
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių - Dienraštis AmerikojePirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Chicago, III., Pirmadienis, Vasaris-Februąry 9 d., 1931Kaina 3cVOL. XVIII

kon

Kanc

imu

Praneša

buvo

Įskrido iš Romos

IMPERFECT IN ORIGINAL

Rusu pabėgėliai pra
neša apie baisumus 
sovietu katorgose

žmonų tieson.
kaltas, ir po

Pažangieji' senato
riai prieš farmerių 
šelpimo programą

M-lIe 
rado

Paskelbė | parlamen
to rinkimus Ispanijoj

kon-
par

MacDonaldas taisosi 
naujai Britanijos In
dijos konferencijai

. mirties 
sušaudyti

ne Lon 
apie ba 
gegužė

Kun. Krupavičius apgy 
vendintas Garliavoj

4 užmušti traukiniui 
užgavus automobili

Teismo nubaustas už netikslų 
nemokumo geležinkelio bilie
to naudojimų.

Rusų Ląviarui rinka 
užsienuiose sumažėjo

Konferencija naujos Indų kon
stitucijos reikalu numatoma 
Laikyt Indijoj balandžic-ge- 
gužio mėnesį.

kūdikio 
kad

tui uždrausta išvažiuoti iš Gar
liavos parapijos/ '

.Brazilijos valdžia nupirko vi
sus yienuolikj 
riais italai

Reichstagas atmušė 
bendrus komunistu 

fašistų puolimus

Belgijoj suimtas U. S. 
pinigų padirbėjas

Nenori karaliumi būt, 
amžiaus

KROKUVA, Lenkija, vas. 8. 
— Netoli nuo Krokuvos stoties 
susidūrė du ekspresiniai trau
kiniai. z z

Dešimt žmonių buvo užmuš
ti, daug kitų sužaloti.

. VieQ9 traukinio lokomotyvą 
ir kel|; vagonai Mylau-

Svetimšalių deportavi
1 ‘ mas iš Amerikos ..

industrija ga- 
piatilietkos 

70 nuoš.; plie,- 
traktorių —

esanti 4 mėnesių ku- 
bet Paryžiaus

Susikirtimas Graikijos 
Bulgarijos sienoj

reikalavimas, kad

15 asmenų .buvo sužeisti ne
toli nuo Jonesvillę, Mich., ėju
siam į Chičagą autobusui pa
slydus kely ir nuvirtus į grio-
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HAM1LTON, Ohio, vas. 8.— 
Baltimdre & Ohio krovinių 
traukiniui užgavus čia auto
mobilį, buvo užmušti keturi 
asmenys, du vyrai ir dvi mo
terys.
• Autopobilis buvo lokomoty- 
vos nuneštas per 1,000 pėdų.

Brazilija nupirko 11 at 
skridusių iš Italijos 

Hidroplanų

Puetloj, Meksikoj, karo teis
mo buvo ' i pasmerkti 
bausmei Jr tuojau 
septyni banditai. <

NEW YORKAS, vaš. 8. — 
New Yorko imigracijos komi- 
sionierius Day praneša, kad 
per pastaras dvi savaites New 
Yorkę ir apilinkej buvo suim
ti keli šimtai svetimšalių, ku
rie busią deportuoti laukan iš 
Jungtinių Valstybių.

Pasak komisionicriaus, dau
gelis tų svetimšalių patys esą 
bedarbiai,, o tie, kurie dirbą, 
jie skriaudžią darbininkus .pi
liečius, išstumdami juos iš dar-

Didelė lenkų trauki 
hių katastrofa; 10 

užmuštų

Dar vienas sovietų 
“negrįžėlis”

Pravda” skundžias 
piatilietkos nesi-

-..sekimais .. j „

Darbečių atstovas 
prarado vietą bri

tų parlamente

Ditatoriška valdžia Ku 
boj pailginta

Rusų laivas su 100 
žmonių sudužo 
Juodojoj juroj

RYGA, vap. 8. —> Vietos so
vietų prekybos atstovybėm' grį
žo iš Londono ir Hamburgo 81 
tonas kaviaro (ikrų), kuris bus 
pasiųstas atgal į Rusiją.

Pashk atstovybės valdininkų, 
dėl ekonominio krizio vartoji
mas kaviaro užsieniuose labai 
sumažėjęs. ' K '

; RIO DE JANEJRO, Brazili 
ją, vas 8, 
ir .visi kiti jo -transatlantinės 
pro? ekspedicijos f nariai tfakar 
garlaiviu išplaukėatgal i Ita-

Pasirodė 
dikio motina 
laikraščiai kovoja dėl jos

Vyskupo sūnų, kai 
tintą žmųgžudybe, 

išteisino

ze- 
Susikimšimas esti bai- 
, nes barakų ‘permaža. 

miškuose, sušalimų 
daugiausia 

kad retas kalinių tu-

portavo geležinkelio kompani 
jai, kuri dėl to pašaukė parla
mento narį ii 
Jbnes prisipa
to rezignavo iš parlamento. »

Jonės, kuris yra 52 metų 
amžiaus, buvo angliakasys, pra
dėjęs dirbti Pietų - Valijos ang
lies kasyklose, būdamas vos 12 
metų amžiaus vaikas. Dabar 
jis grįžta, namo į Valiją, visai 
beturtis. Kaip parlamento na
rys, j iš gaudavo $2,000 me
tams, ir tai buvo visos jo pa
jamos. Grįžęs namo, jis turės 
vėl eiti į kabyklas dirbti ir tuo 
duoną pelnytis. >
. Priežastis, .privertusi Jonesą 
nusikalsti geležinkelio kompa
nijai, paaiškėjo teisme. Būtent, 
parlamente artinos kritingąs 
balsavimas, ir Jonės - negalėja 
pasišalinti iš Londono. Tuo tar
pu jam buyo reikalingi kai ku
rie svarbus dokumentai, ku
riuos jis buvo palikęs namie. 
Jis parašė žmonai laišką, pra
šydamas, kad • dokumentus 
urnai atvežtų, bet žinodamas; 
kad ji neturi pįnigų kelionei, 
o jam pačiam taipj 
trumpa, jis pasiuntė jai ir duk
teriai savus geležinkelio bilie

xNew Yorko požeminiame ge
ležinkely ties Lexington Avė. 
šeštadienio rytą įvyko trauki
nių kolizija, /kurioj dvidešimt 
asmenų buvo sužaloti.

Detroite pasiskandino upėj 
Ddris Macbonald, 12 metų mer
gaite. Prieš tai ji skundės sa
vo draugėms, kad jai nusibodę 
indai plauti ir vaikai nešioti.

Nelaimės■ vieton .skubotai 
siunčiami sovietų karo laivai 
pagalbos teikti.

Propanuojama siųsti į 
ferenciją septynių britų 
lamento narių delegacija, 
rioj butų trys darbiečiai, du li
beralai ir du konservatoriai 
Delegaciją vadovaus, veikiau
sia, pats premjeras MacDonald

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
3. — Karalius Alfonsas vakar 
pasirašė dekretą, kuriuo pa
skelbiama parlamento rinkimai 
kdvo 1 dienąr • *

Dekretu Ispanijos piliečiams 
grąžinama visos jų konstituci
nės privilegijos ir garantubja- 
ma žodžio ir susirinkimų lais-
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Koki tų rinkimų vaisiai bus, 
dar, sunku atspėti. Socialistai- 
kurie vadovauja visam darbi
ninkų judėjimui Ispanijoj, taip 
pat x rėspublikininkai, yra nu
sistatę rinkimuose nedalyvauti.

La Fcllette, Wheeler ir kiti 
kritikuoja Hooverj ir kong
resą dėl nesirūpinimo milijo
nais ne mažiau vargstančių 
bedarbiu.

BERLYNAE; vas. 8 
leriaus Brueningo vyriausybė 
išėjo nugalėtoja reichstage, 
kur fašistų komunistų pasiū
lymai buvo didele balsų dau
guma atmesti.

Bendra fašistų komunistų 
pasiūlyta nepasitikėjimo vy- 
riuasybe rcoliucija buvo at
mesta 293 balsais prieš 221.
- Panaši reoliucija prieš mi- 
nisterį be portfelio Treviranu- 
šą atmesta 312 balsų prieš 206.

Fašistų 
prezidentas 'Hindčrbtirgas pa
leistų parlamentą, buvo atme
stas 318 balsų prieą 207.

Įdomu, kad ekonominė par
tija, kuri ligšiol atvirai rėmė 
fašistus, dabar pirmą kartą 
balsavo prieš .jų pasiūlymus.1 NEW YORKAS 

Garlaiviu 
grįžo ii 
Nejvarko

NEW YORkAS, Vas. 8. — 
James Mathew Maxon Jr., Te- 
nnessee protestonų epiško polų 
vyskupo sūnūs, kuris buvo ap
kaltintas užmušimu žmogaus, 
Davido Paynterio, 73 metų am
žiaus, tapo išteisintas.

Prisiekusieji posėdininkai. 
porą valandų padebatavę, išne
šė nuosprendį “not guilty” — 
nekaltas. /

Liudininkai teisme liudijo, 
kad Maxton, pamišęs nuo svai
galų, ‘mušęs ir spardęs seną 
Payhterį tol( kol tas kritęs be 
sąmones. •

SOFIJA, Burgarija, vas. 8.— 
Sienoje,’ netoli . nuo Komotini 
miestelio, vakar įvyko susikir
timas tarp graikų sienos sar
gybos ir bandžiusių įsiveržti 
per sieną bulgarų partizanų 
kuopos. Abiejose pusėse buvo 
^sužeistų.

LONDONAS, vas. 8. —Dar- 
biečių vyriausybė projektuoja 
laikyti antrą britų-indų round 
table konferenciją 
done, bet Indijoje, 
landžio pabaigą 
pradžią.

Vyriausybėj tikisi, kad iki to 
laiko naujos Indijos konstitu
cijos projektas bus detališkai 
apdirbtas, pačiam Masatmai 
Gandhi ir Visos Indijos 
greso partijai prisidedant

Ortmans pra 
“Miss Paris”, 
karūną

OSLO, Norvegija, vas. 6. — 
I. M. Rozatkevičį inžinierius ir 
chemikas prie sovietų Rusijos 
delegacijos Oslo, gavęajš Mask
vos įsakymą tuojau grįžti na
mo, atsisakė įsakymo klausyti.
• Rozatkevič pasąkė, kad Ru

sijoje esą nėbegalima gyventi, 
nes ten nėra nei teisės, nei do
ros, d tik melai,- badas ir des
peracija be jokios vilties.

Jis tačiau apleido Oslo ir, 
kaip manoma, yra Vokietijoje.

ANTVERPENAS, Belgija, 
vas. 8... r- Policija čia suėmė 
vięną estą, Adolphą Meiner, 28 
metų amžiaus, kaltinamą pądir- 
binėj imu Amerikos $5Q; bank
notų, kurių jis esąs paleidęs 
Antverpene, Briusely, Gante ir 
kituose Belgijos miestuose.

KAUNAS. “Liet. Aid;” 
praneša, kad už 'visuomenės 
kurstymą prieš esamą tvarką 
ir vyriausybę, kunigas, Krupo*

HAVANA, Kuba, vas. 8. — 
Vyriausybė vakar paskelbė de
kretą,. kuriuo konstitucines ga
rantijos Kuboje dar trims mė
nesiams suspenduojamos. %

Kinuose nužudyta 13 
komunistų, 1 bandite
HANKOVAŠ. Kinai, vas. 8. 

—- Ąia tapo mirties bausmei 
pasmerkti ir nužudyti - trylika 
komunistų ir / viena mergina, 
bandite. i -

liti

RYGA ,yas 
kad Juodojoj juroj, netoli nuo 
Sevastopolio, sudužų į uolas 
sovietų' Rusų garlaivis Sergie- 
jev, gabenąs 100 pasažierių. 
Laivas, pasak pranešimo, skę-

LIETUVON
• ' ■ .1

Siunčiame P i n i g u 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai
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Britų parlamento narys pas- 
f ketina eilę litidymų apie 

tremtinių likimų, miško kir
ty klose Busi jos- žiemiuose.

PARYŽIUS, vas 
Viviane Ortmarts, kuri grožio 
konteste Neseniai buvo išrink
ta 1931 metų “Miss Paris”, da
bar tapo vėl nuvainikuota dėl 
to, kad pasirodė, jogei ji yra 
nebe “mergelė”, bet keturių 
menesių kūdikio motina ir, be 
to, ne. paryžietė/

• Del p-lės Ortmans ‘diskvali
fikavimo. Paryžiaus spaudoj 
kilo karštų ginčų. Journal, La 
Libertė ir' kai kurie kiti laik
raščiai gina ją ir reikalauja, 
kad “Miss Paris” karūna jai 
butų grąžinta. Journal sako, 
kad kadangi gimimų z skaičius 
Francijoj pasibaisėtinai mažė
jąs, tai visai neteisinga butų 
diskvalifikuoti jauną merginą 
nuo reprėzentavimo Paryžiaus 
grožio kontestuose tik* dėl to, 
kad ji atlikus patriotinę prie
dermę, apeidama reikiamus for
malumus. O La Libertė propo- 
nuoja ' dagi, kad . Paryžiaus 
miestas pataptų Vivianos ku: 
dikio krikšto'tėvas.

■ . / f 4 .. Į

\ Pati p-lė Viviana prisipaži
no laikraščių-reporteriams, kad 
ji ne Paryžiuje gimus ir kad 
yra keturių menesių 
motina;- -Ji tačiau sako 
ąpiė tai ji painformavus kon- 
testo komisiją dar fc>rieš rinkL 
mus, ir tuomet komisija ne
mačius rimtų dėl to kliūčių jai 
grožio konteste dalyvauti. Sa-. 
vo teisei ginti, ji dabar ketina 
eiti į teismą. * •:

[Atlantic and Pacific Photo]

t .— Švedijos princas Lennartas, 21 metų 
karaliaus Gustavo sūnaitis, kuris yra didelis demo

kratas, mėgsta paprastumą ir nori gyvent kaip paprastas žmo- 
gus. Dabar jis esąs susižadėjęs paprasto pramonininko dukte
rim, Karine Nisswandt. Vedęs “paprasto kraujo” žmoną, jis, 
žinoma, turi atsižadėti įpėdinystes sostui, bet sostas jo ne? 
nevilioja. r . ■ > . / ?

Rinkimų kampanijai garantuo
jama visiška žodžio ir susi*- 
rinkimų laisvė.

Taip sako Amerikos inžinie 
rius, ką tik sugrįžęs iš so

vietų Rusijos

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

Bendrai gražu; šalčiau; vi
dutiniai vakarų ir žiemių va
kari] vėjai.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 35° F.

Šiandie saulė teka 6:55, lei
džiasi 5:14. Mėnuo teka 12:32 
ryto. ; z-y,.

BERLYNAS, vas. 8.— Mask
vos “Pravda” Jšspausdino liūd
ną pranešimą apie sunkią so
vietų pramonių būklę.

Penkerių metų planas in
dustrijose toli gražu nevyksta 
taip, kaip buvo nustatyta. 
Ypačiai bloga — katastrof in
gai bloga, sako “Pravda”, — 
mėsos industrijos padėtis. Ta 
pramonė sovietų Rusijoj įsten
gia pagaminti vos 32 nuoš. 
planu nustatytos produkcijos; 
Ukrainoj dar ' mažiau — 26 
nuoš.; Baltgudijoje, mažiau ne 
ketvirtdalį plano,' — 24 nuoš., 
o Kaukaze, mažiau ne penkt- 
dali, — 19 nuoš.

“Pravda”. sako, kad' ir kitose 
pramonėse gamyba žymiai at
silikus. Anglies 
mina tik 60 nuoš 
plano; koko — 
no — 63 nuoš 
71 nuoš.

Sovietų piatilietka 
ne smunka, bet jau 

yra susmilkus
.j. ' .. S- C ’> ,

Baisios politinių trem
tinių gyveninio sąlygos

Savo liudijime Malyšovas 
sako, kad politiniai kaliniai 
šaltuose žiemiuose gyvena ba
rakuose, greitomis jų pačių 
pastatytuose . Barakų asla — 
plika žemė, per ištisus metus 
sušalus, kaip ledas. Stogų 
nėra, dėl to pro lubąs, kurios 
pakeičia slogą, nuolatos varva 
sutirpęs sniegas. Barakai ne
šildomi; juose tiek tėra šilu
mos, kiek kaliniai prikvepuo- 
ja. Kaliniai miega ant plikų 
maigūnų lentų arba ant 
m ės. i 
siausias 
Dirbant 
atsitinka kasdien 
dėl to 
ri kiek šiltesnes drapanas.

Žiemos metu kiekvienas ka
linys turi per dieną nupialiti 
pagal pat žemę trisdešimt pen
kis medžius, nugenėti kiekvie
no jų šakas ir nuplauti viršū
nę. Tie, kurie savo uždavinio 
nepadaro iki vakaro, gauna iš 
čekistų skaudžiai mušti.

Bolševikai dagi vaikus varo 
sunkių darbų dirbti.

vas. 8. •— 
Ncw Yoi'k vakar 

sovietų Rusijos 
inžinierius Philip 

Harty, kuris praeitų metų 
rugpiučio mėnesį išvyko į Ru
siją geležies plojamų įmonių 
Sibire tyrinėti.

SoVietijaar sovietų penkerių 
metų industrializacijos planą 
Harty nekaip koiliplimentuo- 
jti. Pasak jo, sovietų “piati- 
lietka” ne . smunkanti, bet jau 
esanti susmukus, žmonės esą 
amžinai nuskurę ir nuskarę.. 
Depresija esanti visur. Pa
tenkinta esanti tik jaunoji 
kartą, iš pat mažens auklėta, 
sovietų idėjomis ir nieko dau- 
giaus pasauly nežinanti, nei 
sąvokps apie jį neturinti.

Del pranešinjų, • kad sovie
tai^ savo piatilietkai vykdyti, 
esą reikalingi 12,000 Amerikos 
inžinierių, Harty nusijuokė. 
Girdi, jie nieko tęri negalį pa
daryti. Rusai esą be jokio 
technikinio išlavinimo ir ame
rikiečių visai neklausą. Jis 
negalįs suprasti, kam dar 
amerikiečiai esą ten siunčia
mi; Jis pats, būdamas ten 
įmonės viršiniųku, ,nieko ne
galėjęs padaryti, nes negalėjęs 
atleisti nekompetentiškų dar
bininkų ir gauti tinkamų.

VVASHINGTONAS, vas. 8.— 
•Pažangieji senatoriai pareiškė, 
kad jie priešinsis senato ir at
stovų buto ; konferencijos pra
imtam kompromiso programų! 
dėl sausros nukentėjusiems far- 
meriams padėti,-'‘būtent, pasky
rimui 20 milijonų dolerių fon
do. iš kurio butų .duodamos 
iarmeriams paskolos.

V/isconsino senatorius La 
l-'ollette, taip pat Montanos se
natorius VVheeleč ir kiti nesu
tinka su konferencijos kompro
mise programų ne dvi to, kad 
norima padėti picgalbos reika
lingiems farnfbriams, bet dėl 
to, kad prezidento Hooverio 
administracija ir pats kongre
sas, rūpindamies farmeriais, 
visai užsimerkia į milijonų be
darbiu padėtį, kurie ne dėl sa
vo priežasties kenčia ne ma
žesnį, kaip nukentėję farme- 
riai, vargą. Jie reikalauja, to
dėl, kad skirdamas milijonus 
farmeriams, kongresas kartu 
skirtų pinigų ir- bedarbiams 
padėti.

LONDONAS, vas. 8. — Del 
$11.97, parlamęnto narys T. I. 
Mardy Jonės, darbietis, prara
do savo vietą parlamente. Po
licijos teismas nubaudė jį $10 
pabaudos ir sumokėti $78.75 
teismo lėšų dėl to, kad du ne
mokamus igcležinkelio bilietus, 
kurie jam, kaip parlamento' na
riui, buvo duoti, be teisės, tran- 
sferuoti juos kitiems, jis buvo 
pasiuntęs į Valiją savo žmo
nai ir dukteriai, kad jos galė
tų atvykti j Londoną. Kelionė
je, traukinio konduktorius pa
stebėjo nereguliaYpmą ir re-

LONDONAS, 'vas. 8. — Kam. 
Carlton Ballairs, parlamento 
narys, paskelbė dešimt doku
mentų — prisiektų liudijimų, 
surinktų iš pabėgusių į už
sienius sovietų Rusijos kali
nių. Juose patvirtinama pir
mesni pranešimai apie baisią 

tremtinių~~Husijos žie- 
iško kirtyklpse.

Vienas tų lindynių yra gau
tas iš Nikalojaus Malyšovo, 
Kostromos gubernijos ūkinin
ko it buvusio Leningrado ka
ro akademijos medicinos sky
riaus studento. Malyšovaš. 
bnVTT'STi iTntrrs už dntisovietinę 
propagandą tarnaujant Rau
donoj armijoj, ir nuteistas 
trejiems metams sunkiųjų 
darbų. Ištisus metus jis dirbo 
miško kirtimo darbus Solo- 
vecko salose, iki praeitį metų 
liepos mėnesį jam pavyko pa
bėgti. > x

NASHVILLE, Tenn., vas. 8. 
— per gaisrą, kilusį ėentrali- 
nėj yelstijos ligoninėj pamišė
liams, vakar pabėgo trylika 
pavojingų’ kriminalinių pami
šėlių ir keletas proto', ligonių. 
Įstaigoj buvo viso 600 kYpacir 
entų ir, gaisrui kilus, jie, visi 
buvo išleisti laukan. < /

•
1X

i ■ p#*

///.

t ’■ • v’;.

<.

r

•A-



*®r ■ * • ........ ............. —-• ■' ■
i’"’— g

r;
43 .

' ,'l ' 1 ||!.|. Įl *1. IĮ. 1(1

[
II I ............ Ik

KORESPONDENCIJOS
per ai'ba.

f '/'.r

už priėšvaWbi-

Visko po biskį

Vasario 2 dieną prasidėjo 
Angliakasių Unijos sprendžia
moji byla, dėliai to, kam teks 
vadovybė: naujai reorganizuo
tos unijos prezidentui Alex Ho- 
watui, ar senąjam' John Le- 
wisui. šios bylos teisėju yra 
Harry Edvvards iš Dixon, III. 
Kalbama, kad ši byla nusitęs 
apie porą savaičių, nes abi pu
sės turi prisisamdžiusios po ke
lis advokatus. Ir tie visi ad
vokatai, reikia tikėtis, pasi
stengs pasirodyti, ką jie gali. 
Šitas bylinėjimąsi jau tęsiasi 
suvirs metai laiko, ir jau ne
mažai pinigų išeikvota. Bet 
darbininkai, ot, nęgali nusikra
tyti sau nepatinkamo viršinin- 
ko-diktatoriaus ir tiek. Lewiso 
pusėje turima daugiau pinigų. 
Jis prisisamdo gaujas visokių 
agitatorių ir mušeikų-peštukų. 
Šie visur trankosi, agituoja gy
vu žodžiu, literatūra ir kumš
timis. Visi neseniai buvę ko
munistai “Save the Union” orga
nizatoriai dabai* dirba už Le- 
wiso pusę. Iš musų miesto ko
munistiškas lietuvis Joe Ange
lo (Angelauskas) irgi darbuo
jasi už neseniai jo paties nieki
namą Lewisą. - Bet kad ir vi
sokia agitacija yra už Lew|»ą 
vedama, taix vis tiek didžiuma 
angliakasių kratosi-nenori j^ ir 
tiek, šiomis dienomis reorfifa- 
mizuotos unijos valdyba išsiun
tinėjo į visus lokalus blankas 
nominacijoms 8-nių organizato
rių ir National Sekr^toriaus-iž- 
dininko, kuris turės užimti v**C- 
tą John Walkerio. John Wal- 
keris pereituose rinkimuose ta
po išrinktas Illinois valstijos 
angliakasių prezidentu ir huo 
1-mos dienos' balandžio užims 
naują viršininko vietą.

Šią žiemą angliakasyklos su- 
vi.i mekp.i" dirba. Nekujįose 
išdirbama vos viena diena i 
savaitę. Kaip ir tyčia šiemet ir 
žiema šilta. Senesni žmonės 
šneka, kad tik 37 metai atgal 
buvę taip šilta.

0 » a
Vasario 4 dieną High School 

susirgo 450 studentų influenza 
ir šalčių. Ir jie j mokyklą ne
galėjo ateiti.

ginusioje ftalyje magazinai lūž
ta nuo visokių gerybių^ Bet tie 
turtai randasi tik keistos tur
čių rąnkoSe. Girdi pas mus ne- 
nąuj.ieną, kad vienoj pųsęję 
gatves gražiam viešbutyj mul- 
ti-milionierius surengia savo 
dukteriai • milijono dolerių ver
tes puotą-parę ir ūžia, kaip 
nežmoniški sutvėrimai, o kitoje 
pusėje tos pat, gatves stovi 
ilga eile ' alkanų bedarbių 
ir laukia išmaldos— šmotelio 
duonos ir sriubos. Dabar, sa
ko, kaip tik laikas mums re
formuotis, kad visi galėtume 
žmoniškiau gyventi. Turime 
tobuliau sutvarkyti šios palies 
gėrybes-turtus, kad visiems ly
giai užtektų. O jeigu mes ne- 
pasisterfgsime patys savo gy
venimą taisyti, tai. ateis mums 
vadai iš Kremliaus. Bet jau ta
šyk bus per vėlu.

Aškino ir apie Kari Marksą 
ir Friedrich Engels Komunistų 
manifestą. Tasai manifestas 
pas socialistus ir susipratusius 
žmones, girdi, reiškia tą patį 
ir yra taip branginamai, kaip 
musų “Declaration of Inder 
pendence means to America”. 
In nors jau keli desėtkai metų, 
praėjo nuo to manifesto pasi
rodymo, bet jis savo gertos 
nenustojo. Tie du vyrai labai 
toli permatė žmonijos ateitį ir 
kas nori, ar ne, o su permai
nomis žmonijos surėdyme tu
rės susitikti.

Prakalba buvo sakyta Leland 
viešbutyje

s » «
Mažesnių miestų gyventojui 

seniaus skaitydavome' laikraš
čiuose visokius užpuolimus ir 
apiplėšimus tik didmiesčiuose. 
Bet dabar jau ir pas mus kuo
ne kiekvieną dieną tokios nau
jienos atsikartoja. Ne tik nak
timis, bet ir dienomis apiplė
šimai įvyksta.—Gerulių Ainis,

tuvi, neeitjSdavo. Bet toki su
tartis jau tapo padaryta, ir 
d»bgy Iš tlicteeniij Kanados 
miestų galima pinigus j Lietu
vą pasiųsti per paštą. 

‘ ' ** ■ • * y >

Bet tie lietuviai, kurie gyve
na mažesniuose miestuose, to 
parankamo neturi. Todėl jiems 
tenkajiąudotis bankų bei agen
tūrų patarnavimu. Kai kurie 
siunčia per ^Naujienas” ir yra 

i “Naujie
ji* labai gerai

siunčią per ’-JNaujiei 
-patenkinti, kadangi 
>įos” pigiai ima 
patarnauja.
j ■ $ a

Pernai musų 
majoro rinkimai, 
tu iš eilės tapo išrinktas Webb. 
.Įdomu dar ir tai, kad jo popu- 
Įiariškupilis nuolat didėja. Pas
kutiniuose 'rinkimuose jis su
rinko daugiau balsų nei kada 
nors. •»' e

Komunistai irgi statė savo 
kandidatą, bet balsų visai ma- 
Žąi tesurinko. Pravartu pa
stebėti, kad pirma miesto ta
ryboj maskviniai turėjo du sa
vo atstovu, — dabar nebeturi 
nei vieno. Reiškia, 
šuo ja į atbulą pusę.

Prieš rlnlymų 
Webb žadėjo dėti 
kad pagerinti bedarbių būklę. 
Jis taip pat griežtai smerkė 
bolševįkjškųs triukšmadarius ir 
Žadėjo juos už pakarpos imti. 
Grasino net deportavimu.

Kai ;del bedarbių, tai majo
ras stengiasi savo pažadus iš
pildyti: bedarbiai 'yra šelpiami. 
Tiesa, pavieniai Už gaunamą 
pašalpą turi atidirbti. Bet 
vedusiųjų prie darbo nevaro. 
Tai labai maljnu. Su komunis
tais—-tai jau kitas klausimas, 
jų deportavimas priklauso nuo 
Ottawa valdžios. O toji žiuri į 
tuos Stalino satrapus pro pirš-* 
tus, nes jie ’ Kanadoj jokius 
reikšmės neturi.

Kanados piliečiai turi tiek 
žodžio, tiek susirinkimų lais
vę. Su nepilieČiąis yra kitoks

-■  ----------- -—-—

lietuviai1 tek|ti ąteivląį priV 
vie’šų komunistinių orgfinižaob 
jų .nesideda. ( i (L jei kurie per 
klaidą ir prisišlieja, tai prie 
pirmos progos ir vėl pasišalina. 
Ateiviai ,kurie prijaučiu komu
nistams, paprąstai dedasi į or
ganizacijas, kurios bent iš pa
viršiaus bolševizmu neatsiduo
da. ........ ' .... ............ ...... •“

jfilft 
Sftiįti įsigyti i :

šąlyj siaubą didėlis ne
dirbau Ir gutvėmįa vaikšto tu-* 
kątaučiąi.įbedarbių, bet kai ku- 
'tie' žmonas tup yra patenkinti. 
Daugiausia patenkinti yra se
nyvi miestiečiai, kurie ir ge
rais ląįkaįą paparastai per žie
mą nedirbdavo. Dabar jiems 

?jie gauna iš 
valdžios, taip sakant, pensiją.

|Mariau
(įeito nedir-

■ _ r ............
. / * *1 * \

daugiausia užsiima jaunuoliai.
« » »

'Butlegeriais ne vien tik Ame
rika galį pasididžiuoti. Jų at
siranda ir pas mus. Ir to^i ne
žiūrint to, kad čia degtinės ir 
kitokių likerių galima liuosai 
nusipirkti valdžios sandėliuose.

• ‘ , • 7 >
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Prieš kiek laiko musų mies
te tapo užkauptas didelis ir ge
rai įrengtas slaptas bravaras, 
kur buvo varoma degtinė ir 
gaminami kitokie likeriai (grei
čiausiai amerikiečiams), žino
ma, bravaras tapo uždarytas.

—Kazys Benlūšis.

mieste įvyko
Penktu kar-

progrė-

kampanijų 
pastangų,

Pareitą vasarą įvyko' Kąnąt 
cjos parlamento rinkimai. ŠĮ 
kartą didelį -pasisekimą turėjo 
konservatoriai ir supliekė libe
ralus. Iš 245 vietų konserva
toriams teko 137. Vadinasi) 
jie laimėjo absoliutę daugumą.

Tie daviniai rodo, kad darbi
ninkai savo kandidatų nerėfne, 
o nuo liberalų atsimetė. Da
bar kalbama, ar tik darbipin- 
kai nuo Vilko bėgdami nębus 
ant meškos'užbėgę?

Laikraščiai skelbia, kad kon
servatorių valdžia viešiems 
darbams skiria milionus dole
rių. Todėl darbininkai ramina 
Save, kad greitu laikit\darbai 
pradėsią gerai eiti.

I$ai konservatoriai* laimėjo, 
tai biržoj tuoj prasidėjo atgL 
j imas,—visokių korporacijų Šė
tai smarkiai pašoko. Biznieriai 
apsidžiaugė. ■ Bet jų džiaugs-* 
maš truko > neilgai. šę/ai į vėl 
pradėjo smukti, ir kaip papras
tai tok’iuošė atsitikimuose yrą, 
daugelis nudegė nagus. Apie 
darbus šiuo laiku tik tiek te
galima pasakyti, jog tai atei
ties klausimas. v

Winnipėg, Canada
Praeitų metų žymesni įvykini

Kapitoliuje, 
siuntinių 
čyta už 
blaivybę, 
blaivybės 
vasario 10 
kunigužiai, 
gėriai daro

ir

mies- 
ledai 
buuU 
Prie 

pusė- 
van-

tolinus

k aibėj o 
Joseph

savo 
po ti>. 

vargas- 
buržua- 

klasės

valstijos . pa- 
nemažai prisigin- 

prieš šių dienų 
Balsavimas apie 
panaikinimą įvyks 
dieną. Protestonų 

davatkos ir bootle- 
viską, kad laimė

jus, kad tokia blaivybę, kaip 
dabar yra, kad ir ant 
paliktų. 

« o: «
Sausio 29 dieną čia 

iš Peoria, 111., bishopas
A. Schlorman. Jis labai bai
minosi bolševizmo pavojum ir 
mėgino atpasakoti keletą gau
tų iš Rusijos laiškų nuo 
draugų, besibastančių 
šalį. Koks ten didelis 
priespauda. Buvusios 
zijos ir turtingesniųjų
žmonių vaikus nei j Mokyklas 
nepriima. Į darbininkiškas uni
jas nepriima. Apdeda aukš
tesnėmis mokestimiš, nelei-' 
džia pirkt maisto iš kooperaty
viškų krautuvių, taip kad 
tiems nelaimingiems daugiau 
niekas neleika, kaip tik' badu 
išmirti-išnykti.

Mes, laisvi demokratiškos ša
lies žmonės, sako, ne juokais 
turime susidomėti bolševikišku- 
pavojum, kt’.d^ir čia tokia pa
dėtiesMiesusilauktume, kaip kad 
dabar yra Rusijoje. Visokia 
žmonių laisvė, teisės, religija 
kruvinųjų diktatorių patremta, 
po kojų suminta. Sako, dabar 
pas mus yra didžiausia bedar
bėj Milijonai Žmonių vaikščio
ja apdriskę ir išbadėję bedir
bo. O šioje pasaulio turtin-

Pavasarį Winnipego ąpielip- 
kės upėse buvo sukelti apie 
15 pėdų aukščio ledų kainaį. 
Prie tiltų tiek pačiame 
te, tiek jo apielinkėše 
buvo sprogdinami. Tuo 
pasisekė tiltus išgelbėti, 
upių gyvenantys žmonės 
tinai nukentėjo, • kadangi
duo apsėmė jų namus. Mažes
ni namukai buvo net visai su
griauti, todėl padaryta •nemar. 
žai ir nuostolių. . ;

Kai kurie tiltai buvo nufoto
grafuoti ir jų paveikslai tilpo 
anglų laikraščiuose. ? - Sakoma, 
kad tiek ledo nei seni žmones 
nebeatsimeną.

« » »
Vasarą Munitobos, Sąskache- 

van ir Albertos provincijose 
siautė smarki audra su ledais. 
Tai įvyko liepos 7 ir 8 d, Le
dai sunaikino tūkstančius ake- 
rių pasėlių (daugiausiai kvie
čių užsėtas laukus). Kai ku
riose vietose javai buvo tiesiog 
su purvu sumaišyti. Skaudžią! 
nukentėjo farmeriai.

Audros ruože žaibąs ir ledai 
užmušė keletą gyvulių ir Vie
ną moteriškę. Ledai buvo tiek 
didėli, kad išdaužė namų lan- 
gUs. Telefonų telegramų ko
munikacija buvo laikinai suga
dinta.

Laikraščiai rašė, kad tai bu
vusi nepaprasta audra.
V. Pažymėtiną pereitą vasarą 
dar ir tuo, kad prigėrė labai 
daug žmonių. Vien tik* liepos 
6 d- šio miesto apieliąkėj pri
gėrė net Septyni žmonės. Pac 
baigoj to menesio nelaimių be
simaudant atsitiko (ĮMigtete 
Tačiau ' lietuviai tos nelaimė# 
išvengė,—nei viėhas jų neprk 
gere. /

♦

Paskuęini0ji pereitų metų 
trys mėnesiai pasižymėjo plė- 
Šimaįsv MUsį mieste buvo pa
daryta labai daug apiplėšimų. 
Daug banditų tapo sugauta, 
įu banditais didelių cerėmdni- 
|ų nedaroma* —jię baudžiami 
gana aštriai. Keikia pasakyti, 
kad baudžiama ne tik kalėji
mu, bet magaryčioms dar pri
dedama ir rykštės, Kanados 
rykštės yra guminės ir kerta 
tikrai spaudžiat DČliai to pas
taruoju laiku kijo nemažai: ir 
triukšmo,

■ f* ■

Pasakojama, kad kalėjimuo
se esanti įtaisyta tam tikra 
Ktašiną-į kuri atlieka egzekuci
ją. Ta f mašina su gumine rykš
te kertanti taip ’ smarkiai, kad 
•tuoj trųkstąhiį ’ žįpogaus oda. 
įsą jokia žjnogus negalėtų iš- 
ląikyti dešimtį rykščių. Todėl 
viena rykštė įkertama vieną 
.^ipną, o po kelių dienų kita ir 
Č$t» Kiek tąme yra tiesos, — 

pasakyti.
v:, Tač$u faktas yra tas, kad 
adv.ok^Uį vęjla kovą, kątf pą* 
naikinti ryklių bausmę. Jie 
tvirtina, kąs tai yra barbariš
kas bausmei’bud^į kuris cb 
vilnuotai ■ šijįąi netinka. Mote- 
rų -organizacijos ’ irgi veda 
griežtą kOVą prieš rykštės.

O ,-jtuo tarpu plėšimų skai
čius lyisįMide j a. Tięąiog pavo
jinga gatvėj pasirodyti. Pasi
taiko, ,-kad nuo žmogaus nuga
ros net apsiaustą nuvelka, o 
moterims dienos laiku iš rankų 
ištraukia pinigines. Plėšimais 

--- ------- ----------——r
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Kol kas pas mus tebęsiąučia 
nedarbas. Bedarbiai, kurie 
gauna iš valdžios pašalpą, tdi 
apie darbus ir girdėti nenori. 
Mat, žiemos metu Kanadoj be
veik jokių darbų ir nėra, kai 
tik miškuose. O'šią žiemą miš
kuose. moka tiek . mažai, kad 
sunku ir ant drabužio uždirbtu 
Reiškia, tenka dirbti vien tik

—

GARSLNKITĖS “NAUJIENOSE’
■*

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas

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

< nėms
VISAI DYKAI KNYGŲ

Metiniėms Prenumeratoriams už $£>.00
Pusei Metų už ...............  $2.50

f

Pasirinkimas tik grupėmis
No. Kaina

Grupe I. $2.50
J» VIŠKOŠKOS Tikri Juo
kai ..............  "
DR. KARALIUS Barbora

Ubryj^a arba klioštorius ir 
Jėzuitai. ........... ............ ..........
MARIJOS KONOPN1C-
KOS Pagal įstatymus ......

ERKMANO ŠATRIJON© 
Laikrodininko Atsiminimai

Viso ............ v......1.........  $2.50

Grupe II. $5.00
ISTORIJA CHICAOOŠ
LIETUVIU ........  C
JANULAIČIO Airija ........ .
S. MATULAIČIO Dvi Ke- 
lioni į Toiirtią Šaurę .7.............

14 DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno
vės Graikai ir Romėnai pri
dėjo pšįstumėjimui Gamtos 

inokslų' priekyn .  .40
31 OLSZEWSKIO Pasaka apie 

Kantria Alen? ..............20
45 R. J. STEVENSOS NAK- 

VYNB ..............................35
50 SOCIALIZMO MINTIES 

BLAIVUMAS ......  $1.00
71 LIEPUKO Peklos Kančios

73

78

24

25

26

28

6

\ 7
8

.80

.75

.75

.20

$1.75
.. .25

.40

.20

.20

.25

Dainos .....................................
VIŠKOŠKOS Gyvybė — 
Poemos ...................................
BR. VARGŠO Gadynės 
Žaizdom .................. ;...............

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

Grupė III. $2.50
KL. JURGELIONIO Miiliu

GARŠINO Kar<8 Lau- L°’° 

kųpie (kareivio atsiminimai) .35
39 A. J-TIS Kaip Žmonės su

Ponais kovojo .........  20
40 FRANK HARRISO Pasako

jimas Apie Jėzų ................25

M)stp .......................  20
70 KL. JVRGEL1ONJS Gludir

Liūdi ............ .....................    .50
■ a.in Hfc ■

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

Grupe IV. $5.00 į 
18 D-RO GRAIČUNO Sveika-

42

21 1

30 '
3J> Ą.

Pi

57
jimas Apie Jėzų ..................
J. ABENO Kaip Žmogus

No.

7
8

31

38

Kaina
Grupe V. $5.00

A. JANULAIČIO Airija .... 
S. MATULAIČIO Dvi ke- 
lioni į Tolimą šiaurę ........
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantri? Aleną ........w...
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas .................. a..........

SCHREINERIO 
Sapnai .....................................
DR. E. LOEB Kultūra ir 
Spauda .....................................
DR. A. J. KARALIAUS 
Moralybės Išsivystymas ...... .
K. ŠEŠTOKO Kas Išganys 
Liaudį? ................... ................
Milukijada Dzūko ViršŽmo- 
niški Nuopelnai ir Juodesnis 

už Pragaro Pavydai ......
— ZZZSZ' Z ZZ * ‘ t* 

matorius ...................................... 75
J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ....................... 25
H. ISBENO Šiaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija ........ 35

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

37 OLIVER SCHREINERIO

49

53

55

60

, už Pragaro Pavydai ........
Kfc.~ JURGELIONlO-Dekie

84

*93

40

41

54

61

93

80

82

22

25

. .40

.35

.15

. .35

. .60
1 .50

75

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka- 
res Metu, kaina ..................
SIMUKAS ir MAGDUTfi 
Graži pasakaitė ....................
DR. A. J. KARALIUS Pa
lavintasis pas (vairias Tau
tas . .........   -
LAUKIO P. Kropo t kino — 
Ko mums reikia pirmiausia 
H. IBSENO šiaurei Karžy
giai ..........................................
M. GRIGONIO Katriutės 
Gintarai ...................................
BR.

Vandenyje

Viso ..........

Grupe VII. $5.00
NAUJAS PILNAS ORA
KULAS Visokių Paslapsčių 
Knyga, kaina .................. $2.50
ROBINZONAS KRUIZIUS 
Labai Graži Apysaka ........ .45 
GYVENIMO VAIZDE
LIAI ........................  50
J. A. FREDRO CONC1L*
LIUM FACULTATIS .... .20 

GOGOLIO Piršlybos, Ko
medija .........................  25
J. S. TURGENEVO Pini- z 
gų Nėra .....................  10
BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankymas kom.......... 20
J. GURAUSKIO šalaputris 
Komedija   .......... 20
A. N. ASTRAUSKIO Vy

rų Vergija* komedija ............. 25
V. K. RAČKAUSKO Eilė

mis ir Proza ........................... 35

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

.75

.15

50

35

35

,_____ ..... 20
.VARGŠO Milijonai 

.. .20

$2.50

35 

44 

76

94 

95 

96 

9>

99 

69

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

Pasikalbėjimas Amerikono su 
su Grinorium ..........
S. K. KRUKOWSKIS Cbi-
nija a.......... ..
JOHN M. VVORKS Kas yra -
Taip O kas be ’TaiP? .........
ŠARŪNAS Gruodžio 17 
dienos Perversmas ....v............

66* KARLO KAUTSKIO Kas 
yra Soclalizatija ............

72 W. SHAKĖSPEARE’O 
Machbetb ,Z..........................- > ______

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

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

Kam hęmalonu bus gauti tokias dovanas, šis 
pasjulijimas tik trumpam laikui. Ra

šykite tuojaus ir siųskte savo 
užsakymus

48

52

64

.20

.40

.75

20

.20

.75

. Iki pereitų metų tyivo daug 
neparankumų siunčiant pinigus 
j Lietuvą. Rejkędąvo siųsta

1739 So. Halsted St. Chicago, III
MMa



North Side
SLA. 226 kuopos balius

Kaip ir introdukcija

GEROS RADIOS

ir Naujos Mažos Kainos

musų

Philco, Baby Grand radio

Philco, model 20, radio

Sparton, '8 tūbų už

Bosch, 8 tūbų už

$98.00

Saiicylicacid

uoMaoa

193 Grand Street Brooklyn, N. N,

TUDio

EDUCATfeD

COLORADO

3514-16 Roosevejt Rd 
arti St. Loais Avė. 
CHICAGO, ILL.

SINCE 
RECEIVED

MOCH ‘ 
COMMENT

KAMPUS BABY 
\‘.TAR-I9ža

Philco, elektrikinis radio ir
Victrola .....................
Majestic, 8 tūbų už ..........

CONTRACT 
WITH 

COLUM6IA 
STUOIOS

svengiamas 
Skausmas!

Pustapėdžio paskai 
toms medžiaga <

tųjvaikščiojimą.
Ežat.WeudariJi.

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

IN PRI VATE LIFE 
IS MRS. V/ILLIAM 
L.VhNSTON - 

ONCE MARRIED 
TO RALPH

GILLESPIE *'■

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 W. S3rd St. .
. Tel. Victory 3486

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Lietuvių radio pro 
gramas bus šį 

vakarų

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

J. P. EWALD
APDRAUDA. PASKOLOS 

PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Tel. Yards 2790

DALENO APTIĘKA
Receptų išpildymas 

specialybė

4193 Archer Avė
Tel. Lafayette 1155

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

Savas Pas Sava 4.
— sako biznieriai

Phone Virginia 2054 ' 
JOSEPH. VILIMAS 

NAMŲ STATYMO . 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rocktvell S t., 
CHICAGO, ILL.

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

Siuntimo Agentūra

4559 S. Paulina St
,Td Yards 0H

BRUNO SHUKIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus

4131 So. Francisco Avė.
, Phone Lafayette 5824

$49.50
$65.00
$99.50
$59.00

- $69.00
$69.00

$129.00

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje 

65^3 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939

reikalavimų > jokie raštai 
lųis priimami.

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom j jūsų namus . .

3700 S. Spaulding Avė,
Tel. Lafayette 2584

JftCąUELINE. 
logan

šį vakarų nuo 7 iki 8 vai. 
iš W H F C broadkastinimo 

t 

stoties 1420 kilocycles bus lei
džiama per orų lietuvių dainos 
ir muzikų kaip paprastai, ku
rias ruošia kas pirmadienio va
karų lietuvių’ firmą — The 
Peoplės Furniture COmpany. 
Išpildyme šios valandos daly
vaus žymesni lietuviai daini
ninkai, ‘muzikai, kalbėtojai ir 
juokdariai. Todėl užsistatykite 
savo radios ir dėl žingeidumo 
pasiklausykite.-—R.

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Šis deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant Imu morgičių 
J. NAMQN FINANCE CO. 
6755 So. Western Avenue 

Tel. GrovehilI 1038

W. J. KAREIVA
Green Valley Products - 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą «

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

3417-21 South Halsted Street
" TeL Boulevard 4705

Universal Millinery 
Shop

MRS. M. ADOMAITIS. Sav. 
Madingos skrybėlės už žemas kainas 

3341 South Halsted St.

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

Buvo gyvenime visokių kalbė
tojų. Vieni, kaip Ą. A. (amži- 

jnaatilsį) Žukas vyko su nau
dingais žmonijai maršrutais, ir 
jau pėsčias parėjo iš New Yorko 
į Chicago; kiti -kaip tai sude
rgusio Cadillac automobilio ar
tistai važinėjo jpp visa šąlį ir 
mašinų palikę kur; ten“ Ustery- 
je gafadžiuj be licencijų, patys 
jau artinasi Chicagos linkui, 
kaip vėliausios' telegramos pra
neša; dar treti per radio kilba- 
są žmones šveičia,-lemono sun
kos išsigėrę dainas jiems dai
nuoja ir nuvalkiotus juokus 
j klausytojams j ausis kala. Bet 
j vis pasilieka eilė problemų,' ku
rioms išspręsti tebelaukiami 
[genijaus. Puštapėdi, pagarsėjęs 
I pasauly su savo nemirtingais 
kukuliais, čia tau darbas. Vie
toj vanago kiaušinius perėjęs, 
pavažiuok j svietų ir ištlumočyk 
žmonijai šiuos klausimus:

Pirma temą: Trijų pirštų 
kombinacija'. —S. L. A. prezi
dentas suteikė Sandarai nosį už 
paskelbimų, kad jis nebekandida- 
tuosias, ir pareiškia, kad kan
didatavęs, kandidatuojąs ir kan
didatuosiąs, ir kad tikrai taip, 
tai Arklių Akademijoj rektorius 
ponas Jurgelionis toj pačioj 
San. patvirtino, kad Gegužis tu
rės “runyti”. Lenktynių “boo- 
kerių” busiąs Jurgelionis, pro- 
moteriu A. A. Žukas, tas pats, 
kurs jau sykį Chicagoj sporto 

' f ■ 1

rungtynes rengė tarpe Ganso- 
no ir vieno polioko. Pustapėdi, 
išaiškink žmonijai, po kiek bus 
“betas” tose lenktynėse?

Antra, tema: S.L.A. Pildomoji 
Taryba, paskutinį kartų“ susi
rinkusi, didelėj vienybėj, vien
balsiai nubalsavo ir prisiėmė re
zoliuciją, kuria, sako;; iša'iškiW 
tris kaltininkų kątegorijas, bū
tent, kas yra kalbininkai tikri 
ir netikri ir nežinomi. Kadangi 
nenariai Pildomosios Tarybos 
tos rezoliucijos negauna ir to 
naujo išradimo negali sužinoti, 
ar tu, Pustapėdi, negalėtum pri
gauti tos rezoliucijos “fotosto- 
tiškas kopijas” ir išaiškinti jų 
paslaptis žmonijai, be saVo ko
mentarų. , .

Trečia tema: S.L.A.Pildomoji 
Taryba, privargusi beposėdžiaU- 
dama, nutarė suruošti medžiok
lę (hunting). Del vietos dar ne
susitarta, bet sako, medžioklė 
bus Indionų rojaus lygumose, 
The Hąppy Hunting Grounds. 
Medžioklei paskirta iš S.L.A. iž
do $600. Medžioti sezonas dabar 
esąs ant devenių. Pavažiuok per 
kolonijas ir papasakok žmonijai, 
kas per paukštis yra tas deve- 
nis, ir ar jo medžioti galės va
žiuoti bile strięlčiai, ar medžiok
lė yra leisto tik vieniems Pildo
mosios Tarybos ponams? ’

Ketvirta tema: S.L.A. Prezi
dentas pernai metais važiavo" j Kam Būti Be Darbo?

IŠMOKITE SIUVAMOS MASINOS OPĘ- 
R AVIMĄ. Pulkus Darbas Del Moterų..
Ima tik trumpų laikų '' '• .
ISmokti. . Gerai moka. vy 
Praktiškos' p a m okoi, 
Mes padedam-gauti, dar- 
bų. 'Atsišaukite tudj^ns. dk
Pigiau, bu šiuo skelbimu-/\.\ 

9os. F. Kaenleka,
Prlncipalas -

MASTER . SCHOOL
190 N. ŠTATE ST., 10TH FLOOĮi

Jau senai. musų kuopa tu
rėjo kokį nors parengimų. 
Nors finansiniu žvilgsniu kuo
pa nepergeriausiai stovi, bet 
ką nors rengti . irgi nelabai 
lengva, kuomet lietuvių tarpe 
yra pakankamai visokių paren
gimų. Rengiant vakarų labai 
greit galima nugrimsti į dėfi* 
eitų, bet nežiūrint to, atsirado 
keletas energingų narių, kurie 
pasiryžo išbandyti savo jėgas 
ir ^pšieme komisijon vakaro 
rengimui.

SLA. 226 kuopa rengia balių, 
kuris įvyks vasario 28 dieną 
Albany Hali, 3069 W. Armi-, 
tage Avė., kamp. Albany, North 
Sidėj. , 4 , '

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

žmonės tankiai yra perkantri su 
skausmu. Kenčia kuomet nėra 
'reikalo kentėti. Dirba su skaus
mu plčšenčia’ galva. Dirba nors 
suimti skausmais.

Ir Bayer Aspirin suteikia grei
tą palengvinimą!

Geriausis laikas -imti Bayer As- 
1 į H *? pirto/fati- ww*n#nt&.».kada. pajauti 

--pirn^utinj ■*sfctmsmą.-'-'Kam- - -atidet 
palengvinimą iki skausmas tfa- 

i /sieks aukščiausi, laipsni? Ko bijot 
( paimti taip nekenksmingo dalyko? 

■' . A- Skaitykr patikintas direkcijas 
sustabdimui šalčio, palengvinimui 
skaudamą gerklę; palengvinimui 
galvos skausmo ir neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir tt.
. Jus visada galite pasitikėti jo 

<; greitu palengvinimu., Bęt'jei skau- 
■ ’smas tankiai atsikartoja matyk 

daktarą kad patirti jo priežastį.

Budriko krautuvėje jus rasite. didelį pasirinkimą šalę 
prie šalies visų gerųjų išdirbysČių radio, kaip tai Brun- 
swick, Atwater Kent, Victor, Sparton, General Motors 
Philco, Zenith, Stromberg Carlson, R. C. A. Radiolas ir 
kitų už sumažintas kainas ir ant lengvų dalinių išmokė 
jimų. ; ;

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIMJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ................  '52.60
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro..... . $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti syeikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...............   $3.00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu- 

, vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų,- kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.. i ,

KAUNO ALBUMAS ..............     50
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto. f

VINCO KRĖVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........        5»
s. Rašybos vadovėlis ; su radybos žodynėliu. “ Išleista

• 1926 ;metais>.. 1 ■ '
NAMŲ RUbšOS VADOVĖLIS ................. .............    .55

Namų darbai, naminį sąskaitybž ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti. . - '

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

Mes parduodam vyrų aprėdalus -pigiai
. J. PETRAUSKAS, Sav.

3312 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 1162

VĮctorjįĮtĮO tuJt»ų.Tadi0"’iF *> 
Victrola už ..........................
Naujas screen grid radio ir 
Victrola krūvoje už.... ........

Žemos kainos ant Pianų
Lietuvių valanda iš Radio Stoties WCFL, 970 kilocycles, 
nuo 1 iki 2 valandos po pietų, kas Nedėldienį yra duo
dama lėšomis Joseph F. Budriko. Lietuvių Dainos ir 
Muzika yra leidžiama į visą pasaulį ant trumpųjų ban
gų kas menesį iš Radio Stoties W9XAA (Navy Pier). 
Vasario -8-tų dieną bus Lietuvių Pasaulinis Programas 

nuo 2 iki 3 valandos ryto.
•4 , ’ »

Kitas radio programas, Vasario 14-tą dieną. Subatoje, 
iš Ashland Boulevard Auditorijos, nuo 8-tos valandos 

< vakare.per WCFL Stotį, 970 kilocycles.

Žiemos Epidemijos 
. • ' • i ■ • * ..» *

Daugelis tūkstančių serga Europoj ir 
Japonijoj. Dabar rytinėse Jung- 

!'' ’ ‘ tineše. Valstijose

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 
sistemoje kelis ligų perus. Jus galbūt 
to nejaučite ir tada jus • lengvai patam
pate auka ųet lengviausios epidemijos, 
kurios ištinka žiemos menesiais. ’ 
z Milionai dabar vartoja garsųjį Grynų 
Žolių Liuosuojantį Toniką, vadinamą 
Bulgariška Žolių (Kraujo) Arbata, kad 
greitai sunaikinti šalčius ir sustiprinti 
ir apšarvoti . sistemą.z Riebios sultys 
išvirtos iš šių žievių, šaknų, lapų ir 
stiebų, išgertos labai karštos, yra labai 
veiksmingos. f ,

Del apsisaugojimo netenka gailėtis , ir 
Bulgariška Žolių Arbata geriama visos 
šeiminos mažiausai du .sykius. į- savai
tę, palaikys .jus gerame fiziniame stovy
je. Pardavinėjama aptiekininkų visur, 
35, 75c, $1.25. ar per paštą viena di- 
relė dėžutė (šeiminos. didumo) $1.25. 
Adresuoki! MarveI Products Co., iČ6 
Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019

’ Red; atsakymai
" y «■■■''% v, r*-*... —"■■■■/ ■■ >

i bę. . f * ‘ 
ngi buvo 

be jokio parašo,\ būtinai rei
kalingo. ^redakcijos, žiniai, ta* 
po numestas į krepšį. . Atei
ty prašome padėti pilnų para- 
šį, adresą ir telefoną. Be tų

Prie viso to bus dar ir pa-*. 
ihaYgfninių! bris sėrljų išiaimč£ ? 
j imas -ir pro&Varrias. ’ / r :■ į •

Visi kuopos ' nariai privali) ‘
, ,« C • • • . *• ■’

atsilankyti. į balių ir atsivesta 
šavę draugus. Įranga tiktai' 35c.

• Kp. ;Narys.

aetUva. su i

2IEFEl,D FOŲ.IES

ENTEREO f
FILMS IN M 

iqao h

B AVĖK ASPEB6I-A
Aspirin yra trado žynjO <-Bayer Fabriko- Monoaceticactdcater

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

TeL Kedzie 8902

„ ■„ . ............ Ji,
-•••* -"Tr*-*■—'t ’“i‘' ėkskurąij|a?JTvaųkft 

buvo tokia, kad ponas pteziden- 
tas parvažiavęs aprašys savo įs
pūdžius, ir tokiu budu už savo 
kelionės sugaištis išrokavo 
$1,000/ Kitas, buvęs' Suvienytų 
Valstijų prezidentas ponaš Cool- 
idge rašo HearkP E^caminer’iui 
savo įspūdžius iš New Hamp- 
shire farmoš, ir gauna po $3.00 
nuo kiekvieno žodžio. Ištlumo
čyk, kad geras, po kiek išeina 
pono Gegužio žodis, kurs nė vie
no žodžio neparašė ?

Penkto tema: Parašyk vienų 
labai reikalingą knygą, būtent 
—Nesuprantamų žodžių žody
nėlį, kurį Susivienijimo nariai 
galėtų vartoti organą “Tėvy
nę” skaitydami; ypatingai iš
aiškink terminus; ką- reiškia 
“Konstruktyvė Kūrybos Jėga”, 
ką reiškia kada “Susivienijimas 
triumfuoja” ir dar ką reiškia 
pono Vitaičio sakinys: “Kuo
met šie žodžiai rašomi^ Sus, 
Liet. Am. Pildomoji Taryba 
svarsto ir tų patį Susiyienijimo 
nuostolį dėl Ažunario Deve-> 
nio paskolos” ? . . . ,;

šešta, terpa: Ana Usteriečiai 
pasiuntė žemiausį pavaldinyhes 
poklonų Asilą prezidentui, pra
šydami nubausti be malonės vi
sus, kas ' prieš S.L.A. valdžių 
eina. Kitu Usteriečiai vėl rengia
si siųsti«savo komisiją j New 
Yorką S.LiA. valdžtos darbų 
pavieryti. Bet ar tas visas, dar
bas bus praktiškas, kad mote
rų jame nėra? Pasiskaityk 
Chicagos Zosės ištikįmybės bu
dynių “senajai kartai”, kurių 
gali rasti organe “Tėvynėj”, ir 
panaudok tą temą paskaitai 
apie moterų reikšmę kaip ju- 
ry teisėjų vyrams teisti. -

Septinta tema: Neseną'i Chi- 
cagoj įvyko lietuviškų inteli
gentų susirinkimas Vasario 16 
d. - apvaikšČiojimui apkalbėti. 
Po ilgų diskusijų ir ■ barnių, 
inteligentai išsiskirstė nieko ne
nutarę, dėlto kad šiemet vasa
rio 16. d. išpuola ne- sekma
dienį,, o pirmadienį, ir tapo nu
tarta palaukti metų, kųda> va-, 
sario 16 d. išpuls semadienį, ir 
tada, surengti

dėl Chicagos inteligentų spe
cialiai ir jei gali atkelk vasario

d. j sbkmadiehį, ir tai .pada 
ryk 'taip greį^t kaip gali. ' 

įVepripažilitas Piadauža«

BY WESTPHAL
\ • *

r'* • r “ I • k. aV *

parašo:
! GERB. Naujienų skaityto- 

Į jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | Chm 
krautuves, kurios skelbiami 
Naujienose.

BORN - ' 
NOV. 30 z 
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neun ' 

Pablisbed Daily Except Sanday by 
the Lithuanian Newi Pub. Co.. Ine.

1739 South Hahttd Street 
Telephone Rooeevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per ycar in Canada
$7.00 per year ontride of Cbicago
$8.00 per year in Cbicago

1c per copy

Bntered aa Second Class Matter 
Marcb 71 b. 1914. at the Post Office 
of Cbicago. I1L. under tbe act of Marcb 
)rd 1879

Naujienos eina kasdien, išritinant sek
madienius. Leidžia “Naujienų” Bendro
ve, 1739 So- Halsted St„ Cbicago. III. 
Telefonas Roosevelt 8500. . /

■ i ............ ...

Uždukymo kafaat 
Cbicagoj« pataii . i

Metama - ---------------
Pusei metų ------------------
Trims mSneaiams ----------n .
Dviam minėdama ..............
Viinaoą intaeaigi

Chicagoj per iineiiotojm: , 
Viena kopija ....... 
Savaitei 
Mineaftiį

Suvienytose Valerijos 
paltai

Metama -----
Puari tueti| 
Trims mfaeslams 
Dviem mlneaiama 
Vienam mtaeahri

Lietuvon ir kitur uždeniaose 
(Atpiginta)

Metams 
Pusei metų 
Trims mėaeriama

Otderio karto iu

a \ .

f

___ $8.00 
_____ 4.00 
____ 2.00 
____ 1.510

komisiją, kurf ištirtų skurdūs dei policijos ekscesu 
prieš musų darbininkus.” r t
Šitie Gaiidhfo žodžiai yra faktinai' taikos pasiūly

mas Anglijai. Reikia tikėtis, kad MacDonaldas mokės 
juo pasinaudoti tolesnėms deryboms..

----------------------- ------------------------ ;---------------------•

........... . 75c

17.00

$a.oo 
4.00 
X50

KODĖL LENKIJAI NEPASISEKĖ ŽENEVOJE

Tautų Sąjungos tarybos suvažiavime Lenkija, kąip 
žinome, pralaimėjo ginče su Vokietiją, kuri buvo ap
skundusi lenkus dėl teroro prieš vokiečių kilmes Len
kijos piliečius. Lenkijos užsienių reikalų ministeris Za
leskis buvo priverstas pripažinti, kad vokiečiai Lenki
joje buvo nuskriausti, ir turėjo prižadėt, kad bus pa
darytas tardymas ir nusikaltusieji valdininkai, nubausti.

Musų fašistuojančių tautininkų spaudoje dėl to da
lyko buvo išreikšta nuomonė, jogei vokiečiai Ženevoje 
laimėję ačiū savo fašistams. Girdi, hitlerininkai Vo
kietijoje ėmė barškinti ginklais, ir Tautų Sąjunga pa
būgo teisinti lepkus. -

Bet tikrumoje buvo visai kitaip. Lenkija prakišo 
dėlto, kad jos valdžia buvo susikompromitavusi savo 
žvėriškais darbais prieš opozicines partijas. Tautų Są
jungos .tarybos suvažiavimo metu Socialistinis Darbi
ninkų Internacionalas paskelbė Europos spaudoje fak
tus apie nežmoniškus pilsudskininkų smurto darbus 
Lietuvių Brastos tvirtovėje. “Brest Litovsk!” drėbė į 
veidą Zaleskiui socialistai Ženevoje, ir ponui lenkų mi- 
nisteriui liežuvis prilipo prie gomurio.

Štai delko nė vienos šalies atstovas nedrįso užtarti 
Lenkiją, kuomet atėjo eilė svarstyt? Vokietijos skundą 
prieš Pilsudskio diktatūrą. Net Lenkijos globėja Pran
ei ja pasisakė, kad ji esanti “neitrališka” Vokietijos 
skundo klausime.

Vokietijos fašistai ne tik nepadėjo savo šalies at
stovui sumušti lenkus Ženevoje, bet jam daug paken
kė. Vienintelis geras argumentas, kurį galėjo Zaleskis 
pavartoti prieš vokiečių ministerio Curtijaus kaltini
mus, buvo tas, kad h’ Vokietijoje hitlerininkai vartoja 
smurtą prieš kitataučius.

BIMBOS GRĄŽTAS “LAISVĖJE”

“Laisvės” bendrovės direktorių dauguma viešai 
skundžiasi, kad Bimba suorganizavo savo grupę ben
drovėje ir bandė “mechaniškai užvaldyti” Jaikraštį, 
prieš pat bendrovės dalininkų susirinkimą (žiur. Ap
žvalgą šiame “Nauj.” numeryje).

Atrodo, kad direktorių dauguma dar suspėjo pa
skutinę valandą užbėgti Bimbai už akių ir jo užsimo
jimą atremt. Bet jo žygis, matyt, įvarė jiems nemažo 

'kinkų drebėjimo, jeigu jie net per laikraštį turėjo šauk
tis šėrininkus ir skaitytojus ir kviesti juos į talką.

Bimba pavartojo prieš “Laisvę” tą seniai išbandy
tą bolševikų taktiką, kurią “laisviečiai” ir visi kiti ko
munistai nuolatos vartodavo prieš kitas organizacijas. 
Susisukęs guštą “Laisvėje”, jisai organizava savo pa
sekėjus ir, kai jam pasirodė, kad jau jisai kontroliuo
ja strategiškas pozicijas, tai jisai užkamandavo savo 
šalininkus daryti “pučą”. Tik tris asmenis reikėjo pa
šalinti iš atsakomingų vietų, ir Bimba butų pasidaręs 
“Laisvės” bosas. ’»

Už ką tos grumtynės “Laisvės” pastogėje kilo? 
Už galią, už autoritetą ir už — dolerius (kaip pripažįs
ta pats “Laisvįės” bendrovės sekretorius)!

O komunistai giriasi, kad jie esą tyriausi “idėjos” 
karžygiai. Ar idėjos draugai šitaip vieni prieš kitus 
intriguotų, vieni kitiems bandytų antmesti savo dikta
tūrą?

■- ...............................

Apžvalga
I į i  ................«■■■■—IįT

OPORTUNISTŲ MAIŠTAS 
PRIEŠ STALINCUS

‘ . 'C . ; .
šiltą vietą, nes paskui žmo
gui prisieitų tarnaut Smeto
ną! ąr bernaut kukiai social- 
fašistinęi upijak Be to, šis 
paukštis yra, viekas iš di
džiausių Veidmainių. Jis ne
tiki į komunizmą, netiki į 
jokį kolektyvį darbą, betiki 
nei į tą, ką pats rašo. Tau
ras be boso, he vyriausybės, 
be kokios nors valdžios gy
vent negali. O betgi jo An
garietis nekritikuoja.” 
Vadinasi, lietuvių komunistų 

judėjime šiandie tikras babelio 
bokštas: “Centro biuras” (Bim
bą, Kraucevičius, Abekas .ir k.) 
bando diktatoriaut, nors vy* 
riausias komunistų vyskupas 
Angarietis dažnai pliekia apsi- 
vartydamas pačius to biuro 
narius. Prieš Bimbos diktatūrą 
stoja komunistų laikraščių di
rektoriai. Oportunistams, ma
tyt, jau užaugo ragai.
' Taigi ne tik “Laisvėje” kilo 

“oportunistų” maištas prieš 
stalincus. Toks pat maištas ei
na (tik kolkas' paslėptas nuo 
visuomenės akių) ir kitose ko
munistų įstaigose, '

Lyderių veidmainiavimas, 
tarpusavinės intrigos, kova dėl 
dolerių ir šiltų viętų — visa 
tai rodo, kad moraliniai ir idė
jiniai lietuviškas komunizmas

4
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ĮVAIRENYBESvytį vaikinais žaislais-Šokįais, 
beisbole, futbole ir'kt. Vienįn- 
tėtė sritis, kur musų jaunoji 
karta jau įsiveržė, tai lietu
viški chorai ir orkestros, ir kų 
Jas pavyzdys parodo. Parodo, 
kad ir tame siaurame Veikimo 
rate musų jaunuoliai suge
bėjo trumpu laiku sukurti 
kur kas daugiau ir moderniš- 
kiau, kaip senesnieji buvo su- 
kurę? per eiles mėtį.

štai tik, pora pavyzdžių pa
sakytam iliustruoti. Kaikada 
teko girdėti ir skaityti, kaip 
viename mažame Connecticut 
miestely aštuohios įvairios lie
tuviškos pašalpinės draugijė
lės baigia1 išnykti. Atsirado pa
siūlymų, kad visos susijungtų 
į SLA, tačiau tų draugijėlių 
viršininkų ambicijoms nepri- 
leidus, jos dabar viena po ki
tai nyksta, čia pat Chicagoj 
žinios iš Towp of Lake sako, 
kad visas pustuzinis senų 
draugijų rengiasi likviduotis, 
bet vienytis į vieną didelę ne
nori. Panašių pavyzdžių ma
tome iš daugumos senųjų ko
lonijų. Iš kitos pusės, ką tik 
susitvėrė Bridgeporte pasiva
dinusi Cook county Lietuvių 
Politinė Organizacija, suside
danti 50-50 iš senesniųjų ir 
čia girnių. Tos organizacijos 
valdyba išrinkta daugumoj iš 
jaunų čiagimių ir čia auklėtų 
žmonių. Bematant, organiza- 
cijėlė išaugo į 147 narius ir jų 
susirinkimus pamatyti — sta
čiai naujo ūpo1 gauti. Bet dar 
svarbiau, tai, kad jie jau ren
giasi sjasilieti su dar dviem 
sau panašiomis vietos organi
zacijomis, kurių kiekviena tu
ri po narių. Bet tai tik 
“politinė” organizacija. Im
kim pavyzdžiui grynai kultū
rines. Chicagos Birutė, Lietu
vių Choras Pirmyn; Bostono 
Gabija, Worcesterio Aušrelė 
ir tuzinai kitų, — kur tik jau
nuomene įėjo į vadovybę, be
matant kaip kiekybė taip ko
kybė tos draugijos pergimė.

* > v / • t ’

Musų Susivienijime kol kas 
atmosfera tebėra griežtai prie
šinga jaunajai dvasiai. Man 
pasakys, kad aš nematau ar 
nenoriu matyti, kiek jaunuo
lių kuopų turi Susivienijimas, 
kiek sporto “tymų”, kokį jau
nuolių skyrių palaiko organe 
“Tėvynėj”. Visa tai tiesa, bet 
visa tai yra dar labai maža. 
Viena; visas jaunuomenės ju
dėjimas Susivienijimo ribose 
yra apribotas “nekaltu*’ vaikų 
veikimu; visame tardė judėji
me subrendusiam čia gimu
siam jaunuoliui nebėra kas 
daryti. '

Bepig futbolę spardyti, kol 
jaunuolis dar vėjus tebegau- 
do. Bet kur jam dėtis, kuomet 
jis subręsta, sūnoksta, mokslą 
baigia ir kuomet pats1 gyveni
mo instinktas pradeda traukti 
į kūrybinį, draugijinį veiki
mą? Kur tie šimtai, tūkstan
čiai musų gabaus jaunimo, 
kurių pavardes kasmet skai- 

' tome eilėse -baigusių su pasį- 
žymėjimais ir pagyrimais mo
kyklas? Kur dingsta jis, kada 
.nuo motinos žiursto ir nuo 
mokyklos režimo aįsįpataido- 
ja? Jų musų lietuviškame 
gyvenime, prisipažinkime, pa
silieka tik nežymus nuošimtis. 
Kili eina, ir mes savo žiles 
kratoje, ‘ nesuprasdami, ar 
greičiau nenorėdami suprasti, 
kur eina; — Eina ten* kur sa
vo j&ųną jai energijai, savo di
namišką! kūrybai laisvą, atvi
rą ir palankią dirvą randa.

šiandien kas sako, kad mu
sų jaunimas nuo musų tolina
si ir nenori su mumis sykiu 
veikti, piktžodžiauja ir jauni
mą įžeidžia. Jau šimtai pavyz
džiu parodė, kad subrendęs 
jaunimas nori > savųjų tarpe 

!veikti, (tik senųjų baimė ir am
bicija juos nubaido., Atrodo, 
kad musų “senieji veikėjai” 

: yra pasiryžę Viską, kį susiku-

Nykštukas žemės 
brolis <

Sausio mėn. pabaigoj visatos 
erdvėj žemė susitiko su vienu 
iš mažiausių savo brolių, su 
nykštuku Eros planeta, kurios 
skersinis yra tik apie 30 kilo
metrų. Eros planeta sukasi 
apie saulę tarp Marso ir Jupi
terio, bet jos kelias yra ne ap
skrito pavidalo, bet suploto, la
bai pailgo, taip kad ji kai ka
da gali prieiti labai arti prie 
žemės, šį kartų. Eros prieis 
prie žemės per 20 milijonų 
kilometrų. Palyginus su kito
mis planetomis, tai yra visai 
arti, ,nes Venera yrą nutolusi 
nuo žemės per 50 milijonų ki
lometrų. Del savo mažumo 
Eros vis dėlto paprasta akim 
nebus matomas, o bus įžiūri
mas tik pro žiūronus. Eros 
prisiartinimas prie žemės yra 
labai svarbus astronomas, nes 
duoda gajimybės. patikrinti kai 
kuriuos dangiškus tolumus, 
pirmoj eilėj žemės tolumų nuo 
saules. Eros yra įdomus dar ir 
kitu atžvilgiu. Būtent, jis daž
nai keičia savo šviesumo laips
nį, nors keitimosi, priežastis 
nėra žinoma. Atsižvelgiant į 
‘šviesumo kitėjimų, yra mano
ma, kad Eros yra ne tobulas 
kamuolys, kaip kad visos kitos 
planetos, o kampuotas ir žemei 
atsuka įvairius Jjonus, dėl ko ir 
jo šviesumas keičiašf. Jei tei
singą yra teorija, kad kadaise , 
tarp Marso ir Jupiterio, kur 
dabar laksto šimtai mažų pla
netų, buvusi viena didžiulė pla
neta, kuri vėliau sutrukusi, tai 
Eros butų tikra Jos planetos 
skeveldra. Joj, aišku, nėra oro 
ir jokios gyvybės. Šalta ir dy
ka skrieja ji aplink saulę...

daktorius. A. Jankauskas, ^ku
ris ilgą ląiką buvo komunistų 
partijoje ir vidujinius jos san
tykius gerai pažįsta:

“...Angarietis, kaip girdė
jome, nori išest Strazdą iš 
‘Vilnies’. Bet ir tas jo pasa
lus žygis vargiai pavyks, 
nes, kaip girdėt, tai ‘Vilnies’ 
ir ‘Laisvės’ direktoriai atsi- 
sakė klausyt ^įsakymų popo 
sunaus Kraucevičiaus, Abe- 
kovich’o,: Migs ‘Kollontai’ 
Abekienės ir Bimbienės No, 
2, arba taip vadinamo “cen
tro biuro’. Reiškia, paprasti 
darbininkai sukilo prieš an- 
garietišką autoritetą. ,

, “Visai kitaip yra su Tau- 
ru-Rudminu-Rudžiu 
vės”
Red.) ir t. t. Jis tiek bijosi 
.Angariečio, kad per metų 
metus nėra „pasirašęs po jo
kiu sayo straipsniu. Visuo
met rašo pasislėpęs po re
dakcijos skraiste ir todėl 
Angarietis jo negali matyt. 
Tauras taip elgiasi todėl,

Revoliucija “Laisvėje” 
sd

Brooklyno komunistų organo 
pastogėje kilo “revoliucija”. 
Oportunistai sukilo, prieš sta- 
Ijncus, kuriems vadovauja 
“draugas” Bimba. Stalincai 
bąndč ' ‘'kramolą” numalšinti, 
išmesdami tris direktorius, bet 
jiems kulkas nepavyko, nes 
oportunistų pusėje pasirodė 
dauguma.

Dabar Bimba laiškais, o jo 
priešai per “Laisvę.” atsišaukė 
į savo šalininkus, rengdamiesi 
prie geuęralio mūšio “Laisvės” 
bendrovės šėriųinkų suvažiavi
me (kuris turėjot įvykti vakar). 
Suvažiavime turi išsirišti klau
simas, kas toliaus valdys brook- 
lyniškį laikraštį: stalincai, ar 
oportunistai ?

“Laisvės” penktadienio nu
meryje ' įdėta pirmam puslapy
je šitčks pranešimas šerinin- 
kamsx: z

“Draugai šeripinkai įr 
Skaitytojai!

“Paskutiniuoju laikų pa
sireiškė * nemalonių dalykų 
‘Laisvės’ įstaigoje. Drg. A. 
Bimbos vadovybėje susior
ganizavo tam tikra grupe, 
siekianti mechaniškai užval- 
dyt ‘Laisvę’. Tuo tikslu jie 
varinėjo įvairias machinaci
jas. O vienas iš jų svarbiau
sių žinksnių linkui to, tai 
buvo suspenduot tris jiems 
nepatinkamus board direk- 

. torius, tuo budu sudaryt sa
vo didžiumą direktorlatc, 
mechaniškai paimt į k savo 
rankas ‘Laisvę’ pirm jos šė- 
rininkų suvaziąyjįįųo, Jr suor- 
ganizuot suVaŽiS-Vimą taip, 
kaiLjie, galėtų jį valdyt.

“Bet jų sušauktame spe
cialiame direktorių susirin
kime, vasario 4 d., jų įneši
mas suspenduot tris direkto
rius buvo atmestas. Tada 
Bimba pareikalavo duot jam 
visus šėrininkų ir skaityto
jų adresus. Direktorių di
džiuma nubalsavo neduot 
jam tų adresų, • žinodami, 
kad jais bus siuntinėjami 
neteisingi pareiškimai. Tuo
met Bimba užreiškė, kad jis 
vis tie,k pasieks šėrininkus ir 
skaitytojus. Ant rytojaus gi 
‘Laisvės’ adresai pasirodė 
jau paimti. Mes todėl neat
sakome už klaidinančius pa
reiškimus, kurie tais adre
sais, suprantamą, yra ar bus 
siuntinėjami.

“Visas gi kivirčas prasi
dėjo iš to, kad direktoriai 
nenorėjo išduot neapribotas 
sumas pinigų iš ‘Laisves’ iž
do.

“Mes nenorime užagituot 
‘Laisves’ šėrininkų, tik pra
nešam apie šį rimtą įvykį ir 
kviečiame visus šėrininkus 
į suvažiavimą, kur smulk-' 
nteniškai patirtite visą daly
ką.”

.... Po šituo atsišaukimu, pasira
šė “Laisvės” Board Direktorių 
Sekretorius, J. Nalivaika.

Kiek mums yra žinoma pa
dėtis tame “karo fronte”, tai 
bimbininkai bus sumušti. Bim
ba tuomet Stalino vardu išleis 
“encykliką” prieš “L.” rene
gatus ir atskirs Juos nuo vie- 
nintęlės . dūšią išganančios 
Maskvos bažnyčios.
a? * 1 u ■■■r.'ir.' {
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(“Lais-
redaktorium. — “N.”

kad bijo prarasti ‘Laisvėj’ t jau yra galutinai sutrūnijęs.
J

Kas kaita Susivienijimui
Juozas Pronskus 
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SLA švietimo Komisijos 
sekretorius

ką

nuomonių. Projektų ir nuomo
nių visuomet randasi daugiau, 
kaip jų vykintojų, ir visuomet 
lengviau yra x sumanyti ir ki
tam patarti, kaip įvykinti ar 
pačiam imtis. Tačiau tie 
“energingi pabrėžimai” ir 
“griežti išsigynimai,” verčia 
prie išvadų, kad:

1) Tie žmonės, kurie dabar 
vadovauja musų visų svar
biausiai organizacijai, yra pa
silikę nuo gyvenamosios gady
nes per visų generaciją- ir ne
moka ar nenori suprašti savo 
didžibs atstakomybes, kokių 
jie neša imdamiesi užduoties, 
kuriai jie yra persiauri;

2) Tie žiriines, kaip papras
tai esti su užsibuvusiais atsa- 
komingose vietose, įsivaizduo
dami, kad be jų pasaulis su
griūtų, puolasi protestuoti, 
energingai pabrėžti ir griežtai 
išsiginti prieš kiekvienų naujų 
pasiūlymų, kilusį ne iš jų tar
po ir kiekvienų, ateinantį su 

r dr augišku patarimu stengiasi 
tuojau įtarti savo “nepriete
liu,” “vietos jėškančiu” ir tt.

Ta yra visų musų draugijų 
nelaimė ir ypatinga nelaimė 
musų ^Susivienijimo. Gyveni
mas eina pirmiau, negu musų 
draugijų viršininkai pajėgia 
eiti. Kas su gyveninio kilimu 
nepajėgia kartu eiti, tų gyve
nimas pats nubloškiu į užmar
štį, tik kiti atkakliai laikosi 
įsikibę minioms į sketeras, ir 
kol minia tokiais nųsikrato, 
turi gerokai prisinervuoti, o 
gyvenimo kompeticijoj toks 
nervaviinosi kenkia ir labai 
prilaiko pažangų.

SLA. konfliktas turi gilesnes 
,■ ''i šaknis. 1

Nemanykini, kad* prasėdėjęs 
judėjimas musų SLA. yra tik 
nesusipratimų tarp Centro ir 
kuopų veikėjų padaras arbia 
vien tik tos tamsios paskolos 
priežastis. Tie yra tik labiau
sia išsikalę ir pląčiau visieftrs 
matomi aštrumai. Pati prie
žastis gludi giliau, būtent ta- 
mie fakte, kad tie 22,000 SLA. 
narių nori sparčiau žengti, o 
tie keli Centre jų žingsnius 
torinozuoja. Dar daugiau, čia 
yra jau pirmas aktingesnis 
susikirtimas thrp J' senosios, 
parapijinės draugijų viršinin
kų pasaulėžiūros ir bekįlan- 
čios j ąundsįos kartos, kuri ąt-

SLA. organai daro visa
• pajėgia.

Spalio 15 d., 1930 m. Dr. 
Vinikas savo laiške paraše: 
“Netrukus tupėsime antrų 
Krivulę reiųiąntis Tamstos 
paduotomis mintimis, ir pa
siūlymais. Tomis mintimis aš 
bandžiau, pagrįžęs iš atosto-/ 
gų, pasikalbėti su keliais SLA. 
veikėjais. Pasekmes šių pa
sikalbėjimų bandysiu jkorpo- 
ruoti rengjaųįoje Krivūlėje.”

Neužilgo ‘pa to'SLA. Pildo
moji Taryba • pdškelbe grynai > 
komercinį konkursų, pagal 
kurio jaunuoliai sykiu su ki
tais SLA. * nariais kviečiami 
užrašinėti^ i^ąjįįus narius, gau
dami už taį po dolerį nuo gal
vos arba laivakortę Lietuvon 
už tam tikro skaičiaus prira
šymų. <

Sekamame laiške paklau
siau Dr. Viniko, ar jam buvo 
žinomas to konkurso ruoši
mas ir ar tai yra musų pasiū
lymo vykdymas. į kų Dr. Vi
nikas atsake laiške iš gruod
žio 9 d., 1930 m.: “Turėjau 
progos pasikalbėti. platokai su 
pp; pirmininkų, sekretore, re
daktorium ir . jo pagelbininku 
Tapistos siūlomais sumany
mais. Nuomonė prielanki pas 
visus, bet visi energingai pa
brėžia, kad visi Tamstos pro
jektuojami darbai yra jau 
taip energingai vykdomi, kaip 
dabartinės aplinkybės ir da
bartinės -pildomosios tarybos 
gabumai leidžia. Griežtai išsi
ginama, kad kokie nors Kon
stitucijoj numatyti kultifriniaį 
darbai nėra ' vykdomi pagal 
pilnos jšgalės dabartines cen
tro ir kuopų valdybos...

“Apie dabartinį, pildomo
sios tarybos skelbiamų kon
kursų nieko nežinau. Kaip ži
note, pastoviųjų komisijų na
riai pildomosios tarybos posė
džiuose nedalyvauja be, spe
cialiu užkvįetimo ir prie da
bartinės tvarkos kontaktas su 
daryba yra palaikomas ne pėy 
susirinkimus, ^ėtz per silsirašį- 
nėjimų su tarybos sekreto
rium. Pasikalbėjimai turi tik
tai grynai prjvąęios ir \qęofi-

Chinino sukaktuvės
1930 m. suėjo flyjgiai 300 

metų, kai buvo atrastas chini
nas, geriausias vaistas dYugio 
ligomis gydyti. Chininas yra gau
namas iš tam tikros medžių 
rūšies žievės. Tie medžiai atiga 
tik pietų Amerikoj, Australijoj, 
Geltono .saloj ir keliose kitose 
pietų jurų salose, bet tik kal
nuose, nę žemesniuose kaip 1600 
metrų. Chininas savo vardų ga
vo iš Peru vice-karaliaus grafo 
Chinon’o, kuris ten buvo pa
siųstai Ispanijos karaliaus 1620 
metais. Jo žmona, grafienė Chi- • 
non, buvo pirmas žmogus, išgy
dytas chininu. 1630 m. gruo
džio men. grafienė Chinon sun
kiai susirgo drugiu. Jų gydęs 
gydytojas, pristigęs vaistų, da
vė jai gerti skystimų, pagamintų 
iš vienos medžių rūšies žievės, 
kurį Jam nurodė Peru indijonai. 
Grafienė pasveiko ir tuo budu 
chininas buvo atrastas, žmonės 
greitai suprato chinino reikšmę. 
Be chinino daugelisv karštosios 
žemės srities vietų butų nepri
einamos europiečiams, nes ten 
siaučia bailios drugio ligos, ku
rias nugali tik chininas. Alžirija, 
pietų Afrika, Indija, Persija ir 
kiti kraštai nebūtų europiečių 
gyvenami, nes ten be chinino 
europiečiai greitai miršta dru
gių. Todėl chininas vaistų sąra
še užima labai garbingų vieta, 

r

GANDHI SUTINKA TAIKINTIS

r P»Nciw- 
niusUiip^ontus ir tolhnesiręs isįrięįite, ‘nefsaĮvo ?• sutaup’ų,' ne 
perspektyvas, . Y* j atsargos, ne savo draugijų.

t

inųsų no- pmeisti prie vadovybes arba 
.pasitaviuioLu prUeidus norimhjuos.nufeft:pirma vyriausybe turi paskuti visai bešališką ką/ apie ją rašą “Darbo’

* < --Vr

5
4

, — jaupoji kartą.
(Bus daugiau;

jei ne, tai kas yra musų 
ekoųomiškų Ir kultūriškų, su- 

; tąupynių paveldėtoj ai ? Aišku, 
•kad tie, kurie yra ateities pa
veldėtoj ai,

vo 
ir :

Tąs ^ųsikiriimas pastebimas 
įr daugely kitų musų? lietu
viukų organizacijų, kur jau
nesnieji arba visai nenorima 
prileisti prie vadovybės, arbamatyt,'eina smarkiai, nes

Kova, tarp “oportunistų” ir 
stalincų pąs Ameriką lietuvius 
komunistus pastaruoju laiku, 
matvt.'cina smarkiai, nes štai 

re.

SW&!?2vS

šiandie jau pradeda aiškėt, kad Londono konfe
rencija Indijos autonomijos reikalu buvo didelis ir isto
riškas MacDonaldo darbas. Atrodo, kad ta konferen
cija savo tikslą pilnai pasiekė, prirengdama dirvą jei 
ne ūmiam, tai taikiam išsprendimui Indijos laisvės ir, 
gal būt, net visos britų imperijos ateities klausinio. .

Didžiausia susitaikinimo kliūtis iki šiol buvo Indi
jos, nacįonalistų “šveniįąsis”. Gap^hi.s^^^pp.4lcc^^ę^l 
cijbs jisai pareiškė, ^ad. Anglies ; ? p&iįlj^ii'
esą Indijai nepriimtini. Bet da^ąr, jau'1 jisai kitaip kal
ba. Prieš keletą dienų jisai pasakė:'

“Aš darysiu visa, kad butų pasiekta taikos. Jei 
matysiu, kad galėsime susitaikinti, stengsiuos, 
civilio priešinimos kampanija butų paliauta.

tik 
kad
Tik

ATĖJO naujas “Kovos” 
numeris, Lietuvos socialde
mokratų užsieny laikraštis. 
Galima įgauti “Naujienose”. 
Kaina lOe.

“KULTŪROS” naujas nu
meris, naujoviskuese rūbuo
se — tik dabar gautas iš 
Lietuvos. Kaina 45c. Gau
kite Naujienose.

. čia aš iš kalno norį u pa
brėžti, kad nemanau gjnti sa- 

narub^tojo projekto, nors 
jis;neįu^o hiauo vieno, bet 

buvo suglaudimas inųsų Ko
misijos pirmojo ..

!■ SUSKIT PER

NAUJIENAS
PINKUS LIETUVON

> '

To prašo Uetuwosimoresr 
taip pataria Lietuvos bankai



t

Pirmadienis, vaš. *9^193? *7
'T——

CHICMOS 
anos

Bedarbis mokytojas pa
tapo vagiu

Norėjo išgelbėti nuo bado 
žmoną ir kūdiki

šeštadienį areštuotas Fred 
Bennėtt, užpuolęs su revolve
riu rankoj' vienų čeverykų 
krautuvę mieste. Bennett bu
vo Stanton Park fizikos in- 
truktoriu, ir per visų mokyto
javimo laikų parodė pavyz
dingų būdų ir gerų pavyzdį 
savo mokiniams.

Jis atėjęs į krautuvę nusi
pirko batus, bet vietoj mokėti 
pinigus, išsiėmė revolverį, pa
reikalavo $50.00 ir tuo gavęs 
pabėgo. Bet policistas Frank 
Palomis jį pagavo belipant į 
gatvekarį - ant Dearborn ir 
Madison gatvių kampo.

Bennett viskų išsipažino, 
kaip jis iš kitų mokytojo pa
tapo nusikaltėliu. Jis tapo 
atleistas iš tarnybos, jo žmona 
nesenai grįžo iš ligoninės su 
kūdikiu, gyventi nebebuvo iš 
ko, o darbo gauti nebuvo ga
lima. Bennett areštuotas.

Revoliucija dėl piges
nės duonos .

šeštadienį virš 1,000. žmo
nių Humbold Park apylinkėj 
susirinko į Korkers* Lyceum, 
2733 Hirsh blvd., iš kur pra
dėjo demonstracijų su plaka
tais, reikalaudami, kad devy
nios žydiškos duonos kepyk
los numuštų duobos kainų 
nuo 10 centų ligi 6 centų sva
rui. Kepyklos jau buvo pike
tuojamos nuo kiek laiko. De
monstrantai užpuolė atakuoti 
teisėjų Denis Sullivan, kurs iš
leido injungtion,' draudžiančių 
moterims ir vaikams piketuo
ti priekępykl^

Keli šimtai moterų ir trupu
tis vyrų padarė triukšmingas 
demonstracijas gatvėse, bet 
policija išsklaidė ir kelis su
ėmė. įtariama, kad komu
nistai iš kitų distriklų atėję 
suorganizavę tas demonstraci
jas.

Lošė indionus, nušovė 
draugą

pirmųjų ateivių dva-Sena
šia dar'tebesėdi vaikų smage- 
nyse. Subatoj du vaikinai, 
Andrew Radicki, 15 im ir 
Walter Musinski, 16 m. žaidė 
indionus. Musinski turėjo re
volverį ir du syk iššovęs kur 
tai j langų, trečių šūvį paleido 
į Rudickį, užmušdamas vietoj,

PETRONĖLĖ LEPPO >

Persiskyrė su šiuo pasauliu* 
vasario 6 dieną, 3:20 valandą po 
piet, 1931 m., sulaukus 37 me
tų amžiaus, gimus Panevėžio hp., 
Naujamiesčio pa r a p., Biručių kai
me. Paliko dideliame nubudime 
vyrą Povilą, dukterį Virginiją 8 
met., 5 pusseres—Marcelę Girdei- 
kienę, Barborą Briedclis, Stefaniją ' 
Palionis, Mikaliną Churienę ir 
Oną Milerienę, pusb. Bruno Zo- 
lumskis, du švogerius — Juozapą 
ir Antaną Leppus, brolienę Ro-1 
zalija, Švogerką Juliją Petraįtienę 
ir gimines, o Lietuvoj tėvą, >dvi 
seseris, tris brolius ir ciocę. Ktf- 

pašarvotas, randasi 6733 So, 
Maplevvood Avca

• •’ / *
Laidotuvės įvyks Utarrtinke, 

Vasario 10 dieną, 2:00 vai. po 
piet. iš namų bus nulydėta į Tau
tiškas kapines. z•

Visi a. a. Petronėlės Leppo gi* 
minės .draugai ir pažįstami esaę 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ' 
laidotuvėse ir suteikti*jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.1 

11. ' -v * ; ‘ r >
Nuliūdę liekame, _z . 

Vyras, Duktė, Pusseseres, 
Pusbroliai, ~ Svogetiai,

' Brolienė, Švogerką ir 
Giminės.

• Laidotuvėse patarnauja ’ grabo
rius S. Mažeika, Tel. ■ Yards 
1138. ’■ .

■ U ••‘v - e.
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paskui-nešę ant pečių į lįgor lių yųlcętę molęeųniamfr rįnktį
ninę, o kai pavargo, paliko |r dokųmehtų, įrodančių arti-
nušautąjį ties Holy Trinity 
bažnyčia, 1118 Noble st., ir 
pats nuėjo kortų lošti.

Virš 300,000 bedarbiu 
tragiškoj padėty

Virš 300,000 vyrų, moterų ię 
vaikų, iš kurių yra 70,000 Šei
mynų, Chicagoje randasi /ne
bepakeliamai sunkioj padėty
je ir reikalingi skubios pagal
bos, taip pasakė pats Emer- 
gency Relief kampanijos jj1i> 
mininkas, Philip R. Clarke.,

Fondas, kurs jau keliamas 
nuo pereito rudens ir turėjo 
senai pasiekti 5 milijonus do
lerių ,ligi šiol dar trūksta 
$300,000 ir kadangi*kampani
ja baigiasi ateinantį trečiadie
nį, tai paliks nesukeltas. Clar- 
ke stebisi, delko Chicago, ku
ri tiek gausiai pinigus klojo 
karo reikalams, dabar taip, 
šaltai atsineša į pačių- savo 
bedarbių nelaimę.

Rinkimų kampanija 
pradeda įkaisti

Kylis kylį varo.

Dabartinis majoras Tliomp- 
son savo rinkimų kampanijos 
kalbose užatakdvo net patį 
gubernatorių Emmęrsonų, su
versdamas jo; kaltei ir atsako
mybei visas sunkenybes dėl 
taksų ir mokesnių Chicagoj ir 
apskrityje. Thompsonas siun
tinėja 500,000 laiškų balsuoto
jams, kur kaltina gubernato
rių dėl taksų reassesmento, 
atnešusiov taksų mokėtojams 
$100,000,000 nuostolių, ir 
ko, kad “jokios-pagalbos 
bus galima sulaukti, kol 
bernatorius bus išvytas iš 
so”.

Kiti du kandidatai į majo
rus, Lyle ir Albert iš savo pu-

mus ryšius tarpę polięijps yir* 
šunįų ir Capone, geng|sęr|ų. 
Be to aut 4446 S. §tąte st ra
sta dideli sandėliui medžiagos 
munšainui virti ir 5 trękai 
jam išvažinėti į “spikiftės”. 
Daug kompromituojančių (Jo? 
kumentų rasta ir kaikuriuo.sę 
didėliuose bizniuose,' Visa me
džiaga porduęta spęcial graųd 
jury. '■ "■ ' . .

> ....... . J*'.v

Moterys Chicagoj greit 
bus jury teisėjais ,

Pirmosios moterys,kaip jury 
teisėjos Muniblpal teisme bus 
pakviestos nevėliau kaip po 
kokių trijų -savaičių. šešta
dienį Chief Justįce taip susi
tarę su kaikurių moterų or
ganizacijų z atstovėmis. Visų 
bėda tik, kad įsileidžiant į tei
sėjus moteris jury dabar ten
ka kambariuose - daryti daug 
perniaįnų: moterims teisėjoms 
reikia pastatyti atskirus poil
sio kambarius (ręst room^), 
be to reikia ir veidrpdžitis 
teismų salėse įrengti, ir kito
kius jn°ter^kus dalykus.
• t ■' » ..... .... r—

Dar vienas butlegeris
- “pavėžėtas”

'•X.'• f.
Y. •/ ■'

R-’ ,

goms mokytinėra iš ko. n 
tų pįnigų yra duodamos pa* 
šalpos kaikurimųs bedarbių 
šeimynoms maisto reiktneni* 
mis, bet ir dėl tokio šelpimo 
teko girdėti įvairiausių nusi* 
skundime* '

Žinoma £ra patarlė, kad 
prie palieto pieno taį įr katės 
ir šuries puolą, taip yra ir su 
tais šelpimų f toųdaįs* Ęht 
saunaudos politika maišosi, 
ten teisybes nėra.

' Senas Petras.

‘f* ■' Oratoriai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse ' kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
x SKYRIUS: ♦ į '/

1439 S. 49 Court, Cicero, 111.
Tel. Cicero 5927

OH—

L Lietuviai Gydytojai
Phone Canal 6222

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

V4L:A^3 ir 7—81 Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mgpletvood Avi.

Telefonas Republk *868

Rez. 6600 South Arteslan Avenue 
Pbone Prospečt 6659 

Ofiso Tet Canal 0257

DR. P. Z. ZALATOĘIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haisted Street 
CHICAGO. ILL.

sa-
ne-

ofi-

versdami jam visų atsakomy
bę už kriminalų, korupcijų, 
gengsterius, raketų, žmogžu- 
stes ir nedorų valdžių.

Rado naujus ryšius tarp 
policijos ir Capone

jos skvadai padarė « kratas 
south side gengsterių reziden
cijose ir misteriškose pra
monės įstaigose. Kratos buvo 
vedamos su dideliu atsargumu 
ir ruošiamos jau 4 mėnesius. 
Pagauta daug svarbios medžia
gos, korespondencijos, knyge-

įvairus Gydytojai 
Pbone Armitage 2822 

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

šeštadienį* rastas negyvas 
Joseph Tanzillo,. 35 m., žino
mas kaip “spikizės” savinin
kas, su surištomis , užpakaly 
rankomis. ir dviem skylėmis 
galvoje, pamestas gatvės 630 
Miller st. užkampy, vienas 
blokas nuo Tanzillo namo. 
Pilitistas matęs, kaip ntio tbs 
vietos greitai pavažiavb juo
das sedanas. ' Spėjama, kad 
Tanzillo tapo “paimtas ant 
raido” už kokį nors išdavimų.

Savas pas savą dar
bo bėjėškant
", . ............... ’ I —t— I /

Musų biznio žmonės yra la
bai painylėjęi obalsį “sąva$ 
pas savų’*, Teigia, lietuvis pas 
liętuvį. Tai labai gražiai 
skambantis Žodžiai.

Viena moteris, pirmos kle- 
sos vitėja, hejėškodama dar
bo, pastebėjo laikraščiuose, 
kad tūlam lietuviui reikalin
ga virę j a į valgyklų.

Moteris važiuoja darbo jėš- 
koti, nuvažiavus gauna darbo, 
kaip sgva pas sayųrbet virė
ja panorėjo sužinoti ir apie 
uždarbį, kiek ji gaus algos sa
vaitei.. Paklausus savininko 
apie algų, sužinojo, kad mo
ka po $12.00 į savaitę, tuo tar
pų kai tokips virėjos pirmiau
buvo apnio^aiųos po $25.00 
iki $35.00 į sąvaitę.

Nedarbu paaipaudodaini kai 
kurie musų tautiečiai gavo 
apetitų samdytis bedarbius už 
bado algas!* Savas pas savą.

Miesto darbai su 
mažėjo

Vasario pradžioje miesto 
darbai “special work” suma
žėjo. Gubernatoriaus Em-, 
mersono sudarytas darbiniu-' 
kų skyrius iš bedarbių, gat
vėms valyti, dąbar ^padalintas 
į dvi permainas, ir** kiekvie
na dirba tik po tris dienas per

Nuo Vasario pradžios be
dirbs tiktki po dvi dienas į 
savaitę. , Darbo sumažinimo 
priežastis, tai trukumas pinį? 
gų darbininkams apmokėti, 
nes bčdarbių fonde vėl nėra 
pinigų. Nors fonde yra suau- 
kauta arti $5,000,000, bet ai-

JONAS RUDAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 5 dieną, 11:50 valandą 
vakare,. 1931 m., sulaukęs 4/1 nie- 
tų amžiaus, gimęs Raseinių ap., 
Raseinių parapijoj, Girdaičių kai
me. Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Petronėlę, po tėvais Rama- 
nauskiutė, dukterį Albertą, 10 m. 
augintinį Adolfą Jųrgilą, 13 m., 
brolį Antana, ^seserį * Stanislavą 

’ Skirienę, švogeų Juozapą, uoš
vienę Oną Ramanauskienę ir gi
mines, o Lietuvoj brdlį Zenoną, 
seserį Marijoną. Kūnas pašarvo- j 

' tas. randasi 834 W. 35 St.
Laidotuvės įvyks utarninke, va

sario 10 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų j Šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
rų kapines,

Visi a. a. Jono Rudaičio gimi
nės, draugai įr pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami 'dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė, Augintinės, 
Brolis, Sesuo, Svogeris, 
Uošvienė ir Giminės. " 

Laidotuvėse patarnauja grabo^ 
rius S. P. Mažeika, Tel. Yarus 
1138. .

■i

JURGIS STALGAITIS■ i;

Persiskyrė \sd šiuo pasauliu 
Vasario 3 dieną, 9 valandą va
karė, 1931 m., Luther, Mich., su
laukęs 53 metų amžiaus; gimęs 
Lietuvoj, Dobiškė.Hų kaime, Ša
kių vai, ir apskr- Paliko dide
liame nubudime moterį Oną,- su-»

• nų 'Juigį, 2 dukteris — Kuni- . 
gundą Ambrazienę, Marijoną Lin- 
ginienę, du žentus —.Povilą 
Ambrose ir Mateušą Linginą, Lie
tuvoje — dų broliu — Antaną 
ir Joną, 2 seseris — • Marijoną it 
Elzbietą, gimines ir pažįstamų^. 
Kūnas pašarvotas randasi pas 
dukterį Ambrasienę.v 724 West 
19 St<, Chicago, III.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, k 
vasario 9 dieną, 1:3d vąl. po pie-* 

/ tiį iš namą bui nulydėtas į Tau
tiškas kapines. , z

> , • ■

Visi a. a. Jurgio Stalgaičio gi
minės, draugai it' pA2|s[ami esat

i nuoširdžia! r kvieįSiami / dalyvauti , 
laidotuvėse Jr suteikti jam pasku
tinį patarnavimą it atsisveikinimą.

Nultudę liekame,
, Moterie, Sūnūs, Dahetryt, 

žentai, Giminės it Pažįstami

Laidotuvėse patątnaųją grabo- 
rilis Radžius, Tęl. Canal 6174.
I...................  ‘.t \

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS,

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

----- -O—
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Lietuvės Akušerės

Automobilius užmu- 
šėTubuti

Mykolas Įubutis, 40 m. am
žiaus, iš 3221 Fai'ncll avenue, 
nakttį į jsekipadienį mirė 
Streetei?/ ligoninėj nuo žaizdų, 
kai penktadienio naktį jis ta
po suvažinėtas tūlo James E. 
Porter ant Austin ir Ogden 
gatvių kampo.

Porter, m^ amžiaus, nuo 
31JJ4 West. 24tjv st? už Tubučio 
užmušėja net neareštuotas.

A. MONTVlD, M. D.
1579 Mihvfhkee Avenue, 'Room 209

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

Tel. Brunsufick 4983 
Nąmų telefoną* Brunstvick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diatbermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

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

Netoli 46tb St. Chicago. III.

Rezidencija Tel. Midway 5512 Ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

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

3 iki 8 vai. vak., Utarninkaia ir 
Petnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Vidikasr 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 S. Haisted 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8. iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki / 
. 9 vai. vakare

St.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 

nn 2423 West Marųuete Rd. Valan
dos: nuo . 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Ptospect 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 Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisasi 3102 So. Haisted St., Chicago 
arti 31 tb Street

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

1,1 ■ ■■fl.im.-L.i------- ■ ' I - ■ TB

Advokatai

MRS. ANELIA K. JARUSH
' Physical Therapy Midvvife 

y Naujoj vietoj
6109 Soutl| Albany Avenue

Pbone 
Hemlock

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

Ofiso telefonas Vlrglnla 0030 
Bez. Tel. Van Burcn 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer' Aventie
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki 4 Ir 
0 iki 8 vakaro. NedGUom nuo 10 iki 13 die

ną. Namų ofisas North* Side 
3413 Franktių Blvd, 

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta x ' 
3323 South Haisted Street

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto *

vakaro
9252

prie 
duodu 
electric

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

A. A. OLIS
R. A. VASALLE , 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos vak. ■ 
Va sali e—Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak

Akiu Gydytojai

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—-8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

19 (H) So. Haisted St. 
Rezidencija: 

4193 Archer Avi 
Valandos: 2-—4 po 

Phone Lafayette 01
liet 
8

Pbone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

.. ' Pbone Boulevard 3697
.3315 South Haisted St

- Graboriai
, Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
/ Moderniška Koplyčia 'Dovanai 

Turiu Automobilius visokiem! reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHIČAGO, ILL.

-.........-..................................  ■■■T—

BUTKUS
Ųndertaking Co.

V. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
T<1 Canal 3jŲ>I ‘

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempime kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimd, svaigimo, 
akių aptemimo, nervUotumo, skaudami 
jikių įkarštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromai sų elektra, paro
dančia mažiausias klaidas/ Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nud 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 /
-------- O------

Dr. A. P. Kazlaiiskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
i TeL Boulevard 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Residence Pbone Hemlock 7691

Bhone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas.

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

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

52 East 107th St
kampas Michigan Avė

Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutarti

Tef. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

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

Rėz, 2359 S. Leavitt S t .-.Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj .pagal sutarti \

Tel.

127 N. Dearborn Št
Kervergais ofisai uždaryti

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas
' 2221 West 22nd St.

. Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai 

Boulevard 5203 
Boulevard 8413 

1327 So. 49tb Ct.
Telefonai 

Cicero 3724

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS i

Ofisas vidurmiestyje 
. Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cot. Wa$hington and Clark Sti. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 Vest 35th St.
kampas Haisted St.,

• Valandos nuo 10—4, nuo 6 i 
Nedėliomis nuo TO iki 12

,ii i   ■■  ——   ■■■■<*

——-H>———
Duokite ąavo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
PPTOMBTRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47r St.
' Tel. Boii|evard 6487

• ♦

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratoriją:
1025 W. I3th St., netoli Morgan 

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

, Tęl. Canal 3110 ‘ ’ 
Rezidencijos telefonai 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republįc 9600

Lietuviai Gydytojai
* J. Lulevičius

GRABORIUS iR 
\bALsamuotojas 
Patarnauju Igidotuvė-. 
ae "visose miesto ir 
oįkstęUų dalyse. Mo- 

deiniška koplyčia 
.. * c veltui.

3 į 03 S, Haisted S|t.

........ ' i.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Haisted Stręet 

Tol. Cąlumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dįenos ir 

>■ nuo 6 iki 9 valandos vakare

St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
> SPECIALISTAS DŽIOVOS

Nuo 1Q iki 12 yaL ryte,vnųo 2 iki 4 
yal,■< po pietų' >i< /nuo 7: iki • 8s30 ;taL v3wiru< Nedėl. nuo 10 iki- 12 V. dieną 

Phone Midway 2880

Office Phone Canal 1912
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS ir chirurgas 
Ofiįce 1724 So. Loomis St.

'kamp. 18 ir Blue Island /.ve. 
Valandos: 10 to *12- A. M., 2 t<

« 7 to 8:30 P, M.
Res. Phone Fairfax 6353,’

*

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 780
TeL Central • 6Ę90 Vai. 9—4 
Rezidęnoija 6158 S.Talman A v.

y z TeL Prospect 8525

Paul M. Adomaitis
Advokatas .

Ofisas vidurmiestyje • ( 
Room 2414 .»

Ona North Salia Bldg>, į

> (cA7 k m So.) 
.Ofiso Tel State 2704: 4412

*■■■■■   —■ ■■■■" ■•■'■« ;      

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

463 i Ad. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Red. 65j5 So. Rocku'ell St. 
Tel. Republic 9723 "

MMIDaktaras
Kapitonu 

. Specialiętaa i
GYDO VISAS LIGA? ____ _

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUŠIOS ir NEIĖGYDOMOS JOS YRA 
SpedaHškai gydo ligas pilvų, plaučiu inkstų ir pvalBs, uinuodijimn ■ 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptįngsis ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateil 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
nuo 10 ryte iki 1 vaL ir nuo 5-8 vak. J . r> 
4200 Weat 26, St- kampas Keeler Ąv

1

U

, v

J. F; KADŽIUS
Dl/llfAIfCiTftjTAlfilDlTVTH

H

jti geriau ir pigiau, 
nepu \ kiti tųdel, kad 
priklausau prie gra

ly bų išdirbystes.
OFISAS:

668 W.‘ 18th Street

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

Tel. Keawuod 5107 
VALANDOSE > ' - > '

nų« 9 Iki/11 valapdai rvte; 
nuo 6 iki 8 valandai i vakan 

apart iventadįehio ir ketvirtadienio.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Haisted Street ,

Ofiso, valandos nuo 1, iki 3 po pietų ir
• -- i
Rez. 3201

>

Vi “orr8t408T

S
■ ') IB

24. So. Loomis St.
»• 
to 4

nuo 6/Iki' 8 Vai. vakarė. • 
South Wallac» Street
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Už Vilniaus Atvadavimą
------- «

ko klausyti, nors ir buvo gra
sinamas nušauti. Vietoj gult 
ant grindų.mėgino prieiti prie

' ■ • ■ ■ . ■ ■

Vasario 16 d Lietuvos Nepriklausomybės 
apvaikščiojimas

’ * N /

Dalyvauja trys kaimyninės tautos: Baltgudžiai, 
Latviai ir Ukrainiečiai

Šio vasario 16 dieną sukanka trylika metu Lietuvos lies pub
likos nepriklausomybės, ir 5 metai nuo I)r. Jono 

Basanavičiaus mirties. •

mas pasiskubino atidaryti du
ris ir įsileido dar Savo sėbrą. 
Tas įėjęs si> kaž kokiu įran
kiu kirtę barberini į Veidą, 
prakirto' lupą ir tižiųušė akį, 
• Krisdamas #cmėn užgautas 
kyictkos padarė didelį trenk
smą ir į tą laiką barberys pa
spėjo pakelti lango užlaidą, 
tai abudu hokloperiai išsi
gandę išbėgo nieko nepešę.

Nuotrupos
Kadangi Lietuvių tautos visa praeities istorija Ir dabar

ties bei ateities reikalai mokina, kad tik per demokratją, per 
susipratimą savo tarpe ir su savo kaimynais Lietuva gali 
bujoti kaip kultūringa nepriklausomą valstybė ir tik tuo keliu 
sujungti savo dar tebesančias svetimuose naguose teritorijas 
ypatingai Vilniaus kraštą, — Amerikos Lietuviai, kurių nuo
monę išreiškia “Naujienos”, mano kad Vasario 16 d. apvaikš- 
čiojimas turi būti ta proga, kuria artimosios Lietuviams tautos 
Imi būti traukiamos į bendrą gerų kaimynų ir draugų darbą.

Ta linija ėjo nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atgavi
mo Lietuvos, demokratija, tą pačią ir šiandien ji tebereiškia. 
Ką tik atvažiavęs į Ameriką prof. Mykolas Biržiška savo fir
moj prakalboj Brooklyne, vasario 1 d. išreiškė tą patį nusi
statymą, pasakydamas (Žiur. “Tėvynė” No. 6):

“Svarbiausiu Vilniui Vaduoti Sąjungos uždaviniu yra 
teikti Vilniaus lietuviams medžiaginę ir moralę paramą, taip 
gi vesti lietuvių tautos orientaciją į bendrą, artimai suglaustą 
veikimą su tautomis, kurios lygiai kenčia Varšuvos imperia
listų priespaudą, kaip ir Vilnijoš ir kitų lenkais okupuotų 
Lietuvos kraštų gyventojai ir kurios turi nesuvestas su lenkais 
sąskaitas dėl jų imperialistinių apetitų. Pirmoje vietoje gerb. 
prelegentas pažymėjo gudus ir ukrainus”.

Vasario 16 d. turėsime bene pirmą Amerikos lietuvių isto
rijoj <progą sykiu su tomis musų kaimyninėmis, ir dalinai gi
miningomis tautomis susirinkę apvaikšioti Lietuvos nepri

klausomybės sukaktuves ir bendrai pasisakyti, dėl tolimesnių 
siekimų. Apvaikšiojimas su visų minėtų tautų kalbėtojais ir 
sudėtiniu koncertu bus Lietuvių Auditorijoj.

tai

daro 
j že- 
o už

/^UJIENOS/^Mcago,^^-/ -

SLA. 6-to Apskričio delegaį 
tai išdavė savo raportus iš 6-to 
Apskričio ;suvažavimo, kuris į- 
vyko prieš porą savaičių Lietu
vių : Audi tori j o j, Chicagoj.. Tras’ 
Khiris . paaiškino,kad batikas, 
kuriame biivę "padėtj 6-to 'Ap
skričio pinigai, užsidaręs .ihz' 
kad buvę datig diskusij ų dėlįai 
revizijos komisijos raporto. Ki
tix delegatai; iYgi* maždaug tą 
patį paaiškino/

Finansų sekretoriui buvo nu
tarta ir pakelta alga vietoj $12. 
iki $20: į metus. ..

Ligonių lankytoj ųx raportų šį 
kartą nebuvę. Beje, vienas na
rys iš Westvillės kuopos per
sikėlė į musų kuopą t. y. Jo- 
naš Alekna.,

Jau . praeitame; kuopos. susi-/ 
rinkime buvo • nutarta rengti 
vakarą. Vakarę rengimo kę- 
misija: • K. Kajris, Jenas Kau
linas^ ir Šileikis- pranešė, ;kad 
vakaras yra rengiamas ir sale 
jau nusamdyta.'. Vakaras su 
programų ir šokiais įvyks yar 
sario 28 dieną, Albany HalL 
3069 West r Armitage Aye. 
(kamp. Albany Avė.). 1 ‘

—Koresp.

''•’i

s i,

Amžiną atilsį Petro 
nelei Liepienei

Vasario 6 d., 1931, 3:20 po 
piet mirtis nuskynė dar vieną 
iš eiles gyvybės žiedelį. Tai 
mirė Petronėle Liepiene. Mi
rė nenuėjus, , galima sakyt, 
pusiaukelio gyvenimo keliu.

dvasios, bet kūno skausmai 
perdaug dideli buvo; kentėji
mų tautrė perdaug prisipildė, 
ir vargšės Petronėlės gyvybė 
užgeso, tarsi žvaigždutė nu
riedėjo dangaus skliautu į ne- 
išmieruojamas berybės platy
bes.

Velionės mirtis atnešė skau
džios širdperšos, kaip jos vy
rui Povilui, taip ir jaunutei 
dukraitei, Virginijai dėl ku
rios daug troško. Beveik jau 
sustingusiom lupom, o dar vis 
minėjo kaip jos Virginija, 
kaip jos Povilas gyveris. Su
sirgus, suvytus, o dar vis varg
šė kalbėjo kokias Virginijai 
sukneles pasiūt. Tas * rodo 
kaip begaliniai stiprus geros 
motinos prisirišimas prie savo 
vaiko. Tai gal ir yra gamtos 
visa atpildą už motinos skau
smus, už motinos vargus, kad 
stipriai gauna kartais savo 
mylimą kūdikį prie širdiesI 
priglaust.

Gaila dukraitei mylimos 
motulės, vyrui geros šeiminin
kės, ištikimos moteries, bet 
yra ir daugiaus žmonių, kurie 
labai velionės gailisi. Ypatin
gai gaila p. Petraitienei, velio
nės vyro sesutei, netekus taip 
geros nuoširdžios savo drau
gės. Man ir rašant šiuos at
minimo žodelius nuriedėjo ne 
viena gaili ašarėlė, nes pasi- 
pažinojom su velione labai ge
rai, ir kartais nuoširdžiai vie
na kita minčia pasidalinda- 
vom. Visi geri kaimynai Pet
ronėlės liūdi. Bet buvo ir to
kių, kurių širdyse degė kėršto 
ugnis, ir kurie velionei beveik 
mirštant mete paniekos žodį. 
Delko taip? Juk visi kas pa
žinojo Petronėlę Liepienę, ži
nojo, kad jinai teisinga, dora 
moteris buvo, ir visa tai jai 
jos priešai permurzini buvo 
priminti. Tai delko tūli žmo
nės tuomet ant suvytusio, nuo 
skausmo išblyškusio veido ap- 
spiovė? Ogi dėlto, kad velio
nė, teisybę kitaip suprato, kad 
jai kitaip atrodė užgrabinis 
gyvenimas, negu tiems kurie 
neišsiblaivė nuo tamsybės rū
kų. Girdėjus kaip

kinti moteris ant velionės ičsi- 
tarė ,tai net stebėties reikia 
prie ko tikinčius žmones kiu 
nigija veda!

Baisiai įtūžo tikinčios sesės 
moterėlės kam velionė atsisa
kė griežtai siūlomų kunigo ne
va “irialonių”. Aš gi sakau, 
tai garbė tokiems žmonėms, 
kurie mirštą nesutepę savo 
idealo! Prie progos aš noriu 
pastebėti tikintiems žmdne- 
liams, kad mažiaus rūpintus 
kitų “dūšia”, o pasižiūrėtų 
kaip tyra jų pačių sąžinė. Jus 
ilgais liežuviais davatkėlės, 
pasižiūrėkite į teisingumo vei
drodį, ar jau jus taip be nuo
dėmės, kad drystate teist tei
singus žmones. Pasižiūrėkite 
kieno sparnai jums geriaus 
pritiktų — angelo, ap velnio.

Baigdamas šiuos kelis bran
gios atminties žodžius, aš no
riu kad tu, miela Petronėle, 
rastum ramų atilsį Tautiškų 
kapinių prieglobsty. Lai šil
tas saulutės spindulys gaivina, 
ant tav6 kapo įvairiaspal
vius žolynėlius. Gi čiulbuonis 
paukštelis lai tau kartais savo 
skambančiu balseliu pagieda. 
Lai tavo ramaus atilsio viete
lę kartais bučiuoja melsva, po
etiška, mėnuolio šviesa. Mes 
gi šio mizerno pasaulio sve
čiai, tave kartais atminsime 
kaipo gerą, nuoširdžią, teisin
gą moterį. * ' ’ •

Baigdamas savo žodžius, aš 
noriu vardan tavo mylimo vy- 
vo Povilo, vaVdu tavo mylimos 
dukraitės Virginijos, ir visų 
giminių, bei draugų ištarti: — 
ilsėkis ramiai brangi musų 
drauge! — Liūdintis.

Aš atmenu kaip šiandie, 
jau bus 10 metų, kaip biblijos 
studentai sakė, kad nuo 26 me- 
tų žmonės daugiau nebemirs. 
Ir tu man taip atspėk, nes Jau 
dabar žmonės nemiršta: vienus 
užmuša, o kiti badu dvesia. 
Kaip-ten nebūtų, aš ris • tiek 
biblijos' studentams, duodu kre
ditą už jų žioplumą.

Lietuvoj . agronomai 
tikrus stebuklus: užkasa 
mę perpjovę pusę bulvės,
keliu mėnesių iškasa net tris 
sveikas bulves. Beiškia, 5 kar
tus randa daugiau ,tai jau tik
ri Indijos magikai.

Z » » »
Ėostono tinginys rašo, kad 

Vanagaitis ir Olšauskas esą 
prasti artistai. Kokie jie ar
tistai nebūt, visgi šimtą kartų 
geresni negu ministąriai su’.at-* 
bulais kalnieriais, kuomet valdė 
Lietuvą. ‘

» » » ■ . ■ ■ ’ .'

Lietuvoj klerikalai išleidžia 
“Ėytą”, “šaltinį” ir- “ĮJkinin- 

■ką”. Tie visi laikraščiai labai 
geri skaityt tiems, kurie kalėji
me yra uždaryti, o negali gaut 
kitokių raštų.

Nekurie žmonelės kalba, es£ 
“Vienybės” redaktorius nepa
žysta gramatikos. Ąš tam la
bai esu priešingas. Jeigu taip 
kalbat, tai turite pirma persi- 
tikrint. Taigi štai ką padary
kite: atneškit jam jiefuvišką 
gramatiką ir paklauskit kas čia 
per knyga, o jis tegul pavar
tęs ir pasako. Jeigu pasakys, 
kad “gramatika'’, tai žinosit, 
<ad jis pažysta gramatiką ir 
nekalbėsit daugiau taip.

Chicagiečiai tai keisti žmo
nės. Jeigu bent vienas suser
ga, tai; stengiasi kiek galėda
mas, kad apsieit be daktaro. 
Bet kuomet surengia kokį kon
certą tai tuoj aus publika pa
geidauja daktarų.

» » -
Brazilijoj auga vata ir kava; 

Cąlifornijoj » • bananai ir oren- 
džiai, o Chicagoj ant kofų kor- 
nai.

Lankėsi Chicagoj
Pereitą šeštadienį lankėsi 

Gliicagoj/ir “Naujienose” ge
rai chicagiečiains žinomas lie
tuvis p. Shįirka iš Bhinelan- 
der, Wis;, pas kurį •• daugelis 
chieagiečių yaziuoj a 
■goms/ : •'*?’- ./.-'a; <

c r* X A .

ba kitaip sakant nuo kojų nu
puolusių Tauti n ink ų k ri u)< i s, 
kuriuo bando- pasiremt bet link
sta*. O ties ypačių Yidliriu ’ekva- 
toHaus, Takioj karščiausioj vie
toje ykndasi bolševikų lizdas: 
ten prie didcįęs kaitros peri 
boiševik'ųčiūs, bet kaip- tie pa
augę išlekia L Vėsesnį kraštą 
tuoj'aus pasidaro “renegatais”, 
^r ką čia kalbėt ko ant HaL 
sted stryčio nėra; visko pil
na, daugybės Visokių profesio
nalų,/ mėsinyčių, vaistinyčių, 
“molt and “a’ps”, paskui dirb
tuvių,, kur rš senos luobos jauną 
merginą padaro, ar geriau sa
kant “bjuti shops”, Įr ką tu 
čia žmogus viską gali sumi
nėk- ■ ■ .• ’ •

'-'aJ
. Tik įsivaizduokit, kiek čia 
darbščių žmonių yra, kiek tin
ginių, kiek vaikščiojančių^ žmo
nių, kiek stovinčių, o kiek gu
linčių. ’J’
' čia advokatas Gugis pasibru
kęs po pažaste skurinį mai
šą. Važiuoja į ųiiestą. Čia ko
munistas . stovi ir seilę ryja, 
manydamas: “čia neša S.L.A. 
pinigus,: kurie mums priklau
so”. čia Jurgelionis žiuri, kat
ras arklys ar kupiėlė gali bėg
li, greičiau. atbulK ar į priekį. 
Čia padaužos kaip vorai su s*a-

PRANEŠIMA!
. ' • . MA »

atosto-
Mr. /

WestSide
Lietusiai ,stato -Juozą Tdentek 

kandidatu į aldermanusJ / ■ , y • , ■

'■> 21 wardos • .

• Pereito ketvęrgo vakare 
West Side lietuviai turėjo su
sirinkimą M. Meldažio salėje. 
Pirmininkavo Duoba . Su
sirinkime , dalyvavo 'virš šimto 
asmenų. Bankininkai, advo
katai, įvairus biznieriai ir 
šiaip piliečiai, kurie visųoipet 
gyvai inįetesubjrisi rinkimais 
į miesto urėdus.-.. . .

Kode! 21 warųos lietuviai 
remiai p. Žientek rinkimuose į 
aldermaną? (

Apie tai karatas kalbas pa
sakė; advokatas Jonas ^Brenzą, 
ad v. Kučinskas, a d v. J. B. 
Bordep? Justinas Mackevičius 
ir daugelis kitų/ Pabaigoje 
kalbėjo pats - kandidatas p. 
Zientek ir dėkojo už paramą. 
Susirinkimas baigta triukš- 
mingausioinis oracijomis ir 
užkandomis. ’7 P. C.

- Plėšikai užpuolė 
lietuvi barberį

Holdopas barbernėj, 657
• TV. 18 St. . r

V, Laucius savininkas bar- 
bernėsj 657 W. 18 St., subatos 
vakare užbaigęs darbiį pradė
jo uždarinėti duris ir užtrauk
ti langus. x Tuom laiku tfar 
vienas kostumeris ėmė belsti 
į duris ir pralyti buk norįs 
nukirpti plaukus. Barberys 
nieko blogo nemąnydamąs 
įleido kostumerį, ir vėl užstū
mė duris, bet pastebėjo, kad 
kostumeris vietoj nusivilkti 
overkotą, išėmė revolverį ir 
paliepė barberiui iškelti ran
kas ir gulti ant floro.

Matomai V. Lauciau? butą
viena tf- drąsaus, kad atsisakė užpuolį

- Kas Hooverį peikia, 
žmogus mažai nusimano, nes 
Hooveris yra geresnis ir už Ab- 
ramą Linclną. Tas tik Juodus 
žmones paliuosavd iš • vergijos, 
o Hdoveris^ ir baltus paliuosa- 
vo iš kapitalizmo; dabar balti 
žmonės gyvena kaip' rojuj: 
švilpauja vaikščiodami gatvė
mis pilvus susiėmę. ..

’ » B »
♦ ' ' L 1 ' *

Aš nežinau, -kodėl lietuviški 
komunistai nevažiuojĄ į Kini
ją.? Jie myli revoliuciją, o ten 
kas mėnesis vis nauja revoliu
cija, Tai Jau rodos galėtų už
siganėdinti nuvažiavę, A. J

j r^Pustiapėdis.

NorthSidė’ 
: - ' B 
SLA. 226 kuopos susirinkimas

Vasario 3- dieną Association 
Hali įvyko SLA. 226 kuopos 
susirinkimas. Susirinkimas bu
vo neperdau g skaitlingas. 
'Buvo perskaitytas laiškas 
nuo protokolų raštininko Bene- 
kaičio, kuriuo jis praneša, kad 
atsisakąs liuo rąŠtiriinko pareigų. 
Laiškas ir jo rezignacija^ iš’ 
raštininko vietos buvo priimta. 
Protokolų raštininku buvo iš
rinktas M. Šileikis. . ' . •

irmadienis, vas. 9, 1931 

vo tinklais gano rimtus ryti-Į 
nių valstijų veikėjus ir; mo
kina padaužiškai rašyt. Be jo
kio klapatę viskas aišku kaip 
migla. ;

• žinoma,, aš Čia' suminėjau 
tik > mažų dalelę Chicagos ir 
kas čia veikiama ir : matoma; 
kitas miesto dalis tegul užre- 
Rorduoja kiti, o aš tik’pami
nėjau apie žemaičių ir aukš
taičių sostapili, o kitos provin
cijos' man dar nėra žinomos. 
Antra, expedicija daryt Chicą- 
gai' yla' gana pavojingą, o ypa- ’ 
tingai ant pačio šiaurinio: po
lio, ten gali ir kailį padžiaut. ■

CLASSIF1ED ADS
> 1 ......... ............................................... ’ I

• J Educational 
-Mokyklos

' MOKYKIS feARBERYSTeS 
amato.

Dienomis tu* vakarais. Del Infor
macijų lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL ŠARBER 
COLLĘGE,

672 Weat Madison Street

Bustapėdis.

Pirmų kartą Chicagoj
Tolimųjų Rytų problemos 

/ • - dramatizacija
“AUDRA AZIJOJE”

Vaizdas primityvią aistrų
’ Pagaminta Sovkino 1 
Daugiau sujudinanti negu 

“DEŠIMT. DIENŲ KURIOS 
kSUPURTĖ PASAULI” 

Sergei' Eisenstein sako:
AUDRA AZIJOJE” .

Savo tempų Uži
manti kvapą. Kūrinys genijaus — 

V. Pudoykino.
REIKIA PAMATYTI ' 
“AUDRĄ AZIJOJE”/

Cinęma Theatre
Chicago Avė.,

į rytus nuo Michigan, Blvd.
1 p. m. — Be pertraukos —

11 p. m. f 
Dienomis 50f, vakarais, Subato- 

mis ir Nedėliomis 75c

yra direktyvinės ir fotografinės dai 
lės šedevras. Savo tempų Ūži 
manti kvapą. Kūrinys genijaus —

Business Service 
tfjgnio Patarnaviinaa

Boulevard 6520 Rea. Y arda 4401
NORKUS & CO.

Kerk raugto m rakandus, oiaoun ir vi
nklus mini Q8, taipgi' 13 miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas

1 1706 W. 47th St
CHICAGO

-------- O—•— ‘

• --------------0--------------

<0% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

M——J- I ■

Financial

PINIGAI
w. ■ > ♦ ‘
4koLinan, nu<> S50 ik) MUM' 

Ncimam komiso
>u<>tinoti» mokamas am neilnn k<tn« 

eumos
Kinance Corporation 

of Illinois -
Po valstijos priežiurh • 
<804 S Kedzie A ve

Chicagos LtetųVtų Ąįiaitorijos ' Ben
droves direktorių ir draugijų atstovų 
susirinkimas įvyks, vasa’rib 9, 7.^30 vai. 
vak., Aupditorijos svetainėj. ' Malonėkit 
visi direktoriai laiku susirinkti. x Taipgi 
ir. draugijų jrkliubų atstovai, kurie at- 
stovaujat savo draugijas, kad galėtumėt 
parnešt raportus į <įraūgijas, kurias at/ 
stovaujat, kas yra ksekvienAm sySrbu.

J ' ■' Valdyba.^

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos susirinkimas atsibus utar- 
ninke vasario 10 d.,. Masonic Temple 
svetainėj, 1547 N. L-eavitt St., 7^30 
vai. vak. Nariai malonėkite susirinkti, 
laiku. —- X. Šaikus, rast. •

y ’• ............ R . S ’

Lietuvių Republikonų- organizacija H 
vvardo laikys, susirinkimą1 pirmadieny, 
vasafio 9 dieną, 8 vai. vak., Ažųko 
svetainėj, 3301 ’So. Auburn Avė. Visi 
yra kviečiami. atsilankyti. Musų . kan
didatas dėl aldermano Jos. Sikorski ir 
Wm. Finucane musų vvardo commit- 
teeman kalbės. .— Valdyba.
' • - ■. ■ V' T**“—T“4 '

Bridgęporto, Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliudo „> susirinkimas {vyks 
utarninko vakttre, ,7 yalęz vasario 10 d., 
1931 m;, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. HaltsCd St. ,Gerbiami drau
gai maląnėkite būtinair visi atsilankyti 
ant šio susirinkamo, turiu svarbių rei- 
kalą, kaslink politikos ir tt^ Taipgi at
siveskite naujų narių prisirašymui., 

-r—; 'Valdyba.
■   i—J. Li a_____L  ____ r.- -_______ •______ ______

Y

JUSU PATOGUMUI
t, : -V'- ' / . '

“NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE
.4 I m f

Marąuette Park
TUBUCIO APTIEKA

>■ 2832 63rd St.-,

Brighton Park
B. R. I’IETKIEWICZ - 

2608 W. 47tįi St?
Tel. Lafayette 1083

. Roseland ir Pullman
WAITCHES B-OS. CORP.

' 52 E. 107th St.' -
• Tel. Pullman 5950

/ ■• ' ' i j-

Kai jums reikės pa
siusti pinigus Lietuvon, 
p a d u o t i “classified” 
skelbimą ar > užsirašyti 

kaip sįkant prie Mišiugan i«-r‘Naujjenas”,* kreipkitės 
kos, taigi Chicaga ęvisuomet > • j.----
stovi ant tos pačios vietos ,su 
visais butiėgeriais/ su plėšikais/ 
su šimtais tūkstančių bedarbių, 
ir su visom šavo skolom.

Chicagoj rdnda’si tarp lietu
vių tautos pagarsėjus Viena 
gatvė,' kdrį. yadinrime; Halsted 
street. Ta gatvė milžiniškai il
ga, rodos prasideda nito- žie
minio polio ir tęsiasi ligi pie-, 
tinioįpoji^ arba/Ą^kiąų safcąnt, | 
nuo vieno, 'ašygailo ligų kitam/ 
o ties pačiu ekvatorium ar kaip 
sakant; (tropjkU6š apgyventa 
visokių tadtėliij/’ ^aip j tai ’ žė- 
maį&ų,' aikštaičių, zanavjk^, 
kapsų, dzūkų .ir kalakutų. v

Visos tos mažos tautelės vie
na kitai giminingos./Iš žiemi
nės pusės prie ekv^oriaus ran
dasi “Naujienos” ar kaip sa
kant; pjūklas, kyr bolševikus 
pfdudj'a'. /•< •
t Iš pietinės puses prie ekva

toriaus randasi “Sandara” ar-

Truputį apie 
Čhicagą

• Amerikonai turi parašę Chi
cagos istoriją,, tai yra didelė 
knyga. Bet mums lietuviams 
didelei knygos < nereikia, mes 
vienas , kitas po truputį parą- 
šom ir Užtenka. ’ ’ j

Matote, ChicagaA kaip ir ki* 
ti Amerikos mažesni ir dides
ni mieštai, randasi ant žemės, 
Taip ir milžiniška Chįcaga ne 
kabė ore, bet raridįsi ant že
mės prie pat ežęro kranto, ;ar

į artimiausi atstovą.

■r r?

SpeciallBtaB gydyme chroniškų ir )nau]ų U 
ų. /Jei Jklti nogralGjo jumis iSgydytl, atallan- 
ykit pas mane. Mano pilnas iftersamlnavi- 

1 h* jei aS apsi- 
įmoiu juo sjrujrvi, ovc>n.at6 jums sckryft. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jUsų 
kur Ir kas dunft skauda, bet pats pasakys 
“ Ižegzaminavinio—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių ,. 

CHICAGO, y ILLINOIS
Ofiso valandos:.nuo TO ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakarų. Neda

lioj nuo 10 rytd iki T po pietų

kyklt paą _ ___ ______
mas atidengra juen tikrą 
imsiu jus srydyti, sveikai

— 4unA skau< 
galutino ĮSegzamina

20

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami, informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Miscellaneous for Sale 
Įvairys Pąrdavimai

PARDAVIMUI spaudos presas, ran
kinis, 6x9, ekktrikinė stitehing mašina. 
Abi mašinos parsiduoda žema kaina. 
3422 *S. Morgan St. Tel. Boulevard 
3319.

i ~ i nu .n.——m.

Personai
   

. PAIEŠKAU savo tėvo Williamo Gal- 
kaus, paeina iš Kauno rėdybos, Šiaulių 
apskr., Joniškio parapijos, Rudiškių 
kaįmo, Sėptyni metai atgal gyveno Al
ton, Wis.» Yra svarbus reikalas, pra
šau jo paties arba kas žino pranešti, 
duosiu $10.00.

z' CHARLES GALKUS.
5649 S. Alberdeen St., Chicago,/ll.

PILDOME 
INCOME 
TAX 
BLANKAS ' 

• .
Raštynė atdara kas- 

val< 
z vakaro. Sekmadie
niais nuo 9—1 vai.

Naujienos

ATMINK SAVO 
NAUDAI, - < 

’ kad vesdartias yisus reikalus per

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

’ CHICAGO v
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Vį&ad sutaupysi daug išlaidų
— I.'.-' >

Perkam Mortgečius lr Bonus 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį, turtą 
tnŠiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davemastis ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus raitus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS, PATARNAVIMAS 
MES GVĄRANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ
u ? ' .______ L_ _____ _ :_____  . __ j

GARSINKITE 
NAUJTĘNOSE

CLASSIFIED ADS.
X * i .

■ A,-

Educational
Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS, 

gramatikos, sintaksės., aritmetikos, 
knyg-vedystės, stenogrrafijos. ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai mitai užbaigiama 
oradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu Išrijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo lakose apsišvietę.’

Amerikos Lietuvių 
Mokykla , »

emOAOD. UK.
i

Help VVanted—Malė
. Parbihinkų reikia______

.REIKALINGAS buferis patyręs savo 
darbe. ; Atsišaukite tuo jaus, 2104 Wash» 
burne Avė., Tel. Roosevlt 8483.

Situatioiv Wanted
i Darbo leiko s

ESU atvažiavęs iš Pittburgb. Pa., jau 
3 mėnesiai ir negalia ■ surasti darbo. Esu 
patyręs vi^jas, kam butų reikalingas 
atsišaukite. J. Denis,. 1835 Wabansia 
Avė., Chicago.

Partners Wanted

REIKALINGAS pusininkas su mažu 
kapitalu į bučernės biznį, cash biznis ir 
gera vieta. 233 E. 115 St.

. \ Business Chanco 
, * Pardavimui Bizniai
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 

ąu mažu namu.
Tel.' Lafayette 8780

i ■■ ■ —

NORIU mainyti bizniavą namą į lo
tą bei lotu$. Kreipkitės pas savininką. 
J. Navickas, 3653 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
' i ' Namai-žemė Pardavimai . 111 .... ...
Paul M. Smith & Co.

REAL ESTATE 
LOANS 8 INSURANCE 

Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotus, farmas, biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir ‘kur yra at 
Ras yra. Perkam notas, 2nd mortgagt 
irs parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel Lafsverte 0455

BARGENAS. 23 flatai ir 3 štorai 
prie 63 ir Western Avė. 1928 m. 
šis namas buvo parduotas už $165,000. 
Dabar parduosime tiktai už $86,000. 
Rendos $20.000 j metus.

NOVAK « CO.
? 10805 So. Michigan Avė., 

. Tel. Pujlman 0019 
■. ■♦.,, . .....J, ........................

AUKSlHfi PROGA.
ParsidhodI didelis garadžius ir Show 

Room, 100x130, pilnai 
apielinkėj. . Biznis gerai vedamas, 
giaus garadžiu arti nėra. Raina 
Į' mainus priimsit 4 ar 2 flatų 
arba ką kitą. Savininkas 

JUOZAS VILIMAS. 
4556’ So'. Rockvvell St.

apgyvento] 
Dau- 
P>gi- 

namą

PARDAVIMUI. TIKTAI UŽ 
' 1 $2800

2 augstų su beismentu mūrinis na
mas prie 1404 So. Union Avė., 
14-tos gatvės. $500 įmokėti, likusius 
išmokėjimais. Ši prapertė buvo par
duota už morgičius ir dabar yra nuo
savybėj ‘banko, kuris *hori oarduoti ją 
žemiau tikrosios 1 vertės.

GąRINGER 8 STORKAN 
1518 Roosevelt'Rd.

-- ■ . • r, ’ V' , ' ” -

arti

Ši prapertė buvo par-




