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Varšuva ‘Nekalta’ Del Teroro
Aktų Augštojoje Silezijoje

Tautų Sąjungos taryba betgi įspėjo Lenki 
ją žiūrėti, kad ateity panašių smurto 
aktų prieš tautines mažumas nebeatsi

• kartotų - ' •:
GENEVA, Šveicarija, sausio 

25. — Tautų Sąjungos taryba 
savo susirinkimą vakar pabai
gė, priėmus komisijos raportą 
Vokietijos Lenkijos byloj dėl 
tautinės vokiečių mažumos 
traktavimo Augštojoj Silezijoj.

Nežiūrint Vokietijos užsienių 
reikalų ministerio Curtijaus pa
stangų priversti Tautų Sąjun
gos tarybą, kad ji 'reikalautų, 
idant Varšuvos vyriausybė at
siprašytų už lenkų smurto žy
gius, papildytus prieš vokiečių 
tautinę mažumą A. Silezijoj per 
lapkričio mėnesio rinkimus, ta
ryba priėmė kompromiso pa
siūlymą, kuriuo tiesioginė atsa
komybė už 
žygius nuo 
nuimama. Iš 
jama, kad ji 
Silezijoje,
kaltininkus, ir savo tyrinėjimų 
rezultatus pristatytų T. S-gos 
tarybos gegužės mėnesio susi
rinkimui.

Be to, Lenkija įspėjama žiū
rėti, kad ateity nebeatsikartotų 
panašių teroro aktų prieš vo
kiečių mažumą, o taipjau nu
traukti visokius santykius su
tam tikromis lenkų patriotinė- jonų dolerių.

tuos teroristinius 
Lenkijos valdžios 
Lenkijos reikalau- 
ištirtų įvykius A.

tinkamai nubaustų

mis organizacijomis, kurias Vo
kietija kaltina terorizavimu vo
kiečių mažumos. N
Tautų Sąjunga sten

giasi panaikinti ver- 
gybę Liberijoje

Tautų Sąjungos taryba kaip 
vienu balsu nutarė sukurti /tam J <
tikrą komisiją iš narių, atsto
vaujančių Anglijai, Franci j ai, 
Italijai, Ispanijai, Jungtinėms 
Valstybėms, Lenkijai, Liberijai, I 
Venezuelai ir Vokietijai, kuri 
reorganizuotų Liberijos respu
blikos finansus taip, kad butų 
galima panaikinti tame krašte 
vergybė ir prievartos darbas.

Komisija turės vykti į Mon
roviją, Liberijos sostinę, ir ten 
organizuoti valstybės adminis
traciją, kuri apsaugotų afrikie
čius nuo eksploatacijos ir pa
darytų galą tolesnei vergų pre
kybai su gretimomis fy’ancuzų, 
britų ir ispanų Afrikos pajū
rio kolonijomis. •

Apskaičiuojama, kad Liberi
jos finansams ant kojų pasta
tyti taip, kad butų galima nu
versti grafterius ir vergų pirk
lius, reikės nuo 10 iki 20 mili-
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Washington, D. C. — Garsioji Wickershamo Komisija prohibicijai tyrinėti, kuri, pusantrų metų tyrinėjus, dabar pristafė 
šavo raportą prezidentui Hooveriui, o pastarasis — senatui. George W. Wickersham, komisijos pirmininkas, sėdi centre už 

stalo. Vienintelė moteriškė komisijos narių tarpe, yra Ada M. Comstock.

Mahatma Gandhi, In
dų nacionalistų va
das, bus paleistas

Amerikos prezidentų
'Mayflower sudegė

LIETUVOS ŽINIOS.
Miško pirkliai bijo, kad 

miškas neatpigtų
Jau buvo raKAUNAS.

šyta, *kad miškeą reikalu- žemės 
ūkio ministerijoj buvo pa si ta- 
rimas% Dabar papildomai teko 
sužinoti, kad tame pasitarime 
biivo kalbėta apie tai, kad SSSR 
atvežę Lietuvon žalią miško 
medžiagą Klaipėdoj apdirbi ir 
apdirbtą siųs toliau, bet, miško . 
pirkliai reiškia baimės, gali būt, 
kad žemesnės rųšies miško mej 
džiaga pasirodysianti ir Lietu
vos rinkoj ir tada, aišku, už
gausiu nti Lietuvos miško pirk
lių interesus. Be to, Lietuva 
savo mišką eksportuojanti į ki
tas 'Europos šalis ir su tomis 
šalimis turinti sudarius prek.' 
sutartis didžiausio palankumo 
principu (Prancūzija, Belgija), 
tai, tos Europos šalys ginda
mos prieš SSSR miško dem
pingą, tas pačias apsigynimo 
priemones gali taikyti ir Lietu
vos miškui.

Tačiau pasitarimas jokių re
zultatų nedavė ir nutarta nc<- 
trukus šaukti kitą pasitarimą.

te

Randa apie 5 milijo
nus bedarbių Jung
tinėse Valstybėse

Japonijoje 1,060 asme
nų mirė influenza

TOKIO, sausio 25. — Influ- 
enzos liga, kuri smarkiai siau
čia Japonijoje, nuo šio mėne
sio pradžios mirė jau 1,060 
žmonių, tuo tarpu sergančių 
yra įregistruota apie 250 tūk
stančių.

PHILADELPHIA, Pa., sausio 
25. — Philadelphijos laivyno 
stovykloje vakar gaisras sunai
kino garsią' penkių Amęrikęs 
prezidentų jachtą Mayflower. 
Gaisro priežastis nežinoma. 
Jachta nebebuvo vartojama, ir 
ją norėta parduoti.

Sulaikė netikrų monetų 
platintojusAVASHINGTONAS, sausio 25 

— Arthur Woods, prezidento 
Hooverio paskirtos nedarbo ko
misijos pirmininkas, vakar pra
nešė, kad Metropolitan Life In
surance -kompanijos apskaičia
vimais, paremtais padarytais 46 
didžiuliuose Jungtinių Valsty
bių miestuose tyrinėjimais, vi
same krašte1, bedarbių .skaičius 
siekią v tarp 4l/į> ir 5 milijonų, 
arba 10 puoš.. Visų krašto dar
bininkų. 1 '■

Sąvo pranešime jis tačiau sa
ko, kad tas apskaičiavimas esąs 
padarytas tik apgraibomis, ir 
šiuo tarpu jo esą negalima pa
tikrinti.

NEW DELHI, Indija, sausio 
25. — Mahatma Gandhi, indų 
nacionalistų vadas ir kovoto
jas dėl Indijos nepriklausomy
bės, kuris yra įkalintas Punos 
kalėjime, bus šiandie ar rytoj 
paleistas. , •

Vice-karalius lordas- Irwin ir 
jo taryba nutarė paleisti Gan
dhi ir apie trisdešimt kitų žy
mių nacionalistų vacĮų, jų tar
pe Jawaharlal Nehrii," Vallab- 
hai Patel, Mrs. Saroj in i Naidu, 
Kalkutos burmistrą Šen Gupta 
ir kitus, kurie prieš metus lai
ku pradėjo žinomą civilio prie- 
šinimos Anglijai kampaniją. 
Ryšy su ta kampanija ligšiol 
buvo įkalinta apie 50 tūkstan
čių asmenų.

M

KAUNAS. — Sausio 6 d. 
Kaune, Vytauto pr., policija su:. 
laikė pil. Vincą Klustaitį ir Ka
zį Medušauską, kaltinamus ne
tikras sidabrines monetas pla
tinus. Pas Klustaitį rasta 
kios monetos ir įrankių 
gaųis ęįirbti.

Badu marindami no 
ri priversti studen

tus pasiduoti

nu-

sau-

Apiplėšė banką

Du banditai vakar

Tho^

revolverį ir nutėvo

8_ to 
pini

SAN ĄNTONIO, Tex„, sausio 
». -7 Del to, kad tėvai ją pa-

- 3* 
M

Galinti būt konservatorių 
versta svarstant darbo unijų 
biliu fe

saulinio
visi jų
giavo iš
ingtoną
sas tuojau priimtų įstatymus 
bedarbiams karo veteranams 
padėti.

25 
baudė už neklausymą, Helen 
Shipman, 13 metų mergaitė, su
siieškojo 
sišovė.

men

4

T"

Lavai bandys sukurt 
naują Franci jos 

vyriausybę

Mato pavojų Angli 
jos darbiečių 

valdžiai

LONDONAS, sausio 25. — 
Chicago Tribūne koresponden
tas sako, kad britų Darbo par
tijos valdžia atsidūrus kritin- 
goj padėty. Konservatoriai esą 
prisirengę kovai, kuri galinti 
pasibaigti MacDonaldo vyriau
sybės nuvertimu ir naujais par
lamento rinkinėlis, kuriuos kon
servatoriai dabar turį vilties 
laimėti.

Darbiečių kabinetas galįs būt 
nuverstas ateinantį trečiadienį, 
kai busiąs 
unijų 
tomą 
unijų 
iš jų 
mu,

balsuosią kartu su konservato
riais prieš bilių.

Tuo budu vyriausybės šansai 
gauti daugumą parlamente bu
sią labai menki. Pavojus esąs 
dar didesnis dėl nusistatymo 
kai kurių parlamento narių pa
čių darbiečių eilėse, būtent, Os- 
waldo Mosley sekėjų. Mosley 
esąs pasakęs, kad jis norįs, 
idant ’MacDonaldo vyriausybė 
butų nuversta, nes ji esanti 
nepakankamai radikali.

Butlegeriai siūlosi au
koti dėl sausros nu- 

kentėjusiems šelpti

5 asmenys užmušti 
Chicagos trauki
niui susikūlus

PARYŽIUS, sausio 25.—Pre
zidento Doumergue ‘pakviestas, 
naują Franci jos ministerių ka
binetą bandys sudaryti Pierre 
Lavai, nepriklausomųjų socia
listų senatorius ir vienas kai
riojo nuosaikiųjų centro vadų.

Prieš tai respublikos prezi
dentas kvietę premjeru būti 
Aristidą Briandą, bet tas atsi
sakė, bevelydamas ir toliau pa, 
silikti užsienių reikalų minis- 
teriu.

Senatorius Lavai buvo darbo 
ministerių Tardieu kabinete.

Britą audėjai atsisa 
kė taikintis su sam 

dytojais

LIMĄ, Pcruvija, sausio 25. 
— Protestuodami prieš vyriau
sybės bandomas įvesti moky
kloj reformas, Limos Universi
teto studentai užsidarė univer
siteto rumuoše ir jau ketvirta 
diena laikomi ten, policijos iš 
visų pusių apsiausti.

Vyriausybė nori tokių studen
tų izoliavimu priversti juos pa
siduoti.

Studentai tačiau, nors jie ne
turi nei maisto, nei vandens, 
nei šviesos, atsisako pasiduoti.

Kalviu kursai

BOSTONAS, sausio 25.—Trys 
Bostono butlegeriai pranešė vy
riausybei, kad jie paaukosią, 10 
n uos. ’ savo dviejų savaičių did- 
mens pajamų, jei tuos pinigus 
Raudonasis Kryžius suvartosiąs 
dėl sausros nukentėjusiems pie
tų Tarmeriams šelpti.

Policistas turės mirti už 
žmogžudybę

svarstomas darbo 
bilius. Tuo biliumi numa- 
atsteigti visuotinio darbo 
streiko teisė, kuri buvo 
atimta 1926 metų įstaty- 
konservatoriams 'viešpa

taujant. Nors liberalų vadas, 
Lloyd George, prižadėjęs, kad 
liberalai susilaikysią nuo bal
savimo ir tuo budu leisią dar- 
biečiams nuveikti konservato
rius parlamente, tačiau kelio
lika liberalų su Johnu Simonu 
priešaky esą pareiškę, kad ' jie

HELENWOOD, Tenn., sausio 
25. — Kalnuose, netoli nuo čia, 
vakar ištruko iš bėgių ir susi
kūlė Southern geležinkelio grei
tasis Suwanee traukinys, ėjęs 
iš Chicagos į Floridą. "

Penki asmenys buvo užmuš
ti, o dvidešimt kitų sužeisti, jų 
tarpe šeši pavojingai.

Užmušti buvo: Harry Lindę, 
mašinistas; Charles Sexton, 
pečkurys; Mrs. C. D. Ęinehart 
iš San Diego; Mrs.. L. Crow- 
gill iš Indianapolio ir Mrs. Bag- 
gett iš Clevelando.

Tarp pavojingai sužeistų yra 
dvi chicagictės: Mrs. Mary Kelly 
ir Mrs. Lillian Merton.

Dvylio darbininkas mi
rė ištuštinęs munšaino 

“džiogų” '

^57“^

tGRHSMte

Chicagai ir apielinkei Tedera 
lis’ oro biuras šiai dienai pra 
našauja: J '

Iš dalies debesiuota ir šal
čiau; vidutiniai ir stiprus žie1- 
mių vakarų vėjai.

šiandie saulė teka 7:09, lei
džiasi 4:56. Mėnuo leidžiasi 
12:37 ryto,

HAVANA, Kuba, sausio 25. 
— Teismas čia pasmerkė mir
ties bausmei policininką Man- 
ueli Mateo, nušovusį žmogų, ku
rį jis bandė suimti, o tas pa
sipriešino. Policininkas teisinos, 
kad bandomasis areštuoti puo
lęs jį, tačiau teismas rado, kad 
šovimas buvo nepateisinamas, 
ir nuteisė jį pasmaugti., • /

Kalinių riaušės bau
džiamajame kalėjime
JĖFFERSON CITY, Mo., sau

sio 25. — Baudžiamajarfie Mis- 
souri valstijos kalėjimu vakar 
čia buvo kilusios kalini^ riau
šės, kurios tačiau netrukus pa
vyko likviduoti. Riaušėmis pa
trempti buvo pavartotos, aša
rinės bombos. Trys kaliniai bu
vo sužeisti.

Dar du Kubos laikraš 
čiai suspenduoti

PINAR DEL RIO, Kuba, sau
sio 25. — šios provincijos ka
riuomenės vyriausybė suspen
davo čia dar du laikraščius, La 
Vos Dėl EstudianteJr Ei Gato 
Feliz, kaltinamus kurstymu 
žmonių prieš dabartinę prezi
dento Machado valdžią. ,

Pabausta 13 metų mer
gaitė nusižudė

WAUKEGAN, Ilk, sausio 25. 
— Antanas „ J. Dvylis, vietos ( 
farmerys, turįs savo farmą apie 
penkias mylias į žiemių vaka
rus nuo Waukegano, penkta-, 
diėnio naktį rado vežime gulin
tį savo darbininką, Mykolą 
Brenką, 45 metų amžiaus, ku
rį jis buvo pasisamdęs prieš 
trejetą savaičių. Brenka bifvo 
negyvas. , Dvylis pranešė poli
cijai.

Pasak Dvylio, tą yakarą pas 
Brenką buvo atėję du jo drau
gai, atsinešdami leką “munšai
no”. Jje gėrę, ir kai Brenka pa
stebėjęs, kad nedaug belikę, už
sivertęs leką ir s visa išbaigęs. 
Munšaiųo, matyt, butą nuo
dingo.

Policija ieško Brenkos drau
gų, kurių tik vienas tebuvo ži
nomas kaip Frank Stocks.

MANCHESTER, Angliją, 
šio 25. —: Lankaširo medvilnės 
įmonių iš darbo išmesti audė
jai vakar 99,770 balsų prieš 
44,990 atmetė pasiūlymą iš nau
jo pradėti derybas su samdy
tojais dabartiniam ginčui išly
ginti.

Ęcndrai išmestų iš darbo yra 
apie 250 tūkstančių tekstiles 
darbininkų dėlto, kad fabriki- 
ninkai bandė įvesti sistemą, kur 
kiekvienas darbininkas butų 
turėjęs dirbti su daugiau stak
lių. Audėjai atsisakė.

Graikija rengias panai- 
/ kinti kraičius
ATĖNAI, sausio 25. — Grai

kijos vyriausybė nutarė per
žiūrėti civilinius įstatymus ir 
panaikinti įstatymą, kuriuo ei
nant tėvai turi duoti- kraitį iš
tekančioms savo dukterims.

Tik pastaruoju laiku Graiki
joje kilo stiprus • judėjimas už 
kraičių panaikinimą, motyvuo
jamas tuo, kad merginos turi 
dirbti ir; pačios duoną pelny
tis, o ne sėdėti ir laukti vyrų.

Barberys. — uolus baž
nyčių rėmėjas

PANA, III., sausio 25.
mas Garrett, vietos barberys, 
pasirodė uolus bažnyčių rėmė
jas. Vakar jis paskelbė, kad 
10 nuoš. mokesčio, kurį jiis gau
siąs įš kiekvieno savo “koštus 
merio” už kirpimą ar skutimą, 
jis aukosiąs J to “kostumerio” 
bažnyčiai 
A ' ' ‘ 1

Vokietijoje yra 4% mi
lijono bedarbių
> 1 • ..v--.

BEKLYNĄS, sausio 25. — 
Paskiausi apskaičiavimai rodo, 
kad Vokietijoje šiandie yra ar
ti 4,750,000 bedarbių, Kurių dau
guma gauna iš valdžios šiokią 
Ttokią pašalpą. Negaunančių pa
šalpos yra tarp 800,000 ir 900,- 
000 bedarbių

Dešimt žvejų žuvo lai
vui paskendus per 

audrą
_________________. t

VIGO, Ispanija, sfiusio 25.— 
Per smarkią vėjo audrą vakar 
netoli nuo čia sudužo į uolas 
vienas žvejų laivas ir pasken
do. Visi dešimt jo įgulos žmo
nių prigėrė. •'

Karo veteranų žygiuo 
te į Washingtoną

PHILADELPHIA, Pa., sausio 
. — Daugiau kaip 200 pa

karo veteranų, beveik 
bedarbiai, Vakar i$žy- 
Philadelphijos į Wash- 
reikalauti, kad .kongre-

Bandomi suimti negrai 
nušovė šerifą

BUCYRUS, Ohio, sausio 25. 
— Vakar čia buvo nušautas 
šerifas Gieo. Davenport, kai jis 
su dviem deputy šerifais ban
dė suimti tris negrus, brolius, 
kaltinamus vištų vogimu.

Siūlo legalizuoti 4% 
stiprumo alų

WASHINGTONAS, sausio 25 
Senatorius Bingham vakar pa
siūlė bilių leisti gaminti ir par
davinėti 4% stiprumo alų

KAUNAS. — Nuo kovo
1 d. Kaune bus antri arkliams 
kaustyti kalvių kursai. Kursai 
tęsis 2 men. Kalviai, norį pa
tekti į tuos kursus, turi paduo
ti savo ranka rašytą žcm. ūkio 
rūmams pareiškimą ir pridėti 
vals. valdybos arba aps. agr. 
pažymėjimą, kad jis baigęs ark
liams kaustyti kalvių kursus 
darbuosis ir sugrįžęs. Į kur
sus galės pastoti apie 30 žmo
nių

Rumanijos karalius ka- 
runuosis gegužį

BUCH AREŠTAS, Rumanija, 
sausio 25. — Praneša, kad ka
raliaus Karolio karūnavimas 
įvyks senovės Rumanijos sosti
nėj, Albia Julia, gegužės 15 
diena.

Sirgęs trejus metus, pa
siskandino vonioj

INDIANA HARBOR, Ind., 
sausio 25. — Namuose, kur jis 
turėjo savo kambarį, vakar čia 
pasiskandinto vonioj Konstanti 
nas Gebulskis, 48 metų am 
žiaų$, sirgęs jau trejus metus.

REGINA, Saskatchewan, sau. 
šio 25. 
puolė Coderre Weytiurn Secu- 
ritu banką ir ’ pabėgo su 
$4,000,
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rinkimuose. Jiems Atsakyta,
kaė fiit srtffiito Virinas. •; g6.

Detfoit, Mieli.
Visokie .margumynai

Sausio 18 d. trijų Susivieni
jimo ir jaunuolių kuopos buvo 
surengtas bendras koncertas ir 
šokiai. Publikos prisirinko pil-. 
na Lietuvių Svetainė. Progra
mas susidėjo iš įvairių dainų ir 
muzikos. •

P-nia šatulaitienė puikiai su
dainavo kelias daineles. Potam 
dainavo musų žvaigždutė p-lė 
S. Žukauskaitė ir J. Valiukas. 
Juodu geriausA patiko publi
kai su gražiais duetais. Jie bu
vo iššaukti beht kelis kartūs. 
Tai geriausi musų dainininkai.

Iš jaunuolių dh broliai Sta
nevičiai, panelė Smailiutė pa
skambino pianu, o B. Sinkuus 
padainavo kelias daineles. Jau
niausias dainininkas buvo trijų 
metų “senis” Valažiukas, ku
riam akomponavo jo sesute. Po 
to dar dainavo ponios Širvai- 
tienė ir Zigmantienė. Išėjo ge
rai. Dalyvavo programe ir pa; 
nelės Motušaitė bei Budvidaitė. 
Tai dar jauhos mergaitės.

Trumpai sakant, parengimas 
pavyko gerau Liks gražaus 
pelno. Geistina, kad butų su
rengta ir daugiau tokių kon
certų.

« $ 0

būti broliška- meilė; nariai pri- 
valėtų sugyventi, kaip viena 
žemyną Bet pas mus liėtuvius 
to nėra.

Nuolat eina visokie politika
vimai. Nuo Vieną politikierių 
pasisekė atsikratyti, dabar pra
deda atsirasti kiti, štai pa
vyzdys. Suširgb Vienas narys 
ir laikė ligos tapo šUSpėhduO- 
tas. Tačiau, kuomet pas jį at
vyko lankytoja^ tai jis Užsi
mokėjo. Sekintoms pTismn- 
tė laiškutį,—esą priklauso pa-1 
šaipos tik už vieną dieną, todėl 
neužsimoka ne Čekis rašyti. 
Narys liko nuSkrlaustAs ir, ži
noma*, nepatenkintas;

aš tuose pat namuose bučiau 
gavęs porą naują šusiviėnijh 
mui barių. Bet dabąy tie žmo
nės atsisuko rašytis. Ot, tau ir 
pasėkos.

O štai kita# atsitikimas. Ne
seniai mus aplankė du Čhica- 
gos advokatai. Su km kuriai# 
naribiš jie ImTėjo kokį tai pasi
tarimą Susivienijimo reikalais. 
Laikė susirinkimo nAriAi pVa«- 
šė paaiškinti apie ką buvo ta
riamasi tuose suptuose susi-

Vadimi, pUSfrocld, kad jau 
pradeda atsirasti “aukštesnė 
klašė’\ kuri šiepia kai kuriUcfe 
Susiviėiiijimo reikalus ndo pa
prastą narių. Tar labai blogas 
dalykas. VitefnAriai tūri lygias 
teises ir privalo žinoti, kas de
dasi jų organizacijoj. Jeigu 
mūsiškiai politikieriai nepaliaus 
smalą virę, tai mes rasime prie
monę juos suvaldyti.
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Darbai po biskį gerėja. Bet 
kol viskas sUšitvarkySj tai kai 
kurie darbininkai ir visai nuo1 
darbo pasiliUoslios. Dabar be
veik visuose fabrikuose yVa de
damos automatiškos mašinos, 
kurios išstumia darbininkus iš 
dam.

Jeigu prampnėj eina tokia 
perversmas, tai reikia tą pat 
padaryti ir politikoj: šehus pb- 
Iftikierius, kurie tarnauja ka^ 
pitalistams, atšaukti ir į jų vie
tas pastatyti socialistus, ku
riems rupi darbininką ratka- 
M

Šioj šalyj Visko yVA pAkan- 
kAmhi ir nieko netrūksta. Ėeb 
kia tik gėro manad^ėriaus. Šo- 
cialistų valdžia kaip tik ir bu
tų tokiu gerū manadžėriu.

—Vąndupė.

Bznediktas Karolis Alsimantas

Tą patį vakarą, kai rengiaus 
į koncertą įbėga pas mane bu- 
vusis “Naujienų” kontestantas 
Bukšnis ir sako : girdi, žinai, aš 
esu dideliame trubelyj. Ar ne
galėtum man pagelbėti? Aš be 
niekur nieko tūoj ir sutikau 
ir klausiu kame dalykas. Esą 
užgeso pečius ir jo jokiu budu 
negalima uždegti; t matomai, 
kas nors sugedo.

Tai, žinoma, nemalonus daly
kas, gražiame name žiemos 
laiku šalti. Įsisodino jis mane 
į savo “ševeliuką”, lyg kokį 
matininką, ir nupleškėjome į 
jo rezidenciją.

Tuoj puolėme į beizmentą 
žiūrėti kame čia dalykas. P-nia 
Bukšnienė paprašė nusivilkti 
“overkautą”. Aš sakau, kad 
gal mažai darbo, tai nei’eikia 
nei “turbacytis”. Einame žiū
rėti pečiaus. Na, o ponia Bu
kšnienė sako, kad ir ji pati jau 
pafiksinusi. Girdi, visai ma
žas dalykas tebuvo: Bukšnis 
pamiršo atsukti gesą ir negalė
jo įkurti pečiaus. Turiu čia 
pridurti, kad aš padariau savo
tišką “išradimą”’, kaip be deg- 
tukij pečiij užkurti. Tą savo 
“išradimą” pritaikiau ponų 
Bukšnių pečiui.

Iš beizmonto mes užklupo
me į viršų. Net nustebau. Pil
nas kambarys svečių. Klau
siu, kame čia dalytas? Atsako, 
jog tai “bunco” partė. Dalyva
vo šios šeimynos: ponai žemai
čiai, Meškiniai, Maigai, Lego- 
tai, Adomėnai, Bernotai, Mos- 
teikai, Narkunai, Pošiai, Da- 
niuleviČiai ir aš pats. Tai gra
žus būrys naujieniečių.

Prasidėjo lošimas, kuris tę
sėsi apie poią valandų. Dova
nas laimėjo šios poniutės: ro- 
šiene, Mosteikienė ir dar viena 
leido, kurios pavardės neatsi
menu. Taip pat daf trys vy
rai gavo prizus.

Lošimui užsibaigus buvo šau
ni vakarienė, kuri susidėjo" iš 
daugelio skirtingų valgių. Bu
vo taip pat daug visokių gar
džių gėrimų.

Ponai Bukšniar turi gražius 
namus su moderniškiausiais 
parankamais. Skiepe yra tam 
tikri kambariai, kaip viešbu
čiuose. Tikrai buvo linksma ir 
malonu praleisti vakaras su to
kiais draugingais žmonėmis.; 
Naujieniečiai tikrai . puikus 
žmonės. Nei nepasijutome, kaip* 
ketvirta valanda prisiartino ir 
reikėjo skirstytis.

» 0 0
Noriu porą žodžių tarti apie 

SLA. 352 kuopą^ kur ne viskas 
tvarkoj. Susivienijimą turėtų

PRIE LIETUVYBĖS PROBLEMOS 
PIETINĖJE AMERIKOJE

-,z-' , —
(Tęslnys)

Anglų, turkų, vokiečių, ja
ponų, italų emigrantų padėtis 
čia daug geresnė. Jie iš senų 
laikų į čia emigruoja, turi tvir
tas savo ekonomines ir kultū
rines organizacijas, savo kapi
talistus ir spaudą. Ir jų emi
grantai i čia atvyksta pasiren
gę, o ne taip, kaip mes kad va
žiuojame “ant dievo valios”...

Charakteringas pavyzdys ga
li būt ir šis, kad pav. Buenos 
Aires anglų dienrašti# “Stand
ard” yra seniausias dienraštis 
Argentinoje, o vokiečių dien
raštis “Deutsche la Plata Zei- 
tung” jau eina 62 metus. Jis 
metais senesnis net už di
džiausi ir populiaria usį Argen
tinos ispanišką dienraštį “La 
Preusa”.

Turkai, sirij iečiai, persai čia 
visą gelumbių importą turi sa
vo rankose, turi savo bankus, 
rumus ir ukes, — jie lengvai 
priglaudžia savuosius, ‘ kurie 
atvyksta taip pat pasirengę gy
venimui naujoje šaly.

Jeigu mes lietuviai negali
me susilygint su turkais šioje 
šalyje, tai tegul Lietuvos vai
zdžia neišleidžia nė vieną emi
grantą koLjis gerai neišmoks
ta kurį nors naudingą amatą, 
ir tegul nė vieną merginą ne
išleidžia tol, kol ji neišmokina
ma GERAI valgius gaminti., 
Tuomet mes ekonominės kovos 
dirvoje nebusime žuvę, bet 
lengvai ir su vokiečiais susily
ginsime.
, O dalinimas valstybinių lėšų 
j kunigų rankas ir pavedimas 
valstybinių įstaigų kuniginių 
reikalų reklamai šios proble
mos neišspręs ir tragihgą dar
bininkų padėtį nepagerins.

« » 3
Visuomeniniai santykiai

—Vakar atvyko kokstai inte- 
gentiškas lietuvninkas. Ar 
tamsta jį pažįsti? — klausia 
vienas Buenos Aireso lietuviš
kas “lyderis” kitą “lyderį”.

—A, tas tai yra valstybinio 
iždo vagišius.

—Bet kad jis ne iš LietūVos, 
jis iš Santa I^e provincijos at
vyko.

—A, tai yra baltosios vergi
jos agetttas I

—O ar tamsta jį pažįsti? >
—No sehor, aš jį nesu ma

deri s”, o jeigu suranda pakan
kamai “jkvėpirtio”, tai dar “ko
respondenciją” pykštelūja į er- 
zac— amerikohiškumu apsvai
gusias Kauno “Diėhaš” ar 
“Sekmadienius”. O ten jau 
Skaitomas šėdeVru nedakepto 
lyderio plepalas, neturinčio ne 
panašumo į teisybę.

Ir šitaip yra auklėjamas mu
są visuomeninis santykiavimas; 
Tokiu “auklėjimu” užsiima net 
Lietuvos Valstybės lėšomis už
laikomi asmenys, pav. Buenos 
Aires Lietuvos konsulo rašti
ninkas B, Steponaitis su savo 
viršininku ir Sūo$PAUlb konsu
las Mačiulis.

Ir dėl to šiandien Pietų Ame
rikoje nėra nė vieno lietuvio, 
“mas o menos” inteligentiško 
žmogaus, kuris nebūt “aprašy
tas”. Neliečiami arba pagirta^- 
mi tik tie, kurie rapka numojo 
ant viso, kas tik yra lietuviška. 
Tai taipgi yra. padėtis, kuri rei
kalinga išaiškinimo.

Skaitančioji visuomene pa
stebėję ne tik Argentinos lie
tuvių spaudoj, bet ir Lietuvos 
bei North Amerikos laikraš
čiuose, kokiais “argumentais” 
ėja lyderių kovojama su savo 
priešais: komunistų lyderiai 
Baltušninkas—buvo ubago pra- 
vadyrius ir tą neįaimingą. aklą 
sėnelį Nevėžiu fstumė, tarbas 
pavogė. Komunistas Miščikas 
—Vilkaviškio jomarkuose ark
liams uodegas piaUstė. Komu
nistas J. švedas prie laivo 
vokietkai radikiulį nupiovė.

Anarchistas B. švedas, Lie
tuvos kariuomenėje balnus vo-

tęs, bet. jeigu jis “iiiteligeątįš- 
kas” ir nebuvo ant skvadryžįy 
Ui jau jis yra “aVe negro’ 
(juodas paukšti#)',-^visiškaira
mia sąžine tvirtina ponas “ly-

mokytoja) locną vancą nusmauk gos

Socialistas feaUtAs — LiėtU- 
,voj tėvą po IfedUi pakišo ir pti- 
lakdinoi pilipaftis — telyčias^ 
Vo$e. PaUlialis PhuliUko žmd- 
na žydelka—Kėdainiuose. vyrus 
Užkabinėjo.

Fašistas B. Steponaitis — 
mergomis ta^gavojė. Klerika- 
ląs Pašiškevičius —su kunigu. 
pederastijA užsiima, ~ t Ai ma
ži, “nekalti” pavyzdžiai iš mu
sų lietuviškos spaudos, auklė
jančios musų visUbihenę pHe 
gražaus sugyvenimo!

Viehbk nereikia manyti, kad 
tokiems Apsireiškimams Pietų' 
Amerikos lietuviai pritari A. 
baugumą iš to piktinasi, o kiti 
tik nusijuokia, kaip iš to MaL 
kio Tėvo recepto, sulyg kurio 
jiš kubiždalio išvirta arbata Vi
są medicinos mokslą j ožio ra-‘ 
ga nuvarė... - k

Kas kart visuomenė kristd- 
ližuojAsi ir vis plačiau kalba
ma apie visuomeninio santy
kiavimo 'gerinimus.. Geriausias' 
tam darbui įrankis — spauda. 
Ir jeigu esanti, spauda tai nu 
bandys atlikti 
spaudės organai, kurie pirmoj 
Vietoj statys Pietą \ Amerikos 
iietuvią gero visuomeninio san
tykiavimo auklėjimo reikalin
gumą. čibnaitinės mu^ą rim
tos spaudos pirmutinė užduo
tis: auklėti gerą Pietų Ameri
kos lietuvių. Visuomeninį San
tykiavimą, tobulinant organiza
cijas ir gvildenant taip 
Pietų Amerikos lietuvio 
mynos klausimą.

gims nauji

opą 
šei-

Dabartiniai laikraščiai
Argentina gaUši lietuviškais 

laikraščiais: čia net vokiška 
laivų agentūra buvo išleidusi 4 
numerius “LietuViško Laikraš
čio”. Komunistai leidžia dvisa
vaitinį lapelį 1 “Tiesos žodis”, 
bet jį spausdina be adreso, dėl 
to lietuviuose- neturi nė dalies 
to populiarumo, kokį turėjo 
jų organas “Rytojus”.

Bepartyviš “Balsas” 
konsulo Skinkio laikais 
“perimtas” pil. Štabinsko 
leidžia savaitinį “Arg. 
Balsą”, kuris i negvildena

;tą Partijos Centru. O 
buVę£ sąjungos kūrimo laikuo
se jote priešas Paulius Baliukas 
taipgi nusiskundžia’, kad ČlUče- 
Jis su JokubAfčiu -jį vadiho so
cialistu ir tuomi skundė- fir- 
•mAb kur jis dįfbb, taipgi, jis 
Sąjungą apleido, tik “privatiš- 
kai” sau nepatinkančius asme
nis “kritikuoja”. Pasislėpęs už 
Steponaičio nugaros jis “auto
ritetingai trupina”, kas yra 
blogas, o jis vrehas yra. caan. 
'tik kas jo darbelius žino, tai 
visai kitaip mano. ; Iš jo “fak
tų” Brooklyno “Vienybė” ra
šo apžvalgines lettiehįacijas 

‘Apie Pietų Amerikos lietuvius, 
lygiai taip, kaip būdavo, Lietu
vos laikraštimnkai komentuo
davo North Amerikos lietuvių 
gyvenimą iš kokio nors Vedybų 
skelbimu arba iš bUčerio apgar
sinimo. Savo “komunikatą”, : 
perdėm tendencingą minėti 
Naujieną ir Sąjungos Užpona- 
votojai paskelbė “Keleivyje”, 
fchicagds “Naujienose”, “Pir- 
4nynb ir “Socialdemokrate”, 
■bet nedrisu apie jį minėti sa
vo vietiniame laikraštyje. * Jų 
“laputytė” tik spėliojo, kad 
W tas ir tas rėttgiUisi atnau- 1 
jint “Argentinos Naujienų” lei
dimą. Mat-MėškOvj ekskiUzų...

. s-, .................. J . 1 *

Apie “Naujienas” dėl to pla
čiau miniu, kadangi tai buvo 
rimčiausias laikraštis. Patys 
dabartiniai' jų leidėjai mato rei
kalingumą rimto laikraščio, už
tat ir spėlioja. J • 
? Faktinai studentas K. Kliau
ga jau nusipirko šriftą ir pa
gamino klišes “Argentinos ži
nioms”, o GiuČėlis su “atbudi
mu” “Musų Dienoms”. Visa tai 
yrA dėl to, kad dabartinės “P. 
A. N.” neatsako joms skirtiems 
uždaviniams: buvę Sąjungos 
žmonės dirba net keliais fron
tais, t. "y. keliomis grupėmis.

“Darbininkų Tiesa” iš anar
chistinio tapo “bepartyviu”, ka

lės to pareikala- 
'(Bus daugiau) ■dai 

tapo 
ir jis 
Liet.

gyve
nimo nuotykių, bet tik leidėjo 
reikalams tąrnaūja. Vienintelė 
jo pažanga—pasireiškimas lais- 
vamanybės.

“Pietų Amerikos Naujienos”, 
tai “Argentinos Naujienų” pa
daras, kurias buvo pradėjęs 
K. Norkus, čiučelis ir kiti Ar
gentinos Lietuvių ’ Socialistų 
sąjungos, įkūrėjai. Bet čiučeliUi 
susitarus su Jokūbaičiu, konsu- 
lu ir kunigu ir išprovokavus 
Norkų Sąjungos vardu tas 
laikraštis buvo perėjęs- į kleri
kalų rankas, tik Jokūbaičiui, 
vėliaus atsisakius jį finansufct 
— sustojo, o Sąjungos 
vardu “Pietų Amerikos Nau
jienas” leidžia keturi as
menys: Eseras Stepaitis, bu
vęs bolševikų redaktorius Mišr 
čikauskas ir tūlas Lauras su 
Mickevičium, ši grupė nepa
darė jokio viešo parengimo nė 
Sąjungos, nė laikraščio vardu 
bėgyje metų laiko, o kuomet 
darė, tai turėjo nuostolius. Jie 
kaltina buvusį savo vald. na-

gė, o jo žmona (moterų doros r į Vilčinską riustojime Sąjun-

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VlRfiJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...... ...................
1,054 patarimai kaip virti. įvairius yalgiai,

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. X Kvedaro.......
Mokykloms it šeiminihKėiąs vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ........................ .
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vės žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos, kaimai, 
viėnkiėmtaj Jr miesteliai, f skaičius gyventoją-, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau-> 
sląs paštas. / <V

KAUNO ALBUMAS
VENČO^KJRB'

$2.50

$1.50

$3.06

RAŠTAI. Septyniuose tonfūoąė ............ $7 
KALBOS RAŠYBA' 

bos vadovėlis su rašybos žodynėliu. , Išleista 
_ y-«* ■ >■. • 1 •■“ •’ - .- * • . '

NAMŲRUOŠOS ^ADOVfiLIS

LIETUVIŲ KALBC 
Kašyl„„ _ 
1926 metais.

Bereikalingas 
Skausmas!

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

reitų”.
♦Jei serga neuralgia ar neuritu, jie pasi

tiki geriau jaustis sekanti rytą.
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingą 

skausmą. Bereikalingą dėlto, kad yra 
antidotas^ Bayer Aspirin visada greitai 
pagelbsti ftuo visokių skausmų kuriuos 
mes sykį turėdavom perkasti. Jei skau
smas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo priežasties.

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

UITOS ASPIRI1V
Ąsplrln yra trado žyind Bayer Fabriko Monoacctlcacldeatcr o! Sallcyllcaad

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitinį spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių sąstato: A. VarbaS.
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakausku A.’ 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 1L

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva’*, Kaunas, Maironio 6.
* I ............................................................ .................................. i 1*1 II t 11■ I

GARSINKITĖS 4 NAUJIENOSE
.. I
—■■■      , ■■ , .u - —-Ž
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Didžiausia Lietuvių Laikraščių
' ' i

Ekskursij a į Lietuvą

BIRŽELIO 
6,1931

Hollandy • .. • I
Amerikos

Linijos 
laivu

“ROTTERDAM”

Iš New Yorko 
j Klaipėdą (per 

Rotterdamą)

\ Tai prmutine
Amerikos lietuvių 

-istorijoj tokia '
Ekskursija •

>_k

3i •* y _v*/L *,

i Keturi įetkmingiausi Amerikos lietuvių laikrąščiai — “Naujienos”, “Dirva”, 
“Vienybė” ir “Anierikos Lietuvis”, — susitarę rengia didžiausią Ekskursiją' Lietu
von kokią kada yra buvus, Patyrę laikraštininkų palydovai prašalys visus jūsų 
rūpesčius' kelionėje, kaip sil dokumentais,. taip ir bagažais. Klaipėdoje pasitiks 
SpeėiaUški Komitetai ir be jokio vargo ir bagažų kratos praleis ir sutvarkys kelio
nę Lietuvos geležinkeliu ar busais į jūsų kaimus ir miestelius.

' * 1 >.' * iU ■ •' . V į' « • y* ‘ ■' ' >■ r | . ’* , '

Be atidėliojimo kreipkitės prie Naujienų arba savo artimiausio agento dėl 
riuaciji>. — lUžšisąkykite kambarius iškalno. Lietuvos piliečiai, kurie neŽinote 

jp atVažiavimd, privalo tuoj aus atsikreipti prie Naujienų, kad 
d sujėškdti rekordai įvažiavimo. Be to negalėsitę gauti per- 
Naujiehų ofisas atdaras kasdieną nuo 8 ryto' iki 8 vakaro.

infotiflacijty
laivo Vardo ir dien
butų užtektinai laik
mito. sugryžimuk -7

Kreipkitės ypatiškai arba laišku ‘

NAUJIENOS
Chiėagb,.1739 So. Halsted St

5u.ii.BHi



“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

LIETUVOS ŽINIOS
Šiaulių ap. žemės ūkio 
tarybos nutarimas dėl 

“Miss Lietuvos”
ARCHER & CALIFORNIA 

SUPER SERVICE 
Automobilistai užsukit pas 

J. SPITLIS, Sav.
4050 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5019

mus

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING 00.

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.
Tel. Victory 3486

BAGDONAS BROS.
FURNITURE K PIANO MOVING 

Lotai 8 Lcr.g Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

J. P. EWALD
APDRAUDA. PASKOLOS 

PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Tel. Yards 2790

IR

G. BURBA
Musų motetų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

Šiaulių apskrities1 Žemės Ūkio 
Tarybos visumos susirinkimas 
20. XII. 1930 m. sužinojęs^ kad 
Lietuvoje plačiai rengiamasi 
dalyvauti rinkimuose “Miss Lie
tuvos*’ (grožid karalienės), kad 
prie to darbo yra prisidėję daug 
visuomenės darbuotojų ir kon- 
stantuodamas: 1) kad renkant 
“grožio karalienę’* yra žemina
ma garbė musų lietuvaičių, nes 
jos tais rinkimais yra prily
ginamos prie plačiai kaime 
praktikuojamų Įvairių konkur
sų k. a. pieningumo, bekonų 
gamybos, veršelių prieauglio 
konkursai ir t. t., 2) kad mi
nėtiems rinkimams ir jų agi
tacijai eikvojamos nemažos 
krašto lėšos iš ko atrodytų, 
kad mes jau esame tiek pra
turtėję ir kad musų ekonominė 
bukli tiek yra pagerėjusi, kad 
galima butų švaistyti pinigus 
nepateisinamiems tikslams ir 
3) kad gerbiamiesiems visuo
menės veikėjams tiksliau bu
tų susirūpinti svarbesniais tau
tos reikalais, kaip grožėtis “ka
ralienių” kojelėmis, — NUTA
RĖ: protestuoti prieš bet ko
kių “karalienių” rinkimus ir 
kviesti visuomenę juos boiko
tuoti.

darni klausyti tų laiškų su pa
aiškinimais ar šiaip saU, pra
dėjo eiti laukan iš*bažnyčios.

Klebonas perpykęs, kad žmo
nės nebenori klausyti- jo aiš-1 
kinimų, pradėjo, šaukti: “kata
likai... bijo ganytojiškų pamo
kymų išgirsti! Užrakinti duris!”,

Duris tuojau, užrakino.
Taip ir išklausėme ganytojiš

ką laišką su paaiškinimais.

“S®9® “Nekatalikišką sąžine”
■

Amerikos liet, kunigai 
smarkiai remia atei

tininkus
---------- • X l

KAUNAS. — Kum/duras iš 
Amerikos šiomis dienomis at
siuntė 10,000 lt. ateitininkų rei
kalams./ Kiti kunigai taip .pat. 
labai gausiai ateitininkams au
koja. 1 , ‘

žudosi iš vargo Vilniaus 
miesto savivaldybės 

tarnautojai
Šiomis dienomis Vilniuj mė-! 

gino nusižudyti magistrato tar
nautojas Pelivo. Pęlivo uždir
bo Į ęlicną 3.5 zlotų ir negalėjo 
išlaikyti savo šeimos, suside
dančios iš žmonos ir 2 vaikų. 
Pelivo pareiškė, kad jis nega
lėjęs žiūrėti, kaip jo šeima kan
kinasi.

BARZDAI, šakių apsBARZDAI, šakių Aaps.—Barz
dų parapijos klebonas kun. M. 
iš sakyklos per pamokslą iš
vardino visus tuos, kurie yfa 
“nekatalikiškos sąžinės”. Anot 
jo, nekatalikiškas sąžines turi 
tie, kurie leidžia vaikus i val
džios pradžios mokyklą, o ‘ne 
į Barzdų katalikišką mokyklą, 
kurie skaito pažangiuosius laik
raščius ir t. t* Ministeris, ku-’ 
ris išleido įsakymą uždaryti ka-

“didžiausius bedievis”.
Barzdiečiai sako, kad jų kle

bonas veik kiek-vieną sekmactic- 
nį’ politikuoja. Nesenai, sako, 
jis iškoneveikęs ir civilinę me
trikaciją, o pas tuos, Jeurie skai
to “L. U.” ir kalėdoti visai nę- 
yąžiuosiąs. Daugelis žmonių to
kiais klebono pamokslais bai
siai nepatenkinti.

miw>i

.. t ; i ■ ' . , . -•

Peoples Furnilure Co.
, SEKLYČIOM SETŲ IŠDIRBĖJAI

■ . ■ . .• I • I .

Didžiausi Lietuviai Rakandu ,Krautuvninkai 
ir Wholesalininkai

T

' SKELBIA DIDĮ

Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas 
TIK TRUMPAM LAIKUI

NAUJIENOS duos visiems NAUJIEMS 
SKAITYTOJAMS, kurie dabar užsirašys 
NAUJIENAS sau, savo draugams bei gimi- 

? ■’ nėms
VISAI DYKAI KNYGŲ

Metiniems Prenumeratoriams už $5.00
Pusei Metų už ... 52.50

; Iš Sekamo Sąrašo

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas — musų 

specialybė

4193 Archer Avė.

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandas ir radios 

pigiomis kainomis 

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

! M. J. KIRAS “ 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St. 
Tel. 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 Avė.
Tel. Prospect 3939

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER■ • 

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

’ SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 . 
Paskolas duodam ir ant Imu morgičių*1 

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS

6755 So. Western Avenue
. Tel. Grovebill 1038

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

„ir pristatėm į jūsų namus 

3700 S. Spaųlding Avė.
Tel. Lafayette 2584

.. 9 ..... \
Lietuvių Viešbutis

W. NEFFAS, Sav.

2435 S. Leavitt St.
Tel. Roosevelt 3352

JOHN J. ZOLP’S
Real Estate, Laivakorčių ir Pinigų 

Siuntimo Agentūra 

4559 S. Paulina Št.

------ ---- j— 
Maldininkus ‘besulaiko 
tik užrakintos bažny

čios durys
KAUNAS. — Jau seniai nu

rodinėjama, kad politikavimas 
bažnyčiose išvaikys iš jų mal
dininkus. Kad neklysta, rodo 
šis pranešimas:

GAURĖ. 1931 m. gruodžio 
m. 21 d. klebonas, kun. šlei- 
vys, po sumos išėjo prie alto
riaus ir pranešė, kad šiandien 
pamokslo nesakysiąs, o tik skai
tysiąs ganytojišką laišką apie 
jungtuves ir šį tą paaiškin
siąs. \ ’

Matyt, žmonės, ar nebenorė-r

VAIKIŠKŲ
FOTOGRAFIJŲ

KontestaS
Geriausias juokas, gražiau
sios, sveikiausios išvaizdos 

ir dviniukai
* /

Bus nufotografuoti absoliu
tiškai dykai.

Norintiejie dalyvauti tame 
konteste malonėkite pa

laukti telefonu

Tel. Englewood 5840

P. Conrad
730 W. 62nd St

Bus paskelbta vėliau kokie 
prizai bus duodami kon- 

testantams.

Motoriniai traukiniai 
Vilniaus krašte

Vilniaus laikraščiai praneša, 
kad nuo ateinančių metų pra
džios Vilniaus geležinkelių di
rekcijos plote bus Įvesti motori
niai traukiniai susidedu iš 1—2 
vagonų aprūpintų motorais. Iš 
pradžių motoriniai traukiniai 
vaikščios Lydos — Baranovičių 
ir Volkovsko — Slanimo — Ly
dos — Vilniaus linijomis.

Kalėjimų viršininkams 
ankieta

KAUNAS. — Teisingumo mi
nisterija*^ išsiuntinėjo visiems 
kalėjimų^ ir ^rešįp^amų virsk 
n inkarus ankiėtą. Adkietoj 
klausiama apie kalėjimų ir areš
to namų ’ patalpas, maistą, rū
bus, nusikaltėlių statistiką etc. 
Tas žinias, matyt, .bus suteik
tos- kalėjimams pertvarkyti ko
misijai.

JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE i

Marąuette 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.
Tėl. Pullman 5950

Išpardavimą 
SEKLYČIOM SETU

.Uždarbiai užmiršta, didžiausi, bargenai. 
Mes turime duoti darbo savo darbininkams, 
todėl perkanti visuomenė dabar turi geriau-; 
šią progą sutaupinti.

ŠTAI KELETAS PAVYZDŽIŲ 
3-jų šmotų $1^,00. vgrjcs aukštos 

rūšies Jącąųard setai gerai pa
daryti ir gražiai atrodanti, nu
žeminta kainą tik .. .... $49.50

$150.00 Vertes aukštos rūšies setai 
dengti su..tikru Mohair, apver- 
čiaipom sčdynęni, wcbbed kon- j 
strųkcija per visą, pasirinki
mas spalvų, 2 šmotai tik ........ J

$200.00 Vertes setai, pasirinkimas 
apdengimų naujausios mados 
šilko Mocąuctte, Importuoto 
Friczc, arba Atiųue Velvet, | 

‘romai dailiai išpiaustyti ir nu-

$78.00
$98.50

$300.00 vertės tikrai aristokratiš
ko padarymo, spalvos ir pie
šinio setai, tikro raudonme
džio; romai, rankomis išpiau- \ '
styti ir nubaigti, apdengti su A 4 ’jj fj 
aukštos rūšies Damask, arba 1h I /IX l'll

* Antiąue Velvet, ir Frieze, už IP I ■" V B U. V

Lengvus išmokėjimai suteikiami visiems
■ 1 < • —-

l

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

1 ■■■! !■ Į ■ .. ....................... ....... .Į,,,'.,-, j

‘Copyright Midvest Feature Service/

iG ForThe

4177-83 'Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St
Cor. Richmond St. Cor. Maplewood Avė.

Tel. Lafayette 3171. • , Tel. Hemlock 8400
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™AT

BOPN 
BUENOS 
AIRES

EOUCATEO

FRANCE

LATER PLAYEO 
ON THE LONOON 

STASE.

SIGNED FOR 
THE SCREEN 
by u.f.a:

IN GERMANY

No. . Kaina
Grupė I. $2.50

J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo- 
kai ...'.....  :..... .80
DR. KARALIUS Barbora

Ūbryka arba klioštorius ir 
Jėzuitai...................   75
MARIJOS^ KONOPNIC-

KOS Pagal įstatymus ........ .75 
ERKMANO ŠATRIJONO 
Laikrodininko Atsiminimai .20

Viso .................. . $2.50

Grupė II. $5.00
ISTORIJA CHICAGOS 
LIETUVIŲ ....................... $1.75
JANULAIČIO Airija ............. 25

8'S. MATULAIČIO Dvi Ke
liom į -Tolimą Šaurę ............ 40

14 DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno
vės Graikai ir Romėnai pri-

! dėjo pastumėjimui Gamtos 
/ mokslų ^riekyn ..................

Kantrią _Aleną~ .20

VYNE’.U...Z....LL...   .35
MINTIES

BLAIVUMAS .................. $1.00
LIEPUKO Peklos Kančios.
Dainos-............. ........  20

Poemos ........................ ’ .20
78 BR. VARGŠO'

Žaizdos ..... ..........

24

25

• 26

28

6

7

31 OLSZEWSKIQ Pasaka apie 
Kantrią Aleną*-.........

45 R. J. STEVENSOS NAK
VYNĖ ....

50 SOCIALIZMO

71____
Dainos-........................ ....

73 VIŠKOŠKOS Gyvybė

Gadynės

No. 'Kaina
Grupė V. $5.00

A. JANULAIČIO Airija ....
S. MATULAIČIO Dvi ke
liom į Tolimą šiaurę ........
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną .............
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas .........................
OLIVER SCHREINERIO
Sapnai .....................................
DR. E. LOEB Kultūra ir 
Sp^ida .............................. ;......
DR. A; J. KARALIAUS 
Moralybės Išsivystymas ......
K. ŠEŠTOKO Kas Išganys 
Liaudj? .................................... .
Milukijada Dzūko VirŠžmo- 
niški Nuopelnai ir* Juodesnis

už Pragaro Pavydas .........
KL. JURGELIONIO Dekle- 
matorius ................................
J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras
H. ISBENO šiaurės Karžy 
giai 4 veiksm. Tragedija ..

f

Viso

7
8

31

38

37

49

53

55

60

68

84

93

40

41

54

.25

.40

.35 *

.15

.35

.60

.15

.75

.25

.35

$5.05

39

. 40

;57

70

18

61

93

80

82

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka- 
rėš Metu, kaina ..................
SIMUKAS ir MAGDUTfi 
Graži pasakaitė ....................
DR. A. J. KARALIUS Pa
avimasis pas įvairias Tau
tas' ............................................
LAUKIO P. Kropotkino — 
Ko mums reikia pirmiausia 
H. IBSENO šiaurės Karžy
giai .............. '...........................
M. GRIGONIO Katriutės 
Gintarai .............
BR. VARGŠO 

Vandenyje .....

Viso .....................

35

20 
Milijonai 
.............. .20

$2.50

Grupė VII. $5.00
NAUJAS PILNAS ORA
KULAS Visokių Paslapsčių 

’ : kpygą, kaina ................... C
35 ROBINZONAS KRUIZIUS

Labai Graži Apysaka
44

22

76

$2.50
.’ .45

.. .$0
" .20

GYVENIMO VAIZDE 
LIAĮ ........... ...........................
J. A. FREDRO CONCIL 
LIUM FACULTATIS ...

GOGOLIO Piršlybas, Ko 
mediją*...... ......... .....................
J. S. TURGENEVO Pini
gų Nėra ..:.................. .'.........
BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankymas kom........
J. GURAUSKIO Šalaputris 
Komedija ................................
A. N. ASTRAUSKIO Vy
rų Vergija, komedija........

V. K. RAČKAUSKO Eilė
mis ir Proza .........................35

Viso ...................................... $5.00

Viso ...................................... $5.00

Grupė III. $2.50
21 KL. JURGELIONIO Mislių 

Knyga; ..•........................  $1.00
30 V. GARSINO Karės Lau

kuose (kareivio atsiminimai) .35 
A. J-TIS Kaip Žmonės su
Ponais kovojo ........................20

FRANK HARRISO Pasako
jimas Apie Jėzų .....................25
J. ABENO Kaip Žmogus 
Mąsto ..................................  .20
KL. JURGELIONIS Gludi- 
Liutji .—a............ —......... *50

Visoj .....$^.50

Grupė IV. $5.00
D-RO GRAIČUNO Sveika
ta ......................     $2^50

42 DR. A. J. KARALIAUS
Pasikalbėjimas Amerikono su 

su Grinorium ................... .
48 S. K. KRUKOWSKIS Cbi- 

nija .......
... " į

Taip O kas ne Taip? ........ 
ŠARŪNAS Gruodžio 17 
dienos Perversmas.....................
KARLO KAUTSKIO Kas 
yra Socialtzadja ..................
W. SHAKESPEARE’O 
Machbeth .................................

Viso ...............     $5.00
‘ 1 . X '

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas. Šis 
pasiulijimas tik trumpam laikui. Ra-' 

šykite tuojaus ir siųskte savo
■ užsakymus ' ■ \

52 JOHNJm'.” WORKS Kas yra 

.64

66

72

94

95

96

97

99

69

NAUJIENOS
I 1739 So. Halsted St. Chicago, III
> ' ..... • •

GARSINKITE “NAUJIENOSE
WESTPHAlį

FEATURED-IN 
SEVERAI- FIUAS 
-RECEJVED MUCH 
, COMAAEN'T

ACCBPTED 
OFFER TO 
COME TO 

U.S.

CONTRACT 
WITH FOX 

STUOlOS

GOOO IN-THE. 
ARIZONA KID' 

PLAYEO IN t* 
BROAO MINOEO

AMO IAANY OTH



NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Netvs 

Pablished Daily Fxcept Sunday 
the Lithuanian News Pub. Co.»

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

by 
Ine.

Editos P. GRIGAITIS

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.. .75
“SUSIVIENIJIMAS

TRIUMFUOJA!”
Subscription Rates:

$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside o f Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy

Entered as Second Class Matter 
Mąrcb 7tb, 1914. at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of March 
3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant sek* 
nūdienius. Leidžia “Naujienų” Bendro
ve, 1739 So. Halsted St.» Chicago, 111. 
Telefonas Roosevelt 8500.

Chicagoje— pairai 
/ 

Aldams 
Pusei metų 
Trims mėnesiams ....... 
Dviem mėnesiama ....... 
Vienam mėnesiai ...M....

Chicagoj pet išnešiotojas:
Viena kopija 3c
Savaitei •••••••• -----------------------------18c
Menesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
pairai

Metams ----------------------------------- $7.00
Pusei metų *3.50
Trims mėnesiam^ ,1.75 
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiai .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pujei metų 4.00
Tnn^ mėnesiams ___________  2,50
Pinigus reikia siųsti paira Money

Orderiu kartu su užsakymu.

LENKIJA PASMERKTA

Tautų Sąjungos taryba priėmė raportą komisijos, 
kuriai buvo pavesta apsvarstyti vokiečių skundą prieš 
Lenkijos valdžią dėl .teroro rinkimuose į seimą. Tame 
raporte reikalaujama, kad Lenkijos valdžia, padarytų 
nuodugnų savo valdininkų nusikaltimų tyrinėjimą, nu
baustų kaltuosius ir duotų1 atlyginimą nukentėjusiems; 
ir apie tai, kaip Lenkijos valdžia šituos reikalavimus 
išpildys, ji turės patiekti smulkų pranešimą sekančiam 
Tautų Sąjungos tarybos susirinkimui, gegužės mėne
syje. - ' ' !

Paviršium žiūrint, gali atrodyti, kad Lenkija išsi
suko nuo bausmės, nes dalykas yra nukeltas trims mė
nesiams ir pačiai Lenkijos valdžiai pavesta daryti jos 
valdininkų darbų investigaciją. Bet iš tiesų tas Tautui 
Sąjungos nutarimas reiškia pasmerkimą Lenkijai. Už-' 
sienių reikalų atstovui Zaleskiui nepasisekė savo vai-j 
džią išteisinti; priešingai, jos vardu jisai buvo privers
tas prisipažinti, kad Lenkijos rinkimuose tikrai buvo 
atlikta visa eilė nusikaltimų, už kuriuos valdžia turi 
atsakyti Tautų Sąjungai ir savo piliečiams.

Prie šito moralio * smūgio Lenkijai prisideda da ir 
priėmimas ukrainiečių skundų, kurie bus švaistomi se
kančioje Tautų Sąjungos tarybos sesijoje, žodžiu, ilgo
kam laikui viso civilizuoto pasaulio akys bus atkreiptos’ 
j Pilsudskio valdžios nuodėmes.

SKUNDAS DĖL KLAIPĖDOS “SUDILO”

, . . . . -f į

Lietuviai neramiai laukė, ką Tautų Sąjunga paša-i 
kys apie vokiečių skundą prieš Lietuvą dėl nesuSiprati-i 
mų Klaipėdos krašte. Bet apie tą skundą jokių žinių! 
nebuvo per visą dabartinį Tautų Sąjungos tarybos su
važiavimą. Jisai, matyt, buvo kokiu nors budu likviduo
tas.

Kauno diplomatai buvo taip susirūpinę, kad jie net 
buvo paleidę spaudon gandą, jogei Lietuva rengiasi 
trauktis iš Tautų Sąjungos. Gal jie iš baimės vokie
čiams nusileido pirma, negu klausimas buvo pakeltas 
Genevoje? ’ . s J

Kol nepasibaigė ginčai tarp Vokietijos ir Lenkijos, 
Lietuva veikiausia bus palikta ramybėje.

VALDŽIOS SPĖJIMAI APIE BEDARBIŲ SKAIČIŲ

Po daugybės tų nesmagumų, 
kurie kilo vienas po kito perei
tais metais Susivienijime Lįe- 
tuvų Amerikoje, yra tikras 
“poilsis sielai” skaityti “Tėvy
nėje” redakcijos pareiškimą, 
jogei “Susivienijimas trium
fuoja!”

Pasirodo, kad SLA. ne tik 
gyvas ir sveikas, ne tik nuo 
priešų įstengia atsiginti, ne tik 
padengia savo kasdienines iš
laidas, bet ir — triumfuoja, 
kaip galinga armija, laimėjusi 
didelį mūšį!

Triumfuoja! Ir redaktorius 
Vitaitis, j didelį trimitą pūsda
mas, išdėsto, kodėl ir koks tas 
triumfas yra. Klausykite: „

“Kad Susivienijimas pasie
kė šiandieninės aukštumos, 
tai ačiū tik tiems S. L. A. 
veikėjams, kurie nepaisyda
mi įvairių politikierių suktų 
tikslų dirbo konstruktyvį or
ganizacijos auklėjimo darbą. 
Tiesa, kritikai’ ir Šmeižtų au
toriai pasunkino SLA. veikė
jams darbą, dalinai pakenkė 
organizacijos plėtimui, bet 
savo piktais tikslais nieko 

.. nepasiekė. Visi SLA. nariai 
juos pažino ir jų suktus 
tikslus tinkamai įvertino. 
Laimėjo konstruktyvio dar
bo darbininkai, nes Susivie
nijimu šiandie gali pasidi 
džuoti netik visi geros va
lios SLA. nariai, bet ir visa 
Amerikos. lietuvių sąmonin
goji visuomenė./ Susivieniji
mas triumfuoja.”
Trumpai kalbant ir į pakulas 

dalyko nevyniojant, — trium
fuoją prieš bolševikus.
i , Antras triumfas

Bet tai dar ne viskas. “Tėv.” 
redaktoriui rašant tą “trium- 
fališką” straipsnį, jau buvo su
sirinkusi Pildomoji Taryba su 
kai kuriomis komisijomis ir 
svarstė klausimą apie garsųjį 
Devenį ir tuos tyrinėtojus, ku
rie Devenio “nepagavo”. Štai 
naujas “konstruktyvio darbo” 
triumfas:

“Pereitos savaitės ‘Tėvy
nėje’ tilptįsioj . savo rašinio 
užbaigoj StA. prezidentas p.' 
Gegužis užtikrino SLA. na
rius, kad jis stengsis tą visą 
reikalą vesti ir išspręsti to
kia prasme, kad padaryti Su
sivienijimui nuostoliai butų 
atgauti, kad tų nuostolių 
kaltininkai butų surasti ir 
atsakomybėn pašaukti, ne-, 
žiūrint kur jie nebūtų ir kas 
jais nebūtų (išimant, žįno- 
ma, SLA. Pildomosios Tary-

• bos narius! — “N.” Red.)* 
Manome, kad SLA. nariai 
neturi menkiausios priožas-, 
ties nepasitikėti Pildomąja 
Taryba ir savo Prezidento 
užtikrinimais (ypač, kuomet 
pats užtikrintojas 
kaltintas!

*mas; neleis piktų tikslų poli-: 
tikieriams sukelti Susivieni- 
me paniką ir. dėl pergyvena
mo nuostolio Ažunario-De- 
venio paskolos reikalu, šian
die ateina žinių iš įvairių 

' kolonijų, kur politikieriai'as
meniniai lankydamiesi ir 
laiškus rašinėdami stengiasi 
sukelti SLA. nariuose'tiesiog 
paniką SLA. finansų tvarky
mo klausimu. Visų SLA. in- 
vestmentų esamą padėtį jie' 
arba falsifikuoja, arba šim-’ 
teriopai padidintoj formoj’ 
perstato. Kokiais sumetimais 
šitąs daroma, gali bu(t aiš
ku kiekvienam. Jų manymų, 
sukels audrą organizacijoje 
ir patys pasiskelbę SLA. 
gėibetojais išeis, laimėtojais 
iš tos audros.” •
čia tik įžanga, o pats “triumu 

fas” skamba taip: J
“Bet tie politikieriai savoj 

tikslo nepasieks. SLA. vei-‘ 
kėjai su didžiausiu pasipik-i 
tinimu smerkia tokius jų! 
darbus. Gal tik vieną, kitą! 
jautresnį ir nemokantį įsigis į 
linti į esamą padėtį SLĄ. 
narį jie sujaudins. Tačiau 
vist rimtieji SLA. sargai, ku-i 
rie atlaikė net rusiško &ol-! 
ševizmo disciplinuotas pa-j 
stangas Susivienijimą pražu-\ 
dyti, aiškiai supranta prie! 
ko tie politikieriai siekia/ 
Supranta ir tokius politikie-; 
rių tikslus demaskuoja ii;| 
pasmerkia. Tokis S. L. A. t 
veikėjų ir narių nusistatyk 
mas užtikrina Susivienijimui 
šviesią ateitį.”
Taigi — “politikieriaiTaigi — “politikieriai” bus 

sutrempti ir Gegužis su Vitai-! 
čiu triumfuos.
■ Tikrumoje jau jie ir dabar j 
triumfuoja, ’ nes “Tėv.” redak-! 
toriaus “pranašystė” išsipildė:- 
atsirado “sąmoningų narių (išj 
Worcesterio), kurie parašė; 
skundus prieš Gegužio kritikus! 
ir juos laukia. “demaskavimas” 
ir “pasmerkimas”. .

šviesi ateitis — ligi sekan
čio /seimo!

■'

ĮVAIRENYBES
Du klausimai jauniems 

fizikams

Prezidento paskirtoji nedarbo tyrinėjimo komisija 
paskelbė, kad per pirmą šių metų savaitę Jungtinėse 
Valstijose buvo tarp 4,500,000 ir 5,000,000 bedarbių.

'Šitą savo spėjimą komisija remia Metropolitan 
Life Insurance kompanijos surinktais 46 miestuose da
viniais. Kompanija tuos faktus surinko-per savo agen
tus, kurie aplankė 213,787 šeimas arba 900,000 asmenų 
aukščiaus paitiinėtutose 46 miestuose.

Aišku, kad spręsti apie nedarbo padėtį visam kraš
te tik iš to, kas patirta apie 900,000 žmonių, yra labai 
netikslu.

Pramoningose Europos šalyse į šitokios rų&iės spė
jimus niekas nė nežiūrėtų. Tenai yra nuolatos vedama 
nedarbo statistika, ir valdžia kiekvieną savaitę arba 
bent kiekvieną mėnesį turi tikras bedarbių skaitlines, i

O Amerikos valdžia yra priversta naudotis priva
čių apdraudos kompanijų surinkta medžiaga. Kuriam 
gi galui sėdi Washingtonez Darbo Sekretorius su dide
liu štabu padėjėjų ir raštininkų? - r .

Darbo Sekretoriaus vietą turėdavo per metų me-i komisijų. /' suvažiavimo 
tus jei ne vienas, tai ■ kitas “užsitarnavęs darbiniųkų- ^-- 
judėjime’’ Amerikos Darbo Federacijos šulas. Kodėl gi 
jie nepasirūpino įvesti, praktišką būdą patikrinimui, 
kiek dirbančių ir nedirbančių darbininkų yra šalyje? 
Jiems tur-but . rūpėdavo tiktai gauti kaip galint dau
giau darbininkij balsų partijai, kuri įstatydavo juos į 
tą politišką “džabą”. a . c

yra ap- 
“N.” Red.).

Juk reikia atsiminti, kad p. 
Gegužiui stovint organizaci
jos prieky ji išaugo nuo apie 
$143,000 ‘iki arti pusantro 
miliono dolerių turtu ir dau
giau nei dvigubai nariais.”
O Deveniui, Makoveckui, 

Basčiui ir kitiems paskolinta' 
juk tik 'keletas dešimčių tūks
tančių. Ir iš narių tik apie tūk
stantis nuėjo pas bolševikus. 
Kur čia tuomet netriumfuosi!

/ \ • X

Trečias ir didžiausias 
triumfas '

■ v ■ . '

Esama tečiaus da ir trečios 
triumfo priežasties. ^“Tėvyne”, 
jau numanė, kas atsitiks su'

mais, kūninis Gegužis /ir( jo 
“konštruktyvio darbopadėjė
jai buvo surasti kaltais dėl pa
darytų Susivienijimui ^nuosto
lių. Numanydama, kas su jais> 
-atsitiks, ji ir pareiškė:

^šitas rimtaš • SLA. kon- 
strtiMyvės jėgos nusistąty-

r

'■I Wll linu

PANA1T ISTRATI

KIRĄ KIRALINA
X< ' .j r
tiSį ' i*. ' ih'i 1......... 1 .1.Į

.f iii y ""M. !.■'»!. Iii

, »(Tęsinys) •
Taip praėjo trys metai — ’ 

vieninteliai mano vaikystės me
tai, kuriuos aš gerai atsimenu.. 
Man apie 11 metų, o Kirai apie* 
15, ir mudu su ja buvova^ne-i 
perskiriamu. Mane trauke prie’ 
jos aitros jausmas, apie kurį* 
aš įgijau supratimą tik daug, 
vėliau. Aš jsėkiau paskui jos, 
kaiį> šuo; slapta žiūrėdavau,; 
kai ji rengdavosi, bučiavau jos: 
drabužius, kurie - atsidavė ma
loniu jos kūno kvapu; mergai-; 
te silpnai gynėsi, skaitydama 
mane nekaltu ir nepavojingu.; 
Tiesą sakant/ iš 'neturėjau kb-‘ 
kio nors aiškaus tikslo, — ašį 
pats nežinojau, ko aš norėjau / 
be,t jos artumoj aš tiesiog ap-į 
įnirdavau nuo pasitenkinimo.

Mano motinos namai buvo) 
kokiu tai meilės pragaru. Vis
kas juose knibždėjo gašlumu:, 
ir abi moterys ir jų garbinto-į 
jai, ir jų drabužiai, ir kvepa
lai, gėrimai, dainos ir šokiai.: 
Dagi juokingas ir dramatiškas 
bėgimas meilužių turėjo, — 
man rodėsi, 
spaudą. Tik tėvo pasirodymas 
buvo priešinga ir svetima vieš-*

• ' r
. 4 įtverti K. A.

P

to gašlumo ant

patavusiai pas mus' atmosferai

Pagrindinis fizikos dėsnis 
yra, kad energija gamtoj nega
li taip sau dingti* Viena ener
gijos rųšis gali pereiti į ki
tą energijos rųšį„ bet kad 
bent maža šiokio ar tokio 
pavidalo energijos dalelė pra
pultų, išnyktų be jokio pėd
sako—to neleidžia energijos pa
stovumo dėsnis. Dabar pada
rykim tokiup du bandymus.

Paimkim plieno plunksną 
(spyruoklę) ir ją; neužsuktą į- 
dėkim į indą su sieros rukš- 
timi. Plunksna po kiek laiko 
rūgšty ištirps ir inde, vietoj, 
sierps rūgšties, turėsim geležies 
vitriolo skiedinį. Pakartokfrn 
tą pat bandymą antrą kartą, 
tik šį kartą spyruklę užsukim 
ir pamažu ištirpinkim užsuktą. 
Inde vėl gausim geležies vitrio
lo skiedinį. Bet dabar kyla 
klausimas, kur dingo toji ener
gija, kuri buvo sunaudota psy- 
ruoklei užsukti ?,

Antras klausimas yra toks, 
štai stovi labai jautrios svars-i 
tyklės ir į vieną svarstyklių 
lėkštelę nutupia muse. Aišku,' 
kad toji lėkštelė nusileis že
myn. Atsargiai, kad -musė ne-, 
nulėktų, į antrą lėkštelę pade
dam tiek svorio, kad. svarstyk
lės butų pusiausvyroj. :; Tada 
nUbaidom musę ir matom, kad 
antroji lėkštelė pasvirs jfemyn.į 
Dabar paimam g&na didelį stik
linį ’dengtuvą, pagaunaių mu
sę, .payo^iaip tą mrĮsę po deng- 
timį ^to^jojįsvarsJivMų! Jėį$- 
tele ji ir ' vėl i šįy ginam s varstyk-! 
dės. ■ Sakysim/’ kad ' išlyginant: 
svarstykles^ musę "tupėjo ant 
•svarstyklių lėkštelės. Klausiu 
mas dabar,yra toks: kaą bus, 
kai- musė pakils pu o Jsvarstyifo- 
Hų tėkštelės ir ims skraidyti po 
gaubtuvu ? Katra ii svarstyk*-'

Bet į tai buvo žiūrima, kaip įj 
neįšvengiamą išpirkimą, kaip įį 
atsiteisimą už gyvenimo) 
džiaugsmą. Mano motina saky-į davo: .'V ' \

—“Kiekviena laimės minutė? 
turi savo šešėlį; /pats gyveni-- 
mas atsiperka mirtimi... Todėlį 
tai ir reikia mokėti naudotis 
gyvenimu. Naudokitės juo, 
kai, kiekvienas pagal savo sko
nį ir taip, kad Baisaus Teismo j 
dienoj •> nereikėtų gailėtis' d-ėljj 
praleistų progų”. >

• Galima sau įsivaizduoti, kaip 
noriai Kirą ir aš sekėme moti-; 
nos pavyzdį, vadovaudamiesi 
jos filosofija. Turėdamas iš-: 
tėtelių, kuriuos pavedė jos bro-; 
liams, kontrąbandistams, moti-! 
na pasivelijo sau visokius sma
guriavimus ir patenkinę visus 
sąyo įgaidus; ji leido mylėti: 
save, mainydama meilužius* 
taip dažnai, kaip drabužius, ir, 
kai tėvas mušdavo ją, ji, sa
kau aš, stęngdąvosi visais ga
limais budais apsaugoti tik sa
vo veidą, ir tuoj po to atsiduo
davo naujiems smaguriavi-i! 
mams. *

Ji pasižymėdavo iki- tftm- 
tikro laipsnio ? ir •doringumu: 
žinodama savo didelę kaltę ir 
bijodama, kad vyro įdukįmas? 
neužgriūtų ant musų, ji laikytį 
davp ’ užrakinusi duris iki tą 
laiko, kol mes neiššokdavome, 
pro langą, tąsyk ji drąsiai ati-!; 
darydavo duris ; ir visas baus-ij 
mes sunkumas krisdavo ant! 
jos.

Kai porai valandų praėjusį; 
mes sugrįždavome, ji gulėdavo; 
apdejusi ant veido mėlynes iri 
sutinimus baltos duonos minkš-<, 
tuma, kurią ji išmirkydavo^ 
raudoname vyne, kad ištrauktų 
karštį. Mums įėjus, ji atsikel
davo, kvatodama kaip pamišu
si, ir.su z veidrodžiu rankose, 
sakydavo mums, rodydama jį 
savo sumuštą veidą:

—“duk atai menkniekiab ar 
ne tiesa?... Už dviejų dienų ne
liks nei pėdsako.,. Ir tąsyk mes. 
pakviesime- unmfirus!...”

Mes nerimavome — nr nenu-i 
kentėjo ir kunąs ?. -Jo išvaizda,, 
tur būti, <buvO baisi...

<. Bet Ji ramindavo: mus :. ? j 
—“Ach, tai niekis!... Kūno

nešima1|0...,', - • V
Mušimo ženklai pranykdavo; 

tr'/v^l prasėdėdavo. lėbeis;
Naięupse valyti nęgamįida-.

i

iriu ir ima

viešbučiu, -— iš ten atgabenda
vo mums viską, kas buvo rei
kalinga: visokius valgius, py
ragaičius ir 'pieno produktus 
-variniuose induose, kurie pri- 
kiause mano motinai. Pirma- 

/dieniais ateidavo skalbėja ir 
pasiimdavo sunešiotus skalbi
nius, o jų vietoj palikdavo iš
skalbtuosius. Išėmus ją ir se
ną tufką, kvepalų ir tepalų 
pardavėją, aš nematydavau, 
kad kas nors kitas aplankyda-; 
vo musų pamuš, žinoma, išė
mimą sudarydavo “musafirai”, 
mano tėvas ir brolis, kurie bu
vo neprašyti musafirai ir darė 
mums gana nemalonius vizitus. 
Kadangi tėvas apie dvejetą 
metų jau nebegyveno su moti
na ir ateidavo tik tris-keturis 
kartus per mėnesį, kad mušti 
mus, iai bendrai musų namai 
buvo ramus. *•

Neturėdamos šeimyninio ru
pesnio, abi moterys leido laiką 
poilsiui, valgymui, gėrimui/ 
prie kalijanų, ir priėminėjimui 
gadintojų.. Jos neužmiršdavo 
ir maldos, bet niekuomet nei
davo į bažnyčią; Dievui mažai 
laiko tebuvo pašvenčiama. Ma-į 
no motina sakydavo:

/‘Viešpats mato, kad aš jam.trimis skirtingomis kalbomis 
nesipriešinu: a< pasilieku tokia/ garbinami du Dievu.
kokią jis mane sutvėrė... Aš) Abu broliai užsiėmė kontra- 
klusniai pasiduodu savo širdies banda ir mano motina, — dar 
reikalavimams.*”

Kirą klausdavo:

[Pacific and Atlantic Photo]

Ne, tai ne šimtametis Jurgis 
Skinderis, .bet 102 metų am
žiaus WilKam Church, Auro
ros, III., pilietis.

visai jaunutė, — irgi buvo pa
sirengusi kartu su jais vesti 

“Bet, motina, ar tu kartai^ laisvą gyvenimą, kuomet geras 
turkas netikėtai nusprendė iš
leisti ją už vyro už mano tėvo, 
žmogaus griežto ir beširdžio, 
kuris įsimylėjo į ją, — pasak 
mano motinos, 
momente, kada Viešpačiui Die
vui, \matomai, jinai visai ne
spėjo”. Jis davė mano tėvui 
daug aukso-ir užrašė mano mo
tinai didelę dalį savo turto, 
bet su tąja išlyga, kad ji ne
siskirtų. Surišta tokiu budu su 
'žmogum, kurio neapkentė, Ji 
pildė turko valią, nes bijojosi 
netekti palikimo. Kelių metų 
nepakenčiamu ir ištikimu že- 
nybiniu gyvenimu bei gudru
mu ji įgijo jo pasitikėjimą. C 
po jo mirties gautą savo dalį

«al< . v
vo ir keptų svagunų kvapo. Ji 
susitardavo su ; kaimyniniu

■■.‘■T./'m  .i"iį?iwi iilį y j'm Aii1įi|W» ‘m i A 

feų lėkštelių, įtousęi skraidant 
ore; ix> gaubtuvu, bus . sunkes
nė 4r dėl ko ?z '

»

nemanai, jog ir velnias kišasi i 
j musų reikalus?”

“Ne, — atsakydavo ji; aš; 
netikiu į velnią, Dievas galin-į 
gesnis nei jis... Ir jeigu mes 
tokie, kokie mes esame, tai to
dėl, kad to Dievas nori...” 

—o— , 1 .j
žinoma, motina buvo paten

kinta savo Dievu, nes jo reika/ 
lavimai buvo nesunkus.

Dievas norėjo, kad motina ir’ 
duktė žfkeitusi ryto metą, kada, 
joms patinka, — gulint Jovoj! 
taip malonu graužti sausainius', 
su sviestu, medų ir gerti kavą. 
Jis reikalavo, kad jos maudy'- 
tųsi ir išsitrintų benzojiniv 
eleksiru; kaitintų .veidą pieno* 
garais; priduotų plaukams bliz-; Ji pavedė savo brolių globai, 
gėjimą, tepdamos juos minda-į k urie ją tiesiog garbino, 
liniu aliejum su muskusu, da-^ m 
žytų nagus balzamu, sumaišy
tu su raudono medžio smala. 
Po to sekė reikalaujantis di
delio miklumo darbas-su blaks
tienomis, antakiais/ lupomis ir 
skruostais. Kada visa tai bu
vo prideramai užbaigta, reikėjo 
papusryčiauti, ir užrukdus Ka- 
lijaną, pailsėti; iki to laiko, 
kada reikėjo deginti kvepalui,, 
gerti syrapus ir, ant galo, ei-- 
$ prie 'svambiausio dienos už- 
d&Wiio*': bnksminimosi, daina-, 
vimo ir Šokių, “kurie Užsitęsdavo 
ilęi vidurnakčio.

mdttna buvo kur kas, 
turtingesnė nei tėvas ir, ne-; 
Žiūrint j beprotišką eikvojimą,’ 
pinigai, sudėti į tamsią brolių 
įmonę, duodavo. jai tokius 
delius pelinis, kad ji kas mė-’ 
nesį įstengdavo. truputį atidėti 
Kirus’ ir wnano naudai.

Motinos istorija man labai 
mažai tėra (Žinoma. Vienok aš 
atsimenu, kaip ji mums paša-’ 
kejo, jeg jos •tėvai buvo tur-’ 
tingi smuklės laikytojai. ’ Jos 
tėvas, geras įr pamaldus tur-( 
kas/ pabaigoj aštuoniolikto 
šimljnečio su sultano įsakymų 
buvo ^pasiųstas į Brailovą tuo 
'•tikslu, kad ten atidaryti vieš- 
bstįj Jam buvo pavesta pri- 
inaineti ir duoti savo viešbutyj 
patalpas visiems svarbiems as- 
naenims, kuriuos pasiųsdavo 
sgMmias į safyo “pachalįką”. Jis 
Itiaž^jOA tris) pačias, —\dvi grai- 
kės.vieną rufaųnę ;\ pastaro
ji buvo motina mano motinos; 
dyi pirmosios žmonos turėjo 
tris minus, vienas kurių išėjo 
»iš proto ir pasikorė. Visa kas 
tuose namuose buvo daroma, 

4*— tai tik skaitomi pinigai ir

“tokiame

' Tąsyk prasidėjo pasitenkini
mo,. puotų įr beprotiškų igaidų 
gyvenimas, kurio liudytoju 
man’ .teko būti, ir kurio tėvas 
negaleyo sustabdyti, nežiūrint 
j visą \jsavo žiaurumą. Motina 
mįelai \ butų atidavusi savo 
kraitj, j O.igu jis • butų sutikęs 
ją paliuoiUioti, bet Jis nesusto
jant prieš 'nieką norėjo jai at
keršyti už\savo negarbę. Tą 
dieną, kada \ jie išsiskyrę, jis 
paėmė visus i savo daiktus, ir 
tarė mano motinai, rodydamas 
į seserį ir ma\ne:

“Aš palieku \tau tuos gyva
tukus; jie ne mano .vaikai, jie 
panašus į savo motiną!...”

—“O Tamsta norėtum, kad 
jie butų, panašus > j tėvą?” — 
atsakė ji. — “Tamsta sausas 
žmogus,, numirėlis, kliudantis 
gyventi gyviems... Aš net ste
biuosi, kad Tamstos sausumas 
galėjo duoti vaisių — Tamstos 
vyresnį . sūnų, kurį aš neskai
tau savu.”

(Bus daugiau)

*TCOVA”, Lietuvos social
demokratų užsieny laikraš- 
tisz Galima gauti “Naujie
nose”.

i
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R.ųky 
tojų A < ■.

Didelis smagumas
dėl

pypkės ir 
jCigaretų

IMPERFECT IN ORIGINAL

ir.su


12 ryto

•nežinomo žmo-

Phone Boulevard 4139

Lietuvės Akušerės

AdvokataiJULIJONAS pAULAUSKIS

mo

įvyks antradieny

9252

ryto

Akių Gydytojai

Graboriai

Ketvergais ofisai uždarytu

John Kuchinskas

and Clark Sts.

Įvairus Gydytojai

puse amžiaus

Vdkarafi

Lietuviai Gydytojai

va

Office 1724 So. Loomis St.

tūkstančius ligonių.

Sunai, Dukterys. 
Brolis, Sesuo ii

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Mrs. J. Mickus, 7126 South 
Artesian Avė. ir Mrs. J. A. Er
čius, 6227 Ellis Avė. pristatė 
Bedarbių šelpimo Komitetan 
drabužių.

deimiuhų arduri* 
MO KOMITETAS

1025 W 
•' Valandos: nuo 10 

nuo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Jlalsted Street 
. CHICAGO, LLL.

Petras Aršanskis tapo užmuš 
tas belaukiant gatvekario

užrašą:
neturi kuo gyventi

164^ W. 46th St.

/ Telefonai

Boulevafd 5203

Boulevard 8413 

1327 Sb. 49tb’Ct.

Telefonai

Cicero 3724

VALANDOS: 
nuo 

' nuo

Užmuštas auto 
mobilio

Phone Canal 211'8 , 
Valandos: 6—8 vakare

Pereitą pirmadienį automo
bilio tapo užmuštas dar vienas 
lietuvis — Petras. Aršanskis. 
Jis apie 6 vai. vak., gryšdamas 
iš darbo, laukė gatvekario prie 
36 ir Kedzie gatvių, kai ant

prie 
duodu 
electric 

ir mag- 
blankets ir 
Moterim ir 

merginom patari
amai dovanai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1900 So. Halsted St. • 

Rezidencija: 
4193 Archer Avė.

Valandos: 2—4 po piet 
Phone La f ayet t e 0098

, ateikite
kuoja per daugeli metų ir iigydi 

Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki l'vat ir nuo 5-8' vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 Weat 26 St„ kampas Keeler Ava, Tel. Crawford 5573

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAŠ
Patarn&ujfi laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
^veltui.

3103 S. Halsted St.
| Čhka'gb, Iii*-

Tel. .Victory 1115

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

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
S ubą tomis nito 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Micbigan Avė 

Tel. Pullman 5950—*-n«mų Pulk 6577 
Miesto’ ofise pagal sutartį

MRS. ANELlA K. JARUSH
Physical Therapy • Ų Midwife 

Naujoj vietoj ,»
6109 South Ąlbany Avenue

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

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

Tel. Brunstvick 4983
Namų telefonas Branstvick 0597 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidnrmiestyje 
Room 2414

La Sotie BMfi

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

Tel. CalumcV 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

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

dkirii'ų. Kainos pigiaa kaip kitaTT 
' 4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

draugai irx pažįstahu esat ’nuo- 
suteikti, jam paskutinį patarta

OPTOMETRIST
Praktikuoja virš 20 m 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas '47 St.
Tel. Boulevard 6487

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

Valandos
Olis—Utarn., 
Vasalle—Pan.,

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 yį. 63rd St., Suite 3 
Tel. Prospcct 1028

Rez. 2359 5. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 

NedėMoj pagal sutartį

Viena moteris iš Chidagps, 
kuri pamiršo paduoti' saVą var
dą ir antrašą, laiške klausė ar 
ji gali atkviesti savo vyrą į 
Ameriką, nes ji esanti Ameri
kos pilietė.

Kadangi pas /nūs . kreipėsi 
labai daug su tokiais klausi
mais, tai manau bus naudin
ga paaiškinti per laikraštį.

Moteris esanti Amerikos pi
lietė gali atsikviesti savo vyrų 
į Ameriką, jeigu apsivedė prieš 
birželio 1, 1928 metais. Bet jei
gu apsivedė po birželio 1, 1928, 
tai toks vyras būna priskaity- 
tas prie “preferėnce quota” 
imigrantų. Tai yra įeina į kvo
tą, bet turi pirmenybę už ki
tus. Tokios kategorijos imigran
tai važiuojanti iš Lietuvos turi 
laukti apie "3 metus pakol at
eina jų eilė. Iš kitų šalių, kur 
kvota yra didesnė, atvažiuoja 
greičiau.

Nors Amerikoje skaitosi, kad 
vyras su motere turi lygias tei
ses, bet šiame atsitikime mo
teris yra pažeminta. Jeigu vy
ras Amerikos pilietis nori kvie
sti savo moterį, tai nėra skir
tumo kada jie apsivedė. Ji ga
li atvažiuoti su nekvotine viza 
į apie mėnesį laiko.

“Naujienų”, laivakorčių 
skyriaus vedėjas,

A. Rypkevičia.

it vaikų pagal naujausios 
Ray * it kitokius elektros7

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
mašsage, 
tteatment 
netic

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

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

11 Į.;.Q l̂lUa1. . ..

Duokite savo akis isegzamiiiuoti

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Valandoj: 10 to 12 A? M.. 2 to 4 
U 7 0 8:30 P. M. 

Res. Phone Fairfax 6353

KAZIMIERAS LUKOŠIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu sau
sio 23 d., 7:40 vai. vakare 1931 
m., sulaukęs pusės amžiaus; gi
męs Kauno rėd “ 
Šilalės 
liko. dideliame 
Marijoną,- du sūnūs 
rą ir Atitaną, dvi 
Pauliną Nolen ir Aleną Kilkis ir 
marčias, brolį Tadeušą ir seserį 
Oną. Kūnas pašarvotas randa
si 5317 S. Carjienter St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
sausio 27 d., 8 vai. ryte iš na
mų į šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus' gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten i bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro, kapines.

Visi a. a. Kazimiero Lukošiaus 
giminės, draugaij if pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame »♦
Moteris, 
Marčios, 
Giminės.

Laidotuvėse

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Ava.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residerice Phone Hemlock 7691

šiuo pasauliu Saus.io 2Imą'dieną, 1931 m., sulaukęs 
s Lietuvoj. Priklausė prie Draugystės Teisybės My- 
to Liet. Politikos ir Pašelpos Kliubo. Paliko dide

liame nuliudime seserį" Marijoną Žvinakienę,' anukus ir ^gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi Masalskio koplyčioj, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės-■ įvyks antradienį, Sausio 2Itą dieną, 8tą ■ yal. iš; ryto iŠ 
koplyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlioųio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Petro Aršanskio gimines, 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse i 
vimą ir atsisveikinimą. , ‘

Nuliūdę liekame,

SESUO, ANŪKAI IR GIMINĖS.

Laidotuvėse pataranuja graborius A. Masalskis Tel. Boulevard 4139

Antaną 21 m. ir Kazimierą 18 m., žentą Vincentą 
Juozapą ir Kazimierą ir 3 seseris. Ku-

S. BĮ. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
'. Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
*

Tel.' Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

7 3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų.

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

Jei bučiau piešėja, nupiep
čiau tokį paveikslą: Šaltas, 
tamsus, drėgiias kambarėlis. 
Langas ir sienos aptrauktas 
drėgme, apsidengę dulkėmis. 
Vienintelis papuošalas, tai ka
banti ant sienos atidrėkę trys 
paveikslai: viename matyti gra
ži, šypsantis mergaitė nuota
kos rūbuose, nusagstyta mir
tomis. Jps rankas laiko pa
ėmęs, gražumu heužsileidžiant- 
tis, labai patenkintas, laimin
gos išvaizdos jaunas vaikinas. 
Prieš juodu padėti keli rožių 
bukietai.

Kitame, galvutę užvertęs, 
zuikį už ausų nutvėręs juokia*- 
si pirmagimis. Trečiame, gra
be guli paaugintas berniukas. 
Spingsi kelios žvakės, lyg, per 
rukus matytis Kristaus muka, 
paskendusi girlendų lapuose. 
Tėvas prilaiko alpstančią moti
ną. Lovoj guli ligonis. Retkar
čiais sudejuoja, blaškosi. Prie 
jo sėdi žmona, laikydama prie 
krutinės priglaudusi kūdikį. 
Jos pageltusiame veide nėra 
nei vilties, nei jėgų. Aiškiai jis 
rodo, _ kad daug iškentėta, be 
laiko daug pergyventa. Jau
nos, gražios mergaitės, nei še
šėlio neliko... Iš jos išblanku
sių akių bėga ašaros. Rieda jos 
per veidą, krenta, ant krutinės, 
rankų, gailios... skaudžios.;, 
karčios... degančios...

Nupiešus tokį paveikslą pa
dėčiau ant jo didelį 
Miršta
Pakabinčiau jį paveikslų gale
rijom kur sueina kultūriški, 
estetiškų jausmų laimingi pa
sauliniai žmonės žmonės gėrė
tis dailės kuriniais. Gal būt 
kokia poniutė kvepianti pijon- 
komis, nešina^ brangų šunytį, 
arba nutukusi, auksu apsikars
čiusi, vulgariškai išdidi ponia 
praeidama pro šalį netikėtai 
pažvelgtų į jį—pažvelgtų ir už- 
simąstytų... -^Emilija D.

GYDO ▼»
NEŽIŪRINT KAIP 1________ __ ______________________,______
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalė,'

BUTKUS 
Undertaking Co.

P; B. Hadlev Lic, 
Koplyčia dykai > 

710 West 18th Street' 
Tel Canal 3161

Laidotuvėse patarnauja 'grabo
rius I. J. Zolp, Tel. Blvd. 5203

VINCENTAS

Persiskyrė su 
sausio 25 dienų, 
ryte, 1931 
žio amžiaus, 
Žvingių parapų 
Paliko dideliame 
terį Barborą,

J.F. RADZIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patartau- 
' Ju geriau ir pigiau, 

nega ***1 todėl,, kad 
’ priklausau, prie gra- 

' bų išdirbystės. .
1 ‘ 'OFISAS: > ■ 

668 AVJlSth Street
Tel. Canal 6174

1 SKYRIUS: .
3238 S. Halsted St, SHbr Tel. Victory 4088

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
T> T T nosyje, burnoje 

ic gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rui, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėvės

AGLINAS" /
♦

šiuo pasauliu 
3:26' valandą 

sulaukęs pusam- 
gimęs Tauragės..ap., 

Bikavėnų kaime.
nuliudime mo- 

dukterį Marijoną 
Deririgiėnę,- du sudus — Izidorių 
ir Franą, dvi marčias ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi Zolpo 
koplyčioj, .1646^ W. 46th St.

Laidotuvės įvyks seredoj, sau
sio 28 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
koplyčios į Sv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, 'kurioje, atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Aglino gi
mines, draugai, ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, *
•e • - y r* ,

Moteris, Duktė, Sanai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius L: J. Zolp,. Tel. Boulevard 
5203/ ' > .

WISSIG,
PasavliųianMi kny 

Šeito Krajaūs

DVIEJŲ _ 
F AŠMENŲ BRITVĄ 
* (Senąjį ir naująjį modelį)

Geresne Britva
—afba pinigai grąžinami

$4.00 efic 
už dešimti ' už penkes

Garantuotos
PROBAK CORPORATFON <

. O#
AutoStrop Sofoly Roxor Co., lncM N. Y. G

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drcxel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Pbone Boulevard 3697
3315 South Halsted St

• K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborrj St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Ncdėlioj nuo 9 iki 12 ryto „

Visos* aptiekose—3Sc ir 65c puodukas ir 
du d* te. Chlldrsn’s. Musterofe {lengves- 

ač forma).35c.
Gčrėsniš nei Mustard Plaster. 
n a........ . i i ....m* i ■

Tel. Yards 1829 *

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas , * 

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

Ofiao telefonas Virglnia' 0036 
Rez. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

na. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

, \ Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
I * ' .

’ Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. . Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL/

4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146

Rezidencija Tel. Midway 5512 Ir 
Wilmette 195 >

Ralph C. Cupler,M.D.
• CHIRURGAS

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

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

Jei bučiau piešėja...

— 7 iki 9 vakare 
Ketv. ir Subatos vak. 
Ser. ir Pėtnyčios vak.

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt Sd
Telefonas Canal 2552 

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

- - - , ■----------------------- — -------------------- - --L- »

, Vidikas- 
Lulevičiene

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie 

tų ir nuo 6 iki 
< 9 vai. vakare

(Persiskyrč su šiuo pasauliu 
sausio 24 dieną, 2:30 vai. po 
pietų ,1931 m., sulaukęs 35 me
tų amžiaus, gimęs Kulalių kaime, 
Salantų parapijoj, Kretingos ap. 
Paliko dideliame nuliudime 
terį Ameliją, dvi dukteris — 
nislavą 15 metų ir Birutę 2 me
tų; Kūnas pašarvotas randasi 
1307 — 139th St., Indiana Har- 
bor, Ind.

Laiddtuvės
sausio 27 dieną, Imą vai. po pies
tų iš namų į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

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

Nubudę liekame,

ftfoteris, Dukterys ir 
Giminės.

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

Tek Prospect 3525

Ofisu adresas: 
BRIDGErtRT FURNITURE

COMPANY
3224 Soath Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Ofisas atdaras 

Panedėliais, Seredomis ir 
Pėtnyčiomis

Valandos: nuo 9 iki 11 
tiktai

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South \Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3202-

Marcelija Jonelonienė 
• f i

Persiskyrė su šiuo pasauliu Sabsio 23 dieną, 8:30 vai. vakarei 
1931 m. sulaukus 44 metų amžiaus, gimus Lietuvoj. Subačiaus parapijoj 
Pajuodžiu kaime, iš namtĮ Pajuodaitė, duktė Antano ir Domicelijos Pa 
juodžių. Paliko dideliam nuliudime vyrą Adomą, dukterį Marijoną, 1! 
metų, du sūnūs 
Listiką. Lietuvoj du brolius 
nas pašarvotas randasi J. Lulevičiaus koplyčioj, 3103 So. Halsted St., 
Chicagb,-Ilk . .

Laidotuvės įvyks antradieny, Sausio 27 d., 1 valandą po piet iš 
koplyčios bus nulydėta į Tautiškas kapines. Pirm išlydėjimo į kapinės, ' 
koplyčioj bus atlaikytos pamaldos arkivyskupo Geniočip, taipgi ir ka-1 ( 
pinėse. Meldžiame, dalyvauti visuš gimines, draugus ir pažystimUš ir 
atiduoti paskutinį patarnavimą.

Lieka nuliūdę, . x /
. VYRAS, DUKTĖ, SUNAI IR GIMINES. ,|

II.......IIIII ..................................................... ...... ..

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Daktaras
Kapitonu

Specialistas iš
HSAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
UŽSISENBJUSTOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Tauragės apskr., 
arap., Balsių kaime. Pa- 

nuliudime moterį 
-- Kazimie- 
dukteris —-

............
Phone Armitage 2822

. DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
* ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CftlCAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

COr‘otiW Tek Central 2978 

Namų Tel. Hyde Pa A 3395 
tto.i .. ...a,. i ■■■ tin

JOHN B.BORDEN
(John Bagdžiunas Borte n) 
LlfcTUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2117 
Tetepbon'e Randolpb 6727

" 2151 W. 22rtd St. nuo 6-ft
lephone Roosevelt 9090

Namte S'’® ryte. Tel. Republic 9600

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy- 
rų> moten 
metodus 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: x
18th St., netoli Morgan St.

___  rietu ir
6 iki 7 i3O vai. vakare 
Tel. Canal 3110 T 

Rezidencijos telefonai
SbUth ShoPe 2238 ar Randolpb 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikubja 20 ihetal 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų
. OFISO VALANDOS*

Nuo 10> iki 12 vak ryte, ntto 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7;'iki 8:30 Vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

/ Pbone Midway .288O
Office Phone Canal J 912 ' 7

A. L. Davidonis, 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. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
U464 South Hdstol Stmt

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

Rez. 3201 South Mallace Street

^ivaKvrcių-©Kyriu8S
Neradus’ jokiij dūkurtientų 

ir kitokių žyhiių, kurios nu
statytų jo asmenybę, jo kū
nas tapo nugabentas pas tos 
apielinkės graborių, kaipo nė- 
identifikuotas
gaus. Tik praėjus kelioms die
noms ir giminėms pasigedus 
Aršanskio, policijai nurodžius, 
giminės nuėjo pas tų graborių 
ir rado Aršanskio kubų.

Dabar Aršanskis yra pašar
votas Masalskio koplyčioj/ 3307 
Auburn Avė. Laidotuvės bus 
rytoj, 8 vai. ryte, iš koplyčios 
į bažnyčių ir i šv. Kazimiero 
kapines.

juicvuviai yjryay mjai
Phone Canal 6222

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

Vai 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7868 
———————*.'  ................ - ii i . . - -——

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

(Cor. La Šalie and Madūon Sts.) 
Ofi*> TeL Šute 2704; 4412 /
* -■* - * na.-ĮM. —H r    t ■ >

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Ane. 
Te). Boulevard 2800 

Rež. 6515 So/ Rocktvell St,
Tel. Republic 97^3 J



■•■r

Tarp Chicagoš 
Lietuvių

I Amerikoje ?yve? -
nancius kupis- senuke Įlipdavo* svyrudklin ber- 

kcnilS žan ir pradėdavo kukuoti, savo

Iš SLA. 6 apskr. kon 
ferencijos

Vakar Lietuvių Auditorijoj 
įvyko metinė SLA. ,6 apskri
čio konferencija. Delegatų bu
vo daug — apie 67, buvo ir 
daug svečių. Prie apskričio pri
sidėjo kelios naujos kuopos, pir-' 
miau dalyvavusios bolševikiš
kam 2-am apskrity.

Išklausyti svarbus visų me
tų darbuotės raportai. Nusista
tyta plati darbuotė šiais me
tais, o ir daug kitų svarbių 
nutarimų padaryta.

Valdyba šiems 
rinkta visa senoji 
pirmininką K*. Mačiuką, 
vieton tapo išrinktas A. 
Uratas.

metams iš- 
išėmus vice- 

kurio 
Kon-

Vieši Bostono lietu 
ve advokate

Kelioms dienoms į Chicago 
atvyko advokatė Suzana Shall- 
na iš Boston, Mass. Ji yra pir
mininkė Massačhusetts Moterų 
Advokačių Asociacijos ir tos 
asociacijos reikalais yra atvy
kusi Chicagon. Bet aplanky
sianti ir žymesnius lietuvius, 
su kuriais įgyjo artimų ryšių 
besidarbuodama S-me L. A.

Lietuvių dainos ir 
muzika per orą

šį vakarą nuo 7 iki 8 vai. iš 
WHFC broadkastinimo stoties 
bus leidžiama per orą Lietuvių 
dainos ir muzika, kurios jau 
per ilgą laiką ruošia kas pir
madienio vakare žinoma Lietu
vių firma The Peoples Furni
ture Co. radio ir rakandų krau
tuvės. Kaip kiti Peoples pro
gramai taip ir šio vakaro pro
gramas bus labai įvairus ir iš
pildytas per parinkčiausius Lie
tuvius dainorius ir muzikus; 
Todėl bus labai žingeidu pasi
klausyti.

Buy g lovas with what 
it savęs

N8ra reikalo moaSU 50c ar 
daugrian. kad gauti gera dantų 
koftele. Llaterine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda n* 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
us. Be to galite sutaupinti . 
$3. už kuriuos galite nusipirk- 
U plrSUnaltes ar k* kitų. 
Lambert Pbarmacal Co.

■.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

asmilk 
itself! ,

New
delight in
Cheese flavor

l

Štili anothcr Kraft-Phcniz 
triumph! New digcstibility, , 
hcalth qualitics and delicious 
new flavor addcd to cheese.

In Vclveeta all the valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minerals. Good for svety- 
onc, including the children.

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

KRAFT

Velveeta
▼ The P«lici6u» N4w Chaoso Food

■Į ( 

i I .

prabilo Dr. A. L. (Sraičuiiaiis

Likimas daug musų brolių ir 
seserų privertė apleisti Kupiš
kį ir Kupiškio apylinkes. Atsi
radę už jurų-mhriųj už Atlan- 
tiko vandenyno, ir čia Ameri
koj nepamirštame savo gimtos 
vietelės—kur basi lakstėm; ir 
kas-gi gali pamiršti tuos take
lius, tuos krumus, kur riešu
tavome, grybavome, uogavo
me ; tuos, upelius sriovenan- 
čiūs, tas pelkes, kur basį su- 
plyšusiomis blauzdomis brai
džiojome. Kas gal pamiršti 
Lavenį, Kūpą, Pajuodupį, kur 
plikomis rankutėmis žuveles 
gaudėm. Ilgais žiemos vakar 
rais su varžą iš po pastoges 
žvirblius gaudėm. Kas gal pa
miršti Uršulę Tamošunaitę, ku
ri, pirmoji liaudies poete, ap
dainavo 'žirgakalnj, šepatą, Pi- 
lekalnį, Margokriaušį. Kas gal 
pamiršti tuos svyruoklius šim- 
tam'etinius beržus, kur iš abie
jų šalių vieškelio augo, ir ke
leivį viliojo paunksnėn pasilsė
ti it norėdami papasakoti ką 
jie matė, ką jie pragyveno.

Kas gal pamiršti tuos peiso- 
tus, barzdotus, lesus, ‘ suvargu
sius žydelius, kurie balakono 
skvernus pasegę pajustam,• už
sidėję ant pečių kromelj su už
kabintu ant rankos rieteliu iš 
karklų nupintu, lazda pasi
ramsčiuodami, vieškeliu beeida
mi, tai prieš kalną šusilenkę, 
tai pakalnėn lazdą atsiremda
mi iš lėto į kaimą svyruodami 
žygiavo. Mat, nešė savo kro- 
mely adatą, skaraitę ar muilo 
šmotą, kur musų šeimininkė- 
motina, išmainydavo ant kiau
šinių ar vištos. Ir žydelis’ at
lankęs vieną kaimą, Skubino ki
tan !r pakely susitikęs pieme- 
nelį nepamiršo praeiti pro ša
lį neužkalbinęs: “Nui, vaikeli, 
ar aukštai dar soile (saulė) ?” 
Ir piemenėlis manydamas, kad 
žydelis nekrikštytas iŠ tikro 
nemato saulės šviesos, atsaky
davo teisingai. Kai kada išdy
kęs piemenėlis ir pašiepdamas 
žydelį, sumeluodavo; * bet ras 
buvo priimtina ir nieks už blo
gą nelaikydavo, nes žydelis ne
krikštytas—nekatalikas.
• Neišdildomai daug gražių ir 

sykiu šiurpulingų atsiminimų 
jaunystės dienų, pasilikd liki
mo išguitų kupiškėnų atmin
tyje.

štai ' kasdien prisiminimai 
apie tuos šimtmetinius svy
ruoklius beržus, kur pakeleivį 
vilioja pasilsėti, savo paunks
nėn, it norėdami jam papasa
koti apie senovės laiškus; apie 
tąją praeitį, kada ponai ir ku
nigai—katalikiški kunigai val
dė apkrikštytą Lietuvą; kaip 
lietuvį padarė baudžiauninku; 
kaip jį vargino-kankino; kaip 
apsvaigęs išdidume ponas ir 
kunigas klebonas liepdavo pa
vargusiai, suskurusiai, biednai 
lietuvei senukei lipti svyruok- 
lin Šimtmątinin beržan ir ku-

vargus-vargeHus rokuoti,, tai 
ištvi.i/kęs ponas su ’kunigti kie-, 
bonu ją nušaudavo ir. kada se
nuke nušauta išpuldavo iš me
džio, tai ponas su ~ kunigu kle
bonu pasityčiodami : grjždavot 
palociun puotauti. ,

Tai ką man jaunučiui apie 
beržus svyruonėlius papasakojo 
bėveik šimtmetinis, buvęs bau
džiauninku senelis Adomavičia 
iš I^ąjuodupio.

v Apie šimtmetinius svyruok-- 
liūs beržus, kurie augo pakely 
einant į Mirobelio dvarą atpa
sakosiu kitą ,syk. Tuo tarpu tik 
tiek pasakysiu, kad tuose ber
žuose paukščiai _ lizdų nesuka- 
neneša. Matpmai , išbaidyti 
baisiai-šiurpulinga praeitim!

šiandien'kiti laikai;1 kita ga
dynė. Raganos, aitvarai, vai
duokliai išnyko. Kryžiumi ne
bereikia gulėti ir vandens pri
pilto piešto nebereikia bobin- 
čiuje grūsti— it bepročiai,* —- 
buk tai už nuodėmes, už p^nų 
neklausymą. • *

Nors mes kupiškėnai it tie 
viščiukai vanago išbaidyti, išsi- 
sklaidėm po platųjį pasaulį* .su
augome, * sUbrenddmė, kaip ku
riems iš mus,, jau ir paausiai 
pražilo ir ^raukšlės ant kaktos 
atsirado, bet už tai svieto pa
matėm ir apsišvietėm. Ir pri
siminę jaunystės dienas, prisi
minę tuos laimingus, linksmus 
be* rūpesčių laikus, kada išsi
bėgioję, išalkę parbėgdavome 
namon ir šaukėm garsiai: “Ma
ma,, duok valgyt”. Mums nc- 
galvoj iš kur mama imsi—bet 
duok valgyt ir gana!

Taip negrįžtančiai tie jau
nystes laikai praslinko ir liko 
tik atmintis—it sapnas.

Kada atmintis nuneša mus į 
tas jaunystės dienas,' tai jaus
mai užsidega noru kuom nors 
didėliu, našiu, gražiu darbu at
simokėti savo gimtai vietelei 
ir pasilikti su jums kupiškėnai 
nors mintyje amžinai gyventi.

štai jums jau pranešta pir
miau; sugalvotas if* padėtas 
darbas pastatyti Kupišky am
žinai atminčiai paminklas: 
“Liaudies Namas” ir knygy
nas.

Kiekvienas kupiškėnas priva
lėtų tapti dalyviu to sumany
mo ir tapti nariu tik 10c. į mė
nesį arba $1.20 į metus. Jau 
130 narių turime, dar toli gra
žu ne visi kupiškėnai prisirašė. 
Tad kviečiu neatidėliojant par 
skubėti prisidėti, kad dar‘šie
met galima butų nupirkti pie
čių ir Liaudies namas pradėti 
statyti.,' \ 

* Siųskite pinigus ir savo var- 
dą-pavafdę? ir adresą: Jonui 
Kuliui—3259 So. Halsted St., 
Chicago, III, / '

rtntradicnį; sausio 27\d. 3 vai. 
popietHull Hbiisfe $00 ;$outK' 
Halsted ,Sįį., kųp bus išduoda
mi i;appi<tai iš metinio veikimo^ 
Prašomi interesuojanti apsilan
kyti*. Svečiams feus patiekta, ar
bata. , .

Chicago' stato didžiau
si pasauly pašto 

namą ...
Didžiausias visame pasauly 

pašto namas, kurs kainuos $21,- 
000,000 žada būti pastatytas 
laike 18 ‘mėnesių. Planai jau 
visiškai baigti ir Washihgtone 
priimti ir dabar lieka tik lai
ko klausimas, kada prasidės sta
tyba. ; •. ••, / . < s ' ./

Namas bus 12 aukštų fronte, 
su 9 aukštų elevatorių kitoj 
pusėj. NamO' didumas bus 200 
pėdų aukštumo^ 800 pėdų ilgu-, 
mo ir: 350 pėdų platumo. Bus 
įrengti patogumai sutvarkyti po 
1,200,000 laiškų’ per vieną var' 
landą. Namas statomas tarpe 
Harrison, Van Buren ir Canal 
gatvių.

kietais jau pralenkę nevedu
sius. Kičas! gyvenimo laikotar
pis . yrą tarpe- 40 ir ',56 zmetų, 
kąda< žudpsi/ šiemet nusišovu
sių skaičius siekia 730, gį 1929 
metąis< buvo: 564, Daugelis nu
sižudymų , paeina dėl proto ap- 
silpimo. *

Po nusišovimo antrasis zsau- 
žudybės įrankis . yra nuodai; 
tada pina pasikorimas ir nu-' 
sinuodinimas gazų; dar toliau 
nusįskandinimai, pęršipiovimai 
gyslų, šokimas nuo stogų ir 
langų, puolimas po traukinių 
ir elevatorių. ,

Daug prisidėjo nusižudymų 
skaičiui padidėti užėjusi bedar
be ir depresija.
V ' 'j 1

kaklų gydyihų sii. tikslu apsąli- 
goti gyventojus nuo difterijos' 

iChicagos švėikatos departa- 
naęųtas kasmet išekzaminuoja 
po 10,000 niaista, pavyzdžių su 
tikslu išlaikyti maisto sveiku
mą. ir švarumą.

Sveikatos departamento dak
tarai padarė pereitais metaiš 
virš 1,200 vizitų apsaugoti Vai
kus nuo aklumo.

CLASSIFIED ADS. r u. . . . . . . . . . .  *■■■■■ t

Educational 
'Mokyklos

PRANEŠIMAI

MOKYKIS BARBERYSTfcS 
AMATO. .

Dienomis at vakarais. Del infor
maciją šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE, 

672 We8t Madison Street.

. Business Service
Biznio Patarnavimas

CHICAGOS ŽINIOSz« • ’

Chicagos sveikatos 
statistikos

JGONINfiSE IŠBANDYTAS

Rekomenduojamas dakta
rų ir slaugių.

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl moterų, /

Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nrio nesmagumų.
Pardavinėjamas aptiekose.*

Lydia Ę. PinkhamV 
Sanative Wash

Lydia E. Pinkhapi Medicina Co.
Lyno, Mase.

Ponia Blacklidge jau 
rezignavo

' ■ Susiskandalinusi Springfielde 
pralošdama $50,000 svetimų pi
nigų ir $207,000 savo išloštųjų, 
Mrs. Myrtle, Blacklidge, Chica*- 
gos mokesnių kolektorė į tre
čią dieną po skandalo atsisa
kė nuo savo aukštos valdiškos 
vietos. Ji turėjo federališką tar
nybą su $7,500 metines algoš, 
buvo rekomenduota Senatoriaus 
Deneeę grupes ir patyirtina pre
zidento Coolidge. ,

. i Pereitą šeštadienį Valstybės 
Turtų sękretorius Ąndreyr Mel-

Blacklidge rezignaciją, kuri tuo. 
jau tapo priimta, fr , " , L' Suvienytų 
Valsti j ų prezidentas taip ' pat 
gavo oficialų reportą apie visą 
tą kortų, azarto skandalą, kurs 
privertė jo aukštą valdininkę 
rezignuoti. *

OUR
Nlght and Morning to keep 

ar Free *«Bye Care” 
‘ye Beauty” Book 
•ft.a.&.9B.OM«8uęUMt» ’

them Clean, Ciear and Healthy 
WHte

Jaunuolių Apsaugos 
Asociacijos mitingas
Prašo pranešti, kad Juvenije

Protective Ašsoeiation metinis

Suv. Valstijų moterys 
esą teronai 

./ 
• —--r •* —- > '

Įspūdingas senas vyras, Ispa
nijos dramos rašytojas ir , jo 
graži žmona artistė, Don ir Do
na G. Martinez r— Sierra, at
vyko Chicagon pakelėmis į 
Hollywood, kur rašytojas turi 
sutarčių paruoštį veikalams tek
stų, ir prižiūrėti savo veikalų 
statymo. Jo vienas veikalas' da
bar vaidinamas New Yorke, 
“The Cradle Song”, if kitas “A 
Roman tie Yourig Lądy” nesenai 
buvo vaidintas Goodman tea
tre,- Chicagoj. : ' i <

Diskusuodamas apie meilę, 
gyvenimą ir moteris, Martinez- 
Sierra išsįreiškė ‘'reporteriams:

“Amerikos moterys yra gra
žios, bet baisios/ Ispanijoj vy
rai teronizuoja' -.savo moteris, 
bet Amerikoj moterys teroni-, 
zuoja savo vyrus.”

Atrodo, kad Amerikos vyrai 
turi“ kentėti už savo vienalyčių 
nusikaltimus Ispanijoj.

Pereitais 1930 metais pada
ryta daugiau kaip 1,000,000 ek- 
zapimacijų. mokyklų vaikams iš 
kurių virš 150,000 tokiomis li
gomis, kurios užkrečia kitus.

Pereitais t. metais suvartota 
Ghicagos miestui 1,600,000 sva
rų chlorino ^apsaugoti geriamam 
vandeniui.z *

Pastarais penkeriais , metais

Iš vykit Tą Šalti

ŠAUKITE REPUBLIC 9101 
gaukite pagelbą nuo jūsų diegimų 

skausmų paimant vieną iš musų mok
slinio masažo treatmentų. i

Mes spccializuojamės sumažinime jū
sų perdidelio svarumo.

THE SIXTY THIRD 8 ASHLAND 
HEALT SYSTEM

6327 S. Ashland Avė. Republic 9101 
' BRIDGEPORTO LIETUVIAMS 

ŽINOTINA
“Naujienų” Bridgeporto skyrius, ku

ris pirmiau buvo 3210 S. Halsted St., 
daugiau čia nėra, persikėlė į naują vie
tą — 3653 So. Halsted St. Taipgi čia 
persikėle ir didžiausias lietuvių knygy
nas “Aušra”.
.. Reikale duoti skelbimą j “Naujienas”, 
užsirašyti “Naujienas” arba pasipirkti 
bile kurių sau reikalingų knygų, prašo
me kreiptis šiuo adresu:

“Naujienų” Bridgeporto Skyrius ir • 
“Aušras” Knygynas

*3653 So/ Halsted St. Tel. Yards 4754

Cicero 
muzikalės 
kiekvieną 
Liuosybės 
tėvų atsivesti savo vaikučius ir prira
šyti prie draugijėlės. Komitetas.

ir 
ir

SUTAUPINKIT ant anglių Bonlevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais; 
Nutmeg Egg^ it Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS. 

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

O........
Boulevard 6520 Rea. Yarda 4401

NORKUS & CO.
Perkraustem rakandus, pianu* ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto i 

miestą. Teisingas patarnavimas.
1706 W. 47th St

, ‘ CHICĄGO
, ----- o-----

Minkštas oras šią sa
vaitę? •

Pranašaujama, l&id šią savai
tę oras bus daugiausia mink
štas ir nešaltas, su šiek 
sniego pradžioj ir geru, 
oru pabaigoj; ‘ /■

tiek 
šiltu

Nusišovimas mėgia
miausia savižudybė

Pereitų metų statistika pą- 
rodo, kad'lnusižudymai nusišau
nant Chicagoj pasidarė mėgia
miausias būdas atsiskirti su pa
sauliu. £ ■* ; ;

Sąužudoš yra daugiausia{ne
vedę „ apie 25' m;' amžiaus, ta
čiau, ir vedbsiųj(j sąužudų skai- 
—: i   ,, ; j.  —— 

The Cinema Art Guild
Rodo 

MAKSIM GORKIO 
Realistinę Dramą 

uCain and Artem” , 
Sujudinanti, Audringa ir Žavčjanti

Filmą ' z 
Veikalas suvaidintas 

Maskvos Dailės Teatro 
Veikalas š žmogaus širdies* Pilnas 
tragingumo ir juoko. Atpasakotas, 
su atvirumu ir dramatiškumu vie- 
mo iš pasaulio didžiųjų poetų... 
Nepalyginamojo Maksimo Gorkio!

Cinema
' ŠEŠELIV1 TYLOS DAILĖS

Chicago , 
į rytus hųo Miębigan Blvd. 

p. m. — Be pertraukas - 
11 p, fa. y

Dienomis 50 c,,'S ubą tomis ir 
. (Nedėiiomis-75c

Bulgariška žolių Arbata
Saugokitės tų šalčio ligos perui
Išgerkit puoduką Bulgariškos Žolių 

Arbatos šįvakar. 1
Jų riebi sunka subudavoja jėgą ir 

pasipriešinimą jūsų kraujuje ir pagelbs
ti išvalyti jūsų sistemą nuo nuodų, 
Šildo sustingusį kraują, padidina cirku
liaciją ir priduoda naują gyvenimą.

Bulgariška Žolių Arbata yra pardavi
nėjama aptiekininkų visur už 35c, 75c, 
$1.25, arba per\paštą didelio sėimininio 
didumo už $1.25. Adresuosit Mąrvcl 
Product Co., j06 Maryel Building, 
Pittsburgh, Pa.

— “Aušrelės” — Jaunimo 
draugijėlės pamokos įvyksta 

pirmadienį, 7:30 vai. vakare, 
svetainėj, 3 lubos. Prašofaa

Komitetas.

Lietuvių Republikonų organizacija 1 1 
wardo laikys savo susirinkimą, sausio 
26 d., 1931, Ažuko svetainėj, 3301 
Auburn Avė., 8 vai. vak. Kalbės mu
sų wardo Committeeman Wm. S. Finu- 
cane ir Joseph Sikorsky, kandidatas į 
aldermonus. — Valdyba.1

Beethoven Conservatory ,of Muūc, 
mokytojų susirinkimas, sausio 23 d., 
š. m. Beethoven Cons. direktorius p. A. 
S. Pocius šaukė virš minėtos muzikos 
mokyklos mokytojų susirinkimą, galu
tinam aptarimui rengiamo koncerto. Po 
visapusiško apkajbėjimo, liko nutarta, 
surengti Beethoveno konservatorjos mo
kytojų koncertą, apie vasario mėn. pa
baigą Lietuvių Auditorijoj. Taipgi nu
tarta nusiimti Beeth. Cons. Orkestro pa
veikslą. .

-------- O>—
10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 

CČNSUMERS
Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausi darbą, mieste. Kedzie 8463.

' Financial 
Fin&nsai-Paskoloi 

PINIGAI
Mes afcolifiain nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokite* 

sumos
Finance Corporation
, of Illinois

Po valstijos priežiūra
. 3804 S. Kedzie Avė.

Furniture & Fixtures

APLEIDŽIU MIESTĄ •
Turiu tuo jaus 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. Ateikite tuojaus.

3040 W. 62nd St. _

. Personai 
Asmenų Ieško

PILDOME 
INC0ME 
TAX . 
BLANKAS

Raštyne atdara kas
dien nuo , 8—8 vai. 
vakaro. Sekmadie
niais nuo 9—-1 vai.

Naujienos.'

Kam Būti Be Darbo?
IŠMOKITE SIUVAMOS MAŠINOS ©BE
RAVIMĄ. Puikus Darbas Del Moterų.
Ima tik trufnpų laikų , 
ISmokti. Gerai . moka. ,■ 
Praktiškos pamokos. 
Mes padedam gauti dar- 
bų. AtsiSaukite tuojaus. j- 
Pigiau su Šiuo skelbimu MBPV \

Jos. F. Kasnlcka, 
Prlncipalas 

MASTER SCHOOL
1OO N. STATE ST., 10TH FL00R

■■■■■■■ ........... ..... i. ■—■——i n ,
Phone Virginia 2054 '

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO

- KONTRAKTORIUS.
4556 So. Rocktvell St., 

CHICAGO. ILL.

ĮGALIOJIMUS
, (Doviernastis) ‘.

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

i negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų , 
; i. rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 4MMB 

Te L Kedzie 8902 •’

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, DLL.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų 11 
gų. Jei kiti negalėjo jumis iSgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ISegzaminavi. 
tnas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aS apsi- 
Itnelu jus gydyti, sveikata jums sugryfi. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po

20

galutino l&egzamlnavJmo-K-kae Jums

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS 

valančios: nuo 10 ryto iki 
nuo 5 iki 7:30 vakaro.

1Ofiso 
pietų, 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

yra

St.

po 
Nedė-

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

S. L Fabian & Co.
809 West 35tfi St., •

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

Pardavimo Notariališkus tai tas. 
Siunčiam Pinigus ir "Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ PARBĄ.

CLASSIFIED ADS.
Educational

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos 
-cnysrvedystiR. stenografijos, ir kitu 
mokslo Saku. Musu mokyklos nauja 
sistema stebStinai ateitai užbaigdama 
oradini mokslą i devynis mėnesius: 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
laipryti abe)na mokslą. Savo būvi žy* 
rniai pagerinsite, kai busit abelnal ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

.Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytoją.
.3106 S. Halsted St

ęmcAGO. ilk

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

........... f.............. I ■■■ ■■■■■■ «■ II 1 ” — '

PAIEŠKAU apsivedimui našlės nuo 
40 iki 45 m., aš esu vaikinas 45 m., 
norinčios vesti dorą 'gyvenimą meldžiu 
atsišaukti. Box 1264, 1739 South 
Halsted St.

Help Wanted—Malė , 
' Darbininkų reikia

REIKALINGAS kriaušius dėl valy
mo ir dažymo storo; turi xmokėti val
dyti prašinamąją mašiną. 8010% So. 
Ashland Avė.

Lošt and Found ’
Rasta Pamesta

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

For Rent
RENDAI 6 kambariai, pečium apšil

domi, 3 blokai' nuo 'McKinley parko. 
Renda pirmiau buvo $48, dabar ati
duosiu' už $35.00. 4024 S. Maplewood 
A^e.

PASIRENDUOJA tinkamas ofisas 
daktarui -— viršuj aptiekos. Renda ne
brangi, kampinis namas. Prieš Naujie
nas. Atsišaukite: 1800 S. Halsted St.

Kurnished faiomi* '•
PASIRENDUOJA kambarys, apšil

domas, iš užpakalio, J mos lubos. 3360 
Emtrald Avė. , ■

Business Chances L’
Padavimui \

PARĮJAVIMUI bučernė ir grosernė 
su mažu namu.

Td. Lafayette 8780

Real Estate For Sale
Namai-žemč Pardavimui z

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namas, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo 'apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng- 
vorais ^lygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

TeL Lafavette 0455

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

5718 S. Green* St.
Tel. z Englewood 6342

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nė bungalow, 2 karų garažas, gatvė ir 
elė ištaisytos. Mainysiu. 5742 So. 
Whipple St., tel. Republic 87684




