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T. Sąjungos Taryba Svarsto 
Vokiečii|--Lenki| Bylą įs-»;

Žmonės stebėjos skais
čia žvaigžde vidudienį

------------------------------- ---------------------------------

Curtius kaltina lenkus terorizavimu vokie
čių Augštojoj Silezijoj - Zaleskis sako, 
kad kaltinimai esą labai perdėti

• ‘ ... • z
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GENEVA. Šveicarija, sausio 
21. — Šios dienos Tautų Są
jungos tarybos posėdy Julius 
Curtius, Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris, - formaliai 
protestavo prieš lenkų žiauru
mus su vokiečių tautine mažu
ma Augštojoj Silezijoj.

Kalbėdamas per keturiasde
šimt minučių, Curtius kaltino 
lenkus, kad per .praeitus lap
kričio mėnesį rinkimus į Len
kijos seimą jie vartoję smurto 
priemonių ne tik prieš vokie
čius, bet ir prieš kitas tauti
nes mažumas, ypačiai prieš uk
rainiečius Rytų Galicijoje. Ne 
tik jų rinkimo teisės buvę pa
tremptos, bet jie buvę įvairiais 
kitais budais grumojami ir te
rorizuojami.

Curtius privedė daugybę in
cidentų, kur lenkų “insurgen-. 
tų” bandos užpuldinėjo vokie
čius, mušė juos ir spardė.

Tie “insurgentai,” pasak Vo
kietijos užsienių reikalų minis- 
terio, esą pusiau kareiškos len
kų Organizacijos nariai, kurių 
Augštojoj Silezijoj esą apie 40 
tūkstančių. Peu.? rinkimus jie 
verkę glaudžiame kontakte su. 
lėnkų vyriausybę, , kurįęs, Jsą- 
kymų jie klausę. Todėl, kai jie 
vartoję smurtą prieš vokiečius, 
lenkų policija ir kitokia* vy
riausybė nieko smurtininkams 
nedarę.

Baigdamas savo kaltinimus, 
Curtius pasakė, kad-Lenkų rin
kimų sistema turinti būt pa
keista ; husikaltę valdininkai 
turį būt nubausti; turinti būt 
padaryta bešališka investigaci- 
ja ir “insurgentų” pavojus pa

šalintas. Kitaip, sakė jis, pa
saulis padarysiąs išvadą, kad 
tautinės mažumos neturi nė 
kekių apsaugos teisių, pasau
lio taikos reikalas nukentėsįąs 
ir pati Tautų Sąjunga prara- 
sianti savo prestižą. v

Zaleskis atsako į Vokiečiu 
kaltinimus

Į Curtiaus kaltinimus atsa
kė Lenkų užsienių reikalų mi
nisteris Zaleskis. Jo kalba iš 
viso buvo taiki. ■

Zaleskis prisipažino, kad Au
gustoj o j Silezijoj per rinkimus 
buvę kai kuriu ekscesų, bet 
tai parėję iš to, Vokietijos pa
šonėj gulinčio, krašto gyvento
jų susinervinimo’. Bet jeigu 
tautinei vokiečių mažumai esan
ti reikalinga apsauga, tai ta 
apsauga esanti reikalinga , jai 
nuo vokiečių antroj sienos pu
sėj, kurie nuolatos ją jaudiną. 
Neramumų per rinkimus buvę, 
tačiau užsienių spaudos prane
šimai apie juos buvę labai per
dėti ir Vokiečių vyriausybė bu
vus neteisingai painformuota.

Zaleskis [pasakė, kad Lenkų 
vyriausybė jau daranti žings
nių nubausti Hiifos,. kdrie nusi
kaltę smurto darbais, o tiems, 
kurie dėl to nukentėję, busiąs 
sumokėtas atlyginimas; Jis_ pa
sakė, kad į šį dalyką kištis 
Tautų Sąjungai nesą reikalo.

“Tautų Sąjungos taryba tu
ri spręsti pasaulinės svarbos 
problemas,” pareiškė Zaleskis, 
“ir nėra nė kokio reikalo pa
versti ją vietos taikos teisėju, 
kad susivaidijusių kaimų bylą 
spręstų.”

r

[Atlantic and Pacific Pi

Michigan City, Ind. — Indianos valstijos kalėjimas, kur neseniai įvyko kalinių riaušes ir ban- 
; dymas pabėgti. . ■ ,

Lietuvos žydai šau
kiasi į pasaulio žy

dus dėl pagalbos
Lietuvoj esą tūkstančiai nepa

liečių žydų, kuriems greitai 
nebebusią galima /Lietuvoj 
gyventi

Palestinoje siautė 
smarkios . audros

JERUZOLIMASį/ Palestina, 
sausio 21. — Vakar Palestino
je siautė smarkios audros, pa
dariusios daug žalos. Elektros 
kabeliai buvę nutraukti ir vie
nas žmogus užmuštas. Jafos 
uoste apie trisdešimt krovinių 
valčių buvo sudaužytos z arba 
paskandintos, o uosto kontoros 
ir sandėliai užtvindyti.

ADF. ragina krašto 
valdžia urnai pradėt

> A. *

statybos darbus
Reikalauja taipjau Vis: su

stabdyt imigraciją, ligi Ame
rikoj nebeliks nė vieno be
darbio

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 2/1. — Tuk/tančiai meksi- 

;kiečių vakar prieš pietus buvo 
labai nustebinti pasirodymu 
saulėtame danguj skaisčiai ži
bančios žvaigždės. Buvo viso
kių visokiausių spėliojimų ir 
baimingų pranašavimų. Bet Ta
ku ba jos 
ringus 
nešus, 
niekas 
neta.

Ką pabėgėliai sako 
apie padėti sovietų 

Baltgudijoje

observatorija prieta- 
žmones nuramino, pra- 
kad ką jie matė, buvo 
kita, kaip Veneros pla-

Maskva siunčianti 
užsienin 300 agen
tų riaušių kurstyt

/BERLYNAS, sausio‘21.—Po
licija čia stropiai ieško specia
lių’ sovietų emisarų, tariamai 
atsiųstų didelėms bedarbių 
riaušėms sukurstyti vasario mė
nesį.

Gautais iš >. i Rygos praneši
mais, sovietai siunčią į užsie
nius tris Šimtus parinktų emi
sarų, kurių dhrbas busiąs su
kelti vienu kartu didelius nera
mumus visuose svarbiausiuose 
pasaulio kraštuose, jų tarpe 
Jungtinėse Valstybėse. Nera
mumų Idikas esąs nustatytas 
vasario 25 dieną.

Bjaurioji Lenkijos 
statistika

57,100,000 litrų degtinės už 
713,750,000 auksinų išgėrė Len
kijos gyventojai 1929 metais.

2,300,000,000 auksinų suima 
Lenkų iždas pajamų iš alko
holio ir tabako.

52,291 spirito parduotuvė 
Lenkijoj.

99,0(X) girtų kasmet areštuo
jama Lenkijoj.

150 litų valstybinių skolų ten
ka kiekvienam lenkui.

34,000 benamių žmonių per
eina Varšuvoj per nakvojamas 
namus.

1,562,322 našlaičių surašyta 
Lenkijoj.

200,000 Lenkijos gyventojų 
serga trachoma.

70,000 Lenkijos gyventoj ų 
miršta džiova kasmet.

1,000,000 venerikų buvę Len
kijoj T919 m.
16,000 aklų,. *34,000 kurčių ne-

bilių, 25,000 bekojų ar beran
kių surašyta Lenkijoj.

17,000 mažamečių prasikal
tėlių Lenkijoj (iš to Varšuvoj 
4,000).

48,000 vaikų nė metų nesu
laukusių Lenkija laidoja kas
met.

84,000 nevispročių Lenkijoj.
952 banditai sušaudyti Len

kijoj per 10 nepriklausomybės 
metų (banditai padarę 24,000 
užpuolįmų, per kuriuos užmuš
ta 12,272 asmęnys). \

12,000 vagių ir kriminalistų 
policijos sekiojamų gjrvena Vil
niuje (jų tarpe esą 8,000 žy
dų).

43% analfabetų Lenkijoj 
(Varšuvoj 17%, Lodzėj 14%i).

1) Palygink: Leningrade 
13%, Maskvoj 22%., - [Lž.]

Du suomių laivai susi
dūrė Temzoj; pasa- 

žieriai išgelbėti

Chicagai ir apielinkei Tedera 
lis oro biuras Šiai dienai pra 
našauja: *

♦ *

Bendrai gražu; šiltėja; vidu
tiniai pietų krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 6/ ir 18°. Ę. .. .

šiandie saulė teka 7:12, lei
džiasi 4:51. Mėnuo leidžiasi 
8:39 vakaro.

LONDONAS, sausio \21. ~ 
Praeitą, naktį Temzos upėje su
sidūrė Suomių garlaivis Sirius 
su kitu suomių garlaiviu, Ota
va. Stipriai nukentėjęs garlai
vis Sirius tfcko išvilkti seklu- 
mon, kad nepaskęstų.

Visi pasažieriai ir įgulos žmo
nės buvo ‘išgelbėti.

Šokėja Anna Pavlovą 
rimtai susirgo 

• ■ ■-■■■ ’

HAAGA, Olandija, sausio 21.
— Garsi šokėja Anna Pavlovą 
rimtais serga pleuritu

Lietuvos žydų vadai Kaune 
per savp telegrafo agentūrą iš
leido atsišaukimą į viso, pašau-, 
lio žydus, ^šydąmi pagalbos. 
Atsišaukime fsakoma, kad Lie
tuvos valdžia išleidus . naują 
įstatymą, kuriuo einant, nuo 
ateinančių 1932 metų pradžios 
nė vienas svetimšalis, kuris ne
sąs Lietuvos pilietis,, negalės 
piekur gauti darbą ar tarny
bą, nei užsiimti bet kokiu ama
tu ar verslu. O kadangi Lie
tuvoje esą dešiiptys tuksian
čių 'žydų, kurie nesą 'nei 'Lie
tuvos, nei kurio kito krašto pi
liečiai, tai jie nebeturėsią nė 
kur pasidėti. Vienintelė viltis 
besanti, tai kad Lietuvos vy
riausybei butų padaryta įtakos 
taip, kad žydams butų suteik
ta pilietybė, juo kad dauguma 
jų jau seniai Lietuvoj gyve
na. •

“žy<įtf<laikrašČiai Kaune,”- sa
ko žydų telegrafo agentūra, 
“šiandie [sausio 20 dieną] iš
ėjo su dideliais baltais, cenzū
ros iškandžiotais, lopais redak
ciniuose straipsniuose, kuriuo
se buvo protestuojama prieš 
Kauno apskrities policijos vir
šininko oficialų pranešimą, jo- 
gei nuo 1932 metų sausio 1 
dienos nė vienam svetimšaliui 
nebebus leista dirbti Lietuvo
je. -Pranešime įspėjama suin
teresuotas firmos, kad jos lai
ku pasirūpintų sau reikiamus 
specialistus, kurių visi turi būt 
Lietuvos piliečiai.”

\ [Matyt, žydų laikraščiams 
leista išeiti ir 'Su “baltais lo
pais”. Pačių lietuvių; laikraščiai 
Lietuvoje karo cenzūros iškan
džiotas vietas yra priversti kuo 
nors užkamšyti, kad “baltų lo
pų” straipsniuose nė žymės ne
būtų.] /

Bankininkė* nuteista 4 
metamskalėjimo«nž 

pavogimą $39,320

Gaisras sun a i kino 
1 “ ‘Arięriklfelenkų 

kolegiją
CAMBRIDGE SPRINGS, Pa., 

sausio 21. — Gaisras sunaikino 
čia lenkų susivienijimo (Zwią- 
zek Narodowy Polski) Kolegi
ją su jos muziejum. Ugnies pa
daryti nuostoliai, sako,x siekią 
arti .milijono dolerių/ ;

Kolegijos valdininkai - sako, 
kad ugny žuvę taip pat bran
gių dokumentų, tarp jų Jurgio 
Washingtono korespondencija 
su kai kuriais žymiais lenkais, 
padėjusiais jam Amerikos re
voliucijoje, už kurią Lenkijos 
valdžia, sako, siūlius $50,000.

Sovietija siunčia Vo 
Riečiams $5,000,000 

aukso
RYGA, sausio 21. — Vakar 

vakarą į Rygą atėjo iš sovią- 
tijos antras didelis siuntinys 
aukso — 116 dėžių, bendrai $5,- 
000,000 vertes, — siunčiamas 
į Vokietiją. Auksas buvo per
kraustytas j vokiečių traukinį,' 
einantį j Berlyną. '

Traukinį su auksu iš Rusi
jos iki Latvijos ' sienos lydėjo 
penkiasdešimt čekos agentų, 
apginkluotų kulkosvaidžiais.

MIAMI, Fla., sausio 21. — 
Amerikos Darbo Federacijos, 
vykdomosios tarybos laikomas 
čia šuvažiayimąs kreipėsi į 
Kongj^ą ^eP»rta-
ment^ galvas, ragindama • ne- 
bevilkinti ilgiau, bet tuojau 
pradėti įvairius statybos dar
bus skaudžiai nedarbo padėčiai 
pagerinti. ; , ' '. •

Wm. Spencer, Federacijos 
statybos amatų sekretorius, sa
vo pranešime tarybai sako, kad 
vhldžia ly£ tyčia savo staty
bos programo vykdymą kažko 
atidėlioja, nepradedama darbų. 
Ligi ji prisiruošiąnti ir, galų 
gale, pradėsianti, gal bu.t tada 
ir krizis busiąs praėjęs, o tuo
met, užuot padėjus bedar
biams, ji tik konkuruosianti su 
privatiniais statytojais.

Federacijos taryba pasisakė 
taip pat ir'už griežtų imigra
cijos suvaržymą. Savo priimtoj 
rezoliucijoj ji sako: '• ;

“Taryba mano, kad imigra
cija turi būt visai sustabdyta 
tol, kol visi Jungtinių Valsty
bių darbo žmonės, kurie yra 
be darbo, bus aprūpinti darbu. 
Nėra nė kokios prasmės įsilei
sti tūkstančius darbo ieškan
čių svetimšalių, kuomet turime 
milijonus savo darbininkų be 
darbo.” / *

Tikina, kad sovieti- 
joje nesą baudžia

vos darbo
...•v*

Ma-

VARŠUVĄ, sausio 21.—Trys 
sovietų Rusijos piliečiai, ku
riems pasisakė pereiti šieną ir 
atvykti į Vilnių; pasakoja šiur
pių dalykų apie sąlygas, ku
riom -viešpatauja sovietinėje 
Baltgudijoje. / ‘ '

Vienoj kolektyvinėj koįnunoj, 
kuri buvo įsteigta praeito «lap
kričio mėnesį Borisovo ^apskri
ty, trys vaikai badu mir£ Bol
ševikiška propaganda moliyklo- 
se prisidėjus prie didelio mo
kyklas lankančių vaikų demp- » 
ralizavimn. Mergaičių Rožės 
Luksemburg mokykloje Boriso
ve gydytojų komisija nustatė, s 
kad - iš 260 lankančių tą mo
kyklą mergaičių, 190 yra už
sikrėtusios venerinėmis ligo
mis. Panašiai yra ir kitose mo- ' 
kyklose.

Pabėgėliai sako, kad kolek- 
tivizacija kelia valstiečiuose at-' 
kaklų priešinimąsi, dėl to nuo
latos įvyksta skaitmeningų 
areštų ir sušaudymų.

Oficiali sovietų statistikai 
parodo, kad per pirmus praei
tų 1930 metų dešimt mėn'ėsių 
buvo 1,768 valdžios trobesių 
ir įstaigų padegimo atsitikimai, 
328 ginkluoti maištai, 156 pa
sikėsinimai prieš komunistų va
dus ir valdininkus, 15 slaptų 
policijos agentų nužudymų ir 
9 sovietų valdininkų prapuoli
mai be pėdsakų.

EAST ŠT. LOUIS, III., sau
sio 21. • Mrs. Bess Olingėr, 
45, badkrotayusio Šhawnęe- 
towno City National Banko bu
vus \ kasininkė, kuri buvo ap
kaltinta pasisavirt imu $39,320 
banko pinigų, tapo nuteista 
ketveriems metams /kąlgjįhnę^^į

Nugriuvęs šnegas už
mušė 7 policininkus

MIUNCHENAS, Bavarija, sau
sio 21./—? Netoli nuų^ čia va
kar nugriuvęs nūo - kalno snie-

kus. Septyni jų. buvo atkasti 
nebegyvi,', aštuntasis skaudžiai 
sužalotas. v
Žemės drebėjimas Ja

voj; 6 žmonės žuvo
, ' / *!>-*" ..........

BATAVIJA, Java, sausio 21. 
— žiemei ėmus drebėti, Pro- 
peoke, centralinėj Jivoj, K su: 
griuvo fabriko kaminas. Šeši, 
žmonės ? buvo užmušti, o kele
tas kitų sužaloti. Dąug .ŽAlps 
drebėjimas padarė kitame mie-

gas užbarė aštuonis, policiniu-.

Penki žmonės užmušti 
traukinių kolizijoj "

< I'UI 1 1 J

VARŠUVĄ, sausįo *2L — 
Ties Gdynią, naujuoju lenkų 
uostu Baltijos juroj, pasažie- 
rinis traukinys, bėgdamas visų 
greitumu, įlėkė į krovinių trau
kinio/ lokontotyvą. Katastrofoje 
penki žiįionės buvo vietoj 
mušti, o keturiasdešimt du su
žaloti. :

• .. ............ ■■

MASKVA, sausio 21 
skvos Izyiestija paskelbė gautiį 
iš Archangelsko ilgą interviu 
su vienu Amerikos inžinierių, 
vadinamu'Volin, kur tasai in
žinierius tikrina, kad jis nie
kados nematęs priverstino dar
bo sovietų miško srityse.

Volin esąs vedėjas vienos 
miško traktorių stoties, 30 my
lių nuo Archangelsko. Jis dir
bąs miško trustui nuo praeito 
lapkričio 22 dienos, o į žiemius 
atvykęs gruodžio 10 dieną. In
terviu su Izvieštijų korespon
dentu Volin neva pasakęs:

“čia, tarp 300 darbininkų yra 
trisdešimt ar keturiasdešimt 
tremtinių,, bet visi jie dirba 
savo noru, dagi savo šventa
dienius aukoja industrializaci
jos fondui. Aš niekados nema
čiau nė kokių brutališkumų, to
dėl anglų laikraščių praneši
mai, busią žmonės, kurie at
sisaką dirbti, esą metami į duo
bes ir paliekami sušalti, yra 
juokingi... Akordinio darbo al
gos Jungtinėse Valstybėse'yra 
menkesnės, ne kaip čia,’ o dar
bo valandos ilgesnės, bet' kad 
produktingumas čia yra žemas, 
tai rusų darbininkas uždirba 
mažiau, ne kaipzAmerikos dar
bininkas.”

• | ■ > jįy '<► '

RUsija turinti per 
. daug duonos; veš

i užsienius
BERLYNAS, sausio 21. — 

Berlyne gautame oficialiame so
vietų ekonominiame biuletene 
černov^s, veikiąs tiekimo ko
misaras, praneša, kad sovietų 
valdžia dabar turinti daug dau
giau -grudų, išteklių, ne kaip 
Rusijos gyventojai galį suvar
toti, o todėl tų grudų pervir
šius busiąs eksportuotas į už
sienius parduoti.

Naujas praloto Olšaus
ko malonės prašymas
t —<■

KAUNAS.

štely, Bomiajoe

“Miręs” t Meksikas - ug- 
niakalnis ima atgyti

.. ’ :------ ------- —

GUADALAJARA, Meksika, 
sausio 21. — Netoli nuo čia 
esąs Colli ugniakalnis, Kuris per 
šimtmečius nebeveikė, dabar 
ima atgyti. Vakar iš kratero 
pradėjo verstis durnai ir sieros 
garai, nuo< kurių buvo visas 
miestas aptemęs.

r t; . si ’
■y '■ '
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Audra Juodojoj juroj
ISTANBŪUAS, Turkija, sau- 

Jau ketvirta dienfc 
' juroj siaučia 

smarkios audros. ; Zonguldakė 
milžiniškos vilnyk ' sunaikino 
laivų statyklas ir daug1 mažų 
laivųų sudaužė. Kiek žinoma,, 
trys žvėjai prigėrė.

šio 21.
kaip Juodojoj

Kiek Lietuva suvartoja 
cukraus

• ' / 1 J.r ■ ( ■

KAUNAS. — Per metus Lie
tuva suvartoja* apie 30 mili
jonų kilogramų- Vienam Lie
tuvos gyventojui išpuola apie 
13 kilogramų.

Kad tą kiekį pagamintų, rei
kia apsėti 10 tukst. ha cukri- 
niais. runkeliais, kurių reikia 
suimti apie 5' mil/centnerjų.

e, -

Pralotas Ol
šauskas padavė naują malonės 
prašymą, kurio . turinys toks 
pat, ką ir anksčiau jo rašytų 
malonės prašymų: pralotas Ol
šauskas išskaičiuoja visus savo 
nuopelnus tautai ir bažnyčiai 
ir prašo pasigailėti. Jis rašo, - 
kad į anksčiau paduotus pra
šymus dar negavęs atsakymo, 
bet vis dėlto norįs, kad Vytau
to didžiojo metais bausmė ir 
jam butų dovanota.

Manoma, kad ir šis praloto 
Olšausko prašymas tikslo nepa
sieks, nes atatinkamos valsty: 
bines įstaigos praloto Olšausko 
malonės prašymams neduoda 
eigos kol jo bylą nėra išspren
dęs bažnytinis teismas.

Prūde prigėrė tarnaitė
čekaičio gy v. 

vilko v. prūde

amžiaus.

Paupio k. Erž- 
prudė nuskendo tarnai- 

Ereckaitė, 20 metų
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T. Sąjungos Taryba Svarsto 
Vokiečių- Lenkų Bylą

*' \ >

Curtius kaltina lenkus terorizavimu vokie
čių Augštojoj Silezijoj - Zaleskis sako, 
kad kaltinimai esą labai perdėti

GENEVA, Šveicarija, sausio 
21. ■ — Šios dienos Tautų Są
jungos tarybos posėdy Julius 
Curtius, Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris, formaliai 
protestavo prieš lenkų žiauru
mus su vokiečių tautine mažu
ma Augštojoj Silezijoj.

Kalbėdamas per keturiasde
šimt minučių, Curtius kaltino 
lenkus, kad per .praeitus lap
kričio mėnesį rinkimus į Len
kijos seimą jie vartoję smurto 
priemonių ne tik prieš vokie
čius, bet ir prieš kitas tauti
nes mažumas, ypačiai prieš uk
rainiečius Rytų Galicijoje. Ne 
tik jų rinkimo teisės buvę pa
tremptos, bet jie buvę įvairiais 
kitais budais grumojami ir te
rorizuojami.

Curtius privedė daugybę in
cidentų, kur lenkų “insurgen-. 
tų” bandos užpuldinėjo vokie
čius, mušė juos ir spardė.

Tie “insurgentai,” pasak Vo
kietijos užsienių reikalų minis- 
terio, esą pusiau kareiškos len
kų Organizacijos nariai, kurių 
Augštojoj Silezijoj esą apie 40 
tūkstančių. Per,, rinkimus jie 
verkę glaudžiame kontakte su. 
lėnkų vyriausybę, . kurjps 
kymų jie klausę. Todėl, kai jie 
vartoję, smurtą prieš vokiečius, 
lenkų policija ir kitokiu’ vy
riausybė nieko smurtininkams 
nedarę.

Baigdamas savo kaltinimus, 
Curtius pasakė, kad-Lenkų rin
kimų sistema turinti būt pa
keista ; husikaltę valdininkai 
turį būt nubausti; turinti būt 
padaryta bešališka investigaci- 
ja ir “insurgentų” pavojus pa

Bjaurioji Lenkijos 
statistika

57,100,000 litrų degtinės už 
713,750,000 auksinų išgėrė Len
kijos gyventojai 1929 metais.

2,300,000,000 auksinų suima 
Lenkų iždas pajamų iš alko
holio ir tabako.

52,291 spirito parduotuvė 
Lenkijoj.

99,0(X> girtų kasmet areštuo
jama Lenkijoj.

150 litų valstybinių skolų ten
ka kiekvienam lenkui.

34,000 benamių žmonių per
eina Varšuvoj per nakvojamus 
namus.

1,562,322 našlaičių surašyta 
Lenkijoj.

200,000 Lenkijos gyventojų 
serga trachoma.

70,000 Lenkijos gyventojų 
miršta džiova kasmet. '

1,000,000 venerikų buvę Len
kijoj 1919 m.
16,000 aklų, *34,000 kurčių ne-

O R R S,i
Chicagai ir apielinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pro- 
našauja: •*

Bendrai gražu; šiltėja; vidu
tiniai pietų krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 6° ir 18° F. .. '

šiandie saulė teka 7:12, lei
džiasi 4:51. Mėnuo leidžiasi 
8:39 vakaro.

šalintas. Kitaip, sakė jis, pa
saulis padarysiąs išvadą, kad 
tautinės mažumos neturi ne 
kekių apsaugos teisių, pasau
lio taikos reikalas nukentėsįąs 
ir pati Tautų Sąjunga prara- 
sianti savo prestižą.

Zaleskis atsako i Vokiečiu 
kaltinimus

Į Curtiaus kaltinimus atsa
kė Lenkų užsienių reikalų mi
nisteris Zaleskis. Jo kalba iš 
viso buvo taiki.

Zaleskis prisipažino, kad Au- 
gšstojoj Silezijoj per rinkimus 
buvę kai kuriu ekscesų, bet 
tai parėję iš to, Vokietijos pa
šonėj gulinčio, krašto gyvento
jų susinervinimo'. Bet jeigu 
tautinei vokiečių mažumai esan
ti reikalinga apsauga, tai ta 
apsauga esanti reikalinga , jai 
nuo vokiečių antroj sienos pu
sėj, kurie nuolatos ją jaudiną. 
Neramumų per rinkimus buvę, 
tačiau užsienių spaudos prane
šimai apie juos buvę labai per
dėti ir Vokiečių vyriausybė bu
vus neteisingai painformuota.

Zaleskis pasakė, kad Lenkų 
vyriausybė jau daranti žings
nių nubausti tuos,, kiirie nusi
kaltę smurto darbais, o tiems, 
kurie dėl to nukentėję, busiąs 
sumokėtas atlyginimas: Jis~ pa
sakė, kad į šį dalyką kištis 
Tautų Sąjungai nesą reikalo.

“Tautų Sąjungos taryba tu
ri spręsti pasaulinės svarbos 
problemas,” pareiškė Zaleskis, 
“ir nėra nė kokio reikalo pa
versti ją vietos taikos teisėju, 
kad susivaidijusių kaimų bylą 
spręstų.”

bilių, 25,000 bekojų ar beran
kių surašyta Lenkijoj.

17,000 mažamečių prasikal
tėlių Lenkijoj (iš to Varšuvoj 
4,0()0).

48,000 vaikų nė metų nesu
laukusių Lenkija laidoja kas
met,.

84,000 nevispročių Lenkijoj.
952 banditai, sušaudyti Len

kijoj per 10 nepriklausomybės 
metų (banditai padarę 24,000 
užpuolįmų, per kuriuos užmuš
ta 12,272 asmęnys). \

12,000 vagių ir kriminalistų 
policijos sekiojamų gyvena Vil
niuje (jų tarpe esą 8,000 žy
dų).

43% analfabetų Lenkijoj 
(Varšuvoj 17%, Lodzėj 14% 1).

1) Palygink: Leningrade 
13%, Maskvoj 22%., - [LŽ.]

Du suomių laivai susi
dūrė Temzoj; pasa- 

žieriai išgelbėti

LONDONAS, sausio \21. —- 
Praeitą, naktį Temzos upėje su
sidūrė Suomių garlaivis Sirius 
su kitu suomių garlaiviu, Ota
va. Stipriai nukentėjęs garlai
vis Sirius teko išvilkti seklu
mom kad nepaskęstų.

Visi pasdžieriai ir įgulos žmo
nės buvo -išgelbėti.

Šokėja Anna Pavlovą 
rimtai susirgo

HAAGA, Olandija, sausio 21. 
— Garsi šokėja Anna Pavlovą 
rimtai i serga pleuritu.

[Atlantic and Pacific Phqto]

Michigan Citty Ind. — Indianos valstijos kalėjimas, kur neseniai įvyko kalinių riaušes ir ban- 
į ... . dymas pabėgti. ■ • ’ %

Lietuvos žydai šau
kiasi į pasaulio žy

dus dėl pagalbos
Lietuvoj esą tūkstančiai nepi- 

liečių žydų, kuriems greitai 
nebebusią galima /Lietuvoj 
gyventi

i viso., pašau
dami. pagalbos. 
omą, kad tie- 
išleidus naują 

einant, nuo

Lietuvos žydų vadai Kaune 
per savo telegrafo agentūrą iš
leido atsišaukimą į 
lio žydus, pri 
Atsišaukime 7 š 
tuvos valdžia 
įstatymą, kuriuo 
ateinančių 1932 metų pradžios 
nė vienas svetimšalis, kuris ne
sąs Lietuvos pilietis,negalės 
niekur gauti darbą ar tarny
bą, nei užsiimti bet kokiu ama
tu ar verslu. O kadangi Lie
tuvoje esą dešimtys tuksian
čių 'žydų, kurie nesą'nei /Lie
tuvos, nei kurio kito krašto pi
liečiai, tai jie nebeturėsią nė 
kur pasidėti. Vienintelė viltis 
besanti, tai kad Lietuvos vy
riausybei būtų padaryta įtakos 
taip, kad žydams butų suteik
ta pilietybė, juo kad dauguma 
jų jau seniai Lietuvoj gyve
ną.

“žydų laikraščiai Kaune,sa
ko žydų telegrafo agentūra, 
“šiandie [sausio 20 dieną] iš
ėjo su dideliais baltais, cenzū
ros iškandžiotais, lopais redak
ciniuose straipsniuose, kuriuo
se buvo protestuojama prieš 
Kauno apskrities policijos vir
šininko Oficialų pranešimą, jo- 
gei nuo 1932 metų sausio 1 
dienos nė vienam svetimšaliui 
nebebus leista dirbti Lietuvo
je. -Pranešime įspėjama suin
teresuotas firmos, kad jos lai
ku pasirūpintų sau reikiamus 
specialistus, kurių vis) turi būt 
Lietuvos piliečiai.”

v [Matyt, žydų laikraščiams 
leista išeiti ir *šu “baltais lo
pais”. Pačių lietuvių <ląikraščiai 
Lietuvoje karo cenzūros iškan
džiotas vietas yra priversti kuo 
nors užkamšyti, kad “baltų lo
pų” straipsniuose nė žymės ne
būtų.] ... ' ' .

Bankininkė nuteista 4 
metams kalėjimo«MŽ 

pavogimą $39,320 J 
' ■ .......... ' ' <• '

EAST &T. LOUIS, III., sau
sio 21. • Mrs. Bess Olingėr, 
45, baūkrotayusio Šhawnee- 
to\vno City National Banko bu-; 
vus karininkė,- kuri buvo ap* 
kaltinta pasisavinimu $39,320 
banko pinigų, tapo nuteista 
ketveriems metams kalėjimo, stely, Bomiajoe.

Palestinoje siautė 
smarkios audros

JERUZOLIMĄS;,' Palestina, 
sausio 21. — Vakar Palestino
je siautė smarkios audros, pa
dariusios daug žalos. Elektros 
kabeliai buvų nutraukti ir vie
nas žmogus užmuštas. Jafos 
uoste apie trisdešimt krovinių 
valčių buvo sudaužytos i arba 
paskandintos, o uosto kontoros 
ir sandėliai užtvindyti.

t

Gaisras sun a i k i n o
1 Amerikdsslenkų 

kolegiją
CAMBRIDGE SPRINGS, Pa., 

sausio 21. — Gaisras sunaikino 
čia lenkų susmėnij imo (Zwią- 
zek Narodowy Polski) Kolegi
ją su jos muziejum. Ugnies pa
daryti nuostoliai, sako,x siekią 
arti .milijono dolerių.' i

Kolegijos valdininkai - sako, 
kad ugny žuvę taip pat bran
gių dokumentų, tarp jų Jurgio 
Washingtono korespondencija 
su kai kuriais žymiais lenkais, 
padėjusiais jam Amerikos re
voliucijoje, už kurią Lenkijos 
valdžia, sako, siūlius $50,000.

Sovietija siunčia Vo
kiečiams $5,000,000 

aukso

siunčiamas

RYGA, sausio 21. — Vakar 
vakarą į Rygą atėjo iš sovįe- 
tijos antras didelis siuntinys 
aukso — 116 dėžių, bendrai $5/ 
000,000 vertės, 
į ‘Vokietiją. Auksas -buvo per
kraustytas į vokiečių traukinį,' 
einantį į Berlyną. '

Traukinį su auksu iš Rusi
jos iki Latvijos ’ sienos lydėjo 
penkiasdešimt čekos agentų, 
apginkluotų kulkosvaidžiais.

Nugriuvęs snegas už
mušė 7 policininkus

MIUNCHENAS, Bavarija, sau- 
___ Netoli nuo čia va-šio ’ 2 L . r.
kar nugriuvęs nūo kalno snie
gas užbarė, aštuonis ' policiniu-, 
kus. - Septyni jų buvo atkasti 
nebegyvi, aštuntasis skaudžiai 
sužalotas.
Žemės drebėjimas Ja

voj; 6 žmonės žuvo
PATAPTA, Javą, sausio 21, 

— Žemei ėmus drebėti. Pro- 
peoke, centralinėj J&voj, ;.su: 
griuvo fabriko kaminas. $eši 
žmonės t buvo užmušti, o kele
tas kitų sužaloti. Daug žalos 
drebėjimas padarė kitame mie*

ADF. ragina krašto 
valdžią urnai pradėt 

statybos darbus
Reikalauja taipjau 

stabdyt imigraciją, 
riko j nebeliks nė 
ęlarbio

Visai su- 
ligi Ame- 
vieno bė

Fla., sausio 21. —
Darbo Federacijos

MIAMI, 
Amerikos 
vykdomosios tarybos laikomas 
čia šuvažiayimas kreipėsi | 

ir?9 departa- 
mentų galvas, ragindama ’ ne- 
bevilkinti ilgiau, bet tuojau 
pradėti įvairius statybos dar
bus skaudžiai nedarbo padėčiai 
pagerinti. ; \ ■

Wm. Spencer, Federacijos 
statybos amatų sekretorius, sa
vo pranešime tarybai sako, kad 
valdžia lyg- tyčia savo staty
bos programo vykdymą kažko 
atidėlioja, nepradedama darbų. 
Ligi ji prisiruošiąnti ir, galų 
gale, pradėsianti, gal bu.t tada 
ir krizis busiąs praėjęs, o tuo
met, užuot padėjus bedar
biams, ji tik konkuruosianti su 
privatiniais statytojais.

Federacijos taryba pasisakė 
taip pat ir'už griežtų imigra
cijos suvaržymą, Savo • priimtoj 
rezoliucijoj ji sako:

“Taryba mano, kad imigra
cija turi būt visai sustabdytą 
tol, kol visi Jungtinių' Valsty
bių darbo žmonės, kurie yra 
be darbo, bus aprūpinti darbu. 
Nėra nė kokios prasmes įsilei
sti tūkstančius darbo ieškan
čių svetimšalių, kuomet turime 
milijonus savo darbininkų be 
darbo.” *

Penki žmonės' užmušti 
traukinių kolizijoj "

VARŠUVĄ, sausio ^21. — 
Ties Gdynią, naujuoju lenkų 
uostu Baltijos juroj, pasažie- 
rinis traukinys, pėgdamas visu 
greitumu, įlėkė į krovinių trau
kini^ lokomotyvą. Katastrofoje 
penki žiponės buvo vietoj ūž^ 
mušti, e keturiasdešimt du su
žaloti. s

“Miręs” . Meksikos ug- 
niakalnis .ima atgyti

■’ ..J '- ■ 1 "h... ...... - ■; .

■ GUADALAJARA, • Meksika, 
sausio 21. ■ ■ Netoli nuo čia 
esąs Colli ugniakalriis, kuris per 
šimtmečius nebeveikė, dabar 
ima atgyti. Vakar iš kratero 
pradėjo verstis durnai ir sieros 
garai, nuo^ kurių buvo visas 
miestas aptemęs.

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 21. — Tūkstančiai meksi- 

ikiečių vakar prieš pietus buvo 
labai nustebinti pasirodymu 
saulėtame danguj skaisčiai ži
bančios žvaigždės. Buvo viso
kių visokiausių spėliojimų ir 
baimingų pranašavimų. Bet Ta- 
1'ubąjos 
ringus 
nešus, 
niekas 
netą.

observatorija prieta- 
žmones nuramino, pra- 
kad ką jie matė, buvo 
kita, kaip Veneros, pla-

Maskva siunčianti 
užsienin 300 agen
tų riaušių kurstyt
BERLYNAS, sausio }21.—Po

licija čia stropiai ieško specia
lių’ sovietų emisarų, tariamai 
atsiųstų didelėms bedarbių 
riaušėms sukurstyti vasario mė
nesį.

Gautais iš < Rygos praneši
mais, sovietai siunčią į užsie
nius tris šimtus paringtų emi
sarų, kurių dhrbas busiąs su
kelti vienu kartu didelius nera
mumus visuose svarbiausiuose 
pasaulio kraštuose, jų tarpe 
Jungtinėse Valstybėse. Nera
mumų laikas esąs nustatytas 
vasario 25 dieną.

Tikina, kad sovieti- 
joje nesą baudžia

vos darbo
> — ... &

MASKVA, sausio 21.* — Ma
skvos Izviestija paskelbė gautą 
iš Archangelsko ilgą interviu 
su vienu Amerikos inžinierių, 
vadinamu' Volin, kur tasai in
žinierius tikrina, kad jis nie
kados nematęs priverstino dar
bo sovietų miško srityse.

Volin esąs vedėjas vienos 
miško traktorių stoties, 30 my
lių nuo Archangelsko. Jis dir
bąs miško trustui nuo praeito 
lapkričio 22 dienos, o į žiemius 
atvykęs gruodžio 10 dieną. In
terviu su Izviestijų korespon
dentu Volin neva pasakęs:

“Čia, tarp 300 darbininkų yra 
trisdešimt ar keturiasdešimt 
tremtinių, bet visi jie dirba 
savo noru, dagi savo šventa
dienius aukoja industrializaci
jos fondui. Aš niekados nema
čiau nė kokių brutališkumų, to
dėl anglų laikraščių praneši
mai, busią žmonės, kurie at
sisaką dirbti, esą metami į duo
bes ir paliekami sušalti, yra 
juokingi... Akordinio darbo al
gos Jungtinėse Valstybėse' yra 
menkesnės, ne kaip čia,’ o dar
bo valandos ilgesnės, bet' kad 
produktingumas čia yra žemas, 
tai nišų darbininkas uždirba 
mažiau, ne kaip' Amerikos dar
bininkas.”

, Audra Juodojoj juroj
ISTANBŪLAS, Turkija, sau- 

sib 21 
kaip Juodojoj juroj siaučia 
smarkios audros. . Zonguldakė 
milžiniškos vilnys sunaikino 
laivų statyklas ir daug mažų 
laivųų sudaužė. Kiek žinoma,, 
trys žvėjai prigėrė.

.. ‘ . .y----------- r

Kiek Lietuva suvartoja 
cukraus

. 1 . ■ V

KAUNAS. — Per metus Lie
tuva suvartoja'^ apie 30 mili
jonų kilogramų. Vienam Lie
tuvos gyventojui išpuola apie 
13 kilogramų.

Kad tą kiekį pagamintų, rei
kia apsėti 10 tukst. ha cukri- 
niais. runkeliais, kurių reikia 
suimti apie 5 mil/centnerjų.

jau ketvirta diena 
juroj

K* ^gėĮiąi. sako 
apie padėti sovietų 

Baltgudijoje
VARŠUVĄ, sausio 21.—Trys 

sovietų Rusijos piliečiui, ku
riems pasisakė pereiti šieną ir 
atvykti į Vilnių; pasakoja Šiur
pių dalykų apie sąlygas, ku
rios. ^viešpatauja sovietinėje 
Baltgudijoje. ’• -

Vienoj kolektyvinėj komunoj, 
kuri buvo įsteigta praeit/) lap
kričio mėnesį Borisovo v apskri
ty, trys vaikai badu mir£ Bol
ševikiška propaganda molįyklo- 
se prisidėjus prie didelio mo
kyklas lankančių vaikų demp- » 
ralizavimo. Mergaičių Rožės 
J.uksemburg mokykloje Boriso
ve gydytojų komisija nustatę, v 
kad iš 260 lankančių tą1 mo
kyklą mergaičių, 190 yra už
sikrėtusios venerinėmis ligo
mis. Panašiai yra ir kitose mo
kyklose.

Pabėgėliai sako, kad kolek- 
tivizacija kelia valstiečiuose at-' 
kaklų priešinimąsi, dėl to nuo- . 
latos įvyksta skaitmeningų 
areštų ir sušaudymų.

Oficiali sovietų statistikai- 
parodo, kad per pirmus praei
tų 1930 metų dešimt mėnesių 
buvo 1,768 valdžios trobesių 
ir įstaigų padegimo atsitikimai, 
328 ginkluoti maištai, 156 pa
sikėsinimai prieš komunistų va
dus ir valdininkus, 15 slaptų 
policijos agentų nužudymų ir 
9 sovietų valdininkų prapuoli
mai be pėdsakų.

daug duonos; veš 
Į užsienius

BERLYNAS, sausio 21. — 
Berlyne gautame oficialiame so
vietų ekonominiame biuletene 
Černov^s, veikiąs tiekimo ko
misaras, praneša, kad sovietų 
valdžia dabar turinti daug dau
giau -grudų. išteklių, ne kaip 
Rusijos gyventojai galį suvar
toti, o todėl tų grudų pervir
šius busiąs eksportuotas į už
sienius parduoti.

Naujas praloto Olšaus
ko malones prašymas
KAUNAS. Pralotas 01-A 

šauskas padavė naują malonės 
prašymą, kurio . turinys toks 
pat, ką ir ^anksčiau jo rašytų, 
malonės prašymų: pralotas Ol
šauskas išskaičiuoja visus savo 
nuopelnus tautai ir bažnyčiai 
ir prašo pasigailėti. Jis rašo, 
kad į anksčiau paduo’tus pra
šymus dar negavęs atsakymo, 
bet vis dėlto norįs, kad Vytau
to didžiojo metais bausmė ir 
jam butų dovanota.

Manoma, kad ir šis praloto 
Olšausko prašymas tikslo nepa
sieks, nes atatinkamos valsty: 
binės įstaigos praloto Olšausko 
malonės prašymams neduoda. 
eigos kol jo bylą nėra išspren
dęs bažnytinis teismas.

Prūde prigėrė-tarnaitė
čekaičio gyy. Paupio k. Erž

vilko v. prūde nuskendo tarnai
tė Jadzė Ereckaitė, 20 metų 
amžiaus.

LIETUVON
. Siunčiame Pinigus 

Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai ---

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO. ILL. .
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Detroit, Mich.
Kokių geros Širdies žmonių 

esama

dolerių ir apie 350

desėtkus dolerių. Tai 
paskola! O ką pas-

“Vilnies** No. 14 Vinkšna ra
šo: “Detroito pilietinimo kliu- 
bas yra turtingiausia vietos 
lietuvių organizacija. Turi pini
gų arti 10 tūkstančių dolerių. 
Laiko juos banko j e. Dabar 
skaudaus ekonominio krizio lai
ku, bedarbiai, to kliubo nariai, 
galėtų gauti paskolą iš kliubo. 
Bet ne, tas negalima ‘pagal jų 
konstituciją’ ”.

Ar matote, kokių gerų žmo
nių esama. Vinkšna * verkia 
apie bedarbių vargus, kaip 

\ šventas Jeranijušas, neradęs 
savo ožkos. Bet jis negali su
prasti, kad L. P. Kliubas nėra 
kokia skolinimo bendrove, ale 
savišelpinė organizacija. O ant
ra, jeigu Lietuvių Pilietinimo 
Kliubas ir skolintų savo na
riams pinigus, • tai po kiek ga
lėtų paskolinti, turėdamas 10 
tūkstančių 
narių.

Po kelis 
bent butų
kui veiktum be pinigų? Vinkš
na rašo iš kliubo metinio susi
rinkimo, bet, turbut, ausis bu
vo užsikimšęs, kad negirdėjo 
finansų sekretorės 4 metų fi
nansinės apžvalgos, kuri paro
do, kad kliubos nariais paaugo, 
bet finansiniai nupuolė. Keturi 
metai atgal kliubas turėdavo i- 
eigų virš 6 šimtų dolerių, o per 
praeitus metus vos 4 šimtus, 
—ir tai gerai, kad nebuvo nė 
vieno mirusio. O jeigu butų 
keletas mirusių ir keletas 
stambesnių ligonių, tai kliubas 
butų turėjęs deficito.

Tolinus geraširdis Vinkšna, 
aprašydamas apie kliubo ren
giamą bedarbiams vakarą, sa
ko, kad kliubas “šaukiasi visuo
meninės pagelbos”.

Kliu basi nesišaukia visuome
ninės pagelbos, o tik garsina 
savo rengiamą vakarą. Atsi
šaukimas i visuomenę ir garsi
nimas tarp vietinių yra du 
skirtingi dalykai. Ir tai, jei
gu to rengiamo vakarį pelnas 
butų skiriamas “abelnai bedar
biams’’ Jai butų kas kita, o 
dabar “tik keletos narių bedar
bių naudai”. Supraskit, jeigu 
kliubas- visą vakaro pelną ir 
dar iš (janko išimtų kokj 100 
dolerių ir paaukautų komuniš- 
tų bedarbių tarybai ant Grand- 
River 
dabar 
narių 
tarpe
daugiau nei po metus laiko, nes 
ir metiniam susirinkimui ne
kuriu prisiuntė laiškus, prašy
dami paliuosavimo nuo mokes- 

Tai tokiems, anot Vinkž- 
ncreikia ir “atrodo, kad

Avė., tai butų gerai, o 
kliubas, rengia tik savo 

bedarbių naudai, kurių 
yra tokių, kurie nedirba

čių. 
nos, 
šiam kliubo užmanymui vietos 
lietuviai, suprantanti savo kle- 
sos reikalus, nepritars”. Pir- 
miaus Vinkšna rūpinosi net 
kliubo bedarbių paskolomis, o, 
ant galo, patį kliubą ir kliubo 
bedarbius diskredituoja. Puikus 

. “susipratęs” darbininkas,—nėr 
ką sakyti. f

Vinkšna, štai ką aš tamstai 
pasakysiu: L. P. Kliubas per 20 
metų sugebėjo tvarkytis ir su
krovė 10 tūkstančių dolerių be 
tokių paramos, kaip tamsta. 
Ir pirmiau, negu rašysi kliubųi 
patarimus, —kaip kliubas turi 
šelpti bedarbius, — parašyk, 
kaip šelpia bedarbius komunis
tų kontroliuojamos draugijos. 

, Aukščiausios Prieglaudos vie
tinė kuopa, Keistučio draugija, 
—juk tai yra kontroliuojamos 
tokių “susipratusių”, kaip 
tamsta,
bedarbius narius? 
skolų suteikėte 
biams nariams? 
rašydami savo 
tiems patarimų
bedarbių, kiek jus, “susipratę” 
bolševikai, sušelpėte Amerikos

ir
Kiek sušelpėte savo 

Ir kiek pą- 
savo bedar- 

Arba abelnai 
“Vilny’’ k|- 
apie šelpimą

bedarbių šiame 
bėą męipęnte?

Jeigu jus su 
nesušelpėte nė

baisiame bėdai*-

dolerių 
Lietuvos 
tai kiek

3,000 
vieno

baduolio sermėgiaus,
(jeigu jums L. P. Kliubas pa
vestų 10 tūkstančių dolerių) 
sušelptume! Amerikos baduo- 
lių? Juk Amerikoj gyvenimo 
reikmenys yra brangesnės!

—Pirmienas.

Toronto, Ont.
Darbai

Keliolika metų atgal Toronto 
miestas buvo geniausias mies
tas gauti darbą, nes miestas 
nepaprastai augo ir buvo reika
laujama tūkstančiai darbininkų 
statybos darbams. Vėlius visi 
tie. darbininkai ir daug naujų 
stojo prie darbo naujose dirb
tuvėse, kurių yra čia daugiau, 
negu kuriame kitame Kanados 
pdeste. Šiuo tarpu, darbams 
Sumažėjus, tūkstančiai žmonių 
stačiai badauja ir miesto val
dyba maitina' visus vedusius 
senus Toronto gyventojus, o 
visi kiti labai sunkioje padėtyj. 
Sausio 19 dįeną ukrainiečiai 
komunistai surengė bedarbių 
demonstraciją eiti i miesto sa
lę prašyti duonos ir kartu pa
gerbti “tavorščių”, kaip jie sa
ko, “genijų” Leniną.

Labai keista, nes šių dienų auk
štos Kanados kultūros anglai 
pasiekė tik dėka laisvei, demo- 
kratybei, solidarumui ir moks
lui, o ignorantai komunistai ti
ki, kad dar galima “pagerinti’-’- 
sekant teroristo Lenino dema
gogiją.—Gynėjas.

Toronto, Kanada
Miestas

rodo, viąųr metasi akysna gra
žios jfezidenąijos; čia yra iįyi 
didžiaų^Įps pasaulyje departa- 
męntinčs krautuvės. Nakties 
metu geriausią! apšviestas 
miestas Amerikoje, čia yra di
džiausias York hotęlis ir kele
tas aukščiausių trobesių Britų 
Imperijoje. Visas Torontas 
užima 40 ketvirtainių mylią 
plotą, čia yra 5601 mylių, ilgio 
gątviųl Torpnfo ųniversitętąs’ 
yra antras didžiausias Britų 
Imperijoje, čia įvyksta dv- 
džįąusią pasaulyje gyvulių pa
roda ir Kanados tautinė paro
dau kurios bu Va kas meti, čįa 
yrą daugybė psbrkų, du muzie
jai, viešų knygynį net kelipIB 
kafc daug grąžįų teatrų. Toron
to salo j e yra parkas, kuris sa
vo sveiku oru yrą atsižymėjęs 
visame pasaulyje. Kuomet dąr- 
bai gerai ęiną, |aį Toronte kai
po Kanados prekybos ir pra
monės centre yrą daug galimy
bių praturtėti, beį šiais męr 
tais, tai ir čia, keli tūkstantiai 
bedarbių alkani slankioja.

Lietuvos Generąliuio 
Kombta 

Šimai
Klaipėdos naujokai

1930 ’ m. rudenį pirmą sykį 
imami Lietuvos kariųoųieųėn 
Klaipėdos Krašto naujokai. 
Štai koks pasirodė jų.-lietuviš
kumas :

Klaipėdos miesto iš viso, 309. 
Lietuviškai kaba 100, supran
ta 18, nesupranta 191.

Klaipėdos apskr.* viso 214. 
Lietuviškai kalba 186, supranta 
—, nesupranta 28.

Šilutės apskrities viso 260. 
Lietuviškai kalba 148, supran
ta 11.

Pagėgių apskrities viso 212. 
Liętuviškąj kalba 123,. supran
ta 8, nesuprantą 81. „

Iš viso Klaipėdos Krašto 995 
naujokai. Lietuviškai kalba 
563, supranta 31, nesupranta

Apskritai imant, iš 1000 jau
nų vyrų, 600 kalba lietuviškai,

gi 400- Įie^uvi^kęi nemoka. Ne
abejotiną, kąd laikui bėgąnt 
lietųviškąr pramoks ir šie pas- , 
.tavieji, ; ,

II. PAISOMA:

Kilusieji iŠ Šiaulių miesto ir 
apskritas, —* tęįjcitės pranešti 
savo /adresus. . '

Dayidonįs, Vil^ęraą, 35 m. 
amžiaus, kilęs iš. Šėtos valsč., 
•Kėdainių ąpsfe kęyo: 
24 d. išvykęs Kanądęn iš Ry
gos.

I Bakšysr Antanas, Ignų; sų- 
>ųųs, Amerikon atvykęs 1921 
metais ir ik į 1925 m. gyvenęs 

'45, ir 48 Sifnąjlęy St, New Bri
tam, ęonn. Ieško brolis Sijasys.

į Šlušnis, Steponas, Amerikoje 
gyvenąs nuo, 19^2 ių., iki 1920 
m. gyvenęs 2222 Wilson St., 
Pittsburgh, Pa. Paieško V. 
Alušnis, Kląipėdoję.
j Dubinskas, Mykolas, apie 60 
m. amžiaus, Amerikon atvykęs 

jįj9į»4 m., gyvęnęs pas Virbic- 
jkųą, Jį59 Įngįeside Ąve., Wor-, 
cester, Mąss. irt dirbęs ūky.

Bogušaš, Antanas, Ąmerįkoji 
•atvykęs 1943 nj. ir 1926 m. 
įgyvenęs West Hąųoyer, ijMass. 
'ir dirbęs Hanover $ųbįęr ^°- 
į Povilonis, Povilas, miško 
pirklys, 1928 m. gyvenęs 1014 
S. Alabama Ąve,, Okmulges, 
Oklahoma. Ieško sesuo Ona.

Klicve ar Kliene, Antanas, 
seniau gyvenęs 5520 Mitcheil 
Avė., Detroit,- Mich., vėliau iš
vykęs i Westvilįe, III., turėjęs 
“gas filling” stoti.

• Jokubickai-Jonuškos, 'broliai 
Antanas, Mykolas ir Stasys, 
'Amerikoje virš 30 metų, adre
sai nežinomi.

Milinavičius-Milinaitis, Jonas, 
seniau gyvenęs 653 W. Bed-

tęįjcitės pranešti

tyood St., ir 822 Halina St., 
Baltlmore, Md.

j . Įeškantiej^ arba apie juos ką 
nors žinantieji malonėkite atsi- 
įe^ti„šiu.Q, adresu:
Coųsulate Gen. • of Lihtuanla, 

(15 Park Ręw, Nėw York City. 
—Lietuvos Gener, Konsulatas.

BUDAS PASIEKTI ŠALTĮ 
’ YRA PER VIDURIUS

; Kaip tik jus pagaunate šal
tį odos perai užsidaro; prą^ 
(kąita^imąs apsistoja. (pasai 
jir atmatos negali išeiti7 per 
jodą, štai kod,el jūsų daktaro 
ipiriųąą pą(ąrimas 'atsitiki- 
■ muose šalčio yra priimti švel
nų liuosųętoją; kaip cascara. 
Njedikali ąutoritętai pripažys- 
ta, kad ji tikrai sustiprina vi- 
djuriip muskulus. Jus galite 
gauti cąscarų jos maloniausioj 
j^ormojį ęascąrets saldainiuose, 

i tai kada jus’pa-
'gąųnąte ^altį; įąda tik kvapas 
■pupą prastas; liežuvis padeng- 
;tą$; arba skąuda galvą, ėda 
aitrumas, turite užkietėjimą.

Kąm ątiVęrįis aštresnių da- 
ttykų, kųoįpet Cascarets pa- 
įąkątipa vidurius taip greitai, 
•taip nekenksmingai ir malo
niai — ir kamuoją tik dešim
tuką? t

(Apgarsinimas)

Dresių Dezaininimas
. IR MADŲ DAILĖ
, UŽBjGjniinai, kurio moku' didele 
■ algą. Išmokit dezaihinlmo dai

le, nubraižyti gražius rublis. 
Musų geras mokinimas pri-

, rengs tai vietai i trumpą laiką 
' Rašyki to ar ateikite dėl ne- 

hiokamos mudu knygutės.
MASTER COLLEGE 

•Ips. F. Katmickn, Princip.
1^0 N. STATE ST., kamp.

LAKE ST. 10 augštuH

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Saules

Milžiniškos Iškilmės
Dar pirmu syk Chicagoj -toks

* dideliu parengimas

Kintami paveikslai iš Lietuvos

Koncertas irSokiai
4Nedėlioj, Sausio 25,1931

ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM
. . < '■ • .

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

PROGRAME DALYVAUJA:
Birutes Choras
Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn
Vaidylų Choras
Chicagos Lietuvių Simfonijos Orkestras
Yuozavitas, (su žalia kepure)

x Byanskds
Petruševičius
Sauris

Visi Chicagos lietuviai RADIO ARTISTAI
šiose milžiniškose iškilmėse bus išdalinta radio ar- 

tistams-kontestantams $1000 dovanomis.
KVIEČIAME KIEKVIENĄ IR VISUS DALYVAUTI 

| ŠIOSE IŠKILMĖSE.

BUDRIKO KORPORACIJA

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Spinduliai Minkština

Šiluma Svarina
Toronto miestas yra labai di

delis, čia priskaitoma, arti vie
no milijono gyventojų ir sta
tybos atžvilgiu labai gerai at-

į.

i © 1931, The American Tobacco Co., Mfta. ’

J Ū^s ą gydytojaus 
patarimai y ta i Buk 
UuKė, atviravę ore, 
kVėptiok -giliai j fi,- 

LgilJai indnkštinkis 
ini4k$Unauęiuo$e sa
ulės spinduliuose ir 
laikąs nuo' laiko 
patikrink, savo kŪ- 
no sveikatą

LUCKIĘS visuomet 
palankūs jūsų gerklei

Bereikalingas 
Skausmas!

Nebūk kankiniu bereikalingo skausmo.
Daug kentėjimų tikrybėj nereika

lingi.
Pavyzdin galvos skausmai. Jie ^tei- 

' na be pasargos, bet nuo jų visada ga
lima būt prisirengus. Bayer Aspirin tab
letei sutelkia greitą palengvinimą. Lai
kyk bonkutę' namie. Nė'šidk ploną skri- 
nutę kiščnSj. Tuomet jum nereikės jie^ 
kot aptiękos, ar Jaukti iki namo' pareisi.

Ir nemanyk, kad Bayer Aspirin ge
ras tik nuo galvos skausmo, gerkles 
skausmo, ir šalčio! Skaitylę patikrintas 
direkcijas palengvinimui neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ! ir 'kitų' škdūsmų. 
Atmindamas vienok, kad greitas smagu
mas nuo šitų tabletų nėra išgydomas; jei 
skausmai tęsiasi, matyk daktarą.

Bayer Aspirin yra tikri. Apsaugok 
save žiūrėdamas to yardo. Visada to 
paties. Visada saugaus* Nlekdd neken
ksmingas širdžiai. ■

BAVI'R ASPIBI-ĮV ■ 
Aspirin yra trane Zymo Bayer ’ ifapriRo Monoaceticaclacster et • Sallcyncadu

. ■ *

,4 .

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
m STREET

Tel. Kcįzįe ąŠ.02

f514-16 Roosevelt Rd.

Kiekvienas žino, kad saulės spin
duliai nokina ir minkština - dėl to nau
dojamas “SPRAGINIMO” procesas, 
Ultra Violetinių spindulių pagalba* 
LUCKY STRIKE- puikiausias eigą* 
rętąs, kokį jus, kada nors rūkėte, paga* 
mintas iš geriausių tabakų - Derliaus 
Grietinė-DARIR “SPRAGINTAS.’* 
Kiekvienas žino, kad šiluma svarina, ir 

lokiu budu “SPRAGINIMAS” ~ tas 
ekstra, paslaptingas procesas—pašalina 
kenksmingas ypatybes, kurios erzina 
gerklę ir yra kosulio priežastis.

t’s toasted”
! Jūsų Gerklės Apsauga—Prieš knitėjimus—prieš kosulį
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVIŲE

Automobilistai užsukit pas
J. SP1TL1S. Sav. ‘

4050 Archer „Avė.

mus
Rusai apie “Naujie, 

nu”koncertą

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS. Sav.
~ 504 W. 33rd St. K

Tel. Victory 3486

BAGDONAS BROS.
FURNITURE B PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3 3 99 
Res. Tel. Yards 3408^

J. P. EWALD
APDRAUDA/ PASKOLOS 

PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Tel. Yards 2790

IR

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Vktory 2477

D ALENO APTIEK A
Receptų

4193
Tel.

išpildymas — musų 
specialybė

Archer Avė.

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

L J 'J » — i rti.

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Td. Yards 6894

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą / 

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co.

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje

6553 S. Kedzie Aye.
Tel. Prospere 3939

Chicagos rusų kolonijos laik
raštis “Rassviet” įdėjo kores
pondencijų, parc.šytaų N. N., 
pavadintų “Lietuvių Koncerte”, 
kur sakoma:

“Pereita sokmadienj Liėtuvių 
salėj su dideliu pasisekimu pra
ėjo laikraščio “Naujienos” kon
certas 
tistams iš 
ir goriausiems lietuvių artis
tams. Iš rusų artisty geriau
sias pasisekimas teko G. Neli- 
dovo daliai. Patiko • lietuviui 
publikai ir ponia Miraeva, ne
žiūrint į tai, kad -daugelis lie
tuvių, ypač jaunuomene "nežino 
rusų kalbos. Reikia' tačiau 
pasakyti/kad ponia Miraeva ta
me koncerte atliko tas pačias 
dainas ir daleles, kurias ji at
likdavo rusų , vakaruose keli 
metai atgal. Jos repertuaras, 
matomai, naujinusi labai išlė
to. Andreevų trio pasirody
mas taip pat praėjo su pasise
kimu. Andreevų mokinės blo
gai paruoštos ir jų nereikėjo 
leisti j scena. x

Kas liečia lietuvius, tai jie 
turi ne tik žymias artistines 
pajėgas (solistus), bet ir pir
maklasį maišytų chorų su sim
fonijos orkestrą. Tokio choro 
ir tokio orchestro, kuriuose 
randasi beveik pusė mergaičių, 
pas rusus greičiausia ir ilgai 
dar nebus. Stebėtinu balsu 
valdo artistas St. Rimkus, atli
kęs “Blusų” (rusiškai) ir ga
baliukų iš operos “Carmen”. 
Miss Oną Jankus taip gi pui
kiausia artistė. Publika jų iš
šaukė kelis kartus. Orkestros 
solistė Valerija čepukiutė—dar 
jaunutė mergaitė, tačiau iš 
publikos atsinešimo ir jos pa
sirodymo buvo m?ftyti,< l^dd ji 
yra, matomai, geriausia lietu
vių smuikininkė. Pasirody
mas ponios Anelės Salaveiči- 
kiutės buvo palydėtas aplodis
mentų griausmu. Strauso ku
rinius ji atliko taip stebėtinai, 
kad publika gatava buvo jos 
klausytis be pabaigos. Jos pa
sirodymas praėjo su tokiu di
deliu pasisekimu, koks retam 
artistui tenka.

Lietuvių koncertuose paste
bima dar viena gera ypatybė— 
visiška ramybė • išpildant kon
certo programų, 
niekuomet 
se.

Abelnai, 
perdėjimo, 
koncertas suteikė publikai, ku
rios tarpe buvo ir rusai, didelį 
dvasini malonumų.—N. N.

Naujienos 
dalyvaujant ir rusų ar- 

Petruškos”- kliubo

ko paprastai 
nėra rusų vakaruo-

galima sakyti, be 
kad “Naujienų”

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

SLA. Moterų Pavykę 
Šokiai

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

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. VVestern Avenue
Tel. Grovehill 1038

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus

3700 S. Spaulding Avė.
Tel. Lafayette 2584 

l --------- >

SLA. 208-tos moterų kuopos 
metiniai šokiai, kurių daugelis 
nekantriai laukė, įvyko sausio 
14 d., New England Masonic 
salėj, 6729 Yale Avė. Svetainė 
yra erdvi, graži, su visokiais 
patogumais. Tokia vieta pilnai 
pritiko šios kuopos šokiams, į 
kuriuos sueina rinktine lietuvių 
publika. •

Pradžioj žmones į šokius 
rinkosi išlengvo. Tik po devin
tosios valandos, arti dešimtos,

BETURČIO DAKTARAS

Lietuvių Viešbutis
W. NEFFAS, Sav.

2435 S. Leavitt St.
Tel. Roosevelt 3352___________

Pastebėtinos Gyvybės Žolės. Pagelbsti 
“ greitai nugalėti ialiius.

Iš raistų* pelkių, kalnų ir lygumų 
yra surinktos šios retos, žolės, kuriąs 
priduoda medikalę jėgą Bulgariškai Žo- 
iių (Kraujo) Arbatai.

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

Jos pašalina konstipaciją, pilvo, ink- 
gertos te

J. J. ZOLP
Real Estate ir laivakorčių 

agentūra

4559 S. Paulina St
Tel Yards 0145

■6.MI I H »I I fci
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Jos pašalina konstipaciją. pi 
stų ir vidurių. pakrikimas. Iš|_ 
bai karštos, jos greitai nugali šaltį ir 
apsaugo nao sunkesnių ligų.

Bulgariškoji Žolių Arbata yra par
davinėjama aptiekininkų visur, 35c, 75c, 
$1.25, arba per paštą ,viena didelė dė
žutė (kimininio didumo) $1.25. Ad- 
resuokit Marvel Products Company, 106 
Marvel Building,, Pittburgbi Pu.'

■ .................................. . .......................

svetainė prisipldė šokėjais, šo-’ 
kčjonris. čia buvo matyt įvai
rių sluogsnių, užsiėmimų, pro
fesijų žmonių.

Panelės iri ponios, savo gra
žiais rūbais ir parodiniais, ma
loniai trauke visų akis. Musų 
gražioji lytis moku pasirinkti 
ir dėvėti reikalui pritinkamus 
rubus. Elgęsis visų buvo pri
tinkantis kultūringos tautos 
žmonėms. . \ ;

Tarp žmonių vyravo maloni 
draugiškumo dvasia.
' Muzika buvo puiki. Mikas Jo- 
zavitas matyt parūpina, reika
lui esant, gerą orchestrą. Pa
grojo 1 amerikoniškus, tarpais 
lietuviškus, šokius. i .

Keliais atvejais armoniko so
lo pagrojo jaunutis, .'talentin
gas dešimt metų amžiaus Ed-1 nU- 
vardas Murauskas, sūnūs Bro-1 rinkti 
niaus ir Alenos Murauskų, ku- n inkus, 
rie turi- “beauty shop”. ]

g Teisybės Mylėtoju 
Draugystės veikimo

Teisybės Mylętojų Draugys
tės Balius atsibuvo sausio 4-tą 
d. Chicagos Lietuvių Auditori
joj. , Visi atsilankiusieji laiką 
praleido linksmai ir buvo ^ižga- 
rėdinti. Draugystei liko kelios 
dešimts dolerių pelno; Na
riams neemusiemš pašalpos per 
12 metų buvo įteiktos dovanos.

Kadangi atsilankiur.icjj, sve
čiai buvo priiinami dykai, pri
sirašė apie 80 aplikaritų.

Sausio 11 d. atsibuvo metinis 
susirinkimas.
skaitlingai . ir gana 
svarstė dalykus.

Vaidyboj įvyko, kiek Įicrmai- 
Vie.toj S. Chapo tapo, iš- 
as P. Kilevičius į pirmi- 

Victon finansų rašti
ninko A. Shukštos tapo išrink- 

Keletas jaunų, gražių mer- tas F. Kasparas.
gmčių, atėjusių j patį “flaper- 
kų” amžių, pardavinėjo’ gėles, 
cigarctųs. Jos savo rimtu el
gesiu, gražia lietuvių kalba 
darė malonų Įspūdį, o tai pasi- 
dėkavojafit jų auklėtojoms mo
tinėlėms, kurios yra narės šios 
SLA. kuopos, štai šių' mergai
čių vardai, pavardės: Bronė 
Rozenskaitė, Lucilė Satkauskai- 
tė, Alice Pivarunaitė, Genovai
te Stankūnaitė, Irena Poškai- 
tė, Emilė ir Aldona Morkunai- 
tes, Irena.. Jonaitytė; Aldona 
Narvydaitė ir Agnė Butkiutė. 
šios darbščios, rimtos “flaper- 
kos” buvo priežiūroj kuopos 
darbuotojų pp. Julės Zimontie- 
nės, Bronės Drangelienės.

Kuopa pasirūpino, kad trokš- 
tantieji butų pagirdyti gardžia 
gira-angliškai —“punch”. Prie 
šios giros rūpestingai dirbo 
darbuotojos pp. Aleks. Pier- 
žinskienė ir Zosė ‘ Mikšienė, ir 
Marė Poškiene. >

Kuopos darbščioji piriminin- 
kė p-lė Leoną Gaižaitė, rūpes
tingai bebėgiodama vienur ir 
kitur, žiūrėdama, kad viskas 
tvarkiai ir sklandžiai eitų, ma
žai tegavo aptikti. Naujoji raš
tininkė,’ beį’ jaft VitRt kelių me
tų besidarbuojanti kdopoj, p-lė 
Aldona Bernotaitė, visur buvo 
galima matyt linksmumą sklei
džiant. štai visa komisija, ku
ri darbavosi renginiu šių taip 
gerai pavykusių šokių; Leoną 
Gaižaitė pirm., Julė Zimontienė 
co-pirm., . Aldona,.. / Bernotaitė 
raštų Faustina Tulienė, Brone 
Drangelienė, Marė Poškienė, 
Aleks., Stanislavičienė, Juzė 
Norkienė, Julė Linčauskienė. ‘ 

šių šokių pelnąs eis labdary
bei, ypatingai sųšelpimui ken
čiančių nuo siaučiančio nedar
bo. —Pr. Giedire. ;

‘ I-1E*'i • •1'
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Nariai susirinko 
rimtai

: Geras komplimentas Teisy
bės Mylėtojų draugystei !įjr jos 
nariąms-ems^ o labiausiai tieiri, 
kuri e specialiai 4 r nuoši rdžiai 
dirbą dėl draugystes gerovės.

Skaitau "sau už pareigą žy
mėti, kad njusų buvęs pirmi
ninkas S. Chapas daug' prisidė
jo prie draugystės auklėjimo. 
Taipjau ir dabar išrinktas pir
mininkas Petras Kilevičius pa
sižadėjo dirbti pagal išgalės, o 
kad jis išpildys savo prižadus, 

pamate tikėti, nes turi 
J:vag- praktikos ir patyrimo.

Baigdamas korės popndenci ją

Nariuose liko •-neužsiganedi- 
nimo iš korespondencijos, til- 
pusios “Vilnies” No. 8-me, ku
rioj tūlas slapukas Senas Na-> 
rys beireikalingai. diskredituoja 
valdyba.

Jeigu ir butų Įvykusi klaida, 
tas turėtų būti išrišta draugys
tės susirinkimuose. Negi “Vil
nis” išspręs draugystes viduji
nius nesusipratimus. .

Musų draugyste gerai gy
vuoja ir sparčiai auga. Norite 
faktų? štai jie: 1929 metais 
draugystė turėjo .270 narius. 
1931 jau turėjo 468 narius. Ei
kime, toliauš. 1929 draugystės 
turtas buvo $8,660.23, o 1931 
jau turime $12,412.96^. Reiškia 
draugystės turtas paaugo net 
ant $3,752.72; Akyvaizdoj šitų 
faktų draugystei yra linksma ir 
aiški ateitis.

Reikia žymėti, kad prie mu
sų draugystes prisidėjo Motė- 
jaus Valančausko draugystė ir 
eina girdai, kad *dar dauginus 
silpniau gyvuojančių draugys? 
čių tariasi prisidėti. “Eevery- 
body is welcome”! 
—-—~,----------

Aš gavau didelį patrūkimą keldamas 
skrynią keli metai atgal. Daktarai sa
kė, kad mano vienatinė viltis išsigydyti 
yra operacija. Diržai man negelbėjo. 
Galiaus aš įsigijai tai, kas greitai ir 
pilnai mane išgydė. Daug metų pra
ėjo, bet ruptura niekad nebesugryžo, 
nors aš sunkiai dirbu kaipo karpenteris. 
Nebuvo jokios operacijos, sugaišimo, ne
smagumo. Aš nieko neparduodu, bet 
vien suteiksiu pilnas informacijas apie 
tai, kaip jus galite pilnai išsigydyti be 
operacijos. jeigu jusx parašysite man, 
Eugerfė M. Pullen, Carpenter, 388-D 
Marcėllus Avė., Manasquan, N.- J. Ge
riausia. Jškirpkite šį raštelį ir parodyki
te kitiems,' kurie turi rupturą — jus 
galbūt z išgelbėsite gyvastį, arba, mažiau
sia; sustabdysite kentėjimą nuo rupturos 
ir rupesnį ir pavojų operacijos.

BUKITE 
ATSARGUS! 
Neužleiskite 
šalčio!

130 W. Rahdelpb St. Gbicago

PER CHERBOURG — 
6 DIENOS PER BREMEN

Dviemis Greičiausiais Plaukio
jančiais Laivais

EREMEN ••
IR - ... 1

EURCCA
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą 

Taipgi Keliaukite Populiariu 
Eksprešiniu Laivu > 

COLUMBUS f 

Arba Nuolatiniai kas Savaite Iš
plaukiančiais Gerai Žinomais 

Lloyd Kajutiniais Laivais
Inforraaęijų Kreipkitės Pas 

Vietinį Agentą aij-

North German Loyd

KILĘS PZMN-

PAIN-EXPĘIAER
. rtra.u'-s.PAT.ęrr.1 ‘

f GEVERA’S Cough Balsam-—mč- 
giama gyduole tūkstančiuose 
namų—greitai sustabdo kosulį.

Niekad neužleiskite vaiko kosulio. 
Sulaikykite jį tuojaus su šia ra
minančia, veiksminga gyduole 
užtikima per 50 metų. Gaukite ją 
jūsų aptiekoje.

Vartok Sg.vera’8 Cold Tablete nuo

: iŠ'’
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kadmusų *f tnasv bus tik vioha?•noiiu pažymėtCl 
draugystės susirinkimai atsibn-j Prie draugystės priklauso vy 
ną kas antrą hodčldieiiį kiek- vai ir moterys be skirtumo ti 
vieno mėnesio Chicagos Lietu- kejimo ir politinių nusistaty 
vių Auditorijoj, ., 12 valandą mi». 
dieną.

Ateinantiems metams įstoji-j ;
Steponai Narkis, sekretoriui’

2859 W. 38th Place.

_____ f

Motinos Dabar Su 
žino Vertę-Mag

nesia

Veikite greitai dėl inkstų 
nereguliarumų

vardina pis.’čs įdegimas, l.c.i-
... naki’ ir nuolatinis steenų 

kaudejitnjs. susidomėkite! PagclbJki- 
ė . tavo in!<s;a>ri$ prie pirmi pakrikimo 
■er.klc. Vartokite Dycrt’s1 Pilis.

Sėkmingos pęr daugiau' t aip 5 0 me
tų. Pataria,htos . visame pasaulyje. ~ 
e.’avincjamos pardavėjų visur. ,

50,000 Vartotojų viešai

:gu 
m

s

Pa:

pataria Doan’s

nfira kito tioklo Hnlmento, ku» j 
rit veiktu taip umai, taip pa- į 
tenklnaniTai kaip P AI N » EX- 
PELLERIS. Jie naudoja jj nuo į 
Perialimų, Skausmų, Krutinate, 1 
Galvos- Skaudoj imu, Pečių Gėli- J 
moį Skaudamų Muskulu, Sustin- .5 
gūsių Sąnarių, Išsinarinimų, N U* N 
aimusimų, Reumatiškų Skausmu, Į 
Neuralgijos ir t. L Ir greitai jio 
susilaukia faejkainuojamoa pa- j

[tikrinkite, kad gauna- 1• raibos.
' Tik pe
te tikrąjį.
ant pakel__ ...
Savo turiniu brangi ir jdomi kny
gute yra Įdedama «u kiekviena 
X>AĮN-EXPELLBRIO bonka.

Parsiduoda visose vaistinėse.
Kaina 35. Ir 70 centų bonka..
' -- ■’

r.A«l. RICHTER & CO.
MRhYANO souTHf irru era.

‘ ? BROQKLYN, N.Y

Kadangi jis tiek 
daug pagelbsti iš
laikymui kūdikių 
ir vaikų sveikais 
ir linksmais, kiek
viena motina turi 
žinoti apie Phillips

Milk cf Magnesia.
šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų.’ <

šaukštelis Phjllips Milk/ of 
Magnesia atlieka darbų pusės 
paintės kalkių vandens neutra
lizavime kArves pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yrat plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“Useful Information”.- ■ Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 170 VarĮck 
St., New York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrų, Phillips • Milk of 
Magnesia. Daktarai jį priraši
nėja per virš 50 metų.

(Anearsinimas)

.VAIKIŠKŲ' 
FOTOGRAFIJŲ

K ontesta S
Geriausias juokas, gražiau
sios sveikiausios išvaizdos

‘ '4

ir dviniukai

Bus nufotografuoti absoliu 
tiškai dykai.

Norintiejie dalyvauti tame 
konteste malonėkite pa

šaukti telefonu

Tel. Englewood 5840

| Conrad
730 W. 62nd St.

Bus paskelbta vėliau kokie 
prizai bus duodami kon- 

testantams.

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kas mėnesį nuo 

<716 iki 32 puslapių didumo. .
“TAS NE BROLIS, 'NE LIETUVIS”, kasx neskaito Margučio. 

Kaina metams $1.50 ;(8 menesius $1.00).
Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th St, Chicago, I1L
< Matgutį redaguoja KOMP. Aj VANAGAITIS.

Margučio Dainos
’ g 34 Dainos už $1.00

z 7 solo dainos, 15 duetų, 8 chorui dainos ir du trio, telpa vie
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, gražios ir visu

4

t 34 Dainos už $1.00

mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIO dainos. '
4 Kas užsirašys 2 metams Margutį ir prisius $3.00, tas gdus vel- 

;.tui “Margučio Dainos”. .
/J. Ųeikajaukite iš Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške. ,

■

f ■■
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MKS. T. C. COOK. DARVV1N LR] VE. JX)S ANGELES. OAL1T-'.. > (!; >: 
"AA tui Jjnu kurti), m |) is:l(a’.ij.'uiii Kknnds'jtnnj. r-u-t-no.’*' n- kartmx tuipji.u - 
frhiH dicirlius. Gnlvos sk.iiKl^.'itna! ir kviiitulipji buvo beveik kasdienini, 
atMitikinuus*. Ma^.i.-iuKuiH clnrbak nuvareitulnvo mum, inin. k;ul v.irsru erai, 
jau l iįviiikšėioti. Doau's I’i'.ls teėiaiiH Įiaftalino visus Alnos simyiomus ir ;!•' 
visais žvilgsniais ptuiijayėiau geriau po vartosimo Doan's”.

Hoan’s Pilis L°SZ

Musų Fabriko 
Specialis Išpardavimas 

Frontinių Setų
TIESIAI IŠ MUSŲ FABRIKO KUR 

MES PATYS PADAROM
Musų kainos visados buvo žemesnes kaip kur kitur, bet 
dabar tai stačiai už pusdykę galima pirkti geriausius
seklyčių 'setus

?•

setas3 šmotų Jačąuard 
tės,’ dabar už .......
3 šmotų Jačąuard Vclour setas, $155 ver
tės, dabar už .................................... -............
3 šmotų Mohair ir Maląuit setas, $159 ver
tės, dabar už ............. ....................................
3 šmotų Mohair ir šilko Friese setas, 
$169 vertės, dabar už ................ .......... ........
3 šmotų Mohair ir Maląui^ setas, $175 ver
tės, dabar už,......... . ... ...............................
3 šmotų Mohair ir šilko Frieze setas, 
$190 vertės, dabar už ....... ............................
3 šmotų Mohair ir šilko Frieze setas 
$175 vertės, dabar už............... ..................
3 ,šmotų Mohair ir Frieze setas, 
$255 vertes, dabar už ...............  —.....
2 šmotų Šilko Frieze setas,1 $275 ver- . 
tės, dabar už ..... ......................... ................

ver* $55
■”$69 

$89 
$99 

$125 
$115 
$135 
$155 
$149 

f

Nepraleiskite šių didelių nupiginimų. Gaukite di- 
džiausĮ pasirinkimų musų Frontinių Setų dirbtuvėj. 
Mės patys esame išdirbėjai ir rfiums nekainuoja daug 
padarytis todėl mes galime pardavinėti už žemas olse- 
lio kainas. Jeigu nerastumėt patinkamo, mes padarysi
me ant prdėrio kokį tik pirkėjas pasirinks. Ateikite į 
musų dirbtuvę ir pamatykite musų siūlomus didelius 
bargenus ir musų didelį pasirinkimų vėliausios mados 
musų išdirbtų gražių setų. žemesnių kainų jus nie
kur negausite už musų dirbtuvės kainas.

ARCHER FURNITURE
- IŠDIRBĖJAI SEKLYČIŲ SETŲ.

JOE KAZIKAITIS—KAZIK Savininkas
4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733
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EditorP. GRIGAITIS

Uiatatyno kainas 
Cbicagoje — paltus

AAetams
Pusei mttq _____________
Trinu minėsiant ~__ _
Dviem minėdami 
Vienam minėsiu! --------------------

Chicagoj pet Hneliotojuss
Viena kopija---------------------------------- 3c
Savaitei ... I—nu—nu—anm 1 8C
Mlftesiui --------- : 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltus

$7.00 
3.50 
1.75 
1.25 

.. .75

• ■ i-

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.. .75

: Apie Įvairius Dalykus |
---------------- I ------------ -------------------------------------------- --------------

. Parašė UNTULIS '

Kodėl Prarastas Vilnius?
komunistę jEstai, Argentina, Meksika, šveica- 
Tai', Danai, į>lan<jai, Brazilija, Čekai, Venecuela, 
Graikai, Čilj, Bolivija, Ispanai, Amerika, Islan- 

Apaštolų Sostas (22 m. 10 lap-

Subscription Ratett
$8.00 per y«ar in Canada
$7.00 per year outside of Cbicago
$8.00 pet y^gr in Cbicago 

3c per copy

Entered as Second Class Matter 
Marcb 71 b, 1914. at the Post Office 
of Cbicago. III., nnder tbe^act of Marcb 
3rd 1879.

\ Naujienos eina kasdien, Uskiriant eek- 
madienius. Leidžia "Naujienų” Bendro* 
vi. 1739 So. Halsted Su, Cbicago, 111. 
Telefonas Rooseveh 8500.

Metami 
Puiel iūttq 
T rimą mtaesUms 
Dviem mlneaiama 
Vienam mėnesini

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

AAetams $8.00
Pusei metų 00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti . pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

- , ■ • .. . ’ 4 -■

Ekspedicija į juros 
dugną

Dr. Engelmann rengiasi nusi
leisti į juros dugną. —- Apie 
juros dugną mes labai mažai 
težinome.— Keisti juros su
tvėrimai. — Prietaisas.
Menkės. —Vandenynų turtai.
— Sardinkos. Mineralinis 
aliejus. <’ f

NEVYKĘS DARBAS

Komisija prohibicijai tirti, dirbusi daugiau, kaip 
per pusantrų metų, įteikė prezidentui storą, 286 pus
lapių, raportą, kurį p. Hooveris savo rekomendaci
jomis pasiuntė kongresui.

Žymiausia to raporto ypatybė, tai jo nenuosaku- 
mas. Iš 11 komisijos narių šeši, savo atskirose nuomo
nėse, pasisakė prieš tai, kad prohibicija butų palikta 
tokia, kokia ji yra dabar; du nariai net išreiškė nuomo
nę, kad 18-tas konstitucijos amendmentas turėtų būti 
visiškai atšauktas. Bet bendrame visos komisijos ra
porte, po kuriuo tečiaus vienas narys atsisakė padėti 
savo parašą, patariama ir toliaus vykinti “kilnųjį eks
perimentą”, sustiprinant vykinimo' mašineriją ir paski
riant tam tikslui daugiau pinigų iš valdžios iždo!

Tai yra prieštaravimas, kuris kiekvienam puola į 
akį. Kaip toks prieštaravimas galėjo raporte atsirasti? 
Daugelis mano, kad komisijos raportas, pirm jį pa
skelbsiant, keletą kartų buvo perleistas per Hooverio 

‘koštuvą ir kiekvieną kartą prezidentas spyrė komisiją 
įdėti į raportą ką nors tokio, ko pati komisija nenorė
jo pasakyti.

Galutinoje raporto redakcijoje randame rekomen
dacijas, kurios išreiškia prezidento Hooverio nusistaty
mą prohibicijos klausimu, o ne komisijos narių nuomo
nes. Ir prezidentas tuojaus pasiskubino jį panaudoti, 
patardamas kongresui priimti bendrąsias raporto reko
mendacijas, ignoruojant komisijos narių nuomones.

Vadinasi, Hooveris yra pasiryžęs ne tik ne keisti 
prohibicijos įstatymą, bet vykinti 18-tą konstitucijos 
amendmentą dar aštriau, negu iki šiol. Jungtinių Val
stijų prezidentas pasirodė “sausųjų” vado rolėje.

Bet jeigu komisija turėjo “patvirtinti” Hooverio 
nusistatymą, tai kam reikalingas buvo jos darbas? Ką 
Hooveris mano apie prohibiciją, visi žino dar nuo 1928 
m. rinkimų kampanijos, kuomet jisai pareiškė, kad pro
hibicija tai —- “kilnus eksperimentas”. '

Komisijos raportas tečiaus veikiausia turės vieną 
gerą pasėką. Jisai iššauks karštų ginčų prohibicijos 
klausimu, taip kad visuomenės opinija ims šituo klau
simu dar sparčiau keistis, negu kad ji keitėsi, per pa
skutinį dešimtmetį. Renkant prezidentą 1982 metais, 
žmonės su tokiomis nuomonėmis apie prohibiciją, kaip 
prezidento Hooverio, jau vargiai bus populerųs.

Vieną keisčiausių' kelionių 
rengiasi padaryti Dr. Rudolf 
Engelmann, kuris prieš porą 
mėnesių atvyko iš Vokietijos į 
Ameriką. Jis žada nusileisti i 
juros ' dugną apie 6,500 pėdų 
gilumo ir ten išbūti kelias die
nas. Dr. Engelmann atvyko į 
Ameriką, kad čia padaryti spe
ciali prietaisą, kuriuo jis mano 
tą kelionę atlikti. Ar jis tai 
gali padaryti? 4r jei taip, tai 
kokia iš to bus nauda? Kitais 
žodžiais sakant, ką naudingą 
mes galime tikėtis surasti ju
ros dugne,?

Musų -žinios apie juros dugną 
yra labai skystos. Dažnai sa
koma, kad apie juros dugną 
mes tiek težinome, kiek prieš 
dvidešimt penkerius metus ži
nojome apie ccntralmę Afriką. 
Keli drąsuoliai šį tą patyrė apie 
gilumoj Afrikoj gyvenančius 
laukinius žmones bei žvėris. 
Bet jokioj daly j nebuvo tyri
nėjamu mineraliniai turtai, že
mė ir įvairus augmenys. Da
bartiniu laiku Afrika yra in
tensyviai studijuojama. Apie 
ją šiandien yra žinoma 
daug tokių dalykų, 
riuos prieš 25 metus 
sapnuote, nesapnavo.

Juros tyrinėjime
tik pradžia. Mes labai mažai 
težinome apie sroves ir dar ma
žiau apie įvairius juros gyven
tojus. Tiesa, pagalba tinklų ir 
kitokių prietaisų žmonėms pa
sisekė pagauti keistų 'sutvėri
mų, kurie gyvena vandenynuo
se. Bet nėra abejonės, kad 
vandenynuose randasi ir dar 
keistesnių sutvėrimų, 
riuos. žmonės neturi 
supratimą.

Prie juros gyvūnų 
daugiausia prisidėjo

labai 
apie ku- 
niekas ir

padaryta

apie ku- 
mažiausį

MASKVA KVIEČIAMA EUROPOS SĄJUNGON

Sudaryta prie Tautų Sąjungos komisija wJungtinių 
Europos Valstybių” idėjai gvildenti nutarė dauguma 
balsų kviesti į komisijos posėdžius Sovietų Rusijos, 
Turkijos ir Islandijos atstovus.

Įdomu, kad šitą sumanymą iškėlė pirmiausia fa
šistiškos Italijos užsienių reikalų ministeris, Dino 
Grandi. Šis faktas dar kartą pabrėžia tą seniai žinomą 
tiesą, kad artimiausi bolševikų draugai Europoje s yra 
fašistai. Roma su Maskva stengiasi kooperuoti kiek
viename svarbesniame tarptautinės politikos klausime.

Bet butų klaidinga sakyt, kad j Europos valstybių 
sąjungos kūrimo darbą rusai neprivalą būt kviečiami. 
Rusija yra perdaug stambi šalis, kad tokia organižaci- 
ja galėtų jos nepaisyti. Antra vertus, jeigu nemanoma 
uždaryti duris j “Jungtines Europos Valstybes” Mus- 
solinio despotijai, tai kodėl neleisti į ją Stalino auto* T i • • n \

Kaip iš Maskvos pranešama, sovietų valdžia yra 
pasirengusi priimti Tautų Sąjungos pakvietimą. . Tai 
irgi nėra peiktina. Bolševikai, matyt, po ilgo patyrimo 
suprato, kad izoliacija nėra geras daiktas Rusijai. Bė 
užsienio pagelbos bolševikų valdžia Juk negalėtų nė Vy
kinti savo garsiąją “piatilietką”, nuo kūrįos pasisekimu 
ar nepasisekimo priklausys pačios ‘ Stalino diktatūros 
likimas.

Kai Rusija ims daugiau bendrądariMauti su Vaka
rų Europa, tai Rusijos daribo žmones turės progos gau
ti tikresnių žinių apie padėtį pramoningose šalyse ir 
bolševikų valdžiai nebus taip lengva : dumti jiems akis 
melagingomis pasakomis. Susisiekimas ‘sų užsieniai^ 
yra vienas svarbiausiųjų švietimo šaltinių. Kinų sieno
mis apsitverusi nuo viso pasaulio Balis progresuoti ne-

pažinimo
William, 

Beebe, kuris yra pionierius *toj 
tyrinėjimo srity j r Prieš porą 
mėnesių specialiai padarytame 
prietaise jis buvo nusileidęs 
į juros gelmes 1,400 pėdų. Jis 
ne tik įrodė, kad tai galima 
padaryti, bet taip pat ir tai, 
kad juros gelmėse yra labai j- 
domių dalykų. Tyrinėtojo Bee
be pasisekimas , duoda pa
grindo manyti, jog ateityj ne
bus' sunku nusileisti kelis tūks
tančius pėdų į juros gelmės.

Prietaisas, kurį planuoja pa
daryti Dr. Engelmann, savo 
konstrukcija kai kuriais atžvil
giais bus panašus į submariną* 
Tai bus dvylikos pėdų ilgio ir# 
51 colio pločio plieno cilindras, 
kurio sienos bus truputf ma
žiau nei dviejų colių storio. 
Prietaisas svers apie 8,500 sta
rų. Oras bus kontroliuojamas 
tokiu pat budu, kaip submari- 
.noj. Prietaisas galės pakilti 
arba nusileisti žemyn, o reika
lui esant, laikytis vienoj lyg- 
maloj. Tatai kontroliuos spe
cialiai pritaisytas tankąs. Nusi- 
lęisti giliau bus galima lei
džiant į tanką vandenį, o pa
kilti, —suslėgto oro pagalba iš- 
spandžiąht vandenį iš tanko. '

Tas prietaisas primena .pla-j 
ną, kuris buvo taikomas pir
mosioms submarinoms. Qrigi-: 
□raliai buvo galvojama padary
ti tokią sųbmariną, kuri ant 
ratukų galėtų važinėtis \ juros 
dugnu. Net šiandien Šie Hu- 
bert ;WUktas planuoja padary
ti panašią / ąųhmaritią^ su ku
rios pagava jis bandys pasiek
ti šiaurių ašigalį. Skirtumas 
bus. tik tas, kad ratukai pla
nuojama pritaisyti viršuj; sub-

menkių 
vietoj.

kur
maisto, 
nustatyti tinka- 
vietas.

laiku sardinkų 
paremta “giliu-

buvimą 
Kuomet 
randasi 
tai jie

(Tęsinys)
Dangus' nėra lengvai nupelnomas:; tik že

mes išsižadėjus ir jos reikalus paniekinus (val
stybę, tautybę), pelnoma dangaus karalystė. 
Lietuviams dangus dar brangiau atsiėjo, anot 
patarlės: Lėtąjį ir bažnyčioje muša...

Pasak katalikiškų laikraščių — Dangaus 
Vartininkas visumet Lietuvai buvęs ypatingai 
palankus, neskųsdamas mums danguje vietos. 
Antai

1) jau 1251 m. popiežius liepė vyskupą len
ką lietuviams konsekruoti, q 1253 m. Kozlow0) 
dvare Gniezno arkivysk. įšventino lietuviams ir 
prūsams pirmąjį,vyskupą lenką.

2) Popiežiai davė bent šimtą bulų, kurios 
per 300 metų kvietė, ragino, kurstė, siundė ir 
laimino viso pasaulio katalikus, patiems savas 
ir musų padėjus galvas j dangų dangintis.

3) žemaičiams nuvykus skųstis ant Kry-* 
žiuočių, Kristaus kareiviais besivadinančių, o 
Lietuvai galą darančių, Konstancos ^santaryba, 
kur dalyvavo 240 vyskupų nusprendė: žemai
čiai nuo šios dienos s ir toliau turi priklausyti 
Šventajai Vokiečių Tautos Rymo Imperijai; pa
sauliniuose dalykuose turi klausyti Rymo Im
peratoriaus, o dvasiškuose lenkų-lietuvių vys
kupų jerarkijos (1417 m. liepos 17 d.).

4) Musajam .Vytautui su lietuviais pasi
krikštijus, tuoj ir jam rado darbą — čekus pa
klydėlius į dangų varyti, nes “daug yra darbų, 
kunigaikščiui privalomų, bet nėra -nė vieno to
kio garbingo, labiau dievui vertingo, kaip nai
kinti. eretikus, ginti katal. Bažnyčią ir vaduoti 
prispaustus tikratikius” (Martynas V rašo Vy
tautui 1426. 17. VII).

5) Vytautui Lietuvos karalium vainikuotis
porin-t 1429 m., popiežius rašo, jog tas suma
nymas esąs “šėtono įkvėptas” ir sugriauna vi
sus Vytauto planus. ‘ : J

f 6) Carov kazokai Kražiuose 1893 m. peršo
vė 10 lietuvių,, kitaip sužeidė 28, nuplakė 16, 
išgėdino moterų 12 (dėl to mirė 9), o pop. Leo
nas XIII, norėdamas carui Aleksandrui IIP įsi
teikti, išleido raštą, kuriame, tariant kuniginės 
Apžvalgos žodžiais, mokina,

“viernai tarnaujant Dievui, būti vierniems ir 
paklusniems šviesiausiam ir daug galingiausiam. 
Ciesoriui; neperžengiant Dievo prisakymų vo- 
žoti ir šęnavotj visas Ciesoriaus vyresnybes ant 
musų pastatytas, lygiai kaip ir* ■vyresnybes 
Bažn. šv.; ščyrai ir karštai už jas melstis... pil
dyti jų parėdymus ir taip elgtis, idant negautų 
jokios priežasties mumis kaltinti ir šv. katal. 
religiją peikti.” , ■ ' ?

“Kražiškiai skundžiasi pasauliui, kad netei
singa vyriausybė juos nežmoniškai nuskaudė, 
o popiežius j tai prieš pasaulį atsako: Caras tei
singas, nesipriešinkit jam, jus, kražiškiai, esate 
melagiai ir busmės verti už priešinimąsi guber
natoriui Klingenbergui su kazokais”, rašo V, 
Kudirka “Varpe”.
x 7) Pius X laimindamas 1908 m. 160‘ lietu
vių maldininkus, lenkų sukurstytas v mokino: 
“Mokėkit skirti tautos ir bažnyčios reikalus.” 
Neklaidingasis tarėsi mokąs tuos reikalus skįr- 
ti, nes atmetė/70 Vilniaus lietuvių kunigų skun
dą, o išklausė 1 grafo Korvin Milevskio memo- 
xialo4 .. ;. v . ' • / ;

8) Benediktas XV (lietuviams karo tremti
niams rinkliavą leidęs bažnyčiose) pripažino 
Lietuvą de f acto po to, kai de f acto .ar de jure 
mus buvo pripažinę: Vokiečiai, švedai, Norve
gai, Anglai, Latviai, Suomiai, Prancūzai, Rusai 
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spalviais. Profesorius Mosso 
paėmė kraujo skystimo lašą 
ant liežuvio galiuko ir tučtuo
jau pajuto aštrų aitrų skoni, o 
tuojau po to atsirado - gausus 
seilėtekis' ir pasidarė sunku 
nuryti.

Kaip paprasto ungurio krau
jo skystimas, taip juros un- 
gurlo, b taip pat ir žuvies “mu- 
renos” vienodai veikė. Nebuvo 
nei mažiausio abejojihio, kad 
kraujo'skystimas turi nuodin
gų savybių.- Tarine buvo pa
daryti tolimesni bandymai, ir 
ungurio kraujo skystimas žu
dė Visus gyvulius, ktfriems, 
bandymo f dėlei, Jis buvo įlei
džiamas į kraują. Taip pav. 
triušis, kuriam buvo įšvirkšta 
po. <)da 3 “murenos” kraujo 
skystimo’ ^ęcįįrąm^ buvo jo 
Vykimo Užmuštas pei; mi- 
hučių’; Šuol* kuriam buvo y 
švirkšta f kaklo-veną a/2 gra
mo, padvėsė po 4 minučių. Ap- 
nuędymo požymiai tie patys, 
kurie pasirodo esant apnuody- 
mui gyvatės nuodais, tik su 
tuo skirtumu, kad gyvatės nuo
dų veįlUmps daug Stipresnis, 

nuodai veikia

marinos. Tie ratukai • atsirems 
į ledą ir submarina čiuoš ledu, 
žinoma kol kas negalima pa
sakyti, ar tas planas bus prak
tiškas, ar ne. 1

Jeigu Dr. Engelmann’o prie
taisas pasirodys sėkmingas, tai 
atsidarys nauja sritis tyrinėji
mams. Ir ką mes galime ti
kėtis surasti vandenyno gel
mėse? Tuoj musų vaizduotėj 
gimsta keisti jurų sutvėrimai, 
kurie pasisekė tyrinėtojams pa
gauti. Apie tuos keistus gyvū
nus bus galima patirti daug 
daugiau, negu yra žinoma šian
dien.

Vandenynų nepaprastos žu
vys yra įdomios ir gali paten
kinti žmogaus smalsumą. Ta
čiau kokios nors praktiškos 
vertes jos neturi. Tad ir vėl 
tenka statyti klausimas: kokią 
baudą galės atnešti tas tyrinė
jimas? A

Labai didelę. Sakysime, bus 
galimybės daugiau patirti apie 
menkes (cod). Tiesa, menkių 
negalima užtikti gelmės. '' Bet 
kaip tik ten randasi jų maisto 
sandelis. Juros ir vandenyno 
dugne, gyvena mažyčiai orga
nizmai, kuriais menkes maiti
nasi.

Maisto ištekliai, temperatū
ra, vandenyno sroves ir van
dens sųrumas yra tie faktoriai, 
kurie nustato 
toj ar kįtoj 
žmonės žinos, 
menkėms daug 
iš kalno galės 
mas žuvavimui

Dabartiniu 
pramone yra
ku”. Pasitaiko sezonų, kuomet 
konservuojama 
dėžių sardinkų.
pusės, dažnai giliukis persimai
no ir nesugaunama nei pusę 
tiek sardinkų. Tik tikslus ju
ros tyrinėjimas gali tą pramo
nę pastatyti ant tvirtų kojų.

Kabelis susisiekimo srity j lo
šia labai -svarbią rolę. Jeigu 
butų daugiau žinoma apie van
denyno dugną, tai kabelio pra
tesimo išlaidos žymiai sumažė
tų. Reikia, žinoti, kad vande
nyno dugnas yra labai nelygus : 
ten irgi randasi aukštų kalnų. 
Jeigu visi tie nelygumai butų 
žinomi, tai kabelių tiesimas at- 
seitų ant 10 nuošimčių pigiau, 
nes nereikėtų vartoti tokius il
gus kabelius, kaip dabar.

Vandenynai turi paslėpę mil-, 
Žinįškus turtus. Daugelis mo-j 
kslininkų mano, jog miriėrąti-' 
nis aliejus susiformavo vande-! 
nynuose. . Butų* visiems ‘ įdomu 
patirti, ar vandenynai dar ir 
‘Šiandien tebegamina -tą neįma
nomos vertes skystį, kuris su
ka .kelių desčtkų milionų. au
tomobilių rattiš.
.. • < • ; • .. '• .... ' .

Ir tai dar ne viskas. Geolo
gai mano, jog didelė dauguma 
geležies rudžių taip pat susi
formavo varidenynBe to, 
ten randasi daug ir kitų bran
gių bei retų mineralų, kurie 
Žmonėms yra labai reikalingi.

Tačiaus apie visus tuos da
lykus mes labai mažai težino
me, kadangi iki Šiol Vandeny
nas neišdavė/žmonėms. savo pa
slaptį. Todėl mokslo pasaulis 
šiandien su dideliu susidomėji- 
mu seka Dr. Engelmann’o ban
dymą padaryti astuonių dienų 
ekspediciją į juros gelmes. Ir 
jeigu jam tatai pasiseks, tai 
tąsyk žmonės gal patirs tokių 
dalykų, apie .kuriuos jie pirnia 
neį sapnuote nesapnavo.-^-K. A.

iki 3,000,000 
Bet, iš kitos
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,ifcbVA’*> Lietuvos sočiai 
demokratų užsieny laikraš 
tis. Galima gauti "Naujie 
nose”.

KVJiiuniBvtu, .i 
raf, Danai, 0! 

df ja ir tik 29 
krič.). u

9) Kai Vilnių paėmę Lenkai briovėsi į Kau
ną, tada Benediktas XV prašė Lietuvos atstovo 
grafo Alfr. Tiškevičiaus, kad pasirūpintų lietu
vių karingumą prieš lenkus sumažinti, nes pats 
Popiežius buvęs įtikintas, kad lietuviai norį len
kus “sunaikinti” (sk. “Lietuvos” dienraščio 156 
Nr.). Atsakymą visiems besipiktinantiems dėl 
•tokios Vatikano politikos davė pats Apaštolų 
Sostas savam laikrašty OsSerVatore Romano: 
“Tėvynė kiekvienam tikinčiam nėra tikslas, bet 
priemone: tėvynė nėra amžina. Ji yra tik prisi
rengti į amžinąją, garbingąją ir dieviškąją —* 
dangaus tėvynę. Priemone išvengti šio apgailė
tino reiškinio tėra viena: duoti katekizmą už 
kfeletą centų ne tik'’ mažiems > vaikams, bet ir 
dideliems rašytojams, kurie yra viešosios nuo
mones valdytojai. Tepaskaito katekizmą. Prie
monė vienintele.” {“Ryto” Nr. 6, 29 m.).

Kaltinai įsikalkite tuos Apaštolų Sosto žodžius 
visi Vilniaus vaduotojai: maldaudami teisybes 
savo tautai, gausit atsakymą: Skaitykit 
k a t e k i z m ą... .«

10) Ar ne Pius XI paklupdęs Lietuvos sei
mo vicepirmininką kun. Staugaitį, atvykus} 
skųstis dėl pripažinimo Vilniaus, liepė melstis ir 
mišias už Lietuvą laikyti, o Vilniaus neleido be-l 
minėti.

11) Ar ne Pius XI jokio nedavė atsakymo f 
Vilniaus lietuvių memorialą, įteikta 1928 m. per 
nuncijaus sekretorių Varšuvoj (pats nuncijus 
lietuvių neprisileido).

“Nepaprasta valia didžiųjų karžygių pago
niškosios Lietuvos, kurie statydino tuomet mil
žinišką valstybę nuo juros lig juros, nuo garsė- 
jusios Maskvos sienų" net lig Vislos krantų, di
džių vyčių valia, didžiųjų Kęstučio ir Algirdo, 
didžių graudinančioje santaikoje, lygiai didžių 
istoriškuose ginčuose Vytauto ir- Jogailos — jų 
valia iškėlė tuos murus, musų miesto kaipo 
sostinės savos pastatydino pamatus”—tarė Pil
sudskis 1922 m. balandžio mėn. imdamas Vil
niaus miesto raktus. O tą miestą ir sostinę 
mes—didžių protėvių maži vaikai—praradome, 
nes dėl dangaus mes užmiršime žemę, nes išsiža
dėjome savos valios, kurią pajungė svetimieji 
svetimiems ~ reikalams. Ne viskas teprarasta, 
bot prarasiriie viską, jei XX amžiuje bekartosi
me musų bajorų ir kunigų klystas klaidas: jei 
duosimės riedinami ir bardinami dėl Rymo ža
damo dangaus, dėl Maskvos žadamo rojaus.,.'*) 
Ne viskas teprarasta, o kas prarasta, gali būti 
atvaduota, jei darbo žmonių valia Nepriklauso
mos ir Pavergtosios Lietuvos įstengs iškilti ir 
susilyginti su “nepaprasta valia didžiųjų kar
žygių pagoniškosios Lietuvos”. Išvadas berei
kia padaryti: a) Kunigų politika lietuvių tautai 
buvo žalinga senovėje ir dabar, nes Rymo Po
piežiui tarnaudami jie negalėjo lygiai ištikimai 
tarnauti tautai, kadangi lietuvių tautos ir Rymo 
Bažnyčios tikslai nesutampa:, mažųjų tautų rei
kalus Popiežiai paneigdavo dėl didžiųjų katali
kybės tikslų reikalų (airius atidavė Anglų bak 
tonams krikštyti—suanglfnti, čekus — vokie
čiams, lietuvius—kryžiuočiams ir lenkams) b) 
Dangaus užkariavimų palikdami kiekvieno lietu
vio norams ir išmanymui, neturime dėl jo skal
dyti tautos jėgų, kad atlaikytume svetimųjų 
kaimynų antplūdį, c) Nėra didesnio tautos tiks
lo, kaip šios žemės rūpesniai ir kąvos; dangaus 
pelnymas .nekliudo šios žemės reikalų. Tautos 
labas—aūkščiausis teesie įstatymas.

*)_ “Seniau mes turėjome tik I krikščioni^ dangų 
šiandien jų tikra Dievo “loska”.., Apie tai, kad dangus 
šviesti tegali, 
niekas musu 
me”, — kuri.

. r r Apie tai, kad daugi 
o augti mes patys turime, apie šitą ti 
nebeatmena. Mes tik dangus šturmuoj 

(Galas) . • '

Ungurio nuodai
Į nuodų sąrašą mokslo {ta

šyta pastaruoju laiku dar vie
ni, kurie baisiai veikia įr yra 
ungurio kraujuje. It kas galėtų 
pamanyti, žiūrėdamas j riebų, 
skaniai pagamintą ungurį, kad 
iš tos žuvies kraujo galima 
gauti tokį nuodų kiekį* kuris 
visai pakankamas užmušti de
šimts žmonių! Tačiau^ faktas 
tikras. Profesorius Mdššo, Tu
rine savo laiku išspausdino sa
vo įdomiu^ tyrinėjimus toje 
srityje, ir mes imšime iš jo vei
kalo tai, kas svarbiausia. ’

Profesorius Mosso zoologijos 
stotyje Neapolyje tyrę žuvies i 
kraujo sudėtį ir norėjo pir
miausiai nustatyti, kodėl kai 
ktaribs žuvys, itajp pav. un^u-: 
-rys^ gali gyventi ir juros*; ir’ 
gėlame vandenyje,. tuo tarpu, 
kaip kitos jutų žuvys’ miršta 
netrukus po jų perkėlimo į gė
lą, vandenį. Tąm tikslui profe
sorius -Mosso t leido sukrekėti 
Ungurio • kraujui. Ibomet, kaip 
paprastai būną, pasidaue vad. 
kraujo krekenos ir kraujo skys-

• timas; pastarasis' buVo- gelto
nos spalvos • su žydrokais at- Laimei, Mivies

tik tiesiai juos (leidus j kraują 
taip kad galima ir toliau b< 
baimes valgyti Ungurius “vi 
saįp pagamintus”; taip pat dė 
žuvies virimo • ungurio nuodą 
nustoja savo žudomų savybių 
Ypatingai Svarbus profesoriau} 
Mosso aiškinimas apie nuodi 
veikimo rąšj, nes tas aiškini 
mas šiek tiek nušviečia gyvą 
tės „įkandimo gydymo būdą 
Musų skaitytojams, net neži 
nantiems paslapčių, tur būt ži 
noma, kad pailgose smegenys* 
yra nedidele vietele, vadinami 
gyvybes mazgu. Ji didumu ne 
didesnė už smeigtuko galvutę i 
sudaro kvėpuojamųjų judėsi 
centrą. Jeigu tą mazgą pradui 
ti stora adata, gyvulys įtaigia 
krihta negyvas, nes tuomet i 
karto sustoja kvėpavimo judi 
sįai. Nuodai, kaip unguric 
taip ir gyvates, matomai, Is 
blausiai veikia pailgąsias sme 
genis ir daro mirtį nutraukdf 
mi kvėpavimą. ■Su dirbtin 
kvėpavimo pagalba nuodų ži 
domas veikimas gali būti pj 
naikintas, ir organizmui leist 
palaipsniui atgauti savo jėga:

—Arėjas Vitkauskas.

.(.v-;- r
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Bedarbiu Šelpimo Reikalai
• »

BEDARBIŲ ŠELPI
MO KOMITETAS 

• ♦ •.' *■ •• •* -*

Ofiso adresas:
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Ofisas atdaras 

Panedčliais, Seredomis ir 
PStnyČiomis

Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 
tiktai

Padėka Biznieriams
Varde Lietuvių Bedarbių šel

pimo Komiteto, noriu ištarti 
savo padėkos žodį biznieriams, 
kurie pastaruoju laiku padėjo, 
vienaip ar kitaip sušelpti musų 
patekusias į nelaimę šeimynas. 
Vieni mums gelbėjo atiduoda
mi maisto, už tą ką jie patys 
mokėjo. Reiškia — be jokio už
darbio. Kiti .laikas nuo laiko 
atsiuntė arba davė dykai mai
sto. Nekurie biznieriai .netik be 
jokio uždarbio atidavė pirki
nius, bet ir patys atvežė pri
dėdami popierą maisto suvynio-^ 
jimui ir, kaip kada dar keletą 
dolerių “cash” paliko.

Vienu žodžiu, pasirodo, kad 
kai kurie musų lietuviai biz
nieriai, nors ir gyvena tarpe 
svetimtaučių, bet neužmiršta 
savo Ųrolius ir seseris — lietu
vius, kadangi skaito laikraščius 
ir sužino kas dedasi.

Sykį paklausiau vieno biznie
riaus: “Kodėl nevažiuoji į kon
certą?’’ Jis man sako: “Kaip 
aš galiu važiuoti, kad mano vi
sos šios savaitės “Naujienos” 
guli neperskaitytos. Vieną tą 
laikraštį tegaunu, ir tai netu
riu laiko jį perskaityti.”

Jeigu kiekvienas iš lietuvių 
biznierių, žinoma kuriems dar 
atlieka kiek gryno pelno (nes 
ne visi yra dabar tokie laimin
gi) skirtų į mėnesį vien^ do
lerį bedarbių sušelpimui, ,tai 
mes galėtumėm daug daugiau 
gero padaryti.

Nebūtinai reikia duoti pini
gais. Gauti maisto arba orderį 
dėl anglių butų .mums net ir 
patogiau, kaip kada.

Jeigu atsirastų bent keli biz
nieriai, kurie prisižadėtų pa
skirtu laiku atiduoti savo au
ką — tavoru ar pinigais — bu
tų galima užtikrinti paskirtoms 
šeimynoms, 'kad jos iš tikro 
gaus anglių, arba maisto.

Sekanti \ Ųiznieriai iki šiol 
mums daugiausiai padėjo: <

Fęank Stoškus, 5159 S. Mor
gan St. — Grocery and Meat 
Market.

W. J. Kareiva, 4644 S. Pau
lina St. — Butter and Eggs.

Mr. Slazis, 3216 S. Halsted 
Street. — Grocery and Meat 
Market.

Puplauskas, 3359 S. Auburn 
Avė. — Bakery.

New Process Baking Co., 
3401 S. Morgan St.

2916 W. 63rd St. — Bakery.
Gold Star Baking Co., 3359 

S. A u burk. Avė.
Mrs, Ę. Daržinskienė, 2616 

W. 69th St.
Todėl, prašau moteres neuž

mirškite paremti tuos musų 
geraširdžius lietuvius — biz
nierius. O LIETUVIAI-BIZ- 
NIERIAI, neužmirškite — BE
DARBIUS.

— J. Žymantiene.

Du mėnesiu sunkaus 
darbo

Sausio 19, 1931
« ,4

Vartant senus laikraščius, nėr 
tikėtai mdno žvilgsnis užkliu
vo ant vieno “Naujienų” nu
merio, lapkričio 19 d.. 1930 me
tų, kuriame didęliu ąntgalviu 
padėtas pranešimas: Įsikūrę 
Lietuvių Komitetas bedarbiams 
šelpti; darbuotojų konferencija 
nutars tęsti “Naujienų” pradė
tą darbą. Šiandie— tariau sau,

Fordas bucernę 
važinėjo

' . . i. «*■■■—.i.*...., e

Sužeidė politikieriaus Thomas 
Welsh sUnų

Graboriai

S. D. LACHAVICH

ne. Tinginiai,

krūvas vi- 
laikraščių 
nei . sykio 

dviejų mė-

vietą, geri

— sukanka du mėnesiu nuo su- 
sitvėrima sąvistovio B. š.. K. 
Su atyda perskaičiau gabios 
ponios Juręelionięhės rankos 
smulkmeniškai užrekorduotus 
“Naujienų” lapuose' tos konfe
rencijos visus tarimus ir nu
tarimus ir kiek jų daug! Pen
kiose kolonijose . po didelę ko
misiją, visokiuose sumanymuo
se, patarimuose, pasižadėji
muose iiguruoja vardai įžymių 
visuomenės žmonių, bet daugu
ma jų pasitenkino'tuo, kad pa
liko savo vardus ir 
šokių pasižadėjimų 
lapuose, bet darbu 
nepasirodė laike tų 
nėšių.

Atidarius šelpimo
žmonės pradėjo siųsti aukas. 
Suėjo, sugužėjo dideliais bū
riais bedarbiai pašelpos prašy
ti. Tarpininkauti tarp duodan
čių ir imančių liko labai mažas 
būrelis žmonių. O to darbo, to 
sunkiojo nors persiplėšk be
dirbdamas! Klausyti skundas, 
registruoti, maisto parūpinti, 
aukas surankioti, rubus pri- 
mieruoti — išdalinti, bet sun
kiausia tai investigacijas dary
ti, kad nuo šelmiško pobūdžio 
ir įpratusių naudotis kitų nau
da, apsaugojus geraširdžių au
kas.

Tyrinėjant jų gyvenimą, ga
lima labai daug įdomaus patir
ti. Skaitai lyg paslaptingą gy
venimo knygą, kuri pripildo sie
lą liudnumu ir atsargumu. Įvai
riais budais žmonės priėjo vie
nodo kelio galą — skurdą. Pa
tį branduolį tų nelaimingųjų 
sudaro trys rųšys: labai geros 
širdies žmonės; girtuokliai, ir 
tinginiai. Negerai būti bešird
žiu, bet skriaudą sau teikia ir 
perdaug geraširdis, nes ne vie
nas užtraukė bereikalingą var-. 
gą sau ir. savo šeimynai. Kas 
tik paprašė, tam skolino be jo
kios tvarkos, kas padejavo tam 
puolėsi gelbėti bėdoj ir žmo
nės, tie begėdžiai, besieliai žmor 
nęs, išnaudoję tokį jautifoširdį 
ligi paskutinio duonos kąsnio. 
Patekus jam bėdon, netik' kad 
nepadeda, bet dar. pasijuokią, 
kad “durnas buvo”. Ne vienas 
gailisi pamokintas* žmonių veid
mainiškumu, išmetęs savo’ už
darbį ir skaudžiai .užmokėjęs už 
savo klaidą.

; Girtuokliai, nors kiti ir ge- 
irai uždirbo geresniuose laikuor

se, bet Įiunešė jų prakaito lašus 
Alkoholio niiodai, paskandino 
juose progą susitaupyti šį-tą; 
bedarbei ištikus pavieniai pra- 
ųliavpjo netik uždarbį,; bet ir 
sveikatą, o vedę ir saVo šeimy
nos gerovę.

Yra daug, kur vyras ir žmo
na abu lygiai geria lig rekor
dą sumušti norėdami, taigi to
kių padėtis yra visiems žino
ma šioj bedarbės katastrofoj.

Yra katrie gailisi tą darę, 
norėtų būti padoriais žmonė
mis, bet kas praėjo, išeikvotą 
laiką sunku grąžinti; bet kiti 
girtuokliauja po senovei, jei tik 
pasiseka nutverti skatikas.

Pirmuosius, komitetas šelpia, 
antruosius
kurie darbo vengia, neatlieka 
savo pareigas, 'būna atleidžia
mi greit už nerangumą,, užsi
dirbę keletą dolerių, nei nemano 
jo ieškoti pakol badas ar sko
los neprisispyrė. Tokie sudaro 
didelę armiją bedarbių tarp>, 
ypač tarp pavienių. Paskui se
ka žmonės su didelėmis šeimy
nomis, mažu uždarbiu. Nelai
mės, kaip tai liga, mirtis, su- 
sižeidimai, sunaikina kartais vi
sus skurdžiai sutaupytus pini
gus ir atsispirti ištikus bedar
bei' nebėra galimybės. Tokius 
tai ••žmones, B. š. K. rūpinas, 
šelpia, kiek aplinkybės jom lei
džia ir dėl jų yra prašomos au
kos, rengiami vakarai, kad su
kėlus dalį reikalaujamų aukų, 
nes ne vienam iš musų, kurie 
pragyVęnimą darome tik iš sa
vo sugrubusių nuo juodo darbo 
rankų, nėra užtikrintas rytojus 
nuo nelaimės ir jei turime pa
spirtį tokioj liūdnumo valan
doj nuo savų žmonių, jausime 
kad užklydo artimo meilės liep
snelė į musų T>Hką, suskirdusį 
gyvenimą.

Liūdnas mano sukaktuvių 
paminėjimas, bet su gyvenimo 
skaudžiąją puse turiu susidur
ti, už tai jis toks.

Emilija D.

Antradienį beeidamas vakare 
išilgai 35 gatvės, / šiuriu ant 
kampo 35 ir Union gatvių sto
vi ’ pulkas "žmonių. Priėjęs ar
čiau vėl žiuriu ir matau, — 
Fordukas įkišęs galvą į lietu
višku bučernę ir stovi. Bučer- 
nė yra ant 35 gatves ir Union 
Avė. kampo, ir matyt tvirta 
bučerhė, nes stovi ir nė nekli
ba, kuomet fordukui visas pry- 
šakis nutrupėjęs, taip smarkiai 
smogęs galva.

Laimė, kad fordukui po tako 
pasitaikė geležinis stulpas, tai 
fordukas pirma stulpą nujojo. 
Stulpo butą tvirto, kaip ąžuo
lo,- kad ir perkrypęs, tačiau ir 
tas dar stovi kojose, nežiūrint 
kad fordukas jam smogė visu 
savo pirmagaliu, lėkdamas 50 
mylių greitumu.

Union Avė. yra kiauroji gat
vė (through Street) ir fordiri 
kas belėkdamas ant kampo už
kliudė kokį tai troką, važiuo
jantį išilgai Union Avė. For
dukas neįiorėjo* stoti ant kam
po, tai sustojo bučernės durių 
angoj. Teko patirti, kad fordu
kas ties bučerne pavojingai su
žeidęs vieną vaiką, Patrick 
V\felsh, 13 metų, sūnų Thomas 
Welsh,‘ politikieriaus, kurs gy
vena 3510 So. Lowe Avė.

Teko užeiti pas Welsh į na
mus sužinoti apie nelaimę. Mr. 
Welsh maloniai papasakojo at
itikimą ir parodė savo sūnų, 
kuriam abi kojos sutinę ir pa
juodę, atrodo labai skaudžiai su
trenktos. Fordas lygiai tuo lai-, 
ku atsitrenkė į bučernę, kai
vaikiukas išėjo iš krautuvės ir* 
forduko galas ;>smogė jam į ko
jas. Forduku važiavo kokš tai 
italijonas Mikė' Lamentio, 6942 
So. Vinceiines Avė.

. Pustapėdis.

LIETUVIS GRABORIUS.
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
> darbu busite užganėdinti.

■ Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 i

2314 W. 23rd PI., Chicago
ĮKYRIUS:

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

1 ' \ ——O— 

Lietuviai Gydytojai
Phone Canai 6222

DR. S. BIEŽIS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Vai.: 1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Maplecoood Avė. 

Telefonas Republic 7868

Rez. 6600 South Artesian Aveniu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canai-0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Gydytojai
Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milivaūkee Avenue 

Valandos: 11 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Įvairus
Pbone A

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 vąl. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3202

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn'Avė, 
CHICAGO. ILL. 

------- o-------
...................    I

St.

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA
3103 S. Halsted 

Telefonas • 
Victory 1115 

Valandos:
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 8 Midwife 

<r Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

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

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

'Tel. Brunstvtck 4983
Namų telefonas Brunsivick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va, ndos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, III.

x Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment 
netic 
t. t.
merginom 
mai dovanai.

9252
prie 
duodu 
electric 

ir mag-
blankets ir 
Moterim ir 

patari-

Akių Gydyto j ai

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195

Ralph C. CupIer,M.D.
CHIRURGAS

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

3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 
Pčtnyčiomis I iki 4 v. v.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drcxel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas:■ 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31tb Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak 
-■ Nedėliomi? ir šventad. 10—12 dieną.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STR1K0L

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Biclskio-Rakščto aptiekos) po 
nr> 2423 West Marųuete Rd. Valan
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospect 1930.

Senas ofisąs toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedčliomis tik pagal surartĮ.

Ofiso telofonaa Vlrglnla 0030 
Rez. Tel Vau Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas North Side 
341 3 Franklin Blvd.

Valandos. Ę:80 iki 0:80 vakaro

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South .Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS

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

Tel. Lafayette 4146

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

ryto

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolpb 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vaL 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos vak.
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak.

Rein

z MAGDELENA 
NEMCAUSKIENĖ 

po tėvais Kliučiutė

Persiskyrė su Šiuo pa; 
sausio 20 d., 3 vai. po 
1931 m., sulaukus senatvės 
mus Lietuvoj, Kalvarijos p 
Akmeninės kaimo: palikdam 
deliam nuliudime tris dukterį 
Magdeleną Milašienę, Eleną 
hardt, Julia Bikerlienę, du
— Edvardą ir Juozapą Mat 
čius ir tolymesnius gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
žeikos koplyčioj, 3319 So. 
burn AVe.

Laidotuvės įvyks subatoj, s 
24 d., 2 vai. po pietų, iš 
mų į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Magdelenos Ne 
skienės giminės, draugai ir | 
tami esate nuoširdžiai kvi 
dalyvauti laidotuvėse ir' suteil 
paskųfinį patarnavimą ir at 
kinimą.

' r ■ s • ••

Nubudę liekame.

Dukterys, Sūnus, Giri 
ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja 
rius S. P. Mažeika, Te 
Yards'1138. ......... .

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

Buy gloves with what 
it savęs

N6ra reikalo moKfiti 50c ar 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
koBolę. Llsterine Tooth- Pante, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. JI valo Ir apsaugo dan
tis. Be to galite eutaųpintl 
$3. at kuriuos galite nusipirk
ti pirštinaites ar ką kitą, 
Lamberf Ph ar macai Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

i-i r i in - -    • ——a ■——-■-■i — —

ANĖLĖ MISIŪNIENĖ 
po tėvais Kafnėlskaitė. '

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
sausio 21 dieną, 8:30 valandą 
tyte,' 1931 m., Sulaukus 2$ me
tų amžiaus, gimus Kibučių kai-' 
m e, Tytavėnų parap., Raseinių 
dpskr. Paliko tjideliaine nuliudi-/ 
me vyrą Franciškų, dukterį Eteb- 
norą, 5 m., sūrių Edvąrdą, ' . 3? 
metų, du brolius — Joną ir Vin
centą Karnelskius, dvi“ seseris — 
Oną Augustienę ir , Aleksandrą 
Kasputienę, brolienę, du s vogė pu s, 
pusseserę Sofiją GųdulauS^i^rtjg, 
pusbrolį Antaną Karnelskį (r‘ gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4624 S. Paulina Sp

Laidotuvės įvjįks subatęj, sau
sio 24 dieną, 8 vai. ryte iš n a m,U 
į Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulines, 
pamaldos už velionės sielą, o iŠ 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimierą 
kapines.

Visi a.. a. Anelės Misiunieųės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai* kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai, Broliai, Seserys, 
Brolienė, ŠUogeriai, Pusseserė, n i * * • • -

— Joną ir Vin 
J.,?

Pasauliniam* kare
Seno Kr a jaus

GYDO VISAS LIGaTvYRŲ IR MOTERŲ ‘ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJflSIOS ir NEGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų it pūslės, užnuodijama 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimą if paslaptingas ligai. 
Jeigu kiti negalėjo jus ilgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vaL ir nuo 5-8 Vak. Nedėliotais nuo 10. ryt. iki Iv. 
4200 West 26 SU kampai Keeler 'Avė., Tel. Crawford 5573

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeiką
1 Graborius ir _ ' 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama \

' 3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

- Phone Canai 2118 
Valandos: 6—8 vakare

: DR. A. L.YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

19Q0 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet

Phone Lafayette 0098

Pbone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
f Advokatas

»> » 10 South. La Šalie SL
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Pbone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

f . t j ’

Undertąking Co.,
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia dykai
710 West 18th Street

Tel Canai 3161

DR. VAITUSH, OPT.
> LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
i Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimą, 

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

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

Phone Boulevard 7589
——O-------

Dr, A. P. Kazlauskią
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 va,karo.
Residence Pbone Hemlock 7691

Ph^ųe Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė,
virš Marshail Drug store, arti 47 St.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

52 East 107th St
kampas Michigan Avė

Pullman 5950—namų Pull. 6377
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti.

Tel.

IGN. Į. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

' ■» ♦

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR- CHIRURGAS 

2403 W. 63rd _st;, Siute 3 
Tel. Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
■ t ’ ' I ' • > • .' '■

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canai 2552 

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

I 64į6 W. 46th St. 

Telefonai

Boulevard 5201 
! » . f •>

Boulevard 841J
i 1327 So. 49d? Ct.

t t ! <
į. Lulevičius 

GRABORIUS iR 
b^Samuotojas 

Pat^rnaiiju laidotuvė
se visose miesto it 
miestelių dalyse. Mo-* 

derniška koplyčia 
veltui.

3100 $. Halsted St. 
Chicago. III.

”, •’l’ef. Victory 1115 

'V

Simpatiškas
Mandagus •
Geresnes ir 
gesnjs už ki
tų patarnavi
mas.
J. F.Eudeikis Komp.

GĘ.ABORIŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 S. > Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 1742 ‘ *

' SKYRIUS
4447 So. Fairfteld Avenue

\ Tel. Lafayette 0727 
SĘYRIUS

1410 Są. 4^th Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 
. SKYRIUS

3201 Auburn Avc. - Tel. Blvd. 3201,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Įialsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedčliomis nuo 10 iki 12.
8

Pbone Boulevard 8483

DR, MĄRGERIS
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

A. A. SL A KIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washinyton St.

Got. Wasbington and Clark Su. '
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

Duokite savų akis išegzaminuoti 

©r. A. R. BLUMENTHAL 
ti :__ _ . OPTOMBTRIST

. Praktikuoja virš 20 m.
464.9 S. Ashland. Avė. 

kąmpas 47 St. 
^TeL Boulevard 6487

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
3147 Się>. Halsted Stręet

' • tel. Calumėt 3294
i Nuo' 9 iki i 2' vai. dienos ir 

uųo, 6 iki 9 valandos vakare

A. L. Dayicloiife, "M, D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood ,5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir 'ketvirtadienio

Ofiso ir Rez. TeT Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 S^ith Halsted Street

Ofiso .valandos ųųo 1 iki 3 po pietų ir 
nuo o iki 8 yal. vakare.

Rez. 3201 South Wallace Street

DR.HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 18th St., netoli Morgan 

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

Tel. Canai 3110
Rezidencijos telefonai 

South Shpre 2238 ar Randolpb 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OHSĄS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:

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

fPbone Mįdway 2880

Office Phone Canai 1912
DR. M. J. SHERMAN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Office 1724 So. Loomis St.
k'amp.’ 18 įr Bluc Island Avc.

Valandos: 10 to 12 A. Nu, 2 to 4 
ū 7 to 8:30 IL M.

' Rcs. Phone Fairfax 6353.

St.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden.) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

-Vakarais 2151 IV. 22nd St. nuo 6-9 
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-? ryte. Tel. Republic 9600 
—— -------- --------------- - 1 '•
V. W. RUTKAUSKAS

ADVOKATAS
29 Š. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

TeL Prospect ?525

Paul M. Adomaitis
• Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414

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

(Cor. La Šalie and Madison Su.)
Ofiso Tel. State 2704j 4412

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas* 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockivcll St, 
Tel. Rcpublic 9723



PRANEŠIMAI CLASSIFIED ADS

Viską žinantis

Visko po biskį Roulevąrd 65!

Reporterio maršrutas

Cicero

Lietuvių Spuika
JUSU PATOGUMUI

kad

nes

kreipkitės

MADOSMADOSMADOS

Cicero
Lietuviai baigę viešąją mokyklą

2712

CLASSIFIEEFADS

(Vardas

(Adresas)
refltia adresuoti

Real Estate For Sale 
NamaLžemč Pard^vimni

metų 
Cicero.

sumanė 
jau pa

kas Kliu-

Frank Norkus 
Carpcnrer St.

Tada 
duoti

■ ’• J.

ir se-

Financia)
Finansai-Paskolos

PINIGAI ’

Roosevelt School baigė ir gra 
duoti šie jauni lietuviai ir lie 
tuvaitės; . ’

Norbert Aleksandravičius
Raymond Eison
Florence Jakubka

. Florence. Naudzais
Bertha Kičinis /

j apvogė Oak-
Du vagys įlindo

kjv. Gcriiotia apie taf kalbėjo. 
Kalbėjo net iš dviejų atvejų ir 
visi * parapijonai jo kalbai pri-

Joniškiečių Koncer 
tas Bedarbiams

PAMEČIAU Soldiers Policy ir kas ra
dęs sugrąžys gaus $20.00 atlyginimo. 
Gaston Werwecke. 836 S. Wabash Avė. 
Tel.jWebster 7769.

3133 
vakare.

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

vos 
turiu mokyklon* lankančią 
J. Survilas. 2739: W. 39th PI

Mes atliekame 
Kedzie 8463.

Kai jums reikės pa
siųsti pihigus Lietuvon, 
paduoti “classified” 
skelbimą, ar užsirašyti 
‘‘Naujienas 
į artimiausi atstovą

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

sau nuostoliais.
Ateikite tuojaus. 
3040 W. 62nd St.

padabinta bąltd atlasu arba 
Suknelė biriką, bile kur išeiti.

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmautom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską" vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

Pardavimo NotarialiSkus raitus.■ 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. ■« 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

Visi Į radio kontesti 
ninku koncertą 

ir balių

SLA. 6-to Apskričio 
Konferencija

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

“Kai mano vyriausia kūdikis 
buvo tik Relių savaičių amžiaus, 
jo viduriukai buvo smarkiai 
užkietėję nuo mano pieno’’, sa
ko Nebraska iriotina. “Jis tiek 
mus laikydavo be miego, kad 
mano vyras beveik miegodavo 
prie savo deskos ofise, 
mano daktaras patarė 
kūdikiui biskutj Castoria 
karną dieną jis buyo daug ge
resnis.* Jo skilvis ir viduriukai 
pradėjo veikti gerai ir jis mus 
daugiau nebevargino.” Šalinkis 
imitacijų Castoria. Fletcher pa
rašas parodo tikrą, grynai au
galų, nekenksmingą Castoria, 
kurią daktarai visur pataria 
nuo kūdikių ir vaikų ligų/ kaip 
dieglio, konstipaci  jos, šalčių,
aitrumo ir tt. •

(Anerarfunimas)

KŪDIKIS NEDA VIS RAMUMO 
TA VARGUSIAM RASTINĖS 

' ' DARBININKUI .

NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

FLATAS 4 kambarių šiltu vandeniu 
apšildomas ir sleeping porches, $45.00 
j mėnesį, naujas namas prie geros trans- 
partacijos, 4543 So. Troy St. Tel. 
Virginia 2681.

22 d., Mcldažio svetainėj 
lonekite susirinkti ' laiku, 
reikės atkartoti Pauliną, 
sime mokytis naują vaikalą 
dailę "kviečiame prisidėti pr

Antra vagyste įvyko, banke 
Musų kolonijoj 
lawn banką.
į banką, vienas pasiliko lauke 
saugoti ir pamatęs ateinanti

1 t • I • t i,

poliemoną, šovė į jį, pataikyda
mas į kepurės žvaigždę. Kulka 
atsimušus nuslydo ir tik žvai
gždė nubraižė policininkui kak
tą. Vagys, kurie buvo viduj, 
pasigrobė $3,000 ir pabėgo, bet 
bėgdami paliko’ pinigus maiše 
pakišę po' medžiu. Ant ryto
jau, kada vagys atėjo mhišp 
pasiimti, visi trys tapo suimti.

/ J—Reporteris. I

Iš Lietuvių Tautinės 
Katalikų Bažnyčios 

veikimo

So. Englevvood. Teko nugir
sti, kad Englevvoodiečiai turės 
daug pramogėlių: bus keletą j 
vestuvių ir kitokių' įvykių, bet | 
įdomiausia busią tai, kad vie
nas žada net su dviem kartu 
apsivesti: būtent V. Z. P. Kliu- 
bas veda piršlybas su Tėvynės 
Mylėtojų ir šv. Augustino 
draugystėmis. Jei prieis ligi 
vestuvių, gal ir man teks būti 
ten.

cagos Lietuviu Auditorijoj, 
Halsted St., 7:30

Marųuette Park 
TUBUCIO APTIEKA

2832 W. 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

PAIEŠKAU kambario Bridgeporto 
aplelinkėje, tur būt didelis ir apšildomas 
—- saule apšviestus. Praneškite “Naujie
nų’* Bridgepčrto skyrius, 3653 South 
Halsted St.

Teko užvažiuoti į Bridgepor
to “sostinę”, kur kun. M. X. 
Mockus su biblijistąis bedispu
tuojąs. žinoma, Mockus bibli
ją žino atmintinai ir geriau 
nei kuri davatka poterius, sula
ku bile biblijistui su juo im
tis. Mockaus oponentas ilg ne
pradėjęs susipeizojo. Po to dar 
šokosi koks tai naujas tipas 
su “nauja viera”. Ir tas greit 
atsisėdo, parodęs tik kaip dar 
galima pasigerti biblijos tvaiku.

Jūsų Reporteris.

. Atėjus bedarbei, kuri siau
bia ir Chicagoj ir visoj-Ame
rikoj ir jau antri metai, kaip 
darbo žmonės nebeturi iš ko 
pragyventi, Joniškiečių Kliubas 
nutarė surengti koncertą be
darbiams, kurių šeimynos ken
čia alkį ir skurdą šioj aukso 
šalyje. v

Koncertas įvyks sausio 25 d. 
tai yra ateinantį sekmadienį 
Lietuvių Auditorijoj, mažojoj 
svetainėj, Bridgeporte. Vakaras 
bus smagus ir draugiškas, nes 
dainininkai bus visiems chica- 
giečiams gerai žinomi, kurie ir 
kurios visuomet dainuoja mu? 
sų tautos daineles ir atgaivina 
musų jausmus užtraukdami dąi- 
naš apie žaliuojančius laukus 
ir toli senai bematytas gėles, 
miškus ir rugienas.

Bedarbių naudai pasiaukau
ja musų gerb. dainininkai p. 
Kostas Sabonis, p-lė S. Sabo- 
niutė, A. Ančįutė, A. Buįkai- 
tė, B. BriedžiUtė. Tikietus į 
koncertą pirko ne tik biznie-

Pasukus į vakarus ir rytus 
iš Marąuette parko, galima pa
stebėti stambi permaina pas 
musų “progresistus”: ligi šiol 
keldavo “revoliucijas” po beis- 
mentus, bet dabar persimetė 

gatves, ant šalygatvių. Tomis 
vietomis, kur “progresyviai” 
užblokuoja šalygatvį neapsimo- 
<a eiti, nes jie tokius praei
vius tuojau “nukolektuoja, pa
agituoja ir suprogresuoja”.

Lietuvių Kareivių Draugystė 
pereitą sekmadienį turėjo me
tinį susirinkimą. Narių susirin
ko skaitlingai. Naujas pirmi
ninkas Strelčiunas pasirodė ga
na smarkus, kaip kurie sako, 
kad net perdaug smart. Į vie
ną valandą visą susirinkimą už
baigė. Matysime kaip seksis to
liau. Draugystei! stoja naujų 
narių. Pridavė aplikaciją foto
grafas Krušinis, bus priimtas 
sekantį mėnesį. Fotografas 
Krušinis yra vienintelis tos pro
fesijos žmųgus ir pasekmingai 
darbuojasi, darbą atlieka šva
riai ir gražiai. Kareiviai paten
kinti paveikslais.

Sekantį šeštadienį kareiviai 
dalyvaus in corpore (pilnumoj) 
Maskių baliuj, rengiamame Lie
tuvos Seserų Draugystės^ Bu
kite visi ir laimėkite dovanas. -

Kaip visiems jau žinoma, 
Chicagoj jau 6 metai kaip gy
vuoja Joniškiečių Labdarybės 
ir Kultūros Kliubas, pasiėmęs 
tikslo palaikyti lietuvių kultū
rą čionai Amerikoj ir Lietui

Pereitą ketvirtadienį pradėjo 
tvarkytis su naūjaja valdybą 
Lietuvių Spulka, 4917 W. 14 
St. Visi atsilankiusieji paten
kinti naujais valdininkais ir pa
vyzdinga tvarka. Patartina lie
tuviams su šiais naujais me
tais truputį ir dar sykį patau-

ILI. INGIS 
KLIUBO 
Bijanskas.
Roaci 
b i n inkis,
3842 S. Union Avė,

'fin. rašt . * “
Bep. M. Butkus, iždininkas, .840 W 
33rd St. Susirinkimai atsibuna kož-

Savininkas. tori pa- 
akmens frontu

Jokis teisingas 
atmestas

PARDAVIMUI grosernė, kendžių it 
visokių smulkmenų Storas skersai gat
vės nuo rtokyklos. ■ Parduosiu labai 
pigiai iš priežasties ligos. 4426 So. 
Whipple St. xATMINK SAVO 

NAUDAI, 
kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO'
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų PARSIDUODA pekarnė geroj vietoj, 
biznis išdirbtas per daug 
Atsišaukite 1500 S. 51 Avė.,

10% PtGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
Vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavltnas 
geriausi darbą mieste.

“Naujienų” koncertas, šiais 
metais buvo., labai įspūdingas 
ne vien iš rengėjų ir progra
mos pusės, bet ir publikos at
žvilgiu Nesigirdėjo bildesio, ko
jų, kėdžių kilnojimų, net ga- 
liorka ir ta užsilaikė ramiai ir 
padoriai. L’ž tai publikai pri
klauso/ garbė, kad išmoko gra
žiai elgtis tokiuose masiniuo
se susirinkimuose.

40YEARS
2$ ounces for Zscents 

pure .

If/TBAKINC 
'\VP0WDER 

tnicienf
it’s oouble acting

‘ BARGENA& 
aukotu 4 flatų mūrinį, t______
namą, garu Šildomą, plieno konstrukci 
jos, naujai dekoruotą 
pasiūlymas nebus atmestas. Pajamų 
$250 į mėnesį. 

5718 S. Green St.
Tel. Englewood 6342:

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE
RŲ- Valdyba L931 metams. Chicago, 
II!.:' pirm. Erti. Milerienė, 1030 

■ Central , Avė., Evanston, III., pirm.
pagelb. P. Grigonicnč, 3322 S. Union 
A ve., nut. sekr. A. Gudonienė. 7917 
S. Harvard Avė., fin. sek'r. Ant. 
Valančuniene. 
kontt. Ona 
(Emerald 
Kizfenc, 
ninkč Ufš.

’ Union Avė 
k ienč f
Susirinkimai yfa laikomi

Subatą
I'ackė knygyn

Nedėlioj, Sausio 18 d., vaka
re, buvo surengta L. T. K. Baž
nyčios prakalbos su muzikos 
pamarginimais. Juozapas Na- 
krošius, atidaręs programą ant 
estrados pakvietė jaunimo cho
rą, kuris po vadovyste Kazimie
ro Pušio sudainavo Lietuvos 
Himną ir keletą kitų liaudies 
dainelių. Be to, dalyvavo po
ras gerų pianisčių: p-lės Stella 
SutRąuskaitė ir B. Powers 
(Pavraziutė). Jos pianu skam
bino keletą klasiškų dalykų, 
kurie publikai labai patiko.
, Prakalbos buvo surengtos su 

tikslu, kad kalbėti apie para
pijos dabartinę padėtį ir Ar-

PARDAVIAU!' -2-jų krėslų barber- 
ąę, išdrbtas senas biznis, nebrangiai. 
Priežastį patirsite ant vietos. 2209 
W. 23rd PI.

FerfcrpuBtoin rakandu*, pianu* ir vi- 
-okm* tnzniua, tarpjri ii miesto J 
miestą. Teisingas patarnavimai.

1706 W. 47th St
CHICAGO

Teko nugirsti, kad prieš 
“Naujienų” koncertą keletas 
tavorčių bėgiojo su karštomis 
burnomis, aušindami ir agituo
dami, kad niekas neeitų į kon
certą. Bet nabagams nepavyko: 
publikos prisirinko net iš apy
linkės miestelių ir svetainė bu
vo kimšte prisikimšus, taip 
daugelis gavo eiti namo, 
visai koncerto nebegirdėję, 
į salę įlysti nebebuvo galima

ŠALKITE REPUfcLlC 9101 
ir gaukite pagelbą nuo jūsų diegimų 
ir skausmų paimant vieną iš musų mok
slinio ^masažo treatmentų.

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

HĖALT SYSTEM
6327 S. Ąshland Avė. Republic 9101 

f ’ --- j?-------- r- _• v
S. L. A. 6‘to Apskričio kortferenci- 

' . i'. ?'■ • t, I V.
Lietuvių Auditorijoj, 3133 

Visų kuopų delegatai 
dalyvauti, nes bus renkama

. Koks tai vist vagis, naktį už
klydęs į vienų namų vištininką, 
visoms vištoms niisųkinėjc gal
vas, ir galvas palikęs, pačias 
vištas ir jų lesalą išnešė. R’/- 
tą .met būrys moterėlių susi
rinkę tfarėsi apie vištų reikalus 
ir kaip tai galėjo atsitikti,kad 
vištvagįs visų vištų gaivas pa
liko, o pačias .vištas ir -jų lesa
lą išsinešė.. ’'1.

‘.Reporteris priėjęs tarė- mo
terėlėms: “Gero ryto, motei’ė- 
lės. • Bene parė kokia buvo, kad 
čia taip stovitfe?” --- “Kur. gi 
jau parė, štai 'žiūrėk'kiek viš
tų išvogė”, parodė viena mote
rėle pilną skreitą prikrautą 
vištų galvų. “Latras, bjaury
be, bet kam jis dar vištų lesa
lą išvogė!” pyko kita moterė
lė. “Na, o kaip jei lesalą buJ- 
•tų ir -.palikęs”, sakau, “Juk 
vienos vištų galvos to lesalo 
vis tik lesti negalėtų”.

onferencija bu.- metinė, 
,as ir sudaro svarbumą, 

kuopų delegatai prašomi 
jsitėmyt vietą ir laiką, kad ne- 
pa vėluot u mėt.

'kaipgi kviečiame kuopas pri
siųsti savo atstovus bet valdy
bų narius, kurios dar neesnt 
įstoję Apskritin, dabar kaip tik

Šioj konferencijoj bus ren
kama valdyba šiems metams. 
Taipgi butų gerai, kad atsto
vai prirengtų konferencijai nau
jų sumanymų.

Suvažiavimas įvyks Bridge
porto kolonijoj, Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St., 
1 vai. po pietų. 36 kuopa ren
gia vaišingą pokilį Apskričio 
delegatams. Bukim visi.
— SLA. 6-to Apskričio pirm.

Geo. J. Stungis.

“Lietuvių Radio Valandos” 
kontestininkų-dainininkų, ar
tistų ir rėmėjų Koncertas ir 
Balius jau neužilgo įvyks. Vi
sos pastangos yra dedamos 
idant įvykdinti vieną iš did
žiausių ir gražia usią. meno sri
ties įvykių. Programas dienos 
bus labai įdomus, kuris kiek
vieno atsilankančio atminčiai 
pasiliks kaipo vienas iš gra
žiausių atminčių gyvenime.

Iš didelės grupės kontesti- 
ninkų bus paskelbiami kontes- 
to finalistai. Tie bandys laike 
programo dėl laimėjimo pirmų
jų kontesto dovanų. Laimėto
jai bus tada apdovanojami ir 
laimėtojaš-a pirmos dovanos 
rekorduos savo daineles į nau
jus phonografo rekordus, taip 
pat pirmieji gaus atsižymėji- 
mą kaipo vieni iš geriausių dai
nininkų Chicagoje ir apylinkė
je. Estrada bus papuošta kaip 
radio stoties studio, kad visuo
menė galėtų įsiyaizdintf kaip 
radio programai yra duodami. 
Prie to naujas Television setas 
publikai parodys kaip galima 
girdėti ir matyti radio artis
tus. Krutamieji paveikslai iš 
Lietuvos, Liet. D. K. Vytauto 
500 metų apvaikščiojimas bus 
rodomi. Taip pat ir kontesti- 
ninkų ir publikos krutami pa
veikslai bus imami fžtike pro
gramo. Po koncerto bus šokiai, 
kur visi gražiai galės pralei
sti vakarėlį pasikalbėdami ir 
pasilinksmindami su savo drau
gais ir dainininkais. Visus pie
nus dėl tos dienos darykite, 
kad atsilankius įs koncertą ir 
balių ir ten savo draugus kvies
kite jumis susitikti. Kontesti- 
ninkų Koncertas ir Balius bus 
Sausio 25, 1931, 3-čią valandą 
po pietų, Ashland Auditorijo
je, Van Buren ir Ashland 
Blvd. J. J.

Spulkos pirmininkas C. Ge
nis yra pakviestas porai savai
čių į jury teisėjus, bet vaka
rais bus liuosas. Visi laukia su
grįžtant senojo* pirmininko p. 
|Butvilos iš Floridos ir Adv. 
Gugio iš New Yorko. Tikrai 
abudu parveš lauktuvių.

Gertrūda. jŽrSučhtiųąš 
Bruno 'poytitiitisA 
Vincent Pralgaliskas^ 
Stella Šaltis 
Albėrt Shvegžda 
Albert
Sophię Villanova 
Albina Yauehauski

SpoclaiiBtae gy< 
Kų. Jei kiti negi 
kykit pas mane, 
mas atidenzff Jui . . , 
imsiu jus gydyti, sveikata 
kit pas tikr* specialistą, 1 
kur ir kas jums skauda. __  ___ ____
po galutino ižegzaminavimo—kas Jums 

/

Dr. J. E. Zaremba
20 W, Jačkson Blvd., netoli State

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

Ofisor valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro., N ėdė 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

Business Service 
Biznio Pa taraavima*

SUTAUPINKIT aut anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už. toną su pristatymu vežimų ledais; 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

NAUJIENOS Pąttren Dept.
1 739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15. centų ič prašau at- 

siųsti man pavyzdį No ........

Mieros , ...L....................... per krūtinį

2430 W. 
Kaz: Kačinskis, 7204 
,, nut. rašt. Joe Da-

22 St., iždo rašt. 
.16000 S. Lincoln St., 

kasieriuš A. Čėsna, 4501 
kasos globėjai — S.

Kačinskienė, du-

— A. Čėsna ir O. Davė.
susirinkimus kas mėnesį po 

..„s antrą nedėldienį, 1 ^1.* po 
Antano Čėsnos svetainėj,4501

REAL ESTATE 
LOANS 3 INSURANCE 

Perkam, parduodam., mainom namu, 
lotus, farmas, biznius ruokios rųlies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra *r 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgagt 
ir parūpinate'' 1 ir 2nd mortgag* leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

1425 So. Fairfield Avė.
• Tel. Lafavette 0455

me chroniškų Ir naujų. U 
ijo jumis išgydyti, atšilau- 

. Mano pilnas iSegzaminavi- 
įsų tikru liga ir' jei aB apsl- 

' i Jums sugryS. Ki
kutis neklaus jusu 

bet pats pasakys 
_ —i yra

ja įvyks- sekmadienį, $aušib. 25 d 
po pietų, f ' 
So. Halsted St 
kvięčami 
nauja valdyba šiems metams.

‘ Geo. </. Stungis.

^Brutės” choro repeticijbs įvyksta kas 
ketvirtadienio vakare, lygiai 8 vai., 
Gage Park svetairiėj. Visi choro dai- 
nininkai-kės laiku pasistengkite pribur. 
Milintys dainuoti nauji nariai visados 
yra pageidaujami prie “Birutės” choro.

Valdyba.

Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn 
dainų painokos atsibus ketverge, sausio 

Nariai ma
nės nepoilgo 
taipgi prade- 

Milinčius

Mea afcolianra nuo $50 iki $800 
Neimam komiso 

Nuotimtil mokamas ant neitmokitoa 
x sumos

Finance Corporation 
of Illinois

Eo valstijos priežiūra 
3804 Kedzie Avė. »

(Miestas ir vals't.)

(lies Žmonių* -j rėįil
esfate biznierius , nuo* Ą^tuo- 
i)ioliktos gatvės;. J. Krisko iš 
Brighton parko, -bučeris; V. 
Briedis, draugijų veikėjas iš 
Northside; J. Pailga, pirmasis 
ledų laužias; ir kt.

Kada Joniškiečiai 
tvert Kliubą, tai jis 
sišvontęs darbavosi 
bas butų pastatytas ant. gerų 
pamatų, nesigailėjo nė finansų 
nė triūso, išgavo iš valdžios 
čarterį ir organizavo narius į 
Kliubą. Dabar prižadėjo prirem
ti bedarbius ir dalyvauti va
kare šu .draugais. Jis užlaiko 
kriaučių šapą 523Q S. Kedzie 
Avė., yra draugiškas ir turi 
daug gerų draugų.

J. B. Artojas^

vieną ar dau-/ 
pavyzdžių',

Po jo kalbėjo adv. Lane, 
J. Naki’ošius, įi. Pušis ir visi 
kalbėjo įtikinančiai ir labai ge
rai.

, 2712' -r Juodo satino
gali apsiūti kitokios spalvos ;___
tiška ir smagį. ;<Sukirptoš< mieroži'14;

Norint gauti ............ '
giau virš nure 
prašome iškirpti paduotą blRnr- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai paradyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu '......... ’
Naujienos, Patteun Dept.', 1739 

|So. Halsted St., Chicago, III.
x r.''-u'<

■-. a v'■ -k,^7 doV*' / v--

Chicagos Draugijų 
Kliubų , Valdybos

' 1931'Metams ,

APLEIDŽIU MIESTĄ .
Turiu tuojaus parduoti savo gražius 

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

.r. A., Dudonienč
Avė., fin. sek'r.
5929 S. Throop St„ 

Daraškicnė. 3018 So. 
, kasos globėja. Marta 

3 2^2 S. Union A've., iždi- 
Radževičiene, 334 7 So. 
faaršalka Kaz. Astraus- 

3343 ,S. Union Avė.
trečią 

kiekvieno mčpesio, ’ Mark Whitc

Phone Virginia> 2054'

JOSEPH - VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
^556 So. Rock^ell St., r

DRAUGYSTĘ. LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJ No. 1 Valdyba 1931 
m., prm. Jenas Motuz 
46 PI.,, pag.

M S. Rock\vell St 
bulskį, 2046 W 
A, ..Atebūtas. 

\Harvcy, III..
§. Paulina St 
Skridulienė ir Jady.
nj sargas P. Tiškcvičia, ligonių ko 
m itetai 
Laiko 

pirmos 
pietų,
S. Paulina St.

Personai

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

Ketvfrtedįęnis,, saus. 22, ’Sl

Furnished* Roomš
PAIEŠKAU. ruimų prie mažos blai- 

laisvos šeimynos. Esu našlys, 
mokyklon * lankančią mergaitę.

Educational

MOKYKIS PARBĘRYSTftS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor 
acijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
collęge.

672 West Madlson Street.

LIETUVIŲ PAŠELPOS 
-aldyba dėl 1931 m., Jonas 
pirm.. 934 W. Marouętčc 

Juoz. Antanaitis, pirm, pa g ei- 
Ado’pb Kaujakis. nut! ralh, r f b i- m r-» -e -kv t

5959

r 'iSSplr1 ■

• suknelė, 
atlasu.

'ji. v S

x • t
k-

i choro.
Valdyba. 1 ’

Business Chances 
Pardavimui .Bizniai

“PARDAVIMUI pelningas biznis — 
minkštų greimų. ice cream, cigarų, et* 
garėtų. Už pinigus^ ar mainysiu ant 
prapertės ar automobilio . 4830 W. 
15th St., Cicero, III.




