Vienas klausimas pareina 
iš susisiekimo ir tranzito komi
sijos raporto apie galimus su
sisiekimo laisvės pasunkinimus 
dėl dabartinio šitų saptykių 
stovio ir apie priemones, Įjū
rių turėtų būti imtasi šitai pa
dėčiai likviduoti.

Antras klausimas liečia ,lie
tuvių lenkų pasitarimus ramu
mui ir tvarkai įgyvendyti ad
ministracijos palinijy. Taryba 
jau praėjusį rugsėjį pareiškė 
noro būti supažindinta su šių 

jpasitarimų eiga.
, i * Toliau Taryba turi apsvar

styti juridinio ir finansinio po- 
. Jbudžio klausimų, kurie liečia 

Klaipėdos kraštų. Mažumų ap-4 
saugos srity, be eilės peticijų, 
liečiančių mažumų apsaugą

plc-

turi 
lie-

ri apsvarstyti vokiečių vyriau
sybes notas dėl vokiečių ma
žumos padėties lenkų Aukšto
sios Silezijos, Poznanės ir Pa
mario vaivadijose.

Toliau Taryba užsiims man
datų komisijos darbais^

Techniškoj srity Taryba tu
ri susipažinti su daviniais an
trosios konferencijos bendrai 
ekonominei akcijai pradėti, ši 
konferencija, kaip žinoma, po
sėdžiavo Ženevoj praėjusį lap
kritį. Toliau Taryba priims ra
portus apie ekonominės ir fi
nansinės komisijų darbus.

Pagaliau Taryba apsvarstys 
galutinius opiumo komisijos 
nutarimus dėl narkotikų gamy
bos ir prekybos suvaržymo, 
taip pat kvotos komisijos ra
portų apie opiumo prekybos 
kontrolę Rytų Azijoj ir nuola-

ORRSife
Chicagai ir apielinkei Tedera 

lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
žiemių vakarų vėjai.'

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 16° ir 23° F* *

šiandie saulė teka'7:16, lei
džiasi 4:43. Mėnuo tęka 5:01 
ryto.

tincs centralinės opihmo komi
sijos raportų. Taip pat turės 
būti apsvarstytas (statuto pro
jektas tarptautinei pabėgėlių 
įstaigai, kuria įsteigti buvo nu
tarta 11-me Tautų Sąjungos 
plenume.

Siūlo bilių visiems 
ateiviams Jungtin. 
Valst. registruoti

Bilium numatomos aštrios bau
smes ir deportavimas ateivių 
už menkus nusikaltimus

WASHING.TONAS, sausio 14 
— Kongresmanas John Cable 
iš Ohio pasiute naują ateivių 
registracijos bilių.

Svarbiausias to biliaus punk
tas yra, kad visi ateiviai butų 
kas metai registruojami. Re
gistruojant, kiekvienas ateivių 
turėtų gauti “čertifikatą,” va
dinas, pasportą. Prie certifika- 
to butų pridėta taipjau atei
vio fotografija. -

Einant , biliumi, ateivis, at
vykęs į Jungtines Valstybes ne
teisėtu būdu, butų baudžiamas 
metais kalėjimo arba tūkstan
čiu dolerių pabaudos, ar dagi 
abiem bausmėm.

Ateivis galėtų būt deportuo
tas iš Jungtinių Valstybių; jei, 
viena, jis slėptų kitą ateivį; ku
ris turėtų būt deportuotas' an
tra, jei jis padėtų bet kuriam 
kitam svetimšaliui neteisėtu 
budu atvykti į Jungtines Val
stybes; trečia, jei jis už bet 
kurį nusikaltimų butų nuteis
tas metams ar daugiau kalė
jimo, arba butų 'kelis kartus 
baustas trumpesniais kalėjimo 
terminais, kurie kartu sudary
tų metus ar daugiau kalėjimo.

Ateiviams komunis
tams gresia depor
tavimas iš Amerikos

New York Times pranešimu, 
kongresmanas Hamilton Fish, 
atstovų buto komisijos- komu
nistų darbuotei Jungtinėse Val
stybėse tyrinėti pirmininkas, 
kalbėdamas masiniame mitinge- 
Carnegie Hali pasakė, kad ne
trukus kongrese bus įneštas 
pasiūlymas sustiprinti imigra
cijos įstatymus taip, kad at-, 
eiviai komunistai, kurie agituo
ja už nuvertimų Jungtinių Val
stybių valdžios jėgos pagalba, 
butų deportuojami laukan. ,

Smarkios audros Tripo
ly; žmonių užmušė

TRIPOLIS, sausio 14.—Žie
mių Afrikos pakraščiais vakar 
siautė smarkiausios audros, ko
kių, sako, nebuvę per pastarus 
dvidešimt metų. Audros išvar
tė daug palmių, telegrafo stul
pų ir šiaip didelės žalos padarė. 
Pačiame Tripolio miestu ir ki
tur keletas asmenų buvo už
mušti. -

3 lakūnai žuvo aeropla
nui nukritus jūron

OSLO; Norvegija, sausio .14. 
— J žiemių jurą nukrito vie
nas žvejų aeroplanas, žvalgavęs 
silkių burius. Aeroplano pilotas 
ir du jo kompanionai žuvo.

[Atlantic and Pacific Idioto]
» \ , ■ •' * ■- ■ '

Bisniarck, N. D. — Gaisras, gruodžio 28 dieną sunaikinęs North Dakotos valstijos kapitolių. 
Visi valstijos dokumentai buvo' ugnies sunaikinti.

Illinois legislatura 
balsuoja prohibicijos 

atšaukimo bilių

--------------------------------- ! I. '.ii.................................................... ■ .....................

Vokietija atsisakė duo
ti vizą Trockini

- - r

Lietuvos Naujienos
Ginklais prekiauti bus 

pavesta tik Šaulių 
sąjungai

KAUNAS. — Atitinkama |- 
staiga parašė ginklams ir šau
namosios ir sprogstamosios me
džiagos apyvartai įstatymo su-

Kas senais amžiais /
galėjo būt šventa, 
šiandie juokinga

Margaret Sanger kritikuoja 
p a po s Pijaus XI encikliką, 
kuria jis smerkia gimdymų 
kontrolę

SPTUNGFIELD, 111., sausio 
14. — I.egislatiirps atstovų bu
tas šiandie 79 balsais prieš 59 
pirmuoju skaitymu priėmė at
stovo O’Grady, chicagiečio, pa
siūlytą bilių atšaukti Illinois 
valstijos prohibicijos vykdymo 
įstatymus.

Bilius nebuvo duotas nei ati
tinkamai" komisijait svarstyti. 
Prbhibicininkai protėstavp, kad 
tuo esą apsilėnkiamla su ‘ atstos 
vų buto taisyklėmis, tačiau spy- 
keris (pirmininkas) Shanahan 
paaiškino, kad septyniasdešimt 
septyniais balsais galima tai
sykles visados atidėti į šalį.

Matę rakietą, o ne 
krintanti i vandė- 

c* 

nyną aeroplaną 
/

HORTA, Fayalo sala, Azo
rai, sausio 14. — Pranešimai 
apie tai, kad skridusių per At
lanto vandenyną Amerikos la-r 
kūnų, Mrs. HUrt ir Įeit. Mac 
Lareno, monoplanas Tradewind 
nukritęs j vandenynu apie dvi
dešimt mylių nuo San Miguelio 
salos. Mosteiros smailumos, pa
sirodė klaidingi. Daiktas, kurį 
kai kas matę ^krintant į van
denyną ir maiįė, kad tai turė
jęs būt Tradewind monopla
nas, buvo tik rakieta* iššauta 
nuo vieno britų kreiserio, da
riusio ten šaudymo pratimus.

Mirė Vokietijos reichs
tago “tėvas” Herold

M1UNSTERIS, .Vokietija, sau
sio 14^ — Vakar čia, mirė “Vo
kietijos reichstago tėvas, Kar
las Herold, 82 metų - amžiaus. 
Per 42 metus jis buvo Prū
sijos seimo; ^landtago) narys 
ir per 33 metūs — reichstago 
narys. Jis buv*^ katalikų centro 
partijos garbes pirmininkas.

■ ——

Estų Prekyboj Bankas 
bankrotavo '

' TALINAS, Ęstija, sausio 14. 
— šiandie čia užsidavė Estijos 
Prekybos Bankas, įsiskolinęs 
13 milijonų karūnų (arti $3,- 
652,000). Svarbiausi kredito? 
riai buvo vietos bankui. ' '.v

• ■<

; WASHTNGTONAS, sausio 14 
'-—- Atstovų butas šiandie'pri
ėmė $74,030,OOtf- laivyno staty
bos bilių. i

K

r?

BERLYNAS,' sausio 14. — 
Berlyno vyriausybės instrukci
jomis, vokiečių konsulatas Is- 
tanbule (Konstantinopoly) at
sisakė duoti Trockini viza ke
liauti per Vokietijos teritoriją 
į Norvegiją, kur jis yra pa
kviestas skaityti referatų. Nor
vegų vyriausybė -jam leido at
vykti. z

ADF. reikalauja 5-iiį 
darbo dienųV valsty

bės tarnautojamš
MIAMI, Fla./ sausio 14. — 

Vykdomoji Amerikos Darbo 
Federacijos taryba, kuri laiko 
čia savo konferenciją, priėmė 
rezoliuciją, reikalaudama, kad 
federaliniame valstybės- taniau? 
tojams butų įvesta penkių die
nų darbo savaitė kaip priemo
nė nedarbui sumažinti,-

Rezoliucijoj sakoma^ kad val
džia neturėtų atsilikti nuo 
vatinių samdytojų, kurie 
esą tatai padarę.

pn- 
jau

Kalinių: maištas len 
kų kalėjime

sau-KORONOVO, Lenkija, 
šio 14. — Protestuodami dėl 
blogo 
keturi 
Įėjime 
Įėjimo

Riaušėms patrempti, policijai 
į pagalbų buvo atsiųsti gaisri
ninkai.

ir nepakankamo maisto, 
šimtai kalinių vietos ka- 
pakėlė maištų. Visi ka- 
langai buvo išdaužyti.

Neramus vokiečių me
talo darbininkų • strei

kas Tiu ringi jo j
ERFURTAS, Vokietija, sau

sio 14. Ryšy su Tiuringijos 
metalo pramonės darbininkų 
streiku vųkar įvyko didelių ne
ramumų, per kuriuos vienas 
demonstrantų buvo užmuštas 
ir keletas kitų sijžejsti.

Pasiskandino, susirišus 
; sau kojas ir rankas

■ ■ 1

MATTAPOISET, Mas s., sau
sio 14. W Mi^s Lillian Fritz, 
žymi Ncw Bedfordo ..draugijos 
rateliųosę , męįgina,., nusižudė, 
šėkus nup'; prieplaukos į ' Buz?' 
zards Bay> Prieš įokiini į Van
denį Ji, nusimovus Silkines kor 
jines, susirišo sau kojas ir 
rankas.

> *1 ‘h r . ■ <' r » •’

Siūlo legalizuoti alų 
ir vyną Michigano 

valstijoje
' LANSING, Mieh., sausio 
— Atstovas Walter Brady

14. 
pa

siūlė rezoliucijų tam tikru įsta
tymu, kurį legislatura turėtų 
priimti, legalizuoti vyną ir 
3.75% stiprumo alų Michigano 
valstijoje. Jų gaminimas ir par
davinėjimas butų valstijos-, val
džios kontroliuojamas?

Rezoliucijoje sakoma, kad 
neįvykdomas -4prohibjeiją yrA neįvykdomas 

daiktas., Leidi/s *alų ir. vyną, 
valstija turėtų pajamų šaltinį, 
imdama po 50 centų ^nuo šu
lės ir po $1 nuo keiso alaus 
ir po 
vyno.

5 centus nno • kvortos

Blogi laikai - daug 
ateivių važiuoja lauk 

iš Amerikos
WASHINGTONAS, sausio 14 

— Darbo departamento prane
šimu, praeitą lapkričio mėnėsį 
įsileista į Jungtines Valstybes 
34% bendro imigrantų skai
čiaus, arba 10% mažiau, ne 
kaip užpraeitų metų lapkričio 
mėnesį.. Daugiausiai imigrantų, 
būtent 1,697, atvyko iš . Itali
jos.

Kol-kas Darbo departamen
tas neturi pilnų žinių, kiek at
eivių kas mėnuo išvažiuoja iš 
Jungt. Valstybių; yra tačiau 
žinoma, kad išvažiuoja labai 
daug. To gausaus ateivių išva
žiavimo priežastis, pasak Dar
bo 'departamento, ^ra labai pa
sunkėjusios visame krašte eko
nominės sąlygos.

Be ’ važiavimo iš Amerikos 
ąavu noru, imigracijos, vyriau
sybė dar kas mėnuo ąpie 1,400 
asmenų deportuoja. Per pasta
rus penkis mėnesius buvo de
portuota bendrai 7,130 ateivių, 
kurie neteisėtu budu buvo at
vykę į Jūngtįnesi Valstybes.

NEW YORKAS, sausio 14. 
— Mrs. Margaret Sanger, ži
noma gimdymų reguliavimo 
skelbėja, stipriai atakuoja pu
pos Pijaus XI andai išleistą en
cikliką, kuria gimdymų kon
trolę jis pasmerkia kaip dide
lę nuodėmę.

“Iš tiesų, juokinga tam tik
ras naujovės idėjas vedybų 
klausimu smerkti, kaip nemo- 
rališkas, tik dėl to, kad jos ne
sutinka su tuo, ką prieš pen
kiolika šimtmečių manė'1 šv. 
Augustinas,” sako Mrs. Sanger. 
“Romos papa, užuot davęs nau
ją ekonominių ir socialių są
lygų, kuriose Ižmonių giminė 
gyvena šiandie, studiją, savo 
encikliką prikimšo pilną citatų 
iš senų amžių teorįnihkų, ku
rie, be to, dagi niekados nebu
vo vedę... Kų papa skelbia, kad 
‘vaisiaus trukdymas yra nuo
dėmė prieš gamtą,’ tai tik tuš
ti žodžiai. Visi mes, neišski
riant nė patį papą, einame 

prieš gamtą ir kovojame su ja. 
Civilizacijos pakilimas buvo pa
siektas • tik nuolatiniu gamtos 
nugalėjimu.”

Smerkia Amerikos fi- 
nansierius už tolera

vimų Mussolinio
TUČSON, Afiz., sausio 14.— 

Kalbėdaipas čia Arizonos Uni
versiteto studentams x James 
Hamilton Lewis, Illinois išrink
tas senatorius, smerkė Ameri
kos finansierius, “kurie biznio 
sumetimais toleruoja 'Musso- 
linį.”

“Europos ir Pietų Amerikos 
tautų laisvė tapo diktatorių pa
trempta,” pasakė Lewis^ “o *tas 
atsiliepė ir musų kraštui, ly
giai kaip sukeltos vilnys kad 
ima siūbuot valtį ežere.”

Vedybos ir gimimai 
Lietuvoj

KĄŪNAS.1 — Per pirmuo
sius devynis šių metų mėne
sius Lietuvoje buvo vedybų 14 
tukst. 243; pernai tūo pačiu 
metu 13,469, užpernai 14,992.

Gimimų per 9 mėn. buvo 48 
tukst. 205, iš kurių 24 tukst, 
848 berniukai ir 23 tukst. 357 
mergaitės. ■ (

manymą ir įnešė ministerių ka
binetan svarstyti.

Einant tuo įstatymu ginklų 
ir šaunamosios medžiagos Lie
tuvon prekybos tikslams įvež
ti ir pardavinėti leidžiama iš
imtinai šaulių sąjungai.

Nužudė už tai, kad iš
mušė langą

KAUNAS. — Giruoddžio mėn. 
13 d. ant ežero prie pat Že
maitkiemio . miestelio rastas bu
vo Alfonso Zurzos lavonas.

Kriminalinė policija nustatė, 
kad prieš Zurzą turėjo pyktį 
Feliksas Narušis, kuriam Zur- 
za gruodžio 12 d. buvo išmu
šęs langą. Kratos metu Naru- 
šio bute rasta kraujo dėmėmis 
kailiniai, kepurė, batai ir/ kuo
las, kuriuo užmuštas buvo Zur- 
za. '

Mažamečiai galės gauti 
užsienio pasus

KAUNAS. — Einant numa
tomais užsienių pasams duoti 
taisyklių pakeitimais, pas mus 
Lietuvoj užsienių pasus galės 
gauti ir mažamečiai ligi 17 m. 
amžiaus jų tėvams arba glo
bėjams prašant, kai jie fiorės 
vykti mokytis į tokią moky
klą, kurios Lietuvoj nėra, arba 
gydytis į tokią gydymo įstai
gą, kurios Lietuvoje nėra. Li
gi šiol vienkartinės vizos bu
vo duodamos vienam mėnesiui 
laiko. Pakeitimas numato išda
vinėti *Vtc‘nk arti nes vizas iki 3 
menesių.

---------- ---------- — j *• v •

Organizuojasi musų bi
bliotekai

t

Aviacijos augimas
v. * - • y z ■ >

V ■ j. • ;•» • , s

WASHINGTONAS, sausio 14 
Prekybos departamento pra

nešimu,, šių metų sausio 1 die
ną Jungtinėse Valstybėse bu
vo 15,280 certifikuotų pilotų, 
8,993 mechanikai ir 7,354 atro
pinai,

< Vieno South Dakotos fariue- 
rio, F. Scheuse, žmona vakar 

sAberdino ligoninėj- pagimdė 
keturis todikius, dvi mergai
tes ir du bernaičiu.

5>;

Los Angelese, CaL, nusižudė 
viena moteriškė, Mrs. Mayer, 
dėl to kad ji nebepakente da
bartinės" moteriškų rūbų ma
dos.

Dviejų vulkanų išsiveržimai 
Argentinoj, kaip vėlesnės žinios 
sako, užmušė daug žmonių ir 
gyvulių ir sunaikino namų,\bei 
plantacijų; .

'' .. j ' t ?1

Londone gautomis žiniomis, 
Italijos vyriausybė užsisakė 
dar 22 submarinus.

.. t. f ■ ’ ., ' . ■ I*

KĄUNAS. — Neseniai įvy
kusiame musų bibliotekininkų 
pasitarime, kuriame dalyvavo 
visi žymesnieji musų bibliote
kininkai, nutarta įsteigti biblio
tekininkų s-ga. Įstatai jau pa
ruošti’ ir pasiųsti apskrities vir
šininkui patvirtinti. Steigėjais 
pasirašė prof. ( Vacį. Biržiška, 
kariuolnenės bibliotekorius maj. 
Ružancovas, centralinio valst. 
knygyno direktorius p. Škėma, 
dr. Vinco Kudirkos skaityklos 
vedėjas p. Ruzgas ir universi
teto bibliotekos sekretorė p-lė, 
Žalkauskaitė.

Sąjungos tikslas sujungti vi
sus musų bibliotekininkus, rū
pintis jų paruošimų,, bibliote
komis ir bibliografijos .mokslu.

Sąjunga žada ateinančiais 
metais surengti bibliotekinin
kams kursus.

Automobilis suvažinėjo 
kaimo muzikantų

SINTAUTAI. — Gruodžio 16 
d. eidami du piliečiai ties Vih 
keliškių k. (5 kl. nuo šakių) 
ant plento rado su kroviniais 
užkliuvusį vežimą. Piliečiai pa
dėjo vežimą atkelti, bet atsi
tiko nelaimė — pro šalį važia
vęs automobilis vieną jų žino
mą vakaruškų muzikantą SU 
mą Qrintą, kilusį iš Menkinu 
k, (Šakių a.) parmušė ir su
važinėjo. Del įvykio vedama 
tardymas.

LIETUVON
, f /

Siunčiame Pinigus 
Paltu ir Telegrama. 

\ <. Patarnaujame Greitai* 
y Pigiai ir Saugiai — 

NAUJIENOS 
1789 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
; \ 
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Bevertės džiaugsmas

KORESPONDENCIJOS
-t a i v nei

žmonės be nugarkaulių
Tai galbūt kon

McNaiighton, Wis
Pavykęs jaunuolių vakarėlis

341 min

e tos sa-

Toronto, Kanada
■,s' '.T:.

Kerštas

So. Omaha, Nebr
Negaliu pamiršti

Chicagos Lietuvių Auditorijoj

Programą Išpildys “BIRUTĖ Chicag PETRUSKA” Klubo

<*U

lygiai 
drau-

3514-16 Roosevek Rd. 
• irti St., Louis Ąve. 

CHICAGO. ILL.

KŪDIKIS NEINA SVARU 
MON? DABOK JO 

VIRŠKINIMĄ

Nusipirkite Dabar!
' -Tik 35c ir-70c

nu come in) 
pranešimai sako 
valstija, uždrau-

PAKRIKIMAS NfiRA ŠIM
TAS, JEI VIDURIAI GAUNA 

i' ŠIĄ PAGELBĄ

Gascaret saldainį 
pamatykite kaip 

pakrikimai iš- 
Nebus daugiau galvos
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štai pasekmės, šv. Jono d-jos 
nariai džiūgauja, kad S. D. D- 
ją suvarė ožio ragan; esą, mes 
turėjome 40 centų “gryno” pel
no, o S. D. D-ja 9 dol. nuosto
lio. Bet jų džiaugsmas bus 
trumpas, pakol išgirs, kad S. 
D. D-ja turėjo apie 100' dol. pel
no, ir parengimas gan buvo pa
sekmingas. Praeitų metų me
tinis parengimas davė apie 120 
dol. gryno pelno. ■—J Paupietis.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
IŽth STREET , š

TeL Kcdzie 8902

Kodėl taip daroma, —i to aš 
negaliu suprasti. Ir tie visi da
lykai privertė mane plunksną 
vartoti, nors'ir bernokslis esu.

—Bemokslis. .

Sųnų-Dukterų pašaipine d-ja 
kiekvienais metais rengdavo 
metin| vakarą Naujus Metus 
pasitinkant. Taip ir šiemet bu
vo surengę, v šv, Jono pašalp. 
d-ja taipgi surengė tuo pačiu 
vakaru. Nors kai kurių narių 
buvo perspėta, kad tuo pačiu 
laiku nerengtų, nes yra keletas 
asmenų, .kurie priklauso abiejo
se organizacijose. Bet štai kas 
tenka nugirsti. “Mes neturim 
žiūrėti j kitas organizacijas, 
kad jos rengia, mes turim sa
vo salę ir jų visai nepaisom”.

šiandien mačiau vietiniame 
dienraštyj, kad Woodruffo biz
nieriui p. Juodsnukiui būvo su
rengta, neva " gimimo dienos 
partė. Didžiausios špaltos pri
rašyta,’ir kaip matyti daugiau
sia dalyvavo^ ^pielinkės lietu
viai. . '» • ■

čia jau aiškiai pasirodo kad 
yra lietuvių, kurie gali plunks
ną vartoti nė tik prigimtoj kal
boj, bet ir anglų. Bet jeigu 
reikia ką parašyti apie, Jaunuo
lius, tai nematysi nei vietiniam 
dienraštyj, nei lietuviškuose 
laikraščiuose. '

tarbavimo. Agentas bandė Jr 
per policiją prieiti, bet nepasi
sekė.

Kai jvyko Akromo laidotu
vės, tai tūkstantinė minia j j 
palydėjo. Lydėjo j j ugniagesiai 
ir poliemonai, lydėjo ir jo ;drau- 
gai bei pažjstami. Lietuvių 
draugijos nariai lydėjo j j su 
vėliavomis.

Nabašninkas Akromas nie
kuomet neąpleisdavo lietuviškų 
parengimų. Jis visur tinkamai 
prižiūrėdavo tvarką ir neduo
davo peštukams lermą kelti.

Dabar Akromo vietą turi už
ėmęs poliemonas B. Biliūnas. 
Tai gana išmintingas žmogus, 
kuris daugeliu atžvilgių prime
na nabašninką.

—P. J. Juzeliūnas.
taus pasekėjus yra palaikomas 
draugiškumas. Vien parodyt, 
kad jis neapkenčia savo brolių, 
aukauja net 11)0 dol. Gal jis tur 
ri mintyje, kad K. L. J. 'S-ga, 
negavus tos salės, turės išnyk
ti. Tai būt vipąi bevęrtis 
tijimas. K. L. J. S 
•Tinti metai gyvuoja 
lės, taip ir tdllAd gyVilės, šiuo 
kart buvo kreiptasi dėl to,'kad 
tikėtasi gaut keliais ^doleriais 
pigiau ir pas savus žmones.

Parapijonams, kurie nedreba 
prieš jo “didenybę”, vertėtų iš 
minimo asmens pareikalauti 
rašteli su parašu, kad jis tik
rai tų pinigų išsižada; kad ne
būtų taip, kaip vienos organi
zacijos nai’ys, norėdamas par
tekti valdybon, atsižadėjo per 

45 mėn. nuo pašalpos, bet se
kančiame susirinkime (matyt, 
“susipratęs”)' savo žodžius at
šaukė. ■ < -

bolševikai ant 2-rų lubų ma
žesnėje svetainėje No. 2 savo 
skodą naujos sosaidės “Litn. 
\Vorkers Association”. Ir kaip 
Susivienijimo nariai pro jų sve- 
tanę eina, tai bolševikai šaukia 
pas save (taip kaip einant pro 
žydų krautuvę, 
Laikraščių 
kad Illinois 
džia lietuviškiems bolševikams 
tverti naują susivienijimą, lai
kyti susirinkimus ir rinkti mo
kestis nuo lengvatikių žmonių, 
matomai, neatitinka teisybei. 
Pas mus Springfielde. bolševikų 
darbuotei valdžia nekliudo. Ta- 
vorščius Kazys Lagūnas, kurs 
laikinai dar priklauso prie SLA. 
158 kuopos pareitam kuopos 
susirinkime pasakė: “Mes bol
ševikai jau turime čarterj, ga
lime ir organizuotis, ir pinigus 
rinkti ir nieko nebijome.” Ta- 
vorščiaus Laguno žmona, Mal
vina Lagunienė, tuo patim lai
ku jau radosi bolševikų susi
rikime svetainėje No. 2 jr spy- 
čius rėžė: “o to koc dar muna 
Chalįo čia nebesiranda, bet unc 
ateis irgi”. Vyriausiu bolše
vikų naujos sosaidės organiza
torium čia išrinkta tavorščius 
Jurkonis. Tavorška Juodbam- 
bė labai norėjo būti organizato
re, bet kad nemoka nei rašyt, 
nei skaityt, tai jos kandidatū
ra atmesta. Aš sakyčiau, kad 
bolševikai savo tavorška Juod- 
bambę paskirtų j garbes nares 
prie savo naujojo sojuzo. Taip
gi jinai tinka būti ir kolektor- 
ka.—Pr’cgresyvis Rautas.

Kūdikiai negali eiti svarų- 
mon, 7 jei rūgstančios atmatos 
užkemša žarneles, padarydamos 
gasų, kas gimdo dieglius, kon- 
stipaciją ir nesmagumus. Tik 
pabandyk daktarų patariamą 
būdą/jį ^ipo ir melionai motinų 
ir pamatysite kaip jūsų kūdi
kis pagerbs. Keli lašai grynų 
augalų nekenksmingos Flet- 
cĮier’s Castorįa j valandėlę pa
darys neramų, karščio j antį kū
dikį ar vaiką kuosmagiausį. Ke
lios dozo's ir jis" gerai virškins, 
ir eis normaliai Svarumon. Kad 
gauti tikrą ; Castorią, žiūrėk 
Fletchėr parašo ant pakelio.

(Apgarsinimas)

i—, . /i. ___;- ■

nas nei žodžio." ^ūėję įasikĮ^u- 
šo>, delnais paploja ’4a ’ pasijuo
kia,—ir vilktis. O kad juos pa
girti pėr kokį nors laikraštį ir 
įduoti jiems energijos (ku
rios ir be *to turi) 
vienas nėpąl^rutipa paėmęs są-! 
vo rankon plunksną. Aš gerai i 
žinau kad čia randasi lietuvių, 
kurie gali lengvai vartoti plun
ksną (ir ji vartPMifaa), bčt 
kur ? Nagi. “suprise”^partėms, 
kurių čia yS dėVynios galybes. 
Tik atskleisk vieftįnį dienraštį 
(Rhinelahder. Dąily Nėws) ir 
pamatyti, kad, l^cNadghtonė 
rengiama partė tam,
ir |am. Rępgiamp, ne tik; Ąsur- 
prise” partės, bet ir privatiš-

Tarpininkaujant SLA 
kuopai birželio 22 d., 1930 m., 
jaunuoliai čia sutvėrė . teatra
lišką ratelį. Kadangi visi jau
nuoliai (rateliečiai) lanko mo
kyklą, tai iki šiol neturėjo lai
ko savo užsibrėžtą darbą dirb
ti. Bet užėjus Kalėdų vakaci- 
joms, jaunuoliai pašventė tą 
laiką mokinimuisi lietuviškų ei
lučių bei dainų.

Sausio 3 d., 8 vai. vakaro, 
Šąlčių Brolių svetainėj jaunuo
liai suvaidino Piršlys Suvedžio
tojas ir šiaip turėjo visokių pa- 
marginimų. Vaidinime “Piršlys 
suvedžiotojas” dalyvavo šie 
jaunuoliai: E. Warekojytė, V. 
Gužauskaitč, L. Warekojyte, 
M. Warekois, O. Shimkiutė, U. 
Shimkiutė ir F. Zlabytė. Na, o 
pamarginimus atliko J. Rapšis, 
J. Shimkus, M. Shimkiutė, Ą. 
Guzauskaitė, J. Rapšytė, S, 
Rapšys ir R. Zlabytė.

Visi jaunuoliai atliko savo 
užduotis labai gerai. O tai liu
dija griausmingas publikos del
nų plojimas v,ir pasitenkinimo 
juokai. Publikos buvo pilna 
svetainė. Susirinko- ^vietiniai 
ūkininkai, Rninelander ir 
Woodruff biznieriai. Buvo taip 
.pat kviesti ir Woodboro kolo
nijos lietuviai bet neatsilankė.

Galvą guldyti negaliu, bet 
man atrodo, kad šiaurio ašiga
lio (North Wišcdhsiho) gyven
tojai mažai atkreipia domės į 
jaunuolius, nors tieji pasižymė
tų dideliais gabumais scenoje. 
Apie juos nei cipt, —nei vie-

Nesikankinkite
Pasiliuosuokite nuo 

Skausmo

DABAR!Ir štai SLA. 158 kuopa pa- 
suinčia nuo savo kuopos atsto
vus i tą bolševikų jiems šau
kiamą konferenciją. Delega
tams nuvažiavus, bolševikai 
tinkamai juos išprausia- išjuo
kia ir paleidžia namo grįžti pas 
savo mamas. Na, ir kaipgi to
kius žmones galima pavadinti? 
Tai yra sutvėrimai be jokio nu
sistatymo, be nugarkaulių kavp 
ir koki šliaužia i į kur kas pa
mojo, į ten ir nušliaužė. Nebe- 
reikalo bolševikai per daugelį 
metų ir valdė 200 narių 158 
kuopą ir išnaudojo josios bied- 
nus be smegenų narius. Prieš- 
metiniam šios kuopos susirinki
me sek. Rauktis ‘pranešė,, kad 
bolševikai atsilankę į jo grjčią, 
kai jo namie nesirado, ir išplė
šė iš kuopos knygų nekoriuos, 
lapus. > Mat,* išplėštuose lapuos 
sezbuvę pažymėta, kad tavoiš- 
čius Jurkonis, būdamas tos kuo
pos organizatorium, neatsiteisė. 
Dabar sau lapus iš knygų išlu
po,—ot ir užbaigtas reikalas.

SLA.- 158 kuopa laiko savo 
susirinkimus Labor Temple na
me ant 3-čių lubų, didžiulėj 
svetainėje. Tuo pačiu laiku ir 
tame pačiame name laiko ir

1 j Pači fic and Atlantic Photo ]

Vintila Brahtihnu, buS^ęs Ru- 
manijos diktatorius, ligi ūki
ninkų partijos vadas, Julius 
Manių, jį ?m. nuvertė. Jis 
gruodžio 2% d. mirė.

Nuo SLA. 158 kuopos jau 
pasitraukė apie 50 bolševikų ir 
nusikraustė į naujai jų organi
zuojamą “sojuzą”^—“Lith. Work- 
ers Association”. Iš tarpe pa
sitraukusių iš 158 kp. bolševi
kų susidėjo kuone visa ir SLA. 
9-to apskričio valdyba. Kiek 
tik radosi apskričio ižde pini
gų, bolševikiški viršininkai 
juos išeikvojo. Taipgi dar su
manė iškrėsti ir šposą pasiliku- 
siems nariams prie SLA. Bu
vusioji SLA. 9-to apskričio 
sekretorė-tavorška Jasčinskienč 
parašė laiškus į 4 kuopas prie 
9-to apskričio priklausančias, 
kad ji daranti malonę ištiki
miems SLA. nariams ir pasi
traukdama iš buržuaziško Su
sivienijimo sušaukia jiems 9-to 
apskričio konferenciją ant 21 
dienos gruodžio, Aubcrn, III. 
“Visi teiksitės' susivažiucii ir 
apsvarstyti savo organizacijos 
reikalus”.

Ūmus Palengvinimas su Pain-Expelleriu
Ištrinkite skaudamas vietas su Enker PAIN-EXPELLKRIU, 
senu patikimu naminiu vaistu, kutais yni naudojamas ’ jau nuo 
1867 metų beveik kiekvienoje pasaulio valstybėje.

Kaip, greitai Enker PAIN-EXPELLERIS įsisunkia 
skylutes ir pradeda veikti, taip 'greitai 'tas baisus senti pažįsta
mas skausmas išnyksta. ' ’
Žiūrėkite, kad butų “INKARO” vaisbaženklis, kuomet perkate 
Enker PAIN-EXPELLERĮ. Parsiduoda visose gerose vaistinėse.Sausio 17 d. sukaks 

vieni metai, kaip musų 
gąs K. Akromas ilsisi šios ša
lies žemelėj.

Mes omahiečiai nabašninko 
Akromo negalime užmiršti, nes 
jis buvo musų geras draugas ir 
pažangus žmogus. Jis nepripa
žino jokios diktatūros ir netar
navo Romos bizniui bėi nesi- 
lenkė prieš jo agentus. ‘Kai Ak
romas gulėjo ant mirties pata
lo, tai dangaus agentas siūlėsi 
jo dusią išganyti: Tačiau ligo
nis griežtai atsisakė nuo to pa-

Sausio mėn. 11 d. jvyko vie
tinės lietuvių parapijos susi
rinkimas, kuriame buvo svars
toma išnuomavimas parapijos 
salės K. L. J. S-gai. Pasiūly
mas vienbalsiai’ priimtas ir nib 
tarta, kad salę K.' L? J. S-gą 
galęs gauti ! rengimui šokių. 
Tik štai atsistoja vienas “žy
mus” parapijonų šulas D. ir 
griežtai ; už'įfbtęštuoja. j Girdi, 
gal jus' jąuviWtVšbt, "kad Ttiifrt 
parapija skolinga 150 dol. hį 
jeigu jus salę išnuolnuojate, tąi 
aš reikalauju tuos pinigus grei
tu laiku man, grąžinti. Išrėžęs 
ilgiausi pamokslą, pridūrė.: “Aš 
tuos 150 dolv sutinku aukauti 
parapijos naudai, jeigu salės 
įneišnuomuositė tiems bėdie- 
l* « į 4* ■ • v Oviams . >

Tai, matote, koks pas Kriš-

Lietuvių^horasPlRMYN 
Šokėjai ir Dainininkai <

1 '■.'T*"*? " ' T'* ‘ Q ; •'■BU*'

Kada jūsų ūpas nupuola, 
skauda galvą, ‘ būna kvaitlu- 
liai, aitrumas, kartu su pa
dengtu liežuviu, prastu kvapu, 
be apetito ar energijos — ne
sirūpinkit, 
stipacija.

Paimkit 
šįvakar i 
greitai jūsų 
hykk 
skaudėjimo; gasų pilve ar vi
duriuose. Apetitas padidės; 
Virškinimas pagerės. Paimkit 
kitą' rytoj vakare ir sekamą 
Vakarą. Pašalinki! kiekvieną 
dalelę rūgstančių atinatų iš 
jūsų sistemos. Tada pamaty- 
kit kaip Vidurių veikimas bus 
reguliarls ir pilnas. , - 

i Cascarėts yra padaryti iš 
■cascara, kuri, kaip daktarai 
pripažysta, tikrai sustiprina 
vidurių muskulus. Dešimt 
centų visose aptiekose.

(Abtrarainimas) *

Jei dviejų minut 
mausti Enker PA 
RIU nesustapdis --------- - 5
riantį ir kankinantį akauitnv nu.° 
Reumatizmot Neąritis, Netflrahp- 
jos, StrčndiegĮio, inir Galvos 
Skaudėjimų, Danties Gėlimų, Mėš
lungį ir t. t. — jeigu neĮšĮnsi^eiį 
šalintą, skaudėjjma ir sustimpa i? 
nuvargintų muskulų ir —
jokis kitas lintmentas nieko ne
gelbės.

„ • J * - k
’ •» ’«* 't
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Brighton Park
Rengia maskaradinį balių

mus

JUSU PATOGUMUI

Roseland

BA1ER ASPIRIN

TheEnglishColumn setus

Jacąuard Velour setas $125 ver

padarys jo skil-
Dienos Ant Vandenio

>URG

BETURČIO DAKTARAS

Consider the Au 
dience, Please!

Diegliai, gasai, rū
gštimi dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų

Winter 
Fcb. 7, 
at the

Gaukite di- 
dirbtuvėj

Dar kaslirik surengto progra- 
mo Oak Forest prieglaudoj, ku
ris įvyko 26 d. Spalio-Oct. 1930

$55 
$69 
$89 
$99 

$125 
$115 
$135 
$155 
$149

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St. 
Tel. Canal 1678 ir 1679

žvengiamas 
Skausmas!

Brighton Park Lith. Athletic 
and Benefit Club rengia didelį 
maskaradini balių ateinantį še-

KOSULYS YRA 
PAVOJINGAS;

SUSTABDYK JĮ
D A B A R!

Kai Kūdikis Karš 
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs

stų ir vidurių pakrikimus.

apsaugo nuo sunkesnių lig 

davinejama aptiekininkų visur, 35 c, 

iuti i 
restjok , _ . .. .
Mairvtl, JBpityipf,. JPitttactbj

should not we the au- 
demand better produc- 
Why should we not ask 

which

Meldažio svetainėj.
— M. ’Kliubietis.

EXPRESS1NG 
Mes perkraustom pigiai 

3336 S. Halsted St 
Tel. Yards 3408 
ir Calumet 3399

lio kainas. Jeigu nerastumėt patinkamo, mes padarysi
me ant orderio kokį tik pirkėjas pasirinks. Ateikite į 
musų dirbtuvę ir pamatykite musų siūlomus didelius 
bargenus ir musų didelį pasirinkimų vėliausios mados 
musų išdirbtų gražių setų. žemesnių kainų jus nie
kur negausite už musų dirbtuvės kainas.

širdingai AČIŪ.
J. Gedminas, Pirm.
A. Draugelis, Rast.
V. Prusinskas, Iždin

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

Tarp Chicagos 
Lietuvių

klausimą daug metų atgal. Jie 
Nekenksmingi. Kaip kas 
dar abejoja ar jie tikrai atlei
džia skausmą. Tas išrišta! Nes 
milionai vyrų ir moterų persi
tikrino kad atleidžia! Prašalin
ti priežastį bile skausmo jus 
turite kreiptis pas daktarų; bet 
jus galite imti Bayer Aspirin 
greitam palengvinimui.

NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Marųuette Park 
TUBUCIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

/
Roseland ir Pullman
WAITCHES B2.0S. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE, SUBD1VIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

every- 
grand in 

“Winter 
and an

Savas Pas Sava 
4*

— sako biznieriai

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

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Chicago je 

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
llips Milk of Magnėsia. Pridėki
te j j prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdikį
v j ir vidurius lengvins. Už pen
kių minučių '' jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių 'visą sumigusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms, yąikai mėgsta 
jį imti, kadangi jis malonus,

Rejative to- my artiele in 
Naujienos on January 9, 1931, 
entitled “Cultural Contribų- 
tion”, there is one point I wish 
to cmphasize especially in this 
discussion. What is the cha- 
racteristically Lithuanian con- 
tribution we have inade to the 
cultural development of this 
ccuntry in which we ncw iare 
living? t

For the sake of argument, 
allow me again to refer to our 
musical organizations. I as- 
sume that their aim is cultural. 
Būt I cannot place my finger 
on just what they have ac- 
complished. As I look back on 
fifteen years of programs, I 
see very little Progressive de
velopment. We have the šame 
type of programs, šame me- 
thods of presenĮtation, būt with 
a few new faces among the 
participants. I shall be only 
too delighted to have some one 
point out any such cultural 
contributions which there may 
be and which unfortunately I 
do not see.

As to the, sočiai purpose o£ 
these musicąl chibs and so- 
cieties, I do not believe the mat- 
ter should be drawn into this 
argument 
them 
time 
with 
šame

Pastebėtinos Gyvybės Žolei. Pagelbsti 
greitai nugalėti šalčius.

Iš raistų, pelkių, kalnų it lygumų 
yra surinktos šios retos žolės, kurios 
priduoda medikai? jėgą Bulgariškai Žo
lių (Kraujo) Arbatai. .

Tai yra beturčio daktaras, kadangi 
jas lengvu prirengti ir jos kainuoja vi
sai mažai.

Jos pašalina konstipacij), pilvo, ink- 
' " Išgirtos la

bai karštos, jos greitai nugali šaltį ir

Bulgariškoji Žolių Arbata yra par- 

$1.39, arba *ptr pašą vietia didele dė- 
“ “ oftio didumo)i SI.2J. Ad-

rtfį Products Company, 106

SKOLINAM PINIGUS 
Neitnam komiso nuo $50’ iki $300 
Paskolas duodam ir ant Imu morgičių 

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Westem Avenue 
Tel. Grovehill 1038

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom j jūsų namus 

3700 S. Spaulding Avė.
Tel. Lafayette 2584

---- , *«<** «■>> »!<■ M. , , ................................  

štadienį, sausio 17 d., M. Mel
dažio svetainėj, 2242 \V. 23rč. 
Place.

Kliubas yra didelis, turi dflug 
draugų ir rėmėjų tarp biznie
rių, o tieji ir sudėjo daug dide
lių dovanų kaip pinigais, taip 
ir brangiais daiktais 
vanos ir bus išdalintos 
maskarade kaip 
ir pa vieniems - 
terims ir merginoms 
šimtai atsilankiusiu 
karadą netik 
smagiai laiką 
ir brangias 
Tik, žinoma,

plan in its entirety. Let us -be 
able to look back next ycar 
and point out def mitely the 
one 'cultural contribution wo 
have made. Let it be distinet- 
ly Lithuanian in charactcr if 
possible.

Let’s not be satisfied with

J. J. ZOLP
Real Estate ir laivakorčių 

agentūra

4559 S. Paulina St.
Trf Y.«d» 0I4S ...

EUROPA
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą 

Taipgi Keliaukite Populiariu 
Ekspresiniu Laivu

COLUMBUS 
Arba Nuolatiniai kas Savaitė Iš

plaukiančiais Gerai Žinomais 
-Lloyd Kajutiniais Laivais 

Informacijų Kreipkitės Pas 
Vietinį Agentą ar

JjJ ? North German boyd

3 šmotų 
tės, dabar už ...................... ,.....................
3 šmotų Jacąuard Velour setas, $155 ver
tės, dabar už ........ ......... ...........................
3 šmotų Mohair ir Maląuit setas, $159 ver 
tės, dabar už ....  i..... ......... ...
3 šmotų Mohair ir šilko Friese setas, 
$169 vertės, dabar už* ..................... ........
3 šmotų Mohair ir Maląuit setas, $175 ver
tės, dabar už ........... ..................
3 šmotų Mohair'ir šilko Frieze setas, 
$190 vertės, dabar už........................
3 šmotų Mohair ir šilko Frieze setas 
$175 vertės, dabar už ..............................
3 šmotų' Mohair ir Frieze setas, 
$255 vertės, dabar už ................... .1....................

2 šmotų šilko Frieze setas, $275 ver
tės, dabar už ... ...........   L.......
r . ■ , ■ * . . 7” ■1 > /f ♦ ‘ v ** •?

Nepraleiskite šių didelių nupiginimų. 
džiausį pasirinkimą musų Frontinių Setų 
Mes patys esame išdirbėjai ir mums nekainuoja daug

Lietuvių Viešbutis
W. NEFFAS, Sav.

2435 S. Leavitt St.
Tel. RooMvelt 3352

W. J. KAREIVA 
Gteen Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
• ir sviestą * 

4644 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1389

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

Of course, we join 
order to have good 

doing the things we likę 
others who enjoy the 
things. f

However, if the pųrpose of 
these, musidal organizątions is 
to entertain the. members on
ly, why then should such‘ or
ganizations claim a cultural 
aim? On the other hand, if 
the purpose is to instruct the 
members ' and aid in their 
education, that is a cultural 
aim, būt in one aspect only.

This is my point 
funėtion of the organization. is 
to aid the members only, why 
ask support from the audience? 
If we, the audience, are urged

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rocktfell St., 

CHICAGO, ILL.

Žmogus kuris nevažiuotų pusę 
mylios su sugedusiu automobi
liu, tankiai dirba protu visą 
dieną plėšiant galvą.

Toki bausme nėra sveika nie- 
keno nervams! Ji neišmintinga 
ir bereikalinga. Tabletas ar du 
Bayer Aspirin atleis galvos 
skausmą kievieną syk}. Dėlto 
atmink ši priimtą antidotą nuo 
skausmo, ir išvengk daug be
reikalingo kentėjimo. Skaityk 
patikrintus nurodimus ir rasi 
daug naudingų tikslų tabletam. 
Nuo galvos skausmo; sustabdyt- 
šalt;. Palengvint skaudžią ger
klę ir sumažint infekciją. Pa
lengvinimui nuo neuralgijos, ne- 
uritis, ir reumatizmo skausmų.

all llie pretty, hąndsoriic, and 
bright liappy faces of all the 
young folks vvhčthcr it be 
from South, North, Easr or 
West sielos. Ari cnjoyable cvc- 
ning is in store for each one. 
Again the affair is 
\Vhirl. The tune 
1931 (Sat.); \vherc 
Chicągo \Voincn’s Club, and 
'givch b\r the Kultūros Ratelis 
i’H be. there, will yx)u? A. K

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

Kaip jau buvo skelbta laik
raščiuose, visa to programo at
skaita, dar buvo palikę pinigų 
$23.25, kuriuos žadėjom sunau
doti ant Kalėdų, taigi ir su- 
naudojom.

Pirmininkas to Komiteto: J. 
Gedminas ir iždininkas V. Pru
sinskas supirko visokių daiktų 
už tuos pinigus ir nuvežė prie- 
glaudon, visiems ligoniams kai
po Kalėdų dovaną išdalino. Tai
gi likosi tie pinigai sunaudoti 
kur buvo skirti, nepaliko nė 
vieno cento. Visiems rėmėjams 
ir geros širdies žmonėms ta
riam

JfRUNUOJANTI^’ ' kosulys su
drasko jus, susilpnina. 'Sustab

dykit jį greitai su Severa’s Cough 
Balsam. Malonus, veiksmingas Pa
lengvina ’ kvėpavimą ir suteikia grei
tą, raminančią pagelbą. Užtikiinas 
per 50 met. 'Pas jūsų aptiekininką.

Vartok Severa’H Coid Tablets nuo Šalčio

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS, Sav. 

4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019

PER CH
6 DIENOS PEfc BREMEN

Dviemis Greičiausiais Plaukio 
janČiais Laivais

EKEA4EN

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas — musų 

specialybė

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 1155

Žmonės abejodavo ar Bayer 
Aspirin tabletai nėra kenks
mingi. Daktarai atsakė t:

’ M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
- namus * • 

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

to attend the prociuctions of 
the above-mentioned organiza
tions, sūrely we are entitled to 
šame čonsideration.

For our money and for our 
support, we should get some- 
thing in return, let us say, ar 
least a bit of pleasure in view- 
ing a delightful presentation. 
We are tire,d of being bored. 
We are eąually tired of calling 
amatuers, artists. Why not 
call a ’ spade ? Why should we 
submit to the šame, ąuaiity 
programs .as we have had for 
the past five, ten and fifteen 
years ?

Why 
dience, 
tions ? 
that our organizations 
we help support make a plan 
for a year and try to ėxecute 
that plan? How many have 
made such plans? Very few, 
I believe, if one can judge, by 
their past efforts? Let these 
šame organizations look back 
and ask themselves what of 
lasting benefit have thęy given 
us- — the long suffering au
dience?

About ten years ago, Mr$.

Tos, do- 
šiame 

grupėms, taip 
vyrams, mo- 

Taip kad 
ši mas- 

pasilinksmins ir 
praleis, bet dai 
dovanas laimės, 
reikia kuoįvai- 

riatįsia pasirėdyti, nes juk tam 
ir maskaradas bus.

Kiek teko nugirsti, baliuje 
rengiasi dalyvauti daug kitų 
kliubų ir lenktiniuoti savo skait- 
lingumu už pirmą vietą. Ren
gėjai irgi tariasi atsilyginti sa
vo rėmėjams, dalyvavimu kitų 
maskaraduose, visur sudaraųt 
dideles grupes.

Visi, o visi, »— jauni ir kas 
tik nori linksmai vakarą pra
leisti prašomi neužmiršti atei
nančio šeštadienio, bet būti ta 
vakara

jį imti 
skanūs gerti.

Sužinokite plačius j‘o vartoji
mus dėt motinų ir kūdikių. Ra
šykite ; dėl žingeidžios knygelės 
“Useful Information’*. Ądresuo- 
kit The Phillips Co., 170 Vanok

New York; N. Y. Ji bus pri
siųsta DYKAI.

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą, Phillips Milk* of 
Magnėsia. Daktarai jį prirašinė
ja per virš 50 metų.

130 W. Ratidolph Si. Ghicaio

P. Conrad
COMMERCIAL FOTOGRAFAS 

730 yVėst 62ud Street

Specialis Išpardavimas
Frontinių 'Setų

Musų kainos visados buvo žemesnės kaip kur kitur, bet 
dabar tai stačiai už pusdykę galima pirkti geriausius 
seklyčių

Dresių Dezaininimas 
n IR MADŲ DAILĖ

UžBičniimalR kurio moka didelę 
algų. ISmokit dezaininitno dai- 
ię, nubraižyti gražius rubus.

Kcra« niokinimaH prl- 
renga tai vietai i trumpų Jaiką 

Rašykite ar. ateikite dėl ne- 
... .lH L ’ !■ mokamos madų knygutes.

MASTER COLLEGE
3os. F, Kasnlcką, Princlp.
100 N. STATU ST., kamp.

LAKU ST. 10 augStas

YOURCTtS
Night and Morning to keep 
them CIcan, Clear and Healthy 

Wrfoe for Free **Eyc Čare,f 
or tfEye BeautyM Book

S,9B. OkioSuCMa^

K. R.
Afetr a ycar of silent dili- 

gent work, the time is nigh for 
the great 'affair of Kultūros 
Ratelis. Pretty gay čolored 
invitations are floating about. 
“What are they?” one asks. 
“Oh, those are the K. R. Girls* 
bids,” answers another. “Who 
are they?” asks another. “The 
K. R. Girls are the ones“ who 
gi ve such enjoy able and suc- 
cessful affairs.”

So again, this year as in for- 
mer years, .the ciub is having 
its big annual dance or rather 
its “Winter Whirl” at the 
Chicago Women’s Club, Feb- 
ruary 7, (Sat.), 1931. A great 
time is in store for each and 
every one. The place is char- 
ming and the music will be 
enchanting and thę lights ~ 
oh, — they will bedim—and 
—yes—flattering, and 
thing eise will be 
order to make th( 
Whirl” a gorgeous 
unforgetful affair.

A1J the young peoples’ or
ganizations in or about Chi
cago are invited to attend. 
Let’s get together< and get 
acąuaihted! We want to see

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

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

ENGLEW00D 5 840

•' ' ' ifi ....... iii

mediocre presėntations. Let us 
aim high. The audience will 
be with you if you stop mak- 
ing us pay for your good times. 
Gi ve us a little čonsideration 
and we shall be with *you to 
the end.

—Lcuisc P. Narni cnt i.

ARCHER FURNITURE
IŠDIRBĖJAI SEKLYČIŲ SETŲ. 

JOE KAZIKAITIS—KAZIK Savininkas

4140 Archer Avenue TeL Lafayette 9733

(Pacific- iųid Atlantic PhbtoJ 

La\vrence. C. O’Brien, chicagie- 
tis, Illinois valstijos legislatu- 
ros narys, sausio 6 dieną nu
teistas pusantrų metų baudžia
mojo kalėjimo Leavenwo-rthe 
ir $6,000 pabaudos už nęsumo- 
kejimą valdžiai daugiau kaip 
$75,000 taksų. v

NAUJIENOS, Chieago, ,111. 
v——....... ........ . ■>-. ,,, W I ■■ , ■

Nota Gugis,. while eonduetor of 
, įH|| a woman’s chorus attempte.d 

'V r'! sometliing in this direction. She
exporimented with stage light- 

scener.V development, e te., 
.. K r trying to give the publis rhore

than - just the sound of thė 
voices of the chorus. A t the 
time she received - very little 
encouragement.

Būt what has happened since 
then? Nothing, as i see it. We 
štilį expėriėnce the šame lack 
of čonsideration ior» the au
dience. So i f you who are giv- 
ing these .productięns want not 
only our financial support būt 
also our whole-hearted support, 
plėase consider the, audience.

Make a plan ' fdr l'he year 
(other thant to succeed fi- 
nancially). Try to rauke some 
definite contribution, even tho 
you fail to accomplish your

Aspirin yra trado žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidester of SaUcyltcadd

^2
>•

LIG

/■ 
1

ONINĖSE IŠBANDYTAS
■ * . . 4 ♦

Rekomenduojamas dakta
rų ir) slaugių.

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl moterų.

Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų.

Pardavinėjamas aptiekose.

Lydia E. Pinkham’s 
Sanative Wash

Lydia E. Pinkham Medicina Co.
Lynn, Mats.
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VERSTINO DARBO IDĖJA

Dvi atžagareiviškos partijos Vokietijoje, naciona
listai ir ekonominė partija, padavė reichstagui (parla
mentui) sumanymą, kad vyriausybė imtų bedarbius 
vyrus ir statytų kelių taisymo ir tiesimo, laukų sausi
nimo ir kitokių naudingų darbų dirbti. Bet darbo mi
nisterija, pasitarusi su centralinėmis darbininkų ir 
darbdavių organizacijomis, tą sumanymą atmetė.

Ir gerai padarė kad atmetė. Verstinas darbas 
prieštarauja šios gadynės kultūringų žmonių suprati
mui apie asmens laisvę. Vergija ir baudžiavos buvo 
verstinas darbas, šiandie verstinas darbas yra vartoja
mas tiktai kaipo bausmė — kalėjimuose ir katorgoje.

Nors tai atrodo labai keista, bet verstino darbo 
idėją dvidešimtame amžiuje ėmė gaivinti pirmiausia 
Rusijos bolševjkų valdžia, kuri save vadina “darbinin
kiška” ir “revoliucinga”. Savo galybės laikais, Leonas 
Trockis buvo sugalvojęs, karui su “baltgvardiečiais” pa
sibaigus, organizuoti “darbo batai jonus” ant to paties 
kurpalio, kaip kad buvo sudaryti karo bataljonai. Le
ninas, kuris visą savo gyvenimą vertėsi daugiausia pa
siskolintomis iš kitų mintimis (dažnai, nei be jokios kri
tikos), šitą “genialų planą” priėmė ir pavedė ji karo 
komisarui Trockiui vykinti.

Kariškai sutvarkytais “darbo bataljonais” sovietų 
valdžia bandė atsteigti pairusį pilietinio karo metų Ru
sijos ūkį. Sovietų laikraščiai tuomet būdavo pilni pra
nešimų iš “darbo fronto” — panašiai, 
juos užpildydavo telegramos iš “ 
Kronštadto sukilimas, darbininkų streikai miestuose • ir 
ūkininkų judėjimas sodžiuje privertė sovietų valdžią 
paskelbti “naują ekonominę politiką”, lir “darbo batljo- 
nai” buvo likviduoti kartu su visu “kariniu komuniz
mu”. Nuo 1921 iki 1928 metų Rusijoje veikė “nepas”, 
t. y. laisvė privatinio ūkio sodžiuje ir smulkios preky-" 
bos bei pramonės miestuose. Darbininkams buvo , lei- 
džiama eiti dirbti ten, kur jiems geriau patinka. Nega
lintiems rasti uždarbio buvo mokamos pašalpos.

Bet dabar “nepas” jau yra panaikintas, ir treti 
metai kaip sovietų valdžia ’ vykina industrializaciją; 
(“piatilietką”) ir kolektyvizaciją, griaudama prievar
tos keliu privatines įmones miestuose ir privatinius! 
valstiečių ukius. Nykstant ekonominei laisvei, dabai' vėl: 
ėmė atgyti ir verstinas darbas. Tiesa, vietoje Trockio 
“darbo bataljonų” dabar sovietai vartoja kitokias prie
mones. Viena, darbininkams uždrausta per dvejus me
tus, kilnotis iš dirbtuvės į dirbtuvę; antra, dirbtuvėse 
įvesta aštriausia disciplina (pav. darbininkas turi pats 
raportuoti vedėjui apie savo klaidas darbe); trečia, 
darbininkams įsakoma imti tokį darbą, kokį jiems val
džia duoda, ir jei kuris darbininkas pasipriešina, tai 
jisai negali gauti .darbo niekur kitur; ketvirta, tapo pa-; 
naikinta pašalpos bedarbiams.

z /

Šitos darbininkų suvaržymo sistemos rezultate Ru
sijos darbininkai šiandie kažin ar turi daugiau laisvės, 
negu kad turėdavo baudžiauninkai. Darbo pasirinkti jie 
negali, darbo vietą pakeisti — taip pat ne; į nepriklau
somas sąjungas dėtis uždrausta, netejsiųgaųi boso pa
sielgimui priešintis nėra jokio galimumo, streikuot ar
ba kitokiais budais kovot dėl darbo sąlygų pagerinimo 
yra skaudžiai baudžiamas nusįkaltimas, — tai kokios 
teisės dar jiems, iš tiesų, yra paliktos? šitokios padė
ties nepakęstų nė vienos pramoningos šalies darbinin
kai, 

n \ 1

Verstinas darbas, be viso ko, yra da ir tuo blogas, 
kad jisai yra laW neproduktingas. Juk ne be rpik$p 
Amerikos pietinės valstijos, kur vergi ja, buvo labiausia 
išbujojusi ir ilgiausia laikėsi, yra toli atsilikusios eko
nomiškai nuo šiaui-įpiu valstijų. TodeJ Rusijos bolševi
kai, panaikindami darbininkų ĮaĮsvę, niekų bųdp pega- 
lės pasivyti . kapįtųjigtjpeg šajis, ir jie O tajp 
sunktų syvus iš visų 160 milionų savo valdinių!

kaip pirmiaus 
karo fronto”. Bet

tai kokios

* ............
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ORGANIZUOJASI FĄišISTUO- 
JANTYS TAUTININKAI

* T 'į

“Vienybe” praneša, kad 
Brooklyne sąusio m. 11 d. įvy- 

» ko “entuziastiškas” vietos tau
tininkų veikėjų susirinkimas, 
kuriame įsikūrė Amerikos Lie
tuvių Tautininkų "Federacija. 
Susirinkimui pirmininkavo D. 
Klinga, o sekretoriavo J. Kru- 
žinaitis. Kitų dalyvių vardai, 
išimant Sagevičiaus, nepaskelb
ti. Rašoma, kad buvę išrinkta 
Federacijos valdyba, finansų 
komisija ir kitokios komisijos, 
bet kas i jas pateko, nepasako
ma.

Tuo budu tas “didelis būrys 
iniciatorių”, įsteigusių Tauti
ninkų Federaciją, kažin kodėl 
yra slepiamas nuo publikos.

Sprendžiant iš asmenų, vedu
sių tvarką tame susirinkime, 
galima betgi numanyt, kad tą 
naują organizaciją sumanė 
steigti žmonės, kurie neturi jo
kio - pastovaus nusįstatymo.. 
Klinga seniau buvo prisiplakęs 
prie socialistų (dar prieš skil
siant L. S. Sąjungai) ir važi
nėdavo po kolonijas, skaityda
mas “referatus” apie Markso 
(!) teoriją; paskui jisai pate
ko J. O. Sirvydo įtakon. J. Kru- 
žintaitię dirbo dar pernai prie 
“Kanados Lietuvio” ,ir laikėsi, 
daugiaus-mažiaus Lietuvos vai. 
liaudininkų nusistatymo; bet, 
pakviestas dirbti “Vienybes” 
redakcijoje, jisai savo demo
kratiškus ‘‘įsi tikinimas” paliko 
Ęanadoj ir pasidarė fašistų rė
mėjas. . ' -

Koks bus tos Tautininkų Są
jungos programas, dar nežinia. 
Bet kadangi jos dvasiški gim
dytojai randasi “Vienybės” pa
stogėje, tai nesunku atspėti, 
kuriuo keliu ji eis. Brooklyno 
laikraštis savo fašistišką veidą 
seniai parodė\(nors 'nęi-etai ji
sai puo tiesios fašistiškos lini
jos nukrypsta); ’ ir tame pačia-j 
me .savo numeryje, kur yrą j 
pranešta apie Tautininkų Fede- 
racijos įsikūrimą, jisai dar kar-| 
tą pabrėžia, kad laisvės ir de-! 
mokratijos principams jisai yra 
priešingas. Polemizuodamas 
^Naujienomis”, kurios pasakė, 
kad Lietuvos visuomenei turi į 
bųt grąžinta laisvė, jisąį, pavJ 
parej»kia.:

“Lietuva geriau pasitiki’ 
karžygiškais praktiškais ii' 
atsakomingais ląiįninkais, 
kurie išgejheįo <1 —
IM*) Lietuvą 1926 metais.” 
i? Jąiąvęs įr de-

mdkratmės tvankos, įąį girdi, 
“kūdikiškos teorijos”!

Lygiai tokiu pat kud.u atsą- 
ko ir bojąev^kąi, kuomet jįems 
kas nors pastebi, fcąd B^iojje 
privalo būt sugrąžinta žmo
nėms laisvė; laisvė įr demokra
tija. tai •— “buržuaziškas prie
taras” iarba “kūdikiška tęori- 
ja”) ; proletariatas turįs pąsį- 
tikėti raudonąja armija ir žval
gyba!

žodžiu, “Vienybė” skelbią 
juodąjį bolševizmą arba, kitaip 
Rakant, fašizmą, kuris neprf-; 
pažįsta valdžios, paremtus žmo
gių pritarimu, bet stoja už žmo-; 
pių pavergimą su pageliu ginty- 
puotos jėgos.

A. L. Tautininkų Federaciją Į 
šitą “idėją” ir skleis. Bet ka
dangi jau nuo seniau gyvuoja] 
įAmerikoje 'kita orgaajizacįij^ 
kuri turi panašų vardą,‘būtent,! 
Amerikos Lietuvių Tautinę:

VALDŽIĄ :
Parašė UNTULIS

Kodėl Prarastas Vilnius?
I . tk______ _____ __ __ —.. .. .......... ...............y-,..............4

tik viena vai-

Mes buvomę pastebėję, kad 
Lietuvos krikščionys, atakuo
dami dabartinę Lietuvos yal-, 
dŽią, eina prieš tuos “rašto 
Švento” žodžius, j^ad “kiekvie
na valdžia yrą i$ Dievo”. JĖhi- 

kunigų Marijonų orga- 
nas į tai atsako:

“Del to priekaišto, l<ad ka
talikai negalį eiti prieš vy
riausybę, nes kiekviena val
džia, yra iš Dievo, atsakome 
vyskupo. Reinio žodžiais: 
‘Taip, kiekviena valdžia yrą 
iš Dievo, to ne kiekviena vy- 

i rjausybė’/’ i
Vadinasi, katalikiškas moks

las draudžia eiti prieš valdžią, 
bet nedraudžia eiti prieš vy
riausybę. Bet tai yra scholasti
kos triksas, o ne rimtas argu
mentas. '

Kiekvienas supranta, kad vy
riausybė ir \ valdžia tai ne vi
sai tas pats. Tiksliai imant, vy
riausybe tai
džios šaka, būtent, administra
cinė. šalę administracijos dar 
paprastai esti teisumai ir įstaty
mų leidinio organai. Vyriausy
bė, teismai ir parlamentas kar
tu sudaro vąldžią. Bet^visi juk 
žino, - kad Lietuvoje šiandie 
tokio valdžios padalinimo į tris 
aiškiai atskirtas nuo viena ki
tos šakas nebėra. Seimas jau 
daugiau, kaip treji metai, bu
vo išvaikytas ir uždarytas; įs
tatymus dabar leidžia miniate- 
rių kabinetas,t. y. vyriausybe. 
Vyriausybė taip pat kontroliuo
ja teismus, nes ji skiria ir kil
noja iš vienos vietos į kitą tei
sėjus ir daugelį bylų paveda 
spręsti net kariuomenės “teis
mams”, kurie yra karo minis- 
terio žinioje. Taigi vyriAusybiė 
Lietuvoje šiandie tikrumoje yra' 
ne viena valdžios šaka, bet vi
sa valdžia,xir todėl aukščiau^ 
paduofąsąi yjrsltupo Reinio pa
sakymas yrą tuščias, be jokios 
prasmės, išsisukinėjimas.

• "Bet' jisai' yrd.^ įr' llėnuoširdus. 
Apą kartą mes minėjome, kad

• 1905. metais^ Lietuvos kunigą!, 
vadovaujami prąloto Antanavį-j 
čiaus, draudė žmones nekovoti 
prieš Rūsį jos carizmą, į nes: 
'ŠventrąŠtis''mokinąs kad “kiek-, 
viena ’ valdžia yrą iš Dievo”. 
Tai kodėl gi kunigai tuomet 
nedarę skirtumo tarpe ‘“val
džios” ir “vyriausybės”? Ir j ei
gą caras Mikė, jo ministeriri, 
gubernatoriai, policijos virši
ninkai ir žandarai buvo “val
džia iš Dievo”, tai kodėl norą 
valdžia iš Dievo Smetona, Tu- 

‘belis, xšakenis ir jų padėjėjai 
bei tąrnai, kurie uždarinėja 
klerikalines ateitininkų organi
zacijas mokyklose? s

čia aiškų, kad “Dievo” var
dą > klerikalai vartoja tiktai 
žmonių apgaudinėjimui ir pa
tys netiki tu^>, ,ką jie žmonėms 
skelbia. KaF prie caro jiems 
bųyo gerai gyventi, tai jie sa
kydavo, kad ta kruvina, dęspo- 
tišįsa rw valdžią esanti “jiš 
Dievo”; bet kai šiandie. Lietu
voje yra vadžia, su kuria 
jiems teko Susipykti (nors pra
džioje jie kėlė ją j padanges!), 
lai jąw. jie sako, kįąd 
žodžiai apie valdžios kilmę <“iš 
Dievo” -jai netinką! Ji esanti 
iie tįk ne “įš(xj>ięyo”, bet ir vi-’ 
sai ne valdžia,- 6 tik ‘‘vyriauąy- 
bė*’!- '' <

Klerikalų bandymai su “Die
vo” pagelba ^aiškinti politikos 
klausimus yrą didžiausias ąb- 
surdas. , .' / ,

t* J? ’* ■ «r'

acijąi^ 
/&oscį! 

varžytinėse gal Į$iaj) paaiškės; 
skirtumas. tarpe tąųtipinkų ir: 
sandariečių, kąš visuomenes at
žvilgiu nebūtų kejįk^pipga, jej- 
gu tik kova tarp tų dviejų sro
vių bųtų vedamą grypai įdėjL 
iriais ginklais.

:'V’ -■ J ------ -- -tf

tams po krįkštę praėjus buvo dar Lietuvę) mi
nios žmonių, kunigo nemačiusių.

Apie žmonių švietimą toj gadynėj—ko be
klausi! “Nekatįalikai trumpu laiku buvo pristei
gę 1500 pradžius mokyklų ir kelias auštąsias. 
Jėzuitai neįsteigė nė vienos, o savo kolegijose, 
bajjorams įsteigtose, ir Vilniaus Akademijoj ga
dino jaunas, sielas knygomis, gražių žodžią pil
nomis, davatkjnimu ir siundymu prieš nekatali- 
kus”—Nowaczynski. Todėl nėra ko stebėtis, kad 
Lietuva prietaruose skendo.

VI. Velniai, Raganos ir Teologai
Grigalius XV 4623 m. išleistame rašte šiaip 

pasakė: “Pagal gausumo Apaštališkos musų ga
lybės, šiuo raštu įsakome ir liepiame, kad susekę 
žmogų tikėjimo išsižadėjusį, su velniu sandarą 
padariusį, per burtus ir žavėjimus vieną ar ke
letą žmonių numarinusį tuoj aus paduotų teisda- 
riams; kurie jį pagal kaltybės didumo tur tokį * 
bausti”. Minėdamas tą Popiežiaus raštą Jurgis 
Tiškevičius žemaičių Vyskupas su kunigais su
sirinkusiais šiuos žodžius ištarė: “žavėtojai, 
burtininkai ir visi sutartis su velniais darantieji, 
turi būti kankinti ir iš draugijos žmonių išnai
kinti”. žavėtojų įr raganų teismą vyskupas Va
lančius taip aprašo: “žavėtojui savo kaltybę iš- 
pkžinus, teišėjai tuojau sudegintum laikė. O 
kad gynėsi ir sakėsi nęsumanus žavėti, teisėjai 
surišdinę rankas metė į vandenį ir veizėjo: jei 
veikiai skendo, laikė jį nekaltu, bet jei įtartas 
mokėdamas plaukti, bent kiek plūduro, teisėjai 
laiįte jį.kaltu”; Jog idem taip su žyniais ir ra
ganomis darė, pasirodo iš senovės rašto, kurį čia 
sutrauktinai iš Valančiaus “žemaičių Vyskupys- 
žešV išrašome;

m. birželio 27 d. Mes parašais savo 
išreikštieji, Dievobaimingai Panai, Kražių Klioš- 
torįaus šv. Benedikto perpetinei meldžiant nuva- 

, Žiavoh j Dirveny dvarą žemaičių kunigaikštijoje 
esantį perkratyti kalinių reikalą dėl žavėjimo 
apskųstų, vardais: Kuzmio, .Šaulienės ir Nam- 
šaitės^iš Kirklių. Męs teisėjai prisaikinome 3 
vyrus tais žodžiais: “Aš Ambraziejus ir Marty
nas Taipošaičių, aš Juozapas Rčpšus- siekiame

(Tęsinys)
Lietuvos Statute išskirti iš kunigystes 

prasto kiįimo žmonės (Uudzie narodu prostoho), 
o pelningos prebendos—tai duona Šlėktos su
narna. Tiesa, miestiečiams ir valstiečiams leis
ta būti vienuoliais ir kamendoriais, o gabesnieji, 
gavę mokslo laipsnį, galėjo palypėti net j kar 
nauninkus, bet Vilniaus kapitula dar 1829 m. 
naudojos privilegija neįsileisti į savo tarpą ne- 
bajorų. Iš baudžiavos per bažnyčią ėjo visas 
lenkėjimas. .

Baudžiava visų nelaimių priežastis, bet 
“smerkti vergovę butų lygu švenč. Dvasią smerk
ti, kuri liepia vergams šv. Povilo lupomis pasi
likti jų esamajame būvy ir nėkiek neįsako po
nams vergus paleisti” — vyskupo Bosuedo žo
džiai. “Dievas rojuje už gimtąją nuodėmę į- 
steigė baudžiavą ir valstybę, kurią Kristus įsa
kė, o jo įpėdiniai patarė išlaikyti; todėl negali
ma baudžiauninkų paleisti” — rašo Grabbvski, 
Trinitorių Ordino generolas, kurio tikslas vergus 
vaduoti. “Baudžiava nėra vergija, kadangi ba
jorai turi ant savęs karalių, o ponai ir baudžiau
ninkai netik kartu eina prie gvenč. Sakramentų, 
bet ir kąrčįamoj ponas prie, to pat stalo valgo 
savo kepsnį” — rašo Kaštelianas Jeziarski. Kol i 
šviesesnieji žmonės tenkinos tokiais 1argumen
tais, vyskupai galėjo karietomis važinėti, už
miršdami, jog tas, kurio vardu jie valdo, pėsčias 
vaikščiojo. . .

"i
“AŠ matąu milijonus sutvėrimų—viepi pus- 

nudgi, kiti vos miline prisidengę, ir vjsj njjJjudę,. 
susitraukę, nešvarus, nejaukus—$ų ąkys įdubu
sios, žandai įkritę. Neapvažųs i? kvąiįi, j# nė 
jausti nieko nejaučia, neturi jokių beveik min
čių ir tat jų laimė vienatinė. Į juos pažvelgęs 
spėriau tarsi galvijų radęs veislę, "ne Žiųęnių gi
minę. Jie gyvena rusyse ir luinose. Visą dieną į Viešpačiui D. Visagalinčiam, Traicioj šv. 1 esan- \ 
ponui dirbę, jie lenda į dvokiąnčįą pastogę iri 
ilsis ant nešvarių šiaudų su vaikais ir gyyuliaįp...^ 
Poną sutikę jie,eina pro šalį, akis į žemę midų-, 
rę, tardami: Garbė Jėzui Kristui! Aš negaliu 
atsistebėti, kaip jie begali dar pievą gįri>inriJ4 !”• 
^tai kokiais žodžiais svetimšaliui aptašo bau
džiauninkų būvį paskutiniojo Lepkų karaliaus; 
laikais. 1 • ‘

Dabar pažvelkim/ar daug kunigai buvo s,u-; 
krikščioninę žmonių, juos Menkindami. ‘“Lien- 
kiškos -^įkybos skelbėjai tik paviršutiniai .žiurė
jo, kad,1 per mišparus petik grptų .vargonaj/kad: 
ir bųgtųjs mųšįų/Jkad trobas'pustu, kad dides
nį- pakeltų bilsmą, ką girdėdami žmonės, pu- 
J ‘ 
kunigas Prąpuąjęnis. Ko benorėti, jei W' me- 

'■■•.v.- i
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J. Ascilla

Praeitį Prisiminus
'.s' " 'Į

Čiąm, aš Ąmbrazejus ant to, jog man pirmąją 
pačią vedant, Laurynas Kuzmys atėjo j vestu
ves savo ranka įbruko mano pačiai mėsos daly
ką, o iš to mano pati sudžiūvo ir mirė. Aš 
Mąrtypas siekiu ant to: važiuodamas į mišką 
radau Ęuzrnį imiežjų laiškus beskabantį ir į mai
šelį beriedantį, o aš Juozapas ant to, jog na- 

• muose Kuzmio buvau sužavėtas; kaipo teisingai 
riekiame, taip tegu mums V. Dievas padeda, o 
jri neteisingai, Vieš. Dieve, užmušk mumis”. 
Taip, prisaikinųs, J.iępęm Jfuzmį žudyti (tortu- 
raisb o paskiau sudeginti. Magdalena su 
Lucija, nors’’ įieverčiįjnbą Sį^ką išpažino; kad 

. - .... ... , r.... ... .. . _ ? išreikštų kitus žynius su raganomis, liepėm žu-
siąu pagonys, ^u baime, kniubo ant žemės”--rasoJ dyti (torturais laužinti), o paskiau sudeginti.

- -- daugiau)

. ■ -i. - 7--». ■ ■. : •
sus jautėsi kokjs tai entuziąz- 
fiąąs. Jferivių dripos ir mu- 
riko# paršas visą wes- 

ir piliečiai išstęv^jo gatvėse 
per visą naktį. NMas ne- 
>auė ąpje antegą. Ypač daibj- 
mbkri r ma»č, kad jau daba,n 
jjems : tikrai rojus atsidarė. 1

sąv»

Penktą dieną atlaidai pasį* 
jbaigė. ‘ Viri sugrįžome j fabri
ką..' Jš įkarto pradėjo vaizduo
tis kas tai ne taip, kaip buvo1 
tikėtasi. Visur prasidėjo vieši įr 
slapti areštai/ Pirmiausia buvo 
su&ifeštUotas fabriko vedėjas įr 
da fcsįi '-dpfeinieriai. Po tam

ir 4ai*bįbinkų (arpe. Dau/ 
gūųsia buvo areštuojami rieti- 
nio 'I^olitėjkniėhos Inrtituto rtu-; 
derttal, k$ię fabrike dirbo kai
po praktikįmtai; Areštuojami 

‘buvo kad jie buyo kitę 
ji dauį^aų pasiturinčių šeimy- 

ų’‘ " 
i^yąs h;

(Tęsinys)
Per tą laiką kąip baltųjų/ 

taip ir svetimų šalių visi karėj-; 
viai turėjo palikti miestą, pįer 
tą laiįą miestas pergyveno ko-, 
kią tai misteriją. Dieną ir nak-: 
tj visur mirtipą tyla. Krautu
vių durys i užrakytos, ant ląn- 
gų storos geležinės langinycięs. 

.Ant gatvės tik retkarčiais pa
sirodo. žmogus riviliųąąe ru- 

. bųose ir tai ;gąl .būt tik 
• valdininkas arba svetąnša^s/ 

Darbininkai ir šiaip piliečiai 
bijo ir nosį iškišti pro du^ 
kad hegavųs nUo bėgančių j- 
niršulių baltųjų kareivių kultoj 
į kaktą. Visur tik ir matėsi/ 
kaip ' j.dukg otieji keikei ^aSj^Tn^jtoas bri areJ- 

sp buna»s lakytį pe
miestą ir gabeno į laivus vįs^ 
ką, ką tik galėjo paimti. 8$ 
valdiško bąpko pešė paskutinę/ 
apkslo plytas ir per por^ yers- 
tų jękįs gyvas sutvčripiąs .(iš
skiriant ginkluotu kareivių ^i- 
les)' negulėjo Taip
praėjo 3 djepos. Ket-viri;, apje

i . ĮI.IIĮI ...llll liljBrii. I! . ........................r-

“KOVAf’( Lietuvos social
demokratų užsieny laikraš
tis. Galima gauti ^Ji^ųjie-

-■ r ■ ■ . ' • '! . •• : , k' > ’

hose”.

1 '1
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įšąląs tuOj buyo 
x fos, o apie se- 

užmokestį neib,aliuviais ^p)ei<|b miestą, ‘ o 
apie 4 v* į mįestą įėjo rąa^o- 
nop .ąrmįja.,

Viskas tarytum atsikėlė iš | Kaip baltieji, taip ir raudiniieji 
kapo. Tokios r minios žmoi 
užliejo miesto , gatves, 
dar Vladivostokas • nebuvo nįą- 
tęs. ? Pirmiaįsia būriai raudo
nosios armijos žvalgybos j iš 
dviej ų pusių5 apsupo; miestą , ir j 
įjojo tyliai j Vrflų.V Fersitikri- 
iaę,' lcad mieste . perą bafltųjų, 
davė žinią armiją!; kuri tiioj;
pradėjo riti į miestą; ’ Armijos 
ėjimas tęsėsi n'Uo? 4 v. vaką^’o 
iki pietų kitą dieną. Pas vi- 

• . i/-v?ž ■

taj ne iej i dariaiūnktj.

wką mumiją, kurdiško

■ Jkip pjąėjo apie 2' mėnesiai.

o butu savininkai duris
* - v. * .aJ< _• '.4 * ;< f f<*' • * . •

Wf> v w 
iii . nebuvo jš 

kokios pa- 
. .,, . .inkafr .pradėjo

sujvMąW prilipo lieįpio"gįr 
1ą.: ;f>a buvę vkųs viena viltip, 
—taVpasklidas “gandas, kad f

Vladivostoką atvažiuoja pats 
visos Rusijos Storasta Kalini
nas. Ir iš tiesų neilgai laukus 
jis pribuvo. Buvo sutiktas-sų 
didžiausiomis iškilmėmis kaip 
iš armijos, taip ir darbininkų 

yal-x 
diskas įstaigas, atvažiavo j 
mus fabriką. £įa jau visa dar
bininkų viltis išnyko. Iškočio
jęs. darbininkus, kad jie per ma
žai dėjo.aukų ir uždėjęs kryžių 
ant knygų, kuriose buvo užrš- 
^ytą per 6 mėnesius nemokėtos 
darbininkų algos, sau ramiai 
išyąžiavo.

. Buvęs komunistų galva' Toli
muose Rytuose, kuris turėjo 
daugiausia jt^kos ^arbjninkuo- 
•se ir palaikė jų kantrumą, 
Michail PavloviČ (jo pravardė 
labai retai buvo minima ir iš
slydo iš atminties) parašė Ka
lininui įęišką ir pats nusižudė 
paleisdamas iš revolverio kul
ką tiesiai sau į .smegenis. Jo 
kųnas buvo slapta išvežtas, ir 
kur tai palaidotas, o pačiai ir 
jo artibuems draugams buvo 
uždrausta apie taj kalbėti.

Sovietų valdžios galva pasi
elgė tikrai krikščioniškai. Ant 
darbininkų vargo, skurdo ir 
mirties kapo pastatė kryžių. 
Tiesa, iš kanto gal nekurie pa
tikėjo, kad dabar ypa darbinin
kų valdžia ir viskas jiems pri
klauso, bet kuomet '‘savinin
kus” iš fabriko, pradėjo šim
tais kas dieną varyt lauk ir j 
metus laiko liko iš 4,000 tik 
700, tai tuomet jau visi aiškiai 
pamatė, kad jie yra tokie pat 
“<ejA»,iįi.ukai” sayjj fotajke, 
kiaiš jie buvo ir prie caro val
džios. ' Tik dabar liko da la
biau suvąržytį jr kiekvienas 
ištartas nepalankus žodis skai
tėsi kontrevoliucionišku m u.

<<3alas)
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Bedarbių Šelpimo Reikalai
• - ų ttudio paskaitos

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

' Ofiso adresas:.
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY ,
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Ofisas atdaras 

Panedėliais, Seredomis ir 
Pėtnyčiomis z 

Valandos; nuo 9 iki 11 ryto 
tiktai

Sausio 14, 1931
Panedėlyj ir Seredoj išduota 
« maisto dėl:
Mrs. Jucius, Strogis, Daujo

tienė, Zabarauskienė, Matulevi
čienė, Lileikienė, 'Baldauskienė, 
Baubin, Andrulis, Steponaitie
nė, žiezkienė, Matulevičienė, 
Pranaitis, Petraitis, Daukšas, 
Grigaliūnienė, Saviščiutė, Jos. 
Luneckis, Petras černauskas, 
(Periokas, j. Dapkus^ Norkus, 
Baikauškas, V. Petrauskas, J. 
Ambroz, J. Ūselis, žemaitis, 
P. Petkus, JojpTjinas, Vaivodas, 
J. Klosteraitis, Jos. Ambroz, 
Ant. Ralis, A. Andrulis, J. Go~ 
tautas, Balys, Ambroz, Misiū
nas, RUib^s, Jos. Sakalauskas, 
Ant. Zekaitis, Mitchell, Nor
kus, Shepkauskas, Poška, Juš
kienė, Jucienė, Daujotienė, 
Strogis, Katėnas, Steckienė, 
Frank Tverijonas, Milius, Ste
ponaitienė, Zakaitis, Petraitis, 
Norkus, Poška.

Duota drabužių:
Mrs. Baubin, Balys, ‘Ant. Mi- 

levičia, J. Tutoraitis, Ghas. Ma
tulionis, Miss J. Kuzis, D. Ja- 
k u bau skis, Juraškevičienė, Dau
jotas, Zabarauskienė, Misiūnas, 
M. Mačiųlskienė, Milius.

Gauta nuo gerų žmonių 
r drabužių: -v

O. Savickas, 5238 W. Madi
son St., vyriškų iy vaikų dra
bužių.

Mary Lenskienė, 3559 South 
Wallače St., čeverykų dėl 
terų ir vyrų. •*

Gauta pinigų:
Gauta nuo geros širdies 

terš 50c.
Kazys Kazanauskas, 5439 

Broadway, aukavo bedarbių 
naudai $2.00. *

John Miškienis, 3138 South 
Auburn Avė. $2.00.

Labai dėkojame Tamstoms. 
Jūsų auka prisidės prie nupir
kimo maisto ir anglių musų iš
tirtoms

mo-

mo-

šeimynoms.

matraco dėl kūdikio.
iš musų bedarbių pra-

ir neckbones”., Kitą kartą 
smulkmeniškai pažymėsiu dau
giau apie tai.

Viešųjų darbų departamentas 
ruošia eilę paskaitų per radio 
apie miesto pagerinimo darbus. 
Sausio 19 d. Col. Henry Allen 
apie Chicagos vandens sistemą'; 
Sausio 21 d. Carl * Gaensslen 
apie Chicagos upės pervažiavi
mus; Sausio 23 d. inžin. Jos. 
Verslius apie tunelių statybą. 
Paskaitų pradžia 6 vai.. vak. 
Stotis WCFL, 970 kilocycles.

south parkų komisijos. Į re
montuojamų gatvių planą įei
na Marąuetto kelias tarp Mar- 
quette ir Jackson parkų ir pra
važiavimo remontas nuo 'Jack
son parko ligi Calųmet parko, 
pradedant nuo 67 st. ligi In-

na

diana linijos.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o piano 

darbu busite užganėdinti.

Lietuviai Gydytojai
Pbone Canal 6222

Garsinkitės“N-nose”
Pranešimas aukau

tojams

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 !

2314 W. 23rd PI., Chicago 
» 

SKYRIUS t
1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927 
----O--------

Didelis smagumas

Visi 'geri žmonės, kurie au
kauja bedarbių pagalbai pini
gais, maistu, rūbais, gali per
duoti j Bedarbių Šęlpimo Ko
miteto ofisą, 3224 South Hal
sted Street, KASDIEN #NU0 
RYTO LIGI VĖLAM VAKA
RUI. \ . /’

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pirmas slapiųjų laimė
jimas Springfielde

Pirmas skaitymas praėjo 
balsais prieš 59 balsus

79

Vakar dfeną .Springfielde ėjo 
karšta kova dėl prohibicijoš 
Illinois s valstijoj palaikymo ar 
pataisymo. Priėjus prie pirmo 
balsavimo, prohibicijoš pašali
nimo balsų pasirodė 79, ir sau
sųjų 59; 15 atstovų nedalyva
vo posėdyje.

Atstovas Michael Igoe kar
štoj kalboj pareiškė “Čia svar
stomasis bilius yra už pašali
nimą kratų ir areštų dėl pro- 
hibicijos Illinois valstijoj. Tai 
yra reikalas, kurį patiekė Illi
nois balsuotojai laike paskuti
nių rinkimų. Balsuotojai 500,- 
000 balsų dauguma pasireiškė 
už pašalinimą. Paskubinkime tą 
bilių, fr padarykime iš to kuo- 
didžiausį klausimą taip greit 
kaip galima.”.

Atstovas Grandy pasiūlė tuo
jau pat eiti prie antrojo skai
tymo; jį parėmė 42 balsai iš 
Cook County, penki * susilaikė 
nuo balsavimo.

Bedarbių surašymas 
prasideda rytoj .

Illinois socialistų kon
ferencija

Illinois valstijos Socialistų 
partijos komitetas šiokia kon
ferenciją ateinantį sekmadienį, 
sausio 18 d. lygiai 10:80 vai. 
ryto; .vieta — Workmen’s Gir
ele Lyceum, Room 1Q; Kedzie 
ir Ogden Avė., Chicagoj.

Konferencijos tikslas: Orga
nizacijos reikalai ir ateities dar
bų planas Illinois valstijoj. 
Kiekvienas narys gerame sto
vy turi balso teisę konferen
cijoj.

Nedarbo cenzas
Tikslas, surašyti visus kurie 
turėjo darbą, tik dabar nedirba

Pypkės ir 
Cigaretę 

Ruky- \

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- T>TT nosyje, burnoje 
* ir gerkle je

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas,. iŠrtaikint'i pe
rus? neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėvės

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn
CHICAGO, ILL.

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

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. Tef. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 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 Milivaukee Avenue, Room 209 

Kampas Nortb Avė. ir Damen Avė.
Vai.: I iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Brunsutick 4983
Namų telefonas Brunstvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Įvairus Gydytojai 
Phone Armitage 2822 

DR. W. F. KALISZ 
. 1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį
----------------------------------------- r , -■ .

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. Midvay 5512 ir 
Wilmette 195

Ralph C.£upIer,M.D.
CHIRURGAS

Oakley it 24 St. Tel. Canal 1712-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

3 iki 8 vai. vak., Utarninkaia ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

BUTKUS 
Undertaking Co.

1 P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Tel Canal 3161 •

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso vx odos:

9 iki 12. 4 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46tb St. Cbicago. III.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: .3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 I tb Street

Valandos: I—3 po pietų. 7—8 vak 
Nedėlipmis ir šventad 10—12 diena.

Prašo
Viena

šo matraco dėl savo 18 men. 
mergaitės. Turi lovikę, bet ne
gali vartoti be matraco. Kas tu
rite, malonėkite aukauti tuo
jau, nes bile dieną šita šeimy
na susilauks kito kūdikio. Bu
tų labai gerai, kad galėtumėt 
pristatyti į vietą. Galite gauti 
adresą Bedarbių Šelpimo .Ofise.

J. Žymontienė.

Gauta maisto:
Nuo Mr. ir Mrs. Frank Stoš

kus, 5159 S. Morgan St. Gavo
me labai daug maisto. Mėsa bu
vo šiandien išdalinta. Visi ga
vo po gerą porciją “spareribs 
---------------—t----------------------

Buy glovęs with what 
it savęs

Nėra reikalo
m"- uTL
SSS-n
Ha. ' Be to

N8ra reikalo moą<U ®0car 

iM

LI5TERINE 
TOOTH PAŠTE 

25e

Federalė valdžia pavedė įga
liotiniui H. J. Rockhill praves
ti bedarbių registraciją ir 800 
darbininkų jau pradeda darbą 
iš pat ryto. Valdžia nori turė
ti visas žinias ligi kovo 1 die
nos.

Chicagos bedarbių gelbėjimo 
fondas ligi vakar dienai pasie
kė $3,602,500. Ligi $5,000,000 
dar trūksta apie' $1,400,000. 
Laikinai padėtis esą gerėjanti.

Shmelling- - Stribling 
muštynės Chicagoje?
Susitarta, kad ateinantį bir

želio mėnesį turės įvykti vie
nos’ didžiausių bokso kumšty
nių; vieta dar nenustatyta, ta
čiau kumštynes • organizuoja 
Madison Sųuare Garden Cor
poration of Illinois. Kumštynes 
bus tarp Schmellingo ir Strib- 
lingo dėl pasaulinio čempiono 
titulo. Laimėtojas turės rude
nį persiimti su. Primo Carnera. 
Jack Sharkey pasiuntė rengė
jams telegramą, pareikšdamas 
savo pretenzijas. .

Daktaras /
Spetialistas iš

■' mus nugaroje, košė 
Jeigu kiti negalėjo ji. jums gali pajJ.r r 
tūkstančius ligonių. Patarimas d 
5“11?“

wėst ado St*. Kampas U

United States Biireąu o'f the 
Census ruošia naują nedarbo 
cenzą. Surašytojais yra pakvie
sti tie patys žmonės, kurie dir
bo gyventojų surašymui perei
tą balandžio mėn. „^Kiekvienas 
surašytojas lankys šeimynas, 
gyvenančias savo distrikte,. su
rinks vardus šeimynų galvų ir 
šeimynos narių, taip pat už
laikomų samdinių ir burdingie- 
rių. Taip pat surinks žinias, 
ar šeimynoj randasi žmonių, 
kurie turėjo apmokamą darbą 
ir dabar , jo neturi.

Jei šeimynoj nesiras tokių, 
kurie galėdami dirbti ir dirbę, 
dabar yra be darbo, tai toliau 
nebus iš tokių imama jokių in
formacijų, tik bus užrašinėja
mi tie, ką dabartiniu laiku ne
turi darbo, kaip šenai bč daF- 
bo, kokidj pramonėj *dir*bo, ir 
kitokias reikalingas informaci
jas, kad galima butų sudaryti 
tinkamą Vaizdą apie bedarbes 
padėtį mieste. ' ,

Federalė valdžia prašo pagal
bos iš visų lojaliu piliečių, pa
dėti tikrų tikriausias žinias apie 
bedarbę. ! , 1 ' '

ReikaląUjh. 0^ 
dėl Missisšipųj < UpŠs
Majoras ir Jkorili-

tetas nutąFė FėilchįaViti Vėldžibs, 
kad nelaukiant paleistų ApyYšr- 
tai $320,000,000 .Mis^issiįi^i 
upės Sutvarkymui, kitaip 
baimės, kėd gali pasikartai ppv 
tvyniai, kaip jau būta IMV 
m. Tada federalė valįžii Pį'’ 
skyrė $340,000,000 tiėipfe 
bams, bei esą dar tik $Ž0,- 
000,000 gąuta.

Druggan nuteistais 'hi
tams'kalėti

I- —------------- , , : į

Garsusiš gengsteris Tcrįry 
Druggan, kurį teisėjas Lyte še
nai laukė, bęt.tas ąpsim^sdayo 
dešimtimis ligų ijr galop vi^ai 
buvo pasįslėįręš, ‘cl^!bar patėko 
į teisėjo Lyle rąiikas iV tas 
jį pasiuntė' j kaįėjjtnų viįsitįnš 
metams. . ' ‘ '

South parkaftĮS $5$w,* 
000 bohdsai 
,T^_—

Propozicija TšTėlMi ’5~ Yni'lij'O- 
hų bcįi’dsūs lt patiekti Vąshrįo 

‘24 d. bilšavimąms patiekta 
--------- ------------------------------------

WISSIG, 
.... Paštu»rma kart 
Seno Krajaus

vyru ir moterų
JUSIOS te tmiOYDOMOS JOS YRA 
plaučiu, inkstų ir puslesi užnuėdijimų 

atlm gąlvęs gkąųsmųs, ekąuę- 
skaudejimų ir paslaptingas ligas.

‘ _ L’ wflMtikrGikite, ką
loja per..daugeli metų irligydl
4 OĮFIS©' VALANDOS: Kasdie

\ I 
eiter‘ W iCrrirfotd

SISENft 
r rilvo, pli

4, gėrklša skaudėjimų
“ ateikit® čia ir

akuoja per daug
TO1*. “

vąk. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v.

Pašalink Kosulį Salti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus
Itri A:., * ; x

Visose aptlekoso—Mo ir 65c puodukas Ir 
dūdelė. ChUį'^’5 <lon«ve8-

Geresnis nei MviStard Piaster
• /-Į *_________  'T •» _ _ _

gtabiomi
, Telefonas.-.Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška,, Koplyčia' Dovanai 

Turiu automobilius visokiems *reika- 
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ĮLL.

Lietuvės Akušerės

nno

Physical Tberapy &
/ Naujoj vietoj

6109 South Albam

St.

Avenue

AkljįiGydy tojui

9252

b t i e 
duodu 
eleetrie

Pbone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, < 
massage,
treatment ir mag- 
netic blahkets ir 
t. t1. * Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Vidikas- 
Lulevičienč

AKUŠERKA
3103 S. Halsted 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos:
8 jlęi 2 po pie

tų ir nuo 6 iki
9 vai. vakarė

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
-— ,viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr. 2423 Mest Marquete Rd. Valan
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospect 1930.

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

MRS. ANELIA K. JARUSH
Midwife

Ofiso telefonas Virpinta 0036 
Rex. Tel. Vau Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 |r 
0 iki 8 vakaro. Nedėliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namu ofisas North Slde
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: r 
nuo 9 iki 11 valandai rytp 
nuo 6 iki 9 valandai Vakaro

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Saite Street
Room 1701 Tel. Randolpb 03} 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak* 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos :— 7 iki 9 vakare
Olis—Utam., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasallė—Pan., Ser. ir PėtnyČ’ios vak.

Pbone Franklin 2460

Leonas S. Ml__’

IGN. J ŽOLP
Pigiausias Lietuvis 

hieagoj

'■1 Phone 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

ikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St. 
t , Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

iet

1646 W. 46th St?

TefefonaP

BouleVard 8413 

1327
W^as.' j

•***

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

' BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se vijose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
\ veltui.

3103 S. Halstcd St. 
| Cbicago, III.

i i i e

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervučtumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaisp 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai įkibius. Visųpse atsitikimuose 
egzaminavimas daromais su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų, . , . ' •
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phofie boulevard 7589
, • _—o—

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Rcsidencc Pbone Hemlock 7691

PRANEŠIMAS 
Phone Boulevard 7042 

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas 

Pagrįžo į seną vietą 
4645 So. Ashland Avė. 

virš Maršhall Drug store, arti 47 St.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS ' AKIŲ SPECIALISTAS

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

52. East 107th St
kampas Micbigan Avė

Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti.

Tel.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas' 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

PIGIAUSI8 LIETUVIS 
Į GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

bų išdirbystes.
■ JOFISAS:

> 668 ^W. 18th Street 
Tel.' Canal 6174 

įfljir SKYRIUS:
v 8238 B. Halsted St. 

Tel. [Victory 4088

Simpatiškas—
Mandagus- —ji
Geresnis ir pi-B

tų patarnavi
mas?-

4605-07 S.Hermit^ge A ve.

4447 5o. Tattfidd Adenite 
Tek Lafayette 0727 

; SKYRIUS
' ' 14.16-Sb. AWCt., Crdero

t"-skW94
3201 Auburn Avė.

Ofisą? ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

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

8

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Pbone Boulevard 8483

DR. jMARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 6 iki 8 vai, vakarė 
Sekmadieniais tnuo 10 iki 12

A. A. SI AKI S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
\ Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

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

.jNamų Tel. Hyde Park 3395

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

prąktikųoją virš 20tft 
46‘49 S. Ashland Aut. 

kampas 47 St.
Ttf. 'BuMevatd 6487

Lietuviai Gydytojai

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

T?l. Calupier 3294 
Nuo 9 iki rl ž vii. dienus ir 
nuo 6 iki 9 valandos' vakare

' 7 ■ i. . ■

. - Įvyrąs -Gydytoj^ ?

DR. HERZM A N
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., jn^oli Morgan St.VafapdotL nne pietų ir. 

nuo 6 iki 7:30 vul. vakare 
T ęt. >110“ '

Rezidencijos telefonai
South Shbre 2238 ar Rdndolph 6800

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 IV. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolpb 6727 

Vdkatdit 2151 VV. 22nd St. nuo 6-9 
Tclepbone Roosevelt 9090

Namie 8-19 ryte. Tel. Republic 9600

A. L. Davidonis, M. D.
4910 S(h Michigan Avėhue 

Tel. Keh^ooS 5107
VALANDOS:

hud 9 iki II vaizdai ryte: 
nuo 6 iki 8 viTaudii vakar*

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
'4729 South Ashland Ade., 2 lubos 

CfclCAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų . 
OFISO VALANDOS:

Nuo’ 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
Vą1. f b įiUtti ir itub 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedčl. bųo lO ikf 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

S. La Šalie St. Roofti 730 
Tel Central 6890 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 8525
—į,,;!

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414

One North La Šalie Bldg.
One Nortb La Saite St.

(Cot. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso Tek State 2704: 4412

1 ' ....................................... .............. ■

JOSEPH J. CrRISH
Lietuvis Advokatas.

46} I So. AMuit Aot.
Tel* Ęou|evard 2800

Itez. 6515 &. Rbckuiėll 
Tel. Republic 9723

St.

Aujj,
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“NAUJIENŲ” KONCERTAS 
Įvyks Lietuvių Auditorijoj sausio 18 d; -

Pradžia 4 vai. po pietų

Koncerto Programas
Koncertas bus nepaprastas.
Chorai, solistai, baletas, or

kestras.
Pirmiausia pasirodys- An- 

drcevų mokiniai, kurie pašoks 
vieną šokį. Po to seks Nina 
Miraeva, “Pctruškos” kliubo 
artistė, kuri padainuos keletą 
čigoniškų romansų ir liaudies 
dainų.

Andreevų trio išpildys kelis 
charakteringus šokius.

Operos < 
dovas, kuris turi labai gražų 
baritoną, sudainuos kelias dai
nas.

Po to seks “Birutės” cho
ras su Rimkum ir kitais so
listais priešakyj.

Pirmą programo dalį baigs 
“Pctruškos” kliubo artistai, ku
rie išpildys vaizdelį “čigonai”.

Antroji programo dalis bus 
tiek jau įdomi ir įvairi. Atsi
darys Su simfonijos orkestru, 
kurio soliste bus p-lė V. Čepu- 
kiuttl.

Paskui dainuos Anelė Sala- 
veičikiutė-Steponavičienė. O ant 
galo, pasirodys “Pirmyn 
ras, kuris 
pritariant.

Pradžia 4 
si vėlinkite.

cho- 
dainuos orkestrui

vai. po pietų. Ne-

dainininkas G. Neli- (Pirmojo “Naujienų99

koncerto programa
1915 metų vasario 21 dienų

Lietuvių-Latvių va
karas-koncertas ' ’ • • *■ " ' ' ' ' S ‘ X ' ■'» •' {— ... ;

Lietuvių draugas, ir giminai'- 
tis, latvis artistas Leonardai 
Brun valdas su grupe lietuvių 
af4istų-eių rengia koncertą iš 
lietuviškų ir latviškų muzikoj?, 
veikalų ateinanti trečiadienį, 
sausio 21 d. Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted st. Pra
džia 8:15 vai. vakaro.

Brunvaldo sumanytoji “Lie
tuvių-Latvių Unija” pereitą va
sarą Tabor Karmoj matyt, jau 
pradeda duoti ' gražių vaisių; 
per Naujus Metus Ghicagofc 
Latvių kolonija buvo pasikvie
tus lietuvius menininkus, p. 
Sabonius ir p-lę Ančiutę jiems 
programą padėti išpildyti, da
bar jau abieji bendrai rengia 
koncertą, ateityje galbūt ir dar 
tankiau turėsime tokių drau 
giškų pramogų sykiu

Kor.

NAU JlIljjN 
.. .....

joRiiį nosuįikithų^ nors 
fiai ir valdyba *štišM.eda iš skir
tingų pažiūrų žmpnių..' , ■

? Draugystė šiais iftctai's renr 
gė vakarą, 'kuriamo buvo išda
lintos dovanos nariams; hesir- 
.gusiėms ir išbuvusiems drau
gystėj 10 liietų; Vakare buvo 
priimami nauji nariai; jaunes
nieji buvo priimti be jokio įsto- 

už

Lietuvių 
Dainos

Sausio 25 diena I

“Nau- 
mums 
artis- 
prieš

iš WHFC. Radio Stoties, 
1420 kilocycles 

šį vakarą.
Pradžia 7 valandą iki 8tai 
vakare duodamas Budriko 

Krautuves

programos
nuo Nau-

Pirmųjų
Gyvavimo

Brunswick Ra- 
15, gražus ka- 
radio vertas 
vardo. Kaina

Naujas 1931 
dio, modelis 
binetas ir 
“Brunswick”

S 159.00
su tūbomis

Budrikas duoda $50.00 nuo
laidos ant seno Phonografo 

arba radio.
Naujas Midget Radio už

S34.00
Lengvus Išmokėjimai,

Lygiai metams suėjtis nuo 
“Naujienų” įsteigimo (vasario 
19 d. 1914 m.) 1915 /m. vasa
rio 21 d. Pilsen Auditorium 
buvo surengtas pirmasis 
jienų” koncertas. Dabar 
įdomu prisiminti, kokie 
tai atliko tą -programą
šešiolika metų ir kokią, progra
mą tada patiekė.

Išleistoj spęcialėj 
knygelėj \ “Atmintis 
jienų. Paminėjimui 
Metinių Naujienų
Sukaktuvių” randame:

Programą išpildė: Brolių Sar- 
palių Orchestra; Chicagos Liet. 
Socialistų Vyrų Choras ir šie 
artistai: F. Jakutis, tenoras; 
O. Paculat, fleita; P. V. Sar- 
palius, smuiką; F. Stesikal, kor
netas ; P. Stogis, basas; J. Stan
kevičius, F. Jakutis, P. V. Sar- 
palius ir P. Stogis, kvartetas 
ir deklamacija F. šoblinskaitės.

“Naujienų” štabą tada su
darė P. Grigaitis, Pirmasis 
Naujienų redaktdrius; Kazys 
Gugis, Naujienų Bendrovės pre
zidentas; Antanas Lalis, Nau
jienų Bendrovės sekretorius; 
Kleofas Jurgelionis, redakcijos 
narys; P. Galskis, Bendroves 
vice-prezidentas; J. P. Markus, 
Bendr. iždininkas; Kaz. Jamon- 
tas, generalis agentas; A. Le- 
beckis, spaustuvės formanas; 
A, Petraitis, Vincas Mišeika, 
A. Vasiliauskas, M. Petrauskas,
J. šmotelis, J. Buragas, P. Ma- 
liorius, A. J. Karalius, A. Sida
ravičius
Lilija žilvičiute, stenografiste;
K. VaraŠius, knygvedis; J. Si
rutis, vyresnysis linotypistas; 
V. Šileika, zeceris; P. Indrele, 
linotypistas; J. Klevas, A. D. 
Kaulakis, zeceriai ; S. Baleišis, 
ofiso darbininkas,' S. Girsh, 
presmanas; K. Kazlauskas, eks
peditorius; D. Jokūbaitis, namų 
prievaizda.

Ateinantį sekmadienį turėsim 
septynioliktąjį “Naujienų” kon
certą Lietuvių Atiditorijoj.

Sausio 25 diena yra kaip 
bile kuri sausio diena, (ai yra 
lygiai vienas menuo nuo Ka
lėdų. Bet šį kartą Chicagai sau
sio 25 diena bus tokia diena, 
kokios dienos dar nebuvo. Tai 
nebus sudna diena, bet tai bus 
Budriko diena, Lietuvių Radio 
kontestantų koncertas, Ash
land Auditoriume.

Chicagieči-ai per ilgą laiką 
girdėjo įvairiausius balsus dai
nuojant, bet ligi šiol neturėjo 
galimybės matyti, kas tokie 
dainuoja, net jų pavardžių ne
galėjo žinoti, šiame koncerte 
visi pasirodys atvirai. Reikia 
manyti, kad kiekvienas daini
ninkas atliks savo dalį su ne
paprastu atsidėjimu, nes visi 
stengsis ^auti pirmąjį prizą. 
Taipgi turiu priminti, -kad ir aš, 
Pustapėdis, dalyvauju kontesti- 
nirikų vakare, ne kai'p daini- 
hin'ktis, ' bet kaip klausytojas, 
tai prizo nesitikiu. . ;

Sale yra tiek didelė, kad šo
kiams atėjus, manau ir aš iš
siteksiu apsisukti. -

< ■

Mrs. Giraitienes 
padėka

ir

jimo mokesnid, senesnieji 
pusę mokesnio. (

L. L. Namo’ Bendrovėj 
draugyste turi serų už $1,000 
ir paskolos Už $lJ)00. Į Ben
drovės susirinkimui Draugystė 
siunčia po 3 delegatus.

Nariams žinotina: Kada na
rys suserga, o neturi raštinin
ko antrašo, tai turi pusėtinai 
vargo, kol suranda. Visuomet 
geriausia turėti antrašą i:u sa
vim, taigi nepamirškit rašti
ninko antrašo: / 1

M. Butvilla, 5100 \V. 23rd 
Placc, Cicero, Iii.

Draugystės., sysii'inkimai bu-, 
na kas paskutinę medelę kiek
vieno mėnesio, Liuosybės sve
tainėj, 14 ji? 49 Ct., Cicero, III., 
prasideda. ,1 vai. popiet.

Korespondentas M. B.

Kun.

SI
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dėjo lermudti, taip kad žmonės 
turėjo biblj ji^tus j>rie‘ ' iyarkbs 
paprašyti. Šimkus pakvietė 
kun. Mockų. į debatus., Mockus 
sutiko -šųsąlyga? kad klausy
tojai galėtųz patys išspręsti de
batus. Iš karto biblijistas ap
siėmė eiti j debatus ir net su
tiko, kad butų paimta Lietuvių 
Auditorija, bet Vėliau pabūgo 
ir ėmė iššislikinėti, tai liko de
batai nenutarti. z ’

Biblijist’ai pasirodė tokiais 
fanatikais, kad ginčuose pa
vartojo net tokių žodžių, ku
riais ne, tik oponentą, bet visą 
publiką įžeidė. /

£enas Petras.

T

< Ketvirtadienis, saus. 15, ’31
I Ii 11 I Į-' -į’ - - L Į -

direktoriai; p-lė

Visiems, kurie teikėsi daly
vauti laidotuvėse mano vyro 
a. ’a. Juozo Gjraičio ir iši’eiškė 
užuojautos- mano nelaimei, ta
riu širdingiausį ačiū.

Paulina Giraitienė,
2536 W. 68th St., Chicago, III.

JOS. F. BUDRIU
INC. '

3417-21 S. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

Lietuvių užmušiko 
byla šianden

f

šiandien, sausio 15 d. 9 vaL 
ryto grand jury teismas tiri- 
nėja Dwyers bylų dėl užmuši
mo automobiliu dviejų lietuvių 
Juozo Giraičio ir Jono Schultz’o 
ir sužeiditao trečiojo lietuvio 
Švirmicko Naujų Metų vakartį 
ant 63rd St. ir Western Avė. 
Kuo byla baigsis, (pranešime 
rytoj.

Maskaradinis Balius
dėl pavargusių

Subatoj, Sausio-Jan. 17,1931
Tautiškos Parapijos Svetainėj,

3501 SO. UNION ĄVE. . .
Pradžia 7 v. vak. , . ,.

Dovanos bus duodamos tiems, kurie bus apsirengę įvairiais drabu
žiais. Bus saldžių gėrimų ir skanių užkandžių,' taipjau graži muziką, 
taip kad linksmai praleisime vakarą. Kviečia KOMITETAS? ' '■

Cicero
Vyrų ir Moterų Apšvietos

Draugyste

ir Moterų ApšvietosVyrų ............... .
Dr-tės priešmetinis susirinki
mas įvyko nedėlioj, gruodžio 
28 d. Valdyba, beveik visa iš
brinkta iš tų pačių. Draugystėj

ai

DOVANOMIS $450.00$450.00
bus išdalinta grupėms ir pavieniems

MASKARADINIS BALIUS
rengia,

Brighton Park Lith. Athletic & Benefit Club
Subatoj, Sausio^January^ 17, 1^31

M. Meldažio Svetainė] 
2242 W. 23 Place ' 

: Muzika Galdiką Brolių Orkestro 
Pradžia 7:30 vai. , vak. ’ ' .

r!
r ■ i' ■ h-

Tikietai 50c
■ * TM1' !*.

t Fį

SIUSKIT PĖR 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Persona!
_ ,., Afimenų leško__________

PERKAME LIETUVOS LAISVĖS 
Paskolos Bonus. Kas norite parduoti, 
kreipkitės į Naujienas, Box No. 1258.

PRANEŠIMAI
ŠAUKITE REPUBLIC 9101 

gaukite pagelbą nuo jusiį diegimų 
skausmų paimant vieną iš musų mok-

REIKALINGĄ $300 paskola. Rei
kalauja jos biznio moteris vidurmiestyje. 
mokės 10% palūkanų. Duos užtikri
nimą. Naujienos, feox 1260, 1739 S. 
Halsted St.

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

ir 
ir 
slinio masažo treatmentų., 

1 Mes specializuojames sumažinime jū
sų perdidelio svarumo.
THE SIXTY THIRD « ASHLAND 

HEALT SYSTEM
6327 S. Ashland Avė. Republlc 9101

Chicagos Spulkų 
susirinkimas

. Skolinimo ir budavojimo ben
drovių (“Spulkų”)., Chicagos ir 
apielinkės atstovų susirinkimas 
įvyks sausio 16 d. Lietuvių 
Auditorijos - svetainėj, 3133 S. 
Halsted Street. •

Visi delegatai privalo daly-
I

"Sausio 11 d. Mildos svetai
nėje kalbėjo kun. M. X. Mockus 
tema “Kaip surast -ir supyast, 
ar Dievas^ sutvėrė dangų, že
mę, žmones ir viską”..

• Kaip žinoma, * kun. Mockus 
yra geras žydų bibhjos kriti
kas, ir paimdamas grynus fak
tus išrodinėją 'biblijos nesąmo
nes. ' Kun. Mpėkųš įrodinėjo, 
kaip patys kięČiaūšieji biblijis- 
tai dabar ' pradėjo sarmatytis 
joje skelbiamų “tiesų” apie že
mę, pasaulį ir dangų ir kad ir 
nairydamiesi turi priimti mok-' 
slo surastas tiesas. /

Baigiant-kun. Mockui vienas 
biblijos “studentų” J. Šimkus 
pasiprašęs balso pradėjo “aiš
kinti” bibliją, kaip “neklaidin
ga” rasta. Keli biblijistai pra-. i ■ ' i

Bridgeportas
M. X. Mockaus prakalbos

f x T

Specialistas gydyme chroni6kq Ir nauju 11 
ni. Jei Kiti negaiš j o Jumis iSgrydyti, atsflan- 
kykit pas mane; Mano pilnas ifiegzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikrą liga ir jei afi apfli- 
ipislu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus, jusą 
kur ir kas. jums skaudą, bet pats pasakys 
PO . ........ . - ■-----galutino išegzaminavimo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackzon Blcd., netoli State 

Kambarys • 1016 • 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro.

lioj nuo 10 rytp iki 1 po pietų

yra

20 St.

po 
Nedė-

MAĮ)QS MADOS MADOS
II >.>.wn

» J

i:

2639 —- Jaunai paneki mokyklon eiti suknelė. Galima siūdintis iš mar- 
gaus šilko arba tokios pąt margos - materijos tik vilnonės. Sukirptos mieros 8,

' « A A M • « . v. k

. A

2639 —- Jaunai paneki mokyklon eiti suknelė. .Galima siūdinti k iš mar 

10, 12 įr 14 ; metų, amžiaus.

Nęrint gauti vieną ar dau-' 
giair virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti šavo» vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa-
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba pąš- 
to ženkleliais: kartu su užsako
mu/ Laiškus / reliną adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So* Halsted Si, Čhicago, UI.

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, fa.

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį' No 

Mieros _ per kruriu;

- ='L

(Vaidai ir pavarde)

...........................
(Adiesas) y

į * <■
• H I

• W » — -' — — — — — — —             w —

<. (Mjestaa k valst.)

< žatiH iifl^
k’

Humboldt Park Lietuviu Pol. Kliubo 
metinis susirinkimas atsibus ketvirtadie
ny, sausio 15 d., Almiras Simmons 
svetainėj, 1640 N.. Hancock St., 7:30 
v. v.*- Narius • meldžiu dalyvauti, nes 
daug reikalų yra.

f Sekr. A. yValshis.

Ch. Liet. Choro ,Pirmyn generalė re
peticija su orkestru įvyks ketverge, sau
sio 15 d., 7:30 vai. vak., M. Melda- 
žid svet, .)Visi choristai-ės ir orkestro 
nariai būtinai bukite laiku.

— Valdyba.
i- -------------------- r . ■

"Birutei” Choro svarbi repeticija 
įvyks šiandien vakare, lygiai 8 vai, 
Gage Park svetainėj. Visi choro daly
viai būtinai laiku pribukit. Valdyba.

--------- O----------
PAEŠKAU švogerį Joną Kulpšą su 

viršum 20 metų kaip Amerikoje, paeina 
iš Lietuvos Varnaičių kaimo, Batakių 
parapijos, kuris apleido Chicagą su 
viršum 3 metai. Labai noriu sužinoti 
kur jis gyveno Cbicagoje. Jeigu kas 
žinote apie jį arba jis pats meldžiu man 
pranešti laišku arba ypatiškai po šiuo 
adresu: Kazimieras Urnežus. 4618 So. 
C^lifornia Avė., Chicago, 111.

PAIEŠKAU apsivedimui bevaikės lai
svos moteries ar merginos, ne jaunesnės 
40 metų, kad butų mažo ūgio ir •'drū
ta. Turiu pastovų darbą ir pinigų. 
Prašau prisiųsti paveikslą, kurį pareika
lavus, grąžinsiu.. \

Box 1261 
Naujienos, _ 

1739 S. Halsted St.

’l

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdama? visus reikalus per 

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

CHICAGO 
TeL Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daufe išlaidų

Perkam Mortgečius. ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir ilmainom visokį turtą. 
Inšldrtnam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raštus. 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ

T

CLASSIFIED MS?|

Edučational
- - , d - -- -- ---

MOKYKIS BARBERYSTŽS 
AMATO..

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk: .

INTERNATIONAL BAĘBER 
COLLĘGE, 

672'West Madison Street

r Business Service 
Biznio Patarnavimas

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevatd 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su -pristatymu vežimų ledais: 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

Boulevard 6520 Rea. Yarda <401
NORKUS & CO.

Paitraustom rakandui, pianui ir vi 
šokiui bizniui, taipgi ii miesto i 

miestų. Teisingas patarnavimai.
' 1706 W. 47th St

CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai . taisome stogus 
vspkios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavlmar. Mes atliekame 
geriausj darbą mieste. Kedzie 8463.

Financial 
Finanaai-Paskoloa

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo S50 iki $300 

Paskolas duodam ir ant pirmų morgičių 

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Gravehill 1038 

..................................................- ■ ——- — 

, ' PINIGAI
'■ i

Me> cholinam nuo $60 iki $300 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokite* 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos prieštara 
3804 S. Kedzie Avė. \ .. r

/. Pianos>
TURIU tuojaus parduoti savo gro-. 

jiklį pianą, labai gerame stovyje. Nau
jas kainavo $600.00. dabar priimsiu $40 
casb. . Atsišaukite' šiandie, ar rytoj. F. 
Olszewski,, 2.858 W. 22nd Si;., 1 floor.

Furniture & Fixtures

APLEIDŽIU MIESTĄ 
„ , Tunu tuojauąr parduoti savo gražius 
rakandui Wilton kaurus, 9 tūbų elek- 
trikinį ; radio ; it .viską kitą .mano 4 
kambarių apartmenęe. Parduosiu su di> 
deliais sau nuostatais. Vistas 
talija. <Ateikite tbojaus.
< 3040 W. 62nd; St.

taip

Help Wanted—Malė 
Darbininkųneikia y

REIKALINGAS gabus jaunas vyras 
atstovauti Calumet distri^te Independent 
Order of Forester. Patyrimas nereika
lingas. Mes galime suteikti vyliojantį 
pasiūlymą tam, kas bus tinkamas tai 
vietai. Kreipkitės ryte tarp 10 ir 12-v. 

JOSEPH M. GREENWALD B CO.
Room 201

9152 Commercial Ave„

SVĖTIMKALBIŲ 
SALESMĄNŲ 

Mes pradedame naujus metus su di
deliu pardavimo vajum visame mieste, 
remiamu lokalio radio brodkestinimo 
programų. štai jūsų proga prisidėti 
prie visoj šaly žinomos užtikimos or
ganizacijos: musų produktas dabar par- 
sidavinėja: $10 iki $20 į dieną^ darbš
čiam žmogui. Pageidaujama žmonių, 
kurie kalba lietuviškai ir turi patyrimo 
pardavinėjime iš namo į namą. Atei
kite asmeniškai.

Booth 84 Builders Bldg. 
228 N. La Šalie St. 

• •

~ HelpTyV anted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGĄ mergina lengvam na
mų darbui. Turi kalbėti angliškai. 
Kambarys, valgis ir alga . Nėra vaikų. 
Kreipkitės po 6 v. v. P. Goldensbn, 
1815 S. Avers Avė.

........... —■■ -...... —- 
REIKALINGA.moteris...........ar pergina

prię namų darbo. Valgis ir guolis. 
Atsišaukite 820 E. 67 8t„ 1 fl.' .Ant-
tanas Jablonskis. ,

PASIRENDUOJA storas,, per 7 me
tus išdirbta kriaučių šapa. v Pastebėtina 
proga. Kreipkitės prie savininko. M. 
Sdiultz, 911 W. 69th St.

PASIRENDUOJA kambarys dėl vy
rų su valgiu ar be valgio, apšildomas. 
Mrs. A. Mataitis, 5202 So. Artesian 
Avenue. . Z

Business Chances

PARDUOSIU arba mainysiu buČer- 
nę ir grosernę su namu. 6001 So. 
Carpenter St. Englewood 2116.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių ir 
visokių smulkmenų Storas skersai gat
vės nuo mokyklos.- Parduosiu labai 
pigiai iš priežasties ligos. 4426 So. 
Wbipplę’ St.

PARDAVIMUI Ice Cream parlor Ci- 
ceros centre, noriu parduoti greitai ir 
pigiai. 1343 S. 49 Ct. Cicero.

Farms For Sale

PARDAVIMUI farma 40 akerių. ar
ba mainysiu ant Chicagos namo, geri 
bildingai, elektriką ir vanduo, . kaip 
mieste, ant 30 statė Road, Gtovertown, 
Ind. Victor Palionis.

fcxchange-—Mainai
MAINYSIU kas turit nuo bungalow 

iki 6 flatų didumo nėra skirutmo, kad 
morgičiai ir baigiasi, aš turiu namą su' 
bizniu arba vieną biznį, turiu ir lotų. 
Šaukit Canal 6336.

Real Estate For Sale 
Namai-žemč Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANy B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom tftmus, 

lotos, fermas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtnmo apielinkės ir kor yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Ave<
TeL Lafavene 0455

VIŠTŲ FARMA — įmokėti $500, 
kitus lengvais išmokėjimais arba galiu 
priimti partnerį.' Farma randasi 4 7 my
lios nty> Chicagos, Indiana valstijoje. 
Priežastis pardavimo—gyvenu Chicagoj.

Pardavimui arba mainui bizniavas na
mas 4 gyvenimai Ir Storas su pagy
venimu. Mainysiu į nebrangų dviflatį ar-* 
ba bnngalotv. Namas randasi ant Halsted 
8t. Krapštės: .Naujienų” Skyrius, 3653 
S. Halsted St., Tel. Yards 4754.
• i ■ -r. . • ,




