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Geneva Diskusuoja Europos 
Valstybių Unijos Projektą

< ' K

Vokietija ir Italija reikalauja, kad konfe 
rencijdn butų taip pat pakviestos Rusi 
ja ir Turkija .

GENEVA, Šveicarija, sausio 
16. — šiandie prasidėjo Tau
tų Sąjungos sukurtos Europos 
valstybių federacijos komisijos 
konferencija, kurioj dalyvauja 
dvidešimt šešių Europos valsty
bių delegatai.

Aristidas Briand, Franci jos 
užsienių - reikalų ministeris ir 
jungtinių Europos valstybių 
projekto autorius, savo kalboj 
pasakė, kad Europos tautos pa
galiau ėmusios suprasti, kad 
jeigu jos norinčios gyventi, jos 
turinčios vienytis.

“Prieš mus dar ilga ilga ke
lionė, dėlto turime savo' kelią 
gerai nustatyti,” pasakė Bri- 

’ and. “Neturime iškrypti iš sa
vo tikslo, ir savo darbe mes 
niekeno bendradarbiavimo neat
mesime.”

Briand pasakė, kad Tautų 
Sąjungos sekretariatas esąs pa
ruošęs Sąjungos dešimties me
tų Europai organizuoti darbų

raportą; panašų raportą esanti 
paruošus ir Tarptautinė Darbo 
Sąjunga. Europos kraštų fede
racijos komisija galėsianti tą 
medžiagą pavartoti savo dar
bams.

Dr. Curtius, Vokietijos už
sienių reikalų ministeris, pasi
gavęs Briando pareiškimo, kad 
komisija niekeno bendradarbia
vimo ncatmesianti, paklausė, 
delko gi Rusija ir Turkija ne- 
pakvies’tos dalyvauti konferen
cijoje. <

Dino Grandi, Italijos užsie
nių reikalų ministeris, parėmė 
D-rą Curtiusą, reikalaudamas, 
butų pakviestos dalyvauti Ru
sija ir Turkija.

Briand atsakė, kad jis norė
jęs kviesti ir jas, bet paabe
jojęs, ar tai butų tikslu, kadan
gi tos dvi valstybės nesan
čios Tautų Sąjungos nariai. Ko
misija pati turintą tą dalyką 
išspręsti. *

MNM

Medi- 
firm* 
intru-

Ii J*

2. Vakar buvo pasiųsta į Gene 
i J vą šitokio’turinio kablegrama

The Lithu«iiiisįn Daily NeSvš
Entered as second-class matter March 7* 1914 at Ihe Post Office at Chicago, Ill.y 

under the Ąct of Mareli 8,-1879

—  ,......~     ,  ....................... — ------------ —

Chicago, 111., šeštadienis, Satfsis-January 17 d., 1931

Vaikas rado 78 svarų 
aukso naugę

KALGOOPvLIE, Vakarų Au
stralija, sausio 16. --- Vienas 
17 metų, amžiaus berniukas ra
do Larkinvillej aukso grynąu- 
gę, sveriančią 78 svarus ir ver 
tą, kaip apskaičiuoja, arti 27,• 
000 dolerių.

Kablegrama Tautą 
Sąjungai Genevoj

Amerikos Liet Dakta
rų Draugijos protestas
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Vali jos princas Edvardas, An
glijos sosto įpėdinis, ir jo bro
lis Jurgis šiandie aeroplanu iš
skrido į Ispaniją, iš kur garlai
viu Oropesa išplauks į 
Amerikos kraštus.

i___ :—.—!------- ’

Pietų

Čekistai nugalabijo 
Maskvos GPU agentą
Bandęs pabėgti į užsienius ir 

paskelbti slaptus bolševikų 
dokumentus

Sovietai reikalauja 
draugingo pirminin
ko ginklą konferen.
Notoj aštuonioms valstybėms 

įspėja, kad pirmininkas tu
ris būt sovietų Rusiją pripa
žinusių valstybių pilietis.

Anglijai, 
Norvegijai, 
Francijai ir

vyriausybė
Vokietijai,

Persijai, 
Japoni-

Antra, kad pirmininku nebū
tų asmuo, kuris turi iš anksto 
įsikaltą, nepalankią nuomonę 
prieš - bet kurį konferencijos 
dalyvį, arba kuris yra pilietis 
valstybės, neturinčios normalių 
santykių- su kana' nors- daly
vaujančių valstybių. Konferen
cijos pirmininku turįs būt iš
rinktas .tokios valstybės atsto
vas, kuri turi normalius -san
tykius su visomis dalyvaujan
čiomis valstybėmis.

Pagaliau, sovietų vyriausybė 
reikalauja, kad pati konferen
cija butų laikoma tokiame 
krašte,, kuris turi normalius 
santykius -su visais dalyvau
jančiais kraštais.

The League of Nationš, 
G,eneva, Switzerland.
Honorable President:

America’s Lithuanian 
cal Ąssociation hcrewith 
ly protests against the
sion by the German govern- 
ment hito the internal affairš 
of Lithuania cončerning the 
distriet of Klaipėda, and also 
the various Polish intrigues 
against Lithuania.

We ręspectfully reųuest.that 
the honorable institution of the 
League of Nations uphold the 
just cause of Lithuania.

; Yours very truly, 
(SEAL) '

» (signed)
Dr. A. L. Davidonis, Pres. .

(signed)
Dr. A. L. Graiciunas, Sec’y.
Lietuviškai išvertus, reiškia: 
“Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugija stipriai^- protestuoja 
prieš Vokiečių Valdžios kišimą
si į Lietuvos vidaus* reikalus 
dėl Klaipėdos krašto, o taip 
pat įvairias Lenkų intrygas 
prieš Lietuvą. • '

“Mes prašome, kad garbinga 
Tautų Sąjungos įstaiga išlai
kytų teisingą Lietuvos bylą.”

[Atlahtic and Pgcifio Photo]

Glara Rpw, filmų “žvaigžde” ^kairęj),- kuri kaltina buvusiąją 
savo privatinę sekretorę ir draugę Diaisy DeBoe (dešinėj) jos 
pinigų vogimu. Girdi iš jos sąskaitos banke Mišs DeBoę išė
mus $16,000. Kaltinamoji sakosi ėmus tai ėmus, be,t darius tai 
pačios Claros liepiama.. z \

Vilniaus spaudos praneši
mais, pasienio geležinkelio sto
ty Negorieloje GPU sargybi
niai nušovė sovietų diploma
tinį slaptai misijai kurjerą Sto- 
liarovą, Maskvos GPU agentą.

Pasak pranešimų, Stoliaro- 
vas bandęs iš sovietų Rusijos 
pabėgti į Lenkiją, o iš ten j 
Paryžių, kur jis norėjęs pa
skelbti kai kuriuos slaptus bol
ševikų dokumentus. GPU agen
tai betgi sekioję jį, kaip tik 
jis išvykęs • iš Maskvos,
nepriyažiavus Negorieloje sto
ties, Stoliarovas iššokęs 
traukinię ir bandęs slapta per
eiti sieną į Lęnkų pusę, bet 
buvęs GPU agentų pasivytas 
ir nukautas. Pas Stoliarova 
buvę rasti svarbus dokumen
tai, jų tarpe ir slaptos vokie- 
čių-soyietų sutarties tekstas.

ISTANBULAS, Turkija, sau
sio 16. — Kariuomenės teisme 
Menemene prasidėjo didelė po
litinė byla, kurioj 214 islamo 
fanatikų — dervišų, šeikų, ku
nigų ir civilių, jų tarpe šešio
lika moterų — yra apkaltinti 
kaip vyriausi kurstytojai “šven
to karo” prieš dabartinę Tur
kų valdžią, gruodžio 2£ dieną 
sukurstę įMenemene ir apygar
doje kruvinas riaušes, kurios 
tačiau veikiai buvo patremp
tos.

Manoma, kad svarbiausieji 
kurstytojai bus nubausti mir
tim.

Stalinas pasmerkia 
anti-semitizma

Antisemitizmas, tautinis ir ra
sinis šovinizmas, esą kaniba
lizmo liekanos

Dar

kad ka-

Bilius panaikinti 
spaudos varžymo 

įstatymą

MASKVA, saus. 16.— Mask
vos spauda paskelbė tekstą no
tos, kurią sovietų 
pasiuntė 
Italijai, 
Lenkijai, 
jai.

Notoj pareiškiama, 
dangi dėl nepalankaus pirmi
ninko (olandų Londono) nusi
statymo sovietų Rusijai per 
preliminarinę nusiginklavimo 
konferenciją sovietų delegacija 

jautusis labai suvaržyta, tai 
sovietų vyriausybė siūlanti, 
pirma, kad ateinančios nusi
ginklavimo konferencijos pir
mininką nominuotų ne kuri 
valstybių grupė ir ne valstybių 
organizacija [vadinas, ne, Tau
tų Sąjunga], kuriai tam tikri 
konferencijos nariai nepriklau
so, bet kad jį nominuotų ir 
rinktų pati plenarinė konferen
cijos sesija, kai ji susirinks.

3 3-4 pėdų nykštukas 
patapo valstijos 

iždininku

įORAS.
fe

Chicagai ir apielinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja: • •

Iš dalies debesiuota y nedide
lė temperatūros atmaina; vidu
tiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 26° ir 44° F.

šiandie saulė teka 7:15, lei
džiasi 4:45. Mėnuo teka 6:03

- ryto. *

Rumanija nori susi 
aritnti su Rusija?

“Trumpos rankos, maža sauja 
— daug iš maišo nepasisems”

ST. PAUL, Jiilm:, shusio 16. 
— Senatorius George II. Lom- 
men .įnešė valstijos senate ‘bi- 
lių, kuriuo turėtų būti panai
kintas 1925 metais legi'slatnros 
priimtas įstatymas “koyai su 
skandalinga spauda.” Einant 
tuo įstatymu, valstijos vyriau
sybė galėjo be jokio teismo 
uždaryti bet kurį laikraštį, \įei,. 
jos nuomone, jie spausdina “ne
teisingas žinias, neleistinas, 
šmeižiamus arba skandalingus 
dalykus.”

Panašus bilius tam įstaty
mui panaikinti^ įneštas ir at-mui panaikinti,, įneštas 
stovų bute.

16. 
pa- 
Bu- 
už-

. BUCTlARESTAS, sausio
— Rumanijos vyriausybės 
kviestas, kovo mėnesį į 
charestą atsilankys Turkų
sienių reikalų ministeris Tev- 
fik Bei.

Draugingų su sovietų Rusi
ja valstybių diplomatai žiuri į 
tą Turkų ministerio vizitą kaip 
į Rumanijos vyriausybės ban
dymą pačiupinėti dirvą galimam 
Rumanijos su . sovietų Rusija 
susiartinimui. . ?

Manoma tačiau, kad tokiam 
susiartinimui šansų labai ma
ža, kol Rumanija laikysis savo 
rankose pasigrobtą Besarabijos 
provinciją.

AUSTIN, Tex., sausio 16.— 
Vakar čia .. buvo prisaikintas 
naujausis Texas valstijos iždi
ninkas, Charley Lockhart, ku
ris yra visai mažo ūgio — 45 
colių augštumo — žmogelis. 
Priesaiką jis priėmė stovėda-’ 
mas ant kėdės. ' .•

Prieš tai Lockhartas buvo 
Scurry kauntės iždininkas. Sa
vo priešrinkiminėj kampanijoj 
jis sakė balsuotojams:

“Patys matote: mano ran
kos per trumpos, kad galėtų 
giliai į maišą pasiekti. Mano 
sauja taip pat per maža, kad 
galėtų daug iš maišo pasemti.”

Belgija;; grąžino Ki
nams savo koncesiją 

Tientsine

50 žmonių užmušta 
per žemės drebėjimą 

Meksikoje
-'MEKSIKG^^MIESTĄS, ' sau

sio 16. — •' Praneša, kad tre
čiadienį įvykusio žemės drebė
jimo Oaxakos miestas, turėjęs 
50 tūkstančių gyventojų, yra 
visas griuvėsiuose. Kareivių - ir 
savanorių kuopos ieško laužuo
se užmuštų, ir sužeistu. "

Ligšiol surasta vienuolika.kū
nų. Manoma, kad žuvusių skai
čius mįeste sieks apie penkias
dešimt. Daug kitų buvo sužei-

Iš kitų žemės drebėjimo pa
liestų vietų žinių dar trūksta.

Pačiame Meksikos Mieste 
griūvančių mūrų buvo trys as
menys užmušti ir daugiau kaip 
penkiasdešimt sužeisti, jų tar
pe šeši pąvojingai. . •

iŠ

MASKVA, sausio 16. - Pa
sikalbėjime su žydų Telegrafo 
Agentūros korespondentų Sta
linas, sovietų diktatorius, anti
semitizmą apibudino kaip “pa
vojingiausią kanibalizmo lieka
ną.”

Pasak Stalino, “tautinis ir 
rasinis šovinizmas yra liekana 
žmogaus nekentimo papročių, 
charakteringų kanibalizmo ga- 
4y,pei1>Antisemitizmas yra kra
štutini rasinio šovinizmo išrai-19 pasažieriy ' sužeista

NeW 'Yorko požemini^- M-lf, kaip JJ>kia, yra pavo-
me gelžkely

16.
su-

NEW YORKAS, sausio 
— Hudsono tunely šiandie 
sikule, iššokęs iš bėgių, vienas 
požeminio traukinio vagonas. 
Visi buvę jame devyniolika pa- 
ąažierių buvo sužeisti, 
mė atsitiko Manhattan 
gale.

Nclai- 
linijos.

jingiartsia kanibalizmo liekana. 
Tautinis ir rasinis šovinizmas 
yra labai naudingas išnaudo
tojams. Jie vartoja jį kaip žai
bolaidį kapitalizmui nuo darbi
ninkų smūgių apsaugoti.”

Stalinas pasakė, kad Sovietų 
Sąjungoje antisemitizmas esąs 
aštriai persekiojamas ir kovo
jantieji antisemitai esą dagi 
mirties' bausme baudžiami.

Ir Jugoslavija užgynė 
“Vakarų Fronte Nieko 

Naujo” filmą

Hitleris nori visus 
žydus vyti laukan iš 

Vokietijos
Jugoslavija,

- Garsią anti-karo

Londono bankininkai 
duoda Brazilijai 
$35,000,000 paskolos

LONDONAS, sausio 
Praneša, kad JLondono 
ninku grupė, su N. M. 
child Sons. . priešaky, 
duoti Brazilijos valdžiai 
Ii jonus xdolerių paskolos.

16. — 
banki- 
Roths- 
sutiko 

815 mi-

Kubos vyriausybė įsakė ame
rikiečiui Johnui Wilfordui, laik
raščio Havana American 're
daktoriui, tuojau išsikraustyti 
iš Kubos. Wilfordas savo laik
rašty , dėjo dabartinei 
vyriausybei editorialus.

_________ > A.......

Kubos

Europoje siaučia influenza. 
Tūkstančiai žmonių, ypač mies
tuose, serga. Anglijoj praeitą 
savaitę' influenza mirė 107 as
menys. >■

PĘIPINGAS,< Kinija, sausio' 
16. — Palengva Kinija pradeda 
savo teritorijas atgiauti iš sve
timšalių. Andai Anglija grąži
no Kinams savo koncesiją 
Amoy, o vakar Belgija forma-; 
liai sugrąžino tautinei Kinų val
džiai savo koncesiją 
Visas miestas dėl 
šventę.

> Užsienių reikalų
C. T. Wang pareiškė, kad Ki* 
nija tikintis, jogei netrukus 
busią jai v grąžintos taipjau 
Britų, Francuzų, Italų ir Japo
nų koncesijos Tientsine.

Vilnijoj vilkai drasko 
žmones

Tientsine.

ministeris

Texase, netoli nuo Francitas, 
ardo sudužusį armijos aeropla
ną ir lakūno kūną su nutrauk
ta galva;

VILNIUS. XII. 22. (Elta).— 
“Vilniaus Rytojus” praneša, 
kad šiomis dienomis tarp Va
rėnos ir Valkininkų miške bu
vo rasti sudraskyto; vaiko pa
laikai. Ištyrus, paaiškėjo, kad 
tai a esama 12 metų. Vytauto 
Jurevičiaus, kuris buvo vilkų 
užpultas ir sudraskytas.

Ir Vilniaus lenkų laikraščiai 
praneša apiS nepaprastą vilkų 
siautimą Vilniaus krašte. Ypa
tingai" daug vilkų yra. pasiro
dę Dysnos apskrity. Vilkai iš
tisais > pulkais puola sodybas ir 
kąimus, ir iš kūčių' grobia ver-. 
siųs, avis ir t.< žrųonės, norė
dami atbaidyti vilkus, aplink 
sodybas kūrena laužus ir stato 
naktines sargybas. K. O. P. 
rengia didelę vilkų medžioklę.

# BELGRADAS,
Sausio 16;
filrpą “Vakarų Fronte Nieko 
Naujo” vyriausybė užgynė ro
dyti visoje Jugoslavijoje. Kara
liaus Aleksandro diktatūra ra
do, kad filmą esanti perdaug 
pacifistinė. /

“Vakarų Fronte Nieko Nau
ja” *y ra užginta Vokietijoje ir 
Austrijoje. Girdėt; kad Vengri
joje ji taip pat bus užginta.

Latvijos -naujakurių
- partija prieš sutarti 

su. Lietuva
A ' ‘ J ' i

Du banditai puolė Rocktono, 
III., Statė Banką ir pabėgo.su 
$2,000. '

Italijoje; Šiuo tarpu yra 642, 
170 bedarbių, kurių 210,000 gau 

, na' iš Valdžios pašalpą.

Sąryšy su Lietuvos Latvijos 
prekybos sutarty numatytais 
palengvinimais Lietuvos žemės 
ūkio gaminiams, naujakurių 
partijos, kuri įeina Į vyriąusy- 
-bę, įvairus provincijos skyriai* 
pasisakė prieš sutarties patvir
tinimą Seime. Taip pat didelio 
susirūpinimo reiškia Latvijos 
žemuogių ,ir. vikių augintojai, 
nes muitų nuolaidos Lietuvos 
uogoms gali sudaryti 
konkurenciją. /

jiems

• NEW YORKAS, sausio 16.
Max Fraenkel, žydų žurna

listas, sako, kad pasikalbėjime, 
kurį jis turėjęs su Addlfu Hit
leriu, vokiečių nacionalsocialis
tų (fašistų) vadu, pastarasis 
pasisakęs stojas už tai, kad vi
si žydai butų išvyti iš , Vokie
tijos ir kad nė vienas žydas ne-/ 
butų įsileistas valdžion.

Pasak Fraenkelio, Hitlęris 
pareiškęs taip:

“Kalbėdamas apie žydišką 
kapitalą, žydišką politiką ir žy
dišką dominavimą, aš turiu 
omenėj ne būtinai žydus, žy
dai man yra visi, kas nėra tik
ri vpkiečiai. žydai savo pažzval- 
gomis užkrėtė vokiečių kultū
rą; jie užkrėtė vokiečių poli
tiką. Bandydami patys virsti 
vokiečiais, jie tikrus vokiečius 
pavertė žydais. Vienintelis bu- 
dft: gelbėti vokiečius, kurie už
sikrėtė judofihja, tai visa, kas 
ne-vokiška, žymėti kaip žydiš
ka.”

Vokietija, /pasakęs Hitleris, 
turinti vėl tapti laisvų vokiečių 
žeme, o ne būti žydų kapitalo 
dominuojamų vokiečių vergų 
kfaštu.

Naujienų Koncertas rytoj, Lietuviu Auditorijoj, pradžia 4 v. po pietų
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Naujo” filmą

Londono bankininkai 
duoda Brazilijai 
$35,000,000 paskolos

Bilius pan a i k i n t i 
spaudos varžymo 

įstatymą

50 žmonių užmušta 
per žemės drebėjimą 

Meksikoje

Jugoslavija,
Garsią anti-karo

Nieko

Vokietija ir Italija reikalauja, kad konfe 
rencijon butų taip pat pakviestos Rusi 
ja ir Turkija

Belgija ; grąžino Ki
nams, savo* koncesiją 

Tientsine

Latvijos -naujakurių 
partija prieš-sutartį 

su. Lietuva ■

Trumpos rankos, maža sauja 
— daug iš maišo nepasisems”

vyriausybe
Vokietijai,

Persijai,
ir Japoni-

* BELGRADAS 
sausio 16 
fihpą “Vakarų Fronte 
Naujo’’ vyriausybė užgynė ro
dyti visoje Jugoslavijoje. Kara
liaus Aleksandro diktatūra ra
do, kad fįlma esanti perdaug 
pacifistinė. x

“Vakarų >Fronte Nieko Nau
ja” 'y r a užginta Vokietijoje ir 
Austrijoje. Girdėt; kad Vengri
joje ji taip pat bus užginta.

'Italijoje Šiuo tarpu yra 642, 
170 bedarbių, kurių 210,000 gau 
na iš Valdžios pašalpą.

Manoma, kad svarbia ilsieji 
kurstytojai bus nubausti mir-

Di\ banditai puolė Rocktono, 
III., Statė Banką ir pabėgo,su 
<$2,000. ' ..r ’ •

Sąryšy su Lietuvos Latvijos 
prekybos sutarty numatytais 
palengvinimais Lietuvos žemėš 
ūkio gaminiams, naujakurių 
partijos, kuri įeina į vyriausy
bę, įvairus provincijos skyriai, 
pasisakė prieš sutarties patvir
tinimą Seime. Taip pat didelio 
susirūpinimo reiškia Latvijos 
žemuogių .ir, vikių augintojai, 
nes muitų nuolaidos Lietuvos 
Uogoms gali sudaryti jiems 
konkurenciją.

>• MEKSIKOJ MIESTĄS, sau
sio 16. -—" Praneša, kad tre
čiadienį įvykusio žemės drebė
jimo Oaxakos miestas, turėjęs 
50 tūkstančių gyventojų, yra 
visas griuvėsiuose. Kareivių - ir 
savanorių kuopos ieško laužuo
se užmuštų, ir sužeistų.

Ligšiol surastą vienuolika, kū
nų. Manoma, kad žuvusių skai
čius mįeste sieks apie penkias
dešimt. Daug kitų buvo šužei-

• VILNIUS. XII. 22. (Elta).— 
“Vilniaus Rytojus” praneša, 
kad šiomis dienomis tarp Va
rėnos ir Valkininkų miške bu
vo rasti sudraskyto, vaiko pa
laikai. Ištyrus, paaiškėjo, kad 
tai > esama 12 metų. Vytauto 
Jurevičiaus, kuris buvo vilkų 
užpultas ir -sudraskytas.

Ir Vilniaus lenkų laikraščiai 
praneša apie nepapraštą vijkų 
siautimą Vilhįaus krašte. Ypa
tingai daug vilkų yra-, pasiro
dę Dysnos apskrity. Vilkai iš
tisais • pulkais puola sodybas ir 
kąimUs, ir iš kūčių- grobia ver-. 
siųs, avis ir t;t, žrųonės, norė
dami atbaidyti vilkus, aplink 
sodybas kūrena laužus jr stato 
naktines sargybas 
rengia didelę vilkų medžioklę

^ažierių buvo sužeisti, 
mė atsitiko Manhattan 
gale.

KALGOOPvLIE, Vakarų A u 
stralija, sausio 16. — Viena; 
17 motų amžiaus berniukas ra
do Larkinvillėj aukso grynam 
gę, sveriančią 78 svarus ir ver
tą, kaip apskaičiuoja, arti 27,- 
000 doleriu.

Geneva Diskusuoja Europos 
Valstybių Unijos Projektą

Vilniaus1 spaudos praneši
mais, pasienio geležinkelio sto
ty Negorieloje GPU sargybi
niai nušovė sovietų diploma
tinį slaptai misijai kurjerą Sto- 
liarovą, Maskvos GPU agentą.

Pasak pranešimų, Stoliaro- 
vas bandęs iš sovietų Rusijos 
pabūgti į Lenkiją, o iš ten į 
Paryžių, kur jis norėjęs pa
skelbti kai kuriuos slaptus bol
ševikų dokumentus. GPU agen
tai betgi sekioję jį, kaip tfk 
jis išvykęs • iš Maskvos. Dar 
neprivažiavus Negorieloje sto
ties, Stoliarovas iššokęs iš 
traukinių ir bandęs slapta per
eiti sieną į Lęnkų pusę, bet 
buvęs GPU agentų pasivytas 
ir nukautas. Pas Stoliarova 
buvę rasti svarbus 'dokumen
tai, jų tarpe ir slaptos vokie- 
čių-sovietų sutarties tekstas.

ISTANBULAS, Turkija, sau 
šio 16 
Menemene prasidėjo didelė po
litinė byla, kurioj 214 islamo 
fanatikų — dervišų, šeikų, ku
nigų ir civilių, jų tarpe šešio
lika moterų 
kaip vyriausi kurstytojai “šven
to karo” prieš dabartinę Tur
kų valdžią, gruodžio 23 dieną 
sukurstę Menemene ir apygar
doje kruvinas riaušes, kurios 
tačiau veikiai buvo patremp-

Iš kitų žemės drebėjimo pa
liestų vietų žinių dar trūksta.

Pačiame -Meksikos Mieste 
griūvančių mūrų buvo trys as
menys užmušti ir daugiau kaip 
penkiasdešimt sužeisti, jų tar
pe šeši pavojingai. . . ■

Hitleris nori visus 
žydus vyti laukan iš 

Vokietijos
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. BUCHARESTAS, sausio 16. 
— Rumanijos vyriausybės pa
kviestas, kovo mėnesi į Bu- 
charestą atsilankys Turkų už
sienių reikalų ministeris Tev- 
fik Bei.

Draugingų su sovietų Rusi
ja valstybių diplomatai žiuri į 
tą Turkų ministerio vizitą kaip 
į Rumanijos vyriausybės ban
dymą pačiupinėti dirvą galimam 
Rumanijos su < sovietų Rusija 
susiartinimui. ‘ i' .

Manoma tačiau, kad tokiam 
susiartinimui šansų labai ma
ža, kol Rumanija laikysis savo 
rankose pasigrobtą Besarabijos 
provinciją.

LONDONAS, sausio 
Praneša, kad Londono 
ninku grupė, su N. M. 
child Sons. . -priešaky, 
duoti Brazilijos valdžiai 85 m i 
Ii jonus dolerių paskolos.

,Texase, netoli rtuo Fraiicitas, 
ardo sudužusį armijos aeropla
ną ir lakūno kūną su. nutrauk-, 
ta galva; • v .

kad ka- 
pirmi 

(olandų Londono) nusi 
sovietų

Europoje siaučia influenza. 
Tūkstančiai žmonių, ypač mies
tuose, serga. Anglijoj praeitą 
savaitę' influenza mirė 107 as
menys.

Notoj pareiškiama, 
dangi dėl nepalankaus 
ninko 
statymo sovietų Rusijai per 
preliminarinę nusiginklavimo 
konferenciją sovietų delegacija 

jautusis labai suvaržyta, tai 
sovietų vyriausybė siūlanti, 
pirma, kad . ateinančios nusi
ginklavimo konferencijos pir
mininką nominuotų ne kuri 
valstybių grupė ir ne valstybių 
organizacija [vadinas, ne Tau
tų Sąjunga], kuriai tam tikri 
konferencijos nariai nepriklau
so, bet kad jį nominuotų ir 
rinktų pati plenarinė konferen
cijos sesija, kai ji susirinks.

NAUJIENOS
THE Lithuanian DailV nkws

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC 
1739 South Halfited Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 ♦ z

AUSTIN, Tex., sausio 16.— 
Vakar čia , buvo prisaikintas 
naujausis Texas valstijos iždi
ninkas, Charley Lockhart, ku
ris yra visai mažo ūgio — 45 
colių augštumo — 
Priesaiką jis priėmė 
mas ant kėdės.

Prieš tai Lockhartas buvo 
Scurry kauntės iždininkas. Sa
vo priešrinkiminėj kampanijoj 
jis sakė balsuotojams:

“Patys matote: mano ran
kos per ti’umP0S> kud galėtų 
giliai į maišą pasiekti. Mano 
sauja taip pat per maža, kad 
galėtų daug iš maišo pasemti.”

^LONDONAS, sausio 16. — 
Valijos princas Edvardas, An
glijos sosto įpėdinis, ir jo bro
lis Jurgis šiandie aeroplanu iš
skrido į Ispaniją, iš kur garlai
viu Oropesa išplauks į Pietų 
Amerikos kraštus.

• NEW YORKAS, sausio 16. 
~ Max Fraenkel, žydų žurna
listas, sako, kad pasikalbėjime, 
kurį jis turėjęs su Addlfu Hit
leriu, vokiečių nacionalsocialis
tų (fašistų) vadu, pastarasis 
pasisakęs stojas už tai, kad vi
si žydai butų išvyti iš Vokie
tijos ir kad nė vienas žydas ne^ 
butų įsileistas valdžion.

Pasak Fraenkelio, Hitlęris 
pareiškęs taip:

“Kalbėdamas apie žydišką 
kapitalą, žydišką politiką ir žy
dišką dominavimą, aš turiu 
omenėj ne būtinai žydus, žy
dai man yra visi, kas nėra tik
ri vokiečiai, žydai savo pažval- 
gomis užkrėtė vokiečių kultū
rą; jie užkrėtė vokiečių poli
tiką. Bandydami patys virsti 
vokiečiais, jie tikrus vokiečius 
pavertė žydais. Vienintelis bu- 
dr<: gelbėti vokiečius, kurie už
sikrėtė judofihja, tai visa, kas 
ne-vokiška, žymėti kaip žydiš-

Kubos vyriausybė įsakė ame
rikiečiui Johnui Wilfordui, laik
raščio Havana American 're
daktoriui, tuojau išsikraustyti 
iš Kubos. Wilfordas savo laik
rašty , dėjo dabartinei 
vyriausybei editorialus.

ST. PAUL, - MilnL, sausio 16: 
— Senatorius George H. Lom- 
men įnešė valstijos senate bi- 
lių, kuriuo turėtų būti panai
kintas 1925 metais legi'slaturos 
priimtas įstatymas “koyai su 
skandalinga spauda.” Einant 
tuo įstatymu, valstijos vyriau
sybė galėjo be jokio teismo 
uždaryti bet kurį laikraštį, \įei, 
jos nuomone, jie spausdina “ne
teisingas žinias, neleistinas, 
šmeižiamus arba skandalingus 
dalykus.”

Panašus biliUs tam įstaty
mui panaikinti,, įneštas ir at
stovų bute. .

Notoj aštuonioms valstybėms 
kad pirmininkas tu- 
sovietų Rusiją pripa- 
valstybių pilietis.

MASKVA, sausio 16. — Pa
sikalbėjime su žydų Telegrafo 
Agentūros korespondentų Sta
linas, sovietų diktatorius, anti
semitizmą apibudino kaip “pa
vojingiausią kanibalizmo lieka
ną.”

Pasak Stalino, “tautinis ir 
rasinis šovinizmas yra liekana 
žmogaus nekentimo papročių, 
charakteringų kanibalizmo ga
dynei,; Antisemitizmas yra kra
štutinė rasinio šovinizmo išrai-

i, yra pavo
jingiausia kanibalizmo liekana. 
Tautinis ir rasinis šovinizmas 
yra labai naudingas išnaudo
tojams. Jie vartoja jį kaip žai
bolaidį kapitalizmui nuo darbi
ninkų smūgių apsaugoti.”

Stalinas pasakė, kad Sovietų 
Sąjungoje antisemitizmas esąs 
aštriai persekiojamas ir kovo
jantieji antisemitai esą dagi 
mirties ' bausme baudžiami.

MASKVA, saus 
vos spauda paskelbė tekstą no 
tos, kurią sovietų 
pasiuntė 
Italijai,' 
Lenkijai

GENEVA, Šveicarija, sausio 
16. — šiandie prasidėjo Tau
tų Sąjungos sukurtos Europos 
valstybių federacijos komisijos 
konferencija, kurioj dalyvauja 
dvidešimt šešių Europos valsty
bių delegatai. \

Aristidas Briand, Franci jos 
užsienių - reikalų ministeris ir 
jungtinių Europos valstybių 
projekto autorius, savo kalboj 
pasakė, kad Europos tautos pa
galiau ėmusios suprasti, kad 
jeigu jos norinčios gyventi, jos 
turinčios vienytis. ,

“Prieš mus dar ilga ilga ke
lionė, dėlto turime savo’ kelią 
gerai nustatyti,” pasakė Bri
and. “Neturime iškrypti iš sa
vo tikslo, ir savo darbe mes 
niekeno bendradarbiavimo neat
mesime.”

Briand pasakė, kad Tautų 
Sąjungos sekretariatas esąs pa
ruošęs Sąjungos dešimties me
tų Europai organizuoti darbų

Vilnijoj vilkai drasko 
žmones

Clara Bpw, filmų “žvaigždė” /kairęj)< kuri kaltina buvusiąją 
savo privatinę sekretorę ir draugę Diaisy DeBoę (dešinėj) jos 
pinigų vogimu. Girdi iš jos sąskaitos banke Mįs’s DėBoę išė
mus $16,000. Kaltinamoji sakosi ėmus tai ėmus, bet darius tai 
pačios Claros liepiama., ' \

raportą; panašų raportą esanti 
paruošus ir Tarptautinė Darbo 
Sąjunga. Europos kraštų fede
racijos komisija galėsianti tą 
medžiagą pavartoti savo dar
bams.

į Dr. Curtius, < Vokietijos už
sienių reikalų ministeris, pasi
gavęs Briando pareiškimo, kad 
komisija niekeno bendradarbia
vimo neatmesianti, paklausė, 
dėl ko gi Rusija ir Turkija ne
pakviestos dalyvauti konferen
cijoje. •

Dino Grandį, Italijos užsie
nių reikalų ministeris, parėmė 
D-rą C u rt i ūsą, reikalaudamas, 
butų pakviestos dalyvauti Ru
sija ir Turkija.

Briand atsakė, kad jis norė
jęs kviesti ir jas, bet paabe
jojęs, ar tai butų tikslu, kadan
gi tos dvi valstybės nesan
čios Tautų Sąjungos nariai. Ko
misija pati turintą tą dalyką 
išspręsti. *
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PEĮIPINGAS,< Kinija, sausio' 
16. — Palengva Kinija pradeda 
savo teritorijas atgauti iš sve
timšalių. Andai Anglija grąži
no Kinams savo koncesiją 
Amoy, o vakar Belgija forma
liai sugrąžino tautinei Kinų val
džiai savo koncesiją 
Visas miestas dėl 
šventę. •

> Užsienių reikalų
C. T. Wang pareiškė, kad Ki
nija tikintis, jogei netrukus 
busią jai.?, grąžintos taipjau 
Britų, Prancūzų, Italų ir Japo
nų koncesijos Tientsine.

Antra, kad pirmininku nebū
tų asmuo, kuris turi iš anksto 
įsikaltą, nepalankią nuomonę 
prieš bet kurį konferencijos 
dalyvį, arba kuris yra pilietis 
valstybės, neturinčios normalių 
santykių su kuria > nors• daly
vaujančių valstybių. Konferen
cijos pirmininku turįs „būt iš
rinktas tokios valstybės atsto
vas, kuri turi normalius -san
tykius su visomis dalyvaujan
čiomis valstybėmis.

Pagaliau, sovietų vyriausybė 
reikalauja, kad pati konferen
cija butų laikoma tokiame 
krašte, kuris turi normalius 
santykius »su visais dalyvau
jančiais kraštais.
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NEW YORKAS, sausio 16. 
—- Hudsono tunely šiandie su
sikalė, iššokęs iš bėgių, vienas 
požeminio traukinio, vagonas. 
Visi buvę jame devyniolika pa- 

Nclai- 
linijos.

19 pasažieriu ■ sužeista 
New Yorko požeminla-^<a~ii*, kaip jj>kia

Iš dalies debesiuota j/nedide
lė temperatūros atmaina; vidu
tiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 26° ir 44° F.

šiandie saulė teka 7:15, lei
džiasi 4:45. Mėnuo teka 6:03 
ryto.

Vakar buvo pasiųsta į Gene 
I vą šitokio' turinio kablegrama
The League of Nationš, 
Geneva, Switzerland.
Honorable President:

America’s Lithuanian 
cal Association herewith 
ly protests against the 
sion by the German govern- 
ment into the internal affairš 
of Lithuania conccrning the 
distriet of Klaipėda, and1 also 
the various Polish intrigues 
against Litlmania.

Wc ręspectfully reųuest.that 
the honorable institution of the 
Lėaguc of Nations uphold the 
just cause of Lithuania. :

' Yours very truly, . ‘ 
(SEAL) '

' (signed)
Dr. A. L. Davidonis, Pres.

(signed) 7 ••
Dr. A. L. Graiciunas, Sec’y.
Lietuviškai išvertus, reiškia: 
“Amerikos Lietįvių Daktarų 

Draugija -stipri^ protestuoja 
prieš Vokiečių valdžios kišimą
si į Lietuvos vidaus* reikalus 
dėl Klaipėdos krašto, o taip 
pat įvairias Lenkų intrygas 
prieš Lietuvą. '

“Mes prašome, kad garbinga 
Tautų Sąjungos įstaiga išlai
kytų teisingą Lietuvos bylą.”



Winnipeg, Canada
Truputis statistikos

■Aka

£eP6 helefrna ir naujiėji metai.
tai pamaty-

Pernai musų mieste statybai 
buvo išleista $4,000,000 mažiau 
nei 1929 m. žemiau telpanti 
lentelė parodo kiek Winnipeg 
ir jo priemiesčiai išleido staty
bai pernai ir užpernai: 

1929 m. 
$11,050,250 
.... 553,103 
... 355,C36 
.... 439,143 
...... 96,460 
......  16,460 
... 206,500 
... 128,250X 
.... 539,325

VVinnipeg .... 
St. Boniface 
E. Kildonan

James ..
Garry ...

N. Kildonan 
Tuxedo ......
Transcona ...
St. Vitai ....

II.

Viso

Wiimipeg 
St.

St.

Boniface ..
Kildonan ....
James .....

N.
Tuxedo ... 
Transcona 
St. Vitai

Kildonan

13,384,727 
1930 m. 
$6,652,450 
... 793,125

260,450 
... 260,530 
. ,102,930 
... 11,550 
. 100,000 
.. 105,920 
.... 948,502

Bet pagyvenkime, 
si’ihe.

Miriiriai^ gimimai

Visur jaučiama
Sakysime, pernai sumažėjo gi
mimų ir vedybų skaičius. Geri 
metai buvo tik mirties šmėklai, 
kuri nuvarė į kapus Manitobos 
provincijoj daugiau žmonių, 
negu 1929 m. žemiau telpanti 
lentelė parodo davinius mėne
siais pereitų ir užpereitų metų: 

Gimė 
783 

1,156 
1,252 
1,247 
1,259 
1,176 
1,278 
1,235 
1,266 
1,295 
1,064 
1,050

ir vedybos 

blogi metai.

Viso 9,235,457
Sumažėjo ne tik statyba, bet 

ir kiti darbai. Seni kanadiečiai 
sako, jog pereiti metai buvę 
sunkiausi. Esą tokių blogų lai
kų jie neatsimeną.

Kiek galima numanyti, nieko

JUSU PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

Marąuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 \V, 63rd SC ,

Brighton Park
B. R. PIETKIEVVICZ

2608 W. 47tb St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B.ZOS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “elassified” 
skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
i artimiausi atstovą.

Dresiu Dezaininimaš 
a IR iMADŲ DAILĖ 

l'žsit’t'iiniai. kurie moka (Ihh'Ię 
alei). Išmokit ilc/.aiiiitiimo <lai- 
Ir. nubraižyti Kražius rtibtiH.

<'i 1B M'isij Keras mokinimas pri- 
rei'Ks tai vietai j trumpa laikfj 

’ įg Įtapkite ar ateikite tie) n<:- 
nHL mokamos nuuli) kn.VKlltSs. 
įMk MASTER COLLEGE

. Jo*. F. Kmmickn. 1‘rinclp.
imt STATK ST., kamp. 

LAKK ST. JO aujtštaH

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rocktvell St., .
CHICAGO. ILL.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Varios Ir 
Elektrikiniai Treat- 

mentai
Švediškas Man ketinimas ir Elektri- 

kinis fdasažas.

Trcatmentai visokių ligų, reuma
tizmo. nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus. su clektrikiniais prietai
sais. Violetiniai Saulės Spindulių 
trcatmentai. t

Mineralinės, sulferinės vanos-duo
da didžiausiu kraujo cirkuliaciją, kuo
mi galima išsigelbėti nuo višokių ligų.

Moterų Skyrius ■ atdaras Utarnin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. 'nakties. > ,

Kambariai dėl pcrgulėjinTO.

1657 W. 45th St.
Kampus Paulina St.

Nuo 8 vjl. ryto iki 12 va!. naktitS. 
Nrdėliontis nuo 8 iki 2tos vai. 

r pO pietų.
Phonc Boulcuacd 4552

Sausis 
Vasaris 
Kovas 
Balan. 
Gegužės 
Birželis 
Liepos 
Rugp. 
Rūgs. 
Spalių 
Lapkr. 
Gruod.

Vedė 
260 
350 
266 
281 
280 
475 
508 
409

4 468 ’
• 569 

. 663
520

14,061 5055
5,148

Mirė
425 
506 
528 
*517
481
452 
487 
469 
499
491 
477 
450

5,782
5,674

sekamai: pernai 
užmušė 29 žmo-

Viso
1929 m. 14,478

Nelaimingi atsitikimai ' '

• Nelaimingų atsitikimų Win- 
nipege buvo 
autoipobiliai
nes ir sužeidė 408. 1929 m. au
tomobilių užmušta buvo 37, o 
sužeista 417. Kiek rodo davi
niai, labai daug nelaimingų at
sitikimų įvyksta su vaikais.

J. Čekanauskas.

Mes ir musų jauni 
' draugai Amerikoj

Nors jau jubiliejaus šventė 
25 metų kovos už pasiliuosavi
mą iš svetimo jungo ir praėjo, 
bet seni atsiminimai ir naujos 
idėjos, toli gražu liko nepaju
dintos iš vietos.

Klausimas, kurio šventę mes 
šventėme, buvo pakeltas daug 
pirmiau, negu 25 metai. '

Kaip ir kiekvienas istorijos 
Reiškinys būna užrašytas nuo 
tam tikrų įvykių, taip ip ,šis 
lietuviuose padėjo savo pama
tą 1905 m. Mes žinome gerai, 
kad kova už darbininkų ir pa
vergtų tautų paliuosavimą eina 
ne 25 metai. Aš čia nė nemė
ginsiu ieškoti pradžios, nes ji 
būt taip lygiai sunĮtu surasti, 
kaip sunku yra surasti, kuomet 
gamtoj atsirado gyvybė.

Mano mintyse stovi klausi
mas: kas daugiausia dalyvauja 
ir judina tą visą žmonijos ju
rą? Kas priverčia ją mėtyt 
bangas į apsuptas ją iš visų 
pusių priespaudos uolas? Kas 
yra ta gyva energija, kuri su
ka tą milžinišką ratą tai grei
čiau, tai lėčiau niekuomet Me
duodama jam sustoti? Ir aš 
manau,, perdaug nesuklysiu pa
sakęs, kad daugiausia padeda 
darbo tai besimokinanti jau
nuomenė moksleivija.

Moksleivija yra ta neilstanti 
energija, kuri suka tą milžiniš
ką ratą ir siūbuoja tą žriųmijos 
jurą.

Bet čia ir vėl kyla klausi
mas: ar visur ta besimokinanti

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
^AI yra piūkii jeigu gali taip

‘ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dhlikas gali neleisti jumd Hti 
pirmin. j

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra heSvarus, tai jtts no- 
roms ar ncnoęoms turėsite ta 
kaipo užnietima tam žniogūi. O 
tuo tarpu gAt-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, vilo' 
dantis nauju budu. Mušti che
mikai pagalios surado sustata 
IraFi .iikro Svėtčja Medratky- 
damas dantų emalęs — tas sun- 

v Iras uždarinis pagalios tapo ii- 
ristas..

Didelė 'tūba Listcrine dkntu 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo. iptickoriu. 
Lambert Phkrmicii Saint

[Ątlantlc and Pacific Photo]

NeW Y’brk* — Dr. Robertr Ą. Milliken, Universiteto klube Įtei
kiąs $10,000 ’dovaną D-riii Georgeui R. ’Minotui (vidury), ir 
Dr. George Whipple. Dovaną Dr. Minot gavo už išradimą vaistų 

anemijai gydyti

jaunuomenė yra tas aktyvus 
pirmynžangos branduolys? Ar 
visur jauna deganti dvasia sie
kia prie tų aukštų idealų, kad 
išvedus liaudį iš tos vergijos, i 
kurią ją įvedė blogi ir nesąži
ningi jos vadai?

Šis klausimas reikėtų imti 
daug giliau, negu aš čia jį pra
dėjau, kad kiek geriau išaiškin
ti, reikia daug žinių, daugs dar
bo. Ir tokiu budu pats dalykas 
pasidarytų painūs, nuobodį ir 
mažai įdomus daugeliui skaity
tojų. ■ t v-

Kad nebūt nuobodus aš pa
sistengsiu, išreikšti savo ’minti^, 
paprastesnių budu. ,

Taigi, kaip matome, koViVTlž 
pasiliuosavimą eina labai seniai. 
Da 121 m. prieš krikščionybės
erą Tiberijus Gracch’us yra pa^;saulyj. 
sakęs savo garsioj kalboj Ro
mos kareiviams, 'kurių didelė 
dalis buvo susidėjus Iš paverg
tų Romos tautų:.,',7‘Ęomos ka-Įvaūti šiokiame^’ af kitokiame 
reiviai! Jus apšaukti pasaulio į kultūriškame

tęs sali savo kvailystės rete
žiais, kuomet • visur užsieiiiūbse 
kyla pramonę" ir indūstrija, 
pakelia baisą. Jie Umpa iš
šaudyti ir "iškarti. Paskūi juos 
seka kitos grupės, iš kurių dau
giausia pašižymi’. . “NihilistAi”. 
Tai buvo jaunuomenės dalis, 
kuri kovodaiha^už paliūosavi- 
mą minties iš yTspkių tradicijų, 
davė pamatąekdnominiam ir 
politiniam darbininkų pA'siiluo- 
savimui. >

Bet 1872-4 m. kiltis fraiicuzų 
revoliucijai “nihilizmas” , nusto
jo būt visuomenės idėja ir iš 
drąsaus, bei pasišventusio jau
nimo gimsta socialistų-revolitf- 
cionierių partija; "kuri šiandie 
yra skaitoma viena iš galin
giausių* 4 politinių partijų pa-

u ž kar i a u to j a i s! La u kiniai ž v ė-
>) ' -t

rys .tifri savo guštas, bet jų^ 
neturite nė vieno žemės', colio, 
kuris jums priklausytų”.

Šitokių ir panašių garsių vy
rų išsireiškimų galima surasti 
tūkstančius. Tai nėra balsas 
vieno žmogaus, o balsas minios, 
kuri ta žmogų išstumia i savo 
priešakį ir duoda jam teisę kal
bėt jos vardu.

Mes esame buvę dalis rusų 
imperijos. Del to daugiau ir 
esame surišti su rusų jaunuo- 
men'ės-mokslei vi j os darbais. 
Jau 1923 m. po visą Rusiją 
buvo švenčiama 100 m. sukak
tuvės 'taip vadinamų “Dekab
ristų”. Tai buvusi buržuazinės 
moksleivijos draugija, kuri- ftia-j
tydarnu, .kad Rusijos caras su 
savo ministėriais laiko sukaus-

Patmttd as milk 
itself!

'New 
delight in 
Cheese flavor

‘ • t

Štili another Kraft-Phenix 
triumph! NeW digčstibility, 
hcalth qualities and ’delicious 
ncw flavor added to checsė?

In Velveeta alt thfe valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sūgar, calcium 
and minorais. Good for every- 
<įne, includiūg the children.

Vclyceta spreads, slices, or 
meltsand toištsįnsttatly.Try < 
a half pound package today.

KRAFT j
VelVeeta
* v The Delicious New Cheese Food.... . . .

BeVeik ■yišps^ūEuropoš vals
tybėse jau v:įI%įhėS’e‘:mokyklo- 

|še jaunuomoj^jįp^deida daly-

darbe; prisidėda
mi prie senų ir ieškodami nau
jų .jdejų, (,kaip—,tai^_ dailėjv.Jįį- 
terąturoj/pęąjMpjt.

čia 'sppĮujfeda ‘ .gtn)^ /politinėk 
bei ekonomines pažvalgos, ku
rios tik užsitvirtina papuolus i 
Alma Mater (universitetą) ąr- 
ba perėjus gyvenimo mokyklą 
ir nelengva būną atsižadėti .nuo 
tų idėjų, ; kurios buvo t'ąip 
šventos ir brangios jaunai ii' 
jautriai,'širdžiai. ? . -

Bet ČIA Suvienytosė Valsti
jose mės to beveik nematome. 
Tiesa, čia nėra pavergtų, bet 
čia darbininkai yra įjAvergti la
biau, bė’gu kŪf kitŪh Jeigu ka
ro laiku, ’kuomet visbš kitos 
šal^s, grimste grimzdo Į pra^ 
pultį čia, Amerikoj, laikinaf, 
praeidama laime atidarė savo 
gausos ragą ir pabėrė kelis 
skatikus ir darbininkams, tai 
už tai dabar jau Jie pradeda 
atsimokėti savo fortūnai skur
du ir badu ir jokiu baubu jų 
nenugąsdinsi. * Skurdui ir baddi 
gali užbėgti už akių tik gerai 
sutvarkytas šalies valdymas.

Laimėjimai socialistų už ju
rų verčia šios šalies politikie
rius su jais skaitytis.* Mes at
simename labai gerai tą ‘laiką, 
kuomet Anglijos premieras so
cialistas MacDonaldąs lankėsi 
šioj šaly, j ant', buvo -keliaihoš 
didžiausios ovacijos.

Daugelis šios šalies politikie
rių supranta, kad socializmas 
nėra pavojingas šalies gerovei, 
p tik perdaug godiems subjek
tams, kuri iš kitų skurdo daro 
sau laimę. Tie ponai vis dar 
stengiasi Socializmo baubu gąs
dint jaunuomenę, kad ji nepa
sidarytų jiems pavojinga. Ne
reikia ieškoti daug faktų. Mes 
visi gerai matome, kaip Įvai
riose dirbtuvėse jaunuoliai nuo 
16 ligi 23-4 metų dirba už 25- 
40 c. per valandą, kuomet už 
tą patį darbą suaugusiems bu
vo mokama 5'0-75c. Ir tie jau
nuoliai vis dažniau ir dažniau 
darosi šeimynų maitintojai. 
Amerikos moksleivija ligi šiol 
beveik {ūsai nekreipė domės į 
geresnį šalies santykiavimą, čia 
socializmo idėjos nestato savo 
narių i tokį pavojų, kokiame 
turėjo dirbti ir'tebedirba Eu
ropos jaunuomenė. ' Niekas čia 
jų neverčia daryti bombas, kas
ti tunelius, .kad išsprogdinus 
gelžkelį, kuriuo pravažiuos ti
ronas. čia reikia vien' kultūri
nio darbo, kad. davus suprasti 
tiems nblairifingiemš savo d r au- 
ganfcs; ant burgj peči^ po valiai 
gu la. .wsc£
kaipo busimųr<.tevU ir darbinin
kų.

NAUJI E NŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vak vak. Nedėldieniais 
nūo 9 v. ryto iki I v. p. p.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos I
12thSTREEt

* . Tel. Kcdzie 8902
< -Ž U'..

; 35J4ėl6 '.Rooscuelt Rd.
, ; . arti, i Louls, Avė.

CHICAGO, ILL.
A / .M .... V : ' i

mTONIS-EXTRA PALE 
SPECIAL1S ALUS

V.t

Mflį (HVI&ORATlHOj, 
MhooD »oa 7?““*l,‘e"n

W ■ RtrStsMiHO
III GOOD FORTHt ,, ,
k MK fovrxS<»« -- i

Del žindamų moti- ; 
nų. Nei vienas, ne
gali būti be j

MALT TONICO Į 
į arba

Extra Pate Alaus |

\W^S^p‘l|dll.ojamas '
UNteNicI*1

Prašykite gaVą' gro^emifiko trba aptiekoHaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuometę pašaukite /

FREDERICK BROS.
Boulcvard 2538 Žll W. 37th St, Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
■ 3824 Deddor St.š Indiana Harbor, Indiana
/ Indiana Harbbr. Tęlephdnę Ihdiąna Harbor 1627

—x
Mino tfiahymū, čia besimoki

nanti jaunuomenė yra labai to
li atsilikusi nuo Europos moks
leivijos. čia futbolas daugiau 
išdžiovina smagenų jaunuome
nei, negu mokslas, jau nekal
bant apie jų dai’bus kultūros 
srityje. Jau rodosi ir Amerikos 
jaunūomenei butų laikas" pradė
ti daugiau rūpintis politiniais 
ir ekonominiais dalykais, o ne 
veri futbolu.

Socialistinės idėjos šiandie 
yra pažangiausios pasaulyj ir 
dėl to būsimi šalies piliečiai

> V''' ..............

Šeštadienis, sausio 11 1931

turėtų pasistengti kuogeriausia 
jas suprasti, kad ir jiems atei
tyj užėmus vietas šalies valdo
vų nereikėtų mesti kaltės ant 
visokių nepasisekimų.

z Tik gerai išsilavinę busimi 
piliečiai galės išvalyti šalį iš 
tos biaurios politikos, į kurių 
įsivėlė jų tėveliai. Tuomet ne 
tik turtuoliai, bet ir darbinin-* 
kai turėtų užtikrintą dūonos 
kąsnį, nes šioj šalyj jos užtek
tų visiems, jei laiku butų vis
kas tinkamai sutvarkyta.
' ' — J.A-h.

įBfti urii»

Dabar Laikas
Perkelti savo pinigus iš kitų bankų

• į ši stiprų ir saugų lietuvių ValstijinĮ
• banką.

Atsineškite savo bankinę knygelę 
bile kokios bankos, mes perkelsime 
jūsų pinigus čionai ir mokėsime jums 
nuošimti nuo liauju metų.

Metropolitan 
State Bank

2201 West 22nd St, kampas Leavitt St.
*• • •

Lietuvių Dainos 

Per Radio 
WGFU 970 k., ncdėlioj • nuoG^iki 2 va L po pletįV

/CplĮimbią?

STASYS PAŪRAS; Baritonas 
. Su drltst/Oi akbrtrpah.

16190F kad pavislris atrifti ' 1
STASYSrpAURAŠ, "Barftdnis1 ir JUOŽAS XNtANĖLįj>, Trtčras

P. riuMENibk IR.JQ ORKESTRĄ
J,I6194F Paukštužis — Polka

Kaimietė — Polka ; »•
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA mainierių ORKESTRĄ 

Dainuoja A.' šAČkfcvlčiūS0^0’ wfcHAtdNIS ir M. URBAS 

1‘6193F Žemaitelių polka
’ , Marytes ir-Jonuko daina , ■ >■ z

JONAS DIRVELIS IR JO ORKESTRĄ 
16192F Trauk,. S i m n i šk i :— Polka

“Ej6 Mikas” — Polka
PESiSYLVANIJOS ANGLEKAŠlAk ir JURGIS ARA^KASi Tehoris 

16191 TiiSiošihbš Polka
Panelės patogumas

WOCEŠTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ 
Albina Lietuvnlkafte, Vedėjas 

16189F Kunigunda Polka
Pelėda Polka

MAHANOJAVS LlfeTUVlšKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
.... . . Fr. Ydtkp. Vedėjas Li , ..

A. ŠAUKĖVIČĮUS, M, URBAS ir J. ’MtrtALONis 
16)88F Vyrai Pijokėlis Daina ' • ,«ę / . ,

Phakylriė Panaitele Daiha .. . • .
A. ŠAUKEVIČIŪŠ n M. U^bAS

PENSYLVANIJOS ĄNGLEKASlAl ir JURGIS ARANSKAS, Tenoras 
16187F Prųsų Užpuolimas

Vaikelio Polka »
, . JONAS blRVBLIS ir jo ^RkESTRA

I 61Š'6F ''VTlk’as-—Pilkas”, Polka
“Liudvikas” Polka .J. -

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Fr. Yotk*. Vrdėjas

Dainuoja A. ŠAUKEVIČIUS
.16185 Mergų Polka . T

Laukiu TaVęs > < *
kainuoja A. ŠAUKEVlČUS ir MARIJONA URBAS

BUDRIK’S RAblO ORKESTRĄ
16184 Užuita Pilis — Polka (G. Vidais)

• Moderniškas Klumpakojis. '

Šiuos naujus Colųihbia rclumjus juta gausite Jos. F. 
Nudriko krautuvėje, kaina po 75c. SiiiUčIUhr^ į kitus 
mieštus. .......... ... .

JosJ.Budrik,^
3417.21 Sttuth Halsted Street

Tel. Boulcvard 4705



mergaičių atiduoti

mus

Adomaityte serga

© P. Loriliard C'

Gera Proga
HotLf|[)AMER5yiNE

Pasinaudoti Dovanomis

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Chicago, Illinois

BY WESTPHAB

KM KMHH*.

PARIS

FIRST STASE 
APPEARANCE

EARLY 
EDUCATION

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

|OWDY/) 
OLKB '

Nariams ir vietos piliečiams ir 
į nepiliečiams pranešimas

FIRST PlCTURE 
LITTLE MISS 
BLUE8EARD ' 
>NITH BASE

DANItU-1925

AT FOURTEEN 
IRETURNED To U.s.

ANO ENTEREO 
ETHICAL GVLTURAL 
SGHOOL-NEV7 YORK

kurios dabar yra duodamos kostumeriams naujai pasi- 
dedant arba gerokai dapildant savo senesnes sąskaitas 
Univęrsal State Banke. .

Peoples Furniture 
Kompanijos Krautuvėse 
SUMAŽINTOS KAINOS

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

• •- A i'Vf iv "V

šįhisio .15, ''liį 
.vakaro važiavo į

l<)29 
WENT TO 
HOLLYWOOD

I AFTĖR . 
GRAOUATING 
SPENT THREE 
YEARS IN 

BANKING HOOSE

EXPRESSING 
Mes perkraustom pigiai 

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

Ciceriečiams gerai žinomas 
biznierius lietuvis p. LipskiS 
duoda lietuvišką radio progra-

ATVAIZDAS 
nacijos Radio

Marųuette parkietis Antanas 
Višniauskis užmuštas auto
mobilio belipant iš gatveka- 
rio /

LATEST PICTUPE - 
THE SEA WOLF *' 

FOR FOX STDDIQ$ 
APPEARED IN * 
pleasurecrazed 
GOOD (N 
A VERT PRACTICAL 

JOKEZ

Tai yra pirmas dovanų davimas nuo pat banko 
įsteigimo. Visi kiti svetimtaučių bankai mieste ir apy
linkėje beveik kas metas paskiria viliojančius niek
niekius depozitoriams. Todėl gi direktoriai Universal 
Štate Bankė nutarė ant 15 metų sukaktuvių duoti ge
ras dovanas ’Sąyo tautiečiams. x ’ *

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiarižki Šios .Unijos lai
vai. Tiesus trumpas kebas per 
Rotterdam’ą i ir iš visų dalių

AŠ TURIU JŪSŲ 
NUMERĮ

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE. SUBD1VIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS, Sav. 

4050. Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019

Jau buvo “Naujienose.” rašy
ta, kad sausio mėhesį, 1931 m., 
Skolinimo ir Budavojimo Ben
drovės “spulkos” mini 100 metų 
sukaktuves nuo sutvėrimo pir
mos1 tokios bendrovės Ameri-

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Savas Pas Sava
C*

— sako biznieriai

Metropolitan Wet Wash 
1 Laundry Co.

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939 .

Vėl apiplėšė National Tea 
krautuvę

2536-40 W. 63rd St
Cor. Maplewood Avė.

Tel. Hemlock 8400

Automobilis užmušė 
lietuvį

■ ' Pereitą ketvergo vakarą 6 :15 
'Vai. į National Tea, krautuvę, 
Campbell ir 69 gt. kampe, ka
da nieko krautuvėj nepasitai
kė, jėjo vienas apijaųriis vy
ras, gerai pasirėdęs, kokių 35 
motų amžiaus, ir išsiėmęs re- 
vplverį paprašė krautuvės tar
nautojų 
pinigus.

Kasoj tuo laiku buvę tik 
apie $10.00. Banditas tuo pa
siėmęs, pareikalavęs tuojau at
nešti kitą tos dienos uždarbi

Ant jūsų . radio šįvakar... 
Pasiklausykite Lorna Fan- 
tin, garsios numeroldgys- 
tės. Ji papasakos jums 
kaip, vardai ir datos daro 
įtakos į pasisekimą bizny
je, meilėje ar apsivedime. 
Tikra radio įdomybė.

WBBM 8 valandą šįvakar 
Central Standard Time

u AMERIKOS 
r .UNIJA

žinomos Bridgeporte lietuvių 
šeimynos, Jono ir Agotos Ado
maičių, 843 W^33rd St., duk
relė Sophia, 16 metų, * turėjo 
sunkią operaciją ant vidurių 
sausio 13 d. Augustine Hos- 
pital, 411 Garfield Avė. Po ope
racijos ligonė randasi toje pa
čioje ligoninėj, kambarys 230 
Ą. Geras Draugas.

* Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai • 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

Naujas šių metų mados Philco Kombinaci
jos Radio su Gramafonu nau- Rfl 
ja žema kaina be tūbų tik wviwU 
Naujas šių metų Kennedy Kombinacijos 
Radio su Gramafonu vertas virš $200.00, 
Peoples sumažinta kaina $120.00

The Vilija- Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus 

3700 S. Spaulding Ave<
Tel. Lafayette 2584 .

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Paskolas duodam ir ant 1 mų morgičių 

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Westem Avenue 
Tel. Grovebill 1038

Dabar yra gera proga pradėti* taupint, pasidedąnt 
kiek pinigų arba atsinešant knygutes iš kitų' bankų, iš 
kurių pinigai į bus perkelti į stiprią ir atsakančią Jūsų 
tautos Stato ir Clearing House banką. , • .

Cicero
CicerieČiai 4r gi nepasiduoda

w. J. KAREIVA
Green ValUy Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą 

4644 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1389

American Lithuanian ęitizens 
Club metinis susirinkimas įvyks 
šioj nedėlioj, sausio, 18 d. ly
giai pirmą vai. popiet K. Gra- 
monto svetainėj, 4535 So. Rock- 
well St. Nariai prašomi daly
vauti šiame svarbiame 'susirin
kime ir daboti, kad kiekvienas 
klausimas butų tinkamai išsprę
stas. Be kito bus kalbama, kaip 
geriau prisirengti prie kliubo 
banketo, kurs bus subatoj, va
sario 7 d. Lietuvių Auditori
joj. Taip gi bus aptartas ir 
sutvarkytas priedas prie Kon
stitucijos kas link priėmimo 
moterų į kliubą ir daug kitų 
klausimų. . J/.

Piliečiai ir nėpiliečiai, kaip 
vyrai taip moterys nuo 16 ligi 
45 metų kviečiami apsilankyti 
į susirinkimą ir prisirašyti prie 
kliubo, tas jums patiems buk 
naudinga.

• Anton Jusas, Rast..

pildys 
atidavusios visus pinigus, kiek 
buvd atsargoj, viso apie $130; 
Banditas pinigus paėmęs, Pasa
kė, kd “bučiau tikrai šovęs už 
pinigų 'Slėpimą, jei būtumėte

Lietuvių Viešbutis
W.- NEFFAS, Siv.

2435 S. Leavitt St.
Tel. RooMvelt 3352

G. BURBA
Musų motetų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

Bedukstantys gatvėse auto
mobiliai pasiėmė dar vieną au
ką — lietuvį. Paskiausia jų 
auka yra Antanas Višniauskis, 
44 metų amžiaus, gyvenęs 7136 
So. Maplewood Avė., kilęs iš 
Tytavėnų miestelio.

■* ’ •' vFkY*4 *** *'*"')'* ĮLy •1 ■ *1 • - t* f

mą po pilną ptisvalandf kas ne- 
dėldicnį -nuo 2:30 ligi 3 valan
dų iŠ stoties WHFC, 1420 ki- 
locyėles.

Patartina kiekvienam lietu
viui, mylinčiam gerą muziką ir 
dainas, pasiklausyti to progra
mų. Taigi, rytoj, sausio 18 d. 
nepamirškit atsisukti savo ra
dio ant stoties WHFC, 1420 
kilos, ir pasiklausyti p. Lip- 
skio programos.

z Kiek patyriau, tai Lipskio 
radio krautuvė užlaiko geriau
sių išdirbysČių radio ir turi di
delį pasirinkimą; pas jį kaifios 
taip jau gerokai nupigintis, 
taip kad norint radio pirkti, 
apsimoka pirmiau pasitarti sū 
p. Lipskiu, tuo labiau, knd p. 
Lipskis yra studijavęs radio per 
keletą metu ir turi radio inži
nieriaus diplomą, ir yra bene 
vienintelis iš lietuvių radio 
krautuvininkų, kurs turi spe
cialisto supratimą apie radio 
mašinerijas.

Lipskio radio krautuvė ran
dasi 4916 W. 14 St., Cicero, 
III. čia galima gauti ar pama
tyti ir radio television, kas kiek
vienam yra įdomu pamatyti.

PHILCO Kombi- 
su Gramafonu šių 

metų mados.

šid. vakaro ’ yrii 'tds/ kad beh- 
drcjvčs ?• ^alininkus ir rėmėjus 
galima butų arčiau supažindin
ti, iš ko kaip bendrovei, taip 
jos nariams bus ateityj didelė 
nauda, nes arčiau susipažinę 
ir sujungtomis, jėgomis' gale? 
sime daug daugiau nuveikti.

i \

Gediminas, Budavojimo ir 
Skolinimo Bendrovė gyvuoja 16 
metų; jos turtas sšiame laike 
siekia $200,000,00. Pinigai yra 
visi sudėti aut gerų ir saugių 
(Ist montgage) paskolų; na
riams už sutaupytus pinigus iš
moka iki 71/a%« Bendrove dar 
nėra turėjusi foreclosures. 
Tai dar nėra atėmusi nei vie
nam nuosavybės, kas parodo,' 
kad bendrove yrą gerai, tvarko
ma ir pinigai yra skolinami ant 
gerų namų, geros vietos ir at
sakantiems žmonėms. Bendrove 
rendųoją pati deį savęs rašti
nę, turi savo visus rakandus, 
reikalingus raštinei. Darbinin
kai ir. valdyba, yra po $10,000 
kaucija. atsakomingoj apdrau- 
dos kompanijoj. * -

Bendrovės raštinė,. 4425 So. 
Fairfield Avė., atdara kas die
ną nuo-9 vai. ryto. Nauji na
riai visada gali prisirašyti. Su
sirinkimai laikomi kiekvieną 
trečiadienio vakarą. 'Naujos še
ri jds atsidaro 1-mą dieną 'šių 
mėnesių: sausio, balandžio, lie
pos ir spalio. Valdyba:, J. San
daras, prgs.; Vilimas 1-rnas 
vice-pres.; J. Valskis 2-ras vi- 
ce-pres; J. J. Palekas sekreto
rius; J. S. Encher ir B. A. Ja- 
vois, pagelbininkai; P. M. 
Smith, iždininkas; J. J. Gristi, 
advokatas. Taksatoriai: j. Kla- 
putauskas, J. Žiauberis, Niek 
Abarovicz. —Juozas.

J. J. ZOLP
Real Estate ir laivakorčių 

agentūra '' į 
45^9 S. Paulina St.

' Tel Yards 0145

NEMTIOIUKO i ' 
KLA1P£I>A

TRUMPAS KELIAS) LIETUVĄr«r ŠVEDIJĄ

DIDĖLIAIS, NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

Švedų Motorlaiviais 
Lietuvos Pašto ir keleivių patarnavimas 
PERSITIKRINK SVARIAIS, MODERNIŠ- 
KAIS LAIVAIS, MANDAGIU PATARNA

VIMU IR SKANIU MAISTU 
Paranki kelionė, j ■ 
LIETUVĄ

Užsisakykit Vietas Dabar!
Laivų Išplaukimai iš Neto Yorko 

M. L. GRIPSHOLM .... Sausio 17 
S.S.DROTTNINGHOLM Sausio 3.1 
M. L. GRIPSHOLM .... Vasario 21 
S.S.DROTTNINGHOLM Kovo 14 
M.L. GRIPSHOLM ......... Kovo 28
Informacijos ir iliustruotas cirkuliorls su 
zomlapiu lietuvių kalboj, gaunamas, 
kreipiantis pas savo agentą arba i

Swedish Amer. Line.
181 N. Michigan Avė., Chicago

Nors lietuvių “spulkos” tik 
apie 30 metų kaip pradėjo gy
vuoti, bet tos lQp-metinės su
kaktuvės yra labai svarbios ir 
mums lietuviams, taigi ir lietu
vių spulkos. neatsilieka nuo 
amerikiečių ir visose kolonijose 
rengia masinius susirinkimus, 
koncertus, bankietus ir t.t.

Gediminas, Budavojimo ir 
Skolinimo Bendrovė, kurios 
nuolatinė raštine randasi po 
No. 4425 So. Fairfield Avė., 
Brighton Park, kviečia bendro
vės dalininkus ir rėmėjus su
sirinkti šį vakarą (šeštadienio 
vakare, sausio 17 d.) p. K. G re
monto svetainėn, kampas 45-to 
Place ir St. Rockwell gatvių; 
bus tam tikslui surengtas pro
gramas ir vakarienė;, tikslas

;; M, J. KIRAS < 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St. 
Tel. Yatd, 6894

STAK DUST Copyright Mldwe»t Feature Service

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

■ (s

4177-83 Archer Avė
Cor. Richmond St. 

Tel. Lafayette 3171.

ATVAIZDAS
Naujo Šių Metų Mados VICTOR
Kombinacijos Radio su Gramafonu

fI “ 'iW'| ‘ 1

įsin'ęs šauti? jei neiš-
Mcrgaitės persigandę

šeštadienis, sausio-17, 10!Ū

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas — musų 

specialybė

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 1155

Ant Naujų Šių Mėtų

Kombinacijos Radio
SU GRAMAFONU

BORN 
CANTERBDRV, 

N.H. 
AU6JCj,l899

Šių metų' padarymo Victor Kombincaijos 
Radio su Gramafonu nauja žema kaina 

be tūbų, tik 

$169.00
Šių metų padarymo Victor Kombinacijos 

tuose pasirinkimas:
PHILCO, ZENITH, ATWATER KENT, 

MAJESTIC, BRUNSWICK, 
R. C. A. RADIOLAS

Už sumažintų kainų, po:

$49 $68 $97.50
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI SUTEIKIAMI PAGAL 

REIKALAVIMĄ

Nerokuojama jokie extra mokesčiai perkantiems ant 
išmokėjimų ir radio įrengiama tamstų namuose veltui.

.....
■* , ■■■ ’ ■'?’•. '■ • ■* >

;Jis užvakar, 
apie 8 Vvah 
darbą (dirbo naktimis). B.ėli- 
par.t 'iš gatvekario prie 43 ir 
Ashland gatvių, ji parbloškė 
bandęs gatvekarį lenkti auto
mobilius, ir taip 'sunkiai sužei
dė, kad ant rytojaus Višniąus- 
kis pasimirė Cook pavieto ligo
ninėj nuo perskelimo galvos.

Automobiliu važiavęs 19 me
tų vaikiščias tapo, suimtas ir 
yra laikomas kalėjime iki ko
ronerio tyrinėjimo.

Velionis Višdiauskas paliko 
žmoną J r dvi dukteris, 'taipjau 
brolį. ; »

Laidotuvės . bus antradienio 
ryte iš namų į bažnyčią ir į 
šv.' Kazimiero kapines. • Laido
tuvėms patarnauja graborius 
Eudeikis. • *:

į,'.. -iį- 'ii -ii!iii »>•.*»,i i ■ »

ne mergaitės,” ir apsisukęs ra 
miai išjojo pro duris.

Iš Margučio.

litu

m

OLDGOLD
RADIO PROGRAM



NAUHENOS
Tht I^ithuanian Daily Netva 

Ptiblished Daily * Except Sunday by 
tbe Litboaman News Pub. Co.» Ine.

1739 South Haltted Street 
Ttlephtįna Roouvtlt 8500

“ Bditor P? GRIGAITIS

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.. .75

gumų, bet dažnai net Įr maisto produktų, kalbėti apie 
“sobializmų”, 4š tiesų, yra jhokai. ; ,;s • •

Bet, deja, Trockis jau nebe, komisaras. Todėl jo žo
džiai šiandie sovietų garbintojams yra “melas”," nors 
jie butų ir dar taip teisingi.

?■ ■. 11 'h r
Parašė UNTULIS ' 

. ' ■ <

Kodėl Prarastas Vilnius?
• •' ♦ • *

TT |'.I*:U-A, minėjęs. 1817 hų Ukmergės ąeimely 400 rinkti-

Subscription Rateat ■> 
$8.00 p«< ye»X in Canada 
$7.00 ptr y«ai ootsid* of Chkago 
$8.00 per year in Cbicago

3 c per copy 
• «

Entered as Second Glass Matter 
March 7tb. 1914. at tbe Post Office 
of Cbicago. III., ander tbe act of Marcb 
3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant eek- 
madienius. Leidžia “Naujienų” Bendro* 
vi. 1739 So. Habttd St.» Cbicago, III. 
Telefonas Roosevelt 8500.

"i,1 1

* , Užsisakymo kyfaat 4
Cbicago je — paltui

Pusei metų ___________
Trims mėnesiams ....... 
D^iem mėnesiams ....... 
Vienam mėnesiui ___ _

Cbicagoj per Hneiiotojus:
Viena ^opija ________ _____ _______  3 c
Savaitei .—________   18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne CbicagoJ, 
pairu:

Metanu --------—_______ ____ L $7.00
Pusei metų ------------------------------  3,50
Trims mėnesiams ..........,r___  1.75
Dviem mėnesiams ......________ 1.25
Vienam mėnesiui ................ .................. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ------  $8.00
Pusei metų ___________________ 4.00
Trims mėnesiams' 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

REIKALAUJA “DAUGIAU 
KARINGUMO”

•Ks '
* mAlpzv<liga.

iii

PAŽANGUS GUBERNATORIUS
«

Sausio 15 d. perskaitė pirmą savo pranešimą legis- 
laturai jaunas Wisconsino gubernatorius Philip F. Lą 
Follette. Kaip ir reikėjo tikėtis, šis nabašninko progre- 
sistų vado sūnūs savų pranešime pasisakė už visą eilę 
sumanymų, kurių tikslas yra padėti darbo žmonėms 
mieste ir sodžiuje ir smulkiems biznieriams.

' Gubernatorius La Follette siūlo ' valstijai vykinti 
platų viešųjų kelių taisymo programą, kad sumažėtų 
nedarbas. Jisai siūlo, toliaus, kad valstija įstęigtų ne
priklausomą nuo privatinio kapitalo jėgos (elektrikos 
gaminimo), sistemą; kad tam tikrais įstatymais butų 
reguliuojamas “čėn-štorių” biznis ir į Prustus susime
tęs bankinis kapitalas, ir kad butų padaryti įvairus pa
keitimai mokesnių įstatymuose, tikslu palengvinti far- 
merių ir šiaip žemės savininkų padėtį, ir 11.

Pirmoje savo oficialinėje kalboje jaunasis Wiscon- 
sino gubernatorius pasirodė esąs griežtas kapitalistinių 
trustų priešas. Galima numątyt, kad kova tarp jd ir 
stambiojo kapitalo gynėjų bus atkakli. Bet laimėjimas, 
priklausys nuo to, kiek darbininkų ir f ar merių mąsės 
La Follette’ą parems.

Didelė parama gubernatoriui bus tame, kad di
džiausiojo Wisconsine miesto — Milwaukee’s galva yra 
socialistas Hoan. 

» •

KOVA UŽ PROHIBICIJOS PAKEITIMĄ

Amerikos Darbo Federacijos vykdomoji taryba, 
susirinkusi šiltojoje Floridoje, nutarė pradėti smarkią 
kampaniją už prohibicijos įstatymo pakeitimą Ameri
koje. Bus sušaukta į Washingtoną visų internacionalių 
unijų (t. y. tų unijų, kurios turi skyrius ir Kanadoje), 
vadų konferencija, kuri priims galutinus kampanijos 
planus ir paskirs organizatorius jai vesti.

Gerai ir tas. Kada žmogus pavalgo, nekenkia jam 
ir atsigerti. Be to," jei butų leista gaminti ir pardavinė? 
ti alų ir lengvą vyną, tai susidarytų nauja rinka ūki
ninkų javams, vaisiams ir uogoms parduoti, įsikurtų 
tūkstančiai naujų biznio įstaigų ir daugybei1 žmonių 
butų progos gauti uždarbį. Tečiaus ir prie geriausių 
ąplinkybių ši kampanija už prohibicijos įstatymo pa
keitimą gali duoti vaisių *tik po gana ilgo laiko. Per 
pusę metų ir net per ištisus, metus vargiai • bus kas 
praktiško pasiekta. O tuo tarpu dėl nedarbo šiandie 
kenčia milionai žmonių Amerikoje. Taigi kovai su ne
darbu ir jo pasėkomis Amerikos Darbo Federacijai tu
rėjo rūpėti pirmiausia. ,. » , ;

Jei buvo galima nutarti šaukti didelę darbininkų 
konferenciją prohibicijos klausimu, tai juo labiaus rei
kėjo šaukti tokią konferenciją nedarbo klausimu! Yra 
stačiai gėda Amerikos darbininkų vadams, kad jie už
leidžia iniciatyvą šitame reikale gubernatoriams,, mies
tų merams ir panašiems, valdininkams,; apie kuriuos 
niekas nė nemąno, kad jie turi darbininkų reikalus 
ginti ' ; •, ■; .

Bet Amerikos Darbo Federacijos "vadų jau tokia 
mada: jie imasi dalykų, kuriais gali, interesuotis bile 
kas, bet jie vengia parodyti aiškų nusistatymą gryna) 
darbininkiškais klausimais. * z

Dėl kylančių Amerikos spau
doje balsų, kad už “lenkų ko
ridoriaus” grąžinimą. Lenkijai, 
pastaroji turinti gautį Lietu
vos Klaipėdą, “Vienybė” rašo:

“Vienintlėįė išeitis nuo gre
siančio Lietuvos Nepriklau
somybei pavojaus tai Lietu
vos karingumo demonstraci
ja. Reikia praktiškai (7 — 
“N.’* Red.) pasauliui įrody
ti ir jį pilnai įtikinti, kad 
Lietuva yra rimtai pasiryžu
si pasaulio, ramybę sudrums- 

, ti, jei kas pasikėsintų jos te
ritorijai. Tas juos nutildytų 
begėdiškai . Lietuvos garbę 
įžeidinėti. Naujas pasaiilio 
karas reikštų katastrofą Vi
siems ir sąjungininkų diplo
matai prie jo nedaleis.”
Tai yra naujas ir j gana origi

nalus'sumanymas. Lietuva turi 
įrodyti pasauliui ir jį pilnai 
įtikinti, kad ji yra pasiryžusi 
“sudrumsti pasaulio ramybę”, 
— tuomet ją niekas nedrįs 
skriausti.

Bet tai j/ra nevykusi “humo- 
rįstika”, dauginus niekas. Gra
sinimas daro rimtą įspūdį tik
tą! tuomet, kai jisai yra įvyki
namas. Tuo gi tarpu “sudrums
ti pasaulio ramybę”, t. y. iš
šaukti pasaulio karą, yra ne 
taip lengva, kaip tūli “karingi” 
editorialų rašytojai įsivaizduo
ja. Lietuvos sienos susisiekia 
(neskaitant Latvijos, su kuria 
Lietuva jokių kivirčų z neturi) 
tik su Lenkija ir Vokietija, ir

kiekviena šitų dviejų valstybių 
yra pakankamai stipri viena 
Lietuvą pasmaugti; o jeigu jo§ 
dvi (Lenkiją ir Vokietija) su
sitartą Lietuvą apiplėšti ir to- 
kjam planin pritartą da ir Tau- 

’tų Sąjunga, tai Lietuvai, nebū
tų jokios ; ; progos ' priešintis 
ginklu. Tai kaipgi galėtų iš to 
kilti pasaulio karas? Ir ką to
dėl gali nugąsdinti grasinimas 
pasaulio karu? > 

T Lietuva ne tik nieką nelaimė
tų, įtikindama pasaulį, kad ji 
esanti pasiryžusi' sudrumsti 
tarptautinę taiką, bet dar žy
miai savo padėtį apsunkintą, 
nes duotą ^avo priešams į ran
kas skaudų argumentą prieš 
save. Taikai pavojingų šalių 
pasaulis juk nemėgsta. Net Ita
lijos •Mussolinl, norėdamas gau
ti paskolų užsieniuųse, buvo 
priverstas savo karingumą pa
slėpti ir apsimesti taikos ange
lu. į ■ ,

Musų fašistai dar iki šiol ne
supranti; kad' Lietuvos nepri
klausomybė remiasi ne ginklu, 
bet, tuo demokratiniu tautų ap
sisprendimo principu, kuris yra 
paminėtas ir Vasario 16ros die
nos deklaracijoje. Jeigu ta min
tis, kad “kiekviena tauta turi 
teisę spręstu savo likimą”, pa
saulyje išnyktų, tai Lietuvos 
žuvimas butų, neišvengiamas. 
Anais laikais juk nė suvienyta 
Lenkijos-Lietuvos, valstybė ne
pajėgė atęiląikyti, kai rusai, 
prusai ir austrai užsimanė ją 
praryti.

Lietuva turi ne ginklais bar
škinti, bet rūpintis, kad pasau
lyje stiprėtų demokratija, 
tuo tikslu rjj turį atšteigti 
mokraiją namie, nes, anot 
patarlės, ■ '-charity begins 
home”.
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j Apie Įvairius Dalykus :
I

KAS TIESA, TAI TIESA

Buvęs sovietų karo komisaras, L. Trockis, iš savo 
“poselenijos” Turkijoje pasiuntė straipsnį apie Stalino 
“piatilietką” franeuzų laikraščiui “La Veritė” (Tiesa). 
Straipsnio turinį telegrama paduoda taip: , *

“Trockis pareiškia, kad sovietų spaudos barš
kinimai apie tariamų rusų darbininkų entuziazmų 
ir apie smarkių, sovietų pramonės plėtotę esu begė
diškiausias ųielas. Iš tikrinimų, busiu sovietų Ru
sija baigianti pasivyti ir pralenkti Amerikų, gali
ma esu tik jųbktfe.. Charakterinis, socializmo prin
cipas, sako. Trockis, tai pakelti gamybų iki tokio 
laipsnio, kad ji patenkintų visus krašto gyventojų 
reikalus. Rusijoj gi, tryliktais metais ‘proletariatų 
diktatūros’ nėra nei pro^ųktųr nej prekių.’’ . \ 
Kas tiesa, tai tiesa, šalyje, kurioje žmonių musėms 

trūksta ne tik paprasčiatisių kultūrinio gyvenimo' pato-

nių bajorų nubaįsavo reformą, bet Vilniaus sei
melis nutarė: “pirm negu spręsti valstiečių bū
vio pagerinimą, reik prašyti valdžios, o reikiant 
pulti ir prie caro sosto laiptų, kad išvaduotų 
valstiečius iš gaištingos žydų/įtakos kaimuose.”

Iš caro seimelis gavo papeikimą, o valstiečių 
Reformą pavesta daryti gubelnatoriams, o Lie
tuvos pažangiųjų bajorų (daug jų tarpe maso
nų laisvamanių) pastangos niekais nuėjo. Paga
liau 1861 m. caras Aleksandras II bijodamas 
viso netekti ryžos priverstinai atimti žmones iš 
poną. Už žemę valstiečiai sumokėjo per 49 me
tus po 300 rublių už dešimtinę; dvarininkai pel
ningai parduodami valstiečiams žemę, pardavė 
jiems ir laisvę:, rinkoš kaina valstiečiams par
duotos žėmės buvo 374 'mil. rub., o išperkamų
jų valstiečiai sumokėjo 684 mil., vadinas 310 
mil. r. jie sumokėja už laisvę. Viso valstiečiai 
sumokėjo, 1500 mil. rub. (600 mil. r. valstybei). 
Paleistų baudžiauninkų sunai patapo vadais nau
jos, darbo žmonių, ne bajoriškos Lietuvos. Jie 
išgelbėjo musų tautą nuo galutinio pražuvimo.

Iš baudžiavos Lietuvoj panaikinimo galima 
I pasimokyti pirmiausia, to, jog nė vienas luomas

; (Tęsinys)
Matome, jog gražių pamokslų buvo gana 

ir perdaug, bet ar kas paklausė, abejojame. 
Baudžiauninkai raštų neskaitė, o ponai... jie 
garbino auksinę laisvę ir užsimerkę brido į pra
žūtį. Valstiečiai, kad ir tamsus, nes tamsybėse 
laikomi, nebuvo tiek sugedę, kaip jų ganytojai. 
Sąrašas vyskupų parsidavėlių, už auksą tėvynę 
ir Bažnyčią carams ir kaizeriams pardavinėju
sių, rodo, kad ponams ir kunigams tėvynė “mel
žiamoji karvė” tebuvo.

Lenkijos primas * (pirmasis vyskupas) Lu- 
bienski už pagelbą rusams, dalijant Lenkijos 
Lietuvos valstybę, gavo iš carienės Katrės pa
siuntinio 324 tuk. auksinų. Primas Podoski — 
po 900 auks. kas menuo, primas Ostrovski 3000 
a/iks., primas Poniatovskį iš Prūsų apgultos 
Varšuvos davė priešams^ žinią, kaip sostinę pa
imti; pamatęs kartuvės prieš palocių, sau pa-Į turimų teisių geruoju neatiduoda. Tiesą sakė 
statytas,z pats nusinuodijo*). Poznanės vysku- Ukmergės atstovas Ko^cialkovskis Lenkijos sei- 
pas Mlodziejovski carięnei šnipu buvo už 3000 me 1789 m. 6.X: “Daug kalbame, maž padaro- 
dbkatų (54 tuk.’litų). Vilniaus vysk. Masalskis me. O kad visų čia musų širdys atsivertų, ko- 
pasisayino 300 tuk. auks., skirtų švietimo rei- tie mes pasirodytume baisus!. Nukristų garbin- 
kalams — revoliucionierių pakartas. Chelmo ga patriotizmo kaukė, o kiekvienas tuoj pama- 
vyškupą teismo pasmerktą tik popiežiaus nuncj- tytų, kuo ištikrųjų esame. Užminškime privati- 
jus beišgelbėjo nuo kartuvių. Kujavų ir žemai- nius interesus, nes kas bėra brolis ar giminė 
čių vyskupas Gedraitis iš Prūsų kaizerio paėmė prieš tėvynę. Geriau prarasti pilietį, neg valsty- 
60 tuk. talerių. x , bę!” Buvo Lietuvoj ir daugiau tokių gailestin-

Kunigų luomas, davęs tiek tėvynės, parda- gų dvarininkų: Upytos Ignas Karpis paleido 
,vikų, davė nemažiau ir jos gynėjų, puolusių 7000 vienų vyrą baudžiauninkų. Merkinės dva- 
siundyti tikinčiuosius prieš liuterius ir stačia- ruošė pralotas Bžostauskas buvęs “valstiečių 
tikius, kam jie nekatalikai. Tų vyskuptf prier respubliką” įstęigęs, 20 metų gyvavusią, 
šams parsidavimas ir tų kunigų-vįenuolių akla 
neapykanta ir kvailumas — palengvino kaimy
nams pasidalyti Lietuvą. Nieko negelbėjo ha j o- ■ v,.. , ,O1_ ,
rų pavėluotas mėginimas, sukelti žmones prieš gai,s 1J0! var^°^e v.^ rpe,v.uų. as*
Rusus; 1794 m. Lietuvos Taryba buvo paleidus ™* atleidž.ama desimtoj! dahs baudziaunmkų . 
tokj “aciszaukimą”: ^ar daužau galima, pagirta bajorus nes is 1549(

“Wavna straszna Lietuwov’ Pablagaslavviia Lietuvos <lvarininkM> caro Aleksandro klaustų, vyayna stiaszna Lietuvoy. raDlagaslawija už baudžiavos panaikinimų (be
Diewas giwiantojams musu Karahstes, jau Kra-L _ , . , . . . „
kawas, Warszawa yr Wilna5 szisti nu Maskolu, ‘ J"° T“1

. . - , ' . v . . . kalbėta, tuo daugiau issirasdavo svarbių priėjau wisus iszpiowe drusi musu zolmerey; jus L v. ... y. > . ... • t, . . .. .. . j , zasčiu valstiečių nepaleisti,artojey Broley pabaikit tu waynu drusey, kūrę .
žalnierey, Bajprey yr M.ieszczioney pradėjo ad- VIII Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą 
wožney. Pamiaskim uwazot ant rožnastis sto
nu, žmones esma wisi ligi, bo wisi ant tos pa- 
czios žiamias giwianam. Ach,' dėl Diewa! rhta- 
wokiemes. Ginkitės žmones nuog neprieteli, ku
rie giwentojus i sunki nedali trokszt imti, žmo
nis wisį artojey jus, Broley musu, kuriu su 
krauyju i prakaytu yždirbta žiamia cięlay Karst-r

Mokslo Inventorius i °±±rop5- .S
Inventorius. — Mokslo srity j 

praeiti melai buvo labai 
sėkmingi; — Prilaikomasis
mokslas. — Stipendijos ty
rinėtojams. — Biologija. — 
Pastangos > Sukurti gyvybę 
laboratorijoj. — ^fizikos 
mokslas: ~ Medicina.

Melams pasibaigus biznie
riai paprastai pradeda tikrin
tu savo inventorių, kad suži
nojus kur link jų biznis kryp
sta. Rezultatai to tikrinimo 
ne visuomet tėra malonus, 
nes dažnai biznieriams tenka 
patirti, jog jų reikalai randa
si gana blogame stovyj. Ypač 
bįzmeriai neturi kuo džiaugtis 
pereitais metais, kuriuos jie 
su dideliu vargu prastume.

Visai kitaip reikalai • yra'sų 
mokslo inyentorium. ’ Pasiro
do, kad mokslo srityj praeiti 
metai buvo labai 1 sėkmingi. 
Per tuos metus padaryta daug 
naujij išradimų, patirta daug 
naujų faktų. žino%ąx nėra 
jokios galimybės trumpame 
straipsnyj atpasakoti viską, ką
per pereitus metus nuveikė, 
mokslininkai. • Reikia žinoti, 
jog vien tik? naujų išradimų 
tapo uzpatęntuota desčtkar 
tukstąnčių?

Bet kas iš tQ? Ar tąi at
neš" žmonoms lątyię< ar pa- 
lęugyms jų būklę?
Tikrąv tąip. Kiekviępas šiek 
tiek ^pąišyįętęs žipogus. žino, 
jog šiądien yra daug, Įęng- 
viąiu gyveuti nęi,< 
prieš šimtą metą. į* tąi ačiū 
įvairiems išradimams, kipįie 
palengvina žmogui vesti kovą 
dęl būvio, 
- Paprastai yra priimta mok- 
slų skirstyti į iyrųjj ir prltaį; 
koniąjį. 'Tyrojo mokslo pa,.; _ .
vyzdžiu gali būti astronomija, mokslininkai neabejoja^

agronomija; Prieš penkioliką 
metų Amerikoj daugiausia dė
mesio buvo kreipiama į pri
taikomąjį mokslą.- Iš tyrinė
to j ų ią mokąliųinkų bųyo, rei- 
kalaiijama (praktiškų rezulta-, 
tų, — kokių nors ^agerii)įmų 
arba naujų išradimų, kurie 
Juoj; galėtų nešti dolęriUs.

Ir tuo taiku, sako Dr. Ro- 
bert Milhkan* mokslo srity 
Amerika bltVb pusėtinai atsi
likusi nuo Europos, ypač Vų- 
kietijos, kur mokslininkus 
niekas nevaržė ir niekas jiems 
nediktavo, ką jie turi išrasti. 
Išmintingesni amerikiečiai su
prato, kad vokiečiai eina tei
singu keliu, ir pradėjo dau
giau dėmesio kreipti į gabes
nius {tyrinėtoj us. Tįeuis tyri- 
nėtojamš pradėta skirti sti
pendijos, kacį jie laisvai galę-

dirbti ląbor ą tori j ose. Rį 
zųjtątai tuoj pasirodę. Saky
sime, fizikoj per paskutinį dę- 
setką ipetųif, Amerika pažengė 
neįmanomai toli. Fizikos ta-; 
Eųratorijpsę buvo padėtas pa<- 
grindas milžiniškai radio pra
monei. Panašiai atsitiko ir

■ B | ■ , •-> V' - V>V' ■ >

kitose srityse.
. ' ' ' *

Bet pradėkime pereitų metų 
mokslo apžvalgą. * Pirmoj vie
toj, imkime • biologiją,, nėšč ia, 
mokslo šaka arčiausia mus 
paliečia. Ką mokslininkai ži
no apie gyvybę ? Atvirai kal- 
kan.t labai nedaug. Mes ži
nome, kad jpkis mokslimn- 
ikas dąx nemate, kaip gyvybė 
pra^idędA. žinęme, kį»d

Mikolas Aginskis, Plioteris ir kiti aristę- 
l'kratai siūlė carui, kad Didžios Lietuvos Kuni-

“Kas kad žuvo šios žemės tėvynė, juk dan
gaus tėvynė neprarasta”, sako jėzuitas Skarga, 
tik reik mokėti į ją kuo daugesmai sielų nu
kęsti.;. Ar ne viptiek kuriuo į dangų keliauti — 

^"Įpęr Sibirą ar per žemaičius? rašo kunigų 
'seminarijos prof. Dovydaitis į Sibirą ištrem- 

(Krauyju/praKayiu yzairn^^^^ Tflip aąro^otaud^ kunigai . T9 ' am- 
, istey dkoda zywn^y, žiuje p«ta®a įtikimais carą berriaVį ne
i kelius, duokit anims strielbas irą as, < yisi : kiti kovoja sh, carais už atstatymą tėvynės 
i *, . . • 'r. , • su visomis butosids tvarkos piktybėmis. Gėda
neppatehu, Diewas yra sa jumis Broley mili,. kyti> yra. tiesa>. kad R carai buv0 
Bei Pię^a, ginkit yr ratmvokit. Sawą TiewiMie. greitesol baudž3auPįnku8 paleisti negu kunigai: 
Konstatucya 3 dienos Moja ji(Uns swaj>ada yr m Lietuvos jezuitlf turėję 14 tukst. lažininkų, 
wa nasty ustanawyja, d . neprięteley norėja kiufiuos caras sau paturėjo, ,1820 m. jėzuitų bro- 
.mums iszpleszty, paredka gia«, ziajney W njų igriaikihdaiįis (cara? da> sumokėjo 433 
.ne^yleyda, Popus gei^ yr nukaltus r newąlp tliį. rub pi.idarytų skolų). Lietuvoj, ča
lma... Ratawokitea Broley! Gipkijeys Gaspadpr valdomoj,’prasideda, bajorų sukilimai. Bajo- 
.rey ! 7Walnąsti?s y? mdas, genimas jumsyr Lai n6ri laivės, bet nenori bahdžiuvos pa- 
įyaykam^; jųąų ira prigatawota. Jau paą^ųtiuis J€isįį ponai bijo, dųoįį ginklą .valstiečiui. Dar 
■ira teraunąs yr cziesas ar'muszantis giwenty jono Kazimiero laikais, kai susirinko prie het- 
iWieroy Szwentoy su walnasly,. ąrba nemuszari- L 
;tis prapolty sų mji§d...fe :

VaUtieči^ų neišgirdo poftų ‘%erų ir nekaltų” [damas, kad nepakeltų, ginklo prieš ponus.
{maldavimo, nestojo ginti bąudįpiųvos, nes 1795 f J 
Ir ; J “v.
baudžiauninkais, kuięių, vargingą būvį esu jauĮku butų paleidę būt stoję 400 tuks. rankų gin-

(Bųs daugiau)

niano Lubomirslpo 60,000 valstiečių ginti norė-
[jusiu tėvynę, šis paleido savajiorius nąmo, bijo-

■ • ■ *; , Po-
_ rinai bevelija laukti išvadavimo iš, Napoleono, ar 

m. dš 100 Vilniaus krąšU gyventojų 55 buvo kito kūrio didvyrio, nors abudžiauninkai, jei lai-

• •• - fti žemės savo.
1 • \ • I--------  ——r-- i •• • • , ,

*) Nuodus jam atsiuntė jo brolis* l$at^lius Stanislovas.

viename mpksliškame žurna 
ie. , j j

J^rieš porą rųeių Texas upi-[hjivo išaiškinti kai/
verąiteta p^ofesorius, Dr. MuL reiškinius. Bet štai

tapo pripildyta ęteru, nes 
to. misteriška dalyko su:

Daroma pastangų išspręs^ 
I ir gyvybės misteriją. Seniem^ 
i metams7 bęsibaigiant, laikraš

čiai pa<jax;ę tikimą sensaciją jš 
Dr, Geąrgė W. Crilę tyrinėji
mų. . Maį, buvo praneata, kad 

■; tasai Glęv/dando moksKbįUn 
kas laboratorijoj pągąminp 
dirbtines ląsteles, kurios tuęi

. gyviį ląstelių? sąvybes. Tįe _____
j pranešamai sukėlė ęiidclio ąų- ęęzultatų. Per-
J sidomėjiiUb,/kadangi Df. Gri^e 

vrą vieiiąs, aytyiąu^m pa?R- 
lię chirurgų. Prieš keletą

! metų jis taip pat pagarsėja 
savo teorija apie gyvybę.

Vėliau* pasirodė,. ką$ pęąųę-
šinJŠi;, 9J>jė
pugaminiuMį buvo Widwgi. ; „Georguos sntyj per pcrei- 
Pwtvirt/no tik tus faktas. Jog j*3 bllvu padaryta daug 
Qr.. Cril,e,ju sąy^. asjatet^ . ..................................... ..

• iž tięsiį djrbą toj ir i®“ 
pasiekė gąoa įdomių, rezulta-

’ tų.
Ijįi)ąs gąųaį ęęųsacįngas pra- 

ąųšįųm? pąęa-
-mipimą laborajorijOj, atėja dį 
Meksikos^ : Ną^dodamas visai 
kitonišką’ metodą, negu( 
drile, Meksikos bio-cli.ęniika&

'Dr. Ęer<a, .pagamino, ką tai 
panašų į celę 4$% tyatė-
lę. Jį ųe.pilnai patik-

Jer> surado.kądN,- spinduliai 
žymiai pagreitina kai kurių 
žemesnių j ų gyvūnų išsivysty- 
,tymg. > Nuo to ląiko toj sri
ty) huyo daromą daug, įvai
kių t eksponentų. Ir gauta

būva patirta, 
labai pa

greitina kąi /kurių vaisių pri
nokimą.
pradėjo * įsigalėti 
»kąd kosmiški spii

Pas mokslininkus 
" i nuomonė, 
spinduliai daro, 

didelės įtakos evoliucijai.
1 -

k
r

paskelbė k savo teoriją, 
klasiškos fizikos dėsnius 
vertė aukštyn kojomis.

rasta chemijos ir medicinoj 
srityse. Paaiškėjo dangčiu 
ligų priežastys, kurios pirmž 
daktarams nebuvo žinomos. C 
kuomet Ųgų priežastys yn 
žinomos, tąsyk ir kovoti su to 
mis ligomis pasidarą 
lengviau. a

Žodžiu, pereitais 
mokslininkai gali 
džiuoti

dau

sako, kad aukštesni gyvumu 
yra išsivystę • iš žemesnių. 
Kąįp tai įvyksta, — tikrai, ųc- 

: pagyti, liet kad, 
evojįudj o», yra trisjn-
ga; .dėlei ta šiandienų: ^iųati
'...................... .* 4 » , ’ . I •

naujų išradimų. Gal vienas 
(į^ųimisių dalykų, — tai tik- 
slesnįs nustatymas žemes ani- 

Harvard universiteto 
mok&lįųinkai surado, kad mu
sų žemeles amžius lyginasi 
maždaug dviem bilionam mė
ty-
\ įfyį^os mokslas pergyvena 
tikrą ^evoliuciją. Mokslinin- 

s jįąi. dabar nežino, ar 'laikytis 
senųjų?- teorijų, ar priimti 
naujausias. Prieš keletą, me
lų'Visikas buvo aišku.. Erdvė

pasidi- 
.Lie daug , nuveikė 

daug įvairių išradimų padarė

“KULTŪROS” No. 
atėjo. Kaina 45 cėntai.
-   ■■ — ■■■ ■ ■■ — * ■ < 1 ................  r—*-——  *

“KOVA”, Lietuvos sočiai 
demokratų užsieny laikraš 
tis. Galimą gauti “Naujie 
nose”.

GARSINKITE 
NAUJIENOSE
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GEORGU NELIDOVAS, žymus rusų 
kelis metus dainavo
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dainininkas, kuris per 
operoj

Chicagoo Lietuvių 
Auditorijoj

3133 So. Halsted Street

Programe dalyvaus: “BIRUTĖ”, Chieagoš Lietuvių 
Choras PIRMYN, ^PĘTRUŠKA” kliubo šokėjai bei 
dainininkai ir solistai- Anelė Salaveičikiutė, G. Neli- 
dovas, Nina Mįraeva, Ona - Jankus iš Kenoshos, St. 
Rimkus, Valerija ČepukasOna Biežis, Julė Gapshis, 

F. Jakayičįus ir kiti,
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šokiams gros,$L YOZAVITO orkestras.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos vaizdos 
iš apačios

• yPVj ■. 2?. į’“'' •>.
Apšepę ir nuskurę rtava •mth apgarsinimai apie darbnš,, bęt 

, rinial narnai su mažais langais, af jais kas jnaudojąsi, tąi kiiast
i_ : i i ___ ' •>*

Mums labai tankiai tenka 
matyti visokiuose Chicagos, 
anglų spaudos laikraščiuose, žur
naluose ir šiaip vietose, kur di
desnė žmonių^ sueiga “vaizdas 
iš viršaus”, nuimtas iš orlaivių. 
Daugiausia tokiuose vaizduose 
mes matome puikius dangų re
miančius murus, o jų pratarpė- 
se, plačius, gerai ištaisytus ke
lius su keliomis eilėmis auto
mobilių, traukiančių į visas pu
ses. .

Panašus vaizdai ne tik kad, 
pasiekia visus kitus S. V. mies
tus, bet tankiai ir užsienį ir no 
vienas pažvelgęs pamąsto: 
“koks puikus miestas, o kiek 
automobilių, kokios puikios gat
ves, o .miltai iškilę ligi debesų”. 
Ir patraukia ne vieną mintis, 
kad .juos pamatyti. Ir jei dar 
prie to paskaito, kiek kuone 
kas dieną išplėšiama . iš bankų 
pinigų ir kiek butlegeriai ir “ki- 

_________________ _______ ti • panašus “biznieriai” daro 
ti 11^__________________________pelno, tai ne vienas pamano,l agelba dėl inkstų kiek ten turi būt turto ir kaip 

tokiame mieste gyvenanti žmo
nės yra turtingi ir laimingi .ir 
kas tik iš kur ištrukęs skubi- 
naši pamatyti tą puikų Chica
gos miestą, ieškodami ; turto ar 
bent laimingiausio gyvenimo.*

Ir, žinoma, pirmiausia kaip 
tik atvažiuoja; eina pamatyti tQ 
vaizdo, matyto iš viršaus. Bet 
čia jie, papuolę tarpe milžiniš
kų mūrų ir desėtkų tūkstančių 
žfn’onių minios, pasijunta to
kiais mažyčiais kai dulkė di
džiojoj Saharos Pusčioj ir kiek 
galėdami stengiasi*iš jos iš
trukti.

Paėjęs 5-6 kvartalus Madison 
gt. vakarųz*link nuo vidurmies
čio. Praėjus puikų 29,000,000 dol. 
Civic Operos . namą ir 3,400,- 
000 dol Chicago Daily N e v, s 
namą ir pležą ir dar už pusės 
kvartalo, vaizdas iš viršaus pa
sibaigia. čia' jau prasideda 
vaizdas iš apačios, kurį nei vie
nas orlaivis iš viršaus nė nemė
gino atvaizduoti ir parodyti pa
sauliui.

čia prasideda tikras vaizdas 
Petrapilio fontankos, aprašytas 
rusų rašėjo Kūprino, kpygoj 
Duobė (Jama). Nuosekli s be
letristas iš šios vietos galėtų 
parašyti puikų romaną, bet mes 
seni rašinyj nė nejėškosim ro- 
mantisto plunksna išpuoštų pai
šini ų, o vienok užsiganėdinsim 
tuo vaizdu, kokį .gali matyti 
kiekvienas praeivis, papuolęs į 
šią vietą. Jeigu ateivį nuste
bina milžiniški , vidurmiesčio 
murai, puikiai įrengti krautu
vių langai ir gatvėmis į visas 
puses bėgiojanti gražiai'apsirė
dę žmonės, tai pasiekus šią vie
tą dingsta visos sparnuotos sva
jonės. *

Roseland
Rytoj, sausio 18 d.

Daug roselandiečių rengiasi 
važiuoti į “Naujienų” Koncertą, 
kuris j vyks Lietuvių Auditori
joj, Bridgeporte. Matote, “Nau
jienos” Roselande turi daug rė
mėjų, pritarėjų. O jau skaity
tojų, beveik kiekvienoj lietuvių 
stuboj. * / » z ..

Stariečių basket bolo jauktas 
pereitą nedėldienį lošė basket 
bolų su St. Paul jauktu: S t ari e- 
čiai laimėjo lošį,. padarydami 31 
prieš 23. Sekmadienį sausio 
18 d. stariečių abudu jauktai 
l<5š su Greek all stars jauktais. 
Lošimas eis Strumilos svetinė
je, pradžia 2:30 v. po, pietų.

—N.

ar pūslės Įdegimo
Inkstų ar pūsles t<lc8rima« pagimdo tankų 

kchmasi naktj Šlapintis, stoką miego ir atei
ną sveikatos silpnumą . Tas (degimas yrą 
pasaka atsiradusių delei konstipacijos nuo
dų. ir jei tuos nuodus pabalinti iA kūno, visi 
nesmagumai iSnyksi Nuga-Tone ilžveria savy 
vaistus, kurio nugali konstipaclją Ir tuo ap
valo sistemą nuo tų neAvarumų. Jis sude
rina ir sustiprina gyvybes jfgas, priduoda 
jums geresnį apetitą, pagerina virškinimą Ir 
leidžia jums gerą nakties poilsi ir atsikelti 
ryte sustiprėjusiu ir atsigavusiu.

Nuga-Tono yra geras dėl sonesių žmonių, 
kurio yra silpni ir nusikamavę, kaip ir, dėl 
jaunesnių metais, kurio yra pasenę prieš 
laiką. N<’ vienas neturėtų nešti menkos svei
katos naštą, kuomet jie gali gauti tokias 
geras pasekmes su Nuga-Tonc. Visi medici
nos pardavinėtojai pardavinėja Nugą-Tone. 
Jeigu jūsų pardavėjas neturėtų jų stake, pa
prašykit jį užsakyti dėl jus iš savo džiaberio.

(Apgarsinimas)

FOTOGRAFIJŲ

KontestaS
Geriausias juokas, gražiau
sios, sveikiausios išvaizdos 

ir d vinių kai

Bus nufotografuoti absoliu
tiškai dykai.

Norintiejie dalyvauti tame 
konteste malonėkite pa- 

’ šaukti telefonu

Tel. Englewood 5840

P. Conrad
730 W. 62nd St.,

Bus paskelbta vėliau kokie’4 
prizai bus duodami kon- 

testantanis.

Lietuvių
RADIO PROGRAMAS

NEDELIOJ,' SAUSIO 18 d., 1931 
Pradžia 2:30 vai. iki 3 po piet

iš WHFC stoties 
1420 kilo* 

DUODAMAS

LIPSKY’S MUSIC&RADIOSTORE
LIETUVIŲ SANKROVA

4916 West 14th Street,
Tel. CICERO 1329 ' CICERO, ILL

$56.00
mainymo nuolaidos ant 

Super 8 Zenith Radio v 
Jus mokate tiktai-

$99.00
be tūbų

kuriuose matosi betvarkiai' su- 
• ■ 1 • ’ j • L- »

versti, kelių clol verte drabu- • I
žiai ir kitos prekės. Jų tar
pais slankioja kokie tai į žmo
nes panašus, purvini, apdriskę 
gyvūnai. Ir ateiviui išmuša 
paskutines svajones apie vaiz
dą, matytą iš virkaus. Labai 
tankiai tokis ledva sįenkahtis 
sutvėrimas (o jų čia yra šim
tai) prieina prie praeivio ir pra
šo išmaldos 10 ar 20 centų-,-už
simok et f už nakvynę, arba ni
kelį ant kavos. Ir tankiausiai 
tą išmaldą išmaino ant Svaiga
lų, o pats taip ir prakiurKso 
kur nors be pastogės ir duo
nos. Ir taip čia tęsiasi tų neva 
žmonių gyvenimas.

Čia jų yra tikras, internacio
nalas, bet ir čia jie turi atski
ras tautines stovyklas ir trau
kia savas pas savą. Ant vieno 
kampo Madison ir Desplaines 
^gatvių .stovi apšepęs namas, 
matyt, kada tai buvęs saliunas, 
o dabar valgykla, kurios savi
ninkas matomai yra lietuvis, o 
ir didžiuma kostumerių taip 
pat lietusiai.' Ir jie čia, kiek 
galima spręsti, /jaučiasi' kuo- 
puikiausiai. , Jiems nereikia 
buržuazinio' išmislo, krėslų, o 
susėdę pasieniais ant plikų 
grindų, veda visokias kalbas. 
Daugiausia apie sportą. Ir ma
tomai yra geri patrijotai. Kar
tais ant tiek įsismagina Šąrkvo 
ir Požėlos pergalėmis, kad pa
tys pradeda imtis ir kumščiuo- 
tjs ir tiek įsisiūbuoja, kad pa
lieka ankšta užėjusiems į val
gyklą. pašaliniams žmonėms.
- Šalę visokio turinio pigių val
gyklų, krautuvių, nakvynės na
mų, čia beveik kuone antras 
namas, tai darbo jėškojimo biu
ras ir tankiai šalę angliškos 
būna kitom' kalbom iškabinti

klausimas. ... y, 
' Kartais pašitaiko, kad papuo
lęs, ateivis į vidurmiestį, pa
traukia. State gatve į pietus. 
Čia jau iškarto vaizdas šiek 
tiek įvairesni^, šalę didžiulių 
mili‘onini'4 krautuvių tuoj nuo 
Vidurmiesčio prasideda abiem 
pusėm gatves kokios tai gyvų 
žmonių stovyklos, apie 50 žin
gsnių viena nuo; kitos. Ir taip 
tęsiasi 5- 6 kvartalus į pietus. 
Tai karo veteranai-bedarbiai 
parčlavinej a obuolius, ' palaiky
mui savo ir savo Šeimų gyvas
čių/' Tie nauji /‘bizniel‘iai’\Chi- 
cagos gatvėsė atsirado dar nę, 
labai ą’ęnai. Viso keliais mėne
siais prieš pabaigą praeitų mė
tų ir šiemet yra padavę pareiš
kimą dėl gavimo laidos tęsti 
tą biznį toliaus. Kiek gaiimr. 
spręsti, tą privelegija gali nau
dotis tik karo veterąnai. Ir ką 
jus manot, kiek jie ten uždir
ba? O'labai daug,' Vienas to- 
.kių “biznierių”, rašo, Chicagos 
Daily Times, skaitytojų bal
suose: “Žmones praeidami pro 
šalį gal m^no, kad mes čia sto
vėdami uždirbam gerus pinigus 
ir iš: to galifrie /maitintis, štai 
mano * uždarbis Kalėdų * savai
tės, kuomęt didžiausios žmonių 
eiles pro mus praėjo. Aš visĄ 
savaitę išstovėjau ant gatvės, 
atkišęs praeiviams obuolį, mels
damas, kad pirktų nuo 7 v. ry
to lig '9 v4 Vakaro1, neskaitant 
3 valandų nuėjSmb ir parėjimo 
namo, ir štai uždarbis: $3.00 į 
savaitę. Ir pagfcl mus nuožiū
rą tai geriausia savaitė iš visų 
metų”. Tai tau ir uždarbis te-/ 
vyneš apgynėjo!

Toliau į pietus ir čia. tokis 
pąi vaizdas^ kaip ir ant Madi- 
som l^aip vienai, taip ir kitai 

>1 .. ' • ■ ■ ■- *
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Specialia Išpardavimas
• į Fr antinių Seių '

Musų kainos visados Buvo žemesnės ?kuip kĮur ki(ur, bet
• dabar tai stačiai už pusdykę galima pirkti geriausius 

seklyčių setus. v r
. Į ..

Jacqųard Velour setas $125 vėr- ':3 šmotų 
tės,> dabar pž ..............................h..
3 šmotų Jacąuard Velour setas, $155 ver-

' tės,-dabar už ............. ......... ................... .
3 šmotų Mohair ir Malquit setas, $159 ver-
tęs, dabar už ..................  ...
3 šmotų 'Mtphair ir šilko Friese setas, 
$169 vertės, dabar už ...............................
3 Šmotų Mohair ir Malquit setas, $175 ver
tės, dabar už ......... ................
3 šmotų Mohair ir šilko Frieze setaš/ 
$19(1 vertės, dabar už ........... ................

/ 3 šmotų Mohair ir šilko Frieze setas 
$175 vertės, dabar, už ....... .'.........■.......
3 šmotų Mohair ir Frieze setas, 
$255 vertės, dabar už ........... .
Ž šmotų šilko Frieze setas, $275 ver-

> tės, dabai* už ....... .........  ..........   ...

$55 
$69 
$89 
$99 

$12$ 
$115 
$>35 
$155 
$149

Nepraleiskite šių didelių nupiginimų. ‘Gaukite di- 
. džiauėį pasirinkimą musų Froptinių Setų dirbtuvėj. 
Mes patys esatnė išdirbėjai ir mupis nekainuoja daug 
padaryti, todėl mes galime pardavinėti už žemas olse- 

' lio kainas. Jeigu nerastumėt patinkamo, mes padaryki
me ant orderio kokį tik pirkėjas pąsirinRs, Ateikite- į 
musų dirbtuvę ir pamatykite miisų siuloųius didelius 
bargenlis ir musų didelį pasirinkimą vėlidpšios mados 
musų išdirbtų gražių setų. Žemesnių kainų jus nie
kute. negausite už musų dirbtuvės kainas.

• '< . z •' ’. <

IRBEJAI SEKLYČIŲ SETŲ.
AZIKAITIS—KAZIK Savininkas

4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733

l.;>, V K'''■■ ■■ '-M \ '

vietai ' yfeas btenis pritaikfrvtfts 
pagal: gyyentojų sąstatą. Ne tik 
kad, už 5,—-6 dpi galirpa nusi
pirkti visa eile drabužių, taip 
pat galimą už 5—10c. matyti 
netik krutančius paveikslus, 
bet ir gyvus lošėjus, kurie savo 
dainomis ir šokiais linksmina 
tuos visko nustojusius žmones. 
Bet ir patys artistai mažai kuo 
skiriasi nuo publikos. Subliuš- 
kę-suvytę, pusiau nuogos mo
ters, storai nuteptais raudona 
spalva veidais, išrodo tiesiog 
vertos pasigailėjimo, o jų ko
kis tai mechaniškas žargaliojį- 
mas po sceną tiesiog sukelia 
apatiją nepratusiam lankyto
jui. Bet kasdieniniams tą vie
tų lankytoja'ms matyt jos labai 
patinka ir jie savo gražuolėms 
sukelia tikras ovacijas! Ir gal 
tuom kartu užmiršta visą savo 
skurdą, ir , alkį, šis vaizdas įš 
apačios gal būt nėra tokis ma
lonus, kaip kad nutrauktas or
laivio iš viršaus, 
kur

Bet jis yra 
kas teisingesnis. . .

—šienpjuvis*

North Side
Bijūnėlio, vąikų draugijėlės 

choro, pamokos įvyks sausio 18 
(L, 10 vai.'ryto Almiro Simona 
svetainėje, 1640 Hancock St.

Lietuvių 
Dainos

Iš WCFL. Radip stoties, 970- 
kilocykles kiekvieną nedel- 
dienį nuo 1 iki 2 vai, po piėt
Duoda Budriko krautuves.

t _,■■■

Naujas 1931 
dio,. modelis 
bilietas ir 
“Brunswick”

Ulili.Uih

Ra- 
ka- 

vertas

Brunswick 
15/ gražus 
radio 
vardo. Kaina.

$158.00
. ' sū tūbomis , 

Budrikas duoda $50.00 nuo
laidos aiit seno Phonografo 

arba radio.
; ••

Naujas Midget - Radio už '

$34.00
5 / "...

Lengvus Išmokėjimai.

JOS. F. BUDRIK,
INC-

3417-21 S. Halsted St.
, I ... ■

. Tel. Boulevard 4705

’ GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tasz 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

»i,iiiTw*"i

P

Kviečiama kiiodaugiausia jau
nuolių atsilankyti į pamokas.

Po pamokų ten pat bus tė
vų susirinkimas. Prašomi vi
si, kas įdomnujasi viikų lavi
nimu, dalyvauti, nes bus svar-

i, sausio' 17, 1931

stortii svarbesni reikalai ir bus 
išduota pereito parengimo, at
skaita. Valdyba.

Garsinkitės “N-nose”

‘‘SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11108-10' Michigan Avė.

Raportas stovio užbaigus biznį Gruodžio' "3 L 1930, padaryta Vielų 
Atskaitų Auditoriui Illinois valstijos

' >/; RESURSAI
* J

Loans and Discounts ..... .......................
Overdrafts ............................. ........... .........
U. S. Government Investments ........
Municipal and Corporation Bondš ...
Banking Hoųsc (Equity) ............. .
Furniture and Fixtures ........................
Real Estate ............ ............... i..............
Cash on Hand and Due from Banks 
Other Sundry Rėsources ............ . .........

Totai Resources ........................

ATSAKOMYBĖ
Capital Stock ...................
Surplus ......... . ...................
Undivided Profits ......
Reserve Account ............. .
Dividens Unpaid .............
Deposits ............ '.................
Due to Banks .....................
Other Sundry Liabilities .

t Totai Liabilities .

$2,429,471.35
516.19

. 76,966.95, 
566,123.85 
168,000.00 

15,668.87 
. 4,400.00 

521.692.25
7,579.06 

$3,790,418.52 •

$ 200.000.00 
200,000.00 
138,667.74 
22,202.36 

8,026.00 
3,200,646.40 

13,585,19 
7x290.83

$3,790,418.52

A STATE SAVINGS BANK
{steigta 1891 ' Inkorporuota 1918
i, ................. ' ■ n i, | u Tll .ililblkiHl i  ............ u* iii i
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Maskaradinis Balius
> dek pavargusių

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

3501 SO. UNION AVĖ. 
Pradžia 7 v. vak.

Dovanos bus duodamos tiems, kurie bus apsirengę įvairiais drabu
žiais. Bus sakmių gėrimų ir skanių užkandžių, taipjau graži muzika, 

Kviečia KOMITETAS.taip

Vertės Prizų $500.00

MASKARADINIS
A

BALIUS
------- Rengiamas--------

Liet. Seserų Tautiškos Draugystes ''

Sukatoj, Sausio-Jan. 24,1931
Lietuvių Liuosybės Svet.

14-tos Gatvės it 49-to Court, Cicero

Pradžia
Grajins BUCK JONĖS Orkestrą

t30 vai. vak. Tikietas prie durų 75c. iškalno 65c

Lietuvių Liuosybės Namo Bendrovės

Metinis Teatras ir Koncertas
..—.-.atsibus-------

Sekmadieny, Sausio 25 d., 1931 m.
' Savoj Svetainėj,

* 14 Gatvė ir 49tas Court

Durys atsidarys 5 vai. vakaro. Programas prasidės lygiai 6 vaL vakaro 
Nebus laukiama, todėl nesivėluokite.

Tikietų kainai iškalno perkant 60c., prie durų—75c, 
/• STATO SCENOJE 3 AKTŲ KOMEDIJĄ 

“Moterims Neišsimeluosi”
Lošėjai P. M. S. 1 kuopos artistai. Antr? dali koncerto pildys K. M. 

Choras, po vadovyste A. P. Kvedero. Solistai — p. Dauderis ir Kvede- 
rienė ir Ciceru Jaunuolių Choras, po vadovyste J. Kenstavičiaus.

Lietuvių Liuosybės Bendrovė visuomet davė gerus programus savo me
tiniuose parengimuose, bet šiemet bus vienas iš geriausių. Todėl kviečiame 
visus atsilankyti. KOMITETAS.

>' Solistai — p. Dauderis ir Kvede 
Jaunuolių Choras, po vadovyste J. Kenstavičiaus.

$450.00 $450.00
bus išdalinta grupėms ir pavieniems 

MASKARADINIS BALIUS 
. rengia : '

Brighton Park Lith. Athletic & Benefit Club 
Subatoj, Sausio-January 17, 1931 

, M. Meldažio Svetainėj
2242 W. 23 Place

. į Muzika Galdiką Brolių Orkestro
Pradžia 7:30 vai. vak. Tikietai 50c

į&Mi!



šeštadienis, sausio 17, 1931
———- —-- ■ - ‘ ■ ■■ ■ J 2. ..................................... ...

Bedarbių Šelpimo Reikalai
% . ................................. ' : «

BEDARBIŲ ŠELPI- ■ • • . • ’v j • j .v.,» Į t_ _ - __ ______ hiy.rj Harn iv eVATimtoiinilI hat

MO KOMITETAS
Ofiso adresas:

BRIDGEPORT FURNITURE 
COMPANY

3224 South Halsted Street 
Tel. Victory 1657 

Ofisas atdaras 
Panedeliais, Seredomis ir 

PStnyčiomis 
Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 

tiktai
Davė maisto ir pinigais:

Pp. Frank Stoškus, 5159 S. 
Morgan St. Užlaiko pirmos rų- 
šies bizni šioje apielinkėje jau 
per 10 metų. Augina dvi duk-

• teris. Katherine, 16/ metų lan- 
,ko Normai College ir Eleanor 
.7 metų lanko pradinę mokyklą. 
Moteris ir jis pats dirba visut); 
met išsivilkę. Turi daug gerų 
t

• j,. ■■■—- ■ k ... ■ ■■ » ■■■m. .■■■ ■ i,

biznį daro iš svetimtaučių, bet 
savo tautiečius neužmiršta. Pa
vyzdžiui, sausio 14tų davė 75 
svarus ‘Tieck borieš ir špare- 
ribs”, 1 baksą muilo, 1 baksą 
makaronų, 1 baksą spaghetti ir 
50 svarų ryžių į Bedarbiif Šel
pimo Komitetą.

Sausio 16 d. davė 36 kvortų 
pieno, vienų tuziną naujų pan- 
čiakų vaikams ir pinigų.

Lietuviai, kurie gyvena 52 
ir Morgan St. apylinkėj, turėtų 
remti savo tautos biznierius. 
Neužmirškite obalsį “Savas pas 
savą”.

sius, re&iA atjausti, palytėti, 
be to toks budais taipgi tinkan
tis. žmogus atsilankęs už mar
žą įžangą sušelps biędnus ir 
pAts susišelps, . smagiai laiką 
praleisdamas, su draugais pasi- 
matydamas, pasikalbėdamas, 
dainiį pasiklausydamas. Juk tai 
visa eiha ant gero visiems ir 
visonls. Taigi praleisti tokį 
vakarį neatsilankiUs, butų kaip 
ir nedėkinga.—Johiškjetis.

Iš moterų veikimo

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVES

E^ENORA MAŠINAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 15 dieną, 1930 metuo
se ir palaidota sausio 17 dieną 
Lietuvių Tautiškose kapinėse, su
laukus amžiaus 7 metų ir trijų 
mėnesių. Jau mteai laiko nuo 
mirties musų mylimos dukrelės. 
Mus mintyje gyvensi amžinai. 
Musų visos svajonės sudėtos ant 
tavo kapelio: giedos tau paukš
telis giesmę, sakys mus liūdesį tau.

Musų mylima dukrelė nutylai 
amžinai, pas mus daugiau ne- 
gryši, mes pas tave ankščiaus ar 
vėliau ateisim.

. Lauk mus? ateinant.

Nuliūdę liekame

Tėvai ir brolis Vitautas.

ANTANAS VIŠN1AUSKAS

Persiskyrė su , šiuo pasauliu 
sausio 16 dieną. 1 valandą popiet 
1931 m., sulaukęs 44 metų am
žiaus. gimęs Raseinių apskr. Ty- 
tavėnų parap. ir mieste. Ameri
koj išgyveno 18 -metų. Paliko 
dideliame nuliūdime moterį Kazi
mierą. po tėvais Mužimaitė. 
dukteris — Teklę ir Albiną, 
m. amž.. žentą Kazimierą 
kaOską. anūką Petrą, 
zapą. brolienę On^ ir 
Lietuvoj seserį Oną. 
šarvotas randasi 7136 
wood Avc.

Laidotuvės įvyks 
sausio 20 dieną. 8 vai. 
namų į Užgimimo Panelės 
parapijos bažnyčią, kurioje 
bus gedulingos pamSldos už ve
lionio sieląt o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero‘kapines. .

Visi a. a. Antano Višniauskio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Žentas, 
Anūkas. Brolis, Brolienė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

dvi 
3 

j Lau- 
brolį Juo- 
gimines, o 

Kūnas pa- 
S. Maple- 

utarninke. 
ryte iš 

Šv. 
atsi-

YURGELAltlS
šiuo pasauliu 
6:20 valandą 
sulaukęs 5 3

kairrte.

Joniškiečių Kliubo 
vakaras bedar

biams
Kaip žinia, Joniškiečių L. K. 

Kliubas rengia vakarą bedarbių 
naudai, kurs įvyks sausio 25 d., 
sekmadienį, Lietuvių Auditori
joj, žemojoj svetainėj. .Įžanga 
bus 50 centų vienam žmogui 
arba žmonai.

Vienas Rengėjų J*. Gasparai- 
tis pranešė man, kad tikietus į 
Joniškiečių vakarą žmonės gau
siai perka, ne tik po vieną, po 
du, bet po 5 ir daugiau iš sy
kio. Jau buvo žymėta, kurie 
iš kalno nusipirko net po 10 bi
lietų. Čia dar priminsiu, kad 
po 5 tikietus nusipirko ię pi
nigus iš kalno sumokėjo šie 
Joniškiečiai Kliubo nariai:

M. Rakštelienė, P. Pliuškąs ir 
J.< ir B. Smilgiai. Taip ir rei
kia. Tikslas labai ąiškus: be
darbius ekonomiškai suvargu-

Lietuvių Moterų Dr-gijoš Ap
švietus metinis susirinkimas į- 
vyko Sausio 6 dieiių.

Perskaityti nutarimai (sekr.s) 
pereito susirinkimo, liko pri
imti vienbalsiai. *

Valdybos raportai taipgi pri
imti sų pagyrimu. Knygų, per
žiūrėjimo komisija, išdavė ra
portą A. Kačerauskienė; finan
sai geroj tvarkoj, draugija ge
ram stovy> narių pilnai užsimo
kėjusių randasi šimtas šešio
lika. ' ■'

•Yra aplikacijų išpildyta se
kančiam susirinkime, įstos dau
giau naujų narių.

Išrinktas naujas daktaras- 
kvotėjas, Dr. S. Nąikelis; ofi
sas jo 3252 S6. Halsted Streej,. 
Nutarta surengti Buiico parti
ja, Cliicagos Lietuvių Audito: 
rijoj, kovo 8 dieną. J

Taipgi yra rengiama prolek- 
ei ja: prolegentu apsiėmė būti 
Dr. S. Nąikelis. Vietą ir dieną 
pranešiu vėliau. Susirinkime da
lyvavo narių, pilna svetainė, ma
tyt moterys pradėjo domėtis 
savo draugijos susirinkimais.

A. M—nė.

£■'• 'i:-f- ‘-''SCI
'..‘.--r A

1. Lietuviais esame mes gi-
'» I t*. / į - •

. mę —- Konip. Šimkaus.
Lopšinė — Steponavičiaus. 

Chicagos Lietuvių Choras “ftr- 
myn” po vadovyste K.' Stepo- 

s ' Savičiaus.
2. Valio Valužę

Liaudies daina Petrausko, 
; - • Duetas _

3. Kur . Bakūžė Samanota —
Šimkaus. , *
Tų mergelių dainavimas

• Kačanaūsko
Kontestaiit^s, Baritonas

4. Dukružėlė — Sapaliaus 
Konteętantė No. 15, -Soprano

5. Geliai 'daiiiA — Čerienės.
Eisiu mamai pasakyti — 
Petrausko.

Merginų trio.
Vėl pranyko — Sarpaliaus 
Madžio svajonė — čerie
nės..
Kontestahtė, Soprano

7. Ekstra — Tenoras.
8. Šėriau žirgelį.

Vienas žodis nešneka — 
■Šimkaus.

Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn”

Be to dar bus daug gražių 
orkestros gabalėlių.

Programas duodamas
JOS. F. BUDRIK, Ine.
.3417 So. Halsted St.'

Konip. Šimkaus

6.

v': < 11 A—

Graboriai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju hidotuvėse kuOpigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chiėago
SKYRIUS f’

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

—----- O--------

......................... .

Lietuviai Gydytojai
Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868 ~

--------- - - ■ - • ■■ —

{vairus 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

Radio Programas
Stoties WCFL, 970 kiloc. nuo 

1 iki 2 vai. po pietų 
Sekmadieni, Sausio 18 d. 1931:

iš

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVES

Stanislovo Waičulio
Persiskyrė su šiuo pasauliu 18 dieną Sausio mėnesį, 1930 m., su

laukęs 3 7 metų amžiaus. Paliko dideliame nuliudime brolį Antaną 
Waičiulį, dy pusbrolius — Stanislovą Wąičiutį ir Kazimierą Šimelį, pusse- 
rę Uršulę Lukošienę ir šVogerį Juozapą Lukošių, o Lietuvoje gimines.

Jau praėjo metai laiko nuo faiirties mano •mylimo brolio, bet malto 
atmintyje jis gVveris amžinai..- Tivo kūnas ilsisi Šv. Kazimiero kapinėse, 
o likusieji liūdime. Ilsėkis šaltoj žemelėj, kur ašaros ir skausmai pasibai
gė, o mūsų širdyse pasieka liudesls ir skausmai. <

Liūdnai atminčiai mano brangaus brolio bus laikomos Šv. Mišios . 
Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje, pirmadieny T9 d. Sausio mėnesy, 1931 
metais. 8:3 0 vai.- ryte. Kviečiame visus gimines, draugus ir pažystamus 
atsilankyti į pamaldas, o po pamaldų kviečiame atsilaikyti į namus po 
numeriu 5362 S. Maplewbod Avė. ■.

Aš Tave mano miela? broli, niekuomet neužmiršiu. Tu pas mane 
jau nebesugrįši, bet aŠ ankščiau ar yefiaus pis Tave ateisiu. Lauk ritanęs 
ateinant! ' ,* '

1 Nuliūdę lieka, ’
BROLIS IR GIMINES.

. . .. ... ■' » .... .■

Garsinkite^ “N-nose”
A. BITINO

Paminklų Išdirbystė

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 Avė 
CHICAGO, ILL/ 

‘ —.—o--------

st.

Vidikas*- 
Lulevičiene

AKUŠERKA
3103 S. Halsted 

Telefonas .
Victory 1115 

Valandos:
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

MRS. ANELIA K. JARUSH
Phyiical Tberapy £$ Midwife

V Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prošpect 6659 

/ Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

Kampas Nortb Avė. ir Datnen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Brunsevick 4983 
Namų telefonas Brunstvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va ndos:

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

Netoli 46tb St. ^Chicago, III.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

LIETUVIS * 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė l'nttą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr. 24^3 West Marquete Rd. Valan
dos: nuo ’ 2 iki 4 P° piet.. Telefonas 
Prošpect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Aehlatid Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prosp'ect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

i Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
z

4631 South Ashland Avinu*
Ofiso valandos:

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

Rez. Telepbone Plaza 3202

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 
’Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS .

Oakley lt 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedeliais ir Ketvergais 

3 iki 8 vai. vak., Utaminkai* ir
Pžtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

’ Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas t 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti -31tb Street

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

Advokatai

Vienatinis Lie- k
tuvis Vakartį- >.
nSse Valstijose Te* 
išdirba Eufrb- . \ 
piškus ir A- 
rikoniškus ak- tik
fneniūs Damin- įjjb
klus. Pąsirin-J^^zWwtž^\M^»J 
kimas didžiąu- 
sias, Kainos 
Digiausiofe. • 

Pirmas prie- 
šaiš ŠV. Kaži- 
miero kapines 
Taipgi skyrius prte Tautiški! kapinių 
395Š iilth & Chicago, III 
s . Tet B^brty OOO^

Graborihi

Phone 
9252

P r i j 
duodu 
eleetrie

Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
t. t. Moterim ir 
'merginom patiri- 

. mai dovanai.

Akių Gydytojai

Ofiso telefonas Virgrlnia 0036 
Rez. Tel Vau Burcn 68Sg 

DR. T. DUNDULIS 
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1. po plotu, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedfiltom nuo 10 iki 12 die

nų. Namij ofisas Nortb 81de
3413 Franklin Blvd 

Valandos 8:80 iki 0:30 vakaro

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Stanley P. i Mažeika
:.'c.1 ■ . ■

Graborius ir 
y Balzamuoto jas

Modertiška l6>plyčii Dbvahai 
Turiu automobilius visokieins Reika

lams. > Kaina prieinama <

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO; iLU ..

J

Undemkint Co;

710 WestC 18th Street

■ I<;N. .I? i?OLP ; 
Pigiatisias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 Soutb V/estern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 

VALANDOŠ:
nuo .9 iki 11 valandai 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Carial 2118 
Valandos: 6—8 Vakare

DR. A. L. YUSKA 
gydytojas ir chirurgas 

1000 So. Halsted St.
- Rezidėncija: . >, > 

4193 Archer Avė.
■ < Valandos: 2—po ptet • < •. 

PhoPe Lafapette 0098

ryto

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

• (VASILIAUSKAS)
■ ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 17.01 Tel. Randolph 0331
Valandoš nuo 9 ryto iki, 5 vai vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utam., Ketv. ir Subatos v>k
Vasalle—Pąn., Ser. ir Pėtnycios vak

, k Phone Franklin 2460 *

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

■ 10 South La Šalie St
> Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Pbon«-Boulevard 3697
3315 South Halsted SU

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ ŠRECIALISTAS z 
Palengvins, ^kiį įtempimą, kuris esti 

bniėŽ^timi galvas skaudėjimo, svaigimo* 
aklų aptemimo, nėrvbo’tumo, skaudafną 
akių karitį, nuimk kataraktą, atitaiso 
trumparegystę, ir toliregystę. Prirengia 
feišMgai hkmius. Vtsuost atsįtikiihuoSe 
ęgząiftiftavihms yktbinhs sū Hektta, paro- 
dkhrW iftažfatfsiks klaidai S^ecialė atyda 
atkreipiama. į,, mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 Iki 8 Vkl. Nedėlioj nub 10 iki 

0o plefųč .
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.- 
Dauffely atsitikimų - akys atitaisomos be 

.itkibitį, -Kainos pigihtii kaip kitar., , 
4712 South Ąshland Avė;

Phone Boulevard 7589

Dr. A.< Kazlaiiskis
Dėrttistas

4712 Soiiih Ashland Avė.
Tel. Bbulevard 7589

Ofįsb valandos. 9 ryto iki 8 vakaro.
Residence Phone Hemlock 7691

' Tel. Yards 1829

DR. G, SERKER
LlfeTUVlŠ AKHJ SPfeciAtlSTAŠ

BRONISLOVAS

Persiskyrė su 
sausio I 5 dieną, 
vakare, 1931 m.. ______ __
metų amžiaus, gimęs Suvalkų rėa.. 
Rudos parap., Beržupių 
Paliko dideliame huliudime brolį . 
Salemoną. pusseserę Oną Milleris 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi S. P. 
Mažeikos koplyčioj. 3319 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
sausio 19- dieną. 8 vai. ryte iš 
koplyčios į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
3 iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines. 

Visi a. a. Bronislovo Jurgelai
čio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam . 
faškutinį patarnavimu ir a'tsisVei- 

iėimą.

Nuliūdę liekame.

Brolis. Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
ritos S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards J I 38.

Kostahcija Dagiliene
(bo PIRKIŲ. VYRU GREVIŠKIENĖ)

Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 14tą dieną, 6:30 valandą vakare, 
1931 m., sulaukus apie 46 metų amžiaus, gimus Lietuvoj, Biržų apskr., 
Papilės parap., Skrebiškių kaime. Amerikoj iŠgyVeno. apie 25 metus. 
Paliko dideliame nubudime vayrą Rayinond, dukterį' Eleonorą it žentą Ro- 
bert Močre. puseserę Oną ir švogerį Martyną Jucius ir gimines, Amerikoj. 
Lietuvoj tėvelį Kazimierą Kaplaną,. dvi sesėkis —• Elzbietą ir švogerį Jb- ' 
ną Kūjelius, Tacia.it švogerį Pranciškų Rakaiiskius, brolį Viktorą ir 
gimines. .Kūnas IpašJrvbtajS randasi 3206 Emetald Avc.

Priklausė prie Garfield Park Vyrų ir M?terll Kliubo, 
Teatr. ’JDr-tės Rūta No. 1 ir Vytauto Dr-jod No. 2.

Laidotuvės įvyks jpirmadlęnį, Sausįo 19’tą dieną, 8tą vai. ryte iŠ 
namų j Šy. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten btis nulydėta į šv, Kazimiero kapinės, į . 
šeimynišką koplyčią. : ? ; . • , v ■

.Visi a, a. Kostancijos Dugnienės giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa* 
tarnavimą ir atsisvetkiniriią. > Nuliūdę liekame.

V^ras, Ou'ktė, Žeiitas,, Pusseserė, Švogeris ir Oimipės. 
Laidotuvėse patarnauji grąboriuą Ą.

f Paaaulb
Seno

Kūnas IpašarvbtajS ra’ndasi 3206 Emerald Avc.

’JDr-tės Rūta No. 1 ir Vytauto Dr-još No. 2.

Elzbietą ir švogerį Jb--> 
kius, brolį Viktorą ir

Liet.

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš
GYDO VISAS us 

NEŽIŪRINT KAIP U28ISEN

aus
__________________________ . _ ________ t___ GYDOMO# JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, ihkstų ir pusl«s, užnuodijimų 

i« 
?as ligai. 
Enkite, k« 
ir iigydi 
•S: Kasdie 

t. iki, lt. 
rford Kfr3

TOSI*

žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus,' 8kaus< 
imą, gerklės skaudėjimą ir paslaptin; 
jus' išgydyti, ateikite čia ir persftikr 
yti. Praktikuoja per daugeli metų 
Patarimas dykai. OFISO VALANDC

kraujo* odos, Ii; 
mus nugaroje. J 
Jeigu kiti nega 
jis jums gali p . _ 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykii 
nuo 10 ryte iki 1 ViL ir nuo 5-8vak. Nedėliotais ano 10 
ihnn na ai mii r<.

1646 W. 4*6th St.

Telefonai * 

Bbulevard 5203 
BonleVafd

1327 So. 49tb Ct.

Cicero 3724

. ( J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAfc 
"RaUrnaujuV laiAdtūve- 
sė visose , miesto 1 it 

.miestelių dalyse.- Mo- 
derniŠka koplyčia 

|k31O3 SVC^aisted $t 

■- Chicago, III.
Tel. Victory'i1,1

.1 . it X ■ ■' —

iolinpcl LloKclo'-“ į 
Mandagus 
Geresnis ir toi*
gesins uz
tų patarnavi-
mas- '
L F. EudeikisKomp

ysiS ;Uhsa$:
Hermitągė Avė 

atfs 1741 įr 1742 
SKYRIUS

4447 So. Ęairfięld Avenue . 
Tel. Lafayettę 0727

Ct., Cicerb1410 S*

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd.

OŲšis it Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Vilariddš nuo 10—4,. nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Duokite SaVo Akis išėgzamintio'ti

OPTOlMteTRlST ; 
Praktikuoja virš_ žo m. 
4649 S. Ashland Avi. 

, kampas 4 7/St. ' 
Tel. BoulėvarJ 64Š7

, m ■niiitri
Liėtttvirii gydytojai 7 

■*<***WW**^*W<*W^X**^Z**W^*Z^V*^te*W^ZW^WVS^W**W**WWW* 

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

' 3147 So. Balsted Street 
Tel. Calumct 3Ž94

Nuo 9 iki 12 Vii. dienos ir 
. nuo 6 iki 9 valandos vakare 

trr*, < <V’-,Y ».-f-. t ytn t * 

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

. _T<1.-kėnwood 5.107 VALAfabdS: 1 z
. nuo 9 iki 11. valandai ryte; 

nuo 6 iki 8 valančiai' vakare 
apart Šventadienio ir ket'Vfrtddienib.

Ofiso ir Rez. Tel. Bbulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
346^’ South Hiilstėd Street

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

Street

J. BERTASH
Halsted St/eet 

1 iki 3 oo oietu rr
/ ; •> nuo
3201 ReU. 3201 Sotith Wallitce

Pbčhe Boulevard 7042

DR. C Z. VEZELIS
Dantistas

4645 So. Ashland Avė.
viri Marshall Drug store, arti 47 St. 
. s/ V t <» -J■ * c... * * ** ■ i ' »

DR. J. J. KOWARSKAS
$YDYT6jA$ ik .CHIRURGAS

2403 W. 03td St., Suite 3
Tel. Prbspect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330
> Ofiso. valinds ž iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sdtirtį • t
---------------------  —r-—' s. ■

J. P. WA1TCHES
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vai. kortuose —• nuo 3 iki 9 
Subartomis huo 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė •

Tel. Pullman .5950—r-namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dteatbbrn St 
KttVtrgiis ofisit dMatyti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavįtt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3421 Sodh Halsted St\ 

Valandos: ftuo 10 iki 2 *po pietų, 
nuo*6 iki 8 vi!., Vakarė 

Sekmadieniaij nuo 10 iki 12

IvairųsGydytojai

DR. HERZMAN
— iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, ,chirurgais 
ir akušeris. v .

Gydo staigias fr chroniškas ligas vy
rų, moterų ir Vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
]prietaisbš,

OĘsas ir. Laboratorija:
1025 IV. \Sth • ^t.. netoli Morgan St. 

Valandoš: nbė 10-—12 jpietų ir 
nuo '6 iki 7:3’0- vak vakare

Tel, Canal 3110 
Režidertcijos telefonai 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 mėtai

OFISAS
4720 South Ashland Avi., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir ■ Vaikų ligų
. OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8;3Q vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

; Phone Mldway 2880

Office Phone Canal 1912
DR. M. J. SHERMAN
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St.
. kamp. 18 ir Bluc Island Avc.

Valandos': *10.'to 12 Ą.- M., .2 to 4

Res. Phone Fairfix 6353

A. A. SLAK1S
* ADVOKATAS
~ Ofiąas yidi 

Rooni
CHICAGO; TBj, ________ _ MPLĘ; BLDG. -

77 VV*. Wdsnirigton St.
Cor. Washingtbn and Clark Sts. 

: Ofiso Tel. Centpl 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

'į -

J

JOHN & BORDEN
(John Bagdžiohas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS .

♦105 :Adams St.. Room 21,17 
Telepbone Randolph *6727 ' 

Vakarais 2151 IV, 22nd St. ritto 6-!9
Telepbone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Re0nbftt 9^0 
;■___ :------------------- ----- ----- -----Į-,i ■—’Į .

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 Š. La Šalie St. fotort 7Š0
TeL Central: B890 Vai. 9—4
Režidetfcfja 6158 S. Talrtiah Av.

Tel. PtosjJect 8525
■ '' J Į-Aa.!-^. ta- -• '■

Paul M. Adomaitis
. : Advokatas ■.

r Ofisas vidurmiesryje i Ro t^t 2 414 -
»•' On^North Lfl Ssdt* Blefo

“ One Nortb La Šalie St. .
(Cor. Li Šalie atfd Madison Su.)

Ofiso Tel State 2704; 4412

JOSEPII X GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boukvard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St.
Tel. Republk 9723

Tacia.it


For Rent

R.

Randasi arti

< karštu

St
Automobiles

i

jy-'.

ne
ra

i.'

ap- 
nuo‘

Mar-
ar-

Personal
Asmenų Ieško___

PARSIDUODA Radio - 
nation” ' i... . .„_1_. ____ ....
M r. W. Sadauski, 808 W. 33 PI

MAINYMUI — augštos rūšies bu- 
černė, geras biznis. Priimsiu mažą 
namą su pirmu morgičiu. Kreipki
tės nedėlioj. 4057 Archer Avė.

FL'ATAI rtndon, 2 ir 4 kambarių, 
elektra ir kiti pararikumai. 724 W. 
31 St.

Bijūnėlio choro

RUIMAS pasirenduoja dėl vaikino 
arba žepotom porom; yra maudynė, 
galima - valgyti pasitaisyti. Pirmos 
lubos užpakalyj. 827 W. 84 PI.
--------- i——------------ __________L_

North Side.
pamokos įvyks ųedėlioj, Į0 vai. ry
te, Alniiras , Simmons. svetainėj,' 1640 
N. Hancock St. Visi nariai prašomi 
būti? —Valdyba.

Čopauskas,
So. Green St., 
Pullman, III;

PERKAME LIETUVOS LAISVĖS 
Paskolos Bonus.. Kas norite parduoti, 
kreipkitės j ,Naujienas, Box No. 1253.

--------O—

i rezi- 
pirkėjus.

namas.
32 St.

Kaina

MODERNINĘ biznio propertę 
mainysiu ant 2 flatų ar bungalow. 
2750 W. 63rd St., 2nd fl.

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino įsu vąlgiu ar be valgio. 3441 
Auburr^ Ave.,?l lubos, frontas.

F J ..
L

5 iki 7:3 0Vakaro? Nedė-

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatyme vežimų lodais; 
'Jutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVAL1S

- KAMBARYS , ant .rendės , vaikinui, 
merginai arba vedusiai porai, prie ma
žos šeimynos. 6953 S. Artesian, 2nd 
floor. i

’ • Fiirnished Rooms

PASIRENDUOJA Storas sa- 
liuho pikčerials, 5 nauji ištaisyti 
kambariai .dėl a ni koki o biznio.

x '* . Boulevard 2596
- ------

šeštadienis, sausio 17, 1931

Business Chances 
Pardayitmui Bizniai . ./

PARDUOSIU arba maįnysiu bučer- 
nę ir grosernę su namu. 6001 So 
Carpenter St. Englewood 2116. .

CLASSIFIED ADS.
L N ' ■ f ' .

EducationaL
Mokyklos _ _ _

Radjos
Combi-

su victrola. Labai pigiai.

i Z ii?F™’ - t x v vL 4 1 gčJ. A u W "*’Z

"" F ?Ct;ASSlFlEl£ ADS.

I Ii» <> I niįi

savo '
1 • i ' 

■r

T«L Ufavette 0455
...................... ■■ ii.i i , i —*i i — i --M

PARDUOSIU AR MAINYSIU 4 PLA
TŲ NAMĄ ANT BUNGALOW

Pardavimui Soft Drink Parlor, gera 
vieta taip dirbtuvių. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Priežastis vienai mo
teriai persunku.

Tel Virginia 1564

PAIEŠKAU apsivedimui bevaikės lai

it, dru- 
pinigų.

i

Tt—

Roseland

atsiekė “Naujienos” per

mm

Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšiei. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas. yra. Perkam’ notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

svos moteries i»r merginos, ne jaunesnės 
40 metų, kad butų mažo ūgio 
ta. Turiu pastovį darbą, ir 
Prašau prisiųsti paveikslą, kurį 
lavus, grąžinsiu.

• Box 1261 
Naujienos,

1739 S. Halsted St..

■ ■ . * ■ »

SPORTAS

Furniture & Fixtures
... Rakandabltaisai

/ APLEIDŽIU MIESTĄ ’
/ Turiu tuo jaus parduoti savo gražius 
rakandus, Wilton kaurus, 9 tūbų elek- 
trikinį radio ir viską kitą manų 4 
kambarių apartmentė. Parduosiu su di
deliais sau nuostoliais. Viskas kaip 
nauja. Ateikite tuojaus.

' 3040 W, 62nd St.

t-' t-' i' -....- tfjy.fev?

NAUJIENŲ” KONCERTAS 
Įvyks Lietuviu Auditorijoj sausio 18 d.

Pradžia 4 vai. po pietų ‘

Rytoj koncertas
Rytoj Lietuvių Auditorijoj, 

bus didelis sujudimas. Prasidės 
jis 4 valandą po pietų.

Tai “Naujienų” metinis kon
certas, kuris šf kartų bus labai 
Įvairus. Tik pažiūrėkite į kitoj

vietoj telpamą skelbimą ir trum
pą paminėjimą to, kas tame 
koncerte bus daroma. Tapo su
traukta į daiktą visaS buryš 
meAo pajėgų, kad koncertas 
išeitų kaip galima geresnis, į- 
domesnis ir malonesnis. 4

Pažiūrėkite į garsinime tel
pamas paveikslus. Ten tuoj me
tasi į akis G. Nelidovas, kuris 
dėvi ypatingą uniformą. Tai no 
tik geras dainininkas, bet taip 
pat ir šaunus artistas. “Nau
jienų” koncerte jis ir dainuos 
šiaip kelias daineles, o paskui 
vaizdelyj “čigonai ties Mask
va” vaidins ir dainuos.

Garsinimo kampe tupi susi
glaudę trys Andreevai, kurie 
paprastai yra žinomi kaipo An- 
dreevų trio. Tai šaunus šokė
jai, kurie yra išvažinėję visą 
pasaulį. Ir visur a<pie juos laik
raščiai atsiliepė' kuogeriausia. 

. Dabartiniu laiku jie šoka “Pe
traška” kliube. Ir jeigu, taip 
sakant, jie trepsėjimu daro sau 
pragyvenimą, tai lengva supra* 
sti, kad tas trepsėjimas turi 
būti geras.

“Naujienų” koncerte Andree- 
vų trio charakteringuose šo
kiuose parodys savo miklumą.

Nina Miraeva. Ji jau nuo 
seniai yra žinoma kaipo gera či
goniškų romansų dainininkė.

Ir tai dar ne viskas. Nega
lima juk nepaminėti “Birutės”, 
“Pirmyn”, Chicagos Lietuvių 
Simfonijos Orkestro, Anelės 
Salaveičikiutės, St. Rimkaus, 
Valerijos čepukiutės, Onos Bie- 
žienės, F. Jakavičiaus Ir.jkitų.

Ant galo, dalyvaus dar vie
na dainininkė iš Kenosha, Wis. 
Tai Ona Jankus. , ■

Po viso to belieka tik dar 
kartą pakartoti, — koncertas 
bus šaunus. Todėl nepraleis
kite progos jį išgirsti. Prasi
dės 4 vai. po pietų. Bukite 
laiku.

Stebėtini faktai apie 
Naujienas

Prie “Naujienų” septynioliktojo 
metinio koncerto “Naujienų” 
pirmojo, meto, 1914-1915 m., 
apžvalga.

išleistoj pirmojo “Nau- 
koncerto proga, sako-

Knygytėj “Atmintis nuo Nau
jienų”, 
jienų” 
ma:

“Ko
pirmuosius savo gyvenimo me
tus, to iki ąiol nebuvo atsie
kęs nei vienas lietuviškas laik
raštis nuo pat pradžios lietuvių 
atgimimo. Iš tikro, ir kitose 
tautose labai retai kurs laik
raštis padaro tokius milžiniš
kus žinksnius pirmais gyveni
mo metais.

Vienas “Naujienų” bendra
darbis Aleksandras Amalas,, ap- 
skaitliavo, kad atspausdintomis 
už metus laiko “Naujienomis” 
galima butų nutiesti kelių 1,165 
mylių ilgumo. Reiškia, Ameri
koje, sudėjus “Naujienų” nu
merį prie numerio, galėtume 
pratiesti nepertraukiamų juos
tų nuo Bostono iki Chicagai ir 
dar paliktų tiek “Naujienų”, 
kad jomis nutiestume kėlių nuo 
New Yorkę iki Philadelphijai. 
Bet ir po to, dar turėtume už
tektinai “Naujienų”, kad nu
tiestume jomis po juostų skėP- 
sai ir išilgai Chicagos. ?

“Naujienomis” galima/butų 
po kelis sykius nutiesti skersai
ir išilgai Lietuvos. Iš tikro ga
lėtume pratiesti po tiesių jifos- 
tų tarp šitų miestų:

Tarp Gardino ir Rygos 
tarp Tilžės ir Švenčionių

Palangos ir Vilniaus 
Biržų ir Trakelių

Karaliaučiaus ir Vil-

Tarp
Tarp 
Tarp 

niaus.
Tąrp Kauno ir Liepojaus. Bet 

ir tiek kelių nutiesus, dar tu
rėtume tokio ilgumo juostų, Kati 
jų galėtume riutiesti nuo Ma- 
rįampolės apylinkių iki Žagarės, 
Pakuršėj.

Pirmais savo gyvenimo me
tais “Naujienom” išleido 226 
numerius, iš kurių 70 numerių 
buvo arba dvigubų arba savai
tinių. Kasdien “Naujienos” 
pradėjo išeidinėti nuo rugpiučio 
5 d. Savaitraščio ir dienraščio 
“Naujienų” išėjo daugiau kaip 
2,130,000 Kopijų. Jų visas ilgis 
krūvoj sudėjus, užėmė 6,145,- 
200 pėdų su viršum.

Išėjusiuose “Naujienų” . nu- 
meriuosČ tilpo daugiau, kaip 
14,500 žinių, įvairiais atskirais 
antgalviais;.. Iš viso “Naujie
nose” ' korespondencijų tilpo 
apie 725. Daugiausia, jų buvo 
iš Illinois valstijos (275), pas
kui iš Massachusetts (85), iš 
Pennsylvąnijos (71), iš Wiscon- 
sino (55) ir t.t. ir t.t. Redak
cijos straipsnių tilpo “Naujie
nose” arti tuksiančio. Iš jų vi
sų galima butų sudaryti labai 
didelė ir labai pamokinanti vi
suomenės dalykų knyga.

Naujienose. tilpo ir įvairių 
bendradarbių straipsnių. “Nau
jienose” bendradarbiavo visa 
eilė rašytojų. Po kelis ar po 
keletą straipsnių parašė: Alek
sandras Amalas, A. ž-tas, A. 
Booben, Karalius,’ Medicinos 
Studentas, J. Sirutis, K. Ba
ronas (“Naujienų” štabo bend
radarbis nuo pat pirmosios die
nos), Vagabundas, Giraffa, Kl. 
Jurgelionis, Amerikietis, M. 
Burba, Bendradarbis, Balčiū
nas, Pranas Butkus, A. Baisus, 
Darbininkas’ Enokas, Garsus, 
P., Gaišk is, Homo Sapiens, A. 
Krajųuskas, J. ■ K. Jurgis, A. 
Kairys, Lietuvos Sūnūs, L. Pru- 
seika, P. Poden, St. Narkis, F. 
Stasiukėlis, V. šilas, M. šilkai- 
tis, Vincas R-tis, Taučius, Tė
vynės Mylėtojas, P. ' Vardunas, 
A. Vaišgantas, Viskų Matęs, 
Worges Raphael, P. žaldokas, 
Zeceris, A. Petraitis, Mariute, 
A. Lalis, Leveskis, Antrasis ir 
daugybė kitų. -

■“Naujienose” netruko apysa
kų, originalių ir verstų. Jų iš 
viso , “Naujienose” tilpo 63. Iš 
jų galima sudaryti bent penki 
dideli tomai. Vienais metais 
nei vienas laikraštis iki šiol to
kio skaičiaus apysakų negalėjo 
duoti. Ir tai buvo tik geriau
sių/ rašytojų apysakos.

Be to viso “Naujienose” bu
vo daug įvairių skyrių. Laik
raščių apžvalgos skyrius, Skai
tytojų balsų skyrius, Naujų 
Raštų skyrius, Medicinos sky
rius, Teisių patarimų skyrius, 
Satyros skyrius.. Iš šio pasku
tiniojo plačiai Amerikoj paskil- 
bo Ožio Mikitono Mali-Malienė 
ir Kapitono Pypkes Druska sū 
Pipirais. ’ • /.

• m i • -< -Via r—jtt-- ‘ ■—it- r -j' r t .

33 St., buvo; susirinkę apie 20 
ristikų. Atvyko nemažai ir pu
blikos. Visiems buvo įdomu pa
matyti, kaip eis Čempionato tu£- 
namoiitas. 4 - . . A

Laike treniravimosi kilo kar
štų ginčų dėliai vidutinio svorio 
čempionato. To s.Vorio čempio
nais dabar skaito savo Kataus- 
kas, Levickas, Mason, Vidzęs 
ir Mingelų. Tačiau daugelis ma
no, jog ta karūna priklauso 
D. Dudinskui. Dudinskas pareiš
kė, jog jis eis su bile vienu per
sitikrinti. ; •

Bet štai atsiliepė Bancevi- 
čius ir pareiškė, kad viduti
nio svorio čempionas yra jis, 
o ne kas kitas. Jam • Dudinskas 
atkirto, jog jis pirma turi “nu- 
sirediusinti”, p tik tada pre
tenduoti prie vidutinio svorio. 
Ir jeigu jis numes vogą iki 
l(>0 svarų, tai Dudinskas bile 
kada eis su juo persiimti už 
čempionatą.

Rytoj kliube vėl bus didelis 
sujudimas. Susirinks keli de- 
sątkai ristikų ir jie spręs savo 
ginčus ant matraso, o ne žod
žiais.

Kas norite papiatyti dailių 
ristynių, tai 2 . vai. po pietų at
vykite į kliubą. 

>■ • . t

Roselando darbininkų padė
jimas ne koks. Apylinkės dirb
tuvės: Pujlmano garsioji car ša
pe uždaryta, o Burnsidės Illi
nois Central R. R. \Co. buvo 
uždaryta nuo 9 Šeptember, 
1930; nuo 1 sausio pašaukė ke
liasdešimtis darbininkų, kas ži
no ar šauks daugiau, o gal vė
liaus ir šituos paleis.

žmonės savo keliu serga, 
sveiksta, ir mirta, štai 14 sau
sio, palaidotas K. Jurevičia. A. 
Selukas, 63 kp. SLA. narys, 
jau pasveiko, kuriam buvo su
laužyta .kojos kaulas 5 liepos 
1930. Finan. sekret. 63 kp. 
SLA. moteris Hėlen Pivorunie- 
nė iš po sunkios operacijos jau 
sveiksta, kuriai buvo padaryta 
operacija Po^t Gįraduate Hos- 
pital, 2400 So.; Dearborii St

Halsted Exchange 
National Bank

Metiniame Halsted Exchange National 
Bank šėrininkų susirinkime, pulkininkas 
Nelson tapo paskirtas nariu Patariamojo 
Komiteto.

Pulk. Nelson Morris, kapitalistas, yra 
gerai žinomas Chicagos bankininkų rar 
teituose, nes yra natys • kelių didelių 
įstaigų. \

Pulk. Nelson Morris šeimina per il
gus metus buvo garsi stock yardų indu
strijoje

Apdraudė savo dar 
bininkus

. United American Trušt and Savings 
Bankas; Adams State Bankas, Western 
State Bankas ir keturi kiti- pakraščių 
bankai, visi jie priklausantys National 
Republic Bancorporation, 'apdraudė vi
sus savo viršininkus ir darbininkus sulig 
Metropolitan Life Insurance Co. pienu.

Sulig to pieno, kiekvienam darbinin
kui tapo suteikta $1,000 apdrauda; dy
kai, be to jie gali apsidrausti dar ant 
$1,000 už tiktai 75c į mėnesį.

Visi darbininkai tapo apdrausti, 
žiūrint amžiaus, . lyties, užsiėmimo,
sės ar fizinio stovio, nes nėra reikalau
jama fizinės egzaminacijos^ Sulig pa- 
liso, jei darbininkas visiškai pabėgtų 
prieš 60 metų, jis gautų $36 į mėnesį 
per 60 mėnesių, jei turi $2,00 ap
draudę ir $90 J, mėn. per 60 mėn„ jei 
turi $5,000 apdraudę. . *
' Be to . kiekvienas darbininkas, atsiti
kime ligos ar susižeidimo, gaus Metro
politan vizituojančios slaugės patarna
vimą ir taipgi gaus periodinius Metro
politan raštus apie sveikatos užlaikymą.

Tai yra vaizdelis iš tik vienų 
metų “Naujienų” gyvenimo. 
Norint gauti kiek pripuolamų 
vaizdų apie tų milžiniškų kultū
ros, švietimo, organizavimo, su

ko
šia! 
pa* 
ant 
nes 

reikia atminti, kad pirmaisiais 
metais “Naujienos” ligi 24 nu
merio ėjo tik kartų per savai
tę! ’

moninimo' ir kėlimo darbų, 
k} “Naujienos” atliko ligi 
dienai, reiktų tas skaitlines 
dauginti mažų mažiausia 
17 kartų ir dar pridėti,

Iš UNIVERSAL ATLETIKOS 
. KLIUBO

Praeitą sekmadienį j Univer 
sai Atletikoj KUūbą, 814 W

-NAUjmvo, vnicago, ur,
Išimta inkstų akrįicns ir appęnr 
dicitis. ■Qpcra^ij^ darė Dr. J; 
C. P/oodęl, 62įį ,So. Ashland 
Avė. Minėtą moterį * kanldnp 
šUa liga per 13 metu. j

4 .Rą^elandietis. ' ' ' \ F w . • •

'darbininkai
žemiau išvaksyti asmęnys 

dirbs “Naujienų.” koncerte ir 
yra prašomi susirinkti į sve
tainę prieš kėtvirtą' valandą po
j) i etų sausio 18 d.

Pranas Kartinas
• Jonas Lakasį

■ - A. Zille *
Er Galski-C V •
P. M arti n kaiti s .
A.; Narbutai
J. Doguti s ' ..
T, RypkeviČius , 
C? B. repukas 
V.z Manktiš 
šmotelienė 
A. Vilionė 
Kemešienė 
Juozas Vili S?
Jonas Asci 11a

> : Judzas AsjiJillac 
Švelnys 4 ' ,

• * * 11. •’t z. ’ 6 '

PRANEŠIMAI
L ——C

■ ŠAUKITE REPUBLIC ^101 
irb, gaukite jp>gę)V^ lįpiJO; jiisų diegimų 
ir skausmų paimant yiėną iš musų mok- 
slinio /masažo Areatnįtffttų. \

Mes specialįzu.c/jąmes sumažinime jū
sų perdidelio svarumo. <

THE SIXTY- THIRD B ASHLAND 
HEALT SYSTEM J

6327 S. Ashlandi Aiye? Republic 9101 
.. 3 .Įjunlipii jhi1.1.’1;'?

IŠklLMlNČOS '. PAKAlboS ’ 
NĖDĖŲOJ;? SAUSIO-JAN. 18 d.

\ : J 931 ,m.
LIETUVJŲ 'TAUTINĖS KATALIKŲ

' V BAŽNYČIOS 
kdlbcs

ARCIVYSKUPAS GENOTIS 
pora kunigų, parapijos prezidentas 

t(J> , Juozapas NakrošiUS,;
.Dainuos jaunų vyrų ir mergaičių 

choras r keletą liaudės dainelių, taipgi 
skambins pianą z pagarsėjusi panelė $tela 
Satkauskaitė. Atsibus . ' •>.

.MILDOS SVETAINĖJ,-
.? ■ į ant 3 lubų. .

•Pradžia 7 pO, vai, vakare.
Kviečiame atsilankyti visus, lietuvius. 

„ Įžangą ,f. liuosa. 4
^Kviečia Parapijos Komitetas*

Draugijos ''JL,ietupps U,ktninkas,> mė
nesinis susiriokimaą,įvyks Meldažio svet., 
.224? W? 2r<iį.PL; š^usįę IŠ ^d., 4 vai. 
Mindos ??metinį ? stisirinkimą
nutaria pratęsti,^ pųmąi naujus narius 
be įstojimo mokesčįę, kadangi z dabar 
yra bedarbė. \ . .. S. Lenkauskienė.

... ? -- : ‘"•"TPr..""'"’-
D. ^L. K. Vytauto draugija laikys 

mteinį susirinkimą. sekmadieny, sausio 
18 d., 12 vai. dienos, Chicagos Lietu
vių Auditorijos svet., 3133 So. Hals[ed 
St. Nariai būtinai ųialonėkite dalyvauti, 
nes yra svąrbus susirinkimas, taipgi .iš
girsite pranešimą; apje draugijos turto 
Sljovį iš / metirtip. pertikrininio knygų: 
Privalote apsimokėti savo mokesčiu? į 
draugiją. . A /. p. K., nut. rašt. ”

...... ..I .... ,< . .. iy»>.

• Kun. M, Mockus kalbės temoj: 
“Kasi Biblijoj Meluoja, < Dievai, Vel
niai ar Žmonės?“ Tas, Bibljstas kuris 
sakė kad Mockus kalba melagystes, yta 
prašomsa ateit jr darodyti, kurioj pusei 
teisybe^. Prikalbti Jvykš Mildos svet,, 
3J42 So./ Halsted St., sųbatoj, sausio 
(jan.)' 17 *d.? 7:30 vai. vakare. Kvie
čia atsilankyti ' ’ Rengėjai. x

Lietuvos Dukterų Draugija- laikys 
mėt’nį susirinkimą šiandie? sausio 
17 d., 7 vai. vakare, Mark White 
Pąrko paprastoj svetaipej. Visos 
nares malonėkite laiku pribūti,< nes 
vra- daug svarbių reikalu, kūnuos 
būtinai tdrfrne aptarti. Taipgi bds 
raportai iš. metinio peržiūrėjimo 
knygų. Kiekvienai bus įdomu išgirs
ti draugijos stovį. (Taipgi privalote 
'apsimokėti savo mokesčius.

A. Dudonienė, užrašų rašt. >

STUDEBAKER Dictator sedanas. 
Aplinkybes verčia mane parduoti 
'praktiškai kaip naują karą. Parduo
siu pigiai; atsišaukit bile dieną nuo 
7 ligi 7, išskiriant nedėldienius. 

,1907 S. Halsted St. Bučemėj.

Pianos
TŪRIŲ parduoti savo grojiklį 

pianą, visai mažąi vaftotą, 90 nau
jų rolių, suolelis, kabinetas, $100. 
Ditohiu išmokėjimais gerai šeiminai. 
Telefonuokit Belmont 1334,

. Cicero. < — Lietuvi^ Koonęratyves 
Draugijos metinis susirinkimas at
sibus panedely, sausio '19 d.»/ nuo 
7:30 v. v., Lietuvių Liuosybęs svet., 
>14th St. ir 49th Ct„ Cicero,'III. Vi
si nariai privalo atvykai, nes bus 
renkama haMja valdyba ir kitoki 
reikalai svarstomi. 4, ' '

; J.’ Maliu, sekr.

RENDON 5 kambarių flatas, gra
žioj apielinkėj, maudynės. Renda 
pigi. 1718 No. Rockw^ll St.

F Sale
______ llkiąi Pardavimai

PARDAVIMUI farma 40 akerių ar
ba mainysiu. ant Chicagos namo, geri 
bildingai, elektriką ir vanduo, kaip 
mieste, ant 30 stare Road, Grovertown, 
Ind. Victor Palionis., \ ■■ <...... - ■ ■ - .............

Exchange—Mainai
TURIU bizniavą lotą ir 3 krėslų 

bąrbėršapę. Noriu mainyti ant ma
žo bižhiavo ąamo. 807 W. 18th at.

MOKYKIS BAĖBERYSTtS
1 ■ AMATO.

' ? ' 7 ■ ■- V ■ .

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk avba fašyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLĘGE, 

672 West Madison Street.

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, idntaksės, aritmetikos, 
knysrvedystėsi stenografijos, ir kitų 
mokslo sakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
©radini moksle i devynis. mėnesius: 
ąugŠtesnį mokslą I vienus metus. Ame
rikos Lietuvių. Mokykloje jau tuks 
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
Įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy 
miai pagerinsite' kai busit abelnai ir 
visose mokslo Šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių
Mokykla’ <

J. P. OLEKAS. Mokytoją,
8106 S. Halsted St

;HBięAao nk
• --2gffiiBSli.lii u i ,■ i J. ■■ ■ 111      ~.

< Busiri&s Service

REIKALINGA $300 paskola. Rei
kalauja jos biznio moteris vidurmiestyje, 
mokės J 0% palūkanų, Duos užtikri
nimą. Naujienos, Box 1260, 1739 S; 
Halsted St. . .

'* PAEŠKAU švogerį Joną Kį4p5? ,su 
viršum 20 jnetų kaip Amerikoje, paeina 
iš Lietuvos Varnaičių kaimo, Batakių 
parapijos, ’ kuris apleido Chicagą su 
viršum 3, metai. Labai noriu sužinoti 
kur jis gyveno Chicagoje. Jeigu kas 
žindte apie jį arba jis pats meldžiu man 
pranešti laišku arba ypatiŠkai po Šiuo 
adresu: Kazimieras Urhežus, 4618 So. 
California Avė., Chicago, III.
______ i i .......n .. ........... ’?■■ "

' ■ k

noulevard 6520 Rea. Yarda 440
NORKUS & CO.

Peritrauitųm rakandus, pianus ir vi 
/tokius biznius, taipgi Ii miesto, f 
mieste. Teisingas uatamavinaaa

1706 W. 47th St
CHICAGO."

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ
< ? ; CONSUMERS - 

Stogų Darbas. Greitai taisome, stogui 
vsokioi rūšies, bite kada ir bile kut. 
Dykai apskaitliavimas.. ■ Mes\ atliekami 
geriausį darbą mieste. Kedzie 8463.

Partnėrs Wanted
( Pusininkų Reikia . _ _ _. _

VAIKNĄS ieško merginos ar našlės 
į partnerius, patyrimo nereikia. Pla- 
čiaus apie biznį sužinosit laišku. Boz 
1262, Naujienos, 1739 ,S. Halsted St.

—Help7^ anted—Female
.Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie virimo ir namu darbo. At
sišaukite 820 E. 67 St. Antanas 
Jablonskis, , ’ s

Real Estate For Salė
Namai-žemė Pardavimui

SAUGIAUSIA VIETA PINI- 
.GAMS TAI ĮDeTI Į NAMĄ 

ARBA ŽEMĘ
2 flatai po 5 kamb., atskirai ap

šildomi, 2 karų garažas k kiti moder
niški įrengimai 
ųuette parko. Pigiai parduodam 
ba mainysime į lotus.

Reikalingi lotai bizniavi ir dėl 
dencijų, -— rftes turim “cash” i

4 ' flatai po. 4 kam., medinis 
Randasi ant Emerald Avė., ir 
Rendų neša >$70.00 į mėnesį, 
tik $4500. Įmoket $800.

5 flatų namas, 1-6 kamb., 
vandeniu apšildomas ir 4 flatai po 4 
kamb.,' su pečiais apšildomas.. Lotas 
35x125 ir garažas. Randasi geroj vie
toj. Pigiai parduodam arba mainysim 
ant bungalow, 2 flatų ir ant geros be 
morgičiu ūkės.

Biznio lotas 72x125. Randasi ant 
Archer Avė, Vieta tinkanti dėl gaso 
stoties, ir automobilių taisimo dirbtu- 
vėsj —Mainysim ant jūsų namo arba 
privatinių' lotų.

6’kamb.,. daę. nauja bungalow, karštu 
vandeniu apšildoma ir kiti moderniški 
įrengimai. /Savininkas priverstai ati
duoti už $7800, Įmoket $1506 arba 
daugiaus. VeWa $10,500. .

; ■ -J e
Biznio namas, didelis storas, 3 fia

lai ir muro garažas. Mainysim ant iš
mokėto namo, lotų arba ūkės netoli 
Chicagos miesto.

Laikai ir darbai bėrė ja, tad gerbū
vis jau nėtoli. Pirkit dabar namus ir 
žemę pako! yra dar bargenų ir pasidary
kit sau gražaus pelno. Del platesnių 

-informacijų kreipkitės kasdien arba ne
daliomis pas

f K. J. MACKE & CO.
(MAČIUKAS)

6812 S. Westem Avė., 
„ (naujoj vietoj) 
Tel. Prospect 3140

Speclailstąs gydyme chroniškų ir naujų H 
gų. Jei-kiti'negalėjo-jumis išgydyti, atsilan- 
kyklt pas mane., Mano pilnas ifiegzaminavi- 
mae atidengs jūsų' tikrą liga ir jei aš atsi
imsiu jus gydyti, sveikata jums eugryš. Ei
kit pas- tikrų .'.speclaUštl|, kuris neklaus jūsų 
kur ir ‘kaą jums skauda, bet pąps pasakys 
po galutino išegzamlnavimo—kas . jums ■ yra

Dr. J. E. Zaremba
20 Wi J'ackibri Bludt, netoli State

. t /Kambarys 1016 
Imkit elevatorių , v 

CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto , iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:jo vakaro? Ne 

lioj nuo 10 $to iki 1 po piettĮ
■ •*' i '' ■■ ■>■. .i.. -

Financial 
Finansai-Paakoloa 4 ? .

PINIGAI* ?
. Met itolinain nuo $50 iki $800 

Neimamkomiso '
NuoMmtū mokamas ant neiimokitoi 

.sumos: ?
Finance Corporation 

of Illinois
Po Valstijos priežiūra .

3804 S. Kedzie Avė; ,

PARDAVIMUI grosernė, kendžių ir 
visokių smulkmenų štoras skersai gat
vės nup mokyklos. Parduosiu ' labai 
pigiai iš priežasties ligos. . 4426 So. 
Wbipple St. , '
' • . t ■ . ? •■?

PARDAVIMUI bucerne, tarp lietu
vių, lenkų ir vokiečių tautų, labai ge
roj vietoj, .per 6 blokus nėra kompą- 
ničnų bučernių, i^i grosernių. Biznio 
daroma 150 dol. į dieną, subatoms jki 
iki 300 dol. Turiu parduot? iš prie
žasties, kad einu į gaso biznį. Prašo
me. ■ atsiliepti telefonu Lafayette 7344.

•»

ANT pardavimo groserįs, geras 
biznis; pusę arba visą; vienai per- 
sunku. 3417 So.. Union.

---- Z—;------------------------
PARDAVIMUI bučeme ir groser- 

tnė, išdirbtas biznis per ilgus metus, 
darantis getą kėš biznį. Kampas, 
didelis Storas, jfražųs fikčeriai, daug 
steko, 5 kambariai, garažas. Barge- 
nas. 2901 S. Emerald Avė.

Biblijos Studentų 
Programas

Iš Radio WCHI. Stoties 
; 1480 k.

Nedėlioj, Sausio 18 d. 
nuo 1:45 iki 2:45 v. po pietų. 
Turėsime grasią programą, 
bus malonų, pasiklausyti kiek
vienam linksmos muzikos, 

gięsmių ir kalbos.v
Su visokiais reikalais rašy

kite laiškus po. antrašu:
STUDIO WCHI, 

201 N. Wells St.,
, Chicago, III.

ATMI
NAUPĄI? ' , 

< kad vesdamaą visus reikalui pęt, ?

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad' sutaupysi daug išlaidų
----- -—

Perkam Mortgečius ir Bonus. . 
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam if išmainom visokį turtą. 
Ihšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davėmastb Ir Piridmo bei 

Pardavimo NųfarialiŠkus rištos.
Siunčiam Pinigus ir Laiyakortes., 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUęJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ/' , ;

' *3

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

PASTEBĖTINA PROGA
„ AŠ esu priverstas paaukoti savo vė
liausio modelio BUICK 4 durų Maste? 
Sedaną. Karas buvo mano atsargiai va- 
žinejarrias tiktai hedėliomis ir šventa
dieniais ir yrę tiek pat geras, ’’ kaip vi
siškai Miaujas; karas.* . Origipalis Dųco. 
Tairai kaip tiąuji. > Motoras kuoge- 
riausias. , Išvažiuotas tiktai 6500 my- 
4iųl Kainavo man v beveik $2000.00 
tiktai’ trumpą* .laiką atgal. ■ Reikia tuo
jaus pinigų ir priimsiu $375. Napiie 
visą, dieną nedėlioj. 2231 North Kedzie 
ĘlVd., Apt. 1,

STUTZ STRAIGHT ^1930 mode
lio SpojcV Sedanas, Aplinkybės privif?. 
Čia, našlę; paaukoti savo praktiškai vi
siškai, naują kitą. Pirkau tik 1Q mė
nesių ątgal it atsargiai išvažinėtas tiktai 
kelis šimtus' mylių. Ballęon tairai nau- 
ji.; v. Originalis Duco kųogeriausias, 'vi
same kare nėra nė vieno įbrėžimo. Kai
navo, Įh’an $35OO:OO. Reikia* pinigų. 
Priimsiu $400. 25-38 North California 
Ąve.ė lst floor. ' '
' ,’i I 1 ■■ ..į I,...... | ..'.i' ! |^ n' •

CADILLAC COUPE. 4 Aš esu pri
verstas; paaukoti savo vėliausio modelio 
Coupe, mano išvažiuotą tiktai 6000 
mylių ir yi? tiek pat geras kaip naujas, 
šis karas turėjo geriausią priežiūrą ii 
jus nugalėtumėt jį. atskirti nuo naujo. 
KainaVo man $3500-00 tik trumpą lai
ką/ atgaį. Turiu tuojaus sukelti-pini
gų it priimsiu $375^. 4702 North
Danieti Avi,, 3rdflo6n

Z' ' ,
I--;:*

PASIRENDUOJA apšildomas kam
barys- vaikinui ‘arba merginai. 8202 
Emerąld’ Avė. 
•. a. *.-v. .

IŠSIRENDUOJA .kambarys, 
šildomas, pigiai, pusė bloko nuo 
Archer Avė., ant ąntrų lubų. 4539 S. 
Tunter Avė.

PASIRENDUOJA kambarys ant] 
antj*ų lubų dėl vaikino arba Ženo- 
tai porai, Kambarys yra su visais 
parankamais. 6280 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
• i

beveik naujas vieno aukšto, bizniavas mu
ro ■ namas. Storas ir 5 kambariai už
pakalyje; karšto vandenio šiluma. Sa
vininkas mainys į bile kokį namą ne
paisant apielinkės ir reikale duos priedo 
pinigais. Gera vieta dėl soft drinks ar 
kitokio biznio.

Matykit savininką sekančiai; 
3647 Archer Avenue, 

Užpakalyje 
s Jei. Virginia 0757

BARGENAS
Parsiduoda 4 flatai po 4 kambarius, 

naujas namas, vėliausios mados, apšildo
mas ir parenduoti, geroje vietoje, arti 
karų laidės ir mokyklos, namas neša 14 
nuošimtį, priežastis didelė, atiduosiu su 
nuostoliu. v . •

Savininkas “
. 4445 So. Cariipbell Avė.

^TIKRAS bargenas Marųuette * ar- 
ke, 2—6 kambariai, hot water heat, 
parduos labai pigiai dėl to kad ap
leidžia miestų. Tel. Grovehill 1568.

For Rent
RENDA su fomičiais vyrui arba 

moterei (pirmos lubos). 3549 So. 
Wallace Sti

GERA PROGA LIETUVOJ
Kas nori pirkti Telšių mieste na

mą su pusantros dešimtinės žemės, 
4 nauji ūkiški budinkai, didelis sod
nas, ant bizniavos gatves, upelis te
ka per žemę; parduosiu pigiai.

Ąnt>
12314 
West




