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Protesto prieš Vo^ 
kiečius ir Lenkus 
kablegrama T. S-gai

Kaina 3c

Amerikos Lietuvių Vaizbos 
Butas sausio 17 dieną pasiun
tė Tautų Sąjungai Genevoje ši
tokią kablegramą:

Chieago, Illinois, 
Januąiy T7th, 1931. 

General Secretafy^ 
Of the League. of Nations, 
Geneva, Switzerland.

The Lithuanian-A m e r i c a n 
Chamber of Commerce of Chi
cago protests against the in-, 
trusion by the German Govern
ment into tfie International 
affairs df Lithuania in the Klai
pėda distriet and also protests 
against the various Polish in
triguos against Lithuania 
respectfully reųucsts that 
honorable institution of 
League of Nations uphold 
just cause of Lithuania.

Thė Lithuanian-American 
Chamber of Commerce, 

By Joseph J. Elias, President.
Joseph P. Varkala, Sec’y.

Lietuviškai:
“Chicagos Amerikos Lietuvių 

Vaizbos Butas protestuoja prieš 
Vokiečių valdžios skverbimąsi 
į tarptautinius Lietuvos reika
lus Klaipėdos krašte, o taip pat 
protestuoja prieš įvairias Len
kų intrygas prieš Lietuvą, ir 
prašo, kad gerbiamoji Tautų Są
jungos įstaiga išlaikytų tęisin- 
gą Lietuvos reikaįą.” , A M

Amy Johnso
kūne, grįžta namo -

BERLYNAS, sausio 20. — 
Amy Johnson, britų lakūnė, pa
keliui iš Maskvos atgal į An
gliją, šiandie atskrido į Ber
lyną.

25 milijonai dolerių šel
piamajam darbui'

WAĄįJJNGTONAS, sausio 20 
— Senatas šiandie nutarė pa
skirti 25 milijonus dolerių Rau
donajam Kryžiui šelpimo dar
bui dirbti.

Geneva svarsto nu
siginklavimo konfe
rencijos sušaukimą

Manoma, kad ji įvyks tik atei
nančiais metais, nors Vokie
tija ir k. ragina sušaukti 
greičiam.

and 
the 
the 
the

GENEVA, Šveicarija, sausio 
20. — Tautų Sąjungos tarybos 
susirinkime šiandie buvo disku- 
suojamas nusiginklavimo kon
ferencijos sušaukimo klausimas, 
tačiau sušaukimo laikas pasili
ko nenustatytas.

Briand,' Francijos užsienių 
reikalų m misteris, savo kalboj 
pasakė, kad Tautų Sąjunga lig- 
šiol jau yra daug nuvėikus. pa
saulio taikos reikalu, ir jis ti
kįs, kad ateinanti nusiginkla
vimo konferencija pagaliau pri
eis prie sutarimo ginklų jėgoms 
sumažinti.

Vokietija ir Italija ragino nu
siginklavimo konferencijos lai
ką paskirti įmanomai greičiau, 
manoma betgi, kad konferen
cija nebus sušaukta anksčiau 
kaip ateinančių metų vasario 
mėnesi.

Entered as second-class matter March 7, 1914 at Ihc Post Office at Chicago, III 
under the Act Of March 3, 1879

Chicago, III., Trečiadienis, Sausis-January 21 d., 1931
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2 užmušti britų aeropla 
no nelaimėje LIETUVOS ŽINIOS

[Atlantic and. Pacific Photo] ' „ z

Tėvas prišaikiną savo sūnų gubernatorium. — Senutis Oklahoma City pilietis, U. Murray (vi
dury) prisaikina savo sūnų, Wiliamą Murray (krirėj), Oklahomos'valstijos gubernatorium, iš- 

x rinktą praeitais rinkimais. - .
........................- ......................................... .....................................

Sovietų laikraščiai 
atakuoja Fisho pra
nešimą Kongresui

I ■■■ ■——.........  ...

Raportas esąs “akiplėšiškumo 
dangoraižis”; buržuazija “vi
sai apžlibus” iš didelės sovie
tų baimės

Bandė 10 , min. stovė
ti ant, galvos; mirė

BRUNSWICK, Gal sausio 20 
— Buster Day, 15 metų ber
niukas, ėjo su kitu vaiku lažy
bų iš 10 centų, kad jis išsto
vės ant galvos dešimt minučių. 
Jis stovėjo ant galvos penkias 
minutes, ir susmuko negyvas.. 
Buvo trukus kraujo gysla.

britų la Teismas atsisakė 
klausyti Hollywood 

skandalus

Oklahomoj bedarbiai 
išplėšė maisto 

krautuvę
OklaOKLAHOMA CITY, 

sausio 20. — Apie tūkstantis 
bedarbių šiandie čia puolė vie
ną groscrijų krautuvę netoli
nuo rotušės ir “konfiskavo”

' maisto produktus, ką kas pa
griebdamas.

Prieš tai bedarbiai buvo pa
siuntę delegaciją pas miesto 
galvą Fry, reikalaudami, kad 
miestas pasirūpintų bedarbių 
šelpimu maistu. Fry žadėjo tuo 
pasirūpinti. Bet netrukus po to 
įvyko riaušės, kurios tačiau 
greitai buvo policijos išsklaidy
tos’ 'Daugiau kaip j penkiasde
šimt asmenų buvo areštuoti.

LOS ANGELES, Cal., sausių 
20. — Hollywoodo filmų pasau
lio žvaigždės, Clara \Bow, by
loje prieš Daisy DeVbe, buvu
sių savo sekretorę,- kurią ji kal
tina pavogimu iš jos $16,000, 
publikos ir reporterių interesas 
gerokai sumažėjo.

Publika ir reporteriai visa
dos yra smalsus pikantiškiems 
skandalėliams, o kaltinamoji 
Daisy ketino teisme iškelti-jų 
gausiai ir riebiai iš buvusios 
savo draugės, Claros Bow, gy
venimo, tačiau nieko iš to ne
išėjo. Augštesniojo teismo tei
sėjas Doran vakar pareiškė, 
kad privatinis skundėjos gy
venimas esąs čia, teisme, visai 
pašalinis dalykas, nieko bendra 
su byla neturįs.' Visa, ką teis
mas turįs ištardyti ir išsprę
sti, tai klausimas: ,ar kaltina
moji, Miss Daisy DeVoe, vogė 
Claros Bow pinigus, ar ne.

MASKVA, sausio 20. — So
vietų spauda .ąitriai atakuoja 
Amerikos, kongręsmaną, HąxnĮl- 
toną' Eishą> deL jd' 4cdn- 
gresui komuilistij darbuotės 
Jungtinėse Valstybėse tyrinėji
mų raporto. ,

Izviestija savo vedamuose 
straipsniuose Fisho raportą va
dina “akiplėšiškumo dangorai
žiu,“ .o Pfavda pareiškia: c “Iš 
visų pastarojo laiko antisoviė- 
'tįnių dokumentų, Eisho rapor
tas yra begėdiškiausias, akiplė- 
šiškiaiisias ir juokingiausiai.“ 

« • » ' -

Fisho raportas, sako Tzvies- 
tija, parodo didelę buržuazijos 
baimę, kad sovietų industi^a- 
lizacijps planas nepavyktų, ir iš 
tos baimės ji daro ji visai žli
ba. Sovietų pramonės plitimas 
turėtų daryti geresnius ekono
minius santykius tarp Jungti
nių Valstybių ir Sovietų Sąjun
gos, — sako laikraštis; — bet 
jei Amerikos kapitalistai mano 
kitaip, tai mes rasime kitus 
kraštus, kurie mielai norės da
ryti’su mumis biznį.

Zaleskis Raibėjo, o 
patys lenkai ne

girdėjo
Vakar Naujienose buvo 

duota lenkų spaudos žinia, 
Zaleskis, lenkų užsienių 
lų nąinisteris, dvalbėsiąą/iš Ge

 

nevos per radio ateiųAntį sek
madienį ir kad jo kalba busian
ti Columbia Broadcasįing siste
mos transliuojama Amerikoje.

New York Times'tačiau pra
neša, kad Zaleskis jau kalbė
jęs Amėrikai per radio praeitą 
sekmadienį, ir paduoda' jo kal-

pa- 
kad 
ika-

Sovietai laukia pa 
kvietimo Genevos 

konferencijon

Meksikos kongreso na
rys pasaloms nukautas

MEKSIKOS MIESTAS, sau- 
šio 20. — Iš San Luis Potosi 
praneša, kad ten iš pasalų tapo 
nukautas Marciano Salazar, fe
deralinio kongreso narys.

Kinų banditų gaujos 
išskerdė 400 mies

tiečių 7

Erelio su aeroplanu 
kolizijoje žuvo du 

lakūnai .

ŽORRS

KWEITEH, Kinai, sausio 20. 
— Mieste, apie dvidešimt my
lit] į pietus nuo čia, puolusios 
banditų gaujos išskerdė apie 
400 asmenų, o apie 1,000 kitų 
pagrobė į nelaisvę.

Pasak pranešimo, 10,000 ka
reivių, pastatyti apie miestą, 
nesipriešinę banditams.

LAHORAS, Indija, sausio 20. 
~ Netoli miio Bishlpuro užsi
mušė du armijos aviatoriąi, jų 
,aeroplanui susidūrus ore su mil
žinišku ereliu. Vienas lakūnų 
bandė nušokti su parašiutu, bet 
parašiutas neišsiskėtė. Antrasis 
užsimušė nukritęs kartu su ae
roplanu. žuvusieji buvo avia
cijos seržantas R. Wręn ir ka
pralas Jeffrey.

Aeroplano ir erelio susidūri
mas įvyko 800 pėdų augštu- 
rn<U- z

New York Times korespon
dentas Maskvoje, Walter Du- 
ranty, žinomas savo simpatijo
mis sovietų valdžiai, praneša, 
kad Kromlis uoliai sekąs Tautų 
Sąjungos Komisįjbs Europos 
valstybių federacijai konferen
ciją Genevoje, ypačiai dabar, 
kai Vokietija ir Italija-parei
kalavo, kad konferencijoj bu
tų taip pat pakviestos sovietų 
Rusija ir Turkija.

Korespondentas sakosi ’ esąs 
įsitikifięs, kad jei komisija pa
galiau' nutartų kviesti sovietų 
valdžią''dalyvauti 'konferencijo
je, tai ji pakvietimą priimtų.

25 indai eina teisman 
dėl sąmokslo prieš

Anglija

WINCHESTER, Anglija, sau
sio 20. — Britj karo aeropla
nui šiapdie nukritus į Worthy 
Down aerodromą, du aviatoriai 
užsimušė, o devyni. asmenys 
buvo sužeisti.

Amerikos moterys 
svarsto karų panai
kinimo priemones

NcKoNAS, sausio 20

žuvo Petrulio bylos 
dalyvis

Skiria 20 milionų bu
šelių kviečių badau

jantiems šelpti
WASIIINGTONAS, sausio 20 

— Senato agrikultūros komisi
ja šiandie priėmė bilių, kuriuo 
-federalinė farmų taryba autori
zuojama 20 milijonų bušelių 
kviečių, kurių taryba yra su- 
pirkus, suvartoti badaujančių 
šelpimu/reikalams. A- " ' 

autorizuojamas paskirti tam 
tikrą agentūrą, kuri šelpimo 
darbą tvarkytų ir vestų.

Federalinė farmų taryba per 
savo agentūras yra supirkus 
bendrai daugiąu kaip 100 mili- 
■jpnų -bušeliuįkviečių.:-J >

\VASHINGTONAS, sausio 20 
— Vakar čia prasidėjo šeštoji 
metinė nacionalinių moterų or
ganizacijų . federacijos konfe
rencija, dalyvaujant 600 dele
gačių, atstovaujančių vienuoli
kai organizacijų. Konferencija 
diskusuoja karų priežastis ir 
priemones karams panaikinti.

žinoma visuomenės darbuo
toja, Miss, Jane Addams, savo 
kalboj pasakė, kad didžiausi 
žmonių giminės laimėjimai yra 
tie, kurie išvadavo ją iš tam 
tikrų teroro ir priespaudoj for
mų. Ir dabartinė gentkartė ga* 
lėtų nuveikti milžiniškų darbų, 
-— sakė ji, 
tų tos senos karų baimės ir pa
liautų prisirengimus karui. Ka
rai buvo nuo pat žmonių isto
rijos pradžios, bet tas pat bu
vo ii; su vergija. Vergija ta
čiau šiandie yra panaikinta, vi
same civilizuotame pasauly jos 
niekur nebeliko, nors dar - |ie 
seniausi tie laikai, kai buvo 
t vir ti mm^fcad / yjėrgijius 
Įtam . tikra žmonių įstaiga, visa
dos buvUs ir visados pasilik
sianti. Vergija buvo panaikip-

Buvęs teisėjas kaltina
mas žmogužudybe

ARDMORE, Okla., sausio 20. 
— A. Hardy, buvęs kaųntės 
teisėjas, tapo apkaltintas nušo
vimu savo žmonos. Prieš kele
tą savaičių Hardy ir jo žmona 
buvo išėję medžioti, ir medžio
jimo metu žmona buvo nušau
ta. '

Hardy, "sako, kad A tai: buvęs 
nelaimingas atsitikimas: šoki
nėdamas šuo koja pakliudęs' 
šautuvo gaiduką ir kulipka pa
taikius į žmoną. A

- jei ji atsikraty-

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

Daugumoj debesį uotą; šal
čiau; stiprus, daugiausia žiemių 
vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 22° ir 17° F.

šiandie saulė teka 7:13, lei* 
?į džiasi 4:50. Mėnuo * leidžiasi 

( 7:32-vakaroi • j » <

Kubos prezidentas pa
sigailėjo 23 moterų

’ - - ' *■

•HAVANA, Kuba; sausio 20. 
— Prezidentas; Machado pasi
rašė dekretą, kuriuo dvidešimt 
trims moterims sumažinamos 
kalėjimo bausmės. Devyniolika 
jų buvo už žmogžudybes' nu
teistos kalėti iki gyvos galvos....... iiiB 'U<

Sionistų pasaulio kon
gresas nukeltas

■ . . 1- j j ' ■ 'A". - ' {
, --------------

LONDONAS^ sausio 20. —; 
Sionistų akcijos komitetas sio
nistų pasaulio kongresą nukėlė 
į birželio 15 dieną. Kongresas 
turėjo - prasidėti Karlsbade va
sari# -24 įįlietį " ' '

'•J.’.A'-:-; v(i; ■?,
fe/

BOMBĖJUS, Indija, sausio 
20. — šiandie & prasidėjo di
delė politinė bila, kurioje dvi
dešimt penki indai, daugiausia 
intakingi. žmonės, . kaltinami 
konšipiravimu įsteigti nepri
klausomą kongreso valdživ In
dį ję j e.

Nužudė 12 komunistų
HANKOVAS, Kinai, šausio. 

20. — Karo teismo pasmerkti 
mirties bausmei, čia tapo nu- 
žudytiAdvy

i;‘A.?

* ka komunistų.t

Komisijos prohibici- 
jai tirti raportas 

' Kongresui
VVASIIlNGTONAS, sausio 20 

— Prezidentas Hooveris šian
die pasiuntę kongresui Wicker- 
šhąmo įstatymų vykdymo ko
misijos raportą prohibicijos rei
kalu. Komisija prohibicijos by
lą tyrinėjo per arti dvidešimt 
mėnesių ir savo 286 lakštų ra
portą' prezidentui pristatė va
kar.

Savo raporte komisija pasi
sako esantį priešinga panaiki
nimui 18-to amendmento; prie
šinga pasiulymains pakeisti pro- 
hibieijos įstatymą taip, kad bu
tų leista gaminti ir pardavinė
ti alus ir lengvi, vynai; -prie
šinga tam, kad federalinė arba 
valstijos valdžia eitų į “likerių 
biznįpriešinga , bet kuriam 
atsteigimui ir legalizavimui 
sihuklių.

Tačiau patys komisijos na
riai savo nuomonėmis; prphibi- 
cijos vykdynio, klausįrnū nesu; 
tinka. Iš viepuolikoą komisijos 
parių, šeši vis tik pataria pro- 
hibicijos įstatymą panaikinti 
arbP^inpdifikudti ""'

KAUNAS. — Gruodžio 24 d. 
1 vai. Kaune, į Ukmergės pi. 
namo 9 n r. kažkoks automobi
lis atvežęs paliko girtą be są
monės pilietį. Kiemsargis ra
dęs-jį pašaukė greitosios pagal
bos automobilių, kuriuo pilietis 
nugabentas 'Kauno miesto ligo
ninėn. Ligoninėn nugabenus 
pilietis jau buvęs nebegyvas. 
Vėliau paaiškėjo, kad tas ne
gyvas pilietis yra buv. preky
bos banko dir. Liutkus.

Dabar policija ieško to šo
ferio, kuris negyvą Liutkų at
vežė ir pametė, ir bendrai ti
riamą Liutkaus mirties aplin
kybės. x

Liutkus, kaip žinoma, yra 
dalyvis p. Petrulio bylos.

Kas daryti, kai užpuo 
,1a policijos valanda
KAUNAS. — Suvėlavusiems 

piliečiams policija daro nuolai
dų: jei eini i svečius ir žinai 
kad grįši po i vai. nakties, tai 
policijos nuovadoj galima gau
ti leidimą grįžti kada nori, o 
jei kur būnant užpuola 
jos valanda, tai reikia 
tis į artimiausią polic. 
ar galima gauti leidimą.

polici- . 
kreip- 
nuov.,

Su^rmto^apMUgos

KAUNAS. — Iš oficialių šal
ta,, dabar laikas panaikinti di- t>nių teko sužinoti, kad Vid
džiausią žmonijos piktą

B o m b ų v sprogimas 
užmušė 3 žmones Ar

gentinoje

reik. niin. tuojau jm> Naujų 
Metų įnešianti mirt. kab. sii- 
/Stiprintos krašto apsaugos įsta
tymo projektą. Priėmus tą įsta
tymą, karo būvis busiąs panai
kintas. / . , \:

Voldemaras važiuos
Vilnaus kraštan?

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 20. — Anksti šį rytą 
trijose Buenos Airės geležin
kelių linijose įvyko bombų spro
gimai, kurių trys žmonės buvo 
užmušti ir keliolika kitų skau
džiai sužaloti.

Vyriausybė mano, kad bom
bų sprogdinimai yra anąrchis- 
tų darbas, ir policija daro pa
stangų bombininkams susekti.

Nudarė savo žmoną ir 
pats pasidarė galą

BALTIMORĘ, Md., sausio 20 
— Matyt, gavęs p^oto pami
šimą, vietos gyventojas Andrevy 
Thompson peiliu nudurė sava 
žmoną, pavojingai sužalojo du 
sunu ir pagaliau pats ■, nusi
žudė. x

KAUNAS. — Lenkų laikraš
čiai (Vilniaus ^Momentas” "ir 
kt.) *rąSd| kad 'buvęs Lietuvos 
diktatorius Voldemaras padavęs 
Vilniaus vaivadijai prašymą, 
kad per Naujus Metus leistų’ 
jam nuvažiuoti pas savo brolį 
į Švenčionių apskritį. Lenkų 
valdžia, — rašo laikraščiai, — 
Voldemarui nuvažiuoti į Šven
čionis kliūčių nedarysianti.

—r—-— >

Tautų Sąjungos sekre
torius atvyko į Panamų

Paleido iš kalėjimo
KAUNAS. — Respublikos 

prezidento aktų paleista iš ka
lėjimo 11 plečkaitininkų, jų. tar
pe stud. Šveikauskas, Šalkaus
kas, Klimka ir. Kisinas.' —

Šveikauskas,. Klimka % ir Šal
kauskas karo lauko teismo Šiau
liuos buvo pasmerkti myriop, 
bet prezidentas pakeitė kalė
jimu kol gyvens.

Be to; paleisti dar 7 Taura
gės pučo dalyviai ir 2 Alytaus.

PANAMAS MIESTAS, Pana
ma, sausio 20.—Sir Ėric Drum- 
mond, generalinis Tautų Sąjun
gos sekretorius, vakar atvyko 
j’ Panamos Miestą trijų čĮienų 
vizitui. ’

Prancūzai perkels lega- 
cijaiNankiną

... ......
KANKINAS, Kinai, sausi? ?0 
Oficialiai praneša', kad Fran-. 

cijos vyriausybė nutarė ' savo 
pasiuntinybę Kinuose perkelti 
iš Peipingo į Nankinę.

Gaisrai
.............. »

XJI. 22 naktį sudegė gyvena- 
jnaas namas pil. Blosnelio-Ryliš
kių k., Merkinės v. Nuostolių 
į— 8200 lt. Namas buvęs ap
draustas 2500 lt. t
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Raudonos Kibirkšty

Milžiniškos Iškilmės
LietuvosKrutami paveikslai

Koncertas irSokiai
Nekiškite

■M

Išvykit Tą šalti Didžiausia Lietuvių Laikraščių

Ekskursija j Lietuvą

BIRŽELIO

Linijos 
laivu'

į kokią 
jis su
plauki-

Iš New Yorko 
j Klaipėdą (per 

Rotterdamą) ’

Nedėlioj, Sausio 25,1931
ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM

vienintelis demokratiškos ;
*■* '
kas” šiandien pralęnkįa visus kitos laikraščius 
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NAUJIENAI
PINIGUSLIETUVON

rie Naujienų, kad 
Be to negalėsite gauti per-

uopos beflas 
i patrijolliš- 

e to, viso to 
nariai-muzikantai buvo

Tai pirmutinė 
Amerikos lietuvių 

istorijoj tokia 
Ekskursija

■te

Komunistai priešingi “Kupiškė
nų kliubui”

Dabartiniams komunistams 
cialistai buvo “geriausi 

draugai”

Dar pirmu syk Chicagoj toks 
didelis parengimais

Ashland Boulevard ir Van Buren St
Pradžia 3 vai. po pietų

^AMERIKOS 
r UNIJA

"Uistts” latrai itotmtntetai 
sveikina karą

į “Laiaivtf' No. 291, 1929 m„ 
f aso: “t)rg. J. Stalinas sveikina 
rusų raudonąją, armiją. Atsar
giai sėkite kjekvidiią Chinijos 
kontr-revoliucionierių žingsni ir 
atsakykite į jų smūgius savo 
pergalės smūgiais ir tuo budu 
pagelbėkite musų broliams 
Chinijoj, atsimifTkite, kad šioj 
garbingoj dienoj milijonai dar
bo žmonių Sovietų Sąjungoj su 
meile apie jus mano ir kartu 
su jumis džiaugiasi Tolimųjų

Chicagos mieste Kupiškis 
miesto apielinkes lietuviai su* 
tvėrė “Kupiškėnų Kliubą”. To 
kliubo tikslas esąs Lietuvoj, 
Kupiškės mieste, įsteigti gerą 
knygyną.

Chicagos komunistai “Vilny” 
No. 284, 1930 m. rašo: “Nenau
dingas darbas, tokie kliubai nė
ra naudingi. Tai niekas dau
giau kaip tik darbininkų spėkų 
skaldymas. Sumano kokie nors 
politikieriai, ir žiūrėk jau su
organizavo savo kliubą. Mes tu
rime priešintis tokiems suma
nymams steigti visokius kliu- 
bus, kurie jokios naudos darbi
ninkams (komunistams. H*. X. 
W.) neduoda”. Mat, ką Mask
vos davatkos negali išnaudot, 
tam jie priešingi. Gi to kliubo 
tikslas geras, naudingas.» Jis 
turi būt remiamas visų Ame
rikos lietuvių.
Kokis skirtumas tarp komunis

tų “LDS” ir tautiško SLA.?
Kai kam da 

skirtumas tarp 
jančio SLA. ir 
bar naujai

[Atlantic and Pacific Photo] '■ ''V

Mme. Lily Pons, francuzų operos dainininke (sppranO)/ ture-, 
jusi didelio pasisekimo savo debiute Ne,w-Yorko Metropolitan 

Operoj.

Bulgariška žolių Arbata
Saugokitės tų šalčio li^os perų!

, Išgerkit puoduką Bulgariškos Žolių 
Arbatos šįvakar.

Jų riebi sunka - subųdavoja jogą 
pasipriešinimą jūsų kraujyje ir pagelbs
ti išvalyti jūsų sistemą nuo nuodų, 
Šildo sustingusį kraują, padidina cirku
liacija ir priduoda „naują gyvenimą.

Bulgariška Žolių Arbata yra pardavi
nėjama aptiekininkų visur už 35č, 75c, 
$1.25, arba per paštą didelio Šeimininio 
didumo už $ 1.25. Adresuosįt Marvel 
Product Co., 106 Marvel Building,' 
Pittsburgh, Pa. .

nerviškumu, 
•pokoi.
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(Apgarsinimas)

Rytų,armijos pergalėmis. Lai 
gyvuoja specialė tolimųjų Rytų 
arfniią”.

Taip, “Laisvės” latrai-komu- 
nistai nori karo, darbininkų 
skerdynes už Rusijos raudonų
jų imperialistų reikalus. Bewto, 
komunistai visur savo kalbose 
ir raštuose nuolat smarkiausiai

. Keluri įetkųiįngiausi Amerikos lietuvių laikraščiai — “Naujienos”, “Dirva” 
“Vienybė” ir “Amerikos Lietuvis”, — susitarę rengia didžiausią Ekskursiją Lietu 
von kokia kada yra buvus. Patyrę laikraštininkų palydovai prašaly 
rūpesčius kelionėje, kaip su dokumentais, taip ir bagažais.
Spėeiąliški Komitetai ir be jokio vargo "Ir bagažų kratos praleis ir sut 
nę Lietuvos geležinkeliu ar busais į jūsų kaimus ir miestelius.

Be atidėliojimo kreipkitės prie Naujienų arba savo artimiausio agento dčl 
informacijų. — Užsisakykite kambarius iškalno. Lietuvos piliečiai, kurie ncžihotc 
laivo vardo ir dienos atvažiavinio, privalo tuoj aus atsikreipti prie Naujienų, kad

PROGRAME DALYVAUJA:
Birutės Choras t
Chicagos Lietuvių Choras Pitnujn
Vaidyti} Choras
Chicagos Lietuvių Simfonijos Orkestras
Yuozavitas,- (su žalia kepure)
Byanskas
Petruševičius
Sauris
Steponavičius
VisJ Chicagos

Šiose milžiniškose
tistams-kontestantams

lArtrtį.i ū itfR’Mįį- i y f lt

b yra puikus 
fakHfcliuM’ o 

tvaruiiįn 
u, paeMB 

OŪuflU. .W<i J 
jtyvuino. Jur turi 
taniu ffer«*tuę ąv< 
daA inėjaiuaa 
Joltru jūsų 
prasykit jt 
džlubvrio.

“Laisve” spalių 19 d.; 1917 
m. rašo: “Ateinančiuose rinki
muose visi ‘Laisves’.skaitytojai 
balsuokite už socialistų parti
jos kandidatus. Tik socialistų 
partija gina darbininkų klesos 
reikalus” ir t.t. Mat, tais lai
kais tie veidmainiai ^“Laisvės” 
savininkai iš socialistų išvilio
davo draugiškų senilvičių, todėl 
jie (dabartiniai komunistai) 
veidmainingai ir kalbėdavo už- 
so^ialistų partijos reikalus. Da
bar komunistai irgi veidmainin
gai kalba apie darbininkų kle
sos .reikalus.

Komunistams socialistai jau 
ne draugai, bet latrai

“Laisvė” No 108,1929'm. ra-

labai neaiškus 
seniai gyvuo- 

komunistų da- 
organizuojamo 

“L. D. S.”., Skirtumas didelis. 
Tautiškas SLA. yra valdomas 
pačių eilinių narių demokratiš
ku budu. Jo tikslas suvienyti 
Amerikoj gyvenančius lietuvius 
i vieną organizaciją be. skirtu
mo politinių ir tikybinių įsiti
kinimų ir sušelpti nelaimėje 
esančius savo narius ir kiek 
galima Lietuvoj gyvenančius 
brolius lietuvius. Lietuviškai 
vadinasi Susivienijimas Lietu
vių Amerikoj, angliškai Lith- 
uanian Allianco of America, 
Suorganizuotas lapkričio 22 
d. 1866 m., Shenandoah, Pa., 
šiandien dūri virš 433rietus se
numo. Narių turi virš 22,000. 
Pinigų virš 1,400,000. New Yor
ko mieste turi namą, kur už
laikoma SLA.' centro raštinė, 
spaustuvės mašinos ir išleidžia
mas savaitinis organas “Tėvy-

Pašalina gasą iš 
pilvo ar vidurių

/ ■
NęainaKUinna. kuri pagimdo gemai 0r, iš

purti viriu r i «*■; ar pilvas, yra greHąl pa&rdi- 
namas -m Nutfa-TOnc -valetai*. kurio nu
irai! kunsHPKeijg. iivaU kurni nuo ligas gim- 
<lančii) nuodu, palengvina inurtR nr pūslės 
Idegimi} ir suderina it* sUstlpHnu gaiviąsias 
jčjĄy. ».•/«., . . • -

Š'um-Touo yra puikus «i<4 fnenko apetito, 
ttrrklnlnio pskrikliuų. ncrvlikumu. poniigos.
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Nuga-Tono yra par- 
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šlake, pa- 
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lietuviai RADIO ARTISTAI 
iškilmėse bus išdalinta radio ar- 
$l(X)0 dovanomis.

KVIEČIAME KIEKVIENĄ IR VISUS DALYVAUTI 
ŠIOSE IŠKILMĖSE.
> BUDRIKČ KORPORACIJA.* .

ĮjMjjjĮ

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butą pamiršę savo gimtąjį kraštą Liettjvą> 

Savo meilę savo Tėvynei jie .jau yra įrodę, atvšją atvSjais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ją ryšius. :

Artinantis Naujiems metąms Amerikon lietuviai tiirf progos 
padaryti rhalonunbą .savo, Riminėms Lietuvoje- ir. prisidėti prie Lie
tuvos kufturinimo, išrašydami giminėms laikrašti, Tokią dovana 
savo gimines apdčvAhoja daugybė Amerikos lietuvių.

, r GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI '
šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikrąlth' ’

' "Lietuvos Ūkininkas” . .ri
1 - - - j’ tnintięs, iikroą ividšuš ir mokslo akeiMjąą.
Savo turinio rimtūmtii margumu ir įdomumu ^Lietuvos tlkinin-VVT -• •• ’* j
pieuuvas uuuuijko kainą visiems metams tik 6 litai, TAIGI 
60 AMERIKONIŠKŲ CENTty- .. ’ . . ; ' . ,

Tokia pinigų šunta paskirti niekam nesunku, reikia tik pisi-

Kadangi 50 centų j Lietuva siųsti nepatogu, tai susimeskite 
' ‘ '* ............. '■ * .ę savo■

■ ■ JiGtdvj

6,1931 
I 

Hollandų 
Amerikos

rengime.
keli pažįstami ir kartu visi ąpdovanokit

UŽ 60 cęntųtJus padarysite dideli dalyką, nes naivią; 
įpratinkite skaityti gerą Įkikrašti,. ir paskui jau jie patys 
apseiti be laikraščio! ’ * 1 ,

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą Lietuvos ūkininkui” 
50 Centų jr saVo giminių adresus Lietųvojfe, o jdū “Lietuvps Uki- 
ninlcas” mokbs tinkamai ištisus metus tarnauti. ’

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: ! . J
, Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88’ Nr. .
p. S. 'Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei* 

\ kiu atsiuvu visų metų preumneratoa 2 dd., pusei ujetų l dvi; v

auksiniais ii* sidabriniais bliz
gučiais.

Dabar “aidieči^” priešai pa
juokdami sako! “Aidiečiams 
vadovauja vyėių generolas”. 
Tai pagal “aidiecių” komunisti
nį nusistatymą tokis šposinin
kas reikėtų iš sąvo tarpo išde- 
poituot lauk. Bet iki šiol jam 
nieks nieko nesakė. Jei kas 
nors parašo korespondenciją i 
laikraščius apie “aidiečių” ne
tinkamus pasielgimus, tai visi 
“adiečiai” sukelia didelę audrą 
prieš laikraščių bendradarbiu^.

Mat, “aidiečiai” per 7 metus 
“švietėsi, mokinosi” ir nieko 
daugiau neišmoko, kaip tik fa
nu tikiškai garbinti Maskvos 
fašistų diktatūrą.

Kodėl išsiskirstė kas sau
“Naujojoj Gadynėj” 1916 m. 

rašoma: “ ‘Naujai, Gadynei’ iki 
šiol apsiėmė bendradarbiauti 
šie draugai: Z. Angarietis, J. 
Baltrušaitis, Al. Davidonis, C. 
A. Hermanas, Kl. Jurgelionis, V. 
Kapsukas, P. Kurkulis, A. La
bs, S. Michelsonas, J. B. Smels- 
torius, A, Petraitis, L. Prusei- 
ka, M* M. Rice-Herman ir K. 
Vidikas. Tai buvo gražus bū
rys mokytų vyrų socialistų, pa
siryžusių dirbti apšvietos dar
bą dėl lietuvių visuomenės. Da
bar gi tie mokslo draugai iš
siskirstė . kas sau. Kas juos 
prie to išsiskirstymo privedi? 
Turbut saumylyste, “kas aš”^ 
O tokis jųjų išsiskirstymas la
bai daug pakenkė apšvietos rei
kalams tarp Amerikos lietuvių 
ir abelnai tarp visų Lietuvos 
žmonių ir sykiu jiems patiems.
“Aidiečiai” išjuokė “Aido” re

daktorių J.' Baltrušaitį
“Aido” No. 3 1927 m. rašo

mo: “Amerikos Darbininkų Ap- 
švietos Draugijos 3-čias suva
žiavimas įvyko 4 gegtizės 29-30 
dienomis, 1927 m., Mahanoy 
City, Pa”. Ir toliau rašoma: 
“Nutarta paliuosuoti d, ,J. Bal
trušaitį iš “Aido” redaktoriaus 
vietos, paliekant ji kaipo prin- 
sipaliu “Aido” rašytoju” ir t,t. 
Vėliaus po to suvažiavimo su
tikęs Leoną Urboną, kurs buvo 
tame suvažiavime, užklausiau: 
Kodėl jus savo drg. J. Baltru
šaitį išmetėt iš “Aido” redak
toriaus vietos, o palikot tik 
principų rašytoju? Juk tai 
biaurus išjuokimas drg. J/ Bal
trušaičio? Be to, kasgi gali 
užtikrint, kad 'naujas “Aido” 
•redaktorius jojo principų raš
tus dės į “Aidą” nepataisys pa
gal savo skonį?

L. Urbonas man ' pasakė: 
“Aišku, kad drg. J. Baltrušai
čio raštų riiekas neišdrįs taisy
ti ir jo mintis iškrapyti”. Vė
liau J. Baltrušaitis parašė il
gą “principų” raštų vardu: 
“Paskelbkime kovą savo tingi
niui”. Tai tas pats Leonas Ur
bonas, būdamas “Aido” redak
torium, tą jo raštą dėdamas į 
“Aido” No. G, 1929 m., patalpi
no taip, kaip buvo parašytas. 
Tik uždėjo antgalvj “Laisvų 
minčių pareiškimo skyrius”. 
Na, tai ar nedraugiškai pasiel
gė tas veidmainys lauk išmes’1 
durnas J. Baltrušaičio principų 
raštą ?,

Kodėl Romos pape ir yisi jo ku
nigai vaikų ne,augina?

Chicagos. kunigų “Draugas” 
No. 7 įdėjo “švento tėvo” Pi
jaus XI enciklikos ,daiį apie 
stoną moterystės, kyr sakoma: 
“StttkuoktuVių tikslas yra ture-

ti vaikų, todėl , \ visų vedusių 
žmonių pareiga yra vaikus pri
imti kaipo Dievo dovanas, vai
kus auginti ir auklėti Dievo- 
njeilėje. Sutuoktuvės'. tu
ri dvilypį \ pagrindą: iš
tikimumą ir žmonių • giminės 
palaikymų. Šventas Tėvas smer
kia visus tuos, kas mėgina 
griauti šį pagrindą. Gi šį pa
grindą nori sugriauti moterys
tės priešai savo naujovinėmis 
teorijomis. Sveikumo ar eko
nominės sąlygos negali būti 
pateisinamos vedusioms apsi
drausti (apsisaugotu^ X.į W.), 
kAd neturėjus Vaikų” ir t.t.

A ■ ■ • .

Būt labai naudinga paskui* 
tyti, kad “Draugas” savo skil
tyse įdėtų kitą tokią encikliką 
ir savo skaitytojams išaiškin
tų, delko pats “šventas tėvas” 
Pijus ir visa, jo armija kardino
lų, vyskupų, kunigų ir jųjų 
gaspadinės nepriima tos Dievo 
dovanos ir Dievo meilėje ne- 
aukleja nū po vieną vaiką?

šo: '“Socialistiniai latrai impe
rialistams turavoja. Amerikos 
socialistų kandidatas į prežD 
dentus - Norman Thomas ~ savo 
prakalboj Philadelphijoj >Politi- 
nių ir Socialių Mokslų Akade
mijoj nobažnai priklaupė prieš 
savo/ imperialistus; sako: jie, 
socialistai, stoją už taiką ir nu* 
siginklavim-ą. Taip .prigaudinė- 
ja ir pardavinėja į busiančiojo 
karo -skerdyklas darbininkus”.

Taip “Laisvės” latrai komu
nistai socialistus vadina latrais 
už tai, kad i socialistai rimtai 
kalbėdami , nurodinėja 'kokiu 
budu galima-:} karus, žmonių 
skerdynes sustabdyti. i

NEWYORKO į 
KLAIPĖDĄ

HIUMPAS KBLIASjLIETUVĄper ŠVEDIJĄ

DIDELIAIS, NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

ŠvcdQ Motorlaiviais
Lietuvos Pašto it keleivių patarnavimas 
PE

fo prašo Lietavosžmonėsir
W pataria Ųetiivas'banhi 

' • *'7* • * 4
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TIKRINK ŠVARIAIS. MODERNIš- 
LAIVAIS, MANDAGIU PATARNA
VIMU IR SKANIU ^MAISTU

Paranki kelionė į

O. TOKIS 
SKAUDĖJIMAS t

J Skaudanti Gerklė
'Taipgi yra

JT Pavojinga
CKAUDANTI gėtklė taipjau yra 

ir pavojaus ž<ftkhs; Sustabdykit 
skaudėjimą grėitafsti Šetera’š An- 
tiseįištfl. Neleiskite įiaVit 
ritntosffę ligą. Pėr $0 mei 
teikė pageibą tūkstančiams 
tė juo gerklę kasdie.

§everas

. Trečiadienis, saus. 21, 1931 

agituoja darbininkus* vieni ki
tus žudytis, skelbdami kruviną 
revoliuciją kai kokį gražiausią 
ir naudingiausią žmonijos idė- 

feet už tai vjsus smerkia, 
kurie rimtai kalba už panaiki
nimą karo ir palaikymą nuola
tinėj taikos pasaulyje.

—H. X. Workeris.

(Jžsisdkykit Vietas Dabar!
Laivų U plaukimai iš Netv Yorko 

StS.DROTTNINGHOLM Sausio 31 
M. L. GRIPSHOLM ..... Vasario 21 
S. S. DROTTNINGHOLM Kovo 14 
M-L. GRIPSHOLM ____ Kovo 28
M. L. KUNGSHOLM .............. Bal. 4
Informacijos ir iliustruotas cirkulioris su 
žemlapiu lietuvi!) Raiboj, Kaunamas, 
kreipiantis pas savo ągrent% arba l

Swedišh >Amer. Line , 
f81 N. Micbįgąn Avė., Chicago 
- ■■■ ■ ............. . -■....— ■ ■- ■■ ■
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sti^yžtmui? — Naujienų ofisas atdaras I 
Kreipkitės ypatiškai arba laišku

■■ hmmie
1739 So. Halsted St.,

m —T-'i w»'mwiww«,wai» ...... .

Komunistų SLA. griovikų 
dabar yra naujai organizuoja
mas “L.D.S.”. Tikslas jo už
griebti SLA. turtą ir narius, 
panaikinti eilinių narių demo
kratinio valdymosi būdą, ir į- 
steigti rusiško fašizmo diktatū
rą. Lietuviškai vadinasi 
“Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas”, angliškai “Associa- 
tion of Lithuanian Workers”. 
Suorganizuota birželio 18 d. 
1930 m., Chicago, 111 Pasivadi
nę darbininkų SLA. narių gel- 
bėtojais-užtarytojais ir įvai
riais budais mulkindami darbi
ninkus, SLA. narius, komisarai 
renka aukas iš SLA. narių ir 
griauja patį SLA. neva dėl dar
bininkų gerovės. Neturi jie 
nė pinigų, nė namo, nė spaus
tuvės mašinų. Tu r tik apie 
2,000 aklų pasekėjų. Bet gy
venimas rodo, kad ateityj ir 
tie pasekėjai komunistams į- 
spirs į užpakalį, nes jie neiš
pildė nū vieno duoto prižado.
“Aidiečių” centro pimininkas

“vyčių generolas”

Neperseniai vienas mano 
draugas, rašydamas laiškutį, 
pažymėjo, kad Amerikos Dar
bininkų Apšvietos Draugijos 
Centro Pildomojo Komiteto pir
mininkas ir ADAD. 2-ros kuo
pos organizatorius, Juozas Gu
gas, 'vadovauja katalikų tauti
ninkų valdomos SLA. 352 kuo
pos benui. Spalių 26 d. 1930 
m. klerikalai surengė šventę 
pagerbimui kunigaikščio .Vy
tauto, ir tame parengime daly
vavo SLA. 352 
ir griežė tautiški 
kus maršus 
be no 
apsirengę savo priprastais dra-fįįį®" 
bužiais. O to beno ^vadovas J. 
Gugas buvo apsivilkęs rausvu 
milo trumpa sermūgaite, krūti
ne ir pečiai buvo apsagstyti

I
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Kodėl reikia remti 
lietuvių industrijas
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YČRK 
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3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.
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pirmam pionieriui lietu

aptiekininko; ir 
sukram- 

Pama- 
ar skausmai iš- 

Jeigu jus norite pabandyti jas 
rašykite 

Wheeling; W. 1

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

Tek Hemlock 84Č0

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tabletės Papc’s Dia- 
kad jos yra tai, 
Išpūtimas, galvos

šimtas 
Tai yra 

jėga su milžiniško-

Chicagoje yra apie 
tūkstančių lietuvių, 
milžiniška 
mis galimybėmis. Toksai gy
ventojų skaičius sufdaro gana 
didel; amerikoniškų miestą. To
dėl yra aišku, jog tokia didelė 
žmonių grupė lengvai gali už
laikyti ne vien tik profesiona
lus ir dideles biznio? krautuves.

Ar mes lietuviai e$apie pilnai

Metropolitan Wet Wash 
Lauridry Co.

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Chicagoje 

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939

Naujas šių metų 
KENNEDY Kombi
nacijos Radio su 
Gramafonu vertas 
virš ■ $200.00, , Peop- 
les sumažinta kai
na tik

yjINNIE.
SHEEHAN r*

FOX STODIOS

Jaikai
šimtis yrą didesnis aiž kitų tau
tų. Užėjus blogiems laikams 

Vieni iš 'pirmųjų pr?.- 
geriems lai- 

vieni iš 
darbus.

-lietų Vių 
yra be 

dalykas, .be
tik .'prastesni iu 

darbui jiems ne- 
Anglas 

vos

Šių metų padarymo 
VICpi'OiR Kombina
cijos Radio su Gra- 
mafOnu nauja žema 
kaina.be tūbų, tik

“Savas Pas Sava
— sako biznieriai

Bus paskelbta vėliau kokie 
prizai bus duodami kon- 

testantams.

BAGDONAS BROS.
FukMlTURE « PIANO MOVING 

Local 3 Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

THE BRIDGEPORT
CLOTHING CO-

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

Tel. Boulevard 1162

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

j. Namon & co. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Westem Avenue 
Tel. GrovehilI 1038

S. P. Kazwell and. Co. 
REAL ESTATE. SUBDlVlDER 

AND INSURANCE 
2839 W. 63rd St. 

Tel. Republic 8899 ,

isgy- 
šims metų. Tai 

skaudus faktai, Amerikos 
vadinama 

flygyb- 
popieros. 
gyva 
o ypatingai 
savo

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom j jūsų namus

3700 S. Spaulding Avė.
Tel. Lafayette 2584

NEXT PROFESSIONAU 
APPEARANCE IN 
HERTEčNS-AS 
A PART OP A

K SlSTfcfc' ACT

“DABAR Aš" VALGAU 
K A Aš - MSGSTU’7 SA- 
KO POPULIARE MO-

TERIS. / -

darbių nuošimtis yra didesni: 
už kitų tautų, išskiriant neg 
rus ir meksikonus, turėtų ati
daryti jnusų akis. Joj ture 
turnė išvystę savo industrijas 
ibasų vargai butų daug mažės 
ni. Atbustame!—J. P. P.

Lietuvių Viešbutis
W. NEFFAS, S»v.

2435 S. Leavitt St.
Tel. Roosevelt 3352

W. J. KAREIVA
Gteen Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
it sviestų

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

.. ............. —■< ■ 1——  MM fc |

6553 S*‘ Kedzie Avė
Todėl mums reikėtų subrus 

ti. Susripraskini 
steigtame ir remkijne 
industrijos įstaigas. Tokiu bu 
du susilauksime geresnės atei 
ties. Faktas, jog lietuvių be

V/HITE

lietuviui 
šalinti iš -darbų 
kaips sūgryžus lietuvį 
paskiausių jų gauna 
Mažiausia .trečdalis 
darbininkų dabar 
darbo. Kitas • k
tuviai gauna 
darus, geri 
prieinami.
“grinoritis”
Ameriką gauna•-'geresni darbą, 
negu liėtuvis>, -kuris čio 
veno apie 
yra 
taip

Conrad
730 W. 62nd St.

Geriausias juokas, gražiau
sios, sveikiausios išvaizdos 

ir dviniukai

Naujas siu ' metų 
m. a d o s PH1LCO 
Kombinacijos Radio 
su Gramafonu nau- 
ją : žema kainą be 
tubųrtik -

, ••‘Ylemokratybė’- 
7 yra vien tik t\nt 
Todėl lietuviams yru 

reikalas į^ėnąti savuosius, 
steigti ir remti 

ipdustrijas. Kitaip mes ir 
;oliaus x turėsime kitiejny 

vergauti.” • ;
■—Ar lietuviams yrą užtekti

nai progų industrijoj?
< : K ■ di ,■ 1 : 11.

“Abelnai imant mažatur- 
čiams progos praturtėti Ameri
koje nuolat. mažėja, nes didž
turčiai iš palengvo ima visą 
biznį savo rankosna. Bet lietu- 

1 ( 

vių tarpe yra’ tiek ir tiek pro
gų, nes lietuvių industrija yra 
dar tik lopšy. /Pavyzdžiui, ne
turime savo dažymo ir valymo 
įstaigos (dyeing ~and -cleaning 
plant); neturime savo skerdyk
los (stoėk yąrd); neturime 
dirbtuvės gaminti namams sta
tyti medžiagos; neturime lentų 
sankrovos (lumber yard); ne
turime savo- “holseil” valgomų 
daiktų įstaigos (wholesale food 
Products); neturime čeverykų 
išdirbystė?»; neturime savo pie
ninės ir daug kitų ištaigų. 
Kiekvienoj čia? minėtoj šakoj 
lietuviams yraba 'kuogeriausios 
progos,, tik 1 reikia jomis pasi
naudoti. Karti vergauti1’ Sve
timtaučiams! Manau, kad musų 
biznieriai ir profesionalai turė
tų daugiau remti ir užjausti 
musų reikalus, . neš kuomet 
žmonės bus turtingesni/ tuo
met bus geri^iį biznieriams ir 
profešionalanis?’'

M. J. KIRAS
REAL- ESTATE - 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
/j. SPITLIS, Sav. 
4050 Archer Avė.
Tel. Lafayttte 5019

-—Kokį biznį tamata manai 
dabar geriausia steigt“
.“Dabar ypatingai > 

proga įsteigti valymo 
mo įstaigą, 
tuvių siuvėjų bei valymo agon 
turų yra. labai daug. Aš sten
giuos tą įvykinti 
tus prisidėti 
Kurie įdomaujate, 
pas mane lietuvių

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas — musų 

specialybė

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 1155

PETERBARSKIS
Mes parduodam rakandus ir ra d los 

pigiomis kainomis

. 1748-50 W. 47th St.
Tel.^Yard$,5Q69,s J.-.

Pasikalbėjimas su V. Balanda, 
Metropolitan Laundry įsteigėju 

ir vedėju

Bus nufotografuoti absoliu 
fiškai dykai.

KTyMZDKS PHILCO Kombi 
nacijos Radio su Gramafonu šii 

’ metų mados.

J. J. ZOLP
Real Estate ir laivakorčių 

agentu ra,

4559 S. Paulina St,

Mat, tapus Lietuvai nepri
klausomai, visos sritys lietuvių 
gyvenimo ir Lietuvos piliečių 
socialio sugyvenimo pradėta 
pačių lietuvių savarankiai tvar
kyti taip, kaip jie mane, žino
jo ir sugebėjo.

žinoma, kiekviename kury-, 
bos darbe susitiko su kliūti
mis; su visokeriopa obstrukci
ja, neretai iš tU pačių lietuvių 
puses. Nestebėtina 
savo mokyklos neturėjo 
lėjosi ir 
koše 
vių dvasiai. Tad kūrybiniai 
letuvių dvasios darbai ne taip 
sklandžiai ir lengvai davėsi 
kurti, ir sukurus'plėsti ir to
bulinti.

Kai kada svetimtautiška 
dvasia pasiekdavo toli ir pada
rydavo didelės žalos t pradėtam 
kūrybiniam darbui. Kai kur 
nežiūrint statomos obstrtukci- 
jos, pašaipos, silpninimo pasi
tikėjimo savai lietuviškai in
telektualinei spėkai 
kūrybinis darbas 
tvirtu žingsniu— : 
mai, nes u trukdoma i 
visas kliūtis.

štai pasididžiavimui ir pasi
gėrėjimui lietuvio neįveiktos 
dvasos ir pasiryžimo—kūrybi
nis darbas, tai “Medicina'’ 
mėnraštis. , ,,

Laikraštis skiriamas medici
nos teorijai ir praktikos reika
lams. ■ r *

Redakcinė kolegija susidedi 
iš šių1 ypatų: \

Dr. J. Alekna, nuo Kauno 
Medicinos Draugijos.

Prof. Dr. P. Avižonis, nuo 
Lietuvos Universiteto medici
nos fakulteto. '

Dr. J. Staugiaitis,, “Medici
nos” redaktorius.

“Medicinos” kaina Amerikoj 
$5.00 metams. Adresas: “ME
DICINA”, Mickevičiaus g. 11 
a. b. 4, Kaunas, Lithuania.

Tai musų, tai lietuvių tautos 
pirmas kelrodis žmonių sveika
tos, .savistovis, per lietuvius 
medicinos mokslo vyrus- veda
mas. . ■ .

Taj musų visų lietuvių šven
ta pareiga paremti “Medici
ną”, tąjį vienintelį žmonių 
sveikatos sargą,-ar tai prenu
meratos keliu, ar tai* atatinka
ma pinigiška auka, pasiunčiant 
dolerį kitą į “Medicinos .Fon
dą” sekančiu adresu:

Dr. J. Staugaitis, , Mickevi
čiaus g. 11 a. b. 4, Kjautoaisį 
Lithuania.

P. S. “Mediciną” ‘ privalėtų 
užsiprenumeruoti ' kiekvienas 
daktaras-gydytojas chirurgas, 
dentistas, aptiekininkas,- che
mikas, slauge ir embalmjeriai.

SIUVAMOS MAŠINQS OlfE- 
rtiikiiH Diirbas Del Moterų.

trumpų laikų
Gerai moka. - 'V'r 
pamo k o b.

padedam gauti' dar-
tsišaukito tuojauB. _ jir |A 

šiuo skelbimu yflBNHS /\\
Kasnicka,

Prlncjpalas
— SCHOOL

STATE ST., 1OTII FLOOR

NAUJIENOS, Chicago, III;'/

.“Noturįdami išvystę savo iri- 
lietuviai Jioką- svė 

timtaučiy vergais^, nes kiokvio 
na 'tauta remia savuošiuš. Ti

ANT NAUJŲ ŠIŲ METŲ .

Kombinacijos Radio
SU GRAMAFONU

Vienas po kito, vyrai 
sose šalies dalyse, išeina jiešai pasakyti, 
kitiems apie Šį paprastą mėtodį paša
linti nevirškinimą ir gasųs, vėmimą,, rc- 
tnienį, galvos skaudėjimą ir t. t., ku
riuos jis pagimdo, 
' Tik ką aną dieną, Mrs. C. H. 
Brown, poputiarė motina trijų, kuri 
gyvena 1407 E. 88tb St., Cleveland, 
Ohio, entuziastiškai pareiškė: ‘'‘Pagalios 
aš radau tikrą, pagelbą nuo nevirškini
mo, AŠ dabar valgau ką aš noriu, be 
baimės to seno sunkaus jautimosi išpu
stų, arba įgalvos skaudėjimų ir nerviš
kumo.

“Aš kenčiau nuo nevirškinimo per 
aštuonius metus; bandžiau visokios rū
šies vaistus ir treatmentus be pasekmių. 
Bet pirmos kelios 
pepsin įtikino mane 
kas man reikalinga, 
skaudėjimai ir nerviškumas po valgic 
stačiai išnyko. Aš tikrai esu dėkin
ga savo daktarui, kuris man jas pa-

*- * f 4*tarė .
Pape’sJ Diapepsin- yra visiškai nekenK 

smingos; nesudarys jokio įpročio, Gau 
kitę dėžutę nuo savo 
sekamą kartą jei kas nepatiks, 
lykite panašią į saldainį tabtetą 
tykite kaip deginimas 
nyks! <* 
prieš perkapt 
sin”, ■’ „ ,
KAMOS bandomosios dėžutes

ATVAIZDAIS 
Naujo Šių Metų Mados VICTOR 
Kombinacijos Radio su Gramafonu

Nauji Radios dabar parsiduoda už labai sumažintą kainą, Peoples 
Krautuvėse pasirinkimas

PHILfco, ZENITU, ATWATER KENT, 
MAJESTIC, BRUNSWICK, R. C. A.

RADIOLAS IR KITOKIŲ
' •>.' AJi kainą, po:

$49 $68 $97.50
• LENGVUS IŠMOKĖJIMAI SUTEIKIAMI PACrAL 

/ REIKALAVIMĄ
Nerokuojįpia jokie extra mokesčiai perkantiems ant 

išmokėjimų

I’ ' ' ■

susipratę biznio atžvilgiu ? Tu 
rime užtektinai profesionalų, (lustrijo 
valgyklų ir įvairiausių biznio 
krautuvių. .Bet industrijos sri- p 
ty, mes esame labai Ų* net ne
dovanotinai atsilikę. Turime 
vos keletą industrijos įstaigų. 
Yra; lietuvių skalbykla, ledo 
Lšdirbystė, • gėralų . dirbtuve, 
ir ki*ek * seklyčių setų išdirbys- 
čių. Bet tai yra labai mažas 
nuošimtis sulyginant' su kito- j 
mis Amerikoje tautomis. Ypa-* 
tingai anglai, airiai, švedai ir 
vokiečiai yrą labai susipratę 
industrijos atžvilgiu. Anglai 
net yra šios šalies šeimininkai, 
nors jų skaičius Amerikoj' nė
ra taip didelis; >

Del artimesnio susipažinimo 
■su / musų industrijos reikalais 
čia yra padodama reporterio 
pasikalbėjimas su Viktoru Ba
landa, kuris yra įsteigėjas ir 
vedėjas lietuvių skalbyklos, 
Metropolitan Wet-Wash Laund
ry, 6553 S. Kedzie Ąve., Chi- 
cago, 111. ' / -

—Kaip tamstai .atrodo lietu
vių industrijos reikalai Chica
goje? \

“Lietuvių industrija yra dar 
tik lopšy. Toj srity lietuviai 
yra labai atsilikę.”

—Kodėl lietuviai yra taip la
bai atsilikę industrijos šakoje?

“Apię tai - galima parašyti 
nemažą knygą. Bet- trumpai 
pasakius, iki šiol truko patyru
sių ir, tam tinkamų vadų. To
dėl daug lietuvių' industrijos 
projektams nesisekė. Pabar is 
tos baimės musų tarpe trūks
ta iniciatyvos. Bet taip netu
rėtų būti, nes dabar yra nema
žai tinkamų vadų, žmonės turi 
daugiau patyrimo ir yra dau
giau subrendę. Tik reikia prie 
kiekvieno biznio turėti “public 
certified accountant” patarna
vimas. * Tokiu budu biznį gali
ma teisingai vesti ir išvengti 
daug nelaimių”. ,

—Kokiu budu tamstai pasi
sekė įsteigti ir ’ išlaikyti lietu
vių skalbyklą?

. “Svetimtaučiai, ^/amerikiečiai, 
mah dažnai prikaišiodavo, kad 
lietuviai daugiau nieko nežino 
kaip tik svetimtaučiams ver
gauti ir gelbėti jiems pratur
tėti. Tai nemalonu buvo klau
suti, bet negalėjau užginčyti, 
jog tai nėra tiesa. Ilgi šimt
mečiai žiaurių rusų lenkų ne
laisvėj pagadino lietuvio budą, 
pripratino svetimtaučiams ver
gauti, savim nepasitikėti ir 
laukti negirdėtų, laimių ir ge
rybių iš svetimtaučių. Vienok 
-tas. man parodė, jog lietuvių in
dustrijoj yra daug gerų progų. 
Tėmydamąs kaip svetimtaučiai 
pelnija plaudami lietuvių dra
bužius, įsteigiau lietuvių1 skal
byklą, žinoma, su pagalba su
sipratusių lietuvių. Biznį palai
kome duodami žmonėms geriau
sią patarnavimą ir vartodami 
tik geriausį muilą, kad drabu
žiai, ilgiau laikytų. Lajau (lye), 
kuris ėda drabužius mes visiš
kai nevartojame.”

—Kodėl reikia steigti Ir 
remti lietuvių industrijas?

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie' 8902

reopies
Kompanijos Krautuvėse

SUMAŽINTOS KAINOS

moterys vi

metodą paša

DiwpersiH

J

4177-83 Archer Avė.
Cor. Richmond St. 

1/ Lafayette 3171.
Cor.

kaina.be
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Orderiu kartu .tu užeakymu.

komunistą partijos pareikalavo,
“priešingas komunizmui” nuomones butų 
partijos ir iš, pro;fesorią? .

Čia eina kalba apie garsaus Timiriazevo Instituto 
profesorių, Georgij Džermaidze, apie kurį aukščiaus 
paduotus faktus praneša telegrama iš Maskvos (t. y. 
perėjusi per sovietų valdžios cenzūrą).

Taigi pasirodo, kad sakyti tiesą apie blogą darbi
ninkų padėtį Rusijoje tos šalies gyventojai gali piktai, 
rizikuodami netekti dūonos kąsnio. Stalinas ir jo klap
čiukai skelbią, kad darbinirikų algos Rusijoje šiandie 
esančios 39 nuošimčiais aukštesnes, negu 1913 metais. 
Bet tą faktą, kad'dabar už maistą darbininkas Rusijo
je turi mokėti nuo šešių iki dešimties kartų brangiau, 
jie užtyli. 
— —■■■■■ ui— .... ..ill,..yl.w.r..l i i , l ,<

AMERIKOS BIZNIO PROSPEKTAI
EvSpm

; Apie įvairius DalykiApte itvainus i^aiyKus 1

p» iiiroi'ĮBCT i.,ii Sį.. _ r

Parai? UNTULIS '

Kodėl Prarastas Vilnius?
. ■ ' ■„ ' ■ 'll 1

- --------------------- ------------ ------- - Į------------------- -------------------------- .........................................................................................................................................................

daręs tas skolas jis buvo feepoteriaudamas_prie 
žaliojo stalelio. Jogailos patarėjas vysk. *Oles- 
nickis, sugebėjęs nupirkti Sieversko kunigaikš
tystę (didesnę už mųaąją JUetuvą), tik dvari
ninkų magnatų varė politiką.

V

Jei Vilniaus kapitula turėdavusi 50,000 flo
rinų pajamų iš vieno tik Vitebsko miesto kar
čiam^, o kiek iš 440 Vilniaus smuklių —nė ži
noti nežinome (1629 m.), j ei kapitulos dvaruose 
dirbo 6;000 vyrų 'baudžiauninkų, o seminarijos

Įdomią kalbą apie biznio padėtį Amerikoje pasakė 
vienos didžiausiųjų Amerikos kompanijų galva, būtent, 
United States Steel korporacijos prezidentas, James A. 
Farrell. Jisai pareiškė, kad, nežiūrint kracho Wall-stry- 
tyje, Jungtinių Valstijų turtas šiandie dar yra vertas 
daugiau kaip 300 bilionų dolerių, arba du kartu tiek, 
kiek buvo vertas prieš karą.

Diskusuodamas biznio depresiją, p. Farrell išreiškė 
nuomonę, kad “dugnas buvo pasiektas” jau prieš mė
nesį laiko ir dabar dalykai einą, kad ir palengva, bet 
nuolatos geryn. Ypač žymus esąs pagerėjimas plieno 
pramonėje ir kitose su ja surištose industrijos šakose.;

Jisai mano, kad dabarx jau atėjęs laikas atleisti biz
nio vadžias ir vesti gamybą platesne skale, nes ekono
miniai šio krašto pagrindai esą tvirti. Net pernai me-( 
tais, kada buvo jaučiama skaudi depresija, biznis Ame
rikoje toli-gražu nebuvo apmiręs, pavyzdžiui: besibai
giant 1930 metams taupymo bankuose žmonės buvo pa-, 
sidėję daugiau pinigų, negu gale 1929 m.; elektrikos 
jėgos buvo pagaminta 1930 m. tik 1 nuošimtis mažiau, 
negu 1929 m.; gyvybės apdraudos Amerikos gyvento-; 
jai paėmė 1930 m. tik 2% nuošimčių mažiau, negu 192^ 
m. . :

Labai charakteringa, kad tas didžiulės plieno kor
poracijos galva griežtai pasisakė prieš algų kapojimą;, 
kaipo priemonę biznio atgaivinimui. Visuotinas algų 
kapojimas, jo nuomone, sumažintų pramonės ir ūkio 
produktų pirkimu ir “sulaikytų prasidedantį biznio at- 
sigriebimą mažiausia dvejiems metams”. Prie šitų jo Į 
žodžių tečiaus reikią pastebėti, kad plieno industrijoje; 
algos yra kuone žemiausios (išimant gal tiktai audimo 
ir verpimo pramonę); dar daugiau jas mušti jau var
giai butų galima.

w,iir,IIWil><i,|ilili .iryliu.

Šistas apiesaulę
Saulės savęs eikvojimas.—Sau

les energija. — žvaigždžių 
rųšys. —^Santykis tarp ener
gijos ir spinduH&vimo.—Sau
lė per sekundę išeikvoja 4,- 
000,000 tonų medžiagos. 
Visatos amžius. — žemės ir 
kitų planetų amžius. — že
mės svoris. — Kada atsirado 
pirmieji žmonės? — Sirius 
žvaigždė. — Saulė dar ilgai 
egzistuos. ff

AUTONOMIJOS PASIŪLYMAS INDIJAI

Konferencija Indijos klausimu Londone pasibaigė, 
nedavus jokio kito praktiško vaisiaus, kaip tik Angli
jos valdžios prižadą suteikti Indijai autonomiją. Tą pri-. 
žadą davė savo kalboje, prieš pat konferencijai užsida
rant, premjeras MacDonaldas. ’

Tuo tarpu, vadinasi, Indijos likimas paliko dar ne
išspręstas. Bet vargiai buvo galima ir tikėtis, kad pa
sikalbėjimai Londone jį išspręs. Konferencijoje nedaly
vavo stambiausioji Indijos žmonių frakcija — kongre
so arba nacionalistų partija, kurios priešakyje stovi 
“šventas žmogus” Ghandi. Be šitos partijos koopeiMi^ 
mo kad ir geriausi konferencijos nutarimai negalėtų 
būt Įvykinti. 'Į’ą žino Anglijos valdžia ir tie Indijos de
legatai, kurie buvo Londone; todėl jie visi sutiko, kad 
tolimesni pasikalbėjimai turės eiti pačioje Indijoje, 
stengiantis prie jų pritraukti ir nacionalistų atstovus.

Anglijos valdžia, be to, prižadėjo Indijos naciona-: 
listams amnestiją, jeigu jie atšauks “civilinio nepaklus
numo” kampaniją, kuri jau tęsiasi daugiaus kaip me-- 
tai laiko, iššaukdama daug aštrių susikirtimų tarpe, 
anglų kontroliuojamos administracijos Indijoje ir 
Ghandi šalininkų. Jei šitą Anglijos pasiūlymą Indijos, 
kongreso partija priims, tai Londono konferencijos i 
darbas nebus nuėjęs niekais.

Nėra abejonės, kad MacDonaldas ėjo taip toli savo 
prižaduose Indijai, kaip jam leido aplinkybės. Darbo 
Partija neturi daugumos Anglijos parlamente, ir ji yra’ 
priversta atsižvelgti į tai, ar jos pasiūlymus rems bent 
dalis kitų pjfrtijų atstovų, taip kad butų galima atsi
laikyti prieš konservatorius, kurie yra priešingi Indi
jos laisvei. Jeigu <darbiečių kabinetas išgyvuotų dar 
bent dvejetą metų, tai galima tikėtis,, kad Indįja žade-, 
tąją autonomiją gautų. Bet MacPonaldo padėtis yra; 
neužtikrinta. Konservatoriams gi atsistojus prie vairo 
Anglijoje, visi tie prižadai, kurie buvo duoti Indįjos 
delegatams Londone, butų kaip bematant užmarėti. ‘
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UŽGINTA SAKYT TIESA

esorius Maskvoje bandė pasakyti tiesą, 
apie darbininkų^ uždarbius sovietų Rusijoje; bęt taip 
tik jisai užsiminė, kad realės (tikros) algos ■Rusijoje

Vienas
0

Saulė yra žvaigždė. Tokia 
pat žvaigždė, kaip ir tos, ku
rias mes matome skaisčią nak
tį žibant danguj. Visos žvai
gždės gyvena, taip sakant, “iš 
savo kapitalo”; jos eikvojasi 
spinduliuodamos j erdvę energi
ją. Kiekvieną žvaigždę laukia 
tas pat galas,—bankrotas. Gy
vybė žemėj priklauso nuo sau
lės spindulių, ‘kurie teikia švie
są ir šilimą. Kuomet saulė iš
sieikvos ir paliaus tinkamai šil
dyti žemę, tąsyk nuo jos pavir
šiaus pranyks visokį gyvybė, į- 
skaitant ir žmogų.

Akivaizdoj tų faktų, kiek-, 
vienam yra įdomu žinoti, kaip 
ilgai saulė jau egzistuoja, kaip 
sparčiai ji eikvoja savo energi
ją ir kada ateis jos. galas. Nė
ra sunku surasti šilimos kiekį, 
kuris tenka kiekvienai ketvir- 
tainiškai žemės paviršiaus ‘pė
dai per vieną sekundę. Moks
lininkai apskaičiuoja, kad tro
pikuose vidudienyj kiekviena 
žemės pėda gauna iš saulės per 
sekundą apie 300 'kalorijų Ši< 
limos.

Visa žemė iš saulės per dieną; 
gauna tiek energijos, kuri 
(skaitant, kilovatinėmis valan-, 
'domis) kainuotų $160,000,000,- 
000,000. Tokį kiekį energijos r 
gauna tik musų žeme. Bet vi
sa enegija, kurią .eikvoja sau-, 
lė, yra nepalyginamai didesnė* •

Mokslininkai šiandien žyaįgž-} 
dės dalina į tris rųšis. Vienos 
tų žvaigždžių yra jaunutes ir 
susideda beveik išimtinai iš 
dujų. , Kitos jau yra pasieku
sios viddramžio, kaip, pavyz
džiui, musų saulė. Ant galo, 
randasi ir tokių žvaigždžių, (ku
rios serga senatvės liga ir my-’ 
ksta. Juo žvaigždes eina se
nyn, tuo jos darosi lengvesnes 
ir mažesnės. O tai todėl, kad 
spinduliavimo kėliu j os eikvoja 
tą medžiagą, aš kurios jos yna 
padarytos. Dr. (Einstein sura
do net santykį tarp energijos 
ir spinduliavimo ir energijos 
tos medžiagos, iš kurios spin
duliavimas paeina;

Pasiremiant Einšteino dėsniu, 
jeans jr Eddington tvirtina,' 
kad saule kųs sekundę ispindu* 
liavimo keliu Išeikvoja 4,00Q,*I 
000 tonų medžiagos. Saulei 
atomai nyksta ir iš jų gimsta 
šviesos jr šHimęs spinįujiši, 
kurie išsisklaičlo po erdvę m/ 
dąųgiau nebegrįžta. : »

Jeigu taip,xtąi ndrs;
saulei turės ateiti gąjąs. J|, 
kaip išlaidus milionierius, iš
eikvos savo turtą ir pąėWbs 
bankrotą, y Kitas ' dalykas yra* 
tas, kad žvaigždės amži-, 
nps, įjps; kada nors turė?

M
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dabar yra daug brangesni maisto produktą!,tiiOF Sir James Jeans ap.skaičiuo

ja, kad visatos amžius lyginasi 
200,000,000,000,000 metų ir 
tvirtina, jog garsus švedų che
mikas ir fizikas Arrheriius kly-. 
do, sakydamas, kad visata yra 
amžina ir neturi pradžios.

Savo knygoje “Universe 
Around Us” Jeans sako, jog 
musų žemė atsirado prieš 2,- 
000,000,000 metų. Maždaug 
apie tą laiką atsirado ir kitos 
musų saulės sistemos planetos. 
Pradžia buvo tokia: prieš ;du 
bilionu metų prie musų saulės 
prisiartino nežinoma - žva igždė 
ir išpešė iš, jos ugninės masės 
gabalus. Tie gabalai pradėjo 
suktis aplink saulę ir laikui 
bėgant susiformavo i žemę ir 
kitas planetas (MerjKurą, Vene
rą, Marsą, Jupiterą, Saturną, 
Uranijų, Neptūną ir Pluto). 
Tos naujai gimusios planetos 
po truputį ėmė atvėsti ir prieš 
300,000,000 metų atsirado pir
moji gyvybė, čia bus vietoj 
priminti, jog pirmasis žmogus 
ant žemės ‘atsirado maždaug 
prieš 300,000; metų.

Musų saule, kaip apskaičiuo
ja fizikai, sveria apie 2,000,000,- 
000j000,000,000,000,000,000 to
nų. Kas sekundę ji praranda 
4,000,000 tonų medžiagos. Da
bar kyla klausimas, kaip ilgai, 
saule ištesės teikti žemei šviesą 
ir šilimą?

Į..tą klausjmą Jeans yra pa
sirengęs atsakyti. Jo manymu, 
žemės amžius yra dar ilgas. Ji, 
taip sakant, nesulaukė dar nei 
viduramžio. ?

Nuo saulės žemė atsiskyrė 
<prifeš du bilionu metų, o žmo-, 
gus žemėj atsirado tik prieš 
SOOjOOO metų. Jeigu neįvyks 
kokia netikėta katastrofa, tai 
žmogus gali tikėtis ai^t šios 
žemės gyventi dar apie bilioną' 
sar daugiau metų. O tai reiš
kia, kad žmonija dar tebėra 
•kūdikystėj, ji tik pradeda gy
venti. ' ’ ■ ■ »

Tačiau yra galimybe, kad 
saulė pradės nykti -anksčiau 
nei kai kurie mokslininkai ma-J 
no. . Yra žinoma, kad kai ku
rios žvaigždės pradeda laibai 
smarkiai trauktis ir pasidaro 

‘neįmanomai standžios. Panašiai 
atsitiko su Birius žvaigžde, ku
ri pasižymi nepąprastu standu
mu: ji sveria 19,000 kartų dau-, 
giąu nei svertų tokio pat , di
dumo vandens kamuolys. Si- 
rius žvaigždės medžiagos ku- 
biška pėda sveria 600 tonų, 
kuomet lyginai toks pat van
dens kiekis tesveria 64 svarus.

Kas atsitiko eu Sirius žvai-' 
gžde? Del nežinomų dar mo
kslininkams priežasčių ten ele
mentų atomai nepaprastai su-’ 
sfglaudė. Kaip /žinia, kiekvienas, 
atomas susideda iš protono 
(branduolio) ir-elektronų, kurie 
sukasi aplink tą branduolį. Pa- 
jąltaiįsų, protohąš pnitrau^ 
kįa elektronus. • Vadinasi, -pro
tinąs eusy-tingia su elektronais. 
Tokiame ątvėjyj susidaro^naU’

kąipo -nčUrčnaš. Kadangi neu- 
ropai yrai riiekąs daugiau, kaip 
tik^ susilieję į / daiktą > protonai 
it/įfldltitranai, tGd®l $flifee ir pasi- 
^ybų neįmanomu svąrumu. Ba- 
Vyzdžiui, 1 įrtkiųri pūkų padųŠ- 
fe. Ji atrašo pusėtinai
Bet mes ją galime suslėgti j

(Tęsinys); 
» ’ ii

X. Taip* klydo Lietuvos neklaidingieji 
. > . . I •? •

TUo ir baigsiu pasakojęs, kaip į dangų ku-4, 
nigų bevedami vis į pragarą pakliudavom. Bet .dvaruose 1,200 <jie ištaikė 30 Iderikų), tai pigu 
supraskit, kaip noriu būti suprastas: nekaltinu —• • .,—t—
juk kunigų “neklaidingųjų” dėl visokių Lietuvos 
nelaimių; nekaltinu dėl KryžuoČįų išlieto Lietu
vos kraujo: 10-*-15 amžiuose Bažnyčia buvo vi
sus. įsitikinus esą leistina ir reikalinga žudyti 
pagonis... Nekaltinu kunigų dėl vergovės ir 
baudžiavos amžių, nes per 19 Šimtų metų visų, 
beveik, manyta leiština esą ir reikalinga, kad 
žmogus butų žmogaus naudojamas. Jėgos už 
neklaidinguosius galingesnės viliojo Kryžiuočius 
per Lietuvą sprausties į Baltijos pajūrį. Jėga 
už kunigiją didesne supančiojo vergus ir vals
tiečius prie dvarų pririšo (1447 m.). Pagaliau, 
nekaltinu kunigijos nei def unijos su Lenkais 
padarytos, nei dėl nepriklausomybes prarastos, 
nes jėgos už bažnyčią didesnes tatai yra nule
nkusios. Nekaltinu kunigų ir nesmerkiu, tik 
faktą pažymiu, kad kunigai yra daugiausia kly
dę. Del to nekaltinu, kad klydot ir klaidiriot, 
neš juk žmonės buvot, kad ir dėjotės Dievo vi
karais (vietininkais) esą. Iš jūsų klaidų jumis 
pažinę ir pasimokinę musų karta atsargesnė pa
taps, nebleis kunigams politika -besiversti. Val
stybės politiko^ dalykuose kunigai yra klydę vi
sais amžiais. Kieį; religiškai veikdama kunigi
ja yra daugel, sušelpusi' sielų ir kūnų, tiek po
litiškai besidarbuodama yra pragelbėjusi begel- 
bedama ne vien savąjį autoritetą, bet ir daugel 
skaudžių žaizdų musų tautai sudavusi, kad ir 
be pikto noro. Kasdieninis geradaris kunigų 
veikimas tiek nėra pastebimas, kiek pilnas klai
dų politikos darbas be pašaukimo kunigų dirba
mas, anksčiau musų papasakotas. Ar ne ste
buklas: vargo minias* duonos neturinčias, per 
20 amžių sotino! dangiškąją duona ir viltim. (> 
daugiausia duoda, kas viltį duoda. Tas’ yra ju-' 
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daugiausia duoda, kas viltį duoda. Tas- yra ju-{ 
sų nuopelnas ir' stebuklas didžiausias, kad pa
tys nieko'neturėdami tiek daug vargstančiai' 
žmonijai esat davę—pasotinę, sušelpę ir vargo 
naštą lengvesnę padarę, šitas dvasininkų nuo
pelnas bus, visais amžiais minėtinas.

Bet, aiman! Bažnyčios ir ponų žalinga po
litika daug ir pridarė pavargėlių tos pašalpos 
reikaling'ų. Kodėl kunigų politika dažninusiai’ 
yra buvus klaidinga ? Rasit, tat bausmė yra 
Tojo, Kuris Pats buvo rabinų politikos ir keršto 
pirmoji auka... Bet teisingiau bene butų pasa
kius taip: turtingų žmdnių politika yra visuo- 
me turtingųjų naudai. Taip buvo,, yra ir bus, 
nes “kame turtas, ten ir širdis tavo”. Bene ga
lima manyti, kad Vilniaus vyskupas Abromas 
Voyna (11649 m.) turėdamas pajamų 250 tuk. 
dolerių kasmet butų ne ponišką va^ęg .politiką? 
Jei žemaičių Vyskupijos kunigai 1842 m. -turėjo 
20 t. -h. ir 2 mil. 157 t. rublių auksu, o Vilniaus 
1773 m. 90 t. ha ir 3 mll. 463 t rub. auksu, tai 
neabejojamai ir jų politika turėjo būti hektarų 
ir rublių padauginimo politika. Kad vysk Ma->

suprasti, jog kunigai negalėjo kunigystes (bau
džiavos) bubi priešais. Jėi Vilniaus vyskupijos 
pasauliniai kunigai turėjo 29 tuks. baudžiaunin
kų, o viso Lietuvių Lenkų valstybėj net 921 
tuks. vyrų /baudžiauninkų, tai numanu, kad ku
nigas bebuvo kunigu tik prie altoriaus, o 
litikoje buvo—dvarininkas.

Jei Vilniaus vyskupo buvo nuosavybėje 
banoro, Malėtų, Salaku, Tauragnų valsčiai ir 
8 Guduose; jei žemaičių vyskupo buvo Alsėdžių, 
Ariogalos, Girkalnio, Eržvilkio, Jonapolės, Kalti- 1 
nėnų, Kalvarijos, Krakių, Lėplaukės, Mosėdžio, 
Pašvitinio, Surviliškio, Varnių ir Viduklės vals
čiai tai tokių .ganytojų tik lupos farizejiškai be
kartojo Kristaus žodžius, o Širdy daugumas bu
vo vergų piemenys ir savojo kapitalo ganytojai 
Bet užmirškim baudžiavą, musų protėvių atken
tėtą, atminę vargą ir skurdą šios dienos Lietu
voj vargstamą. Nesistebėkim -dėl būtojo kuni
gų fanatizmo ir obškurantizmo, dėl bajorų ego
izmo, bet stebėkimės, jog viseto gana teberan
dame ir šiandien šventoj Lietuvoj.

Ne tatai yra nuostabu, jog “Lenkijos ir 
Vatikano konkordatas siekia pravesti vysku
pams eiti žvalgybos agentų pareigas Lietuvos ir 
Gudijos žemėse, jog Lenkija švenč. Sostd padeg
dama su Bažnyčios pagelba patenkino visus sa
vo no^us, siekdama nutautinti pagrobtas žemes; 
jog Šv. Sostas, pasirašydamas konkordatą, ati
davė okupųdtų sričių lietuvių ir gudų katalikus 
bjauriausiam nutautinimui, kuris vykdomas iš
naudojant tikinčiųjų tautinius jausmus, ne tat 
nuostabu, kad Sv. Sostas davė moralinį palaimi
nimą žvėriškos jėgos žygiui (Želigovskio Smur
tui), neteisingam žygiui, kurs yra sutarčių ir 
pasižadėjimų laužymo vaisius (Suvalkų sutar- 

, kad, 
visą tat Popiežiui j akią pranešus (3. IV 1926 
m. Lietuvos protesto notoje), 1027 m. 10. XII. 
Rytas, krikščionių demokratų dienraštis, paties 
krikščionių vedeklio daktaro Bistro vedamas, ra
šė: Ilgas ir skaudus lietuvių tautos-kryžiaus ke
lias ir ‘Lietuvoj ■. nepriklausomybės išlaikymas 
aiškiausiai rodo, kad. Lietuva yra Dievą Apvaiz
dos ypatingoje globoje. Reikia tikėti, kad Že
nevos teisme Lietuvos teisių apgynimas irgi Die
vo Apvaizdos globa pasireikš”. O Lietuvos vys
kupus prisaikinus konkordatą pildyti tas pats 
•Rytas 18 XII. 27 m. kartoja Popiežiaus agento 
Faidučio žodžius: dabar <po konkordato) negal 
bebūti Lietuvoj kataliko, kurs dar turėtų pa
mato abejoti apie .šv. Tėvo gerą širdį ir palan
kumą šiam kraštui”. Bet nuostabus; yra daly* 
kas, jog klusnumą vyskupams Vatikano pasta
tytiems politikos ir .doros reikaluose tebeskėlbia 
tikrieji tėvynės sunai ir patriotai.

tięs), bet dar nuostabesnis yra dalykas,

po«
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visai nedidelį kamuolį. Neuro-j 
nūs mes kaip tik ir galime pri- 
lyginti prie suslėgtos pūkų pa* 
dūškos;

Aukščiau privestą pavyzdį 
mes galime pritaikyti ir musų 
saulei. Kitaip sakant; mes ga
lime žiūrėti į saulę kaįpo į pū
kų padušką. Dabar gali kilta; 
klausimas, ar 'ta paduška, kada 
nors ateityj susispaus, -susi
slėgs, iki tokio laipsnio, kaip 
Sirius žvaigždė.* ‘

Į tą klausimą Jeans atsako; 
neigiamai. .Jo manymu, per 
sekamus 150,000,000,000' metų

vietoj, pasirodo, ieškomųjų tur
tų nėra. Todėl žmones jau «e- ' 
niau rūpinosi, kaip iš anksto 
patirti/ ar toj ar kitoj vietoj 
Išsimoka ieškoti ir jg^gzti, ar 
Ue. Tšjis svarbus klausimas atro-‘ 
do dabar, esąs lyg iir išspręstas/ 
Žemės gelmėms tyrinėti ,yra 
vartojami tam tikri aparatai, 
jš kurių leidžiama Žemėn elekt
ros srovė. z ’’

-,4

Paprastai yra . naudojami 
kar ju dū .aparatai. Iš vieno lei- 
džiama elektroj srove žemėn, 
o .nntrąs priima grįžusias iš 
žemės gelmių . dlėktros srovės

gi^fų Užrašus, nustatoma, kur 
ir kokiu greitumu drebėjimo 
banga ėjo. iš to sprendžiama, 
pro kurias metalu ar mineralų 
sritis -bangai teko praeiti. £iuo 
*bUdu tajp pat gana gerai ir 
greitai galima patirti žemės

“KULTŪROS” No. 12 
atėjo. Kaina 45 oentai.
J, A—.

saulės spinduliavimo kiekis su- ^at \Vai metAjai
ir mineralai įvairiai praleidžia TITOC. *mažės tik .trimis nuošimčiais.’.

O tai reiškia, kad. mums mfcnai 
. mažiausio reikalo susirūpinti 

deliai to, kad saulė trumpo 
ateityj paliaus šviesti. Žmogus- *
ant šios žemės galės dar eg3*s-j 
tuoti bilioną ar daugiau me.tų, 

—K. ,xA.
1 '1' qr' - ■'- ’ in.^'11 .srove galima j’asti ir vąndęnš

mares
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elektros srovę. Antrasis, pri- 
imgmasls aparatas,. turi tam^ 

icįdę . grįžtančiai iš 
žemės Elektros srovei. .Iš sro
vės atmainų sprendžiama apie 
ieškomųjų turtų buvimą toj 
vietoj ar nebuvimą. Elektros1

.ii,, 4 .i’.irfi i --1- .

Žemes gelmių tyrine-

r— • ‘
Tik labai rotose žemės vie- 

tose paslėptif gelmėse turtai,! 
kaip .antai, nafta, anglis, meta
lai ir mineralai, iškyla j 
taip kad jų netenka speciališ- 

. kai Ieškoti. Daug dažniau tų 
(turtų žmogui reikia , ilgai ieš. 
lwti, įdedant daug darbo ir iš
laidų. Gilus gręžimai yim labai 
brangus, ’kadū jie savo 
tikslo nepasiekia, neš gręžimo naiką

“KOVA°? Lietuvos social- 
detndkrutų užsieny laikraš
tis. įGatima gauti *Naajie-

šaltinius, kas yra labai svarbu 
gręžiant šulinius dykumose. ■ 
t £e elektros, dar naudojami 

>si idjrbtiniais žemes . drebėji-. 
Wds gelmėms tyrinėti. Tyrinė
jamoj vietoj įkasama žemėn 
daugiau ar mažiau sprogstamo
mis medžiagos ir toji vieta ap- 
jsteitoma se^mografais, t, y. 
.jautriais instrumentais, kurie' 
pažymi ir ,^žraš^ žemės drebė
jimo bangų greitumą ir stip
rumą. Medžiagai sprogus, per 
Rinkinius žemes sluoksnius 
pereina banga. Seismografai 
tįksliąi užrašo bangų 'kryptį ir 

Sulyginus visų seisrftu-
A ’, ■

Mgi0Nn«®SB IŠBANDYTA?

Valantis, atgaivinantis a&- 
tiiepcikAs ,<iel mote tų.

•Kaipo d eo dora n tas jis 
ąpsaugo nup numanomų. 
iPardavioėJamat aptukote.

Lydka E. Pkikham’s 
Sazuitive W«gti

Lydis ILPi itk Ivun Medicloc Co. 
Lyno. M»u.

• » ■ll> " i u

vagele, Rąmatizma ir Visa*

T vy <

ir 4*c puoiiutai ir

Geresnis nei
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MOKOJ TAS
Ofiso adresas: 

BRIDGEPOhT FURNITURE 
COMPANY

3224 SoUth Halsted Street 
Tek Victory 1657 

Ofisas atdaras 
Panedėliais, Seredomis ir 

Pėtnyčiomis
Valandos: nuo 9 iki 11 

tiktai
ryu

Gavome daug kėksų nuo:
Darziriskienės, 2616 West 
Street.

F. 
69th

Gavome drabužių:
/

P; Daubaras atvežė nuo 
šeštoko iš Clearing, III. 
drabužių mergaitėms ir 
karna. Ačiū.

daug
Vki-

Susirinkimas
Bedarbių' šelpimo Komitete 

susirinkimas įvyks ketvirtadie
ny, sausio 22> Naujienų name, 
1739 So. Halsted St. PfodŽia 
7 vai. vakare. Malonėkite visi 
komiteto nariai dalyvauti šiame 
susirinkime, nes bus išduotas 
komisijos raportas ir svarsto- 

• mi kiti reikalai.
Valdyba.

Aptiekininkas 
A. Belskis

Aštuonioliktos apielinkės gy
ventojams p. A. Belskis yra ge
rai žinomas, kadangi jis čia per 
keletą metų laikė aptieką, ku
rią pernai perdavė p. Rakui ir 
jo partneriui. Po to p. Belskis, 
truputį pasiilsėjęs^ vėl kibo į 
darbą ir kartu su p. Rakščių 
Martfuette Parke (2425 Mair- 
ųuette Rd.) laikė aptieką. šio
mis dienomis p. Belskis išpir
ko Rakščio dalį ir pasidarė Vie
ninteliu tos aptiekos saviinn-

P-nas Belskis yra patyręs ap- 
tiej/ininkas ir geras biznierius. 
Linkėtina jam kudgeriausių pa
sisekimo naujoj vietoj. K.

IŠ 18-tos gatves

K. Pikelio krautuvę apvogė

Pikelio, 
muzika-

Pereitą savaitę K. 
1816 So. Halsted St. 
liškų instrumentų krautuvės 
langą banditai išdaužė ir esan
čius iftstrnmeflttfš ištraukė ir 
dingo. Tas atsitiko apie 4t& va
landą iš ryto. Pi kelte išgirdęs 
skambėjimą stiklų,bėgo į krau
tuvę, bet jau nieko nebuvo>*ma- 
tyti, plėšikai diųgo nakties tam
sumoj; viso nuostolių padary
ta ant $500.00< šioj kolonijoj 
smarkiai siaučia plėšikai; nė 
vienas nėra apsaugotas nuo to
kių atsitikimų.

Žvalgas.
... ....'U J. ’

Mockaus disputai su 
biblijttktis

Sausio 17 d. Mildos svetai
nėj įvyko disputai tarp kun. 
Mockaus ir dviejų biblijos “stu
dentų”, J. Sinkaus ir P. Olišau- 
sko. Mockus, kaip visuomet pa
ėmęs bibliją,, iškedeno, išdulki
no visas žydų pasakas ir su
gretinęs jas su tikrais gyveni
mo faktais, išrodė-Jehovos (žy
dų dievo) klaidingumą ir , ne
žinojimą, ir kaip dabar iš to 
krikščioniškos religijos ’ dari) 
biznį. . Biblijistai bandė Mockų 
“sti kritikuoti”;' Sinkus “aiški
no” bibliją kokiais tai “sim
bolis”, kurių esąr Mockus ne
žinąs, gi Olišauskis isteriškai 
jaukdamas bandė Mockų “su
kirsti”. žinoma, publikos'spren
dimas bttvo,: Mockaus pusėj. 
Žodžiu, ir musų ; dvidešimtam 
amžiuj dar galima? suruošti ko
medijų, kurių žmonės pasiklau
so* . kaip kokių senų gadynių 
išnykusių gyvų sutvėrimų pa
laikų. Susipratusiam žmogui vi
sos . tos “diskusijos” yra tik 
tiek Įdomios, kiek gali matyti, 
kaip dar randasi įmonių, ku-

I . . . .-.'i.- . . 1

rie gali ir tokia biblija savo 
irotus apsijakinti.

. ; Buvęs.
t

Lietuvių Valanda

'Projektas bus patiektas savi
valdybių (muni^ipaiities) .ko
mitetui ateinančią savaitę.

* * • ' ' i . ! J

Ivyr<Įs Gydytojai
Phone Armitagc 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

y yjMji fiy
Phone Canal 6222

■<««

Grahorial

zims
kori-

Pereitų sekrtiadieftį, sausio 1$ 
d. su tikru pasigėrėjimu teko 
klausytis lietuvių radio progra- 
mo iš stoties WCFL nuo 1 iki 
2 vai. po pietų, kurį duoda Jos. 
F. Budriko radio krautuvė.

Programas, susidėjo iš gra
žių dainų solistų, duetų, mer
ginų trio ir didelio Chicago Lie
tuvių Pirmyn choro po vado
vyste K» Steponavičiaus. Visi 
numeriai buvo žingeidus ir ge
rai išpildyti, šis choras taipgi 
dalyvaus sekantį sekmadienį 
Ashland Auditorijoj, radio ar
tistų koncerte, kur bus dide
lės iškilmės ir dalinamos dova- Tcainumis. Tikietai tik po 25 ir 
nos radio kontestantams. Taip
gi buš rodomi iš Lietuvos per
gabenti krutami paveikslai. Vi
si turės prog# pamatytį savo 
gimtines vietas, o daugelis net 
savo gimines ir pažįstamus* 
Tas iškilmes rengia radio klau
sytojams Jos. F. Budrikas ir 
todėl pasamdė vieną iš didžiau
sių ir gražiausių svetainių — 
Ashland BouleVard Auditorija.
Pasimatysime.

. į i X • ’

Civic' Orchestra 
’ ■ cetras .

Ateinantį sekmadienį, 
25'd. lygiai 3:30 vai. 
Orchestra Hali salėj įvyksta 
puikuš koncertas, duodamas* 
Civic Orchestra of Chicago, va
dovaujant direktoriui Frede- 
rick Stock.

Svarba tame, kad koncerto 
tikslas yra duoti plačiai visiio- 
menei \ prieinamų klasiškų kdn- 
certų kaip galima pigiausiomis

sausiO 
popiet

Chicagos subway sta
tyba r

Superior teisme įteikta asses- 
mentus dėl uždėjimo taksų ant 
5,500 nuosavybės savininkų, 
kurie turi išmokėti $28,146,000 
išlaidų požemiui statyti per 
State stręe. Ypatingai stam
bios surnoš teks mokėti “loop” 
nuosavybių savininkams. Duo
ta, laiko protestąms ligi vasa
rio 5 d.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju, laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

(laibu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
' ' SKYRIUS: '

1439 S. 49 Coutt, Cicero, m.
Tel. Cicero 5927

---- r-O—

' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas Republic 7868 
.... — ...... ................... . , .....- 

Rez. 6600 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3202

Stasys.
9 ;

Po “Naujieną” kon 
certo

Prieš sėknftidiehį kalbėjome 
apie busimą “Naujienų” kon
certą, dabar jau tenka kalbėti 
po koncerto. Tada pasakiau, 
kad norintieji atsisėsti; turėtų 
ateiti kiek galima anksčiau, 
kitaip už šonkaulius ir kornus 
neatsakau. Pasirodo, buvau 
pranašas. Jau po keturių su 
puse svetainė buvo užpildyta ir 
ds nesimatė galo einantiems į 

svetainę. Greit tiek prisikim-' 
šo, kad sienos braškėjo. Kiti 
pamatę, šonkauliams pavojų, 
grįžo nuo svetainės dįurių. Man 
pačiam kitus beraginant ir at
ėjus tik truputį po keturių, 
teko lipti ant laktų ir per vi
są koncertą tupėti palubėse.

Apie koncertą nėra ko ir be
kalbėti. Buvo akims ir ausims. 
Kiek solistų-solisčių, šokėjų, du 
chorai, orkestrą, dr visų publi
ka nebenorėjo paleisti nuo sce
nos, bet kur tu artistus sulai
kysi rankų plojimu: tektų stip
riai už apikaklių pačiupti, no
rint išprašyti dar ir dar pa
šokti.

Northsidieeiai, Chicagos (Lie
tuvių Choras Pirmyn visam or
kestrui pritariant sudainato 
keletą dainų, už ką publika te
benorėjo nuo scenos paleisti. 
O ką pasakytumėte apie Bitu
tę su Maikiu? Tai jau voš 
rankos neprakiuro beplojant. 
Taip besižiufiht ir besikalbant 
nė juste nejbtau, kaip prabėgo 
3 valandos.

Koncertui pasibaigus, krės
lai pasitrakė į pasienius, dženi-1 
torius atsinešė plaukuotą grėb
lį įr po to bematant vyrai įsi
kibo moterims į krutinės ir.kai 
pradės sukti po sal£, rodės,koks 
amalų spiečius juda;

“Naujienoms” , reikia ditoti 
kteditą už neaukštas kainas. 
Butij pagirtina, kad*, ir kiti ren
gėjai laikytųsi, atsižvelgdami 
j blogus laikttš. Manau, kad ne 
tik aš ir publika, bet ir “Nau
jienos”’ turi gei*ą ūpą, pama
tę, kokios minios draugų susi
rinko apvaikščioti jų 17 metų 
jubiliejų. Taj buvo tokia mil
žiniška armija, kurios jokios, 
priešų galybės neįveiktų. .

-^•Puistapėdis
*.-,*• a,-s,, v *

Nušovė polieinoną

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

15 (tentų. Programoj yra daly
kai iš Weberio, g Moszkowskio, 
Widoi\ Čaikovskio ir Lišzto. Be 
pilno Civic Orchestro dalyvaus 
harfištč, solo, Ruth GangUrsky. 
l’ikietuš galima užsisakyti iš 
kalnb ofise'nuo pereita penkta- 
diėnio arba 637 Fine Arts- 
Buildiiig, telefonu HarrisOn 
5862. Be šio koncerto bus dar 
trys tokie, koncertai.

Policmanąs Hugh Kennedy 
iš West .North avenue station 
ršstafc vakaY peršautas* per 
galvą it išmestas; Šalę kelio 
prie Ogden avė., arti 52d avė. 
Cicero. Spėjama, kad tai dar
bas geiigsterių.

Laiškai Pašte

Nubaudė Katkaiiską 
(?) už pačios mušimą
Už tai, kad apkūlė savo pa

čią, sugrįžus jai namo iš dar
bo, kur dirbo kaip, janitorė, pa
dedama vyrui išgyventi ir jį 
maitindama, Gabriel Kattkasfes 
(Katkauskas ?), 10240 Indiana 
avė. tapo teisėjo nubaustas 
$40.00 ir išlaidas, Gran(l Cross
ing teisme. Jo žmona liudijo, 
kad jai sugrįžus jos vyras pra
dėjo kumščiuoti ją už tai, kad 
pietus nebuvo. išvirti. Ji skun- 
dėsisJcad ji saVo vyi;ą maitinu
si per 6 metus, kuomet jis pėr 
tą laiką nė 6 mėnesių 

,dirb«s-..... i-;.

Šie laibai yta atėję ifi Ėuropos 
kam jie priklauso, tegul nueina I 
(ryriftūsijj pašta (Clark ii* Adam* 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio* kur padSta iSkaba “Adver- 
tised Wiridow” lobČj nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame surašė pažyriiėta. Laiškus 
paštas laiko tąm tikrą laiką, o 
kui sunaikina.

503 AsciU Leoną
505 Bartsch Kari G> 

’ 508 ,Bikųlcienei Onai , 
5'28 Gurskis Antanas 
5Š2 Kaminskas A 
533 Kasper Wiliiam 
535 Karlauskis Eva ’ 
551 Noujoks Paul ‘ 
560 Pruhckuš Jonas • 
571 Sharkus R 
574“Slavinskas John

pas-

nesąs

Svarstys Chicagai savi
valdybes įstatymą

Assembly Springfielde gavo 
įnešimą tuojau pradėti svars
tyti Chicagos- miestui “Homd 
Kūle” (savivaldybes) įstatymą, 
kurį įnešė atstovas Calvin; tu
rįs, ryšius su miesto taryba.

T

Cicero
šį ketvirtadienį, sausio 22 d. 

yra mūsų viešųjų mokyklų pus
metiniai kvotimai. Tarpe kit# 
tautų mokinių diplomus gauna 
gana geras skaičius jaunų lie
tuvių. Tik vienos iRoosevelt mo
kyklos mokiniai, baigę tą mo
kyklą, eina į aukštesniąją, nes; 
beveik visų tėvai yra pasitu
rinti, bet ir to nežiūrint kiek
vienas tėvas stengias kiek iš
galėdamas kuo geriausio savč 
vaikams. Tačiau yra ir tokįų 
atsitikimų vaikų tarpe, kurie 
nenori bąigti net pradinės mo
kyklos, tai ką jau bekalbėti.*apic 
aukštesniąją, žinoma, tokie pa
augę t patys ^gailėsis ir tėvuš 
kaltins, kad taip lengvai pra
leido" jų paik^ užsjspyrimą;

Aš esu tikras, kad tarpe šių 
jaunuolių tokių užsispyrėlių nė
ra, nes tėvai yra pavyzdingi 
žmOUės, o UUo tėvų daug pri- 
klaūąo ir vaikų elgės^s, ir ne
veltui yra sakoma,, kokie tėyai 
tokie iy vaikai. Kaip ir būtį], 
bet veikliesiems mokiniąjps lin
kėtina kuogertosių pasekmių 
ir ištvermės sjokti mokslo*

K. P. D.

\WISSIG,
PaumfiIlMamn kava

____  : Šėno Ktajaus ;
GYDO TISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENflJUSIOS ir NEIŽGYDOMOS JOS YRA 
Spadalilkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstą ir pūslės, užnuodijimą * 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugar.oje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingai ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitiknnkite, ką • 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgydi

• tukttanČini ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kaidit 
nuo. 10 ryte iki 1 va!, ir auo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 y. 
4209 W«st M Sti, kampas ĮSeekr Ave^ Te). Cravrford 5573 >

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

------ o------
. .......

Lietuvės Akušerės

Vidikas- 
Lulevičiene

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted 

Telefonas
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai, vakare

St.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy U Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
9252

prie 
duodu 
eleetrie

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

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

Tel. Brunstvick 4983
Namų telefonas Brunstvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, Iii.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršui Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr. 2423 West Marquete Rd. Valan
doj nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospect 1930.

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

Rezidencija Tel. Midway 5512 Ir 
V/ilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: *Pancdėliais ir Ketvergai* 

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
•, Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisast 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31th Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Advokatai

šiluma kaipo va 
iytoja

Komfortas it' ’rtėt visa musą šių die
nų xiviiizjici.ja,0dideliame laipsnyje pri
klauso nuo mėšlinio šilumos koiitfo- 
liavimo,'1 des‘ šiluma ir karštis heapseipa- 
mas dalykai* paV.; gaminant plieną, ke
pant duoną, apšildant namus ir gami
nant dafhg kitų dalykų, kurihbs nies 
kasdic 'vartojąmė. Kasmet karščio' var
tojimas vis 4ąbiau plečiamas industrijo
se, bet dar toli nepalikta to^ vartojimo 
rybą.

Cigaretų '^hhiybdjc kontroliuojama 
šiluma yra '< vaihojama gaminant Lucky 
Striku eiga re tus la'ike sp'ragihimo, proce
so.. Kiekvienas žino, kad karštis valo, 
t6'deF‘',špragitfimaš pašaliria kenksmin
gas etzintojus, kurie erzina^ gerbiu ir iš
šaukia kosėjimą.. Todėl vartojimas 
kontColtuojambs šilumos čigafėtų gamy
boje leidžia vyrams ir moterims, turin
tiems opią gerklę, rūkyti kiek tik 
jiems patinka. K

’ Nuo seniausių 4aikų/,ši|uma lošė dv- 
?;ubą rolę — valytojo ir teikėjo kom- 
ofto —it tą dviguba rolė yra atsie

kiama ir spraginimo. procese.; Tas iš
aiškina, kodėl 20,679 gydytojai sako, 
kad Luckiės1 yta maŽi/u efžitfahtys.

\ (Apgarsinimas)’.

< ...............

^elėftfąas Yatdš .1138

Stanley P. Mažeika

x Balzamuotojas
Mčdėffriška Koplyčia Dovanai. 

Turiu, automobilius visokiems reika- 
. , Jams. . Raina prieinama 

»' •• . . ~ 'f •

#319 Auburn Avenue ,
' čhicAgo, ILL. '

BUTKUS
Undertakirtg C(r.

p; fi. f/adiėy Lfc.
' Koplyčia dykdi

710 West 18th Street
X Tel Canal 3161 , r ' >

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Daktaras
Kapitonu 

1 Specialistą ie
’ • 4 • . . , ' j ■

1646 W* 46th St.
. Telefonai

tfouievard $20^

t Boulevard 8413
4. J A v • 1

"■'■i į
ii . \k ' c,

\Telefbtoii 
^724

■ • *>i p ' ■- ■*’* ) į

• ... f •’

J. Lulevičius
'GRABORIUS iR 
balšAmūOtojAs

Patirnauju laidotuvč- 
sę visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška. koplyčia 
veltui.

3103 S., ,Halsted St. 
Cbicago. III.

Tel. Victory 1115

■ Hemlock

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

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS > 
Pakngvins akių įtefnpimą, kuris esti 

priežastifni galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo,, hervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atįtaiso 
trumparegystę ir toliregystę; Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egžaniinavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų aktjs atitaisomos be 

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

Phone Bdulevani 7589 
—o—

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve

756 West 35th St.
kampas Halsted St. 

Valandos ripo 10—=4, nuo 6 iki 
■p Nedėliomis nuo 10 iki 12.

8

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMĖNTHAL 
OPTOMBTRIST

Praktikuoja virš 20 m.
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 .St.
Tel.' Boulevard 6487

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J; KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgai 
3147 So. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 — 
Nuo 9 iki 12 4al. .dieftbs ir

• nuo. 6 iki 9 valandos vakare

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso ir Rez/ Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Oliso telefonas Virgrinla 0030 
Rez. Tel. Vau Burea 5858 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North 8ide 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:80 vakaro

K. GUGIS
ADVOKATAS ,,

, MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 111^ 

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

Gyveuįmo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 Iki 12 ryto

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai
6 iki '9 valandai vakaro

ryto

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
i ADVOKATAI 
1 1 South La Šalie Street .

Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

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

— 7 iki 9 vakare 
Ketv. ir ■ Subatos vak.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 -vakare

DR. A. L. YUSKA 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

190.0 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė.
Valandos: 2-—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas •

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

Phone Boulevard 3697
3315/ South Halsted St.

Dr. A. P. Kazlauskis
Deli tįstas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

, Ofisų valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Re&idence Phone Hemlock 7691

■ Phone Boulevard 7042 --

DR. C. Z. VEZELIS.
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
virš Marshall Drag store, arti 47 St.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso vaiands 2 iki 4, 1 iki 9 

Nėdėlioj pagal sutartį

. Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Įvairus Gydytojai ,

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W, J 8fb St., netoli rMorgan 

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

TčLf Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shon 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ane., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPfeČIALISTAS DŽIOVOS

i Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
• ~~ - —..»». ,. i,

Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St.
kamp. 18 ir Bluc Island Ave.x 

Valandos: 10 to. 12 A. M., 2 to 4
« 7 co 8:30 P. M.

Rcs. Phone Fairfax 6353

St.

Tel.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

§2 East L07th St.
kampas Micbigah Avė

Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn St
Ketyergais ofisai uždaryti. t

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Scredoj ir PStnycioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. , 

Cor. Washi)tigton and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

Nainų TeL Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borneo) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 VV. Adams St., Room 2117 
Tele^hone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

v. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel; Central 6390 Vai. 9-4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 8525
♦ *

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidnrmiestyje 
Room 2414 

One North La Šalie Bldg. 
One North La Šalie St.

(Cor., La Šalie and Madison St*.) 
Ofiso Tel. State 27041 4412

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avc.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockuvell St, 
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Gaudys DevenĮ”
(Iš SLA. Pild. Tarybos 

suvažiavimo)
Girdėt įvairių, prieštaraujan

čių žinių apie tik-ką įvykusį 
SLA. Pildomosios Tarybos su
važiavimą, kurį sušaukė prez. 
Gegužis. Vieną versiją čia pa
duosiu.

• Sakoma, kad svarbiausias su
važiavimo nutarimas tai — ieš
koti Petrą Dėvenį, kurio pa
stangomis buvo išgauta $25,000 
paskola Ažunariui. Ir tam tik
slui paskirta $600 iš SLA. iž
do.

Taigi suvažiavimas, pasirodo, 
“nebuvo bergždžias”.

Taryba dar taip pat svarstė 
ir nutarė perduoti Skundų ko- 

' misijai iš Worcesterio prisių
stus skundus prieš advokatus 
Bordeną-Bagdžiuną ir Olį, kam 
jie agitavę prieš Pildomos Ta
rybos kai kuriuos narius sąry
šyje su ta “garsiąja” Ažunario 
paskola ir rodę SLA. nariams 
įvairiose kolionijose nufotogra
fuotus dokumentus, kurie buvo 
surasti tą aferą tyrinėjant.

Šituos nutarimus Pildoma Ta
ryba padarė šeštadienyje, po su
sirinkimo Specialės (waterbu- 
riečių) komisijos ir Kontrolės 
komisijos kartu su Skundų ko-

- misijos pirmininku Bagočium 
ir oficialiu SLA. advokatu Lo- 
patta. Komisijos posėdžiavo 
ketvirtadienį ir penktadienį, iš 

-naujo svarstydamas tuos daly
kus, kuriuos prieš dvejetą mė
nesiu buvo apsvarstęs visų ko
misijų suvažiavimas. Į dabar
tinį susirinkimą tečiaus jau ne
buvo pakviesta nė Finansų ko
misija, kuri sulig seimo nuta
rimu yra paskyrusi Specialų 
komisiją Ažunario-Dcvenio pąr 
skolai tyrinėti, nė Apšvietos 
komisijos atstovas.

Savo susirinkime Specialė ko
misija (Lukošius, Tareila ir 
Senkus, iš Waterburio), Kon
trolės komisija (Grinius, Gla
veckas ir Stnimskis), pp. Ba- 
gočius ir Lopatta nagrinėjo pre
zidento Gegužio nusiskundimą, 
kad pirmiaus įvykęs komisijų 
suvažiavimas “perskaudžiai nu
baudė” jį ir kitus tris Pildo
mosios Tarybos narius, uždeda
mas jiems finansinę atsakomy
bę už $32,000 nuostolių, pada
rytų Susivienijimui dėl nevy
kusios Ažunario-Dcvenio pasko
los. Po ilgų ginčų susirinkimas, 
prieš Kontrolės komisijos n£rio 
Glavecko balsą, pasisakė už-tai, 
kad nuostolius reikią išiešltbti 
iš “tikrojo kaltininko” Petro : 
Devenio, kuris kažin kur slap- 
stosi (jo visas turtas seniai 
kreditorių užareštuotasl).
“Morališka” Pild. Tarybos 

rifų atsakomybė
Tuo budu šis komisijų susi

rinkimas beveik panaikino ko
misijų suvažiavimo nutarimus, 
kuriais buvo apkaltinti keturi 
Pild. Tarybos nariai. Jie pasi
liko atsakomingi tiktai “mora
liškai” už neteisėtą paskolos da
vimą Ažunariui, bet už nuosto
lius atsakomybė nuo jų fakti- 
nai nuimta.

Kai kurie susirinkime daly
vavusieji asmens pritarė suma
nymui “gaudyti Devenį”, tikė
damiesi, kad, jį suėmus, gal 
dar genaus paaiškės, kaip jam 
pavyko be jokio užtikrinimo iš
gauti, savo švogerio Ažunario 
vardu, $25,000 iš Susivieniji
mo. Bet ar verta tam išleisti' 
dar $600 dolerių, tai kitas klau
simas. .c ■

Yra klausimas taip pat, ar 
Specialė komisija turėjo teisę? 
nepasitarus su Finansų komi
sija, kuri buvo ją paskyrusi, 
iš naujo svarstyti visą dalyką 
ir atmesti tuos nutarimus, ku
rie buvo priimti ^isų komisi
jų suvažiavime." Dėl šitokio jos 
pasielgimo Susivienijime gali 
dar kilti smarkių ginčų.

' Padėtis darosi beveik sensą-

yra

na-

m
* u

cinga, pagaliau, dar ir dėl to,’ 
kad, kaip aukščiaus minėta, Ge
gužio šalininkai iš Worcesterio 
padavė skundus prieš Finansų 
komisijos pirmininką ady. Olį, 
kuris ėmė daugiausia iniciaty
vos Ažunario-Devcnio paskolos 
tyrinėjime. Bus ĮdomtĮ pažiūrė
ti, ką dabar užgiedos Skundų 
komisija, kurios nariai yra ad
vokatai Bagočius, Uyikas ir Ra
stenis.

Ponas Gegužis reikalavo, kad 
jam butų perduoti tyrinėjimo 
dokumentai. Bet komisijos nu
tarė, kad jam turi būt įteikta 
dokumentų kopija, o originalai 
kad pasiliktų Speciales komisi
jos rankose.

žinių. Rinkėjas.

Nusišovė Matas 
Kavarskas

-y v «į y * i i ■* o' . y** ty11 y '"r't

Pirmas ir septyhib- 
liktas “Naujienų” 
> koncertas

A.

Mateušns Kavarskas, Kamo
ros Restorano, 993 W. 35 St. 
savininkas, pereitą šeštadienį 
apie 5 vai. poplctų nusišovė, 
perleisdamas kulką sau per gal
vą.

Kavarskas buvo gana gerai 
žinomas apylinkės ir plačiau 
iChicagos lietuvių .taitye ir jo 
saužudyste padarė sunkaus į- 
spudžio Į jį pažinojusius žmo
nes.

Sužinojęs apie tragediją nu
vykau pasiteirauti ir pirmąją 
pasitikęs Mrs. Kavarskienę pa
klausiau apie nelaimės priežas
tį. Mrs. Kavarskienėx atsakė: 
“Nieko pegaliu pasakyti; vyras 
visą dieną buvo linksmas ii* ge
ro ūpo ir jokios prieįžasties 
nebuvo galima įtarti”.

Ar Tamstai teko būti sykiu, 
kai jis nusišovė? — paklau
siau.

“Ne, aš pasitaikiau viršuj, 
nes.mes viršuj gyvename; tik 
mergaitė atbėgus į. viršų pra
nešė, kad “Maikis užpakali
niuose kambariuose šaudo iš re
volverio (užpakaly valgyklos 
dar yra trys kambariai)”. Aš 
atbėgau. į apačią ir pamačiau, 
kad kambarys pilnas parako 
dūmų, o vyras gnli ant sofos, 
ir po pagalvikės laiko pakišęs 
ranką su revolveriu. Paklau
siau, kam tu šaudai? Jis atsa
kė, kad jis nešaųdęs. Tuotar- 
pu įbėgo dar poras vyrų ir aš 
jų paprašiau, kad jie atimtų 
iš jo revolverį, bet tie vyrši, 
matyt, pabijojo, nes revolverio 
neatėmė. Aš nubėgau į viršų 
šaukti pagalbos, o Matas tuo 
tarpu atsikėlęs nuo sofos nu
ėjo j kitą kambarį ir paleido 
šūvį sau per galvą, krisdamas 
vietoje negyvas”. ‘

- > ’" • '

“O į ką jis, šaudė pirmiau, 
kada jums tarnaitė pranešė, 
kad “Maikis šaudo”.

“Matyt, jis norėjo išbandyti 
revolverį”, atsakė Mrs. Kavars- 
kienė ir parodė skylę lango vir
šuj, kur kulka pirmiau 'išlėkus 
į lauko pusę. Antrame kamba^ 
ryje, kur pats Kavarskas nu
sišovė, matyt sienoje kokių 
dviejų pėdų atstume nuo grin
dų išmuštas su galva pleiste- 
ris, kaip jis nusišovęs krito že
mėn ir 'atsimušė į sieną. Kul- 
k^ perėjusi per galvą ir Įlin
dusi į sieną kaip tik toj vie
toj, kur vėliau su galva išmuš
tas pleisteris. Taip gi pleiste- 
ris toj vietoj kruvinas. '* I

Kiek man žinoma, Kavarskai 
buvo gana linksmi žmonės ir 
draugiški ; pats velionis Kavars
kas buvo lėto budo • vyras ir 
turėjo gana plačias pažintis, 
be to buvo pasiturintys žmo
nės, nes turėjo keliose vietose 
valgyklas. > Velidnis buvo tik 
38 m. amžiaus, paliko moterį 
ir 15 metų dukrelę.

Pustapė^is.

Laivakorčių Skyrius
- ____ ■-___

Gavome pranešimų iš laivų 
kornp., kad laivu “Pulaski'* su-, 
gryžta iš vakacijds Jonas Dabil. 
Į New Yorką pribus apie sau
sio 21 d., Chicagoj gyvena 338

Lockwood Street.
“Naujienų” laivakorčių 
skyriaus vedėjas,

T; Rypkevičitu

N.

e?

i

Besirengdamas ir besiteirau
damas apie septynioliktą “Nau^ 
jienų” koncertą pastebėjau 
“Naujienose”- aprašyme turinį 
pirmo “Naujienų” koncerto, ka
me dainavo vienintelis Chlca- 
gos Lietuvių Socialistų Vyrų 
Choras. Taigi man kaipo tu
rėjus garbės būti pimame 
“Naujienų'? koncerte ir buviis 
nariu'Lietuvių Socialistų Cho
ro dar neprisiėjo apleisti, hei 
septynioliktojo šio “Naujienų’’ 
koncerto, tai tikiuosi, kad bjusį 
leista man ką nors prisiminti 
apie chorus. ’ p

Lietuvių Socialistų Vyrų'Cho
ras gyvavo Northsidėj; nopj ji
sai buvo vięnų vyrų, bet suge
bėjo pagimdyti šalę savęs ir 
Mišrų Chorą, kuris darygyvuo- 
ja ir po šiai dienai kaipo Chi- 
cagos Lietuvių Pirmyn Choras. 
Paskiau buvo susitvėrę ir dau
giau darbininkiškų chorų, ku
rių dainos puošė “Naujienų” 
koncertus ,ir piknikus, pet už
ėjus bolševikiškam amalui, vi
si darbininkiški chorai tapo su
griauti, tik pastangomis kelių 
NorthsaidieČių tapo išlaikytas 
dabartinis Chicagos Lietuvių 
Pinnyn Choras, kurio pėdsakai 
galima surasti visame Chica
gos Lietuvių progresyviškame 
gyvenime, šiais metais Chica
gos Lietuvių Pii-myn Choras 
vėl užėmė pirmą poziciją Chi- 
cagoj, koperuodimas sykiu su 
Lietuvių simfonijos orkėstra, 
kurie vadovaujant p. Stepona
vičiui, padarė naują pi’ogresą 
lietuvių dailėj. Ir štai septy
nioliktame “Naujienų” koncer
te buvo malonu matyti, kad 
pirmojo socialistų koncei*to pa
sėti vaisiai pasirodė ir septy
nioliktame koncerte ir dar 
sfcaitlingesni už visus, virš šim
to ypatų. Su nauju dailės pro
gresu jau nebeužtenka vieno 
choro, būtinas reikalas^ turėti 
ir orkestrą. Medegoš. .yra, tijc 
reikia sumanumo, taipgi * ir vi
suomenės paramos. Tiesa, gal 
dar chorui nepasisekė kaip no
rėtų, bet kitaip gal ir negalima 
buvo, nes’ choras f vos tik . tre
jetą mėnesių \pefsiorganizavo ir 
fper tą truįnpą laiką suspėjo 
pastatyti gražų . veikalą ir iš
pildyti keletą programų, bet 
dainelės susimokyti nėra taip 
lengva, todėl ir buvusi publika 
už nekurtuos trukumus milo?- 
neš ^atleisti.' . . ■>' į f.

Sekantis Chicagos Lietuvių 
Choro irsimfonijos \ orkestro^, 
pasirodymas bus trumpo j/' atei
ty, tai vašdrio mėnesį /Lietu
viu Auditorijoj, kame bus pa
kartota operetė “Paulina”.

Senas giesmininkas.

A. A. Vytauto An 
drušio laidotuvės

ar -A’'*.,

Mwo, ta . ,,
- avė. Už velionį paskutinį su

diev ištaro p^ Jt; J. Bagdon^, 
truHiįioj kąlbįj nupiešdam^s 
Vytautę gyvęhįm^Jt' 
siektus pasiryžimu^. '

Nemažą^ bu^ėlįs gimiiiių ir 
artimųjų palydėjo jaunuolį Į 
jo paskutinio poilsld vietą Tau
tiškose Kapinėje šalo jo paties 
ten jau besiilsinčių giminių ir 
artimųjų. KapiuČsą vėl p. Bag
donas pasak-ė Skelėtą širdingų 
žodžių. 'Laidotuvėms patarnavo 
graboyius J. F. Kadžius, man
dagiai, įr maloniai atlikdamas 
tą skaudžią,, pareigą. Ilsėkis, 
Vytautąi, šioję.: žemoje, savo 
tautiškame kampelyje; kada 
nors ir visi pas tave pareisime. 

' ■■ ■. - '• -’^Senas' Petras.' -'

t ■■ * . ■

' ■ U*- k; j . i P •
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‘vUąš>miėstas/ yra" centras biž- 
riio ir promenados.
? ‘Lietuvoj jam patikę. Bet, 
girdi, tori daug dalykų reikią 
geriau sutvarkyti, ypač ūkiniu? 
kų reikalai.

, P-nhs Iląkis išsireiškė, kad 
kada, norš xjis manąs grįžti 
Lietuvon k ten apsigyventi. 
Vis tik sąvo valstybėj žmogus 
gali gyventi “pilnu gyvenimu”.

P-nas žlląkis vęl dirba sena
me savo j darbe, tai Field Mu
ziejuj.- Z z . Ttep.

Idą dieną iy kur, bus pagarsin
ta Vėliau.

Kitas susirinkimas įvyks 
vasario 18 d. 1 vai. po piet, 
Lawrence Hali, 3929 W. Madi- 
son St. Nauji nariai nuo 16 ligi 
20 metų priimami be jokio mo
kesnio.—Kliubietis.

JUSU PATOGUMUI

Trečiadienis, saus. 21, 1931

GI ASSIFIE D ADS
Business Service 
BiznioPaturnavimas

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Gaisus Radinm Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais; 
Nucmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

—O-------

Vytautas, jaunutis, pačiame 
pražydėjime, vos 17 m. am
žiaus aplei do šį pa saul Į po 
trumpos ligos ir operacijos ant 
aperidicitis. Operacija padaryta 

 

sausio 15 d. ir sausio 16 d.,mi 

 

re, o sausio 20 d.^apo palaido

 

tas Lietuvių Tautiškose, Kapi
nėse. ■ ■; ■

Vytautas, sūnūs Kazio ir 
Kotrynos Andriušių, 3413 So. 
Union avė., buvo gabus vaiki
nas, talentingas muzikoj ir ti
kėjosi ateityje daug ko pasiek
ti muzikos srityje; lankė aukš
tąją mokyklą ir specializavosi 
saxpphone ir korneto griežti ir 
norėjo muzikoj specializuotis.

Miręs jaunuolis paliko liūde
syje tėvus it keturiąs sesutes, 
Ceciliją, Aldoną, J Aleną ir 
Mėme, taip gi švogėrĮ Domini
ką Raelpol ir “dėdę su dėdienę 
Juozų.ir Magdaleną Andfiušiusj 
kurie gyvena Herminie, Pa., ir 
du pusbrolius, Joną ir Vytautą 
ir Gediminą ir ^iiįsęsėrę Aldo
ną Andriulius,visi/gyvina 
Herminie, Pa., ir 
minių šioje šalyje ir Lietuvoje.

Sausio 20 d. 10 vaj. ryto įvy
ko Vytauto laidotuvės, išlydint 
iŠ tforų ; namų 4318 Si Union

.■>'

- . •_-----—--- ----- ------------------------- l ,.t

Iš. Kupiškėnų Pasau
linio Kliubo

' ■Ryįii ■ !

Pirmas metinis susirinki
mas įvyko sąuįšių 15 d. Brid- 
geporte. pirmininkas Dr. A. 
L. Graičunas? atidarydamas, 
susirinkimą, pasakė .trumpų 
pVakaįbęlę, - išąįškindamas or- 
ganizacijos tiksliu Mr svarbą. 
Narių sųuirįnko apie 50k Nors 
Kliubui jaų ' pr^^ttsp 1Ž(7 na- 
rįąi,c(a- 
lyvauti (įęl/ tę£ įka$ tų vakarą 
buvo ...daugelio . kitų draugijų 
susirinkimų/ į • ’

Raštin. Jpnąš, Kulis perskai
tė protokolą iš pereito susirin
kimo, lapkričio 1930 m. 
Visi1 žingeidąv4 žinoti' Kliubo 
įstųtuš (Ęy-La^J, Jcųrie iš
klausius ųžtVittibtį. Bu
vo klausta, kodėl Ęliubas ?pa- 
yądįntas pasauliniu, atsakytį 
kad (Įeito, jog į KJiubą yra jau 
prisirašę narių iš viso pasau
lio kupiškėnų, kaip tai iš Ar
gentinos, Urugvajaus, Kana
dos. Kupišįtęrių' Kliubui pri
klauso daugiausia tie kupiškę- 
nai ,kurie yra kilę iš artimų 
Kupiškiui apylinkių. Nariams 
mokestis visiems ' ly^i po $1.20 
metamš, apsim^^nT iš kalno.

Kupiškėnų z 
yra pastatyti U'ihudfįes Namus 
Kupiškyje ir ten J įrengti Viešą
jį' Knygyną, kuriuo^ visi galėtų 
Įaįsyąi naudotis jcaip Įš mieste
lio taip t įš ap^iįnj^. Nariais ga- 
[li ta# bjĮįe./Ūb^vl^^^tpvšk^iš^ 
Į huno iš kur / kilęs. Organiza- 
cija laisva, tikslas-apšvieta, 
kultūra, mokslas. .. Kviečiami

tumo. Protokolas (By Law) 
/priimta be patąiįšų.'

' Aukščiau minėtos organiza
cijos tvėrėjo Jono Kulio ra
portas priimtąą. sti pagyrimu 
už. nuveiktus ,diįrbųs< Kasoj4 
jau yra apie ir išlaidi; 
tep adary t a vos apie $12.61.. — 
Jonas Kulis užtvirtintas gene- 
raliu organizatorių ir jam su
teikta galia apląnkyti didesnes 
lietuvių kolonijas Amerikoj 
su K. P. K. reikalais ir Kana
dą ar Meksiką su prakalbomis 
minėtos organizacijos naudai.

Chicagos. ir apylinkei užtvir
tinta 5 organizatoriai: ' <

P-lė Vilimaitė Viktorija, 
1215 Anslie st į. ; '
' Inčura Povilas, ; 6154 Soutli 
Fairfield;ayę» > /,< |

Dulksnius Povilas, South 
Fa;rfie|d/ay^''.i

Balčiūnas Petras, 4601 So. 
Fairfield avė. ’ ■'.? !

Vilimaitis Nąpalis, 1240 So. 
St. Louis avė. ' j / /

Tuo susirinkimai baigėsi. 
Buvb nufotografuok višį na
riai ir su gražiu Upių išsiskirs- 
stė namo. .O £> ,

Skulptoriusllakis 
grižo iš Lietuvos
Praeitą sekmadieny Art In

stitute teko susitikti su chica- 
giėčįu7 skulptorium Izidorių 
Ilakiu. P-nąs ĮĮąkįs prieš me- 
tus laiko buvo išvykęs Lietu
von paviešėti įi*’prmWtį tenhi 
Vytauto JtibiKįįpįw IhCtus.

> /Ainerikon jis prieš
kalėdas. ...gakęfiįS^ lankęsis 
Paryžiuj ir k. Šakb, Paryžius 
esąs įdomus • tuom,
kad kiekvieąįajt kvar
tale • yra7 cenhąSi terodo, kad

Pustapėdžio malo
niam dėmesiui

Jau senokai- skaičiau Ęusla- 
pQdžioz (kiti neištardami šar 
ko, Pustagalvio) 4koręsponden- 
cįją apie North Side Savitar
pines Pašalpos Draugi j oš kon
certą, kurs įvyko sausio 4 d. 
Wicker Parjc svetainėj.

vieną iš šių dviejų galimybių: 
arba jis nebuvo tame parengi- 
mc *arba jei ir buvo *taį mie
gojo ir knarkė, nes joks vyrų 
kvartetas šį sykį apie jokius 
kukulius nudainavo, kaip kad 
Pnstapėdįs rašo.

Garfield Park

&nt iš kalno, 
lubų tikslas

J Ai

“NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Marguette Park
. TUBUČIO APTIEKA 

2832 ty. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B.:OS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950 ; . '

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

/

Boulevard 6520 Re*. Yarda 4401
NORKUS & CO.

Pericraurtųm rakandus, pianu* ir vi- 
«okiu» bizniu*, taipjri ii miesto 1 
mieitu. Teisinau* patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO 

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
. CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dyk'ai apskaitliavitnas. Mes atliekame 
gerįausį darbą mieste. Kedzie 8463.

Financial 
Finanaai-Paskolo* ___

PINIGAI
Me» skolinant nuo $50 iki $800 

Neima m komiso
Nuoėimtit mokamas ant neiimoklto*. 

sumos
Finance Corporation 

. of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Jburniture & Fixtures

APLEIDŽIU MIESTĄ
Turiu tuojau s parduoti savo; gražius 

rakandus, Wilton kaurus, 9 tūbų elek- 
trikinį - radio ir viską kitą mano 4 
kambarių apartpiente. Parduosiu su di
deliais sau nuostoliais. Viskas kaip 
nauja. Ateikite tuojaus.

3040 W. 62nd St.
r

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

Personai
Ar menu Ieško

Garfield Parką Liet. Vyrų 
Moterų Pąšelpos Kliubo 

\ susirinkimas
K '• * ‘ Z '. • 4 ‘

Susirinkjihas įvyko sausio 11 
d., 1 vai. po pietų, Lawler Hali 
3929-W. Madison St. Narių su
sirinko! pusėtinai, tik pirminin
kas N. Vįliinaitis nebuvo, bet 
atvyko jo _ pagalbininkas. G. 
Medelinskas, kurs ir paėmė su
sirinkimą vesti.
4 Raštininke jo žmona, Mrs. 
M. Medelinskienė perskaitė 
praėjusio susirinkimo protoko
lą, kuris tapo priimtas. Kai 
priėjo, išduoti raportą iš, kny
gų perzįdt’Sjimo, > tai nesirado 
ne vieno, iš trijų kbfnisijos na
rių. Nutarta niibausti visus 
tris po $1.00 už nepribuvimą 
Į susirinkimą išduoti raportą. 
Nubalsuota nebausti, bet pa
šaukti ateinančiam susirinkime 
at įduoti < raportą.

Galop atsirado vienas narys, 
kurą paaiškino, kad pereitais 
metąiš /po jo knygų peržiurę j i- 
jnę; buvo, rasta Įplaukų $9?0; ir 
i|moicčjimų, $770. Pagal raš- 
tinjnkęs sųvediino, kliuhe ran
dasi su visomis paskolomis $2,- 
800. . .

■: Prieita prie ligonių pertikri- 
nįnio.' Tš, kitų ‘ ligonių lanky
tojai -riebribuvo, tai atidėta se- 
kančiaių, susirinkimui. Pasiro
dė, kad gana daug Kliubo na
rių pradėjo sirgti ir reikalauti 
pašalpų, kaikurie net be dide
lio reikalo. v Spėjama, kad dėl 
bedarbės sąlygų-žmonės ima la
biau sargalioti. Sabsio <14 d. 
pasimirė draugė Dugnienė ir 
sausio 19 d. i palydėta Į kapines.

Beposėdžiaifjant susikivirčijo 
vįena barė su vienu nariu ir 
kol barniu, tapo sustadytas, 
prisiėjo fpęt* susirinkimą laiki-’ 
nai sustabdyti. ' ,

Pasirodė, kad kas tai nuka
binęs nuo sięnos Kliubo čarte- 
rį. Iždinihkas p. Kazunas iš
rinktas važiuoti pas gubernato
rių išgauti naują čarterį.

Nutarta ąuręiigti balius; ko-
........ ....................................................... ............. ,,,........... ... ,

PRANEŠIMAI
■ '

ŠAUKITE REPUBLIC 9101
Ir gaukite pagėlbą nuo jūsų diegimų 
ir skausmų paimant vįen? iš musų mok
slinio masažo treatmentų. ;
; Mes . sperializuojamės sumažinime jū
sų pėrdidelio svarumo.
. THE SPCTY' THIRD « ASHLAND 

HEALT SYSTEM ' 
63^7 įS» Ashland Avė. Republic 9101 

\ “Brutės” choro repeticijos įvyksta kas 
ketvirtadienio vakare, lygiai 8 vai., 
Gage Park svetainėj. Visi choro dai- 
nininkai-kčs laiku pasistengkite pribut. 
Milintys dainuoti nauji nariai visados 
yra pageidaujami priė “Birutės“ choro.

, - •• Valdyba. I

■ Chicagos Lietypių Choro Pirmyn 
dainų pamokos atsibus ketverge,' sausio 
22 d., Mildažio svetainėj. Nariai ma' 
lonekite susirinkti laiku, nes nepoilgo 
rėtl^s atkartoti Pauliną, taipgi pradė
sime mokytis naują vaikalą. Milinčius 
dailę kviečiame prisidėti prie choro.;

- . Valdyba.

ir

Specialistas gydyme chroniškų Ir nauju U 
gi). Jei kiti negalėjo* jumis išgydyti, atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ISegzaminavl* 
mas atidengs jūsų tikra ligą ir jei aS apsi- 
Irnslu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei- 
klt pas tikrą Specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet patą pasakys 

galutino ĮSegzaminavhno—kas jums yra

Df. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State St, 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 j>o pietų

Situation Wanted
Darbo leiko

t

po

20

Ofiso 1 po 
Nedė-

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdiė nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedčldieniais 
nuo 9 v. ryto įki 1 v. p. p.

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

kad vesdamas visos reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bona* 
Skolinam pinigus ant Namų. / 
Parduodam ir išmainom visokį turtą 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

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

“ ATLIKTĄ DARBĄ

ICLASSIFIED ADS
Educational 

Mokykloj. 
MOKYKIS BARBERYSTtS 

AMATO.
s Dienomis ar vakarais. Del infor 

mąciju šauk arba rašyk:
INTERNATIONAL BARBER 

COLLĘGE,
'672 West Madison Street
-............' ...-------------------------------- i-----------------------------

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

crramatikos, .* sintakses, aritmetikos, 
knysrvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo saku. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradini moksli i devynis mėnesius: 
augštešni mokslą i vienus metus/ Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai Beturiu įgijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna moksli. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnal b 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

1. P. OLEKAS. Mokytoja, 
3106 S. Halsted St 

ICASO. HK.»i:i

IEŠKAU' darbo, janitoriaus pagelbi- 
ninkas unijistas ne girtuoklis, patyri
mas 5 metų, moku viską sutaisyti nuo
latinį darbą, apsiimu už mažą užmo
kestį, ,rašykite arba priduokitc telefonu 
jūsų antrašą į • K

Naujienos, 
Box 1263 

f' : ■ 

"Help Wanted—Malė"
, Darbininką reikia

REIKIA pardavėjų vaikščioti namas 
nuo namo, rinkti užsakymus- dėl kons
trukcijos darbų. Gera alga ir komi
sas. Matykite Mr. Minkow, 2301 S, 
Crawford Avė.

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

Kas pametėte ant Naujienų Koncerto 
moterišką kaklo papuošalą. Kreipkitės 
į Naujienas. w s

Business Chances

PARDAVIMUI kriaučių šapa ir va
lymo. įstaiga. Išdirbtas biznis. Kito 
tokio biznio-arti nesiranda. Tel. Cicero 
1525.

PARDAVIMUI pelningas biznis — 
minkštų greimų, ice cream, cigarų, ci- 
garetų. ■ Už pinigus, ar^, mainysiu ant 
prapertės ar automobilio . 4830 W. 
15th St., Cicero, III.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo ša- 
pa iš priežasties mirties, naujos maši
nos, mažas {mokėjimas.

* ' 4552 So. Paulina St.

PARDUOSIU bučernę z ir grosernę, 
arba priimsiu partnerį, vyrą ar moterį.

3659 Hoyne Avė.

Real Estą te For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas. biznius visokios rųlies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgagt 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgagt leng
vomis išlygomis. Teisingai ir greitas 
patarnavimas.

Teis ingai ir greitai

TeL Lafavėtte 0455

BARGENAS. Savininkas turi pa
aukoti 4 flatų mūrinį, akmens frontu 
namą, garu šildomą, plieno konstrukci
jos, naujai dekoruotą'; Jokis teisingas 
pasiūlymas nebus atmestas. Pajamų 
$250 į mėnesį. "

5718 S. Green St. “
" Tel. Englevood 6342 ,

PARDAVIMUI 5 6 kambarių mūri
nė bungalovv, 2 karų garažas, gatvė ir 
elė ištaisytos. Mainysiu. 5742 So. 
Whipple St.. tel. Republic 8786.

PARDUOSIU AR MAINYSIU 4 FLA- 
TŲ NAMĄ ANT BUNGALOW

Pardavimui Soft Drink Parlor, gera 
vieta tarp dirbtuvių. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Priežastis vienai mo
teriai persunkti. -

Tel. Vir<ini« 1564




