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ko smarkių muštynių, per ku
riąs 28 asmenys buvo sužaloti.
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1,000 tekstilės Streiki
ninkų serga influenza

DANVILLE, Va1., sausio 28. 
-^- Tekstilės (jarbinirtkų unijos 
centras praneša, kad Dan.villėj 
ir Schoolfielde Streikininkų šei
mose labai paplitus infjuenza. 
Airti 1^000 asmenų serga. Yj» 
tokių šeimų, kur visi jų n'ariai 
yra ligos paguldyti.

Prekybos Rūmų pirmininkas 
Dobkevičius, kuris tam susirin
kimui pirmininkavo, pasakė, 
kad tas Įstatymas esąs kenks
mingas pačiam Lietuvos kraš
tui, kadangi reikalingų savo 
specialistų Lietuva maža tetu
rinti/ • J • ■ '

KAUNAS 
pirkliai ir pramonininkai, ku? 
rie turi pakankamai savo miško 
yra susirūpinę, kad atvežamas 
iš SSSR miškas neliktų Lietu
voj. Tuo reikalu netrukus {vyk
siąs pasitarimas, j kurį busiąs 
pakviestas. “Lįcstorgo 
vas. Esą busią reikalaujama ga
rantijų, kad SSSR miškas ne
liktų Lietuvoj.

Pirmai ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Radzevičius kirviu nu 
kirto Kolasiuną

1931 metų ligonių kasų 
■■ biudžetai

BARBONECCHIA 
sausio 28

Mas
dabar šaltis siekia 25

Politinių fakcijų muš 
tynęs Kolųmbijpje

Riaušės vaikų pataisos 
namuose; 11 pabėgoMahatma Gandhi sa- 

ko, kad Indija kovos 
nepaliausianti

iro, vakar 
aeroplano

KAUNAS.
minėta, kad svetimšaliams mo
kytojams ir gydytojams nebus 
duodami darbo leidimai. Del tos 
žinios buvo ' subru^dę ypačiai 
svetimšaliai mokytojai, kurių 
kai kurie jau l(k metus dirba 
Lietuvoj. Bet pasiteiravus ata
tinkamose įstaigose, paaiškėjo, 
kad*-mokytojams svetimšaliams 
bus duodami darbo leidimai re
miantis tąįs pačiais pagrindais, 
ką ir šiaip piliečiams.

Keturi juHninkai žuvo 
per audrų

BRIUSELIS, Belgija, sausio 
28. — Visoj Belgijoj siaučia 
influenza. Keli tūkstančiai ka
reiviui taip pat premjeras Jas- 
par, \ užsienių ministeris Hy- 
mans ir kai kurie kiti kabineto 
nariai ta’ liga serga. ■

šio i 
tuvoj 
mohe 
kurią

MANILA, 'Filipinai, sausio 28 
— Standard Oil kompanijos 
sandeliuose ir dokuose čia kilo 

f 

darbininkų streikas. Da'rbą 
tė 160 žmonių. .

Chicago, III., Ketvirtadienis, Sausis-Janu ar y 29 d., 1931

užmušiau Kolasiuną”... Užmu 
šėjflS’ ^uimtas. ' ' i

KAUNAS, sausio 28. — Lie
tuvos pramoninkų atstovai lai
kė čia Prekybos Rūmuose su
sirinkimą pasitarti. dėl kovos 
su naujuoju įstatymu, kuriuo 
svetimšaliams, vadinas, ne pi
liečiams, nuo 1932 metų sau- 

dienos bus Užginta Lie- 
užsiimti bet kuria pra- 
•ar verslu ir užimti bet 
darbo ar tarnybos vie-

saulė teka 7:07, lei-
5:00. Mėnuo leidžiasi

La Follette konfe
rencija su gelžkelių 
vadais dėl nedarbo

Gubernatorius siūlo tuojau pra
dėti viaduktų statybą, kuri 
duotų darbo 10,000 darbi
ninku

Nugriuvęs sniegas už 
mušė šešis Italijos sie

nos sargybinius

Sausid 4 d. 6 
vai. tarpustoty Kėdainiai' — 
Sliklai, 59-tame kilometre, trau
kinio mirtinai sužalotas, važia
vęs per pervažą, pil. Vyšniau
skas Petras, 40 metų amžiaus, 
iš Bublių kaimo, Kėdainių valsč.

ANNANDALĘ, N. J., sausio 
28. —.Annandalc'pataisos na
muose vakar vakarą įvyko jau
nų nusikaltėlių riaušių, per ku
rias penkiolika' jų buvo sužei-

NEW YORKAS, sausio 28. 
— Ncw Yorko italų kilmės 
Amerikos piliečiai, su Dr. Char
les Fama priešaky, pasiuntė 
Valstybės Sekretoriui Stimso- 
nui laišką, patardami,. kad Ita
lijos ambasadorius Washingto- 
ne, De Martino, “butų pasių
stas namo, kur. jis galės vesti 
savo fašistinę ęropa'gandą kiek 
tinkamas, ;o Amerikos piliečius 
paliks sau ramiai naudotis lais
ve, kurią jie čia turi.”

Savo laiške jie protestuoja 
prieš Italijos ambasadoriaus an
dai pareikštą protestą* dėl maj. 
gen. Butlerio pasakytos Phila- 
delphijoj kalbos,, kurioj fašis
tinę Italiją su, jos diktatorium 
Mussolini gen. Butleris pava
dino “Europos skauduliu.”

LISABONAS, Portugalija, sau 
šio 28 
portugalų garlaivio- Ganda ka
pitonas pranešė, kad per smar
kia audrą / žiemių juroj milži
niška vilnis* nutėškė nuo laivo 
keturis jurininkus ir jie visi 
žuvo. Pastangos išgelbėti juos 
buvo bergždžios.

Del kuro stokos -Maskva ne 
tik šalta, bet ir tamsu. Elek
tros jėgos vartojimą Numažin
ti, naktį Maskvos gatvėse tik 
pusė žiburių teleidžiama degti, 
o 2 valandą po vidunakčio visi 
užgesinami. Namuose taip pat 
visur sumažintas elektros lem- 
pukių skaičius ir visos kiek di
desnės lempos pakeistos mažo
mis, menkai šviesos teduodan
čiomis.

Tai jau visai nesuderinama 
su rėksmingais bolševikų.pą'si- 
gyrimais, kad Sovietų Sąjungoj 
elektros energija tapus labai pa
didinta.

NE.W YORKAS, sausio 28. 
— Didkunigaikštytės Ksenija 
ir Olga, paskutinio Rusijos ca
ro Mikalojaus seserys, ga'vo čia 
teismo orderį, kuriuo užginama 
licituoti Romanovu meno, tur-

WILLIAMSPORT, Pa 
šio 28. — Vietos, farmerys Clyde 
Smith ir Šeši jo vaikai žuvo 
liepsnose, kilus farmos namuo
se gaisrui. Motina ir dvejų 
tų vaikas buvo išgelbėti, 
ii’ jįe skaudžiai apdegė.

VARŠUVA, sausio 28.—Gen. 
Skladkovskis, vidaus reikalų mi- 
nisteri^, pasakė seime, kad val
džia turėjus imtis griežtų prie
monių rytų Galicijai “nuramin
ti” dėlto, kad ukrainiečių nera
mumai ten buvę iš svetur in
spiruojami ir pinigais remia-

• * Imi.
Pasak gen. Skladkovskio, te

rorizmo- kampanijai turėjęs būt 
padarytas galas, ir valdžiai te
kę. arba paskelbti tame krašte 
karo padėtį, arba pavartoti po
licijos jėgą.

MADISON, Wis., sausio 28. 
— Gubernatorius La Follette 
sušaukęs Wisconsino geležinke
lių linijų 
Soo Line.
Milwaukee Electric Raihvay, 
North\vesterii, Chicago North 
Shore Electric ir Green Bay 
and VVestern 
laikė su jais konferenciją ko
vai su nedarbu.

Geležinkelių vadams guberna
torius pasiūlė planą, būtent, 
tuojau pradėti statyt VViscon- 
sino valstijoje 90 tiltų ar via
duktų vieškeliuose, kur juos 
kerta geležinkeliai ir kur toki 
vieškelių geležinkelių kryžkeliai 
yra labai pavojingi automobi
lių trafikui.

Pavojingų kryžkelių elimina
vimas, kuris numatoma baigti 
pei- trejus metus, duotų nuo
latinio darbo 10,000 darbinin
kų. 60% išlaidų padengtų val
stija, o 4 
kompanijos

BERLYĮNAS, sausio 28. — 
Hinderiburge ir kitose Augšto- 
sios (SilezijosK vietose šį rytą 
buvo jaustas stiprus žemės dre
bėjimas. Sukrėtimai didelės ža
los nepadarė, tik gyventojai bu
vo labai išgąsdinti.

ATĖNAI, Graikija, sausio^ 28 
— Del smarkiai paplitusios vi
soj Graikijoj influenzos epide
mijos, vyriausybė įsakė visa's 
krašte mokyklas uždaryti. Vi
si teatrai tapo uždaryti, taip 
pat užginti visokį vieši susi
rinkimai. Pats premjeras VenL 
zelos ir keturi kiti kabineto 
nariai serga influenza.

KAUNAS
Žaliakalny, Radzevičius turėjo 
staliaus dirbtuvėlę, kurioje dir
bo su padėjėju Kolasiunu. ’Ko- 
lasiuno žmona su vaikais gy
vena ties Vilkija, o Radzevi
čiaus
gripo pasėkų. Radzevičius mėg
sta išsigerti, o Kolasiunas ne
atsisako padėti. Likę /‘vingun- 
giais”, sumanė pasilinksminti: 
pasikvietė pažįstamą merginą ir 
pasistatė degtinės. Išsigėrę, dėl 
jos susiginčijo. Kolasiunas grie
bėsi peilio, o Radzevičius kir
vio. Pirmasis bėgt, antrasis vy
tis^ Pasivijo ir smogė kirviu. 
Kolasiunas liko vietoj negyvas. 
Radzevičius pats nuėjo 6 po-

, KAUNAS. — Iš autoritetin
gų šaltinių teko sužinoti, kad 
garsusis dainininkas ir akto
rius Teodoras šaliapinas tikrai 
Kaunan atvažiuos ir padainuos 
Lietuvos operoj. Spėjama, kad 
tai bus apie vasario mėnesio 
pradžią. Kalbama, kad jei K. 
.Petrauskas važiuos Paryžiun, 
tai grįždamas parvažiuos su Ša- 
liapinu, o galį būti ir taip ša
liapinas pirmiau atvažiuos Kau
nan ir Paryžiun grįš su K. 
Petrausku.. Kaip bus — pama
tysime, bet svarbu, kad musų 
operoj šaliapinas dainuos.

VARŠUVA, sausio 28.—Len
kų spaudos pranešimu, maiša
las Pilsudskis, kuris dabar yra 
Madeiros saloj, grįždamas na
mo padarysiąs vizitą Ispanijos 
karaliui Alfonsui ir Italijos dik
tatoriui Mussoliniui.

Su Mussoliniu Pilsudskis su
sitiksiąs Kapri saloj, kur zjie 
turėsią pasikalbėjimų svarbiais 
politiniais klausimais.

Po to Pilsudskis busiąs Ne
apoly, Romoj' ir, galimas esąs 
daiktas, kad jis atlankysiąs Pa
pą Pijų XI, seną savo priete-

Italija, 
Kalnuose, netoli 

nuo čia, vakar nugriuvęs nuo 
kalno sniegas užbėrė italų sie
nos sargybinių kuopą, šeši jų 
buvo atkasti nebegyvi, o keli 
kiti sužeisti.

HANOI, Francuzų Indo-Ki- 
nai, sausio 28. — Kinų bandi
tų būrys, apie 400 vyrų, su
laikė netoli nuo Mongtse, Ki
nuose, pasažierinį traukinį, api
plėšė jį ir paėmė į nelaisvę ?00 
pasažierių.

Traukinys suvažinėjo 
žmogų •

Pasų įstatuose 
buvo numatyta, kad ne Lietu; 
vos piliečiai, kurie be 
apsigyvena, išsiunčiami 
tuvos. ,

Dabar > šie įstatymo 
norima taip pakeisti:

1. Ne Lietuvos piliečiai, ku
rie nusižengė be leidimo perėję 
sieną, miesto ir aps. virš, nu
tarimu, o Klaipėdos kr. pasie
nio policijos vado dutarimu, 
baudžiami ligi 100Q lt. arba 
1 mėn. arešto.

2. Kurie gyvens su negalio
jančiu leidimu, tie irgi baudž. 
1000 lt. arba 1 mėn. arešto. Be 
to> kas keliaus į tokias šalis į 
kurias neduodama pasų, žada
ma bausti, kas nusikaltėlį sulai
kys, gaus premiją.

Kap. Lundborg, švedų 
aviatorius, mirę

STOKHOLMAS, Švedija, sau
sio 28. — Kap. Einar Paal 
Lundborg, žymus’ švedų lakūnas 
ir dirižablio Iba’lia katastrofos 
aukų gelbėtojąsj. 
skaudžiai susizeį 
nelaimėje.
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Dirba po 3 dienas savaitėj

Kauno miesto saviv, prie ka
nalizacijos darbus dirba, apie 
200 žmpnįų, bet tik po 3 die
nas savaitėj.

Kinų banditai suėmė 
200 traukinio pa

sažierių
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$3,000,000 Bonnet Carre tvanka, netolį nuo Crescent City, dabar baigiama statyti. Tvanka turės ąp 
saugoti New Orleans miestą nuo Mississippi upės tvanų. • '

EVANSVILLE, - Ind., sausio 
9g. — Vakar čia bu^o suimtas 
kongresmanas Jlarry E. Row- 
bottom, kuris, yra kaltinamas 
dėl valstybės tarnybos vietų 
pardavinėjimo.

SCiimtasis buvo vėliau palei
stas už $10,000 kaucijos.

Prieš kiek laiko Pašto De
partamentas W,a’shingtone suse
kė, kad pirmame Indianos val
stijos distrikte, kuriam atsto
vauja kongresmanas Rowbot- 
tom, kai kurių pašto skyrių 
viršininkai savo vietas įsigijo 
už pinigus, kuriuos jie sumo
kėjo “vienam kongresmanui”. 
šių metų sausio 5 dieną ketu
ri toki paštų skyrių viršinin
kai buvo Pašto Departamento 
pašalinti iš jų vietų. Po to bu
vo susekta, kad du kiti asme
nys tame pat Indianos distrik
te sumokėjo kongresmanui Row- 
bottomui $750 už pažadėjimą 
paskirti juos laiškanešiais.

Jaunuoliai išdaužė duris, lan
gus, sulaužė baldus. Keturi sar
gai, kurie, buvo beginkliai jr 
nieko negalėjo padaryt su riau
šininkais, buvo priversti šauk
tis valstijos' policijos pagalbos. 
Tik tai atvykus, neramumas 
buvo likviduotas-

Neramumų metu yienuolika 
jaunų nusikaltėlių pabėgo.

• Lįcitavimas turėjo įvykti čia 
šį ketvirtadienį. “Indžonkšeną” 
davė Augščialisiojo teismo tei
sėjas Richard P. Lydon.

Didkunigaikštytės sako,-kad 
paskelbti licitavimui .500 brau- • 
gių paveikslų; perceleno, vazų, 
kilimų, aukpo ir sidabro daiktų 
esą pavogti iš Romanoyų rūmų.

WORCESTER, Mass., sausio 
28. — IVMShįngtoijo prane
ša, kad netrukus ir deųtistai 
gaus iš valdžios tiek pat deg
tinės, kiek .kad gauna medici
nos daktarai, vadinas,; 6 kvor-

NEW YORKAS, sausio 28. 
— Dr. Sherwood Eddy, ligšiol 
buVęs Y. M. C. A. sekretorius 
Azijos kraštams, iš tos vietos 
pasitraukė.

Vakar per iškeltus Čia jam 
pietus jis pranešė įstojęs, į So
cialistų partiją ir nuo šio laiko 
savo gyvenimą pašvęsiąs* ko
vai už politinę ir ekonominę 
reformą. ' ' ,
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MASKVA, sausio 28 
k voj e 
laipsniu žemiau zero, o mieste 
didelė stoka kuro. Viešbučiuo
se ir šiaip’ namuose šilumos 
duoda daugių daugiausia 55°, 
dėl to visi .šąla, šilti yra tik 
valdžios įstaigų kambariai. -

Kuro stokos priežastis yra 
transporta’cijos pairimas, o taip 
pat stoka darbininkų, kurie no
rėtų medžių kirsti miškuose. 
Medžių kirsti sovietų valdžia 
dabar siunčia dagi savo rašti
nių tarnautojus.

šalta ir tamsu

Šiaulių miesto ligonių kasos 
1931 m. numatoma pajamų ir 
išlaidų 420,000 lt.; mędic. pa
galbai 284,200 lt., pašMporiiš 
98',000 ' lt/ ir 12% adm., išlai
doms..

s Mariampolės ligonių kasos 
Biudžetas 156,000 lt.; " medic. 
pagalbai 106,080 lt., pašalpomš 
21,060 lt, admin. iši., 17,220 lt’

Vilkaviškio lig. kaš. pajamų 
ir išlaidų 178,000 lt.; medic. pa
galbai 105,530 lt., pašalpoms 
25,950 lt., adm. išb .20,327 lt.

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

Iš dalies debesiuota ir šal
čiau; vidutiniai žiemių vakarų 
vėjai.

Vakar
tarp 32°

šiandie 
džiasi 
3:14 ryto.

BOMBĖJUS, Indija, sausio 
28. — Ką tik iš kalėjimo palei
stas Indų nacionalistų vadas 
Mahatma Gandhi pasakė, kad 
“mes galime kol-kas susilaiky
ti, nespręsdamį nieko . dėl bri
tų premjero MacDonaldo pareiš
kimo Londono round-table kon- *. I J . ■

ferencijoje, bet negalime susi
laikyti nuo tolesnių visos Indi
jos nacionalistų kongresp dar
bų. ;

“Dagi jei musų konferencija 
su grįžusius iš round-table kon
ferencijos delegatais ras, kad 
premjero pareiškimas duoda pa
kankamai pamato kongresui 
paliauti savo nekooperavimo ju
dėjimą, vis dėlto partija nega
li atsižadėti savo teisės pikie- 
tuoti smukles ir vaistines ir 
užsienių audinius pardavinėjan
čias krautuves; ji taip pat ne
gali atsižadėti teisės, kad mi
lijonai badaujančių Indijos žmo
nių nesigamintų patys sau 
druskos.”

Tėvas ir 6 vaikai žuvo 
namų gaisre
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KORESPONDENCIJOS
St. Louis, Mo

SLA. 214 kuopos susirinkimas

atsistojęs

Gruodžio 28 d. įvyko SLA. 
214 kuopos valdybos rinkimai. 
Valdybon tapo išrinkti šie as
menys: pirmininku K. Cziber- 
ka, vice,-pirm. M. Grigaitienė, 
užrašų raštininku J. Kulpins- 
kas, finansų raštininku P. Bal
trušaitis, iždfriinku J. Ratu- 
šinskas, iždo globėjais K. Men- 
činskas ir P. Zduzinskas.

Sausio 25 d. įvyko naujos 
valdybos įvesdinimas. Finansų 
raštininkas P. B 
pareiškė, jog kuopoj didesnio 
nei jis viršininko nesiranda, ir 
todėl jis turįs teises visas ce
remonijas atlikti. Pašaukė 
valdybos narius prie stalo ir 
pasakė jiems palaiminančią 
prakalbą. Paskui liepė kiek
vienam pakelti dešinės rankos 
du pirštu ir sudėti priesaiką 
(tik nezbažninkas Kulpinskas 
demonstratyviškai sėdėjo prie 
prie stalo, o P. Zduzinskas vi
sai neatvyko; bet jam gal vė
liau teks du pirštu pakelti).

Kai nauja kuopos valdyba 
užėmė savo vietas prie stalo, 
tai ji panašiu budu prisaikdino 
finansų raštiniką P. B. Nau
jai išrinktas kuopos pirminin
kas pasakė labai įdomią kalbą, 
nušviesdamas istorijos atsitiki
mus, įvykusius dar prieš Kris
taus gimimą. Suminėjo jis ir 
keletą graikiškų žodžių bei pri
vedė palyginimų iš evangelijos 
šventos ir akmens gadynės. 
Apgailėtina tik, kad publika 
nemokėjo ir nenorėjo to viso 
tinkamai įvertinti. Po visų tų 
apeigų ir ceremonijų tapo ati
darytas kuopos susirinkimas. 
Susirinkime dalyvavo apie 20 
asabm Tačiau mitingas tęsėsi 
apie ketvertą valandų ir per 
visą tą laiką vos spėtį"Butvar- 
kyti rengiamo baliatis reikalai.

Well, čia reikia pabrėžtutas 
faktas, jog visa 214 kuopos 
valdyba (išėmus Kulpinską ir 
Zdusinską) savo laiku pritarė 
bolševikiškai opozicijai ir nema
žai kėlė triukšmo. Laike SLA. 
seimo jie buvo delegatai. Ta
čiau posėdžiauti nuėjo į bol
ševikišką jomarką. Kai Baltru
šaitis ir Ratušinskas sugrįžo iš 
Chicagos, tai kuopos susirinki
me rinko aukas Susivienijimo 
griovimui, o seimo atstovus 
apšaukė fašistais ir kitokiais 
vardais. Bet dabar jie taip 
persivertė, kad “ščyrai” viso
kias priesaikas daro.

Butų įdomu žinoti, kada 
tiems ponams gaidukai galvose 
giedojo,—ar tada, kai Susivie-. 
nijimo seimą ir Pildomąją' Ta
rybą visokiais budais teršė, ar 
dabar, kai jie dešinės rankos 
du pirštu aukštyn kelia?

—Pasiutęs bolševikas.

Johnson City, III
Prakalbos), darbai ir kitokie 

galai

Gal pirmiausia bus pravartu 
parašyti apie šios apielinkės 
darbus. Kaip laikraščiai pra
neša, dabartiniu laiku visur 
siaučia nedarbas. Nuo tos ne
laimės nėra liuosa ir musų 
apielinkė. Pas mus kitokių dar
bų ir nėra, kaip tik anglies ka
syklos. O ten darbai 
silpnai eina, — dirbama 
diena per savaitę, na, o 
dvi,—tai jau labai gerai, 
nesunku suprasti, kad anglia
kasių padėtis yra labai apgai
lėtina.

Suprantama, 
darbo sukury 
tuvių, kuriems 
nai skursti ir 
ir musų taip vadinami 
šyviai. Patys nieko nesupras
dami, jie atsikvietė tavoršČių 
Pruseiką, kad tasai jiems pa
aiškintų, kaip nuo visokių ne-

labai 
viena 
jeigu 
Iš to

kad tame ne
randąs!

tenka
vargti.

ir lie- 
pusėti- 
Sujudo 
progre-

Pruseika 
progresy- 

platų laimės 
nuo gyvulių

o čia

jokiu 
jeigu

laimių atsikratyti ir grąžinti 
gerus laikus.

Sausio 25 d. įvyko ir pra
kalbos. Tavorščius 1------
pasižadėjo visiems 
viams parodyti 
kelią. Pradėjo 
skerdyklos, kur kiekvieną die
ną papjaunama šimtai gyvulių. 
Kalbėtojas tad ir drožė pamo
kslą apie bulius ir kitokius gy
vulius. Ir kad jis drožė tą 
pamokslą, tai drožė.

Po kelių minučių kalbos jis 
jau atsidūrė Rusijoj. Na, o kai 
pasiekė Maskvą, tai pradėjo 
Ameriką pliekti be jokio pasi
gailėjimo. Kliuvo ir kapitalis
tams ir visokiems valdinin
kams už tai, kad tie neišleidžia 
tokių įstatymų, kaip Maskvos 
valdovai.

Girdi, čia Amerikoj siaučia 
didžiausias nedarbas, o tuo tar
pu Rusijoj trūksta 700,000. 
darbininkų. Ten esą darbinin
kams tikras gyvenimas, 
niekai.
. Aš tik vieno dalyko 
budu negaliu suprasti: 
ten taip gerai, tai kodėl Pru- 
seįka iš skerdyklų rajono ne
važiuoja į Rusiją, kur tiesiog 
kepti karveliai į burną lekia. 
Atrodo, kad tas komisaras ei
na kunigo keliais: už pinigus 
kitam dangaus karalystę par
duoda, o pats ten neina, 
pasitenkina kapitalistiškais 
leidais.

Tavorščius Pruseika’ irgi 
ria Rusiją, bet pats nenori jos 
matyti. Važinėja jis iš vietos 
į vietą ir iš vargšų darbinin
kų kolektuoja centus. Žino
ma, ir pas mus buvo padaryta 
xolekta,—surinko $5.31. Be 
rinkliavos komisarai negali ap- 
seiti, kaip geri 
pažinties.

Antru atveju 
bėjo apie LDS 
tai/nieko naujo negalima pasa
kyti, kadangi laikraščiuose jau 
buvo rašyta iš kitų kolonijų: 
jis čia pakartojo tuos pačius 
plepalus. . t)#

Jis ragino visus rašytis į 
“darbininkišką sojuzą”, o ypač 
jaunuolius. Aš* patarčiau vietos 
organizatoriams nemiegoti, 
aplankyti kiekvieną stubą, 
randasi dar nemažai tokių, 
rie nepriklauso “proletarų 
juzui”. ' Ypač galėsite prira
šyti “jaunuolių”, kuriems bai
giasi septintas desėtkas metų. 
Tik nesnauskite, o viskas 
gerai.—Johnstionietis.

bet 
do-

gi-

katalikai be iš

Pruseika kal- 
ir SLA. Apie

bei 
kur 
kli
šo-

bus

Detroit, Mich
Margumynai

Sausio 25 d. Lietuvių Pilie- 
tinjmo Kliubas buvo surengęs 
vakarą su įvairiais pamargim- 
mais. Vakaro pelnas buvo ski
riamas narių naudai, kad jie 
galėtų pasilaikyti prie kliubo.

Iš šalies žiūrint, viskas pavy
ko puikiai. Publikos prisirin
ko kaip į atlaidus, — pilna sve
tainė. Vakaa’rs buvo rengiamas 
bepartyviškai. Todėl dalyvavo

g Dienos Ant Vandenio

PER CHERBOURG — 
6 DIENOS PER BREMEN

Dviemis Greičiausiais Plaukio- 
. jaučiais Laivais

EREMEN
E8JCCEDA
Mažiau 8 Pienų j Lietuvą 

Taipgi Keliaukite Populiariu 
Ekspresiniu Laivu A

COLUMBUS
Arba Nuolatiniai kas Savaitė K- 

plaukiančiais Gerai žinomais 
Lloyd Kajutiniais Laivais 

Informacijų Kreipkitės Pas 
Vietinį Agentą ar

North German Loyd
NORTH
,'ClkM.Vl

LLOYD
430 W. Randolpb St. Chicago 

dovyste p. Žuko sudainavo dvi 
dainas. Paskui “Ateities žibu
rėlio” Vaikų draugija išpildė 
net 17 gabalėlių, —iš vaikų bu
vo sudaryti solistai, duetai, 
choras ir t.t.

Sekė “Ateitis” choras, kurią, 
susideda iš 34 dainininkų. Po 
vadovyste V. Gugo jis sudai
navo dyi dainas. Publikai jis 
labai patiko, ir buvo priverstas 
dainuoti antru kartu.

Paskui vėl dainavo vaikučiai 
ir. “Aido” choras. Tarp chorų 
ėjo savotiškos*lenktynes, čia 
aš noriu porą žodžių pasakyti 
apie “Ateities” chorą, kuriam 
priklauso įvairių pažvalgų žmo
nės. Per ilgą laiką tas choras 
neturėjo tinkamo mokytojo, ir 
todėl skurdo. Pastaruoju laiku 
pradėjo chorą mokyti V. Gu
gas. Tai jaunas ir energingas 
vyrukas. - Jeigu jis turėtų pro
gos kur daugiau įgyti patyri
mo, tai jis dar daigiau galė
tų nuveikti. Gi dabar"jį,pusė
tinai spaudžia bedarbė, todėl ir 
pats darbas nėra taip sėkmin
gas, kaip turėtų būti. Tačiau 
nežiūrint į tai, “Ateities” .cho
ras visgi smarkiai progresuo
ja. Tai labai malonu.

—F. Lavinskas-

Westville, III
Išvijo komunistų kalbėtojų

Sausio 22 d. iš kažink kur 
užklydo komunistų kalbėtojas 
ir pasirendavęs A. Stokio sve
tainę mėgino laikyti prakalbas. 
Prieš tai po visų miestelį tapo 
išmėtyti lapeliai su Lenino pa-

Kai Kūdikis Karš 
cino ja, Piktas, 

Pakrikęs
- . Diegliai, gasai, ru-
fg š t i m i dvokiąs 

kvapas, tankus vė
mimas pas z kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 

—-s----------- J maistas rūgsta jųmažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodb, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi- 
ips Milk of Magnesia. Pridėki

te jį prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems ' vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura* 
mins kūdikį — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvius. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis "atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
jį imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
“Useful Information”. Adresuo
ki! The Phillips Co.. 170 Varick 
St., New York, N. Y. Ji bus pa- 
šiųsta DYKAI.

pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja per virš 50 metų.

. ... , 7 ---------------- -

PAIN-EXPĖLLER

Naudokite išlaukiniai nuo
Skaudamų Muskulų 
Peršalimų
Skausmų Krutinėję 
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir

Išsitempimų 
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate 
atenkUa

tik. 4 
, ___ ant, 5

pakelio pagclbfii jums apsisaugoti «
KnvgutS, kurioje paduodama pilni , 

nurodymai naudojimui PAIN’BX« 1 
PELLERIO daugely atsitikimų, pri- < 
dedama prie kiekvienos bokutes.

Parsiduoda visose vaistlnBsa . 
po 35c. ir 70o. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai U

Tfc# £e/>orafos*/«s v 
RAd. RICHTER V CO^

aSMRY ANO SOUTH Firm OTa.
BRCOKLYN. N.M ,

HILLS PAI.;N 

ką atsilankyti į prakalbas'. <
Paskirtu laiku susirinko } 

svetainę apie. 15 klausytojų. 
Na, ir prasideda prakalbos. Ta
čiau y kalbėtojas visai nekąlba 
apie Leniną, bet ima tarkuoti 
mainierių uniją. Bet neišdegė. 
Mainieriai .tuojau tą lietuvišką 
žydelį išprašė lauk.

Buvo ir '“Vilny” garsinama, 
kad kalbės geriausias, kalbėto
jas, bet minėti jo vardą pabi
jojo. žodžiu, tas prakalbas 
margis nusinešė ant uodegos.

Komunistai mato, kad mai
nos pas mus pradėjo geriau 
dirbti ir viskas ramu, tai su
manė vandenį drumsti, kad pB 
nigų pažvejoti. Tačiau nude
gė nagus,o jų komisaras džiau- 

savo kailį sveiką išnešęs.
—Westvillietis.

gėsi

Westville, III.
šis tas iš musų kolonijos 

draugijų judėjimo

v Kaip žinia, musų kolonijoj 
yra labai,daug įvairių lietuviš
kų draugijų. Tarp kitų yra ir 
tautiškų kapinių draugija, kuri 
vyriausia pasilaiko kitų tautiš
kų draugijų bei pavienių narių 
aukomis. Kapinių draugija tu
ri savo valdybą bei direktorius, 
kurie prižiūri kapines bei jų 
tvarką. Kapinių’ draugija ne
priklauso kitoms organizaci
joms, bet ją, reikalui esant, 
jos remia. Draugija pilnai už
simokėjusių narių turi apie 60. 
Nariai turi užsimokėti šešis do
lerius ir tampa pilnais nariais ' 
iki gyvos galvos. Kada narys 
numiršta, tai gauna kapui vie-l Garsinkite “N-nose” BUEB ASPIRIN

Aspirin yra trade žymfi Bayer Fabriko Monoaccticaddeeter of S&llcyUc&ctd • ' , ' • r * -

Saules Spindulia ŽINOTINA

luckies visuomet 
palankūs jūsų gerklei

Jūsų gydytojaus -.patarimas 
yra: Būk lauke, atvirame ore, 
kvėpuok giliai; fiziniai mank- 
štinkis minkštinančiuose sa
ulės spinduliuose ir laikas nuo 
laiko patikrink savo kūno 
sveikatą.

(5 1931, The Americrn Tcb» co Co., Ml>.«

, Kiekvienas žino, kad saulės spin
duliai nokina ir minkština — dėl to naudoja
mas “SPRAGINIMO” procesas, Ultra Vio
letinių spindulių pagalba. LUCKY STRIKE — 
puikiausias cigaretas, kokį jus kada nors 
Vūkėte, pagamintas iš geriausių tabakų - 
Derliaus Grietinė-DAR IRU SPRAGINTA S o™™™
Kiekvienas žino, kad šiluma švarina, ir tokiu 
budu “SPRĄGINIMAS”—tas ekstra, paslap
tingas procesas—pabalina kenksmingas ypa
tybes, kurios erzina > gerklę ir yra kosulio 
priežastis* *“It’s toasted"

Jūsy Gerklės Apsauga — Prieš knltėjimus — prieš kosulį 
>'■ II ■ ' *■ '.HHIII m        II '■ ■ I     

priklauso,Kurie draugijai 
tai gali laidotis', nežiūrint į tai, 
ar jie yra tikintys, ar ne.

Pavienis kapas 'parsiduoda 
nuo 10 iki 20 dolerių. Kainos 
priklauso, nuo to, kaip toli ka
pas yra nuo kelio, —jei kapo 
vieta toliau nuo kelio, tai ji 
parsiduoda pigiau. Kapinės yra 
labai gražiai užlaikomos ir ap
sodintos klevukais. Kelias yra 
sumaltais akmenimis išpiltas. 
Vasaros metu žolė piaunamapo 
du kartu per mėnesį. Ir pavir
šutiniai kapinės atrodo labai 
gražiai.

Bet tai dar nėra viskas. Pra
eitame susirinkime kilo klausi
mas apie dūdų sudėjimą.. Visa
pusiškai tą klausimą išdiskusa- 
vus, tapo nutarta tuoj tą .dar
bą pradėti, žinoma, tam tiks
lui bus reikalingi pinigai. Nu
tarta. surengti vakarienę. Va
karienei bus renkama kolekta.

Vakarienė įvyks sekamą šeš- 
tadięnj, sausio 31 d., A. Stokio

ro. Tai bus Tautiškų Kapi
nių 20 metų gyvavimo sukak
tuvių paminėjimas.

Kalbės vietos darbuotojai. 
O prie progos galės kalbėti ir

nepamirškite musų. O vietos 
lietuviai visi privalote būti. Po 
vakarienės bus šokiai. Gros 
jaunuoliai.
—T. K. Draugijos; koręspopd.

bereikalingas 
' Skausmas!

Phone Virginia 2054
JOSERH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rocktvell St., 
CHICAGO, ILL.

Dresių Dezaininimas 
JV IR MADŲ DAILĖ 

JvTrt UžslSmimal, ''kurio moko didelę 
algų. Išmokit dczuinininio dai- 

/y|\ĮĮk lo, nubraižyti gražius rubus.
Musų geras mokinimas pri
rengs tai vietai t trumpi} laiką 

Rąžykite ar ateikite dėl ne
mokamos madų knygutes.

MASTER COLLEGE
Jos. F. KaSnicka, Prlncip. 

k 100 N. . STATE ST., kamp.
I,AKE ST. 10 ougžtas

Dabartiniom dienom daug žmo
nių ima Bayėr Aspirin nuo dau-’ 
iželio mažų skausmų, ir taip tan
kiai kaip jaučia' bile skausmą.

Kodėl ne ? Tai užtikrintas 
antidotas nuo daug skausmų. 
Jis veikia! ,

Ir Bayer Aspirin tabletai vi
sai nekenksmingi. Tame jus 
turite daktarų užtikrinimą; jos 
nesilpnina širdies.

Dėlto, neleisk šalčiu ^‘per
sirgti”. Nelauk kad galvos 
skausmas “pereitų”. Ar kad 
neuralgia, neuritis ar net reu
matizmas yra tai kas tokio ku
riuos turi perkęsti. Tik dak
taras gali kovoti su tokiais 
skausmais, būt'jus galit visada

asinaudoti Bayer Aspirin p a-

Bayer Aspirin visada yra ir 
jis visada pagelbsti. Apsipa- 1 
žink su jo vartojimų • skaitlio- • 
gumu, ir išveng daug , bereiks-• 
lingu skausmų. t, •

t ‘



mus

vasara

būdas, kuris veikia

Vieša Padėka

DIVIDENDAImusų

per

$159.00
AR MAŽIAU

čekius serų savininkams

VICTOR BĄKSUOSEVISI YRA

UTILITY

VardaiJOS. F. BUDRIU

Chicagoj vidumečio sckzame 
us išlaikė 'įvairiuose publiško

mados, 
šiandie 
norime

Jaunų biznierių 
jungtuvės

Karštus šunis gąlima bus 
valgyti ,fce smilčių

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republi<<8899

dar mylimęsnė yra 
saviške. Juk ir njarš-

3417-21 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705 

Chicago, III.

Didžiausias išradimas
1931 metais

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

Siuntimo Agentūra

4559 S. Paulina St. ;
Tel Yards (H 45

J. P. EWALD
APDRAUDA, PASKOLOS 

PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Tel. Yards 2790

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO ‘MOVINCf 

Local 8 Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumct 3 399 
Res. Tel. Yards 3408

Verda boba ku 
kulius”

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Chicago  je 

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigia 
F. SELEMONAVIČIUS. Sav.

504 W.33rd St.
Tel. Victoty '3486 •

Joniškiečių Kliubd 
vakaras

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas 

specialybė

4193 Archer Avė
Tel. Lafayette 1155

L>isiq po y vai. prasidėjo mu
zikalia ' programas. Pirmiausia 
padainavo p-le A. Ančiutū 3 
dainas; nors turėjo didelį šaltį, 
bet kadangi svetainė nedidelė 
ir publika rami, tai skambėjo 
gražiai ir klausytojai vis daiir 
gia.ii reikalavo. Sekanti dainavo 
p-lė O. Burkiutė; jos dainavi
mas taip pat visiems labai pa
tiko; trečia dainininkė buvo

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

KOSULYS YRA .
PAVOJINGAS, '

SUSTABDYK JĮ
DABAR!

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

Valanda
Iš radio stoties WCFL 
970 kyl. kas nedėldie- 
nj nuo 1 vai. iki 2 

valandai po pietų.

ji savo dainavimu klausytojus 
labai patenkino, ką liudijo gau
sus plojimai. P-lė Skeveriutė su 
p-lė Burkiutė padainavo duetu.’ 
Visiems akopmAnavo > Birut# 
Briedžiutė. , , -

Dabar, per aprybotų, laiką, jums.yra pasiūlo
ma proga nusipirkti

Commonwealih Edison ’ Company 
Šerus 

ant mėnesinių išmokėjimų plano
tik jus užbaigsite išmokėjimą savo šėrų 

usite vienas iš daugiau kaip 38,000 bend
rų savininkų,^kurie dalyvauja pelnuose šios di
delės kompanijos, teikiančios , Chicagos na
mams ir industrijoms šviesą ir pajėgą.

v ' r

Per keturiasdešimt vienus metus, be jokios 
pertraukos, laiškanešys kas trys mėnesiai at
nešdavo dividendų čekius šėrų savininkams. 
Šis 'nepaprastas dividendų rekordas yra už
tektinas įrodymas saugumo ir nuolatinio pel
ningumo šio investmento. ,
Pasiųskite; žemiau esantį kuponą, jis suteiks 
jums pilnas žinias apie musų mėnesinių tau- 
pinui planą. .

Pereita sekmadienį Ashland 
Auditorijoj išklausęs Jos. Bud-, 
riko radio kontestantų ■ progra- 
mo apie 9 valandą vakaro ap
leidęs triukšmingų milžinišką 
•auditoriją, nuvykau, į Lietuvių 
Auditoriją, į Jąnfškiečių L. K. 
Kliubo labdarių naudai sureng
tą vakarą. - ž ,

•Nuvykęs radau pilną Audito
rijos žemutinę svetainę žmonių 
kaip jaunų, taip suaugusių, ku
rie prie gerps muzikos visi 
linksmai šoko ir smagiai laiką 
leido. ' - ’ • '

The Vilijh Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus 

3700 S. Špaulding Avė.
Tel. Lafayette 2584

W. J. KAREIVA
Creen Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestų 

4644 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1389

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

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038

Lietuvių Viešbutis
W. NEFFAS, Sav.

2435 S. Leavitt St.
Tel. Rotfsevelt 3352

JJRUNUOJANTIS kosulys su
drasko jus, susilpnina. Sustab

dykit jį greitai su Severą’? Cough 
Balsam. Malonus,’veiksmingas Pa
lengvina' kvėpavimų ir suteikia grei
tų, raminančių pagelbų. Užtikimas 
per 50 mct. Pas jūsų aptiekininkų.

Vartok Sevcra’K CohlTabletH nuo Šalčio

Dr-jos koncerte sausio 4 dieną, 
/•’ Naujienų num. 20 Pustapėdis 
kreipAisi į tūkstantinę " publiką, 
dalyvavusią koncerte, prstšyda? 
mas pagęlbos'. suskąitltavimUi 
vyrų srėbusių kukulius. .Gaila, 
kačL Pustapėdis ant vietos nėr 
paprašė tokios pagęlbos, ką 
publika lėngvai butų\ galėjus 
padaryti. '

Draugijosx koncerto progra- 
me, rudai ant gelsvo (tokia 
spalva prog/amo) yra pasaky
ta... .9 a. Jau atėjo Rudenėlis, 
b. Verda boba kukulius-— Vy
rų choras. Taigi, /publika ne
bus priešinga Pustapedžiui su 
Pilnapėdžiu jei jiedu ir įsivaiz
duotų sau mėgiamas skaitlines.

—Puspėdis.
Štai yra būdas pašalinti 

konstipaciją ir visus jos blo
gumus 
greitai, veikmingai, bet švel- 

• • f tniai.
Cascaret saldainis vakare— 

sekamą rytą jus jausitės pui
kiai. Kvapas liks pasaldin
tas; liežuvis nuvalytas; aitru
mas, galvos skaudėjimas, 
kvaituliai, gasai bus išnykę. 
Pakartokit šį treatmentą du 
ar tris vakarus, kad pašalinti 
iš jūsų sistemos rūgstančias 
atmatas. Pamatykit kaip ape
titas ir energija sugryŠta; 
kaip virškinimas, pagerėja.

Čascarets veikimas yra tik
ras, nuodugnus, pagelbingas 
kiekvienam. Jie yra padaryti 
iš cascara, kuri, kaip daktarai 
pripažysta, tikrai sustiprina 
vidurių'.muskulus, Visos ap- 
tiekos turi 10c dėžutes.

Chicago inžinieriai ir desig- 
neriai po ilgų konferencijų, su
sirinkę su National Refail 
Bakers Sh'erman viešbuty pri
zmė naują formą “hot dogs” 
šiems metams. Sako, publika 
amžinai . nusiskųsdavo, ‘ kad 
“kasti šunes” budavd nepato
gus valgyti ir dažnai išlysdavo 
ant smilčių, palikdami rankose 
muštardos* prišmeriiotą duonos 
bondelę. Dabar bondutės bus 
kepamos taip, kad jas , nereiks

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

Kiek vaikų išlaikė ek 
/ . zamėnus

M. J. KIRAS A 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus .

3335 S. Halsted St.
* Tel. Yards 6894

kino su entuziazmu.' joniškie
čius s ir jų, jaunimų,' .girtinas 
jų talentą, o labiausia .•pirmuo
sius Klubo įkūrėjus. 'Būdamas 
pats Joniškietis, Dr.'Dundulis 
su smagumu prisiminė "šonas 
dienas, kada 'Sykiu, Lietuvėj su 
kitais jaunuoliais-, mokyklą t<v 
belankę, ir dabar daugelį tų 
pačių veidų mato šioje šalyje, 
susispietusius 4 savo Kliubą, su 
tikslu .dirbti savo, kultūroj .ir 
labdarybės naudai. Gražios pra
kalboj ' su ‘atsidėjimu išklausy
ta. Teko-nugirsti,- kąd'Dr. Dun
dulis žada/ir Joniškiečių meti
niame suvirinkime, vasario 8 ,d. 
sakyti paskaitą apie sveikatą.

Ant-galo programos vedėjas 
p. Buta’utiS' perstatė dainuoti 
musų raštininkę. Ką reiškią— 
musų? Reiškia, kad svečiai pa
buvę stt mumis valandų, vėl mus 
apleis, o saviškiai . ir saviškės 
turės pasilikti ir poliau tuos 
vargelius nešti. Mylimi <yra sve
čiai, be 
mūsiškė 
kiniai arčiau kimo lik* tie, ku
rie yra savi. * - r- -

Prie progos priminsiu, ,kad 
šiam bedarbių programų! , iš
pildyti buvo 'sutikę padėti ir 
ponai Saboniai su p-le Dovy- 
daite, deja jie negalėjo saVo 
priežado išpildyti.
. Joniškiečių vakaras bedarbių 
naudai, reikia pasakyti,. -gra
žiai zn.usisekė. Į vakarą atsi
lankė gražus būrelis ir Joniš
kiečių biznierių ir iš Melrose 
Parko, jaet buvo* atvykę pp. 
Empoliai su savo šeima. *

Ačiū Joniškiečių Klųibo Komi
tetui, kurs pasišventusiai dir
bo surengimui šio vakaro. Taip 
pat širdingą aČiii* programų da
lyviams, kurie mus palinksmi
no dainelėmis. Ant galo reikia 
pasakyti ypatingą ačiū biznie
riams, kurio šiokiu tolęiu budu

Tai yra labai G^RAS RADIO. ’ < 
Gražiausia^ grajina rekordus.
Galite patys dalyties rekordus.
Galite mokėti tik .po 10 dolerių į- 
mėnesį be jokio nuošimčio. V ■■ 
Sugedus mes patys esame Radio in
žinieriai, pataisysime dykai, per 2 
metus. - ky

likai už Žkailingą apsirankymą 
Jiisų gerbiamieji nuoširdžią pa
ramą Joniškiečiai bedarbiai pa
laikys už gražią-dovaną,:?ir jus 
už/tai visuomet atmins?

z • -—Joniškietis

Ponia 'Jonas ir D!. J. (Raudis 
sausio 25 -d. susil;vistė būreli 
draugų ynt pietų. Nežinodami 
kame dalykas; svečiai možinojo 
nė nuo k'o pradėti Susirinkę ir 
stalus'apsėdę, " . ■

' Galop ponios Jonas sūnus; 
Stahley Jonas atėjęs pareiškė 
“Aš perštatau visiems, savo dė-. 
dę A. Masgers, kurs jums gal 
pasakys kokį siurpizą”. žinoma,' 
p? Masgers kaip visur, taip ir 
čią nesiskubino, ir tik, galų galo 
priėjęs prie dalyko pasakė,-kad 
esame sukviesti sužinoti, kad 
stalo gale sėdinti porelė yra 
susitarę sujungti krūvon ne-tik 
savo biznius, bei'ir rankas, tai 
yra’ ponia Jonas, kuri buri hard: 
ware krautuvę ir p. Raudis, 
kurs turi radio krautuvę.

Svečiai linksmai sveikino nau
jąją porą. ; - . '

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pa: 
' J. SPITLIS, Sav. 
4050 Archer Avė 
Tel. L,afayett« 5019

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

Mr. M. SHILS, Radio Technikas ir Biznio 
. '- Vedėjas'' :

3856 ARCHER AVĖ.

k-^-35 -
ORIGINALAI

• TEISINGA LIETUVIŲ KRAUTUVĖ

CHICAGO, ILL
Pbone LAFAYETTE 6195z< , ' j

J<ad verda tai verda, bet 
Pustapėdis su Pilnapėdžiu nie
kaip įiegali ipspręstL keli vyrai

VEIKIMAS BE KENKSMIN 
GUMO ESANT UŽKIE- 

Te-JI^UI

Šiandieną Musų Krau
tuvėje Parsiduoda už 

PUSf KAINOS
TAMSTOS patys pamatykite . ir pasa
kykite savo draugams^ ir pažįstamiems, 
kad garsioji VICTOR RADIO kombi
nacija, modelis RE 57 vėliausios 
kurios kaina buvo $307.00, bet 
mes užp’irkomc CASH 100 jų ir 
parduoti tik, už ............

P. Conrad
COMMERCIAL FOTOGRAFAS 

730 West 62nd Street

S. L. A. 208-ta' 'Moterų kuo
pa nuoširdžiai dėkoja visiems 
kuomi nors prisidėjusiems prie 
kuępas Šokių, įvykusių sausio 
14 d., En'glewoodi Mąsonic
Temple, Chicago, 111. ‘ ;

Sekantieji aukojo daiktų: ,
Lovick’s Florist Shop, 3316 

So. Halsted St., gėlių;
Urba Flowcr Shop, .3324 Au- 

burn Avė.-, gėlių;
V. :M. Stulpinas, 3255 South 

Halsted S t., saldainių;. *
Nat’han Kantor, 471 h and 

Halsted Sts., cigaretų.
Jaunutis Edvardas Muraus

kas, 4182 Archer Avo., malo
nėjo šokiuose pagroti savo ar
monika. K >

Dar kartą tariame visiems 
nuoširdžiaį ačiū.

' Rengimo komisija.

Pabandykite
NUSIFOTOGRAFUOTI SAVO 
[RENGTUOSE ' KAMBARIUOSE. 
KAINA TIKTAI .............. $1.25

HM ‘ M IMI MM MB HM MM MM > MM M ' MB

Utility Securities Company 
230 South La Šalie Street, Chicago 
Gerbiamieji | Meldžiu- prisiųsti man, be 
jokių pareigų, pilnas informacijas apie 
tai kaip aš galiu nusipirkti Common- 
wealrh Edison Company serų sfalig Mė
nesinio Taupipio Plano.

Negirdėtai žemos kai
nos ant radios

Philco Phonografas .ir Ra
dio krūvoje už

$99.50
Atwater Kant Radio ir Pho

nografas krūvoje už

$99.50
Majcstic Radio ir Phonogra-, 

fas krūvoje už ’

$99.50
Day Fan General jMotors 

Radio ir Phonografa^

$99.50
1931 Brunswick Radio

$99.50
1931 Zenith Radio, už

$99.50
1931 RCA Radiola už

. $99.50
Baby Grand Radios po .

$36.00
Duodame ant lengvų išmo
kėjimų, taip, kad, kieįkvię- 
nap gali be jokio vargo pas 

mus radio įsiggti. >

bet bus skyle se mokyklose 21,285 vaikai. Li
gi sausio 30 d. spėjama išlai
kys dar apie 10,600 elementa
rinių mokyklų vaikinų ir mer
gaičių, 4,339 mokiniai iš ketur
meti n ių high schools ir apie 
3,700. iš junior high.

SECURITIES COMPANY
230 South La Šalie Street, CHICAGO

Kiti.Victoro Modeliai 
v • R—

I pusiau 
per visą bondiitę išilgai, 
va”, gatavai apteptas ir iškep
tas bus įkišamas į tą skylutę, 
ir bus, galima valgyti nesibi
jant, kad “karštąs šuvaf’ beval
gant gali išslysti, iškristi ar ki
taip pradėti loti, spaudyti, kąs
ti prieš, draskyti kaklaryšius ir 
panašiai.

$59.00 
$89.00 
y-.-.. ■ * ■ i-
—- Ne Demonstruoti

■-' f ■, 1_ s

Adresas
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JAU SVEIKINA 
LIAUDININKUS

nu-

Naujienos eina kasdien, išskiriant sek
madienius. Leidžia “Naujienų” Bendro
vė. 1739 So. Halsted St., Chicago. III. 
Telefonas Roosevelt 8500.

AMBICIJOS POLITIKOJE

Politika yra toks platus ir visapusiškas veikimo 
laukas, kad ji pritraukia žmones su įvairiausiais pa
linkimais. Pasisekimas politikoje išgarsina žmogaus 
vardą daugiau, negu kas kita, ir atneša daug materia- 
lės ir kitokios naudos.

Nenuostabu todėl, kad ir Amerikos lietuviuose 
atsirandą vis daugiau tokių, kurie turi ambiciją pada
ryti politikoje karjerą.

Bet Amerikos politika, deja, yra savotiškos rųšies 
dalykas. Čia seniai praėjo tie laikai, kada žmonės dė
davosi į politines partijas tikslu apginti tam tikrą vi
suomeninę idėją. Politikos vadai čia yra ne idėjiniai 
vadai (žinoma, mes čia nekalbame apie smulkias par
tijas, kaip socialistų ir k.), bet “džabų”, apmokamų 
valdžioje vietų dalintojai. Juo kieno kontrolėje yra 
daugiau “džabų”, tuo jisai yra didesnis “įoosas” poli- 

, tikoje.
Taigi ir įvairios tautinės grupės paprastai glau

džiasi prie tų politikos “bosų” tikslu pasinaudoti “dža- 
bais”, kuriuos jie dalina. Už “džabą” grupės lyderis 
prižada “bosui” savo tautiečių balsus; o tautiečiams, 
kurie sulig jo nurodymu balsuoja, jisai prižada visokių 
lengvatų. Jeigu jisai “runija” į teisėjus, tai jisai priža
da paremti jų pusę bylose ir šiaip padėti jiems, iški
lus “trubeliui” su įstatymais; jeigu jisai “bėga” į le- 
gislaturą, tai jisai žada pavartoti savo įtaką, kad jo 
tautiečiams butų mažesni taksai, arba kitokių pato
gumų.

Už tas visas malones, kuriomis kandidatas žada 
apdovanoti savo balsuotojus, turi užmokėti, supranta
ma, kiti žmonės arba visa visuomenė, nes jeigu vienam 
neteisingai numušama taksai, tai numušimą turi kas 
nors kitas padengti; jeigu padedama per politinę pro
tekciją vienam apeiti įstatyčius, tai puola įstatymų 
vertė bendrai. Bet kandidato uždavinys yra įtikinti 
tuos, kurių balsus jisai nori gauti, kad jie neprivalo 
paisyti, kas bus su kitais. “Jus žiūrėkite, kad tik jums 
butų geriau, ir balsuokite už mane; o aš jau viską ‘su- 
fiksinsiu’ jūsų naudai, jeigu busiu išrinktas!”

Šitokia politika, galų gale, yra niekas kita, kaip 
“racket,y — susitarimas tikslu ką nors išnaudoti. Žmo
nių masės todėl yra link jos apatiškos, nežiūrint kaip 
įvairus kandidatai stengiasi jų susiinteresavimą paža
dinti. Tie, kurie turi ambicijų veikti politikoje* musų 
nuomone, turėtų žiūrėti į ją ne iš atžvilgio “džabų”, 
bet iš atžvilgio visuomenės labo, — kitaip tai neverta 
tam dalykui aukoti savo gabumus ir energiją.

“Lietuvos žinių” ~ 7-am 
meryje randame tokį Redakci
jos atsakymą:.

“Prof. A." Voldemarui.
Linkęjimus 1931 metams gar 
vome. Ačiū. Ne musų noru 
jie negalėjo pasirodyĮi.” 
Iš to matome, kad buvęs Lie

tuvos diktątorelis Voldemaras 
sveikino vai. liaudininkų orga
ną su Naujais Metais ir para
šė tokių linkėjimų, kurič dėl 
cenzoriaus negalėjo būt pa
skelbti. » U

Kada Voldemaras buvo val
džioje, tai jisai liaudininkus ki
šo į kalėjimą. v ** z 

... . ——
ATEITININKAI' IR KUNIGAI 

TRAUKIAMI TIESON

Vienas Kauno laikraštis pra
neša: .

“Iš oficialių šaltinių suži
nojome, kad Yp. svarb. byl. 
tardytojas p. Navickas atei- 

• tininkų bylos < tardymų jau 
baigė ir bylų šiomis dienomis 
perduoda* kariuomenes teis
mo prokuratūrai. Tieson, 
esu, traukiami 9 studentai 
ateitininkai ir 4 kunigai: J. 
Šalčius, Strumila, Prijalgaus- 
kas ir žvinys. Jie visi kal
tinami B. St. 129 str. 3 p.”

*

Tie studentai ir kunigai, ma
tyt, yra kaltinami, kad jie da
lyvavę sąmoksle nuversti val
džių.

KOMUNISTAI NĖRA APSI
ŠVIETĘ DARBININKAI

' Tilžiškiam komunistų “Bal
se” vienas J. B. kritikuoja 11. 
Mizaros knygelę “Ar stebuklai 
pagydo” ir suranda, kad ji yra 
“buržuaziniai laisvamaniško”, 
bet ne marksistinio turinio.

Kritikoje randame dar šito
kių įdomių pastabų:

“Ir aplamai apsišįvetimas 
pas Mizarų labai didelę rolę 
lošia. , Pas Mizarų ir Komu
nistų Partijų ‘sudaro labiau
siai apsišvietę ir toliausiai 
numatų dalykus proletarai 
(63 pusk). Tik keista, kode! 
bolševizmas atsirado ne Vo
kietijoj iar Anglijoj, o Rusi
joj, nors Vokietijos ar Ang
lijos 
metų 
buvo

darbininkai iki 1914 
iriiperialistinio karo 

daug > geriau apsišvie-

RELIGIŠKAS SOCIALISTAS
i

Dr. Sfyerwood Eddy, anąmet A pagarsėjęs savo pa
lankiais sovietams Rusijos aprašymais, z rezignavo iš 
Y. M. C. A. sekretoriaus vietos ir įstojo į Socialistų 
Partiją Jisai sakosi nutaręs toliaus darbuotis “ekono
miniam teisingumui”.

Jisai nori “sukrikščioninti visuomenės santvarką 
nes, anot jo, “jeigu mes jos nekrikščioninsime, tai at
siras kiti, kurie ją sukomunistins.” Dr. Eddy platfor
ma yra tokia: kova už politinę ir ekonominę reformą, 
sovietų Rusijos pripažinimas, pacifizmas; gimdymų 
kontrolė ir atgaivinimas religijos.

Programas, kaip matome, labai įvairus ir — radi- 
kališkas. Radikalizmo atžvilgiu Dr. Eddy neužsileidžia 
nė vienu, kad ir dar-čia taip kairiu socialistu; bet kar
tu jisai neatsižada ir religijos. Jisai* ne tik pasyviai 
tiki, bet da ir nori tikėjimą žmonyse atgaivinti ir į 
patį tikėjimą įkvėpti daugiau gyvybės.

Socialistai nedraudžia žmogui tikėti, neš jie pri
pažįsta sąžinės laisvę. Tikinčių, žmonių pas socialistus 
Amerikoje visuomet buvo, o Škotijoje karštų katalikų 
yra net tarpe pačių kraštutiniausių socialistų Yaflų. 
Tnlra imi vra vnntindrai nno*ln^flakai«^1i t ‘.4 nfri+.nlvLi

v

Toks jau yra. ypatingai .anglp*są^siš|ų
mo būdas. Kitose į tarose, ypač '..teĮnaj^l^r bažnyčią į b^ 
vo ankštai susijungusi su valdžia* ir su išnaudotojų 
klasėmis, religija nėra populeriška ne “tik darbininkų 
klasėje, bet ir tarpe liberališkos buržuazijos. ’

Ar buvusio Y. M. C. A. ’ sekretoriaus prisidėjimas 
prie Socialistų Partijos bus jai riatidiiigas, “parodys 
ateitis. • ’ • * - - - •

“Balso” rašytojas įsivaizduo
ja, kad dabar Rusijos darbi
ninkai esą apšviestesni už kitų 
šalių darbininkus, nes Rusijos 
darbininkus per 13 metų “švie
tė” Lenino tezinis bdlęevikai. 
Tai yra, žinoma, nesąmonė. 
Tikras švietimas' yra galimas- 
tiktai tenai, kur žmonės turi 
galimumo pažinti įvairias nuo
mones, vadinasi, kur yra min
ties, žodžio Jr spaudos laisve. 
Bolševikiškoje Rusijoje tos 
laisves nėra, todėl darbininkai 
tenai negali įtinkamai šviestis.\

Bet kaip ten nebūtų xsu da
bartiniu apšvietos stoviu Rusi
joje, tavorščius J. B. pripažįs
ta, kad -tuo laiku, kai Rusijoje 
atsirado bolševizmas, Rusijos 
darbininkai buvo mažiiau ap
šviesti, negu Anglijos, Vokieti
jos arba kįtos kurios pramok 
ningos šalies darbininkai. Ir 
tai yra t tikriąusįa tiesa. Rusi
jos darbininkai buvo tajp tam
sus, kad 1905 metais jie dar 
tikėjo į carą ir ėjo paskui po
pą Gaponą (kuris buvo provo
katorius), nešdami šventas 
“ikonas?/ prąąyti, > kad\caraa 
pagerintų jų buvj! ; Dvidę-

kai tokioje procesijoje nebūtų 
dalyvavę.. -

Na, ir tuos neapšviefetus Ru
sijos darbinjųkus pakreipę sa
vo pusėn bolševikai*. Tąigi šių 
diM ‘^dlšėVikiškaš ak6rttų^

mas yra neapšviestų darbinin
kų judėjimas.

Laimai gerai, kad “Balso” ra
šytojas šitą, dalyką paaiškino 
Mizarai, kuris apie bolševiim< 
įsi vaiza uo j a nebutUs • daiktus..

ĮVAIRENYBĖS 
-------------- i-------r-*------------------- ■ . : / \ 

Ruimingiausios ir aukš
čiausios bažnyčios

Didžiausia, gražiausia ir. rui- 
mingiausi'a’ bažnyčia pasauly yra 
šv. Petro bažnyčia Romoje. Joje 
gali sutilpti 54,000 maldininkų. 
Tuo tarpu visos kitos, li'ad ir 
gana ruimingos( bažnyčios, turi 
nusilenktu prieš ją., Milano, pa
vyzdžiui, katedroje gali tilpti 
nedaugiau 37.000 žm., šv. Povi
lo bažn. —36.000, Kiolno kated
roje—30,000 ir Miunsterų —< 
22.000 žm. ruimingumo, baž
nyčių didybei v charakteringas 
yra jų bokštų aukštumas, šituo 
atžvilgiu pirmenybė priklauso 
Vokietijai. Būtent, Vokiečių 
miešto' Ulmo katedros bokštas 
turi 161' metrų aukštumo, Kiolno 
—156 m. šv. Mykolo bažnyčia 
Hambdrge —150. Ketvirtoji vie
ta tenka Strasburgo katedrai— 
142 metrai, tuo tarpu, kai šv. 
Petro bazilikos Romoje bokštas 
siekia vos 132 m., gi aukščiau
sias Milano bažn. bokštas —vos 
108 metrus. >"

Kas daugiausia šuva! 
' go duonos

Įvairios tautos šituo 'atžvilgiu 
ne vienodą turi “apetitą.” Vie
nos jų daugiau yra pamėgu- 
sios duonelę, ir daugiau jos su
vartoja, kitos mažiau. Labiau
siai linkę prie duonos ir šituo 
atveju stovi kitų priešakyje 
bulgarai su prancūzais, toliau 
seka Australijos gyventojai ir 
kanadiečiai. Šitų kraštų bei 
tautų vienas žmogus per metus 
suvaldo 270—273 kilogramus 
duonos. Toliau iš eiles seka bel
gai, jie suvalgo 210 klgr; Argen
tinos gyventojai —190 kilogr.; 
anglai —160 f šveicarai ir ame
rikiečiai—150 kilgr. Toliau eina 
vokiečiai, italai, rusai \ ir,regi
mai, lietuviai. Taigi įvairus duo- 
ios kiekio suvartoj imas' nepar

eina nuo to, daugiau ar ma
žiau sėjama javų šalyje. Ru
sija rugių i?’"kviečių produkci
jos atžvilgiu yYa neabejotinai 
prašokusi Kanadą bėi Austra
liją,, tačiau, kaip matome, Ru
sijos gyventojai nepalyginamai 
mažiau - yra linkę prie duonos 
negu pirmųjų kraštų gyvento-, 
jai. Tas skirtumas greičiausia 
pareina nuo žmonių /įpratimo.

Didžiajam karui praūžus, 
duonos imta žymiai daugiau 
vartoti Azijoje, kur anksčiau 
buvo tenkinąma’si ryžiais. Jei
gu dabar pasiteirausime kiek 
žmogfts vienas per visą gyve
nimą suvaitojo ne tik duonos, 
bet ir šiaip valgomų -produktų," 
tai gausime tokius skaičius,'ku
rie ii ė vieną nustebins. 70 m. 
amžiaus sulaukęs žmogus .nuo 
gimimo dienos, Vieno statistiko 
apskaičiavimu, bendrai suvalgo 
20~. su viršum' vagonų maisto 
(ištisą traukinį) arba 1800 kais
tų daugiau' negi/patsai svęria. 
Be kito ko, jisai, suvartoja 225 
kviiitatus (padvigubintas cent
neris) duonos,, kurią galėtume 
sutalpinti patalpoje 400 kubinių 
metrų ruimingumo. žirnių pu
pelių ir kitų žaliumy'hų' suval
go tokį kiekį, kurį galime įsi
vaizduoti iš to, kad morkų vie
nų suvartoja tiek, kiek užima 
vietos., X0 metrų ilguriio ’ vieną 
morka. Mėsos.jis suvalgo 18.000, 
kilogranių, kiaušinių —12.000 
štukų, druskos 1750 kilogr. ir 
išgeria per saVo gyvenimą ma
žiausia 26000 litęrių jskyščių
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(Tęsinys) 
turiu duoti dar vie

ną ‘patarimą: jūsų kūnas 
gali . užsikrėsti' visokiomis 
ligomis; Ačiū *,Dievui,* iki 
šiol nei man, nei jums tos 
nelaimės neteko pergyventi, bet 
ji yra ir labai daug žmonių nuo 
jos kankinasi. Laimingomis va
landomis prisiminkite apie juos 
ir kas metą aukokime dalį savo 
'pinigų jų gydymui ligoninėse. 
Aš paliksiu jums daug pinigų 
pas savo brolius...” '

Užbaigusi savo kalbą, ji iš
traukė iš dėžutės du žiedu ?r 
paslėpė juos ant Kiros kruti
nės; po to ji ilgai, ilgai mus 
bučiavo ir, ant 'galo, apsivynio
jusi apsiaustu,. pasišalino.

Paėjusi apie tris dešimtis 
žingsnių, ji atsigręžė ir pri
spaudė, rankas prie lupų; pas
kui, pakėlusi aukštai ranką, pa
rode pirštu į dangų, nusisuko 
ir pranyko.
; “Ką tai reiškia?” paklausiau 

aš Kiros. ’.
“Tai reiškia, broliuk, l^ad 

mes pasimatysime danguj”, at
sakė ji.

Taip aš niekuomet daugiau ir 
nebemačiau motinos. -

Palikę vienodu, užmiršę apie 
alkį, mes apsikabinę ilgai ver
kėme, -paskui užmigome riuo 
nuovargio ir .karščio. O kai at
sibudome, mums pasirodė, kad 
mes daugiau nebepriklausome 
šiam pasauliui, ir ^supratomė, 
kad kas tai baisaus įvyko; mes 
nežinojome, ar muš kankina 
slogutis, ar visas mukų gyveni
mas buvo vien tik sapnas, šil
tas ir trošfiinąntis vėjas buvo 
persisunkęs laukinių ropių kva
pu; peteliškės, baųmžirgiai ir 
vapsvos erzino mus savo links
mumu, kurio mes negalėjome 
jausti. Užstojo vakaras... Sau
lė: leidosi. Mes pradėjome neri
mauti ir niiolat žiūrėjome į 
tuščią kelią, kuriuo nužingsnia- 

’vp motina; įsikopę į kalniuką, 
mes pastebėjome kelyj į Katr 
zasą dulkių debesį* iš kurio ne
užilgo išsiskyrė dvi raitelių 
figūros, Pasigirdo ir arklių 
trepsėjimas. Kirą pradėjo mo
suoti skarele ir šaukti iš džiau
gsmo. štai jie prijojo prie mu
sų. Skubiai nuvedė arklius' j 
tarpekalnį ir paleido juos teii.

Kirą greit nubėgo nuo kal
niuko, nutraukė nuo gaivos už
dangalą, ii* jos (^ukso spalvos 
plaukai išsidraikė dntr pečių; ji 
puolė po koji^ dėdėms, o tie 
stovėjo prieš mus, plačiapečiai, 
panašus į du ąžuolu. Tai milžh 

!nai,—abu vienodo ūgio, kokių 
keturių—penkių dešimčių metų 
amžiaus,-?-vienas'jU atrodė tru
putį jaunesnis nei kįtas; jų 
lygiai nuskustos galVos buvo 
apvyniotos muturais; ilgi ūsai 
ir barzdos 'slėpė jų smakrus; 
žvilgsniai didelių ir teisingų 
akių buvo tiesiog perveriantys. 
Rankos buvo papešios į meš
kos letenas; apsigaubę kaimie
tiškais apsiaustais, jie bUvo 
juodi, kaip velniai. '

Apie, minutę laiko jie tylė
dami apžiūrinėjo mus; aš sto
vėjau, tarsi pasakingo Reginio 
sužavėtas, o Kirą klūpojo prie 
jų kojų. Kada jie nusimetė 
apsiaustus—aš pastebėjau, kad 
jie apsirengę turkiškai, su pla
čiomis kelnėmis * ir raudonais 
vifnoniaiS diržais; aš krustelėjau 
iš t baimės: jie buvo' apsigink
lavę iki dantų, kaip tikri grai
kų > plėšikai: ant. pečių kabojo 
trumpi šautuvai, o prie diržų 
buvo prikabinti \ pištalietai it 
kinžalai. * „

Aš

kurią iš trijų kalbų tu geriau 
vartoji: turkų, graikų ar ru
munų ?”...

v “Rumunų, cruce de voinc”, 
drąsiai atsakė ji, atžaiai žiū
rėdama jam d akis.,

“O tavo vardas?”
“Kirą”,
“Tai štai, Kiralina, aš tave 

bučiuoju, kaip dėdė, bet lai
mingas bus tas žmogus, kuris 
paragaus, kaip meilužis, \ tavo 
lupų saldumą.”

Jis pabučiavo ją ir perdavė 
broliui. Paskui, apkabinęs ma
nė, tarė: \

“O tu, drąsus Dragomirai, 
ko tu taip išsigandai ?”

Numetęs šautuvą ant ap
siausto, jis dar pridūrė:

’“Gal musų barzdos tave bau
gina ?’/

Sakydamas tai, jis pagriu^h) 
ant žolės ir pritraukė mane 
prie savęs. Aš nedrįsau atsa
kyti. Jis primygtinai klausė:

“Sakyk, Dragomirai, tu gal 
jau esi susipažinęs su baime?”

“Taip”, bailiai atsakiau aš.
“J£as tave baugina?...”
“Ginklai, —jų labai daug...”
Jis pradėjo labai kvatoti:
“Cha!.. Cha!.. Cha!.. Mano 

drąsus Dragomirai... Ginklų 
niekuomet nėfa daug, jeigu esi 
vaiduose su Dievu ir žmonių 
teisėtumų... Bet tu dar negali 
to suprasti”.

Tuo momentu'Kirą puolė ant 
kelių ir sušuko, sudėjusi lyg 
maldai rankas:

“Aš tai supratau 1..”
; “Ką gi tu supranti, Kirą Ki
ralina, jaunutės * rožės stie
bas?”' v.

“Aš suprantu ,kad žmonės 
yra nedori, ir tu juos bau
di!..”

‘‘Bravo* Kiralina!” sušuko 
plodamas rankomis, “ar kar
tais tu tik neslepi keršto savo 
jaunoj širdyj?...”

“Taip, šventą ir teisingą 
kerštą!..” Ir tai tarusi,.ji. pa

kėlė šautuvą, pabučiavo j| ir 
sušuko:

“Tu paleisi užtaisą, — ir ne 
vėliau šio vakaro, —į mano tė
vo krutinę!.. O tavo brolis pa
našiai pasielgs su mano vy
resniuoju broliu. Meldžiu jūsų, 
—padarykite tai vardan mus 
apleidusios motinos... Atkeršy
kite už našlaičius, ir aš busiu 
jūsų vergė!.. Jus galite pasi
imti mane su savimi!”

Dėdė paėmė ginklą iš jos 
rankų ir, sutraukęs antakius, 
tarė:

“Kirą, Dievas padarė klaidą, 
sutverdamas tave moteria. Ka
da tu pradėjai kalbėti apie 
kerštą', tai maniau, kad kalba 
eina »apie Įsimylėjusius, kurie 
bučiavo- tave 'prievarta.... Tu 
gi kalbi apie tokius dalykus, 
apie kuriuos ir mes patys gal
vojame; tu pili aliejų į ugnį...”

Po trurftpo tylėjimo jis vėl 
tęšė:

“Pasakyk man, pragaro vai
ke, ar tave nepaims mirtina 
baimė, jei šį vakarą pamatysi, 
kaip tavo tėvo kiaušas pavirs 
šipuliais ?”...

Su plačiai atvertomis aki
mis, visa suliepsnavusi kaip 
ugnis', ji atsakė:

“Savo rankas į jo kraują į- 
kišiu' ir numazgosiu juo sau 
veidą.”...

Dėdė paniurusiai žiurėjo į 
saulėlydį', tarsi gaudydamas iš 
tolr einančius piemens skudu
čio garsus. Paskui jis graikiš
kai pradėjo kalbėti į brolį, nu
rydamas žodžius, kad mes jų 
nesuprastumėme.

Netoliese nuo musų ganėsi 
arkliai, kurie visą laiką prun
kštė ir buvo ramus, kaip avys. 
Naktis leidosi ant pajuodavu
sių kalnelių.

i

Atvėsęs oras privertė Kirą 
krūptelėti; dėdė, vis • dar ty
liai kalbėdamas, apdengė mus 
apsiaustais. Taip mes pasili
kome iki pilno sutemimo. Tą
syk abu broliu atsikėlė? Vyres
nysis tarė mano .seseriai: 
. . (Bus daugiau). . . . . . . . — 
Garšinkitės “N-nose”
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Kėdė ------
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Bedarbių Šelpimo Reikalai
- Ką matė ir nugirdo 

Senas Petras Auburn 
? Parke, .

Tautiškų kunigų 
teismas

Įvairus Gydytojai

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

kauti per “Vilnį” bedarbių rei
kalams.
Mary Gabrienė, O. Sudeikienė.

Ofiso adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY 
3224 South Hateted Street 

TeL Victory 1657 
Ofisas atdaras 

Panedčliais, Seredomis ir 
PėtnyČibmis 

Valandos: nuo 9 iki 11 
tiktai

Rosėland
d. 

su-

ryto

Sausio 28 d. x
Gauta drabužių nuo:

Adomas Ramanauskas, Fran- 
ciškus Beržinskas, J. Jogminas, 
Jonas Zeikus, Antanas Ralis, 
Walter Yuknius, Barbora Lilei
kienė, Jonas Matulionis, Mrs. 
Jankauskienė, Mr. Daukšas, 
Leonas Medzrinskis.

Sekmadienį, z. gausio 18 
Strumilos svetainėje buvo 
rengtas vakaras, naudai bedar
biams šelpti, kurį rengė Rose- 
lando bedarbių šelpimo komi
tetas. '

Kiek teko girdėti, vakaras 
pavyko labai gerai. Uždarbio 
liks virš 200 dolerių. Komite
tas galės daug bedarbių šelpti.

Gauta iš gerų žmonių:

B. Steponavičius, 738 W. 31 
St., aukavo daug duonos.

E. Valužis, 3158 So. Union 
Avė., daug drabužių.

Liet. Ryt. žvaigždes Pašal
pos Kliubas aukavo $5.00.

Duota maisto:

Zickienė, Jucius, Kubilius, 
Puišienė, Leleckienė, Zavisčiutė, 
Matulevičienė, Daujotienė, Mit- 
chell, Dautsas, Pranaitis, Gri
galiūnas, Bagočienė, Zabaraus- 
kienė, A. Ralis, J. Ambrose, 
Rutkauskas, Andriulis, Jogmi-/ 
n*as, Juknis, Ruibas, Stanley^ 
Gerlackas, Morkus, Kaleliunas, 
Pabalis, Barkauskas, Dapkus, 
Juška, Sudžius, Poška, Lauba, 
Yenėnis, - černauskas,' Wm. 
Stankus, Misiūnas, Marcinkus.

Penktadienio vakare, Sausio 
23 d. Visų šventų parapijos 
svetainėj susitvėrė labdarių ko
miteto skyrius, vadinamas St. 
Vincent De Paul Ali Saints 
Conference.

Valdybon išrinkti Ig. Ivanau
skas pirmininkas; J. Frajaras 
vice-pirm.; J. Venckus raštinin
kas; Adv. J. P. Vaitches ka- 
sierius. Susirinkime dalyvavęs 
pralotas Cummings. kuris pasi
žadėjęs tuoj duoti 200 dolerių, 
kuriuos jisai 'gaunąs iš gub. 
Emmersono bedarbių fondo. Su. 
sirinkime aukų surinkta 20 do
lerių. Minimas komitetas šelps, 
žinoma, vien tik katalikus.

Vietinis.

Lietuvių Janitorių 
. Kliubui

Sugestija prisidėti bedarbius 
sušelpti

Bedarbių Šelpimo
K-to Susirinkimas
Ketvirtas B. š. K. susirinki

mas įvyko sausio 22 d. “Nau
jienų” redakcijoj; Susirinkimą 
atidarė pirmininkas p. žymon- 
tas. Neatėjus protokolų rašti
ninkei Em. Šukienei protoko
las liko neskaitytas. To vaka
ro nutarimus užrašyt?, pakvies
tas Julius ButaUtis.

Pirmininkas perskaitė* prisių
stą rezignaciją kasieriaus Dr.
A. Rutkausko, kurs aplinkybių 
verčiamas turėjo pasitraukti, 
nors rašinėti bedarbių reikalais 
žadėjo nepaliauti. Nauju 
riu išrinktas vienbalsiai 
kietis p. Laucius.

Nutarta laikyti kasą
j ienose” kaip ligi šiol buvo. Ge
neroliškam peržiūrėjimui išlai
dų ir įplaukų knygų išrinktą 
komisija iš trijų narių: čepu- 

• kas, Em. Šukienė ir Kemešie- 
nė. Komisija’ greitu laiku im
sis už darbo ir bus paskelbta
B. š. K. smulkmeniškas finan
sų stovis.

Visapusiškai apsvarsčius
po paleistas’ F. Tveri jonas. Iš 
kitų darbų apskaitos: buvo su
rengtas vakaras su kratomais 
paveikslais iš Lietuvos, debiu
tuojant “Raseinių Magdei”; va
karas davė pelno $78.00. Nuo
latiniai šelpiamų, šeimynų Ko
mitetas turi 45.

Susirinkimas pasibaigė 10 
vai. vak. Susirinkusieji žadėjo 
nepaliauti darbą toliau varę.

Virvytė.

kasie-
Joniš-

“Nau-

ta-

Janitorių Kliubas gerai gy
vuoja ir patys janitoriai gal
būt visi gerai dirba, todėl mums 
janitoriams galbūt ypatingai 
reiktų atsižvelgti į musų lietu
vių padėtį. " ’ ’ ■

Janitorių Kliubas yra auka
vęs labdaringiems tikslams, net 
tokiems, kur palyginant su da
bai’ skurstančiais bedarbiais 
daug mažiau tebuvo' pagalbos 
reikalinga. Bet dabar atrodo, 
kad bedarbių padėtis juo to
liau, juo labiau įgauna pasibai
sėtiną padėtį, ir todėl juos rei
kia pirmoj eilėj gelbėti.

'Kadangi janitorių susirinki
mai žiemos laiku yra pertrauk
ti, tai galbūt valdyba kokiu 
nors budu susižinotų su dau
guma narių ir paskirtų auką 
bedarbiams, o gal, įadangi oras 
toks šiltas, gal galėtų ir nepa
prastą susirinkimą sušaukti.

Kitas projektas irgi butų ga
limas įvykdyti, tai yra pasita
rus su Bedarbių šelpimo Ko
mitetu, kokių reikmenų būti
niausiai reikalinga’, galima bu
tų pašamdžius troką, paVažinė- 
ti po janitorius ir parinkti iš 
jų reikalingų dalykų bedar
biams. Aš žinau gerai, kad ja- 
nitoriai turi gana daug atlie
kamų dalykų prisikrovę stor- 
ruimius, ir patyš nežino,, ar tie 
dalykai jiems kada’ nors 7 bus 
reikalingi, ar ne.

Todėl gerbiamoji Janitorių 
Kliubo valdyba ir. nariai, kaip 
kitados šelpimo reikaluose neat- 
silikdavome, taip ir šį kartą 
atsižvelkime į tą būtiną reika
lą, ir skubiai ištieskime rankų 
vargstantiems ir neretai badau
jantiems musų broliams ir jų 
vaikams, kurie kenčiu dėl sun
kios bedarbės.

Janitorių Kliubo narys.

Skerdylų sostinės gatves be- 
ŠlaVinėdamas devynioliktame 
“warde”, pirma maniau, kad lie
tuvių toje apylinkėje visai nė
ra, nes tai nusitęsia toli į pie
tinę Chicagos dalį, ir> Bridge- 
porta's su Tąunaleika senai pa
sibaigę, Tąi atrodė, kad $ia tik 
svetimtaučiai tegali gyventi.

Pasirodo, mano klaidingai- 
manyta. Lietuviai yra visur ir 
ant kožnos vietos, kaip tas žy/ 
dų dievas, Jehova:

Pirmąjį lietuvį kurį čia pa
tikau, tai buvo musU Senis Dė
dė Mišeika, kurs šioje apylin
kėje besisukąs. Tuojau supra
tau, jei čia lietuvių nebūtų, tai 
Dėdė Mišeika nebūtų čia savo 
žilos barzdelės nešęs.

Kitą dieną bedirbdamas, dai
rausi, kur pastebėsiu kokį lietu
višką ženklą. Nagi ant vienos 
grosernės yra užrašas Mikeliu- 
nas. Supratau, kad tai tikrai 
bus lietuvis ir- užėjau Įpirkti; 
rūkomų dalykų.’ Užėjęs randu 
kelias lietuviškas moterėles, be
sikalbant su pačiu p.sMikeliu- 
nu; tai ir aš lietuviškai pra
bilau. Nors cigaretų ir nega
vau, bet informacijų gerų ga
vau, kur • daugiau lietuvių gy
vena.

Lietuviška užeiga yrą ant 
8500 So. Emerald avė. Nueinu 
tenai. Nagi, brolis žemaitis stik
liuką į skverną betrinąs, be- 
trinąš, tartum aš jam koks 
“snuperis” bučidu. Pažinęs, kad 
esu, anot jo, geras žmogus, že
maitis ir pats pagerėjo ir daug 
gero papasakojo. Išėjau ir su
šilęs ir dar su durnu po nose.1

Patekęs iki 80 gatvės randu 
mažą >( modernišką valgyklėlę. 
Užeinu ir klausausi, kad ir čia 
keli vyrai lietuviškai kalba su 
vieifa motere, matyt, tų namij 
'savininke, čia ir vėl Senas Pet
ras turėjo progos lietuviškai 
prašnekti?"

Paprašiau kavos, diena buvo 
tikrai šalta. Kavos tuojau ga? 
vau, bet to nę.užt.eko. Vienas 
svečias žiurėjo, skersavo ir pri
ėjęs pradėjo mano overkočio 
skvernus čiupinėti, sakydamas, 
■ar aš nesąs koks nors blajvy-, 
bes agentas. Paaiškinau, khd 
esu gatvių šlavikas, ne nami
nukės naikintojas, tai žmogelis 
nurimo ir paliko mane. ramy
bėj. Dabar-dirbdamas toje apy-' 
•linkėję vigąda valgau t6je val
gyklėlėje,* nes sava ir švaru jr 
gardu. Lietuvių šioje apylinkė
je, sako, gyvena gra’žokas bū
relis, kurie turi ar tris drau
gystės ir dauguma skaito^ “Nau- 
jienhs”. Tai spėjit jau iš to, 
kad veik kur užėjau/visur ma
čiau “Naujienas”.

Senas Petras.

Sausio 28 d, 2 vai, pqį)įet 
Municipal teisme pas teisėją 
W. E. Helander įvyko kunigo 
Linkaus byla su arkivyskupu 
Geniočiu. Geniotis. buvo užve
dęs prieš Linkų net, dvi bylas, 
Pirmutinę bylą kelios, dienos 
atgal teismas,. išmetė, o vakar 
įvyko aųtra.bylą, bet pats ar
kivyskupas jo liudininkai 
teisme nepasirodė. Teisme bu
vo matyti vienas tik kun. Lin
kus su keletą savo para'pijonų 
ir vienas itališkas' arkivysku
pas, tai yra italionų nepriklau
somos bažnyčios galva.

Kadangi skundėjai nestojo į 
teismą, tai byla tapo panaikin
ta. v Dabar bus dar trečia' byla 
toj pačioj vietoj, šį kartą .jau 
prieš patį arkivyskupą Genio- 
tį, prieš pralotą Zalinkų ir prieš 
jų komitetčiką Nakvosiu.

Pustapėdis.

Laivakorčių skyrius
; Šiandien 9 vai. vakare ant 

Michigan Central stotie^, atva
žiuoja 1 Kazimiera \ Selenienė pas 
savo vyrą, žinomą 18-tos .gat
vės veikėją.

?
GEHB.Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Grabonus ir z 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

;BUTKUS 
Undertaking Co.

P. Bm Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Td Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Grabonus Chicagoj

A, KAMINSKIENE

Persiskyrė su šiuo pasauliu . 
gruodžio 30 d., 9:30 valandą 
ryte, 1930 m. sulaukusi 56 me- 

ztų amžiaus. Tapo'palaidota sau 
šio 2 dieną, 1931 m., Skaudvi 
lės senuose kapuose.

Buvo
Amerikoj 
gryžusi į 
1929 m., 
Barzdžių 
pijoj.'

Tegul 
žemelė.

Nuliūdęs lieka

Vyras.

S. D; LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaują laidotuvėse, knppigiausia. 
Reikale meldžiu atsįšaukti, o mano 

• . darbu busite užganėdintu

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W, 23i‘d PL, Chicago
• SKYRIUS:

1439 Š. 49 Coui’t, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

----- O—
—---------- ------------- ------ ----- --——J—.

•
Phone Boulevarcl 4139 

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

Phone Canal 6222

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas Repnblic 7868
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1M5 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KABN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL. 

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

, Lietuves Akušerės

■V-U 'W;

ViSikas- 
Lulevicieiie 

c - 

AKUŠERKA
3J03 S. Halsted 

Telefonas 
Victory, 1115 

Valandos: 
nuo .8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

St.

A. M0NTVID, M. D.
1579 Miltvaukee Avenue, Room 209 

Kampas Nortb Avė. ir Damen Avė. •
Vai.: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Brunstoick 4983
Namų telefonas Brunstvick 0597 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va vidos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STR1K0L

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

r.

9252

prie 
duodu' 
eleetrie

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy & Midwife 
„t Naujoj ,vietoj

6109 South Albany Avenue
Phone 

Hemlock

Patarnauja 
gimdymo,

i massage,
treatment ir mag- 
netic blankets ir> 
t. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

OflBO telefonas Vlrgrlnla 0036 
Rez. Tel. Van Bnren 6868 

, DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas Nortb Bide 
3413 Franklin Blvd. <» 

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146'

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

Akių Gydytojai

Rezidencija Tel. Midway 5512 Ir 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
* CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedčliais ir Ketvergait 

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 919!

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

z MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

.rryto’

A . A. OUS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
, Rezidencija: .

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lotayeite 0098

Phone Franklin 2460 

Leonas S. Mikelonis 
Advokatas

10 South La Šalie St.
Vakarais nuo 6 iki S vaL 

Phone Boulevard 3697 
3315 South Halsted St

’ , J ‘ ■ 
1646 W. 46th St.

■- Telefonai 
Boulevard 5203 

Botilevard 8413 

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas

■ Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se Visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
■. veltui.

3)03 S. Halsted St.
Chicago, < III. •’ 

Tel. Victory H15

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Paleilgvins akių įtempimą, kuris esti 

priežąstimi-^alvos 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. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 Vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų. .
KREIVAS AKIS.ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ w SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
~ Dentistas

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

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

52 East 107th St 
kampas Micbigan Avė

Tel? Pu Hm a n 5950—namų PulL 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St 
Kctvergais ofisai uždaryti.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

• Nedėlioj pagaly sutartį j

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

S e rėdo j ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

£ų išdirhystės.
OFISAS:

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

SKYRIUS: , 
3238XS. Halsted St.

Tel. Victory 4088
būna lengva Lietuvos

kilusi iš Panevėžio, 
išgyvenusi 26 metus, 

Lietuvą birželio. men. 
gyvenusi Skaudvilėj ir 
kaime, Stulgių para-

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS i AKIŲ 'SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St. - 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
’ ' Nedėliomis nuo 10 iki 12.

n.,..,.—. .

—o 
Duokite savo akis jšegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRĮST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 St. * 
Tel. Boulevard 6487

t

Lietuviai Gydytojai

A. .A. ŠLAKIS
ADVOKATAS

f . •
Ofisas vidurmiestyje 

Room 1502 
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

f 77 W. Washington St.
Cor. Washington and Clark Sts. 

Ofiso Td. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

Rytines žvaigždės 
auka bedarbiams
Lietuvių 'Rytinės žvaigždės 

Pašalpos į KHubįsb^ 
dariniams dovaniį< piiįįgu^ 
tus per maskarado'balių? Priz$ 
laimėjo moterų grupė, suside
danti iš 15 ypatų. Dovana gau* 
ta $10.00. Dovanos $5.1)0. nu
tarta paaukauti per “Naujie
nas” į Bedarbių , šelpimo Fon* 
dą. .Kiti $5.00 nutarta paau-,

Daktaras f
.ijSpeciahstas IS^

GYW rais UGaFvYRŲ IRiMOTERŲ ^ 
NEŽIŪRINT KAIPnjŽSlSENfiJUSIOS ir NEMGYDOMOS JOS YRA 
Spedaliikai gydo ligas pilvo, plaučiu, Inkstų ir pu'Blčs, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų. • galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimų, geridSa skdudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus ifeydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ta 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir iigyai 
tulutančint ligonių. Patarimas dykai. VALANDOS u Kasdie

4200 We«t 26 St

r

\WISSIG, 
■r Pasauliniam*. kajo 
R; S^io ■ Krajaa.

Simpatiškas*- 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi-^ 
mas.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

. 3147 So. Halsted Street 
Tel. Calumęt 3294

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
■ nuo 6' iki 9 valandos vakare

, metų ir iigydi 
’ĮŪLANDOStKasdie 

įid Yvai. *r nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuolO ryt. iki 1 v. 
 kampas Keeler Ave^ Tel. Crawford 5573

i

J; F.iEadėįkisiKomp
4605-07 sJlTermitage' Ave. 

’? ' Tėl. Varda i 741 ir T 7\t , 
SKYRIUS _■

V '4447' So. Tatrfield Avenue 
’ Tel. Lafayette 0727 - b 

» , /i skyrius
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
, , SKYRIUS

3201 Aubuta Avė. Tel. Blvd. 320.1

A. L Paritais, M. D. 
4910 So? Michigan Avenue 

H' \Tel. Kenwood 5.107
VALANDOS: r? \ i ? -. ’ \

> ’ ■ i nuo , 9 įtikitl 1 ' valąddai ■ rytt>
v ' nuo' 6 iki 8 valandai vakare 

apart Šventadienio ir ketuįrfadienio.

Ofiso ir Rez. Tcb Boulevard*59134 >

DR. A. J. BERTASH
• 3464 South Halsted Street

''A’ ,
Offco valandos* nuo 1 iki 3 po pietų ir 

nuo 6 ,jki 8 vai.. vakare.
Rez, ,3201 South yVdllatįi Street

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS;

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

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

i'*^į|ii .!■■ .1^.-»■■■■■ 1. -i—,—, 11 M—

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 \VĮ/ ISth St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietųoir s 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 3110“. . • >
1 Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph '6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
' CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
'Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo. 10 iki^12 >yal.į ryte? nuo 2 ikl,0 
vai?po pietų irnuo 7 *’iki' 8:30 vai. 
vak&oN Nedėlė ,nuo ilO iki '12 'dienai

iii '* , Phone Midvvay 28,80 < -k 
^^ zOffice Phone Canal H912 ^‘

DR. M4J.. SHERMANi 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1724 So.v Loomis S t. 
kainp. 18 ir Blue Isjand Avė.

Valandos: 10 to 12 A. M., 2 to 4 
0 7 to 8:30 P. M.

Res. Phone- Fairfas 6353

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

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

Vakarais 2151 W. 22od/St. nao 6-9.
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. ‘.RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Ro6m 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tek Prospect 3525
II ■ ..............................   f*1 ■■■■■— *1" —m

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje 
i Room 2414/

One North La Šalie Bldg.
Oni NntihlLa ISalU St. L .

; (Cor., La Salle fand MadUon Sts.y i •
? Ofisai Tel. State 2704f '4412

JOSEPH J. GRISK
' Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Ava.
Tel. Bouleyard 2800

Rez. 6515 So. Rocktoell St, . ‘ _ 
Tel. Republic $72Į



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

Lietuvis 15 minučių: grūmėsi sū 
dviem plėšikais

■ ^IMI U||i»»

Minia žmonių žiurėjo, bet.niekas negelbėjo

teisybė, dždaVo kas vakarą prie 
kūmučių ir dainuodavo, kur 
Juzeli vendra^oji. Tokie daino- 
riai praiiyko iš Kensingtono, 
nežinia ar jie visi yra išva
žiavę į liooverio viešbutį.

Pranešta “Naujienoms”, kad j pamate bestovint du vyru. Vie- 
liituvis peršautu! įnas kaip matai atkišo revolve-

Man kaip reporteriui paves- j rį ir atrėmęs į pilvą norėjo 
ta reikalas. Surasta vieta, 1731 
Su. Union’Avė.-'

Musininkas bučeris p. Kazys 
Ivanauskas, dabar randasi ligo
ninėj. Visą atsitikimų papasa
kojo jo žmona p. Franceska 
Ivanauskienė. < 
žiai:

Utarninko vakarą mano vy
ras Kazimierai vedė mergaitę 
pas daktarų, kuriai musų ‘pa
čių šuva buvo perkandęs koją, 
Vyras grįžo nuo daktaro apie 
8 vai. vakare. Dešimčiai minu
čių po 8 praėjus kažkas pabel
dė į šonines duris ir jaunu 
plonu balsu paprašė įleisti į vi
dų, sakėsi norįs ko pirkti.

Kazimieras atida'rė ‘duris ir 1 nes bijojo tamsos. Pribuvo po-

laužtis į duris. Kazimieras be
keldamas rankas aukštyn smo
gė bomui per galvą. Romas su
klupo po Kazimiero kojų. Kazi
mieras atėmė revolverį ir me
te jį į kaimyno yardą, pats 

Jos pačios žod- šaukdamas pagalbos ūme mušti 
gulintį plėšiką. Antras plėšikas 
tuo pačiu tarpu iš kitos pusės 
mušė Kazimierą ir norėjo ji nu
traukti nuo gulinčiojo plėšiko.

Besigrumdami vįsi trys nu
dardėjo trepais žerpyh į yardą. 
Kazimieras po savim išlaikė 
bomą visą laiką ir kokias 15 
minučių šaukė pagalbos. Mi
nios žmonių susirinko aplinkui, 
bet nė vienas nėjo pagalbon,

New 1931 Chevrolet Six Speciąl Sedari - 1 ’ y * , • • .

JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENOS”. TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

CLASSIFIED ADS
Educational

Musų Fabriko
Specialis Išpardavimas

Frontinią Setų
TIESIAI IŠ MUSŲ FABRIKO KUR, 

MES PATYS PADAROM
Musų kainos visados buvo žemesnės kaip kitur, bet 
dabar tai stačiai už pusdykę galima pirkti geriausius 
seklyčių setus. c

--  ----------- U—........ <  
licija iP rado Kazimierą/sunkiai 
sužalotą.--------------------------- ’

Kaziibieras tuojau tapo nu
gabentas į ligoninę. Policija 
kuomet atskubėjo į grumtynių 
vietą, tai plėšikai buvo jau pa
sprukę. Muštynių vietoj rado 
šiuos “trofėjus”: du šalikus, 
kaklaryšį, overkąutį, pirštines, 
mergihų paveikslus, nuimtus su 
fotografine kamera ir x kitokių 
raštų if paveikslų; daug krau
jo ant žemės ir net tvoros ap
taškytos kraujais.

Šiandien, trečiadienį, iš ligo
ninės pranešė, kad Kazimierui, 
perlaužta kairė koja per blauz
dą, galvoju padaryta keturios 
skylės ir petys rodos peiliu per
durtas, taip pat giliai perkir
sta lupa. '■ 4

Kaimynai pasakoja matę du 
vaikezu slankiojant aplinkui. 
Kol kas bomai dar nesurasti, 
žinoma, policija .jų “jėško”.

Reporteris iš kitur.

misaras padėtas ant probaci- 
joj, ir jei komisarienė, nepasi
gailės, jam-gali būti vjsai pa-, 
našiai kaip itykoyui, Kalininui. 
Trockini ir Ditvinovui. Iš vi
so to išeina tokia pamoka, kad 
komisarai tik manosi, kad jie 
yra komisarai, bet iš tikrųjų 
jie yra. ne kas kitas, kaip ko- 
misarienių vyrąi. Jie labai 
smar$ųs„ kol jų žmonos nepa
ima už sprando. 4

Geraširdis; 
. • • f

4
' 1 • į I •

Kensington
Petras Pylypui išttiyne dantis

* • - • ' . r , * J • 0 /'

RoSekindo pasakos.
<* t .f* F*1

Kas yra’už komisarą 
galingesnis? >

i

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų Sauk arba rąžyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘŲrE, .

672 West Madison Street.

Marųuette Park
TUBUčIO APTIEKA 

2832 W. 63/d St.
• • , ' <v ■ ■ •. .

Brighton Park
B. R. FIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. • Lafayette 1083

Roseland ir Pullman ~
\VAlTCHES B.'.OS.- CORP.

■ 52 E. 107th Sfe .
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
p a d u o t i “classified” 
skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
j .artimiausi atstovų.

--- r_i------- ------- - ... .... ............ - ■ 
lesi ir skauda'nčjais dantimis”.

^Pylypas užpyko ant Petro:
“Tu man tyčia. įspyrėi į dan

tis, to nuėjęs prie vaišių stalo, 
galėsi ir visus išrankioti. Kad 
tu <oks dragūnas,/velniai tave 
nemato, ir tą tavąją pažįsta
mų”..

Pylypas nuėjo savais keliais, 
o -Petfas užlipo viršun. Pusė
tinai b'aliavojo. Senoji laidė 
pradėjo ieškot, kur jos vyru
kas žuvo.-.Kažin kas jai pasa
kė, kad jis yrą senojoje buvei
nėje. Nuėjusi atrado jį. Aptašė 
jam valgomąjį abiem rankom. 
Pasakė, tu ■ kitiems spardai vei
dų, aš to nedarysiu, geriau su 
ranka, ranka mano geriau iš
lavinta, negu kojos. Vargas ir 
moterims, kad 'vyrus /turi val
dyti kaip mažus vaikus. Kar
tais tenka, išgirstiyir Įš vyrų, 
kad vyrų yra galva, ‘jie valdo 
moteris, o moterys turinčios 
galvas dęl lapų nepribirimo. 
Šiame atsitikime ši moteris tu
rėjo proto daugiau, negu jos 
vyras. Pylypas sužinojęs/* kad 
Petras gavo luptis nuo moters/ 
nudžiugo.;

Business Servicė 
Biznio Patarnavimas

Boulevard R590 Re*. 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035. Garsus Radium Mine Run $6.50- 
už toną su pristatymu vežimu lodais: 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOyALISŠtukorių pas mus netrūksta. 

Jei štūkas darant vieni kitam 
nekenktų, sakyčiau niekis kar
tais ir paštukavoti, bet jei ken
kia, tas negerai. Mano du Vy
tuku iš matymo pažįstami, už
simanė t,urėti medaus laikus. 
Petras buvęs pabėgęs nuo lai
dės ir gyvenęs ilgą laiką pas 
kitą laidę, jeigu jis butų ne-, 
susitaikęs su senąja laide, bu
tų negrįžęs. Petras bevaikšti- 
nėdamas gatve, patiko savo se
ną draugą, Pylypą," pasisveiki
no, užklausė, kur tu buvai pra
puolęs. Pylypas atsakė, kad nie
kur, čia pat gyvenu per ilgus 
laikus. Gal kaip tu buvai pra
puolęs, manai, kad ir aš din
gau. >Petras širdyje užsigavo. 
Atsakė Pylypui^ 'mums negražu 
argumentuoti ant gatvės, eiki
me skeršai gatves prie pažį
stamos išsigerti, ten galėsime 
'plačiau pakalbėti. Pažįstamoji 
gyveno ant antrų lubų, šteti- 
sai siauri, abu gretu negalėjo 
eiti. Pylypas paliepė Petrui ei
ti pirm'a'. Petras pasismagino, 
kaip jaunas Vaikinas, bėgti šuo
liais į' viršų. Iš netyčių > kažin 
kaip Petras dėjo kulnį Pylypui 
j dantis. v •

“Velny} juk jau įspyrėi man 
į dantis!’’

Petras priėjęs prie Pylypo 
apžiurėjo jo. dantis, sako jam: 
“Dantys neišmušti, tik biskį- 
sukruvinti; Dėlto niekis, galime 
eiti j. svečius, apsiplausi dan
tis, valgyti negausi, o'gerti ga- 
--------- -------- :_________ ______

Financial
, Finansai-Paskoloa

PINIGAI
' Mea afcollnam nuo $50 iki $800 

N e imam komiso
Nuožimth/ mokamas ant neiimokitoa 

sumos -
Finance Corporation 

of Illinois
* Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.
Specialistas gydyme chroniškų ir naulų 11 

gų. JeLkitl negalėjo jumis išgydyti, atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ISegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą'"ir jei aS apsl- 

'Imsfu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas juras skauda, bet pats pasakys 
po (

.. , n

Dirbantieji pyksta ant sen
bernių, kam jie gerais laikaisMusų 

dideliais 
vieną Kilbasninką galima butų 
visą tomą parašyti. O kur Pet
ronis, kur Petronienė ir jų šei
myna, Bet RoselandaS ypatin
gai didžiuojasi, kad jis viepas 
davė raudonajam bolševiką “su
si vieni j imui” net dvi; galvas, bū
tent patį prežidenĮją .ir vice' 
Tegul kuri kita kolonija pasi
giria tokiu komisarų vaisingu
mu! ' ( V'

Bet tik jums iš toli stovint, 
atrodo, kad musų komisarai 
jokie jau dideli yra, kaip jie 
sidingoja'. Mes čia vietiniai ži

nome ir jų silpnąsias puses, 
žmogus pasilieka žmogus, ne
žiūrint ar jis komisaras ar 
šjaip koks geras „žmogus. Ir 
žmonos pasilieka žmonos, taip 
pat nežiūrint ar jos yra koįriisa- 
rienės ar šiaip padorios mote
rys. Ir ve kaip pasilieka.

Musų komisaras /pastaruoju 
laiku įgavo kažkokią kortoma- 
niją, tai yra, žiūrėk, nė iš šio, 
nė iš to šmukšt į kliubruimį 
ir klakt' <prie staliuko, na o 
jei dar tenai vienas kitas toks 
pasitaiko, tai ir kaladėle 'ant 
stalo atsirahda, ir taip vaka
ras suburžuazėja, kad ir namo 
eiti užmiršta. Na, o komisarui, 
reikia žinoti, visokios problemos 
palieka neišrištos, ir namuose 
dėl to kįla karštų s'aVikrjtikų, 
neretai net 
čergomis;

Bet kas 
šit/kšles iš

padangė yra vaisinga 
vyrais, štai/ tik -apie

PRANEŠIMAI
ŠAŪKITE REPUBLĮC 9101 

gaukite -pageltų nuo jūsų diegimų 
skausmų paimant vieną iš musų mok- 

M a M AM ♦ *
Mes specializuojamės sumažinime jū

sų perdidelio svarumo.
THE SIXTY THIRD 8 ASHLAND 

HEALT SYSTEM i' . 
6327 S. Ashland Avė. Republic 9101

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS 
ŽINOTINĄ

“Naujienų” Bridgeportd agentūra,- ku
ri pirmiau buvo 3210 So. Haltsed St., 
daugiau čia nėra, persikėlė j naują vie
tą — 3 653 So< Halstėd St. Taipgi čia 
persikėle ir didžiausias lietuvių knygy
nas “Aušra”., '< ' ',

Reikale duoti skelbimą j “Naujienas’', 
užsirašyti “Naujienas” arba pasipirkti 
bile kurių ^au reikalingų Jcnygų, prašo
me kreiptis šiuo adresu:

“Naujienų” Bridgeporto agentūra ir 
x “Aušros” Knygynas • *
3653 So. Halsted St. Tel. Yards 4754

ir 
ir 
slinio masažo treatmentų.

C _ - " ; -
sų perdidelio svarumo

galutino išegzamlnavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

CHICAGO, ILLINOIS

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

20

The Cinema Art Guild
Rodo

1 MAKSIM GORKIO 
Realistinę Dramą 

uCain and Artem” 
Sujudinanti, Audringa ir Žavėjanti 

Filmą
Veikalas suvaidintas t 

Maskvos Dailės Teatro
Veikalas žmogaus širdies. Pilnas 
tragingumo ir juoko. Atpasakotas 
su atvirumu ir dramatiškumu vie
no iš pasaulio didžiųjų poetų... 
Nepalyginamojo Maksimo Gorkio!

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

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

For Rent
PAŠIRENDUOJA flatas it 2 kam- / 

bariai, geri dėl daktarų ofiso, o 4 
kambariai geri pagyvinimui, šiltu van
deniu apšjldomi ir visi patogumai.

• 1446 W. 49 Court,

\ Cicero.

Business Chances , 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai grosernė. 
Trys kambariai pagyvenimui. Pigi 
renda. 3853 So. Wentworth Avė.

CinemaPRAKALBO S
Su paveikslais

Temoje: Kokiame Jaike dabar 
gyvenam? Kodėl visas pasaulis 
yrą taip- labai prispaustas ir 
nusigandęs? Kas bus toliaus?

$55 
$69 
$89 
$99 

$125 
$115 
$135 
$155 
$149

3 šmotų Jacquard Velour setas $425 verž
lės, dabar už ........................................ ...............
3 šmotų Jacųuard Velour setas, $155 ver
tes, dabar už .................. .............................. ......
3 šmotų Mohair ir'Maląuit setas, $159 ver
tes, dabar už ............................................. ......
3 šmotu Mohair ir šilko Friese setas
$169 vertes, dabar už .................. .................
3 šmotų Mohair ir Maląuit setas, $175 ver-‘ 
tės, dabar už ......
3 šmotų Mohair ir 
$190 vertes, dabar
3 šmotų Mohair ir 
$175 vertes, dabar
3 šmotų Mohair ir Friese setas 
$255 vertės, dabar už ........;....... »............. ;.
2 šmotų šilko Friese setas, $275 ver
tės, dabar už ..y........ . .... ............ ................

Nepraleiskite šių didelių nppiginimų. 
džiausi pasirinkimą musų Frontinių Setų dirbtuvėj. 
Mes patys esame išdirbėjai ir mums nekainuoja daug 
padaryti, todėl mes galime pardavinėti už žemas olše* 
lio kainas. Jeigu nerastumėt patinkamo, mes padarysi
me ant orderio kokį tik pirkėjas pasirinks. Ateikite į 
musų dirbtuvę ir pamatykite musų siūlomus didelius 
bargenus ir musų didelį pasirinkimą vėliausios mados 
musų išdirbtų gražių setų. Žemesnių kainų jus nie
kur negausite už musų dirbtuvės kainas.

ARCHER FURNITURE
IŠDIRBĖJAI SEKLYČIŲ SETŲ,

JOE KAZIKAITIS—KAZIK Savininkas *

4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733
I. ,..L

ŠIOS PAPRASTOS TAISYK
LĖS PALENGVINS DANTŲ 

' . ’ DYGIMĄ ’■ .

ŠEŠĖLIŲ TYLOS DAILĖS 
TEATRAS 

Chicago Avė.,
i rytus nuo M’chigan Blvd.

1 p. m. —■ Be pertraukos —
' 11 p. m. ,

Dienomis 50c., Subatomis ir
Nedėliomis 75c (

šilko Friese setas v uz ..........  ,
šilko Friese setas 
už ........................

su šluotomis ir ka-

Gaukite di-

ten eis svetimas 
i\amų krapštinėti. 

Kas namtiose atsitinka, to geri 
•namiškiai į; kaimynus nesine
šioja, nei gi mes eisirhe to da
rytį. Tačiau kai žmona su savi
kritika ateina į kliubą - vyrb 
jėškoti, ir. čia1 demonstruoja 
scenas, kaip žmona vyrą namo 
veja, tai jmi nebėra konfidem 
cijos, ir bile kas pamato.

Tik pastaruoju laiku jau bu
vo du komisarienės apsilanky
mai musų kliubruimy. Pirmą 
kartą ji paprastai atėjo, pa
ėmė savo vyrą-koniis'al’ą už pa
karpos, 'pastatė į kojas ir išsi
vedė. IŠsivesdama kiek pakri
tikavo žodžiais ir sulenkta /ai-, 
kūne, bet šį ‘a’ntrąv kartą tai 
jau pavartojo staliniŠką meto
dą: paėmė savo, vyrą-komisarą 
ūęly^inapt kokią opoziciją ir 
taip nudulkino laiptais žemėn,’ 
kad ir kortų nebespėjo žmo
gus susirinkti. ko-

■ . •? ■' ■ 6 ’*3.; ■ <'

• . ■ • -V- *> ’■
. •> . . ■ * - 4, - i- ..... . •

Prižiūrėk' kūdikio maištą dan
tims dygstant. Nepėrmaitink 
j<^. Dabok jo skilvi ir vidurius 
ir z prie pirmo ženklo gasų ar 
konstįpacijos, duok jam kėlin. 
lašus nekenksmingos, skanios 
Fletcher’s Castoria. šios pa
prastos taisyklės padaro leng
vą dygimą dantų jnilionams kū
dikių — ir inotinoms taipgi. 
Per virš tris dešimt. metų Caš: 
toria visur bųvp patikima pa- 
gelbiriinkė motinai. JĮ nurami
na neramius,* piktus kūdikius 
ir juos lengvai ir greitai užmig
do — d kad ji yra grynai auga
lų, tai jūs, galite duoti ją taip 
tankiai, kaip būna -reikalo. Ji 
atlieka > rięinos aliejaus darbą 
geriau & daug Švelniau? Del 
jūsų apsaugos, bonkutė tikros 
Castoria visuomet turi Fletchęr

Z.v v , z ‘ '

Ketvirtadieny,
Sausio 29 d.

Mildos Svetainėj,:
>' ’ ■ 3142 So. Halsted' St.

. < Kalbės - *
S. J; Beneckas

nuo 7:45 vąlf vakare 
Rengia ir kviečią T. B. T. S 
Įžanga liuosą, > nera kolektų

nuo 7:45 
Rengia ir

PILDOME 
INCOME 
TAX ; . 
BLANKAS

Raštynė atdara kas
dien nuo 8—8 vai. 
vakaro. Sekmadife-
mais

(Ansrarsinimas)

PARDAVIMUI bučernė naujausios 
mados patogiame kampiniame name, la
bai lengvomis sąlygomis, arba priimsiu 
gerbs mainus. 1001 Currie St., ' kam
pas Augusta. _

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
su ar be namo. Biznis gerai išdirbtas, 
ir vieta viena iš geriausių Marųuette 
Parke, 2547 W. 71 St. Tel. Prospect 
4586.

PARDAVIMUI pigiai grosernė. Ren- 
da su 4 kambariais pragyvenimui $15. 
822 W. 33 PI.

atsikraty- 
KLT LIGŲ PE- T>T T nosyje, burnoje 

ir gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at- 

\ matas, išnaikinti' pe
rus, neprikišti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

Naujienos.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
: 12th STREET

Tel. Kedzie 8902.
•———- ■ • ’ ’l

v 3514-16 Robsevelt Rd, 
arti St. Louis Avė.

’ & CHICAGO, ILL. - ' >,r . .. -v

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

i kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų 
' i
Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinant .pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainont visokj turtą. 
Inšiurinam nitams ir viską vertingą. 
Padarom 'davernastis ir Pirkimo bei 
’ Pardavimo Notariališktts raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ. >

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namai, 

lotas, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd .mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas it greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield. Avė.

TeL Lafavette 0455

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nė bungalow, 2 karų garažas, gatvė ir 
elė ištaisytos. Mainysią. 5742 So. 
Whipple St., tel. Repnblic 8768.
. ........... 'T—"..... ... . ................... . ■" ■

PARSIDUODA du lotai, po 30 pė
dų arti Marųuette Park gatvių. Ases- 
mentai numokėti. Reikia jmokėti 
$300, kaina $1250. Pašaukite savi
ninką Tel. Hemlock 5526.

BARGENAS
Parsiduoda 4 fialai po 4 kambarius, 

naujas namas, vėliausios mados, apšildo
mas ir parenduoti geroje vietoje, arti 
karų lainės ir mokyklos, namas neša , 
14 nuošimti, priežastis didelė, atiduosiu 
su nuotoliu.

4445
Savininkas

So. Campbell Avė.

1 •'/ ,£■ ’




