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Žemės Drebėjimas Zelandijoj
Sugriovė Tris Miestus

WELLINGTONASK Naujoji 
Zelandija', vas. 3. — Baisus že
mės xdrėbėjimas Naujojoj Ze
landijoj sugriovė tris miestus. 
Kiek tuo tarpu žinoma, dau- 

' ginu kaip šimtas asmenų .bu
vo užmušti ir per tūkstantį 
kitų sužeisti.

žemės supurtymai žiemių 
saloj prasidėjo vakar rytą. Mu
ro trobesiai ėmė /griūti, kai 
kur kilo gaisrai.

Nuolat atsikartojančių smar
kių supurtymų bęvo sugriau
ti miestai Napieit,. uosto...mies
tas, Hastings ir wAiroa.

' ’/t z. •'
Napiere nelaimę ^padidino 

baisus gaisras, kilęs, sprogus 
aliejaus rezervuarams.'Vien ta
me mieste žuvo apie šimtas 
žmonių ir apie 1,000 kitų buvo 
sužeisti.* Iš kitų nukentėjusių 
vietų žinių dar trūksta. A *

j 1 Kg

r n

Sovietų rubliai bran-| R^XJa bed“sai
piatilietką.gus sovietijoje, bet 

pigus užsieniuose
Gera “get-rich-qųick” proga 

ypačiai svetimšaliams, kurie 
nori lengvai ir greitai pra
lobti

Daily News 
Maskvoje, 

savo eilinėj 
sako, kad tie. 

stebuklingų “get-rich-
progų — vadinas, leng- 
ir greičiausio budo pra-

kores-
Junius 
kable- 
kuric

Chicago 
pondentas 
B. Wood, 
gramoj 
iešką 
quick” 
viausio
lobti, — tai ją galį rasti So
vietų Sąjungoje. Tas būdas, 
tai — spekuliacija sovietų pi
nigais. >

» Pasak, korespondento, jei 
1,000 Amerikos doleriu; keisi 
Maskvoj sovietų valgios ban
ke, tai gausi tik 1,932 rublių. 
Bet jei tuos pačius 1,000 do
lerių keisi Berlyne, tai gausi 
30,000 sovietų rublių.

Charbine arba Konstantino
poly sovietų rubliai dar piges
ni. Bet dagi Maskvoj, jei kei
si ne valdžios banke, bet pas 
spekuliantus, tai irgi už dole
rį gausi nuo dešimt iki dvy
lika rublių. Berlyne už 65 do
lerius gausi tiek, kiek sovietų 
valdžios bankas Maskvoj te
duoda už 1,000 dolerių. Tad, 
iškeitęs užsieny dolerius į rub
lius, Maskvoj gali visai pigiai 
ir gerai gyventi.

Pasak korespondento, sovie
tų rubliais dabar plačiu ma
štabu spekuliuoja svetimi) kra
štų diplomatai, kurie naudoja
si' neliečiamybe, ir šiaip pri- 
veligijuoti svetimšaliai, jų tar
pe ir užsienių korespondentai, 
kurie, nors diplomatinės ne
liečiamybės teisės neturi, bet 
sovietų valdžia' jiems tokių 
“privilegiją” irgi , duoda. Del 
to tūli jų jati suskubo gerokai 
pralobti.

. Do-X vis dar sulaikytas 
, Kanarų salose

PAS PALMAS, Kanarų sa
los, vas. 3. — Vokiečių aero
planas Do-X, dėl nepalankaus 
oro, negalėjo nei šiandie iš
skristi kelionėn į Braziliją.

iORHS,.te

Chicagai Ir apielinkei federa 
lis oro biuras šiai/dienai 
našauja:

Iš viso gražu; truputį 
Čiau; vidutiniai vakarų ir 
mių vakari) vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
, tarp ‘34° ir 54° F.

šiandie saulė teka' 7:01, lei
džiasi 5:07. Mėnuo teka 6:42 
vakaro. .. .

pra

šal- 
žie-

rGau-BERLYNAS, vas.
tomis iš Maskvos žiniomis, ru
sų bczbožnikų (bedievių) drau
gija planuoja pradėti kovos su 
tikėjimu piat’ilietką. Ta kam
panija' turės eiti visame pa
sauly. Bezbožninkai nori tai 
kovai mobilizuoti apie 20 mi
lijonų bedievių užsieniuose. 
Anti-religinės piatilietkos su
manytojas esąs pats Emiljanas 
Ja'roslavskis.

Arkansas skiria V/2 
milijono farmerių 

paskoloms
LITTLE ROCK, Ark., 

3. —■ Legislat liros atstovų bu
tas 71 balsu prieš 13 nutarė 
tuojau paskirti 1% milijopo 
dolerių dėl sailsros. nukentėjil
siems valstijos farmeriams pa
skolų teikti. Paskolos bus'tei
kiamos lengviausiomis . sąlygo
mis, sumomis • nuo $50 
$2,000, žiūrint reikalo.*

vas.

iki

Bušų linijos atpigi
na kelionės bilietus

KANSAS CITY, vas. 3. — 
Dvylikos Jungtinių Valstybių 
busų linijų viršininkų laikoma 
čia konferencija nutarė atpi
ginti pa’sažierių bilietų kainas 
iki 2 centų myliai. Tai dėl ge
ležinkelių konkurencijos, kurie 
neseniai atpigino kainas bilie
tams.

Be to, busų kompanijos nu
tarė duoti dar 10% nuolaidos 
“round ‘trip” bilietams. ' į

Busų bilietų atpiginimas įei
na galion vasario 5 dienų.

Žemės drebėjimas iškė
lė naują salą

0AXACA, Meksika, vas. 3. 
— Praneša, kad dėl įvykusio 
Oaxacos valstijoje smarkaus 
žemės drebėjimo sausio 14 die
ną, Ramiajame vandenynė, 
apiexšešias' mylias nuo Puerto 
Angel, iškilo nauja sala.

Vokiečių fašistų laikra 
štiš suspenduotas

MIUNCHENAS, . Bavarija, 
vas. 3. — Vyriausybė laikinai 
suspendavo laikraštį Voelki- 
scher Beobachter, fašistų va
do, Adolfo Hitlerio/; organą. 
Laikraštis buvo jdėjęą straip
snį, kuriame buvo garbinamas 
Mussolini ir purvinama Vokie
tijos respublikos valdžia*.?

Pietų Amerikoje dabar va
sara ir stiprios kaitros. Bue
nos Aires, Argentinos sostinėj, 
karštis siekia 97 laipsnių F<

W 'ii

t' , [Atlantic and Pacific Photo] ' •

Prezidentas Hooveris (vidury), viceprezidentas, Cųrtis (kairėj) ir piilk. Ų‘ S. Grant III, Wash- 
ingtono trobesių superintendentas, eina apžiūrėti naujo Arlingtono tilto, kuris šiemet bus baig

tas statyti ir kurio pastatymas^, pareis $15,000,000.

/■ • , /. * 1

Gen. Butlerio byla 
dėl italų Mussolini

——- ..

WASHINGTONAS, vas. 3. 
— Karo teismas maj. gen. 
Smedley D. Butleriui, prasidės 
Philadelphijos admirailjoje va
sario 16 dieną.

Gen. ButĮer bus karo teis
mo teisiamas dėl savo nese
niai z pasakytos.Phįjądęlphijoje 
kalbos, kuriai jis/ užgavo Ita- 

Mušsolinio 
papasakojo,

Ji jos diktatoriaus 
garbę tuo,' kad 
kaip vieną kartą diktatorius, 
lėkdamas smarkila'i automobi
liu,1 mirtinai suvažinėjo vaiką. 
Mussoliniui užprotestavus, kad 
jis niekados ne kokio vaiko ne
su važinėjęs, Wasl|ingtono vy
riausybė formaliai jį atsipra
šė, o gen. Butlcrį įsakė ati
duoti karo teismui.

Gen. Butlerio papasa
kojimas esąs teisingas

NEW YORKAS, vas. 3. — 
New Yorko italų laikraštis Ii 
Nuovo Mondo paskelbė, prane
šimą, kuris patvirtina maj. 
gen. Butle^o papasakojimą- 
apie tai, kad Italijos diktato
rius Mussolini mirtinai suva
žinėjo vaiką. ,/,.

II Niioyo Mondo paduoda 
suvažinėtos mergytės tėvo var
dą, taipjau vardus dviejų fa
šistų, kurie, sako, matę atsi
tikimą-ir pažinę, kad automo
biliu lekiantysis / buvęs pats 
“dučė”. Su juo automobily bu
vę dar kiti du žmonės. Tai, 
pasak pranešimo^ atsitikę’ Sek
madienį, rugsėjo 14, 1930, San 
Quirito kaimely, Grosscto pro
vincijoj, Tuskanijoj.

k II Nuovo Mondo sako, kad 
jeigu maj., .gen. Butleris norė
siąs pavartoti savo apsigyni
mui kalrp teisme, jis mielai 
jam pasiusiąs s pilną to įvykio 
aprašymą..

9 studentai ateitininkai 
ir 4 kunigai atiduoti

> teismui z
' KAUNAS. — Iš oficialių šal
tinių sužinojome* kad Įp. svar-. 
bių bylų tardytojas Navickas' 
ateitininkę bylos tardymų j jau 
baigė ir bylą šiomis dienomis 
perduoda kaųiuomenės teismo 
prokuratūrai. Tieson, esą, trau
kiami 9 studentai ateitininkai 
ir 4 kunigai :< J. šalčius, Stru
mila/ Prij'ąlgauskas ir žvinys. 
Jie visi įkaitinami B. St. 129St. 129

........................—*>
Popiežius kalbės z per 

. radio Amerikai ,
" ROMA, Italija, vas.-3.—Va
sario 12 dieną papa’ Pijus XL 
atidarys Vatikane -nuosavę ra
dio stotį, iš kurios jis galės* 
pats betarpiškai1 kalbėti kata
likų bažnyčios, avelėms visame^ 
pasauly. Netrukus po stoties 
atidarymo papa kalbėsiąs spe? 
cialiai katalikams Jungtinėse 
Valstybėse. f

. • , ' . / , r

Indų nacionalistuose 
pasireiškė skilimas 
dominijos klausimu

Gaisras suna i k i n o 
angarus ir šešis 

aeroplanus
VAI/LEY STREAM, N. Y„ 

vas. 3. — Praeitą naktį Roo
sevelt aerodromo No, 2 gais
ras sunaikino keletą medinių 
angarų ir pusę tuzino ; aero
planų, jų fca'rpe milžinišką; Co- 
lumbia aeroplaną . Uncle Sam, 
kurį Charles A. Levine buvo 
pasistątydinęs projektuojamai 
savo kelionei aplink pasąulį, 
bet kuris buvo iš licitacijos 
parduotas už nesumokėjimą 
angdro nuomos.

Manoma, kad gaisras kilo iš' 
padegimo.,' Panaktinis Henry 
Waltęrs sako, kad netrukus 
prieš gaisrą jis pastebėjęs va
žiuojantį iš aerodromo tdksi- 
kebą su vienu pasažierium ir 
įsidėpiėjęs 't'a'ksikebo numerį. 
Vyriausybė daro tyrinėjimą.

Ugnies padaryti nuostoliai 
siekia apie 100,0'0,0 dolerių. .

•ALLAHABADAS, Indija, vas. 
3. — Visos Indijos nacionalis
tų kongreso darbo komiteto 
konferencija busimo kongreso 
suvažiavimo Kal’ači mieste pir
mininku išrinko Vallabhai Pa
telį, artimą Mahatmos Gandhi 
draųįą. f , į; v . •
, <Paeiuoše kongresininkuose 
pasireiškė skilimas. Viena 
stambi kongreso dalis jau /sto
ja už tai, k»d Londono round 
table konferencijoje premjero 
MacDonaldo pasiūlyta Indijai 
konstitucija' butų Indų 
nalistų priimta.

nacio-

Sprogimas britų sub- 
marine; dvylika įgulos

~ žmonių. sužeisti
CHATHAM, Anglija, vas. 3. 

— Britų submarine X-1 šian
die įvyko sprogimas, . kurio 
dvylika'; įgulos žmonių buvo su
žeisti, du j;ų pavojingai.

X-1 yra vienas didžiausių 
britų laivyno submarinų.

Keturi'komunistu riau 
, ši ų kurstytojai nu

teisti kalėti '

Lenkų aviatoriai išlėkė 
kelionėn aplink vi- 

' . są Afriką
VARŠUVA, yas. 3. Len

kų aviatorius ' kap. Skarzyns- 
kis ir> inž. Įeit. Markievičius 
išskrido kelionėn aplink Afri
ką. Apie 25 tūkstančių kilo-1 
metrų; kelionės jie tikis- ap- 
akristi per 44 dienas, su po- 
ilsiais.^ Jų aeroplanas' yra pa
čių lenkų konstrukcijos.

\ 1 ...... ,—■■■■v ■' ..

13 asmenų suimti ‘ dėl 
bandymo išvyti negrus

» t I II II* <**>■!■ !■• > t

CARUTHĘRSVILLE, - Mo., ' X ’ A *

vas. 3. KauntėS policijd su
ėmė Wardell valsčiuje tryliką 
žmonių, daugiausia farmerių, 
kaltinamų terorizavimu. negrų 
gyventojų tikslu išvyti jiios iš 
apielinkėš. '

Per pastaras dyi savaitės bu
vo^ bandymų dinaihitū išsprog
dinti kęĮetas negrų namų ir, 
nors žmonių aukų nebuvo, ta
čiau buvo padaryta daug nuo- 
stolių. . ,

SAN FRĄNCISCO, Cal., vas. 
3. — Ketūri komunistų agi
tatoriai, suimti dėl. sukursty^ 
mo riaušių prieš “Kitchęn’ą,” 
įsteigtą nemokamą valgyklą be
darbiams, tapo šiandie teismo 
nubausti* trimis mėnesiais ka
lėjimo kiekvienas.

•> ________ . .

Illinois farmeriai jau 
laukus sėja

Rokiškio Ūkininkų 
Sąjungos byla Vyr.

Tribunole
- Praėjusių mėtų pabaigoj su

kėlusi visuomonėjį susidomė
jimų Rokiškio ūkininkų sąj-gos 
smulkaus kredito banko, krimi
nale byla sausio 10 d. Vyr. Tri
bunole buvo svarstomu prie 
pustuštės salės. •

. ‘ ’ i> < ; , t

Kaltinamųjų suolą užsėdo 5 
ūkininkų sąjungos veikėjai iš 
Kokiškib. Prie advokatų stalo 
afsjsėdo 'su sutana kaltinamasis 
pralotas Labanauskas.

Pralotų gina sionistų veikė
jas pris. adv. pad. Robinzonas.

SSSR torgpredstvo patiekė 
civ. ieškinį.

Lcsevičius išstatė naujų liu
dininkų, būtent, “Paramos” pir- 
min. Pakžfką, Kauno miesto 
ligonių kasų d i r. Vilkaitį, Miš
kinį ir Jasinevičių.

Ligi pietų! Vyr, Tribunolas 
išklausė liudininkus ir šalys pa
tiekė klausimus ekspertams.

Ekspertai buvo: Jurgis Bie
liūnas, šlapelis iš Rokiškio1 Liet, 
banko sk. dir. ir Mandelštama? 
iš Panevėžio. •

Kaip žinoma, ši kompanija 
kaltinama' tuo, kad pasisavino 
pinigus skirtus įvairiems pro
duktams pirkti, o į knygas įra
šę, kad pinigai gauti; Repšys 
ir dir. Pleokas kaltinami pasi
savini 909 maišus ir 374 dėžes 
pirkto cukraus; svarbiausias 
nusikaltimas sudegintas ban
ko sandėlis su prekėmįs, kad 
paslėptų nusikaltimo pėdsakas.

Svarbiausias kaltininkas Rim 
ša pabėgo, o jo bendradarbis 
Kurkys prisipažino ir nė ape
liacijos skundo nedavė.

Po pietų pertraukos eksper
tai ‘atsakė į klausimus ir tie 
klausimai labai supainiojo by
lą. Būtent ant Vyr. Trib. stalo 
guli daug Rokiškio Uk. Sąjun
gos banko knygų, kurios apy
gardos teisme nefiguravo. Tai 
ekspertai p(p‘;tas ‘knygas pasi
rausę griežtai .netvirtina', kad 
už cukrų, kurį bankas išrašė, 
tikrai yra neužmokėta, o Pleo
kas su Repšiu kaip tik ir kal
tinami, kad juodu pasisavinę 
skirtų cukrui pirkti pinigų 93,- 
340 lt. Tuo neaiškiu bylo$ mo
mentu remdamasis, Pleoko gy
nėjas Bataitis ir pareikalavo 
bylą atidėti ir papildyti bandy
mų. .
, / Prokuroras žalkąuskas gy
nėjų prašymui neprieštaravo, 
tik pareiškė pageidavimo, kad 
teismo tardytojas, papildyda
mas tardymą, susipažintų ir su 
tomi£ Rokiškio vUk. Sąj-gos 
banką į Vyr. Trib. atgabento
mis buhalterijos knygomis, ku
rių apygardos teisme nebuvo.

Vyr. Tribunolas, pasitaręs, 
bylą atidėjo ir siųs teismo tar
dytojui papildytu

28 turkų fanatikai 
pakarti už sukilimą 

prieš respubliką
------- T—------ . iz

MENEMENAS, Tirkija, vas.. 
3. — šiandie čia buvo pakar
ti dvidešimt aštuoni musulmo-' 
nų fanatikai, mirties bausmei 
pasmerkti dėl .sukurstymo pra
eito gruodžio mėnesį sukilimo 
tikslu nuversti dabartinę Tur
kų respubliką ir atsteigli ka
lifatą. - '

Kartuvės buvo' pastatytos 
tose vietose, kur fanatiški der- 
višiai kurstė žmones pradėti 
“šventą karą” prieš valdžią.

šioje byloj apkaltintų buvo 
keturiasdešimt septyni. Trisde
šimt du jų tapo pasmerkti pa
karti, kiti nubausti' kalėjimo 
terminais nuo trejų iki dvide
šimt ketverių metų. Pagaliau 
ir pasmerktųjų 
ta bausmė buvo 
Įėjimu, o kiti du 
me prieš mirties 
įvykdymą.

Ryšy su tuo fanatikų suki
limu daugelis kitų da*r laukia 
teismo.

mirti dviem 
pakeista ka- 
mirė kalėj i- 
nuosprendžio

Del naujo ■ Lietuvos 
Įstatymo prieš ne 

piliečius
Lietuvos pasiuntinio Wiashing- 

tone, p. Balučio, pareiškimas 
žydų korespondentui

. -----r-r—
JVASHINGTONAS, vas. 3, 

—' Žydų Telegrafo Agentūros 
korespondentas kreipėsi į B. 
K. Balutį, Lietuvos ministerių 
Jungtinėms Valstybėms, su pa
klausimu dėl naujo Lietuvos 
įstatymo, kuriuo einant sve
timšaliai, ne Lietuvos piliečiai, 
negalės gauti Lietuvoj darbo 
nė šiaip kokios tarnybos vie
tos.

I , ‘

P. Balutis nugynė praneši
mus, busią' Lietuvos vyriausy
bė išleidus specialų žydų biz
nio žmonėnjs ir įstaigoms įsa
kymą? kad jie atstatytų iš vie
tų visus tokius savo tarnau
tojus, kurie nėra Lietuvos pi
liečiai. Jis sako, kad vidaus rei
kalų ministerijos vardu buvęs 
pasiųstas visoms ir visų tau
tybių biznio įstaigoms prane
šimas, kuriuo atkreipiama jų f 
dėmėsis į naują »darbo įstaty
mą, įeisiantį galion šių metų J 
liepos 14 dieną, ir patariama - 
pasistengti, kad ‘ nuo 1932 me
tų sausio 1 dienos visi jų tar
nautojai specialistai butų vien 
Lietuvos piliečiai. >

P. Balutis pareiškė, kad tas • 
įstatymas paliečia visas tauty
bes be skirtumo, o ne vien 
žydus.

—

tik

PANA, III., vaši; 3. — Del 
nepaprastai šilto, oro, kuris tę
sias jau kuris laikas, dauge
lis farmerių vidurinėj Illinois 
valstijos daly pradėjo jau sa
vo laukus sėti.
/. - ■ \

Bandė pabėgti pasisa
vinęs pinigus

KAUNAS. •— Katino apsk. 
ligonių .kaių sekretorius Ant. 
Skeirys pasisavinęs pagal ' pa
dirbtus raštus apie 9,000 litų 
ir grynais pinigais apie 4,000 
litų buvo pabėgęs, , fračiku Šiau
lių stotyje policijos sulaikytas 
ir padėtas kalėjimam ; i

Ant. Skeirys vieną kartą jau 
buvo baustas už pasisavinimą 
pinigų tarnaujant policijoj.

-ir9 .' '

V

ži-

.......U, ...................... .

Stalinas padarė Ryko- 
vą profesorium * 
i : • ■ —— *

BERLYNAS, vas. 3.
hibipis iš Maskvos, diktatorius 
Stalinas pagaliau rado vietą^ 
kur padėti Aleksiejų Rykovą, 
buvusį sovietų premjerą. Jis 
paskyrė j j Maskvos universi
teto profesorium.

Rytuose 32 laipsniai 
; šalčio'

. NEW YORKAS’, vas. .3. — 
New Yorko ir Naujos Anglijos 
valstijas aplankė dideli šalčiai. 
Praeitą naktį ir šį rytą kai 
kur šaltis sieke 35b žemiau 
zefo.

Dinamito sprogimo S 
užmušti, 17 sužeisti

TEGiUCIGALPA, Hondūras, 
Ką tik pastatytame 
automobiliams kely

vas. 3. - 
naujame 
tarp Tegucigalpos jr Dahni va
kar įvyko dinamito sprogimas, 
kurio penki asmenys buvo už
mušti, o septyniolika kitų su
žeisti. Sprogimas įvyko netoli 
nuo Dalini.

3*

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama* 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai ---

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALŠTED ST. 

OBJCAGO. ILL.



Trečiadienis vas. 4, 1931

KORESPONDENCIJOS
V I o—HMMii iitt I 111 ■! 1

Grand Rapids, Mich
Socialistų veikimas.

Patėmijęs “Naujienose” pra
nešimą, kad draugai čikagie- 
čiai žada šaukti LSS. konfe
renciją, tai tuo klausimu ir 
man teko musų mieste pasi
tarti su Menu kitu draugu: ar

vauti tokioj konferencijoj?
Nors dabartiniu laiku yra 

gana sunki padėtis darbinin
kų klasės, ir dėl nedarbo gana 
sunku yra pasiųsti atstovus, 
bet mes manome, kad visgi 
galėsime, jei ne daugiau, tai 
nors vieną savo atstovą pa
siųsti į viršminėtą konferen
ciją. Čia turiu pasakyti, kad 
draugų čikagiečių yra gražus- 
sumanymas šaukti tokią kon-l 
ferenciją, kurioje galima bus! 
išdirbti planus kaip geriau bu-j 
’ą galima sukoncentruoti vi-Į 
sus socialistinės minties žmo
nes < vieną organizaciją.

Kadangi šiandie Suvienyto
se Valstijose nesiranda kitos 
tokios organizacijos, į kurią 
galėtų sutilpti pilnai demo
kratiškai nusistatę žmonės, 
kaip tik Socialistų partija, to
dėl lietuviams darbininkams 
kitokios išeities nėra, kaip tik 
atgaivinti LSS. Mes šioje šaly
je turime gana daug socialisti
niai nusistačiusių žmonių, ir 
tie žmonės, neturėdami savos 
organizacijos, išeikvoja jėgas 
beveikdami kitose organizaci
jose.

socialistai yra rimčiau- 
nenuilstantys veikėjai, 
faktą, turbut, niekas 

neužgins. Bet kol mes nesusi
organizavę, tai savo veikimu 
dažniausiai tik pagelbstiin ki
tiems. Tiesa, butų klaidinga 
sakyti, kad atgaivinus LSS., 
tai jau jos nariai kitur neturi 
nieko veikti. Mes kaip dabar/ 
taip ir toliau veiksime ir kito
se organizacijose. Tačiau turė
dami savo organizaciją, galė
sime išdiskusuoti politinius 
klausimus, ko negalima kitose 
organizacijose padaryti. Dar 
vienas ir gana svarbus daly-

ir

kti savo pusėn darbininkus, 
kad tuo palaikyti savąjį biznį 
kiek galima ilgiau. Toji jų 
propaganda darbininkų kla
sei tifck žalinga, kad nei vie
nas kiek daugiau protaująs 
darbininkas negali ilgiau pa
kęsti.

Tokiai propagandai sulaiky
ti geriausia priemonė yra 
skleisti kiek galima daugiau 
demokratinio sąmoningumo 
darbininkų tarpe, ypatingai 
jaunųjų tarpe, kurie greičiau 
dalyką pajėgia suprasti, negu 
senesni darbininkai. O tą dar
bą buš galima atlikti tik tin
kamai susibūrus į LSS.«

Mano* supratimu lietuviai 
socialistai šioj šalyj ir taip jau 

; ilgai leido visokiems diktatu- 
i rų agentėliams mulkinti dar- 
jbininkų klasę./Socialistų vei- 
ikėjai nuo pat bolševikų ir’fa
šistų atsiradimo ant žemės 
kamuolio/ išskiriant spaudoje 
vieną kitą pranešimą, beveik 
nieko kito nedarė, kad perspė
ti darbininkus nuo tų mulkin
tojų. Bet dabar jau atėjo lai
kas, kad ir patys darbininkai, 
kurie pirmiau karštai rėmė 
sekė paskui kayšt^agalvius da
bar ir patys pamatė, jog jie 
klaidą padarė. Todėl nėra a-, 
bejonės, kad atgaivinus LSS., 
daug tokių darbininkų 
prie jos prisidės. *

Nors mes nemanom, 
galėsime LSS. išauginti į mil
žinišką* organizaciją, nes jau 
dabar ne tie laikai, kada daug 
jaunų žmonių atvažiuodavo iš 
Lietuvos, bet kad ji ir nelabai 
skaitlinga bus nariais, bet 
tvirtai susiorganizavę ir gerai 

didelius

Baltrušaitienė buvo labai 
malonaus budo mbteris; ji 
gražiai sugyveno ne tik su sa
vo vyru, bet . ir su vįsais kai
mynais. Todėl' ir jai mirus vi
si skaitė savo • pareiga atiduo
ti jai paskutinę pagarbą. Iš 
Newarko atvyko jos brolis 
Petras su visa šeima.

Laidotuvėse patarnavo gra- 
borius Stepanauskas. Ji tapo 
palaidota Woodmery kapinė
se. Į kapines lydėjo 58 auto
mobiliai. Kapinėse prakalbą 
turėjo pasakyti Dr. Palevičius, 
tačiau jis neatvyko. Tad, ro
dosi; kalbėjo Neviltis.

Nabašninkė paliko nuliūdi
me savo vyrą Juozą, septynio- 
liką. metų sūnų ir dešimties 
metų dukterį bei tris brolius, 
vieną seserį ir jmsseserį Sta- 
nionienę Amęrikoj. Gi Lietu
voj liko vienas brolis, dvi se
serys ir seni tėvukai.

Lai būna Magdulci lengva

>s susirinkinįe liko < nu- 
at^ilus orui, surengti 

pikniką dėl kuopos nau- 
Del pikrtįko surengimo 

išrinktas komitetas iš, šių 
iu — L. žuro, J. Kliorio 
Sinkevičiaus. .
2 užbaigos turiu pąbrėž- 
d besibaigiant 177 kuo-

kuopos 
tarta, 
viešą 
dos. 
tapo 
asmenų 
ir J.

Prie 
t i ,kad 
pos susirinkimui,,, p. S. Beržie
nė pareiškė, . kad ji mananti 
organizuoti 177 kdopoš jau
nuolius ir suorganizavus juos 
mokinti lietuviškai dainuoti, 
šitam p. S. Beržienės s suma
nymui 177 kuopos nariai pri
tarė ir išrinko komitetą, kad 
padėti p, Š. Beržienei jaunuo
lius organizuoti. -

Prie progos matau reikalo- 
pabrėžti, kad užsibaigus 17? 
kuopos sitsirinkiniui eidamas 
namo'pakeliui užsukau pas L 
Tąmasiuną, kuris pirmiaus 
priklausė prie SLA. organiza
cijos ir buvo 177 kuopoj. Bet

Milwaukee, Wis. Išrinkta biz
nio komisija. Atstovai sudėjo 
aukų Dr. J. šliupui $7.00. Dės 
pastangas sutverti SLA. kuo-

vėl

ilsėtis šioj šaltoj Amerikos' vėliaus, sukiršintas per bolše

—J. Ambrose.

Milwaukee, Wis.
S. L. A. 177 kuopos mėnesinis 

susirinkimas
Sausio 25 dieną antrą va

landą po pietų Universal 
Setlement svetainėj, 2129 So.

išsilavinę galės 
darbus nuveikti.

Suglauskime pečiais,

kas stovi prieš mus—tai su
laikyti visokią propagandą, su 
kurios pagalba visokie dikta
tūrų agentai stengiasi patrau-

GERAI ŽINOMAS
ŽMOGUS GIRIA DIA-
PEPSIN DEL

LIGŲ
PILVO

“Man darbas kaipo komercinio artisto 
laike mane įtemptą”, savo J. Walter 
Ingraham. 1004 21 st St., Dės Moines, 
Iowa.

“Todėl mano virškinimas nukentėjo. 
Pasidarė taip, kad aš jausdavau aštrų 
galvos skaudėjimą ir sunkumą pilve po 
valgių. Aš turėjau gasus pilve: tan
kiai būdavo išpūtimai, palikdami rūgš
tų, deginantį skonį burnoje, 
kas man nekenkė.

‘‘Draugas prikalbino mane 
Pape’s Diapepsin. Aš sulaukiau 
pagelbos nuo pirmų kelių tablečių, taip 
kad ir toliau jas vartojau. Dabar aš 
jaučiuos puikiai: valgau viską ką tik 
noriu be blogų pasekmių. AŠ manau 
vartoti Pape’s Diapepsin iki aš nebusiu 
tikras, kad mano negaliavimai daugiau 
nebesugryš. 
kramtyti ir 
sėkmės”.

Pape’s Diapepsin yra geriausias iki 
šiol surastas dalykas pašalinimui virški
nimo vargų, sutvarkymui pakrikimo pil
vo. padidinimui apetito, padarymui virš
kinimo veikliu ir pilnu. Tai parodo jo 
pasisekimas taip daugely atsitikimų, kur 
niekas kitas nepagelbėjo.

Visos aptiekos parduoda šias nekenk
smingas, malonias tabletes. Jeigu jus 
norite išbandyti prieš perkant, laiškas į 
Pape’s Diapepsin. \Vheeling. W. Va., iš-1 
reikalaus bandomąją dėžutę DYKAI.

Mažai

paimti 
ūmios

Tabletės yra malonios 
tikrai suteikia greitas ' pa-

Diapcpsin yra geriausias

blAPiPŠlN
ĮQuick Relief forStomach Uis

Suglauskime pečiais, o ateitis 
bus musų. Aš užtikrinu, kad 
musų mieste LSS. kuopa išsy- 
kio susiorganizuos gana skait
linga nariais. —5. Naudžius.

Detroit, Mich

at-

lai-

AT e l a i m inga mirt is.
t

Sausio 25 dieną pasimirė 
jauna moteris Magdalena 
Baltrušaitienė, po tėvais Ka
zakevičiūtė. Paėjo iš Suvalkų 
rėdybos, Daukšių kaimo. A- 
merikoj ji išgyveno 20 su vir
šum metų.

Iš Lietuvos nabašninkė 
vyko į Nevvarką pas brolį 
trą Kazakevičių. Kuriam
kui praėjus, ji apsivedė su J. 
Baltrušaičiu ir 'abu persikėlė 
gyventi į Detroitą. Gyventi 
čia sekėsi neblogai, — vyras 
turėjo gerą darbą. Įsigijo sa
vo namuką ir augino porą 
vaikučių. Rodėsi,Akad senatvėj 
galės lengviau atsikvėpti. Bet 
likimas nulėmė kitaip.

Kiek laiko atgal Baltrušai
tienė pradėjo nekaip jaustis. 
Pašaukė gydytoją. Tasai išeg- 
zaminavo ir./sako, kad reikia 
operaciją daryti. O p erkei j a

dėjo dar blogiau jaustis. Šiek- 
tiek sustiprėjusi ji buvo pra-J 
dėjusi vaikščioti. Bet štai sau-| 
šio 25 dieną ji staiga šudribo. 
Tuoj lapo pašauktas gydyto
jas, kuris apžiurėjui ir pareiš
kė, jog viskas baigta, nes šir
dis jau paliovė plakusi.

mėnesinis susirinkimas. Į su
sirinkimą narių neperdau- 
giausia atsilankkė. Kažin ko
de! dar vis nariai nepripranta 
skaitlingiau lankytis į kuopos 
susirinkus.

Pirmininkui J. Bankui ati
darius susirinkimą, buvo skai
tytas ir priimtas protokolas iš 
atsibuvusio 177 kuopos meti
nio susirinkimo. Ligonių lan
kytojams išdavus raportus pa
sirodė, kad kuopoj randasi 2 
ligoniai — A. Gikas ir E. 
Hoffman.

vikus, .1. TaųiAsiunas nemokė
damas įnėnesinių mokesčių į 
SLA. organizačiją; pats save 
suspendavo ir išsibrauke ir 
huėjo su bolševikų organizuo
jamu ‘darbininkišku susivieni* 
jimu.” Dabar J. Tamasiųnas 
jau kelintą savaitę kaip- ser
ga. Ir jam, kaipo, ligoniui; 
vietos bolševikai, Jcurie pir- 
miaus buvo SLA. 177 kuopos 
nariai pridavė SLA. organiza
cijos Nr. 2 trys ligonių blan* 
kas, ant kurių jau yra patep
ti ir keli parašai. Taigi pasi
rodo, 4 kad bolševikai, organi
zuodami darbininkišką susi
vienijimą', dar vis nenUstoja 
dengti savo tikrąjį* veidą po 
SLA. skraiste. Bolševikai ir 
jų pasekėjai jau kelintas me- 
♦nesis kaip už nemokėjimą .mo
kesčių į SLA. patys save išsi- 
braukė. Taigi kokią teisę da
bar jie turT”šayo pasekėjams,, 
nors ir ligoniaiųs, SLA. orga
nizacijos ligonių blankas da
linti. O gal sų tuo išrokavimu: 
jie taip daro, kiid jiems ii’ to- 
liaus minėtas asmub mokėtų 
mėnesinius^ m6k<ė$Čius, o iš S. 
L. A. organizacijos ieškotų pa- 
šclpos.

JSLA. 177 K p. Narys.

suvhžiavimas 
į Racine, Wiš. 

100 kuopos, 
vakaras su pro

gramų ir šokiais vasario 8 d. 
Uilion Hali yra ruošiama pro
gramas ir 
grame pasižadėjo ’ dalyvauti 
šios ypatos: visiems gerai ži
noma gera dainininkė prMari- 
ja 'Balėaitiebė, ' iž Kenosha 
DĮailėš Rtfelio* 212 kuopos at- 
vyks šie žymus artistai; dai
nininkas pi Tadas Bagdonas 
ir p-lė BkgdoniutČ, pianistė, 
:p-lė Ona Bružas pasižymėjus 
mandalino skambintoja. Be 
to; dalyvaus; 'vietiniai italų 
serenadieriaf po vadovyste 
Mr. Ėmei Areury ir p-lės: Ona 
Kurtkiutė, Elena žičkiutė, taip 
ir broliai Petras1 iir Edvardas 
BU$mait Programas prasidės 
4 vai. po* pietų; Šokiai tęsis 
iki vėllimai. Kviečiami vieti
niai ir iž- aplinkinių kolonijų 
lietuviai atvažiuoti' svečiuosi!a 
įr Ručinę į tą linksmą draugiš
ką vakarą. 

f

’. Nutavtd,
100 kuopa dėl 10-lc apskri

čio pusmetinio suvažiavimo1

iiis ^apskričio 
bus šaukiamas

Ruošiania

1 yra ruošiama p: 
šokių vakaras. Pro-

ną iš ryto bus pusmetinis su
važiavimas, o po pietų pikni
kas. Vieta Four Mile Road 
Parkes. Prašau vietinių drau
gijų tą sekmadienį < neruošti 
piknikų. — M. K.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1-v, p..p.

AR JŪSŲ NUGARA SUSILPO?
Prasta nugara galbūt [spėja 

pakrikusius inkstus
JEIGU kenčiafe nuo strėnų skaudėji

mo, pūslės įdegimo ir kėlimosi nak- j, 
tį, susidomėkit! Pagelbėkit savo inkš-. 
tams prie pirmo pakrikimo ženklo. 
Vartokite Doan’» Pilis.

Sekminkos per daugiau kaip 50 me- 
tų. Patariamos visame pasaulyje. Par- 
davinėjamos pardavėjų visur.

_____ 50,000 Vartotojų viešai pataria Doan’s:_______
WALTER SOUTH. 520 COFFEY ST.. INDIANAPOLIS. IND„ sako: "Ma

no inkstai vcikO nereguliariai ir felapiniinasie buvo mažas ir deginantis. Afi 
jaučiaus luofias ir pastj’ręs ir mano strCnos nuolatos skaudėjo. Galvos 
skaudčjim?! ir kvaituliai taipjau nuolatos mane vargino. Doan's Pilla būro 
kaip’ tik reikalingos, nes po Ju vMl'tojimo greitai atgavau gerą sveilratft ir 
tokiu pasilikau". '

Dom’s Pilis

1514-16 Rdosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO. ILŲ

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kcdzie 8902

Didžiausia Lietuvių Laikraščių

Ekskursija i Lietuvą

tai išdavė raportus. Tarp 
kitko pasirodė, kad 10 apskri
tys savomis lėšoniis t sutinka 
parūpinti kalbėtoją ”'del 177 
kuopos. Tai yra labai pagir
tini, kad 10 apskritys rūpi
nasi kuopų darbuote. Kalbė
toju yra. numatoma kviesti S. 
L. A. Finansų Komisijos pir
mininką adv. A. Olį. Del su
rengimo čionai minėtų prakal
bu likosi išrinktas komitetas. 
Taigi ir vėl 177 kuopos nariai
ir vietos lietuviai greitu laiku po pietų Union Hali. D alyva- 
turės progos pasiklausyti ge- vę nuo 100 kj). atstovai 10-to 
ro kalbėtojo, kokiu yra adv. apskričio suvažiavime išdavė 
A. Olis. raportus. Raportavo, kad lito

Taipgi čionai minėtame 177 priimta į apskritį* 177 kp. iš-

BIRŽELIO
6,1931

Karine, Wis.
Iš 100 kuopos veikimo.

SLA. 100 kuopos buvo susi- 
rinįiinass vasario* 1 d., 2 vąl.

raportus. Raportavo, kad liko

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą* Lietuvą:
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvėjų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti, su ja ryšius. ■■ . R ą . /
Artinantis Naujiems metams Amerikos liėtuvirii turi/ progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie* Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms (laikrašti. -‘Tokia, dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių, •,

. . GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI ; . . •
Šitame atsitikime gali tik senįausis Lietuvoje laikrifltis

“Lietuvos Ūkininkas” •
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokšlp skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, jnąrgumu ir įdomumu* “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius. .• *

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai; TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ. . . v .

Tokia pinigų suma paskirti niekam nėsunkUį reikia tik pasi- 
rengimo. . .

Kadangi 50 centų į Lietuvą siųsti nepatogu, tai* susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo giminę^.

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nes nė vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Ųar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jati “Lietuvos Ūki- * 
niąkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuauia, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.,-.

P.. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon 'išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2’dol.. pusei metu 1 doL

• 1 A ' ; ’■ ■-■‘J

STAR DUST Copyright Midveit Featutė Šėtyieę

BARRY^e
BORN 

PHILADELPHIA

1880

STA6E CAREbR 
BEGAN IH 18<)S

FIRST PICTURE ~ ••' 

UNDER D.V/.GRIFFITH -1909

Hollandų
, Amerikos 

Linijos
laivu

“ROTTERDAM”
> ■

Iš New Yorko 
į Klaipėdą (per 

Rotterdamą)
. Tai'pirmutinė 
Amerikos lietuvių 

istorijoj tokia 
Ekskursija

Keturi įetkmingiausi Amerikos lietuvių laikraščfai -— “Naujienos”, “Dirva”, 
“Vienybė” ir “Amerikos Lietuvis”, — susitarę rengia didžiausią Ekskursiją Lietu
von kokia kada yra buvus. Patyrę laikraštininkų palydovai prašalys visus jųsų 
rūpesčius kelioriėje, kaip su, dokumentais, taip ir bagažais. Klaipėdoje pasitiks 
Speciališki Komitetai ir be jokio vargo ir bagažų kratos praleis ir sutvarkys kelio-

’ nę Lietuvos geležinkeliu ar busais į jūsų kaimus ir miestelius.
Be atidėliojimo kreipkitės prie Naujienų arba savo artimiausio agento dėl , 

informacijų. — Užsisakykite kambarius iškalno. Lietuvos piliečiai, kurie nežinote 
laivo Vardo ir dienos atvažiavimo, privalo tuoj aus atsikreipti prie Naujienų, kad 
, .. v to negalėsite gauti per- •

Naujienų ofisas atdaras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

informacijų.

butų užtektinai laiko sųjėškoti rekordai įvažiavimo, 
mito sugryžimUi. — 7“ '

Kreipkitės ypatiŠkai arba laišku

NAUJIEM
1739 So. Halstęd St, Chicago, III.

BY VVESTPHAL

IQ26 C AM E TO HOLLYNOOD 
appearing i n - 

♦ THEI3ARRIER *

IQ2B -STARRED FOR 
ORIGINAC nietro COMPANY ? 
IN Ntw YORK-GOT STANDI N G 
PlCTURE - THE COPPERHEAD -

N0W FOPOLAR 
DIRECTOR FOR 
M.G.kA.“ MARRIED 
TO IRENE FENMCK 
-ONCE ViEDDED TO 

, DORI S RANKIN

siANDiNG Role 
OPPOSITG 

CLORlA SMNSOH 
IN - -ŠADIE 

THOMPSON -

I
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

*

----------------- j-------

Musų Chorai

tiR. čia '‘gugę jaųnųoliAir S> se
nieji lygiai kaiį). Lietuvoj tėvai 
kad perleidžia vaikams savo 
ukius, perleidę savo chorus ir 
draugijas, patys galės eiti kar
šatim

* T •. f ■ A • - » •

Vienos ydos iš senųjų pa
pratimo nereikėtų’ jaunesniems

Chicagoj yra keletas gerų 
-.dių lietuviškų chorų. Bet 

pakalbėti tikčionai aš noriu
. ,chorui.

' .■ * ?.’» .i pas. augias 
r..;Cs» Ciioras. Jip jaune- 

/'šimts metų karp
.uLvojuno toyvuoja. Kiek 

per Birutę įvairiais laikais yra 
perėję dainininkų, tai dabar 
visus surinkus, manau, prisi-

• V€Įk pilnutėlė Lietuvi;
u. tori ja.

Birutė yra perleidus keletą 
mokytojų: M. Petrauską, St. 
^mkn, Vanagaitį,— šie visiat- 

”■ L’-'tu^O'’; Sarpalių 
a-;čių, Juozavitą — še 

' i e
net ' pačios Birutės 

lėtinis.
' ra Choras yra Ch'cagos 
tuvių Choras Pirmyn. šis 

’ ■ a yra taip pat senai gy- 
uoj antis. Senesniais laikais

šis choras buvo skaitomas So
cialistų Choru , ir buvo susi
ėjęs su Liet. Socialistų 81 kuo
pa. Mokytojų taip gi keletą 
perleido: Katilius, Sarpalius, 
čerienė ir dabartinis p. Stepo
navičius.

šis Choras niekada pirmiau 
nebuvo tiek skaitlingas ir taip’ 
išlavintas kaip dabar kad yra: 
šiam Chorui visuomet buvo 
daug sunkiau gyvuoti, negu 
Birutei, todėl kad ąeturėjo nuo
latinių rėmėįų, kaip kad Biru
tė. Vienok Northsides dailės 
mylėtojai per eilę metų ir iki 
šiam lakui velka tą sunkią, bet 
visuomenei labai naudingą naš
tą, kaip tai A. Vilis, X. Saikus, 
P. Rypkevičia, P. Stasiūnienė ir 
daug kitų. •

Bet tas sunkus darbas nėra 
6c vaisių, už tai dabar yra kuo 
pasidžiaugti 
Pasidėkojant 
nininkams ir veikėjams, kurie 
turėjo ištvermės per daugelį 
metų išlaikyti mums chorus sa
vo nuoširdžiu pasiryžimu.

Dabar padėtis yra liginai li
pant per slenkstj, kurj perlipus 
senieji galės kiek atsikvėpti, 
tai yra jaunoji karta, kuri yra 
jau pusiaukelyje, galės perimti 
tuos visus darbus.

Kaip tik atsirado čia augu
sią chorų vadovų, taip greit 

""Jia augęs jaunimas susidomėjo 
lietuviškomis dainomis ir prie 
chorų pradėjo eitkąu tikru no
ru. Mat, toks su\tpkiu grei
čiau susipranta.

Pasirodė, kad pirmesnioji 
metodą, kokia buvo bandoma 
čia augęs jaunimas užintere- 
suoti lietuvybe, kaip tai Lie
tuvos galinga praeitimi, Vy
tauto žygiais ir 1.1, j čia gi
musius visai neveikė, bet dai
lėj, choruose, daigose, muziko
je, pasirodo, musų jaunuoliai 
yra nepalyginamai * išmintinges
ni, kaip mes patys manėme ar 
norėjom!

Galima neabejotinai spėti^ 
kad už metų kitų choruose liks

ir prigytų,"— tai yra skirsty
mas j lietuviškai suprantamas 
paritjas bei klasei, kaip’ kad 
vienas 'nesenai išsireiškė '“Nau- 

• r ošė”, l«id reikią diarbinin- 
k'takus chorus steigti. Man, ro
dos, kad chorai, ypač musų lie
tuviški chorai, visi yra darbi
ninkiški! ' ■, . A .

Vietoj skirstymų aš manau, 
kad butų kur kas'geriau musų

’ /V’/ '- V
i » . v .• > .

I U'Mįg" . ...................

- z vchbyaį ’ vienyŲ, ypatingai.s Birų; 
tę su Pirmyn. Kad tokie cho
rai susivienytų, j vieną didelį 
chorą, hutų kur kas įatogįau 
ir patiems choristams ir rėmė
jams. Dti 'choru išlaikyti be
veik tiems patiems žmonėms 
yra persuriku. Skirtumų tarpe 
tų dviejų chorų kokiais nors 
partiniais ar klasiniais sume
timais nėra. Ypač čia augu- 
siąrti jaunimui, pradedant per
imti Vadovybę kaifr viename 
■taip dr fatume chore, aukščiau 
minėti skirtumai, jei senesnieji 
tofaų įsiVaizdino, vargų ' toliau 
bebus;' • • ,t.

Butų gera, ;.’kad kaip vieno 
taip ir*kito choro* darbuotojai 
susidomėtų tuoz klausimu.

-*K. čeįmkas. x 

’ ..................... -- . z

LIETUVOS KUPIŠKIS DĖKO’A 
. AMERIKOS KUPIŠKĖNAM 

• • • ' * ’ A*

*■

Prašo apginti nuo tamsos ir Liaudies namų sU vieša užei- 
ir girtgįes ir padėti gimtines ga, skaitykla ir knygynu; mie- 

kultūrai ir laisvei: 4ai visomis jėgomis nori dėtis 
rrie jūsų šio darbo.

Tą klausimą senai kelia ir 
'didžiai gerbiamas kupiškėnų

Gerb. D-rui Graičiunui 
Chicagoję,

D±i?i . KupUkS-! v^ranat
■Matulionis.

Tveriant kupiškėnų/ klubą ir 
tumėt galimybės persiųsti iš- prisiminus musų praeitį ir da- 
spausdinti Amerikos lietuvių bartį, pasirodo garbinga esa- 
laikraščiuosę: ' “Naujienose”, 
“Sandaroje,,, “Tėvynėje” ir 
“Vienybėje.”

Tamstai asmeniniai rciš- tbi <kiame giliausios, pagarbos ir 
kaipo Kupiškėnų Klubo pir
mininkui ir kaipo senai žino
mam Amerikos lietuvių ža
dintojui. Ir didelė padėka 
Tamstai už tuos gražius žod
žius, kuriais teikeisi atsakyti 
Kupiškio K. V. C. Skyriaus 
Valdybai, per Amerikos lietu
vių laikraščius į jų prašymą 
iš Tamstos aukos, Tamstai ir 
mums daugumai Kupiškėnų 
•visai svetimiems tikslams^

Ilgiausių
/ Su

nų Klubo Pirmininke!
Siunčiame Tamstos vardu 

laiškų, kurį prašome, jei ras-’

■'-t'''
NAUJIENOS; Chięago, :

--M, — ■— -- !■■ ■ — I .IMI, . ■ ..i ilm, »iwmįi

ir pasididžiuoti.
senesniems dai-

tikra pagarba, / 
Jurgis Bukenas, 
Domas Vatikanas.

nas Ktflis jau įd.ėib banltdn 
pirmą šimtine J 00.00) Ku
piškėnų k Ii nbo va.rdu. Žinote, 
kad tos šiintįnės toli gi*ąžu 
nepakanka. Reikia dąi'i šičinet 
surinkti nors vieną tukšUntį 
dolerių. Todėl netik Kupiškė- 
jui kliubo ųarys pageidautiną, 
kąd iškąlno užsjniokčtų meti
nę duoklę $1.20, ;bet būtinai 
paragintų ir kitus. ;

Pinigus siųskite vąrdu: Jo
nas Kulis, \ 3259 ’ So,? Halstęd 
St„ Chięago, III. \ 
/.Meldžiu Kupiškėnų gyviau 
stvertis už dąrbo!

' IJ-ras A-. L. G rastinas.

.- ■’* ./tai1
.......... *

-/Ęuvb perskaitytas ,iš paeito jokio trukšmo . nebuvo, 
susirinkimo įirotokblaš. Priimtas | daigeliui draugijų r gajėtų būti 
vienbalsiai ir kiih. Linkaus iš* pavyzdžiu. > Susirinkimas užsi-

Žiemos Epidemijos
Daugelis tūkstančių serga ^Europoj it 

Japonijoj. Dabar rytinėse Jung
tinėse Valstijose -r

Jeigu jus turite šaltį, išvarykit jį 
tuojaus. Jeigu ne, tai vartokite kiek
vieną apsaugą prieš šalčius. Jie yra pa
vojingi. , - . .'

Kiekvienas mažas Šaltis palieka jūsų 
sistepaoje kelis ligų perus. Jus galbūt 
to nejaučite ir tada jus lengvai patam
pate auka net lengviausios epidemijos, 
kurios ištinka žiemos mėnesiais.

Milionai dabar vartoja garsųjį Grynų 
Žolių Liuosuojantį Toniką, vadinamą 
Bulgariška Žolių (Kraujo) Arbata, kad 
greitai sunaikinti šalčius ir sustiprinti 

■ ir apšarvoci sistemą. Riebios sultys 
išvirtos iš šių žievių,' šaknų, lapų ir 
stiebų, išgertos labai karštos, yra, labai 
veiksmingos. • s

Del apsisaugojimo netenka gailėtis ir 
Bulgariška Žolių Arbata geriama visps 
šeimines mažiausai du sykius, į savai
tę, palaikys jus gerame fiziniame stovy- 

f je. Pardavinėjama aptiekininkų -visur, 
35. 75c/$1.25. ar per paštą viena di- 
relė dėžute (šeimines didumo) $1.25.

'* Adresuokit Marvel Products Co.» 106 
Marvil Building, Pittsburgb, Pa.,

Kupiškis
1931 m. sausio Yn. 17 d.

Mylimieji Amerikos 
Lietuviai Kupiš

kėnai
Mes gyvendami Kupiškyje 

iš prisiunčiamij Amerikos lie
tuvių laikraščių sužinojome, 
kali Jus broliai už jurių-ma- 
rių gyvendami, prisimindami 
savo tėvynę . Lietuvą,' savo 
brangią .gimtinę-Kupiškį, nu
tarėte steigti Kupiškėnų klu
bą. To kupiškėnų klubo užda
viniu pasistatčte sukurti Ku
piškyje kultūros židinį —,
Liaudies namą su skaitykla— 

. knygynu.
Tatai musų visų x čia gyve

nančių kupiškėnų senai svajo
tas ir siektas idealas..

Visi pažangus kupiškėnai 
senai to trokštame, senai tuo 
rūpinamės. Tik vieni, to nepa
jėgiame iki šiol įvykinti. Ir 
dabar sužinoję šią brangią ži
nią- negalime atsidžiaugti, ne
begalime atsigrožėti Jūsų šiuo 
kilniuoju sumanymu.

Mums brangus šis. Jūsų su
manymas, mums brangus Jū
sų skelbiami laisvėšu žodžiai 
Amerikos lietuvių spaudoje, 
brangus Jūsų geri noi^ai padė
ti mums kovojantiems Kupiš
kyje. siy tamsa, girtybe už švie- 

i už laisvę, gerovę,sesnį ry 
kultūrą.

Iki šiol"Kupiškis, net drovu 
prisipažinti, neturi nė vienos 
žmoniškos užeigos .apart trak
tierių, alinių ir arbatinių su 
degtine. f r

Kupiškio Organizacijos ir 
Įstaigos, kaip Valsčiaus Savi- 
vąldybė, Smulkaus x Kredito 
Bankas, Žemės Ūkio Draugija, 
pažangiojo jaunimo Sąjungos, 
Kupiškio kuopa,. pažangiųjų 
moterų Sąjungos skyrius, Lai
svamanių ratelis, Lietuvos 
Valstiečių' Liaudininkų Sąjun?, 
gos Kupiškio /kuopa , kitos, 

miestelyje kultūros centrų •—

ma būti kupiškėiiais.
Juk Kupiškis < dar spaudos, 

draudimo laikais pasižymėjo 
gausiajs garbingais platinto
jais draudžiamosios lietuvių 
spaudos > ir vardai gražiai 
skamba pirmoje kupiškėnų 
klubo valdyboje. '

1905^6 metais Kupiškis skai-. 
tesi lopšiu revoliucijos judėji
mo visoje Lietuvoje.

Didžiojo Vilniaus Seimo 
1905 metų nutarimai daugu
moje pirmiau buvo aptarti 
Kupiškyje ir čypėnuose..'. !

Kupiškėnai pasižymėjo savo 
kovomis dėl nepriklausomy
bės vokiečių ofaipdcijos metų, 
pagalfau^Aiežiui^nt "'įvairių o- 
kupacijų, valdžių keitimosi, 
įvairių diktatorių, kupiškėnai 
ir Nepriklausomoje Lietuvoje 
iki šiol rimtai tebelaiko Lais
vės ir Demokratybęs Vėliavą, 
nenukrypdami perdaug nei į 
kairę, nei į dešinę.

Gal šis kupiškėnų gražus 
nusistatymas ir. pastovumas [ 
dalinai - tebėra įskiepytas ir1 ( 
tų knygų, to knygyno, ‘ kurį 
d9r 1907-8 ' metais prisiuntė 
(apie 100 dol. vertės)-amžinai 
gražios atminties vertės mik- , i 
Jus kupiškėnas, čhieagietis. A;; ’ 
Baltušis ir lewistonietis J, ’ j 
Krapavickas. /

Tas / knygynas papildytas j 
vietos kupiškėmĮ aukomis 'ir , ’ 
vedamas darbu slapto, jaunį-^ 
mo ratelio plačiai veike rusų L 
carizmo laikais ir vokiečių ».l 
okupacijos metu. To knygyno 
steigėsi skyriai, jiems laikyti 
steigėsi slaptos jaunimo kuo
pos ir vokiečių z okupacijos 
mętu jos buvo plačiai išsiplė
tę visoje Aukštaitijoje. '*

Matote, kad tik . vieno, kito 
kupiškefio graži « auka, kiek 
gero padarė savo gimtinės 
kultūros\ kėlimo darbe.

O Čia, jeigu Jūsų ir musų 
susidės šimtai, tai tik po centą 
dėdami,>kokį gražų dalyką ga
lime sukurti. \

• Daug .Jusųj mieli kupiškė-. 
n ai, esate dar Lietuvoje bū
dami dirbę .1; 'brolių, švietimo ? 
darbą; Hiž tį darbi nukentės . 
ję ar net gavę pabėgti nuo z 
caro' valdžios persekiojimų, 
Jūsų vąrdus dar męs atmena- 
me. * v/■— x -y--’/,.' ' 

'Todėl viši kupiškėnai, tai?
kon! Visi bendromis jėgomis 
į dąriaą, sąver gimtąjį kampelį 
Syieąti. Mes visuomet visa šir
džių ir dąrbū su -jumis.
, . Seni kupiškėnai : /

' Burgis Bukenas',
" ' Domas Vatikanas.

Kupiškis,. 1931 m. sausio 17 d. 
Pastaba. ' '

Kupiškėnai! Matote, darbas 
pradėtas/ \NIusų organizatorius,

sU ’r a š t i n i n k b p-nas Jo-

Siepohąvieių kon
certas

. ■ > ■ >■

II n « —« I w ■

Adelė Salaveičikiutė-Stepo- 
navičienė ir K. Steponavičius 
vasario 25 dieną rengia savo 
pirmutinį lųjnęertą Lietuvių 
Auditorijoj ei z ; '

Nors šie mtisų ' menininkai' 
yra gerai pažengę • muzikoj, 
bet jie mato ręikalo ir toliau 
lavintis. Tuo tikslu jie ir ren
gia koncertą. Reikia manyti, 
kad visuomenė .' parems tą 
koncertą ir duos galimybės 
jauniems menininkams toliau 
tęsti savo studijas 'muzikoj.

. Anelė Salavėįčikiutė yra ge
rai visiems žinoma kaipo,vie
na ^geriausių dainininkių lie
tuvių farpe. Gi Steponavičių 
žmones gerai pažįsta tik kai
po gabų chorvedį •% ir orkestro 
dirigentą bei muzikos moky
toją. Prieš kiek laiko jį pa
kvietė American Conscrv’ato- 
ry of Mųsic mokytojauti. Kon
servatorijoj > p. Steponavičius 
mokina , smuiką. Rengiamame 
koncerte jis pasirodys kaipo 
smuikininkas. Tai bus nauje
nybė,' kadangi, kiek žinoma, 
Steponavičius, kaipo smuiki- 
ninkas-solistas, dar* lietuvių 
koncertuose iki šiol nepasiro
dė. — N. . ' :

duotis visų metiį' raportą?. 
Kun. Lankui trumpoj kalboj 
paaiškinus dabartinu parapijos 
stovj su tiek maža narių, išreikš
ta pagirimas už sumaną ve- 
dimą* pąpaį)ijos., ? ’
^Nutarta •kun. /Linkui kaipo 

atlyginimas už triūsą pripažint 
mėnesinės algos du šimtu dol. 
Išreikšta pageidavimas, kad, at- 
ąimetusieji narai grjštų, ir dirb
tų konstruktyvį - darbą vietoje 
destrukcijos.

.. Pastebėtinas tąrpe parapijos 
narių viens kito link mąndagu- 
mas ir broliškas jausmas; tikrai 
kultūringi žmones, su į tokiais 
žmonėmis niekur negėda.' Su
sirinkimas buvo gausingas, bet

baigė goriausiame' upe, ir pa-/ 
siryžime dirbti?

•’ ■ . /Buvęs. f,

Del tų, kurie yra 
nuolatos pavargę

Tnn nuolatinių . jautlinasiB pavargusiu ir 
‘nunikainavUAiu. ar abelnai menko* sveika
tos., paeina nuo nueilpnąįUBio, pakrikusio sto
vio. pasidariusįo delei koiiBtlpacljos nuodų, 
įnikite Nuea-Tpne ir atelkratykit io, pirm 
negu jis pavirs ehromftku ir prives prie 
<|auk rimtesnės padėties. ’ Nuga-Tone išvalo 
.kūną nuo tu nuodų? .kurie ardo sveikatą ir 
nedaro gyvenimą skurdų, tada jūsų apeti
tas pagerėja, (Anykšta virfikinimo nesmagu
mai, justi miegas bus poilaingas ir atgai
vinantis ir jus pasijusite kokis buvote pir
miau; • '• .

Kartais būna di/lelis. abejhos sveikatos pa- 
gerejimąs paėmus Nuga-Tone tik Per kelias 
dienas., taip greitoj jis veikia ir jeigu jūsų 
sveikata nėra tokia, kokia ji turėtų būti, 
jus, turite pabandyti Nuga-Tone. Jųh galite 
gauti jį kur Xik vaistai' Vra pardavinėjami. 
Jeigu jiisų pardavėjas neturi jų stake, pa- 
praėykit jį užsakyti jų - dėl jus. iė savo 
džiaberio. ’ . ’ ' r

(Angarai nimas i / »

■-

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas 

TIK TRUMPAM LAIKUI
NAUJIENOS duos ■ visiems NAUJIEMS 
SKAITYTOJAMS, ' kurie dabar ' užsirašys.
NAUJIENAS sau, savo draugams bei gimj- 
.■'» ■ j ■ nėms.' -

VISAI DYKAI KNYGŲ
Metiniems Prenumeratoriams už $5.00

$2.50) e
Pusei Metų už

Is Sekamo Sąrašo

24

. 25‘ i

26

susirūpinę įkūrimu Kupiškio in sykiu ėiriąš pareigas fipan
— A____ r __ x • .L. i   hr'

“Savas Pas Savą’
— sako biznieriai

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS, Sav.

,4050 Archer Avė.
T<1. Lafayette 5019

; THE BRIDGEPORT 
ęLOTHING CO.

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

• ’ * —. . * .A . . . .

KNITTING
< ; SHOP

Parduodam svetcrius savo darbo pigiai 
'' F. SĖLEMONAVIČIUS, Sav.

-z :504 W. 33rd St. •.
Tel, Victory 3^486

BAGDONAS BROS.
FURN1TURE « PIANO MOVING 

Local ® Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office 1>1. Calutnet 3399 ? • 
Res. Tel. Yards 3408

J. P. EWALD
APPRAŲDA. -PASKOLOS IR 

PERVEDIMAI 

z 840 W. 33rd St. \
Tel. Yards 2790

G. BURBA
I f ’ K ‘

Musų moterų rūbų krautuvėj 
pigios kainos

3214 S. Halsted St.*
Tel. Victory ?477

i * 1 * ■ » * } ‘ ’ r.'*”

Tautiškosios. ■ parap. 
narių /susirinkimas

. ....... i..... .......... ■ '•

• ’ ! /

Praeitą nedėdienį po pamal-. 
dų Tautiškosios pąr. bažnyčios 
svetainėj atsibuvo par. narių 
metinis susirinkimas. Susirinki
mą atięlare t kųn> Linkus . įr. 
par. pirmininkas/. ,

TOKIS
SKAUDĖJIMAS!
Skaudanti Gerklė

Taipgi yra .
Pavojinga

j CKAUDANTI gerkle tąipjau yra 
ir pavojaus ženklas. SustabdyXit 

skaudėjimą greitai sū Sevefa’s An- 
tisepsolt Neleiskite pavirsti į kokią 
rimtesnę ligą. Per 50 metų jis su
teikė pagelbą tūkstančiams. . Plauki
te juo getklę kasdie. , ; ( .

Severas >’
ANTISEPSOL

Kam Būti Be Darbo? 
IŠMOKITE SIUVAMOS MASINOS OPK- 
RAVIMĄ. Puikus? Darbas -Del Motery. 
Ima tik trumpą laiką / ifiįk
išmokti. ..Gerai moka. ''

, Praktiškos p a in d k.o s. '
Mes padedam gauti dar-
bą. Atsišaukite ttiojąus. _ jA
Pigiau su šiuo skelbimu flMBSS • ,

Jos. ' F. Jtasnicka,' ' < ’
Princlpalas i**.’

MASTER > SCHOOL
190 N. ST., • ' 10TH FLO0R

r 7 > g 

Milijonai 3 
jusu* 7 | 

pačių žmonių kalba | 
I nėra kito tloldo- Unlmento, ktt- M 
i ris Teiktu' taip, urnai, taip pa- JM 
| tankinančiai kaip PAIN - EX- <■ 
i PELLKRIS. • Jie naudoja JJ nuo 
I ; Peršalimų,, Skau.mų, Krutinšje, m 
į Galvos SkaudCjimų. Pcčių Gėli- 3| 
j mo, Skaudamų Muskulu, Sostinį 3B
I ausiu Sąnarių/ lėslnarinlmų, Nn- Mfl 

»; | 
l susilaukta ; ndMnuoJyuoa P**, B 
I raibos. flį i
t ant pakelio yra Juš< apsaugotoje. M 
I Savo turiniu brangi ir jdoml kny- H

| 1 Parsiduoda visose vaistinėse 8 
J Kaina 35 Ir 70 centų banką, J 
I 7h»b£t>f*fori*9<jP
| F.Ad.mCHTERUCO.1 
E •BRAV ANO SOUTH FIFTH aTS. <3 
| '.i BROOKI.YN, H.V , S

Kaina

Grupė I. $2.50
J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo
kai .........      .80
DR. KARALIUS Barbora 

Ubryką arba klioštoritis ir
Jėzuitai ......................... i........ . .75,
MARIJOS ęONOPNIC-
KOS Pagal įstatymus .............. 75

28 ERKMANO ŠATRIJONO 
Laikrodininko, Atsirtiinimai .20

Viso ta.......................,t......... $2.50

Grupė II. $5.00
6 ISTORIJA ; CHICAGOS 

LIETUVIŲ .$1.7-5
7< JANULAIČIO Airija :.'...........25
8 S. MATULAIČIO Dvi Ke-

lioni į Tolimą Šaurę .............. 40
14 DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno- , 

ves Graikai ir Romėnai pri
dėjo pastumėjimui Gamtos 

mokslų priekyn .......... .40
31 0LSZEWSKIO Pasaka apie 

Kantrią Aleną .......... 20,

35
MINTIES ' 
.......$i.oo

20

20

25

31 0LSZEWSKIO Pasaka apie 
; Kantrią Aleną ............
45. R. J. STEVENSOS NAK

VYNE ....... ....
50 SOCIALIZMO

. • BLAIVUMAS ....................
.71 LIEPUKO Peklos Kančios

s > Dainės ........ ........... i............... .<
73-VIŠKOŠKOS ,Gyvybė —

78

I S •

Grupė V. $5.00
A. JANULAIČIO Airija ...
S. MATULAIČIO Dvi ke- 
lioni į Tolimą šiaurę .......
A. OLSZEWSK1O Pasaka 
apie Kantrią Aleną ...............
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas

Kaina

7
8

31

38

37 OLIVER

49

53

55 K. ŠEŠTOKO Kas Išganys'

Milukijada Dzūko Viršžmo- 
niški Nuopelnai ir Juodesnis 

už Pragaro Pavydai .......
KL. JURGELIONIO Djeklc- 
marorius ................................ '...
J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ......
H. ISĖENO Šiaurės Karžy
giai 4 ^.veiksm. Tragedija ...»

’ . A

Viso .................. $5.05

Grupė VI. $2.50
40 ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka

rės Metu, kaina ....
41 SIMUKAS, ir MAGDUTĖ

54

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas — mošų 

specialybė

4193 Archer Avė.
TeL Lafayette 1155

PETER BARSKIS,
Mes ' parduodam rakandus ir radios 
, pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yards 506?

25

40

?5

_____ T__________ .15
SCHREINERIO 
......... ................... ?. .35

LOEB Kultūra ir
....................................- .60

J-. KARALIAUS
50

75’

Sapnai 
DR. E. 
Spauda 
DR. A
Moralybės Išsivystymas*...

Liaudį?
60

68

84

93

M. J. KIRAS
REAL ESTĄTE- 

Parduodam, mainom ir rendaojam
namus '

• ‘<3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

W. J. KAREIVA
Green Valley Prodactt 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą 

4644 S. Paulina St. 
Tel*. Boulevard 1389

S. P. Kazwell and Co.
REAL ĖST ATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. «3rd St.
Tel. Repablic 8899 ....................................................... ■ 7

rėš Metu, kaina ....... .75

Gtaži pasakaitė .................J... .15
DR. A. J. KARALIUS Pa- 
čavimasis .pas įvairias Tau-

.....................................
LAUKIO P.^Kropotkino — 
Ko mums reikia pirmiausia 
H. IBSENO šiaurės Karžy
giai ...............:.....^........... :.......
M. GRIGONIO Katriutės 
Gintarai ...f.......... ............. ....... .
ĘR. VARGŠO Milijonai

“ ‘ " 7 L....s...ta i

’ ‘ Poemos  i.............<..........
BR. VARGŠO Gadynės 
Žaizdos ............ .......................

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

Grupė III. $2.50
KL. JURGELlONIO Mįslių
Knyga ....... ....................... $1.00
V. GARSINO Karės Lau
kuose

39 A. J-T
i‘ ' Ponais kovojo
,40 FRANK HARRI$O Pasako

jimas Apie Jėzų ..^...:L......
57 J. ABENO ' Kaip Žmogus

Mąsto ..2....... ................... ..........
70 KL. JURGELIONIS Qludi

, Liūdi-
- jr • * m , *'

, < Viso

Grupė IV. $5.00
.18 D-RO GRAIČUNO Sveika-

ta ...........................$2.50
42 DR. A. J. KARALIAUS .

Pasikalbėjimas Amerikono su ' 
’ su Gtinorium ............ .......... ?.
48 S. K. KRUKOWSKĮ$ Chi-

nija ..... a....... ....k..............
52 JOHN M. WORKS Kas yra

Taip O -kas ne Taip? ........
64 ŠARŪNAS Gruodžio 17 

dienos Perversmas ................
66 KĄRLO KAŲTSKIO Kas

k yra Socializacija
.72 SRAKESREARE’O

Macbbeth

, Viso, „i..

Naujienos Čhicagoje 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 ’ :

21

30
! (kareivio -atsiminimai) .35’ 
-TIS Kaip Žmones sū ' 
.................  2,0

.25 

.20 

.50; s • •••

r \
$2.50

20

1
T '

.50

.35

.35

.20

.20. *

, tas 
61 " -

93 

80

82 , 
Vandenyje

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

Grupė VII. $5.00 ,
22 NAUJAS PILNAS ORĄ- ' . 

KULAS. Visokių Paslapsčių 
Knyga, kaina .......... .. $2.50
ROBINZONAS KRUIZIUS j 
Labai Graži Apysaka ....... 
GYVENIMO VAIZDE 
LIAI ..................... . ....... . ..........
J. A. FREDRO CONCIL 
LIUM FACULTATIS ...

mediją .......
95 J. S. ZTURGENEVO Pini 

gų Neita ..... .‘.....i
96, BALČIKOWSKIO Pono Fe 

likso Atsilankymas kotų. ...
97 J. GURAUSKIO. šalapųtris • 

'Komedija ‘....................  /,n
99 tA. N. ASTRAUSKIO Vy 

■ rų Vergija, komedija ..
69 V, K. RAČKAUSKO Čilė 

mis-, ir Prozą .......... ..........
\ . ' • Z’ » ’ * t ■ v x

r'Viso !

■ v

35
/

,44

76

94 GOGOLIO Piršlybos, Ko

.40

.75

20

.20

.........v-.-. .75
$5.00

$2.50 
-J 

........ .45

$5.00

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, I1L.

Metropolitan Wet . Wašh 
Laundry Co.

Vienatinė lietuvių skalbykla 
A Cbicagoje

6t>53 S. Kedzie Avė.
• Tel. Prospect 3939 

r -c J,1.1.........  ■■■■■' " ' t....................

J. MACKIEWICH ' 
’mORtgagč banker 
2342 S. Leavitt St.
T<t Canal 1678 ir 1679

sKounam pinigus 
Neimam koftiiso nuo $50 iki $300 
Paskolas duodam ir ant 1 mų morgičių 

J. NAMON & CO. 
Po Valstijos Priežiūra 

<6755 So. Western.Avetfue 
Td. GrovehiU 1038

BRUNO SHUKlS
• GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir
• , budavojame naujus

4131 So. Francisco Avė.

Thė Vilija Coal C</
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatėm i jūsų namus •
Mes parduodam ANGLIS 

ir pristatom į jūsų

3700 S. Spaulding Avė.
Tel. Lafayette 2584 .

Lietuvių Viešbutis
W. NEPFAS, Sav.

2435 S. Leavitt St.
Tel. Roosevelt 3352

JOHN J. ZOLP’S
Real Escare. Laivakorčių ir Pinigą 

Siuntimo . Agentūra

< 4559 S. Paulina St
. . , Tel Yards 0145 .A
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2.00 
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Užsisakymo katoM 
Cbicagoje — palto < >

Metama 
Pusei metą 
Trims mėnesiams -------------
Dviem mžnesiatal ------- t, -- ... .
Vienam mėnesiai

Chlcagoj per iSneSiotojust
Viena kopija -------------------------------3C
Savaitei 18c
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Suvienytose Valstijose, jir ChieagoJ, 
paltui

Metams — $7,00
Pusei metą -------——^-r-nu,
Trims mėnesiams 
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Vienam mėnesiui imu
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3.50
1.75
1.25 

. .75

< tai, kad'diktatorišką valdžia Savo
priešus žudo, bet nuostabu, kad ji su jais taip lengvai 
apsidirba. z 1

, Turkijoje seniaus turėjo milžinišką galią dvasiški- 
ja. Naujoji turkų' respublikos valdžia tą dvasiškuos 
galią sunaįkino, ištremdama net patį musulmonų baž
nyčios galvą, chalifą (mahometonjšką popiežių), ar 
įvesdama daugybę reformų, ‘ griežtai priešingų visiems 
senosios religijos prisakymams. Tečiaus žmonės nebe
bando savo' senuosius “dvasios vadus” užtarti.

Turkijoje musulmonų bažnyčia taip pat negarbin
gai susmuko, kaip pravoslavų bažnyčia Rusijoje ir ka
talikų bažnyčia Meksikoje". * ’

Apžvalgai

— i ii ............................... n n i ———................. .

kainas; nustato, kur ir kiek 
prekių žmogus gali pirkti; • ir

tipiai .Maskvoje iri;įvairus jų 
pądė j ėjai; b biznio agentai, so
vietą valdininkai, kbminterno 
agįtatbrįai; ’ “darbininkų delė- 
gacijų” vadai ir kiti;

.Sovietu Rusija^ ^kaip mato
me, pergyveną skaudžią valiu
te® infliaciją. Jos rublio vertė 
jau yra nupūolusi žemiau1 dvie
jų amerikonišką1, centų. Ir ji, 
žinoma, dar labiau puls, iš^a1 
benant Rusijos , auksą. į užsie
nius “piatilietkos” reikalams.

Taigi, šiandie bplŠevikiškoje 
Rusijoje ~ sauja spekuliantų 
kraujasi lobius, o yisa šalis 
kenčia vis didesnį vargą ir ba* 
dą. s /. «• i* N

—.. ,,    >    ■..

"T* 
Art M

TčMadienis, vai. 4, 1931
Iii I i Įlifa'i"

' NEDARBO ARDRAUDOS SUMANYMAS 
PENNSYLVANIJOJE

Pereitą rudenį buvo išrinkti du socialistų atstovai 
į Pennsylvanijos legislaturą, Darlįngton Hoopeš ir 
Lilith Wilson. Dabar, susirinkus legislkturai, „ atstovas 
Hoopes įnešė įstatymo sumanymą apie bedarbių ap- 
draudą.

Sulig tuo sumanymu, apdraudos reikalams sudaro
ma tam tikras fondas, kuris vadinsis ‘ Unemployment 
Indemnity Fund, iš $80,000,000. Fondą tvarkys komi
sija, susidedanti iš dviejų dapbininkų atstovų, dviejų 
darbdavių atstovų ir valstijos darbo sekretoriaus, kai
po pirmininko. Fondo palaikymui ir išplėtimui į jį mo
kės pusę darbdaviai, kitą pusę valstija. Nedarbo fondo 
komisijai bus taip pat suteikta teisė įsteigti visoje val
stijoje darbo parupinimo biurus, kurie registruos dar
bo ieškančius, ves bedarbių statistiką ir padės bedar
biams susirasti uždarbį.

'Šitokį sumanymą Pennsylvanijos legislaturai teks 
svarstyti pirmą kartą savo istorijoje. Ar jisai praeis, 
sunku pasakyti, * kadangi visoje legislaturoje tėra tik 
du socialistų atstovu. Bet tas klausimas, kartą iškel
tas, nenutils, iki. nebus teigiamai išspręstas.

KEISTA INDIJOS NACIONALISTŲ x POZICIJA
Buvo galima laukti, kad Indijos nacionalistai ne

priims susyk to pasiūlymo, kurį davė Indijos autono
mijos reikale Anglijos valdžia. Jų nusistatymas buvo 
toks griežtas, kad jie ir negalėjo be jokių derybų iš
reikšti pasitenkinimą ta “puse duonos bakano”, kurią 
jiems pasiūlė MacDonaldas. Kova tarpe Indijos vyriau
sybės ir nacionalistų dar tebeina; Indijos kalėjimuose 
dar tebesėdi kelios dešimtys tūkstančių kalinių., Šito
kiose aplinkybėse nacionalistų atsisakymaš^nuo toli
mesnės kovos butų reiškęs kuone visišką jų kapitulia
ciją. ' ./ \

Taigi “šventas žmogus’’ Gandhi, pasitaręs su kitais 
nacionalistų vadais, davė obalsį, kad pasyvio pasiprie
šinimo kampanija tęsiasi. Bet šitą savo poziciją Indi
jos nacionalistų “šventasis” parėmė gana keistais ar
gumentais. Jisai pareiškė, kad, nežiūrint kokia butų 
valdžia Indijoje, vistiek turi būt panaikintos trys blo
gybės-: degtinės biznis, užsienių audimai ir druskos mo
kesniam

Taigi Gandhi yra pasiryžęs reikalauti aukščiaus 
paminėtų trijų dalykų panaikinimo ir ateityje, kuomet 
Indija bus įgijusi pilną nepriklausomybę. Jam ne tiek 
svarbu, kad Indija pasiliuosuotų nuo’ Anglijos valdy
mo, kiek — kad Indijos gyventojai negertų degtinės, 
nedėvėtų svetimų šalįų fabrikuose pagamintų audimų 
ir nemokėtų mokesnių už druską.

Druskos mokesniai, žinoma, yra didelė sunkenybė 
beturčiams. Degtinės uždraudimas yra logiškas reika
lavimas tokiam asketui, kaip Gandhi, kuris nepripa
žįsta net rūbų ir vaikščioja pusnuogis. Bet savo reika
lavimu, kad butų iš Indijos pašalinti svetimų šalių au
deklai, Gandhi siekia atsteigti ekonominę tvarką, kuri 
Indijoje buvo prieš fabrikų pramonės atsiradimą.

To “švento žmogaus” idealas yra, kad Indijos gy-< 
'ventojai patys sau gamintųsi rubus, verpdami ir aus- 
dami namuose, kaip seniaus kad darydavo, ■ pavyzdžiui,, 
ūkininkai Lietuvoje. Neatrodo, kad tai butų progresy
vus idealas. . •

Tečiaus vargiai šitokiam Gandhi’ nusistatymui pri
tars dauguma pačios Indijos žmonių. Indijoje jau yra 
nemenka pramonė ir prekyba, į kurias yra įdėta xlaųg 
naminio ir užsienių kapitalo ir kuriose dirba milionai 
darbininkų. Argi galimą manyti, kad visa tai bus už
daryta ir darbininkai eis į sodžių ūkininkų stubose 
medvilnę bei vilnas verpti ir staklėmis audimus austi?

Tos rųšies nacionalistai, kuriems vadovauja Gan* 
% dhi, gal pasiliks laikui bėgant kraštutinė srovė tauti
niame Indijos judėjimą, kaip peLValdos, partija 
joje,’ bet ekononįinis Indijos gyyenimhs^vargiai vy^t’yĮ 
sis pagal jo receptą.’^. J > Z ' P

VALDŽIA IR BAŽNYČIA TURKIJOJE <
Vakar Turkijos valdžia pakorė 28 senosios religi

jos vadus, kurie prieš kiek laiko bandė’ iššaukti gink* 
luotą sukilimą prieš Kęmalitf .diktatūrą*.

WICKERSHAM’O KOMISIJOS 
RAPORTAS

Gavome iš Washingtono pre
zidento paskirtos komisijos 
.spausdintą raporto apie, prphi- 
bicijos į 
Jungtinėse Valstijose, 
žinoma, nėra t 
medžiagos, kurią surinko* per 
18 mėnesių savo -darbuotės ko
misija, su s George *W. Wicker- 
sham’u priešakyje. Raporte 
yra paduota aštuonioliktas 
konstitucijos' amendmenta^ ir 
Nacionalis Prohibicijos Aktas, 
taip pat trumpa prohibicijos Is
torija prieš nacionalcs prohibi
cijos įvedimą, aprašyta vykini- 
mo budai ir priemonės, vykini- 
mo keblumai ' ir trukumai, ir 
išdėstyta komisijos patarimai, 
o pačioje pabaigoje atskjrų'ko- 
misijos narių nuomonės.

Suglaustas raporto turinys 
jau buvo paskelbtas spaudoje. 
Skaitant patį raportą, įgyji įs
pūdį, kad nė vienas (Wicker- 
sham’o narys netiki", jogei pro- 
hibicija tokioje formoje, kaip 
dabai', gali būt kada nors .sėk
minga. Jos nepasisekimas ir 
kenksmingi 'rezultate* kraštui 
yra nupiešti taip vaizdžiau kad 
raportas tikrumoje yra prohi
bicijos apkaltinimas. Kaipo pa
vyzdį, čia paduosime-'tiktai vie
ną trumpą perskyrimą apie 
prohibicijos vykinimo “ekono
minius keblumus”. Tenai pri
pažįstama, kad neteisėtas alko
holio gaminimas eina pigyn, 
kad tas alkoholis darosi vis ge
resnis ir kjid organizacija ne
teisėtam alkoholio gaminimui ir 
pardavinėjimui tobulėja “spar: 
čiau, negu vykinimo priemo
nės”. . •' , •.

“Bet dar didesnės reikš-

įstatynfų vykinimą
Jame, 

tyrinėjimo

degtinės šmugelio, iš indušt- 
rinio alkoholio neteisėto . su
vartojimo, iš , draudžiamo 
degtinės darymo, alaus viri
mo ir butlėgeriavimo ir iš 

v t ’

gaminimo ir pardavinėjimo 
tų ptąduktų, kurie eina į ne
teisėtą alkoholio gaminimą. 
Šis pelnas daro feajima ^Istę- 
matišką ir organizuotą Na- 
cionalio* Prohibicijos Akto 
laužymą plačia skalė ir tei
kia atlyginimą ne mažesnį, 
kaip svarbiausios teisėtus 
pramonės. Jis daro galima 
leisti didelius pinigus ko
rupcijos, tikslams. Jis statoj 
didelę pagundą kiekvieną; 
kuriam pavesta įstatymo’ vy- 
kinimas ir prižiūrėjimas. Jis 
sudaro finansinę bazę organe 
zuotai kriminalybei”. ;
žodžiu, pelnas prohibicijos 

laužymo yra. taip didelis,, kad’ 
visos pastangos . {Vykinti pro-.

hibicijos įstatymą eina nie
kais.. ’. ‘

< Šis faktas buvo įsiems

Viena iš bolševikiškos prohi
bicijos rųšių yra uždraudimas 
keistiz pas privačius žiAohes 
svetimų šalių pinigus į Rusi
jos rublius. Jeigu turi keletą 
amerikoniškų dolerių, angliškų 
svarų sterlingų arba vokiškų 
•markių ir ųori juos iškeisti ; 
rusiškus pinigus, tai turi eiti 
į yatetybės banką, O banke pi
nigų kursas yra nustatytas, 
Pavyzdžiui, už dolerį4 duodama 
truputį mažiau kaip du rubliu.

Bet tikroji rublio vertė yra 
nupuolusi. Pačioje 
spekuliantai duoda 
tarp 10 ir 12 rublių. Užsieniuo
se rublis yra dar pigesnis. ,Vie~ 
nas Amerikos' korespondentas 
Maskvoje duoda šitokį palygi
nimą:

Berlyne, mažiau kaip už $65 
galima gauti tiek rublių, kad 
Maskvoje juos iškeltus į •dole
rius gauni $1,090. Pagal rub
lio' kursą Maskvos bahke už 
10 svarų sviesto reikia- mokėti 
$7.25; bet jeigu turi įsigijęs 
rublių Berlyne; tai tuos .pačius 
10 svarų sviesto gali nus'ipirk- 
tf Maskvoje už 47 centus. Už 
3 rublių vertės, vyno bonką 
Maskvoje reikia mokėti $1.55; 
bet jeigu nusiperki rusiškų 
rublių Berlyne, tai ta vyno 
bonka kaštuoja tik 10 centų.

Trumpai sakant, Berlyne ru
siškas rublis yrą, vertas 30 kar-; 
tų mažiau, negu, valdiškose Ru
sijos. įstaigose — banke, ; val
džios krautuvėse ir t. t. Oi 
Konstantinopolyje (Turkijoje), 
Kinuose arba Japonijoje rublio 
vertė yra c&r mažesne.

Prie ’ šitokių' aplinkybių atsi
rado puikiausia proga speku
liantams greitai pralobti; rei
kia tik supirkinėti rusiškus 
rublius užsieniuose ir gabenti 
juos į Rusiją, kad ten iŠkeituš. 
į pastovią kurios nors šalies i 

valiutą (dolerius, markes, ster-, 
lingus, Trankus jr t. t.). Tiesa, 
sovietų valdžia * stengiasi šitoi 
spekuliacijai . užbėgti už akių, 
drausdama Rusijos pinigūs ga
benti iš užsienių į Rusiją. J3ęt 
kur yra prohibicija, tenai yra' 
ir būtie,gėrių. Norintieji grei
tai pralobti susiranda įvairių 
kelių apeiti įstatymą.

Vienas kelias tai

Skaitytojų Balsai
L 1^11*11 ll iĮĮI ihtlilIĮ ....... ..............

du rubliu.

Maskvoje 
už dolerį

' Sis taktas buvo įsiems ži
nomas ir be Wickehhąmo ko
misijos raporto.

v. -y. -v

BOLŠEVIKIŠKA “PROrilBlCI-
JA” IR JOS PASĖKOS i ,

U Sovietų.-iRijįjjke daM-l 

g u kurioj e nors' 'kitoj p šalyj ė\ 
Tiesa,’.tenai nėra draudžiama’ 
pirkti1 ii* , gerti , svaiginančius 
gėriinūs, bet visa prekyba y ta 
valdžios rankose, ir privatiniai 
pirkliai. yra aštriai persękipja- 

»Vpldžia ntfstato ' prekėms

slaptas 
gabenimas per sieną? Jisai ^ra 
surištas su’ rižiki Sugautą 
pasienyje; kontrabandininką so
vietų valdžia ghli aštriai nu
bausti, net sušaudyti. Yra te
čiaus ir saugių kelių. Sakysi
me, diplomatiniai kurjerai, pre
kybinių firmų atstovai, užsie-' 
nių laikraščių korespondentai’ 
if; kiti1 privilėįijuotiejf keliau
ninkai ■ g&Ii laisvai važinėti iš 
Berlyno į Maskvą ir' atgal; /įr 
valdžia ju bagažuose kratos 
nedari).. Prisipirkę nž kelis 
šimtus dolerių' Berlyne -rusiškų 
rublių, jie atvyksta 'į Maskvą 
ir, gatma Val&Žios banke^ už‘ 
tuos rublius, dešimtis tūkstan
čių dolerių. .Paskui su doleriais I 
jie: gatli’ vėli keliautai Berlyną 
ir vėl, prisikrovę rublių pilną 
čemodaną, grįžti Maskvon. ‘ Pa
daręs keletą dešimčių t -Šitokių 

.kelionių,fžnfegūs neinepsįsįjūn-į 
t^ Op
Afeot’ į kdrėšpondeht!of Jvmftįs W 
Wqd, j dSjjis ■ MetūS’šii^ip' pą- 
butlegeriavus ■ sovietų valiuto, 
galima sau. užtikrinti linksmą 
gyvenimą visam amžiui. '

Nėra abejonės,, kad šita pro
gai ir nąhdpjąsi daug;eliš žmp-' 
nių: svetinį valstybių pasiiįn-

PANA1T ISTRATl

KIRĄ KIRALINA
ž . v _ > ’

■ - <• ................... ...............r iri ■ -^1

rt—; ji ~n

visa tai - užpakalyj, — mes nu
plaukėme. prie nuošaliai esan
čio tiltelio ir ten sustojome. 
Prie išėjimo lauke, mus turkas. 
Jis priėjo, ceremoniškai nusi
lenkė Kirai ir pagelbėjo jai 
nušokti ant * žemės. Ji tuo bu
vo labai patenkinta. Tas žmo
gus pasižymėjo gracioziškais 
judėjimais ir elegantiškomis 
maherbmis, kurių mes nepa
stebėjome. pas savo nutrūkt
galvius “musafirąs”.

Biėdna žmogau? Širdis, kaip 
ji lengvai apsvaigsta nuo gy
venimo laimės!... Kai^ rites ne- 
galfetome x atkreipti dėmesio į 
tai, kad’ turkas atvyko pasi
tikį! mUs, bet' gudriais sume
timais nebuvo tąsyk, kada mes 
sėdome' į laiVuką?

Bet- jis. pasirodė dar gudres
nis. Jo ramumas, mokėjimas 
tinkamai laikytis ir žila barz
da visai apsako Kirai galvą ir 
ji paprašė, kad mums butų 
leista aplankyti jo gairinį lai
vą; Jis to tik ir norėjo, bet,— 
įsitikinęs, kad grobis nuo jo 
nepaspruks, — 1 j iš tyriausia 
turimų kalba atsakė: 

» /

“Ne ttioj, skaisčioji panele. 
Mano garinis laivas randasi 
anapus upės. Į jį dabar yra 
^kraunamos prekės. O kadangi 
jus neesate pratę prie siuba- 
'yimo, tai pradėtute blogai jaus
kis. Bet greit aš patenkinsiu 
jūsų norą. O šiuo tarpu aš pa
vedu savo laivuką jūsų nuo
žiūrai ir man bus garbė, jeigu 
jus juo' naudositės.”

Taręs tai, jis nusilenkė, pri
dėjęs rankas prie kaktos,- lupų 
ir krutinės. Po to jis įlipo į 
savo laivuką.

Išvertė K. A»

4

Labdarybe '
Lai ir man bus leista labda

rybės reikale žbdį kitą tarti. 
Maloiiu tėmy'ti, kuomet savos 
tautybės reikalais ima rūpin
tis ne valdininkai; ar “Dievo 
pateptieji!*, bet' eiliniai; pa* 
prasti ^piliečiai*' Taf sveiko, 
tautos apsisprendimo idealas 
vystosi, Jo baudžiavos, ar pra
eitų amžių vergijos. įgimtos 
silpnybės, it po Ilgos šašai, 
baigia, nuo musų tautinio 
sveiko kūno nubyrėti. Tiktai 
liaudies pastangomis - sukurta 
kultūra; dailė ir draugijinis 
sugyvenimas yra,, by JiuriOs 
tautos nuopelnas žmonijos ci
vilizacijos dirvoje. Net ąr= 
šiauštoj i žmonijos pavergėjai, 
savuose rūmuose tūrėjo' auk
štos kultūros pažibų, dailės ir 
linksmam gyvenimui priemo
nių ir patogumų. Musų dienų 
mokslininkai, neva mokslo 
reikalais prisidengę, apgrobia 
senovės farapnų kapus, o pa
sauliui aiškina apie “aukštos 
civilizacijos laipsnį senovėje 
buvusį”... Be radio, be tele
grafų, be garu ar elektra va
romų . laivų ar gelžkelių, * be 
lakštytuvų, ir be liaudžiai pri
einamo spauzdlnto rašto; 
burtais, baime ir grasinimais 
liaudis, it, avys, buvo gano
ma. Prakaitu, ašaromis,
T* ‘ ' v.

krauju ir pavergtųjų gy
vybėmis buvo “civilizaci
jos - kuriniai” gąmihami. Ar 
ne geriau, kad kapai užmirš
tyje tą buvusią neteisybę pa
silaikytų? ..Kuomet visiems* 
sveikais gimusiems yra pfoga 
■tobulintis, tai jokię butrtinįi- 
kai nesugebės liaudį fanatiz
me laikyti.. Dar ir musų lair 
kais lietuvis-liuteris; iš Berly
no mokinamas/ niekina savo 
tautietį kataliką iš Varšuvos 
mokinamą. liUterįo.; nekęsti.. 
Kuomet Lenkija sų Vokietija' 
kariavo, liuosanoriij karių, ei
lėse, pirmose eilėse'buvo lie
tuviai prieš-lietuvius, už sve
tinius reikalus, brolis .brolį; 
bežudą. Tautos apsisprendi-; 
mo, ir demokratijos pbalsiams' 
radus vietos liaūdies širdyse, 
gims viltis ir musų gentkartė- 
je persikels kulturįnis gyveni
mas iš musų j sUsipratusių i 
darbininkų’ grinteles,- per ben
dros organiząčijoš labdarybės' 
pagalbą, ' z ...?
f žinoma;’ valia puęilikti fa- 
natižme, ir iki amžiaus pabai* 
gai, baudžiauninku bdvjus' ir 
haudžiaųninl^autL’ Tokie;: ii 
rudelį; vėjo nešjojanii medžiui 
lapai prie* idėjinio; viltį augi
nančio darbo netinka; skai
sti idėją, visai > tautai palaimą 
‘žudanti labdarybė, .nūo; pažan-- 
gos kelio nebus nustumta. 
Kapavasaris atkfirtbtihai,: 
metas į mėtą v atgaivina gani'' 
tą, taip ir labdarybė, bus mu
sų taūioš • pąpubšūlų' ir aukš
tos kuituroš atšiekimo laips- 
niu. Jeigu niusų tautoje nėra 
viet6s: beūjlęai org^nįzųotai 
lafijĮfiirylfe li^kwe f prie 
civiii^u dttjs ta^fipj^gūięši. Už
|taudies'’<nekhltūi4ngUmą, 20to 
aiūžiūus vidujė, vadai^yra kal
tininkais. Pamylint liaudį ir 
labdaringos organizacijos pa
galba, į viena gentkartę gali
ma visus ’ sveildtS tautos / na- 

radiod teatro ■ ira^išto įšr-

“aš

(Tęsinys) z
“Ab tu turkas? Tu labai ge

rai kąlbi turkiškai.” 
. “Ne,” atsakiau aš, 

rumuųas.”
Jis ilgair mandagiai ir drau

giškai klausinėjo manęs, bet 
aš ne į visus jo klausinius tę- 
atšakiau. Vienok jis man jiati- 
kd... Ak, kodėl tada nenujau- 
$au nelaimės?.., *

Prieš mane stovėjo1 niekin
gas žmogus, kuris, suardė gy
venimą ir man ir Kirai: Na- 
zimas Ėfendi, gairinto laivo 
savininkas ir gyvojo tavoro 
pristatytojas. O tokių* tais lai
kais buvo daug.L

Vargu -kas butųv galėjęs 
mandagiau apsieiti su mani
mi kaip tas niekingas sutvėri
mas; jis laikėsi ramiai, rįiii- 
tai. Atšisveikindairias su ma
nimi ir eidamas į savų valte
lę, kuri’ buvo išklota kilimais 
ir apdėta" paduškoniis, jis vi
sai* šaltu tonu pareiškė:

“Jeigu tu kada rio^s užsima
nytum,- —vienas arba kartu su 
seseria,—pasivažinėti po upę,— 
tai jus galite liuosai- naudotis 
mano valtele”.

Jis- pašaukė savo irklininką, 
arabą, davė jam įsakymą" ir 
nuplaukė upe. Pasiūlymas ma
lte, labai’ nudžiugino ir aš gai
loj aūsi; kad tuoj nepasinaudo
jau juo. Bijojauš, kadr dau
giau' flebesusitiksiū su turku.

Aš, kaip galvos netekęs, nu
bėgau prie viešbučio ir lipdar 
ma laiptais pradėjau Kirai’ 
jsiąsti bučkius, kuri sėdėjo, 
•prie lango. .

/‘Tu linksminiesi’ ir palieki 
mane vieną nuobodžiauti!”.. 
' “Rytoj’ tu- galėsi linksmintis,, 
kaip* kunigaikščiute, bėjo val
telėj !” :i surikau aš, bučiuoda
mas Ją. • ;

Ir kvapą gaudydamas, aš pa
pasakojau jai apie savo atiden
gimą. ;■ j

O, kodėl ji nebuvo labiau su- 
brehdūsi, labiau patyrusi, negu! 
aš!.. Ji godžiai^išklausė mamr 
pasakojimą ir, nuo minties' 
apie plaukio j imą Dunoj u, tiek. 
heteko galvos, kad tą naktį ne
galėjo miegoti. . \

Visą sekamą rytą ji puolėsi 
•ir puošė mane. Apie puslau- 
'dienj mete nuvykome į pakran
tę ir pamatėme valtelėj arabą, 
bet turko nebuvo.- Kirą drąsiai > 
paklausė: •
. “Tu gavai įsakysią pavaži
nėti .mus?” , : >

“Taip”, atsistojęs atsakė irk- 
lininkas.' '

Ji pribėgo priei tiltelio ir į- 
šoko; kdip elnias, > j valtelę; Sek
damas paskui ją;/aš girdėjau, 
kaip vieiįaė- rtiano užpakalyj! 
štdvihčių^ irklininkų pratarė žo-? 
džinsų kurie paskui* ihan dažnai: 
prisimindavo' mano nelaimėj:
• “Nieko'sau paukštukai” 

? -Aš- perdaviau* -tuos žodžius' 
Kibai, prašydamas paaiškini* <

v
.“Ar mažai ’ ką kalba kvai- 

M”,‘ Jirtš»liėvjL Pūtė mažas 
vėjalis ir mes pirmą kartą - 
paragavome“ saldumą plaukti'

laiveliu; 
musų įr 
siūbuoti.

Tu netikęs vaike”, tatč ji.
i čia

liniukais. Pamylint liaudį ir 
h ■ ... -- 

ma visus

gniriniu 
Krantas^ tolinosi nuo 
staiga ; ėmė 
Kirą išsigatfdin 
' “Neplauk V upės 
Laikykis kranto! 
'šilko’vąifąj 
krantą. Ant kalnelio pasirodė 
inusų namas, kuris buvo pa
niuręs ir apleistos, šalia jo 
$dgsojf * viešbutis5 šu .atidary
tais langais.t Laivukas iš lėto 
^liaužė prp j uos, v pro f j udaptį,

i ri'flf j n ei,mm T, trttflnasg
ph&nkyikės priėhibiiėmiši auk
štos- knltūroš žlitonėiiūš išaūk- 
lėti. : •
‘ abi ranki keliu už hib- 
dhrybėš' organižft'STimą.
• ‘ X A. Rtiikcai^asi M: D.

vidurį!...
.Arabas pa

mes sugrįžome įį

Tas naujas sumanymas pri
vertė mus užmiršti motiną, tė
vą; dėdes, musafirus ir patį 
Dievą. Mes atsidavėme su ku- 
nu ir dūšia valiai mūsų suve
džiotojo.- Tris dienas paeiliui 
mes plaukiojome Dūnoju, drjs- 
dami kiekvieną kartą nuplauk
ti vis- toliau ir toliau, ir vieną 
gražią’ dieną nuplaukėme taip 
toli, kad višai nei nepasijuto
me, kaip atsidūrėme kitoj upės 
pusėj; Ant galo, musų smalsu
mas buvo patenkintas; mes 
įžengėme į gairinį l&ivą. Tai 
btiVū* didelis ir naujas laivas. 
Dervos kvapas mums užėmė 
nosį J ir mes nieko nesuprato
me iš arabo paaiškinimo apie 
tai, kokią rolę lošią gairės ir 
kiti dalykai? ' v

Nazimas Frendi priėmė mus 
puikiausioj kajutojz-salione. 
Mes dar niekuomet nebuvome 
matę tokio turto< rytinių- kili- 
mų^ vario; išsiūtų auksu paduš- 
kų, ir ’tokio didelio ginklų kie
kio: šautuvų, kardų, pištalietų, 

kurie buvo papuoš- 
auksu ir dramblio 

aromatai 
apdengtų 

kilimais sienų kaboj o,-s- garbin
goj vietoj, —sultano Abdul 
JtfedŽido paveikslas ir Turkijos 
emblema, o . toliau, rėmuose iš
sireiškimai iš Korano, parašy
ti arabiškai, ir nepaprasto 
įumo odaliskų* paveikslai, ku
rie atkreipė 'KirOs dėmesį, ir 

’ji sušuko:
; “Kokie jie gražus!” ’

“JQs ne mažiau graži, kaip 
tos odaliskos, panele,” . atsakė 
turkas: \ «

Mums atnešė gardžiausių py
ragaičių, kavą papuoštuose “fi- 
lidžanuose” ir puikiausius kali- 
janus-./ ’ .
H U7'T ^ us dauĮI^u)

“KOVA’\^etuvx>slsociaL 
demokratų užsieny laikraš
tis. Galima gauti “Naujie
nose”.

jataganų,— 
th Sidabru, 
kaulais. Nežinomi 
dilgino nosj. Ant
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BEDARBIŲ ŠELPI
MO KOMITETAS

Ofiso adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPAN Y
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Ofisas atdaras 

Panedeliais, Seredomis ir 
PStnyčiomis

Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 
tiktai

Atsakymas “Teisy 
bes Jėškdtojui”

Gavome laišką iš “Teisybės 
Jėškotojo”,- kuriame sako, kad 
$5.00 aukų skirta Bedarbių šel
pimo Komitetui turi būt ne 
njio Rytinės žvaigždės Kliubo, 
bet nuo moterų grupės, kurios 
buvo laimėjusios tą dovaną 
Rytinės žvaigždės Maskių ba
liuje. /Rytinės žvaigždes komi
tetas norėjo, kad moterys pa
liktų tuos pinigus už baro, l^et 
jos paskyrė $5.00 j Bedarbių 

1 Šelpimo Komitetą ir $5.00 per 
“Vilnį” į Bedarbių Fondą.

Čra' reikia pažymėti,' kad 
$5.00- gauti' į Bed. Šęlp. Komi
tetą ir originalia raštas buvo 
patalpintas “Naujienose”. Tq- 
del ne musų kaltė, kad ta mo
terų grupė klaidingai buvo pa
rašiusi apie tą auką.

Šiuomi atitaisydami tą klai
dą širdingai dėkavojame tai 
grupei moterų, kurios JjaVo lai
mėtą x dovaną paskyrė bedar
biams.

J. žymontienė.

buvo 1918 metais; Dr. Daujo- FinrArAC 
tas yra čia gimęs ir augęs ir vlllvrlvyM ĄllllvO
mokslus baigęs. Pradžioj ir lie
tuviškai x ia’bai subirai kalbė
davo, o dabar kas t kita. Turbūt 
tai daug pagelbėjo, nes apsi
vedė su tikra lietuvaite p. Ja's- 
kunų duktereur tas 5daug pri
sidėjo- dėl lietuvystės, nes p. 
Jaskunai yra ggri lietuviai, tad 
ir suamerikonejusį žentą pa
darys geru lietuviu, o tai labai 
puiku, nes Dr. Daujotas yra 
populiarus ir energingas dak
taras. Daktaras lietuvis, gyve
nantis savo tautiečių tarpe, yra' 
didelė nauda ne tįk kaip pro
fesionalo bet ir kaip 
šio.į

Dr. Daujotas tūri ofisą Mi
liausko name, 14th 
Avė. Visi tą vietą gerai žino.

Thompson pradėjo sa
vo cirką

kulturne-

St. ir 49

Cicero

Pereitą savaitę > čia buvo kas 
tokio nepaprasta: daugybė gai
srų. Penktadienio vakare ar
ba' naktį sudegė bučerne .p. 
žilvyčio, 14 ir 49 Avė.; bučer- 
nę laikė lenkai. Subatos nak
tį buvo net keturi gaisrai, ir 
nors maži tačiau padaryta nuo
stolių,/ o ugniagesiai tai ir la
bai nuvargo, nes nebežinojo 
net kur pirmiau bėgti.. Kas 
nors darė4 nedorus šposus.

•  i
Pirmadienį, vasario 2 4dr> die

nos metu čia Užplūdo nepa
prasta .ša'ika žmpnių, niekam 
nepažįstamų, kurie pasivadinę 
“bedarbiais” ir sakydami, kad 
jie moką taksas užsigeidė nau
dotis sau nepriklausomomis į- 
staigomis, bet kaip ne vieti
niai ir vietos negavo; kaiku- 
rie buvo mandagiai nugabenti 
susipažinti su Cięero 
mis. Taip ir reikia.

Pereitą pirmadienį Chicagos 
majoras “Big Bill” Thompson* 
pradėjo savo prakalbų kampa
niją. Jis mat “runij'a” ketvir
tą- kartą į majorus. . ■’

Pirmas mitingas buvo Gort 
teatre, ant Randojph styeet. 
Thompsonas atjojo ant arklio, 
o ‘ant asilo, jojo neva jo-opo
nentas Lyle ir ant mulo kitas 
jo oponentas Ąlbert. Pats 
Thompsonas rankose laikė pa- 
Vadžias, kurias demonstravo 
sakydamas prakalbą ir juokin
damas žiopsotoj us.

Cirko mėgėjų šioje .šalyje ne
trūksta, Tr Thompsona's turė
jo ne tik pilniausi teatrą “pub
likos”, bet minios' stovėjo gat
vėje, netilpę į salę, ir -tenki
nosi tuo, kad galėjo pasižiu*- 
reti į Thompsono atjotus ark
lį, asilą ir mulą. ' . /

imti Cook County 1931 nletų 
taksų varantus,, be kurių vai-; 
džios Įstaigos negali apmokėk 
ti savo valdininkams algas. ■

Apskrities valdyba' vakar pri
ėmė rezoliuciją, kuria žadama 
suvienodinti ir' panaikinti ne
reikalingas valdiškas i įstaigas.; 
Tokių yra apie 32 įstaigos.

Kazimieras Čaplinas 
Chicagoje-:

Graboriai

įstaigo-

buvo
vement Kliubo z susi

rinkimas

šiandien vakare 7:30 vai. p. 
Lukštienės svetainėje^ 15tli ir 
49 Avė., įvyksta Jųiproveipent 
Club susirinkimas savo n)ie§- 
telio reikalams aptarti. Visos 
tautos juda, bruzda, ypatingai 
čekai, nes jie čia už visus ga
lingesni' ir jiems viskas leng
viau laimėti, todėl kad jie ne
snaudžia, o veikia visi iš vie
no, be pažvalgų skirtumo. Ko
dėl pas mus to negalėtų būti?

Deja, vargiai kada nors bus 
pas mus vienybė, gal tik ta
da kai jaunoji kartą užaugs 
ir užims musų visas vietas. 
Pas mus iš senovės įsišakni
jusi vergiška dvasia nepasiti
kėti sau ir «avo veikėjams, ir 
dėlto nieko negalima gera lauk
ti. Tik taip sau trinamasi ir 

, svetimtaučiams pataikaujama.
Bukite visi susirinkime ir tė- 

mykite veikimą. LJus raportų 
iš Kliubų tarybos, tai yra iš 
visų tautų veikimo. ^Svarbu vi
siems. Kliubietis.

/

Pirmadienio ♦vakare 
Aušrelės susirinkimas, 
svetainėj. Vaikučiai gražiai la
vinosi, rengiasi prie savo va
karėlio vasario 14 d. Geriau
sių pasekmių. -

Lietuvių Republikonų Kliu- 
bas turėjo susirinkimą Lukš- 
tienės svetainėj. Susirinkimas 
buvo neskaitlingas. Įstojo nau
jas narys, Antanas Ambroząi- 
tis, groserninkas, 1437 So. 49 
Avė. Be to dar įstojo vienas 
kitas senas gyventojas. Turė
tų’ stoti daugiau, nes jei taip 
bus prieš rinkimus, tai lietu
viai vėl ne kaip pasirodys, o 
paskui besusiprasti bus per-vė
lu. Jei norime ką laimėti, tai 
reikia dirbti-neatsileidžiant ir 
nesivėlinant. •

. “N.?* Rašė jas.

Riftidonasis Kryžius^ 
’ maitina 800,000 

žmonių:
Amerikos Raudonasis Kry

žius maitina 21 valstijoj - viso 
800,000 bedarbių ir pereitos 
vąsaros sausros paliestų žmo
nių. Sako,, greit maitinamųjų 
skaičius sieks milijono. *Raud. 
Kryžiaus atstovai, sako, kad 
per 50 metų nebuvo tokio pri
spaudimo, kokį dabar randa 
plačiuose gyventojų sluoks; 
niuose, kurie neturi ne tik 
maisto, bet. nė drabužių,' ne 
lėšų gydykloms nusipirkti,.
Chicagos suvargusiems Raud. 

Kryžius skiria $940,000. čia 
tomis lėšomis valdo Samuel In- 
sull, kaip Raud. Kryžiaus sky
riaus pirmininkas.

Panaikins 32 valdžios 
įstaigas

Nesenai susektas faktas, kad 
Cbok ‘ ’Couiity1 pereitais metais 
turėjo nuostolių $156,405,500 
dėl tos priežasties, kad per
daug visokių valdiškų įstaigų 
prisisteigė ir visos lupa iš gy
ventojų mokesnius, da’ro išlai
das ir graftus. Dėlto kilo di
delis piliečių nepasitenkinimas. 
Springfieldui patiekta reikala
vimas pertvarkyti visą mokes
nių sištemą> 'panaikinti visą 
eilę, valdiškų įstaigų,x ypatin-. 
gai, pašalinti taip Vadinamus 
ofisus board df review ir board 
of assesSors. Bankai atsisakė

I -- -------------------------- • '

Vakar - pravažiavo Chicago 
garsus Amerikos , juokdarys 
Charlie Ghaplin ir papasakojo 
apie saVo pažintį su garsiau- 
siuosu pasauly ' mokslihjntu‘ 
Albertu Einstein iš Vokietijos,’ 
kurs atvažiavęs į Hbillywood: 
apsilankė į Čaplino naujai tik 
pagaminto filmo’ “City Lights” 
įemonstraciją.

“Je, tai buvb smagu”, pa
lakė Čapliną^, “Sėdėjome, 
Jdouna's ir ^mokslininkas, žiurė- 
dtai 4 filmą, karta'įs juok- 
jdami'esi, kartais žiovaudami”, 
bet sako, ” Einšteinas retkar
čiais ir ašarą nubraukdavo.

Nąujasiš Čaplino filmas “City 
Lights”’ yra tikrai naujas; ten* 
yra tik vaidinimas ir muzika, 
nėra jokių .kalbų. Muziką pa
rašė pats Čaplinas. Jis “ialkies” 
pemėgsta. ” ' •...

• J • ,  , ■ ■ J. * >

Žvejojo revolverį upėj! 
minios tėmijo _

. Pirmadienio popietyje a'pie 
3:30, Naras Kari Kun^sen lei
dosi į dugną Chicagos upės— 
rivės, prie So. Halsted tilto 
(tarpe Archer Avė. ir 22 -gat
vės) ieškoti revolverio, kurį 
įmetė Peggy Smith, 25 metų 
moteris.

Buk tuo revolyeriu Thomas 
De Sett iš Maywoodo nužudęs 
James Carcoran policijantą 25 
d. lapkričiu 1930 metais.

. Jiems taipgi yra užmetimas, 
kąd jie buvo valdiniai pagarsė
jusio paleistuvystės urvo pilie 

i 2904 Prairę Avė. ' leškojiriio 
vietoj buvo pati Peggy Smith, 
policijos viršininkai, laikraščių 
fotografai ir reporteriai;

Ješkbta revolverio geresniems 
prirodymams, bet jo nesurasta.

—Korespondentas

Graboriai

■a'pie

Ketvirtadienio vakare bus 
paprastas Spulkos mokesnių 
priėmimas. Kurie dar nepradė
jote laupyti, dabar galite pra
dėti, tai skaitysis nuo Naujų 
Metų. Pirmas bertainis yra šie 
trys mėnesiai. Klauskite pas 
sekretorių, Lęo. Švėgždų, 4917 
W. 14th St. « .

Frank Grublis savo saldai
nių ir šaltosios krautuvę per
kelia naujoji vieton ant 4906 

. W. 14th st. Vieta graži, švari, 
linkima gero pasisekimo.

D. Lcvanas buvęs insurApce 
agentas įato'o bizniu, Tce 

rrF Parlor. *Ar* bus leng
viau negu apdraudos pard^vi 
.nėjimąs? Na, vis tik pardavi 
mas. . ' . ■ - ';

P. , Žebrauskas, ,1409 'South 
49 avė., senas biznierius, sir
go visą savaitę, bet nepavo
jingai, tuojau bus sveikas. Da
bar < visur siaučia “flu”, tą pa
reiškė1 Dr. Daujotas, f sako tu
riu daugybes pakvietimų ir vi
sur daugiausia “flu”, laimei 
yra daug lengvesnė ne kaip

GARSTNKITĖS 
NAUJIENOSE.

MAŽEIKA z 
šiuo pasauliu . 
11:25 valandą 

sulaukęs apie 90 
gimęs P*avalčiu-

_____ ______________ Paliko 
didcliaWl nuliudime 5 sūnūs —• 
Vincenta'! ir Julijoną •— Chica-

”J ^‘^es Barre; ’Pa. irf 
Pittsburgh, Pa., dvi duk- 

Agotą ir Julijonį Waisin- 
■, Baitimore, Md., marčias 

Kūnas pašarvotas,.

KAZIMIERAS
Persiskyrė su 

vasario 3 dieną, 
ryte, 1931 m., 
metų amžiaus, 
kių kaime, Simno parap., Kalvari
jos apskr., Suvalkų rėd.

Vincentą^ ir Julijoną - 
goję, Antaną — 'Detroite, Fran 
ciškų 
Joną 
teris 
goff. 
ir gimines .
randasi J. Lulevičiaus koplyčioj, 
3103 S. Halsted SU

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 'va->* 
sario 6 dieną, 8 vai. ryte iš kop
lyčios į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią/ kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš

* ten bus nulydėtas į Šv. ,Kazimie‘- 
ro kapines. v

Visi a. a. Kazimiero Mažeikos 
giminės, draugai ir pažįstami* esat 
nuoširdžiai kviečiami ' dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti .jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, '
Sunai, Dukterys, Marčios 
ir Giminės.

Ląidotuvėse patarnauja -grabo
rius J. Lulevičius, Tel. Victory 
1115.’

ALBERTINA RUIKIENĖ

/ Persiskyrė su šiuo pasauliu va- 
jsftio 2 dieną, 3:30 vąlandą po 
"piet, 1931 m., sulaukus 69 me-i .
tus amžiaus, gimus Barstyčių mie
stely,. Mažeikių apskr. Ameri
koj išgyveno 22 metu$. Paliko 
dideliame nuliudime sūnų Joną, 
marčią Agotą ir gimines, o Lie
tuvoj seserį . Kotryną Sauletaitę ir 

.gimines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 12331 Emerald Avė., West 
Puilųian.

■ - ‘ , -

Laidotuvės Įvyks pėtnyčioj, va- 
sario 6 dieną, 8:30 vai. ryte iš, 
namų į Šv, Petro ir P'ovilo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlibriės 
Vielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. " ‘

» • •> * '

Visi a. a. Albertihos Ruikienės 
giminės, draugai ir pazįstMmi esat 
nuoširdžiai kviečiami ' dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti .jai paskuti-, 
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę įiekame,

~ Sūnūs, Marti ir Giminės: ■ ■

Laidotuvėse patarnauja > grabo-;- 
rius Radtius, Tek Canal 6174.

<*

Lietuviai Gydytojai

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

' Tek Roosevelt 2515 atba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
I '

' SKYRIUS:
1439 S. 49 Court, Cicero, III.
r Tel. Cicero 5927

-----  p -------

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, 5 kad? neturime , iš
laidų. užlaikymui sky-

' 3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

- -------O—— i’ '?

. Pbone Canal 6222 \

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURdAŠ 

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

^Telefonas Republic 7868

Įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822

DR. W. ,F. KALISZ
1145 Mitivaakee Avenue

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

Nedėljoj pagal sutartį

i

v

Lietuvės Akušerės

13

Į-, Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 S. HalsteJ 

* Telefonas^ 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

St.

MRS. ANELIA K. JARUSH
PhysicaĮ Thėrapy K Midwife

n ' Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

■ i >
■ 'i Phone 

Hemlock a
Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
t. t. Moterim ir 
merginom patari- 

.mai. dovanai. -

9252

prie 
duodu 
electric

Akiu Gydytojai •

» Telefęnas Yards 1138 •

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas ,x
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius . visokiems 'reika
lams. Kaina- prieinama

19 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSfi, OPT.
Lietuvis akių specialistaŠ
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo; svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamu 
akių karštį, nuima kataraktą^ atitaiso 
trumparegystę ir , toįiregystę. 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 I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

, Phone , Boulevard 7589
—w_<)..■->

BUTEU S V 
Under.taking Co.

P. ,B. Hadley' Lic. 
koplyčia dykai

710 West 18th Street
■ TėF Canal 3161 * *

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicago j'

1646 W. 46tb St.

Telefonai1 
l 

•' Boulevard 5203

BoiNevard ,8413 

1327 Šo. 49tb Ct< 
• • • .

Telefoną* 
cicero 3724v

B

f

Seno JKrojauS'j
GYDO VISAS LIGAS* VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSTSENRJUSIOSir NEIŠGYDOMOS JOS YRA . 
Specialižkai gydo ligas pilvo, plaučiu, inkstą ir puslčs, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žąlzdas, retunatiziųa. galvos skausmus, skaus-* 
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. ? 
Jeigu .kiti negalėjo jus iigydyti, apeikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir ižgydi- 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
puo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v.I ° 4200 We»t 26 SU kampas Keeler Ave», Tel. Crawford 5573

Daktaras
Kapitonas

I Speciąlistas iš . j

‘I WI$SIG,

Tel. Yards 1829 ' * \

DR. G. SERNER 
LIETUVIS • 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,

8

- — .— i o-«<>■- u-

Duokite savo akis išegzaminuoti' -*•

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

L Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 
.,l kampas 47 St. 
Tek Boulevard 6487

-■■‘-‘r ■■ ■ .............................

J. LuleVičius
GRABORIUS iR 

BALŠAMUOTOJAS
Patarnaiiju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

demiška koplyčia x 
’ - veltui/, . / 

3103 S. Halsted St.
Chicago, 111.

Tek Victory M15

Lietuviai Gydytojai

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

• Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12'vai. dienos jr 
nuo .6 iki 9 valandos vakare

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

z OFISAS
4729 South Ashfand Avė., 2 lubos 

chicago; ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

'Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą* 
-C. OFISO VALANDOS:

Ntoo' lO' iki^lZ vai, ryte,; nuo 2 iki 4 
yaf. po pietų* ir'nuo‘7 iki BtJ’OivaL 
vakaro.^NedėlJ nuo lO^iki ‘12 v.:dUną 

■’ Ptione Midwa/ 2880 : 1 .
į———i i. n ■■■ i n

• Office Phontf Canal 4912 ‘

Rezt 6600 South Artėliau Avenue 
Phone Prospect 6.659 

Ofiso Tel, Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

*A. M0NTV1D, M. D.
1579 Mihoaufiee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Valu 1 iki' 3 po pietą, 6 iki 8 vak.

' ' Tel. Srunstvick 4983 
Namų telefonai Brunifvick. 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939 < '

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va «dos:< <

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. STRIKOL

LIETUVIS , ’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

atidarė, antrą ofisą (su Dr. Lauraičiui 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nn 2423 West Marguetl 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. Rez.- 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. * Nedėliomis tik pagal sutartį.

Ofiso telefonu tfVĮrffinla 0036 
Bez. Tel/Van Buren .6858 • y

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos.il ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro., NedGliom nuo 10 Iki 12 0e« 

m>.- Namų ofisas North Slde 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 Iki 0:30 ■ vakaro i >

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

. * a.
Tel. Lafayettė 4146- ,

VALANDOS: ' 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakarb

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,

1900 So. Haljted St.
■ Rezidencija: r

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po l»iet

Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazhuskis
Dentistas » 

4712 South Ashland Avė.
Td. Boulevatd 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro:
« Residence - Phone Hemlock 7691

Phone Boulevard 704'2 '

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St.' Cantd 2330 
Ofiso valands -2 iki 4, 7 iki 9

* Nedėlioj pagal sutartį

Phone BouleVard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. ; 342T South Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 2 po pietą, 
‘. nito 6 iki 8'• vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

-* . • .

■ įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- Iš RUSUOS -

Geyi* lietuviams žinomas per 25 mė^ 
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias if -chroniškas ligas vy
rų, moterų, ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.
' , Ofisas ir Laboratorija: •
1025 TV. 18fh Si., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—-12 pietą ir 
nuo* 6 iki 7:30 Vai. vakare 

' , , Tel: Canal 3110“
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolpb1 6800

DR. M.' J. SHERMAN 
gyuYtojas irs chirurgas ♦ 

Office 17 24 fSo. LoOrnii Sf. 
kamp. 18 ir Blue IsIand Ąve.

Val?nd6$t L0 to 12 A. 2 to 4 
U 7 to 8:30 P/ M>.

Telefonas Yards 0994

t. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue' 

Ofiso valandos:
io 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12

Rez. Telepbone Plaza_ 3202

• Rezidencija Tek Midway 5512 Ir
Wilmette 195

Ralph C.' Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 17U-0241
* Valandos: Panedeliais ir Ketvergais

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexcl 9191

DR. A. A. ROTH
Rūtai Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišką? vyrišką, 
vaiką ir visą chronišką ligą 

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

Valandos) 1—;3 po pietą, 7—8 • vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

? v Advokatai .

K. GUGIS
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

- vakarą, išskyrus ketyergą 
Nedėlioj. nuo 9* iki 12 ryto

A. A/OLIS
R. A. VASAĘLE

X (VASILIAUSKAS) k 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street 
Room 1701 •’ Tel. Randolpb 033Jw- 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak viL 
3241-S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

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

... a . . . .... — ......... . .............. . ■ ..

Pbone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St.
Vakarais nuo 6 iki* 9 vak 

Pbdne Boulevard 3697 
3315 South Halsted St

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vak kortuose — nuo 3 iki 9
Subatomis< nuo 9 iki 9

52 East 107th St
kampas Michigan Avė

Pullman 5950—namą Pulk '6377 
Miesto ofise pagal sutarti

Tek

127 N. Deafborn Št
Ketvergais ofisai uždaryti.

i

i

1 ^ątarnau- 
if i pigiau, 

negu* kiti todėl, < kad 
■ priklausau' prie gra

bų išdir^ystės.
OFISAS:

668; W.18th Street 
fd. Canal 6174 i 

SKYRIUS:
3238 & Halsted St

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

Tel.> Kenwood 5107 
'VALANDOS: ./h- \ i .. i i

i < ■ s į nuo 9 ; iki ‘ 11 valandai * ryte;
nuo 61 iki ’8 • valandai įvakajfc 

apart šventadienio 'it;'ketvirtadienio.^.
------------Ofiso ir Rez. Tel. Boulev«yrf 5913

DR. A. J BERTASH
, 3464 South Halsted Street >

' . ? '■ •' •- ' ’‘4 ' "• *.*” ..

Ofįso valandos nuo 1 iki 3 po pietą ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakare. .

John Kuchinskas
Lietuvis. Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt S t.

Telefonai Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nUo 9 iki 6

A A SL AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vjdurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. .
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso TeL Central 2978 

Namą Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarai 2151 VV. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tek Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS *

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

TeL Prospect 3525
-i*.......................................    -.............—........ —

Paul M. Adomaitis
, Advokatas

Ofisas vidurmiestyje , 
Room 2414

One North La Saite Bldg^ 
OneCNottb La'Šalie St.

I (Cor,t La Šalie and- Madison Su.)' 
: Ofieo Tel. State 27041'14412 f
. ’Z. .. .... ...... .....  ‘II——u - ■■

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4031 So. Ashland Avė. . 
Tel. Boulevard 2800 
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Po truputi
Kaip matyt, žmonės net die

ną nemiega. Visi užsiėmę ki
tus mokinti. Ana Sandaros My? 

-kolas mokina Vienybės kvašis- 
tus ir l.ste- kokiu mediniu pin
klu brauko skersai jų sustin
gusius sprandus. Vienybės kva- 
šistai vėl pilavoja* sandariečius, 

, ir sako kad sandarječiai nuvarę 
keletą gerų patriotų ant kartu
vių! Vadinas, sandarieči’a'i nu
varė, o fašistai pakorė. Ko čia,

* rodos, reiktų dar b Artis?

<■ imi ii 'i <>ww'»ii‘i m.»i i » ........... ..ii.ii.‘.

upėj: atrado viėho senovės (iš
nykusio gyvo sutvėriiiio tauro 
ragus. Ęet kada klerikąlai vai-' 
dė pietiivą? tai visi kunigai bu
vo raguoti. Paskui kai pradėjo 
prabaščiai, v pralotai ir vysku
pai badytis su “tikraisiais tau
tininkais”; tai ragų pribiro ne- 
lygihant Afrikoj' 'slonių ' ilčių. 
Butų gera,, k£d Lietuvos pilie
čiai. surinktų.,tuos ragus,^xgal 
butų pelningesnis eksportas, n(e 
kaip dabar kad yra ‘ bekonai” 
ir kiaušihiai.’

bekonai’’

pasaulyje 
tai salu- 

kė, kurią valdo vienos moterys. 
Tai.ne tiesa, yra dvi tokios ša
lys: antroji yra Lietuva, ku
rią valdo dvi moterys — Sme
tonienė ir Tubelienė,. ir abidvi 
seserys. ' •'

K.r.

O ilžgAVėliių ■ • vakare musų 
“Tautiškų Kėserų” antradienį 
vasario 17 įvyksta pasilinks- 
miuimąs, irgi toj pačioj sve
tainėje. Reiškia, vėl paužšime.

'Į 1 (. ___ Į Į -f

• Žmones kaip tikintieji taip 
ne pasipiktinę “Bedarbių0 mi
tingu $v. Antanp bažnyčioje—- 
žiūrėkite, “Naujienų” antra- 
jdienio^ laidoj, vasario 3 d. 5 
puslapyje. — Reporteris.

. NAUjlENOS, Chlčaž
ii ■ ».• i "I,. . iį<iiwiImį»»ii*i i . įij1

būs jaiildausijls ^’pnęertrrs,ko
kio d a r i k i šiol R osela r t dę nie
kada' nėra buvę, o kainos ti- 
kietų labai žemos, Miesto tįea- 
truose reikėtų užmokėt po du 
doleriu ir daugiau, tai visiems 
liėtuyiams verta painntyt šį 
koncertą; \ \ < . ..

/ Korespondentas; ,

Sako, kad visąme 
yra tik viena kokia

1 /

Bridgeportas
„ . ■ .. y

Lietuvių - Politinės Orgapizii-ci- 
jos Cook County sustirinkimaš

Dirvos •‘ vaikelis minko Tėvy
nės VyVaičiui užkulnius, ir vis 
prašo į talką prieš Naujienų Gri
gaitį, bet vaikas vis pasilieka 
vaikas, — nemato, kad p. Vi- 
taitis turi pilnas rankas “over- 
taimių” su vienu tik savo Ge
gužiu, kur čia dar’ atliks laiko 
svetimiems.1

Pust a p ėdi s

18-tos gatves apie
> Tinke

savo

Kas sakė, kad lietuviai -ne 
diplomatai. Vienas. Chicagos 
tautiškas laikraštis ką tik pa
skelbė, kad jo generalis sekre
torius “paliuosuotas iš pareigų 
dėl nesveikatos”, tuotarpu kai 
tas vyras ką tik sugrįžo iš Ry
tų ašygalio pėsčias ir pats sa
vo kojomis. Liga, diplomatiškai 
tariant, reiškia' tokią kombina
ciją, kuomet ką nors pirma iš- 
fajeruoja ir tik vėliau jam apie 
tai pasako. •

Jauna moteris peršovė 
. ' vyrą.

Užvakar apie 11 v. ryto Sta
sys Gelumbinės įgyvenantis su 
savo jauna pačiute 2126 South 
Halsted St. tapo netyčia savo 
pačios pašautas. Pasakoja, jog 
Stasys Gehimbinas parsinešęs 
iš savo tėvų revolverį norėjęs 
pamokyti savo jauną pačiutę 
kaip šaudyti ir neilgai trukus, 
įvyko bandymas ir pasekmės: 
Jauna Stasio pačiutė atsidūrė 
belangėje, o Stasys Gelumbi
nės nugabentas Cook County 
ligonbutin. t — Reporteris.

Viena didelė tautiška orga
nizacija Chicagoj išrado būdą 
kaip nuo skolininkų atsikraty
ti. Tas išradimas kol dar ne- 
užpatentuotaš, galimas viešai- 
paskelbti, jis yra toks: ofise 
sėdi žmogysta su gumine terle, 
sėdi ir nieko kito neveikia. Jei 
organizacija tau liko . skolinga, 
atėjęs gali per terlę užvažiuo
ti, ir tokiu budu visos sąskai
tos išsilygina — davėjas gauna 
savotišką satisfakciją, o orga
nizacija jam nebemokax skolos. 
Pirmas išbandymas, sako, pa
sisekęs kuo puikiausia.

Cicero
_____ <__

Pereitoj iš pėtnyčios 
batą apie 2 vai. naktį nežino
mi piktadariai išmušė langą, 
įmetė du galionu gazo į lenko 
bučernę prie 14 ir 49 avė. 
4900 West 14th st. ir padegė. 
Padaryta už apie $8,000.00 ža
los. Piktadariai kol kas neži
nomi.

SU-

Jau kelintą kartą Amerika 
surašinėja savo bedarbius. Aš 
manau, kad daug geriau, pigiau 
ir praktiškiau butų surašinėti 
tuos, kurie dar dirba, nes ma
žesnis skaičius visuomet grei
čiau galima surašyti negu di
desnis, na ir valstybei mažiau 
išlaidų pasidarytų.

Pranas Grublis vietos biz
nierius perkėlė savo biznį į 
4906 West 14th St. Pertaisė ir 
padarė labai dailų ir moder
nišką minkštų gėrimų įstaigą. 
Jo vieton įėjo p. Jonas Leva- 
nas. ■ ‘ .

Pirmadienio vakare Lietuvių 
Aiylitdrijoj įvyko jau ’kelintaą 
iš eilės šusirinkimas minėtos 
naujosios lietusių organizadi- 
jos, pasiėmūsioš tikslą aktin
gai dalyvauti vietos j vieša jabie 
gyvenime, siekiant, naudos lie
tuviams. \ , - V

. Narių susirinko 116. "Viso 
narių ši organizacija turi jai) 
147. Toks apsilankiusių .skai
čius rodo, kaip didelis nuo
šimtis narių (aktingai- lankosi 
savo organizacijos x susirinki; 
muose. Organzacija pirmoj ei
lėj eina pi*ie konsolidavimo lie
tuviškų pajėgi bendram vei
kimui ir jau derisi su dviem 
draugijoms, susijungti.

Bęt įdomiau dar tai, kad ir 
svetimtaučiai jau pasijuto pri
versti su šia jauna* organiza- 
cijėlc skaitytis. Tą ^atį vaka
rą commiteemąn’asv Sullivąn 
buvo sušaukęs mitingą Mildos 
svetainėj. 'Susirinkimas tikslas 
buvo, diskusijos tarpe dviejų 
kandidatų į > majorus, Lyle ir. 
Alberto šalininkų. Kadangi ten 
žmonių susirinkę tik nepilnas 
tuzinas, tai repgėjai’ taip nu
tarė: Ateity susirinkimus per
kelti į antradienį, nes pirma
dieniais esant lietuvių susirin
kimams, jie -neturėsią publi
kos, ir tada visi šeši kalbėto
jai, keturi nuo Lyle ir du nuo 
Albert, atėjo į Lietuvių Polit. 
Org. susirinkimą^.,Ąuditorljon,,. 
kur visi šeši pasakė* po pra
kalbą . apie savo kandidatus į 
majorus. ' .* \

Susirinkimas išklausęs visų 
tų kalbų, nedarė jokio nuta
rimo. Diskusijos dėl kandida
tų j majorus bus ateinančiame 
susirinkime, kurs įvyks kitą 
pirmadienį taip pat 8 vai. va
karo,

Kelete' žodžių apie darbus
šioj afnėlinkėj. siaučia did

žiausia bedarbė,,kokios čia nie* 
kas nė? neatmena. Pullmano 
vagonų dirbtuvės * kone" visa'i 
uždarytos.* Katrie : darbininkai 
išdirbo virš 25 metų ir tie pa- 
l.Čisįi į “Hooverio prospefltį 
armiją”. Sherwin Williams ma
liavų dirbtuvė dirba 2—3. die
nas savaitėj su dalia darbinin
kų ir tiems algas per pusę, nu
kapojo. West puįlįnane McCož? 
micko Harvestįer Co? taip pat 
nuo pereito pavasario < paleido 
•apie. 7Q% darbininkų «ir tiK 
2—3 > dienas dirba. Nątioita]' 
Maleable liejyklos puse . dąrbiį 
ninku paleista, algosnukapo
tos 35%, dirbą 3—4 dienas sA* 
vaitėj ir niękas. negali žinoti 
ar kada, pradės geriau dirbti; 
Vertėtų darbo , klasei susiįjrast, 
mustot laikė . rinkimų , < balsuot 
už Republikonus su Demokra
tais, o visiems, kadp vienas ’atk 
duot savo balsus už Socialistų 
partijos kandidatus', tada' ne
reiktų demonstracijų į miesto 
rotužę, o pati valdžia pasirū
pintų dąj’bininkais. Todėl mie
li draugai darbininkai, neklau
sykit parsidavusių biznierių, 
nesekit aklai paskui juos^ pa- 
vartpkit savo stiprų darbinin
kišką protą, balsuokit yien?tik 
už darbo kla'sį, socialistus, ta
da tikrai, jausitės savo, dąrbi- 
ninkiškas^. ir pilietiškas parei
gas .atlikę,. Organižuokimės į 
L.S.S. kuopą'sjįjau laikas • at- 
bust iš to užburto letargiš
ko miego ip 'stot hpgint savo 
ir savo vaikų,l,bei draugų rbb 
kalus. ' Gana; aklai tarnaut ša- 
vo didžiausiam ' priešui kapita
lizmui. Gelbėkim patys šaii iš
brist iš tos repųblikoniškbs — 

zdemokratiškos b'purvynėsi ku
rion jie mus bėr daugelį metų 
klampino. Viši kaip vienas sto
kim po socialistų vėliava!

į/v . , ', f Korespondentas.

.Z

draugų ’ir. tctlėi^nęnoHti ‘timį joą, 
atsįžadętį. V ‘ 1
i Dab^r apie ristynęsz Požėlai 
teko ristis su vokiečiu • Hans 
Bauer. Ristynės, kurios, žadė
jo būti labai įdėmios; truko ne
ilgai. Baūer sukabino Požėlą 
kojomis ir kai tasai pasisuko, 
tai įvyko nelaimėvokietis su
sižeidė koją if toliau / nebega
lėjo l’istią. . žinoma, Požėla ta* 
,po - paskelbtas laimėtoj um. • '■

Požėla mano, kad trumpoj 
ateityj, jam vėl teks Chicagoj 
ristis. Tačiau apie tai bus 
pranešta vėliau.—K. ..

"‘■T =■?.'

(Thė Eriglišh Coluirai]
i I ....  J

Herė aįąin, the time is drąAv- 
ing nighl for thc annual dance 
of. Kultūros Ratelis. This year 
the’ young ladieą* hūve plan- 
hėd something\ uniąde*— A 
Winter AVbirl, The selcct mūsic 
will be . enchianting and the 
lights \yill be diip ft'hd flattėr- 
ung. Oh. everything will( be 
wonderful! The place, is r the 
Chičago Women’s >Cluki. Elę-, 
venth and Michigan Avehues. 
The date is February 7, (Sat.) 
at 8, O’clock. . Eyęryone . wilį 
h avė ą good fįme, for the K. R? 
Girls .are charming hostėsses. 
feveryone is invited to 'ąttėnd 
the Winter Whir|, and one 
may procūre 1 the gay invites 
froųi any Af the K; R. Girls. 
. Come and have an honest tb 
goodness “good time”; See you 
therelo.' '

JŪSŲPATOGUMUI
■NAUJIENOS” TCBI 

ATSTOVUS SEKA.
MOSEVIETOSE

; Marąuette Park ) .
.. TUBUCIO APTJEKA '
. 2832 W. 63rd St.

Brighton Park .
B. R. PXETKIEWI£Z 

2608 W._ 47tKSM - 
Tel. Lafayette 1083

' ' ' ■' •’X-' ■ '

Roseland ir Pullman 
VVAITCHES B.;OS. CORP. 
' ■ 52 E. 107th St. •„ 

Tek Pullman 5950

, Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
p a d u o t i “classified” 
skelbimą ,af užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
i artimiausi atstovą. 
: - ‘ ■' ------------ ...

'trečiadienis,

CLASSIFIED ADS.
Business Service 
Biznio Patarnavimas 

Boulevard 6520 Re*. Yards 4401
* NORKUS & CO.
P«rkrau*tom rakandus, pianus ir vi*
šokiu* biznius, taipjri i* miesto 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO 
----- o---—

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

CONSUMERS
Stogų* Darba*. . Greitai taisome stogus 
▼sokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes" atliekam* 
geriausį darbą mieste. Kedzie 8463.

Financial.
Finanaai-Paskolou________

«w^*u"**epwww^MW*^vw^#*^^****»****^*^*,******-^**********—•

PINIGAI
Mes akoUoam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimti* mokamas ant neišmokitos 

sumos
Finance Corporation 

of’Illinois 
Po valstijos priežiūra 

• 3804 S. Kedzie Aye.
‘ ' _o-—

"■ " — —*1 . ............. . '•
' '■ K, ' L-a . ' ’
- / ’ ' .. ----------O— \ y

MOKAME už Lietuvos Pa
skolos Bonus $100.00 vertės 
$80.00. • Kurie norite parduo
ti prašome atnešti į musų raš- 
tynę ir pinigai bus tuos at
mokėti.

Laiškai Pašte

Specialistas gydyme chronišką ir naujų 11 
B. Jei kiti negalėjo jumis iigydyti, atsilan* 

kit pas mane. Mano 'pilnas iėegzaminavl* 
tnas atidengs jūsų tikrą liga ir jei aė apsl* 
imsiu jus gydyti, sveikata jums eugryB. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
po galutino IBegzaminavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
z . 'Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. , 

lioj nuo 10į)ryto iki 1 po pietų

JOHN J. ZOLP
4559 So; Paulina St.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia -

20 St

. po 
Nedė-

REIKALINGAS barberys'su geru pa- 
-tyrimu. . • • . • * ,

5150 S. Halsted St.

Dėdė Šamas žada užraukti 
ateiviams įvažiavimą į šią šalį, 
sako — bedarbė siaučia. Lai
mingas Kolumbus, kad jis susi
prato į Ameriką važiuoti pirm 
keturių šimtų metų, -kol dar 
darbai čia ėjo gerai,., nes ki
taip, jei butų laukęs musų lai
kų, butų ir jis turėjęs šmuge- 
liuotis per Kanadą.

, šeštadienį vakare Lietuvos 
Kareivių : Draugystės unifor
mos skyrius rengė pasilinks
minimo vakarėlį ponios Sta
sės Lukštienės svetainėje. Tie 
musų “soldžeriai” prisispyrę 
sako, kad tikrai bus gerąą va
karėlis. Eisim—ar ne? Ok, at
siprašau, antrašas 15 ir .49th 
avė., Cicero.. ■ •

Lietuvių Auditorijoj.
* ‘ ! Rep. ’

't » *

■ *■' ■ !

Bridgeport

Ekskursijos .
Lietuvon .

Kaip ir kada apsirūpinti 
/ dokumentais

šie laiškai, yra atSję iš Europos 
Kam jie priklauso, teprul nueina ! 
vyriaus;ji.; paštą : (Clark it 5 Adami 
gatvių), , ątgijmtk ‘ Įteikia klaUsti prk 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window’\lobęj nuo Adams gat* 
všs, pasakant^ laiško NUMERI, kai? 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas* 
kui sunaikina. »

. 6. Butkus, V. • -
19. Iiiteh, Antanas P.

, 26. Lukošailisį. Jonas .
32. Nadusauskas, Jolm

, -t . p ' <.

. 41. Ruibis, Jonas
49> Szalinskasį, Gėo. : ; .

• 52. Višnoreskienei 
. . • .■ / ■. - jai

53. ’Vahiziehėi, Elzbietai.

-----------q-------------
REIKALINGA salesmanų. 1 Kiekvie

nas namų savininkas yra prospektas. 
Tori turėti karą. Proga pasidaryki di
delius pinigus. Kreipkitės asmeniškai 
arba rašykite. Keystone Ready Roofing 
Co., 5725 LavVrence Avė.

Oktavi
f' .

PILDOME 
INCOME 
TAX 
BLANKAS

- , i ' ■ ■ ’

, \ Raštyne atdara
s > dien nuo 8—t8

■ ’ t 
kas- 
val.

vakaro. ‘ Sekmadie
niais nuo 9—1 • vai.

■ v ' ? :
Naujienos.

A- ? >

—'—f

REIKALINGAS pečkurys dirbti die
nomis -pietyje. 'Miegoti ant vietosi 
Paulina Bath House, 1*115 S. Paulina 
Street. V *’»

Help VV anted—Female

REIKALINGA mergina lengvam na
mų darbui; turi lęalbeti angliškai. Kam
baryj, valgis ir mokestis.- Nėra vaikų. 
Kreipkitės 6-8 vakarais, T. Goldenson, 
1815 S. Avers Avenue.

Pianos -

Matyt, Lietuvoj darbai nepa
lyginamai geriau eina kaip A- 
merikoj, dėlto kad Ameriką lie
tuvių neįsileidžia įvažiuoti, o 
Lietuva amerikontus net su mu
zika ir gėlėmis, o kartais net 
su ašaromis pasitinka*. Ne be 
reikalo lietuviai garsus savo di
delėmis širdimis, o skočmonai 
savo šykštumu.

Chicagiečiai, kuriems teko 
nusibaladoti ligi Afrikos (saky
sim fotografijos profesorius 
Pakštas) rašo savo giminėms, 
kad Afrikoj gyventi tarpe lau
kinių tautelių ešąrsmagiau kaip 
tarpe Chicagos civilizuotų žmo
nių. Galimas daiktas, mat lau
kiniai žmonės nieko neturi tai 
ir skolų neturi, o civilizuotoj 
Chicagoj juo daugiau turi “pra- 
perčių”, juo daugiau turi sko
los, ir kai nuvedi galus su ga
lais, žiūrėk afrikietis prįeŠ ,t$- 
ve tikras buržujus, na o sko
los veda į desperaciją, o despe
racijoj gyventi nekoks malonu
mas. ,u

Bostono Dmrbininkak^džiaū- 
giasi, Ąad- Lietuvoj^ kokioj* tėp

“Valentine” puota.
Vasario 14 irgi šeštadienį, 

toj pat p-nios Lukštienės1 sve
tainėje įvyksta dar didesnis 
bruzdėjimas,' mat tai /Ęus “Au
šrelės” atgimtuyės.. v Čia irgi 
bus šokiai,, dainos,,užkandžiai 
ir kitoki prismokai tik užv 50 
centų. O prie to dar bus du 
netikėti įvykiai, kokių dar Ci
cero j nėra buvę.. Norint žino
ti kas? Well, iki vakaro ne
sakysiu. Bet musų “Aušrelę” 
paremti 
miesto ir 
žmonės, 
vertelgos 
vakarėlis pavyktų. Komitetas 
iš vyrų pp. Leonardo Adinto 
ir Antano Kungio dirbą išsi
juosę. P-nas L. Adintas sako, 
kad jis . dar* jokiai draugijai 
tiek daug nedirbęs kiele jis 
dabar dirba “Aušrelei”. Sako* 
“nors darbas sunkūs, , Bet 
džiaugiuosi, kad galių padėti 
musų Lietuvių ateįnąnčiąi 
gentkartei.” O ponios Bagavi- 
čienė, Urbonienė, Kavąliąųs- 
kfene,. Kielienė, Kuraitienė ir
gi dirba išsijuosę. Jos rūpinasi 
maistu. . v
Mokytoja p-lė Frances Kviet- 

l^auskaitė pilna energijos? ir 
'pasiryžimo, kad vakarėlis ; iš
eitų kuogeriausiai “atu its 
best’*. Reiškią iš mažo dalyko 
kąTtąis - £ąli būti didelis Sų- 
rum-burutnr < " w ’

Vakario 2 d. Adv. Jurgelio- 
niui nuo 'automobilįo kokie aų- 
tomobilvagiai . pavogė, miesto 
išduotą laisnio lentelę. Matyt,' 
vagys karą jau, “turėjo1 
dar laisnio lentelės truko, 

’t. :------- —,—,—_

tik

prisižadėjo iš ^isų 
užmiesčio dalių geri 
o musų bižnieriai- 
deda .aukų, kad tas

Roselando Žinios
1 • ;• • *

Rusų koncertas ir bedarbė 
'•—, .• > /

Vasario 8 .rengiamas dide
lis koncertas,.'kurį duos Rusų 
kliubaą Strumilos svetainėj, 
107th 'St., kampas Indiana 
Avė.; tai bus. didžiausias ir 
gražiausias ir žingeidžiausiąs, 
kokio dar niekados Rosclande 
.nėra buvę, kurį išpildys įžy
miausi pasauliniai rusų artis
tai, būtent .madame Maksako- 
va, operbą artistė; Dobrocho-' 
dof, pasaulinis virtuozas bala- 
laikininkas; Gribova, rūsiškų 
klasiškų šokių šokėja su s'AVo 
kompanija; žinomą^ artistas 
Suslpf, su ‘žmona ir \kompaniT 
ja; Darkovič, 'rūsiškų klesiš- 
kų šokių ir 4š Ukrainieči^gy- 
venimo šokiai su dainomis; 
Antiffev sū kampanija, j

Suslovo .mokiniąi perstatys 
vaizdą iš rusiško gyvenimo 
Amerikoj. Akompanuos G’ri* 
gorieva. . Stygų orchestrd 
Puškino mokyklos studentai po 
vadovystė Ru^revičiią'us.

Po koncerto' šokiai prie ge- 
ros rusiškos orkestros. Kon
certas prasidės 6:30 vai. va
kare. ‘ Durys Jatsidarys * S :30, 
TikietM prieiftžmi, iškajnb per- 
kstat -SOc,. prie , būrų 65c. ,

Kaip matyt; U sąstato ar
tistų i? programo turinioį Jai

Kadangi labai daug žmonių 
užeina j “Naujienas” klausti 
visokių/ informacijų <apie važia’- 
vimą Lietuvon,' tai galima sprę
sti, kad šiais, metais iš prie
žasties bedarbėj važiuos daug 
lietuvių >atlank*yti, o kiti ir ąp-' 
sigyventi savo tėvynėj.

Amerikos piliečiams yra daug 
lengviau prirengti' išvažiavimo 
dokumentus, be(t'. Lietuvos pi
liečiams/ yra keblumų gauti lei- 
dimą, sugryžti,. nes iš visų, kUr 
rie pas mūs- ateiną, 90% ne
žino nė laivo vardo, nė Utenos 
atvažiavimo į šią 'šalį,

. Visi/kprie nežino nė laivo 
vardo, nė atvažiavimo dienos, 
turėtų .tuojąus,.kreiptis į -Nau
jienas” įr, pavesti įpums* >suv 
ramsti įvažiavimo rękdrdųs^ Ąes 
kaip kada Užtrunka dpie 3 ir 4 
mėnesius • laiko pakol; pasiseka 
''surasti?- , £ ‘ ‘

“Naujienų” raštinė yra i at
dara kasdieną nuo 8 vai., ryto 
iki 8 tyal. vakaro, nedėldieniais 
ntio 9 iki 12 vai. pietų* .■: 
Laivakorčių į skyriaus : vedėjas, 

' ' ■ T. Rypkevičia.
.?■■■ V.

!FSPORTAS
v . POŽĖLA LAIMĖJO ?

V' ' ..r....' Z

Vasario x 2. Karolis Požėla 
ritosi Chicagoj. Ristynes įvy
ko Atmoryj;‘ kuri, randasi- prie 
Madišon 'ir Rpckwėll. \

Sęniai ‘ppžėla tebuvo buvęs 
Chicagoj. ' į|at,\ jis dabar ^gy- 
Veiįa N4w - Yorke ir tik* retkar
čiais užsuka; į musį ^mieštą. 
Nežiūrint to, jis save tebe- 
SkaitO; chfęagięčiu. >4įhicagbj, 
tfakb;jiį ąšįturrii gęriausiii

T-r

PRANEŠIMAI
- ■?§MJKITB REPUBLIC 9101 

ir gaukite jpagelbų nuo jūsų. ’ diegimų 
ir skausmų paimaiit vienų iš musų mok
slinio"masažo treatmentų. .

Mes spečializuojamės sumažinime jū
sų perdidelio svarumą.
/ THE SIXTY THIRD « ASHLAND 

HĘĄLT SYSTEM
6327 S. Ashland Avė. Republiė 9101

V J " k. . t
' •' J’~ ~ f v

j S.' £. A. 335 ’ kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks-' vasario* 4, d., 8 val.vak., 
p. Z. Mickevičiaus, ofise; 2505 West 
63rd ,St. ' 'Visi kuopos'..nariai ■ malonė
kite atsilankyti ir užsimokėti mokėsi 
čius ir taipgi'atsivesti naujų, narių? Vi
sais reikalais kreipkitės pas naujų SZ L. 
A. 335 ’ kp. finansų sekretorių, Statys 
K. Brišįus, 6228 Sov Sacramento Avė., 
Tel. .Republic 7180,/ Chicago, III. ,

.' Marąuette ParįtS? W. Atnertkos 
Lietuvių Politinio Kliubo reguliaris .su-, 
sirinkimaš įvyksta šį vakarą ,kaip 7130 
y. v., 24.53 W. 7\ St. yie^nlam lie
tuviam yra svarbu .atlankyti''ta/ sutrin
kimą, nes bus. keletas • svečių ir bus vie
tos aldermonas U7. W.' Morris, kuris 
paaiškins .dau^ naujų dalykų dėl page- 
rinirpa šio^ apielinkės. Todėl Marcfuette 
Parko lietuviai turėtų Akuoskaitlingįau- 
s?ai atsilankyti į minėtą susirinkimą.' 
A ‘ -— Vadyba.

V ">'  -----------

- Susivieąijirtias Lietuvių Ji amų Savh 
n inkų Bridgeporte laikys mėnesinį susi- 
rinkimą trečiadienyj, . vasario 4 dieną, 
7:J0 valZ/vakąrę, Ch. Lių. Auditorijoj. 
Viši ^nariai malonėkite laiku susirinkti, 
nes, taiidas daug svarbių reikalų, ku- 
riUoslbUtindPturime aptarti. t
A r. S. KunevŪius, būti rast.

.. • '« .■————>—— • .... \ .< ■ ' 
20^> Wardo Lietuvių Politikos it Pa- 

šelpos. Kliubo sųširirikimas įvyks va< 
sario 4 xd., 8 vai. vak.^ A. Bagdono 
svet., 1750. S. Union Avė. , 'Malonėki
te visi pribūti laiku ir užvilktas duok-

VddgĮM'
---------- -- . > ' 

, *•------------------------------------A' ' • * ’

- 'Lietuvių Pagerinimo Poli
tikos Kliubo ' susirinkimas įvyks šian
dien, 7:30 vai. vak<, Lukštienės* svet.,

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visas reikalas per * 

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

CHICAGO^
TeL Boulevard 0611'arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų 
> ■ * -• •- ' ,

Perkam MortgeHus ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir Umainom visokį turtų. 
InSiorinam namus ir Viską vertingų. 
Padarom dayernastis ir x Pirkimo bei 

Pardavimo Norarialilkus raitus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakorte*. 
ATSAKANTIS PATĄRN AVIMAS 
MES GVARANTUOJ AM SAVO

GROJIKUS pianas vartotas tiktai 7 
mėnesius, 80 rolių, suolelis ir kabinetas. 
$85. Išmokėjimais geriems žmopėms 
— $2 į savaitę. ' Teleforiuokit Belmont 
1334.

CLASSIFIED ADS
{ Educational 

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI 
. IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
firramatikos, vintaksCs. aritmetikog, 
knyfirvedystės, atenorcafijos. ir kitu 
mokslo šaką. Musą mokyklos nauja 
sistema stębStinai greitai užbaigiama, 
oradirii mokslą ,| devynis minėsiąs t 
aukštesni mokslą i vienus metds. Ame
rikos* Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietusią Įgijo mokslui. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
(si^ytt abelną inokslą. Savo būvi gy
miai pagerinsite? kai busit abelnal b 
risose mokslo šakose aneišviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

1. P. OLEKAS. Mokytoją, 
■3106 S. Halsted St 

CHICAGO. HA.

y,

les ųžsimpkėtį.
;• j.

rr,r-.
tikos Kliubo ' susirinkimas įvyks šian
dien, 7:3,0 vai. vak<, Lukštienės* svet., 
1500 S'. 49\Ave.i Ckero, 111. Gerbe* 
.piiejf kliubiečiai ir visi Jios • kolionijos 
lietuviai 1 malonėkite atsilankyti ant šib 
Susirinkimo. ‘ . šis susirinkimas, tuofni 
bps svarbus, įvairios - komisijos išduos 
raportus Ir bu* svarstoma apie pavasa
rinį pasipuošimą ir k? turėsime, daryti 
8^.. fąlcsaįs |r vandeniu.^ v ■

Tumavtch^ - 
« ’• • n/' A S* ■ :■ •' -i; ' i L . ' ’■'» •

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. £el infor
maciją lauk arba rašyk: , :

INTERNATIONAL BARBĖK

-t

Business Chances 
P^daviPtti Bizniai

PARSIDUODA kriaučių šapa Clean- , 
ing & Dyeing,' labai pigiai, geroj vietoj. 
5012 W. 13 Su Cicero, III.

BUČERN6 IR GROSERNE, vaisių, 
daržovių ir mokyklos reikmenų, arti 
mokyklos; renda $5Q su pagyvenimui 
kambariais, karšta vandeniu šildoma, 
tik du štorai 71-moj gatvėj nuo Ratine 
iki Ashland Avės. Kaina $3,800.

A -1281 W. 7bst St., 
kampas Ada St.

1 * .  ...........-r-. '■   -————   

PARDAVIMUI gerai įrengta bučer- 
nė, geroj vietoj, daranti gerą biznį. 
1835 W. N.orth Avė.

Kxchang^Mainai
. ?IŠSIMAINO 40 akerių farma, Wis. 
valstijoj. Mainysiu ant nedidelio na
mo, lotų arba bučernės.

IŠSIMAINO 2-jų flafų namas, mai
nysiu į bučernės namą. Kaina $5,050.

IŠSIMAINO, kampinis bizniavas na
mas, 2 štorai ir 5 flatai. Mainysiu 
ant farmos arba ant jkivate namo.

IŠSIMAINO bizniavas. namas, mat-* 
nysiu ant privatiško namo 10 flatų, iki 
18 flatų. »

Kas pirmas tas. laimės.

F. F. LUCAS H CO., • 
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107

Real Efitate For Sale / 
- Namai-žefhč Pardavimai 
P*aul M. Smiih & Co. 

.* ’ REAL ĖST ATE I 
LOANS 8 INSURANCE 

Perkam, parduodam, mainom namu*, 
lotus, farmas, bizbius visokio* rųiies. 
Nėra skirtumo apidinkė* ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgag* 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitu 
patarnavimas.

T«L Lafarette 0455

BARGENAS. Pardavimui 2 flatų 
medinis namas, geram stovyj, 6 ir 7 
kambariai. Naujo* mados įrengimai.

_ ___________ ___________Savįninkas išvažiuoja Lietuvon. 913
<72 Wut Mftdfam Street. W. iš.St. t: . •* -

u* ■ ;y-'. .




