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Karo teismas gen. Boile
riui vyriausybės atšauktas
Washingtono vyriausybei atsinorėjo kelti 

marinų korpuso komanduotojuį bylą 
dėl diktatoriaus Mossolinio “garbes 
įžeidimo”; pasitenkino vien formaliu 
pabarimu

\VASIIING,TONAS, vas. 9.—.pelną griežčiausio pasmerkimo.
Karo leismo maj. gen. Smed- 
ley D. Bntleriui nebus.

(|en. Butler gavo formalų 
pabalimą, o karo teismas, ku
ris turėjo prasidėti Philadelphi-

’joje ateinantį pirmadienį, tapo 
atšauktas.

Liivyno sekretorius Charles 
F. Adams pranešė, kad tuo in
cidentas, kilęs dėl gen. Butle
rio pasakytos Phjiadelph'ijoje 
kalbos prieš Italijos premjerą 
Mussolinį,*>esąs pabaigtas.

Savo formaliame pabarime 
gen. Paitleriui, laivyno sekreto
rius sako, kad panašios pasta
bos apie atsakingus svetimų 
valstybių valdininkus statą ne- 
malonion padėtin tarptautinius 
vyriausybes santykius ir misi-

Rusų Mokslo Akade
mijoje čeką užklupo 

“kontrrevoliuciją”
Keturi akademikai'pašalinti, 

kaltinami kaip sąmokslinin
kai prieš bolševikų valdžią.

MASKVA, vas. 9. — Sovie
tai pradėjo valyti nuo “kontr- 
revoliucijos” Bušų Mokslo Aka
demiją,

Keturi žymus Mokslo Aka
demijos nariai — A. Platono- 
vas, Tarle, Lichačovas ir Liu- 
bavskis — jau tapo pašalinti. 
Jie kaltinami dalyvavimu 
“priešvaldiškame sąmoksle”, o 
tai reiškia kalėjimą. Tuo tar
pu bolševikų spauda aitriai 
atakuoja Mokslo Akademijos 
prezidentą A. P. Karpinskį dėl 
to, kad jis buvo priešingas mi
nėtų akademikų pašalinimui.

Pasak vieno Leningrado bol
ševikų organo, Karpinskis tvir
tinęs, kad “visur“ pasauly mok
slų akademijos jungia daiktan 
įvairių religijų, įvairių opini
jų ir įvairių idėjų žmones,” o 
tai jau esąs atviras išėjimas 
prieš sovietų valdžią. Dar dau
giau, Karpinskis esąs dagi pa
sakęs, kad Rusija esanti ne 
respublikų bet vienos partijos 
valdomas kraštas.

Akademikų nusikaltimas
Kuo nusikalto sovietams ke

turi pašalintieji akademikai?
štai kuo: Platonovas buvo 

didkunigaikščio Michailo, buvu-?

Likusieji trys

■f ■: ■

landi ja, vas. 9.

abudu vie1:45

gražu; nedidelė tem- 
atmaina; daugiausia 

žiemių vakarų vė-

Naujojoj Zelandijoj vakar 
buvo vėljaustas stiprus že
mės drebėjimas

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

Iš viso 
peraturos 
vidutiniai 
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 28° ir 32° F. •

Šiandie saulė teka 6:54, lei
džiasi 5:15. Mėnuo teka 
ryto;

MADRAS, Indija, vap. 9. — 
Tippanpatty miestely, ųętoli 
nuo Maduros, rado naktį nužu
dytus tryliką vieno valdininko 
šeimos narių.
tos pat šeimos nariai rasti rim
tai sužalot. • .

Netoli inuo Kristobalo, Pana
moj, nukrito PĄn-Ahierican 
Crace aeroplanas. Trys Ameri
kos lakūnai skaudžiai užsiga
vo.

ORFI

Bet jis tikįs, kad tai busianti 
gen. Bu Bėriui pamoka ir ateity 
jis busiąs atsargesnis.

Manoma, kad laivyno sekre
torius atšaukė karo teismą ir 
pasitenkino vien pabarimu, pa
tartas prezidento Hooverio, ku
ris, kaip yra žinoma, buvo, į- 
sakęs gen. Butlcrį atiduoti ka
ro teismui ir kartu per valsty
bės sekretorių Stimsoną pa
siuntė Italijos diktatoriui atsi
prašymą už geii. Butlerio kai-
bą.

Karo teismo atšaukimu gen. 
Butleris automatiškai pasiliuo- 
suoja iš arešto ir grįžtą savo 
pareigų eiti kaip Qųantico, 
Va., marinų stovyklos koman- 
duotoj’a's.

šio caro Nikalojaus brolio, 
auklėtojas ir sakęs, kad revo
liuciją pradėję aristokratai.

Tarle ignoravęs proletariatą 
Francuzų revoliucijoj e\ir dėl 
pasaulinio karo kaltinęs kaize
rį Vilhelmą,’ kuomet jis Turė
jęs kaltinti dėl |o Kapitalistų 
interesus. z

Akademikų pa'šalinimds su-* 
puolė su nepriėmimu į akade
mijos narius .Fiodoro Rotštei- 
no, buvusio ’ užsienių reikalų 
komisariato spaudos skyriaus 
viršininko. Jis gavo vienuoliką 
balsų prieš septynis, o reikėjo 
gauti du trečdaliu balsų. Iš 
vienuolikos kandidatų tik pen
ki buvo priimti.

Prohibicija žymiai 
padidino girtybę

Dabar areštuojama daugiau 
girtų, ne kaip buvo prieš pro- 
hibicijos įvedimą.

WASHINGTONAS, vas. 9.— 
Moderation League of Ameri
ca — necionalinė organizacija 
kovai su girtybe — padariusi 
platų prohibicijos vaisių tyri
nėjimą, dabar praneša, kad pro
hibicija' ne tik nesumažinus 
girtybės krašte, bet žymiai ją 
padidinus.

Savo pranešime Moderation 
League • skaitmenimis parodo, 
kad dabar Už girtybę areštuo
jama dvigubai daugiau žmonių, 
ne kaip 1919 metais, kai prohi
bicija buvo įvesta’, ir dagi dau
giau, nekaip 1914 metais, kai 
saliunų biznis buvo ypačiai pra- 
židęs.

Ottawoj gaisras sunai 
kino bažnyčią

OTTAWA, Kanada,, vas. 9.— 
Anksti vakar ,rytą gaisras su
naikino čią didelę katalikų .Šv. 
Jono Krikštytojo bažnyčią. Ug
nies padaryti nuostoliai siekia 
$400,000. žmonių niekas nent\- 
kentėjo^ { - .

EAST ST. LOUIS, UI., vas. 
9. —Jų automobiliui susikalus 
į telegrafo stulpą, užsimušė Čia 
Mrs. Loretta Bigerstaff, 27, ir 
Walter Evans, 29, 
tos gyventojai

, [Atlantic and Pacific Photo]

MISS CONSTANCE BENNETT
filmų žvaigždė. Dabar ji pasirašė su /Warner Brothers kon
traktą dviem fihnom. Ji dirbs, kaip. aktorė, tik 10 savaičių ir 
už tai gaus 300,000 dolerių, arba po $800 už kiekvieną valandą 

darbo. ■ /

Neramumai Madei- 
roj dėl bandymo pa

branginti duona
LISABONAS, Portugalija, 

vas. 9.— Portugalijos vyriau
sybė skubotai siunčia kareivius 
ir policiją į Madeirą, kur per
eitą šeštadienį kilo rimtų nera
mumų. ' ■

Neramumų priežastis yra ta, 
kad vyriausybė paskelbė impor
tuosianti iš svetur, “be muito, 
2,000 tonų kviečių ir pabran
ginsianti duoną.- Funchalo gy
ventojai, protestuodami prieš 
projektuojamą duonos- pabran
gimą, pereitą penktadienį pa
skelbė streiką, ir ryšy sii tuo 
jau įvyko rimtų susikirtimų, 
per kuriuos keliolika streiki
ninkų ir policininkų buvo su
žeisti.

D’Annunzio ketina 
armotos šoviniu 

susidraskyti
MILANAS, Italija, vas. 9.— 

Gabriele D’Annunzio, garsus 
italų poetas ir patriotas kari
ninkas, statydinasi sau savo 
kunigaikštiškame'' II Vittoriale 
■dvare; ties Garite ežeru, puikų 
mauzoliejų, kuriame turės būt 
palaidotos jo dulkės. Kai mau
zoliejus bus pastatytas, D’An
nunzio ketina’ tuojau armotos 
šoviniu susidraskyti.

“Kai aš ugnies ir durnų aud
roj išnyksiu”, jjasisakė D’An
nunzio savo garbintojams, “jus 
turėsite paieškoti ir surasti ma
no dešinę ausį, nes nėra pasau
ly tobulesnio organo, kai mano 
ausis, ir dėlto ji negali žlugti.”

Jugoslavija pakeitė 
naujų savo bonkno- 

ty vardą
PARYŽIUS, vas. 9. -Nacio- 

n'a’linis Jugoslavijos Bankas pa
leido apyvarton naujus, dinarų 
banknotus, su antrašte ‘‘Jugo
slavijos Karalystė”, vietoj pir
mykščio, krašto va’rdo: “Serbų, 
Kroatų ir Slovėnų Karalystė”. M..

Argentinos pramo
ninkai protestuoją 
prieš rusu dumpingą

BUENOS AIRES, Argentina, 
vas. 9.— Argentinos pramoni
ninkų organizacijos įteikė vy
riausybei prašymą, kad užgintų 
sovietų. Rusijos produktų .im
portų. Jie sako, kad krašto 
pramonės negalėsiančios kon
kuruoti su sovietų priverstino 
darbo produktais. ' >'

Pastaruoju laiku sovietų . Ru
sija atsiuntė į Argentiną da’u- 
gybę įvairios žaliavos ir gamin
tų prekių, kurios parduodamos 
daug pigesnėmis kainomis, ne
kaip pigiausi vietos gaminiai. '

4 žmonės, 46 arkliai 
žuvo liepsnose

Keleto asmenų dar pasigenda
ma, gaismii sunaikinus 'arte
lių pamdą Oaklande.

vas. 9. — 
žmones ir 
prizo ark- 
kurios su-

OAKLAND, Cal., 
Kiek žinoma, keturi 
keturiasdėšimt šeši 
liai žuvo liepsnose, 
naikino šiandie čia / metinės
Oaklando Arklių Parodos tro
besį ir tvartus.

Ugny žuvo du darbininkai, 
John Thomas, 60, ir M. Mc- 
Carthy, ir du nepažįstami vy
rai. Pasigendama dar kelių ki
tų asmenį/, bet kol kas daugiau 
kūnų degėsiuose nesurasta.

Ugnies padaryti ‘ nuostoliai 
siekia $325,000, įskaitant žu
vusių arklių vertę. Spėjama, 
kad gaisras kilo iš padegimo.

Trys asmenys žuvo ae- 
roplano katastrofoj

VVELLINGTONAS, Nauja Ze
landija, vas. 9. — Ties Wairoa 
šiandie nukrito vienas .Domi- 
nion Airline aropląnas, skridęs 
iš- Gįšborno j Hastingsą ir ga
benęs pasažierius ir pašto siun
tinius. Pilotas Knight in du pa- 
sažieriai užsimušė.

A

Jaunos vengrų moksli
ninkės nusižudymas
NEW YOUKAS, Vas. 9. —'

Littauer medicinos tyrinėjimų 
laboratorijoje vakar nusižudė 
jauna vengrų mokslininkė, Dr. 
ilden Reiiur, 26-metų amžiaus.

Prieš metus laiko ji ir jos vy
ras, Dr. Leszlo Reiner, atvyko 
iš Vengrijos, New Yorko uni
versiteto pakviesti.

Susibarus su suVo vyru, ji 
išėjo į kitą laboratorijos kam
barį ir išgėrė nuodų.

Daug( žnionių žuvo 
pervazo laivui 

paskendus
TOKIO, Japonija, vas. 9. — 

Juroj tiek Kobe uostu šiąndic 
garlaivis Porthos Užgavo ir 
paskandino pervazo laivą. Lai
ve buvo viso1 aštuoniasdešimts 
pasąžierių, ir jų tik dvidešimts 
penįci buvo išgelbėti. Visi kiti 
pcnkOsdęšiint penki prigėrė.

•Sovietų nevydonai 
kalti dėl duonos sto

kos Maskvoj
MASKVA, yas. 9. — Rabo- 

ča'ja Gazeta užtikrina, kad ry
toj tikrai pasibaigsianti duonos 
stoka, kurią rudonoji sostine 
skaudžiai jautė nuo pat šio mė
nesio pradžios. Kasdien duo
nos krautuvės . pritrukdavo to 
maisto, tuo tarpu kai ties krau
tuvių durimis laukdavo* ilgiau
sios eilės -pirkėjų su s'a'vo kny
gutėmis.

DeL duonos u stokos sovietų 
vyriausybė kaltina “nedorus 
valdžios priešus” ir “sąmoksli
ninkus”, kurie skleidžiu gandus 
apie duonos badąn Taip pat spe
kuliantus, kurie supirkinėja 
gendamus maisto produktus ir 
paskui pardavinėja privatinėse 
rinkosi keleriopai brangesnė
mis kainomis. z. .

-Kadangi 2 milijonai beteisių 
kalsęs žmonių negauna iš val
džios jokių maigto knygučių ir 
negali gauti darbo ir yra pri
verst i pirkti privatinėse rinko
se arba neracionuotose valdžios 
krautuvėse penkeriopai bran
gesnėmis kainomis, tai ten duo
nos visados galima gauti.

Sovietai siunčia dar sep
tynis tonus aukso į 

Vokietiją
Į Rygą, at-k RYGA, vas. 9 

ėjo iš sovietų Rusijos dar sep
tyni tonai aukso, siunčiamo 
Vokietijos bankams.

Per pastaras tris savaites 
tai jau trečias toks aukso siun
tinys eina iŠ- Maskvos per Ry
gą j Vokietiją.,

Sovietų valdžia plauuo 
. ja rekrutuoti 'mo-

- teris darbui ,
MASKVA, vas. 9. — Kadan

gi sovietų pramonėms trūksta 
darbininkų, valdžia projektuoja 
rekrutuoti įvairiems darbams 
moteris. Jų vaikais rūpintųsi 
valstybė;

Užmušęs pačią, pats di
namitu išsisprogdino

i . .
INDIANA, i Rą., vas-. 9; — 

Anglies kasyklų kaime Coy, ne
toli nuo čia, angliakasys Frank 
Verhovėek, susipykęs su žmo- 
na, smogė jai ięhįikliu į galvą 
ir užmfišė. Pats savo da*rbo iš
sigandęs, jis išsisprogdino. di
namitu. Sprogimo jo kūnas bif- 
vo visai sudraskytas,

Senatas ims tyrinėt 
maisto produktų 

"kainas
WASHINGTONAS, vas. 9.— 

Tam tikra senato komisija ry
toj [šiandie] pradės tyrinėti 
maisto produktų kainas. Kvo
tai šaukiami svarbiausi krašto 
duonos kepėjai, maluninkai, 
pienininkai, mėsininkai etc.

Senatas nori patirti, ar kai
nos duonai, mėsai ir pieno pro
duktams sumažėjo proporcijo
je su kainomis, kurios yra mo
kamos fermeriams už kviečius, 
gyvulius ir pieną, ar jos yra ne
teisėtai nustatomos ir a’ugštai 
palaikomos tam' tikrų kombina
cijų. « • -

Tyrinėjimas pasitęs apie sa
vaitę laiko. Jeigu busią susek
ta, kad maisto produktų kaimas 
nustato ir manipuliuoja tam 
tikros neteisėtos kombaira'ci- 
jos, kaltininkai busią pašaukti 
tieson,

Ketvirtadienį popiežius 
kalbės pąsauliui per 

radio
ROMA, Italija,. vas. 9. —At

einantį ketvirtadienį Vatikane 
bus atidaryta nauja radio sto
tis. Ta proga papa Pijus XI 
per penkias minfttes kalbės vi
sam pasauliui per radio. Jis 
kalbės Motiniškai, tačiau jo kal
ba, kaip girdėt, bu^ čia pat tam 
tikrų vertėjų atkartota angliš
kai, francuziškai, ispaniškai ir 
vokiškai.

Soviteai kohfiskavo lat 
vių įmonę Rusijoj

Praneša,RYGA, vas. 9 
kad sovietų valdžia koniskavo 
vienintelę latvių koncesiją. Ru
sijoje. šeši Richard Kazalčic 
firmos fabrikai, atidaryti" Ru
sijoje, 1922 metate, tapo dabar 
sovietų paimti į savo rankas.

Sovietų vyriausybė sako, kad 
fabrikai nebusią uždaryti, bet 
operuosią toliau, tik jau sovie
tų valdžios vedami.

Latvių fabrikų administra
torius ir technikų štabą sovie
tai taip pat atsisakė išleisti iš 
Rusijos.

Šveicarai užgynė pri
imt svetimus ordinus

BAZELIS, Šveicarija, vas. 9. 
—Ką tik įvykusiu visuotiniu 
balsavimu Šveicarijos žmonės 
užgynė savo respublikos valdi
ninkams priimti svetimų vals
tybių dekoracijas-ordinus.
\ Įdomu, kad‘Visi vokiškai kal
bantieji kąntonai balsavo prieš 
ordinus, tuo tarpu kai fršneu- 
ziški kantonai—už.

Rado nužudytus tryli 
ką šeimos.narių

LIETUVOS ŽINIOS
Knygų ir periodiniu lei
diniu Lietuvoje kas met 

leidžiama daugiau
KAUNAS. — Bibliografijos 

instituto žiniomis, 1928 m. 
Lietuvoje išleista 763. atskirų 
pavadinimų . knygos, 1929 m: 
926 ir 1930 m. išleista 961 
knyga.

Periodinių leidinių 1928 m. 
buvo 156 atsk. pavadinimai, 
1929 — 165, o praėjusiais me
tais — 191.

Trys Kauno miesto val
dybos šių metų rū

pesčiai
KAUNAS. — Kauno miešto 

burmistras p. J. Vileišis sako, 
kad miesto valdyba šiemet sū- 
sirupinusi įgyvendinti 3 daly
kus: 1) įsteigti miesto taupo
mąją kasą (miesto banką), 2)' 
įsteigti ccntralinį miesto stati
stikos biurą ir 3) galutinai 
sutvarkvti elektros' šviesos 
mieste reikalą. Su Kauno 
miestui apšviesti elektros ga
minimo bendrove miesto val
dyba tikisi būtinai susitarti iki 
kovo mėn. Tikisi ztaip pat 
būtinai papiginti elektros sro
vę šviesai. Nuo galutinio 
elektros šviesos reikalo sutvar
kymo pareina "ir duju dirbtu- - 
vės Kaune pastatymas. Mat, 
kol galutinai7 nenustatyti pas-* 
tovus elektros srovės tirifai, 
niekas nesiryžta statyti dujų 
diibtuyę. Tuo tarpu miesto 
valdyba nusistačiusi butinaji 
statydinti dujų (šildymui)j 
dirbtuvę Katine. 'tfĮ

Už tranzitines prekes 
Kauno miestas neims 

mokesnio
i i

/KAUNAS. —- Pagal Kauno 
tarybos prįvalomą nutarimą 
nuo visų prekių įvežamų į 
Kauną buvo imamas tam tik
ras, mokestis Kauno miesto 
savivaldybės naudai. Dabar 
miesto valdyba , nutarė einan
čias pro Kauną (nors jos pai
kinai ir sulaikomos) prekes 
atleisti nuo šio mokesčio. Tuo 
budu atleistas nuo mokesčių 
Kauno elevatorius ir, jei pa
sirodys, jog prekės tranzitinės, 
bus paliuosuotos ir kitos įstai
gos. v

Kauno gatvių grindi 
mas šiemet

JKAUNAS.* — Miesto burmis
tras p. Vileišis mano, kad 
naujam gatvių grindimui šie
met teks išleisti nemažiau 
kaip 300,000 litųT šiemet/ypa- 
tingai susirūpinta naujai iš
grįsti priemiesčių gatves.

Katinas pirks autoino 
bilj šlavėją

KAUNAS. — Mcjcsfaltuotoms 
gatvėms Kaune valyti miesto 
valdyba pirksianti tam tikrą 
automobilį šlavėją. Mat, mek- 
sfalto grindinį būtinai reikia 
kasdien valyti. O Čia to 
meksfalto grindinio Kaune 
huolat daugiau atsiranda.

LIETUVON
' n * * f »

Siunčiame 'Pinigus 
Paktu ir /Telegrama. 
Patarnaujame Greitai. 
Pigiai ir Saugiai

NAUJIENOS
1739 SOUTH . HALSTED ST 

CHICAGO. ILL.
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Pavyzdžiui, dtąsų jte piešda

vo liūte, ištikimą iJT atsidavusį 
—šuniu, gudrų —lape, purviną 

biaurų —pamašiu j kiaulę.
> Pavyzdys piešti žmones,' pa
našius į gyvuliui galų gale pa
gimdė gyvulinį enosa arba pasa
kėčią, o taip pat ir tikėjimą į 
perėjima dūšių

Karikatūra, kuri randasi Bri
tanijos muziejuj, yra ue kas 
dauįiau, kaip piešinys* atkreip
tas prieš jp. didenybę, Ramaaes’ą 
III, viešpatavusį Egipte 
1244 m. • prieš Kristų.

perstatoma, kaip liuta's 
su antik),pu lošia šachmatais ar
ba, geriau sakant, lošimas žino
mos rymiečiams kaip laidus 
latruneularum, šiek tiek pana
šus į šachmatus. Liūtas ma
tomai, išlošė partiją ir pasiima 
pinigus. Jo veidas išreiškia kokį 
tai juokingų išdidumą ir nus
tebintą naivų veidą jo kompani- 
jonkos. Piešinys gana teisingas 
ir komiškas. > ,

Kad suprasti to paveikslo 
reikšmę mes turime atsikreipti 
į istoriją. Savo neaprubežiuo- 
tam išdidume, Ramzes’as III 
prisakė išpiešt sienas dievnamio

•Ja

nimę ir» matomai, nenorėjimas 
užlaikyti šalies gerų ypatybių, 
sake gnomas egiptologas, Fr. 
Vepig, turėjo iššaukti nepasi
tenkinimą egiptfcnų tarpe.

> Ir matomai įįįs nepasitenki
nimas pasireiškė daugely, nors 
ir slaptų* karikatūrų. Beveik 
visas papyrusas, kuris randasi 
Britanijos muziėjuj, yra išpieš
tas išjuokimas Ramzes’o III. 
'Bet kaip jau buvo aukščiau 
mteeta, despotizmas. Egipto fa'- 
raonų neapkentė pajuokos ir dė
lei to Egipto karikatūra nenu- 
žengė wau pirmų bandymų ir 
neturėjo jokios kulturinės-isto- 
'rinės reikšmės,
; Atskiri gi papyrusai, kurie, 
pasiekė ir mu^, buvo, tik slapta 
paniekintų piigieža.

■ i ■ \
....... . i ......................          i

KAIP PAŠALINTI JŪSŲ KŪ
DIKIO ŠALTI

Holland-America Line
DIDELĖ EKSKURSIJA 
į.

PO VADOVYSTE
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos

7 Amerikoje
Dideliu ir Grašiu Garlaiviu

Sportas.

Vasario 12 d. čia įvyks

Westville, III
Medine -Gabu didžiausiais pa- ^am tikslui daktarai patariapu-

(Apgarsinimas)

Minkština
Toliau, kuomet žmogus pra-

kokis jiems

Tautiškų Kapinių

ga tik 10 centų,

rios net 
nešimus

SUSTOK 
KOSĖJĘS!

APSAUGOK SA
VO VAIKUS

vie- 
kad

jų karikatūrą ant
visiems matomos vietos, kuriose

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJ.O ŽODŽIO” 

' leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

gerai ir 
per “N; 
ma.

Žmonių va- dėjo taisytis,sau gyvenimo bu- 
triš tus, siužetas pagražinimo buvo 

Kapinių Draugijai a t- i tankiausia tokis, kokis jiems 
aus pelno. Apie lai atrodydavo kuo juokingiausias.

[Atlantic and Pacific Photo]

Gene Tunney (augštas, pilku apsiaustu), buvęs bokso čempio
nas, ir jo žmona (dešinėj), kurie dabar išplaukė iš New Yorko 
kaip Nacionalines Geografų Draugijos ekspedicijos nariai. Jie 

aplankys Aziją.

Joks jumoro, žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas, 
K. * Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

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

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

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

šokiams gros lietuviški muzi
kantai.
o šokiai kvoleris.

Ambraziejus, T.
168 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
“Amerikos Lietuvis” •

14 Varnon St., 
Worce»ter, Mass.

Baltutis, P. P.
3327 So. Halsted St., 

Chlcaso, III.
Bartkevičius, P.

678 No. Main St..
Montello, Mas*.

Bogden, J. G.
432 W. Long Avė., 

Du Dole, Pa. (
‘‘Dirva”

6820 Superlor Avė., 
Clovoland, Ohio - a

Gendrolius, N.
1 . 395 Broadway, 

So. Bouton, Mass.
į Kažemėkas, K. Ch.

797 Bank St., 
Watcrbury, Conn.

Tvlakarevičius, K.
IŠ Liberty St., 

Ar.sortla, Conn.

■. O

Urbšas, J. T.
187 Oak St., Lawrenc«, Mui.

“Vienybė”
193 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
Vasiliauskas, T.

814 Bank St..
Waterbury, Conn.

Velečkis, A. . *
502 South Avė., 

Brldgeport, Conn.
Vaišnora, K. J.

Franklin Sav. Bank &
T rus t Co., Plttsburgh, Pa.

Varašius, A.
So. 12th and Carson StsM 

Plttsburgh, Pa.
Vitkauskas, J. T.

2701 E. Allegheny Avė., 
PbHadclphia, Pa.

Viesulą, K. J.
1128 VVashiniton S t., 

Norwood, Mas*.
ZO1D, J. J. .

4559 So. Pauline St..
Chlcago, 111.

Juokas yra gera žmogaus 
ypatybė.—Rable.

Saulės Spinduliai

© IMI. 
The A. T. 

Ce.. W»-

Jūsų gydytojaus pata
rimas yra: Būk lauke, 
atvirame ore, kvėpuok 
giliai; fiziniai mank- 
štinkis minkštinančiu
ose saulės spinduliuose 
ir laikas nuo laiko pati
krink savo kūno svei
katą.

di
delės ristynės. Kiek teko nu
girsti, risis italų geriausias 
ristikas George Calza. Jo opo
nentas taip pat bus labai ge
ras. Priegtam dalyvaus ir ke
lios kitos ristikų poros.

Ristynių rengėju arba pro- 
moteriu yra Toniašiunas. Jis* 
yra pasiryžęs kviesti į Detroi
tą geriausius įvairių tautų 

t ristikus bei čempionus. Todėl 
, ^Degsiantieji sportą turės pro

gos pamatyti geriausius pa
saulio ristikus.

Calzos ristynės įvyks Regi- 
inent Armory — Vielinis.

Sausio 31 <!. įvyko Tautiškų 
Kapinių Draugijos labai sėk
minga vakarienė. Rengimo 
komitetas pirmiausia nori tat- 
ti ačiū westvilliečiams ir ge- 
orgelowniečiams už aukas dėl 
vakarienės. Valgių ir kitokių 
daiktų buvo tiek suaukota, 
kad (isai mažai kas ir berei
kėjo pirkti. Valgių buvo tiek 
daug, jog publikai teko susi
rinkti ir sekamą dieną baigti 
valgius. Ant rytojaus mokėti 
nebereikėjo, — susirinkusieji 
valgė ir linksminosi dykai.

Ačiū taip pat publikai

J. A-la \

SATYROS
REIKŠMĖ

Juokas tai yra viena iš visup- 
meniškiausių • žmogaus ypaty
bių. Jis lygiai yra randamas 
kaip pas aukštai civilizuotų 
žmonių tautas, taip ir» pas 
siau laukines barbariškas.

Mes beveik neturime nei 
no šių dienų laikraščio,
jame nebūtų savo satyros kam
pelio. Lygiai kaip lietuvių, taip 
ir kitose kalbose/ Vienuose pro
za, kituose karikatūra, o dar 
trečiuose drauge karikatūra ir 
proza.

Žmogauž noras ckarekterizuo- 
ti savo priešą kokiu tai juokin
gu atsirado taip senai kaip se
nai žmogus yra žmogum.

štai ta tolima epocha, kuomet 
žmogus da nežinojo daugiau 
nieko išskiriant medžioklės ir 

už karo. Kuonjet da žmogus netu- 
' sakitlingą atsilankymą bei au- rėjo jokio supratimo apie kiek 

kas. Dėkojame gaspadinėms tobulesnę dailę, jis linksminosi 
ir jų padėjėjoms bei visiems tuo, kad išjuokdavo sayo prie- 
kitiems darbininkams, vaka- šus, uždegdami jų piktumą, iš- 
rienės vedėjams bei kalbėto- statydami 
jams.

Kiek man teko patirti, tai badavo parodyta jų nedatekliai. 
visi atsilankiusieji vakariene 
buvo patenkinti, 
karięnej dalyvavo apie 
šimtai. T" 
liko gražaus pelno, 
galite spręsti iš žemiau telpan
čios atskaitos.

nustelbdama vįspkią naujai gi
musia idėją. Juokas nėra per
daug įdomus - abelnai, šalyse, 
kur saulės spinduliai užmuša 
visokį •linksmumą. Dūliai to, 
kad manatoniškai rimtas visuo
meniškas Egipto gyvenimas 
pats prašėsi ant parodos, ir 
ramus flegmatiškas Egipto 
piešėjau tik retkarčiais ji išjuok
davo.

Mus pasiekė suvis ne daug 
Egipto karikatūrų.

Despotiška/faraonų valdžia ne
pakentė, kad paprastas žmogus 
išjuoktų dievo pateptuosius ir 
jų sekėjus. Tokiu budu ten ka
rikatūra" negalėjo atvirai gy
vuoti, o slėpėsi vien papyru- 
suose. Iš tokių karikatūrų už
siliko1 tiktai dvi; —viena, jų 
randasi Turine, o kita Britani
jos muziejuj. Egipto karikatūrai 
nebuvo leista išsivystyt. Del t(f 
visoki žmogaus karikatūra buvo 
piešiama tokiais gyvūnais —žvė
rimis į kokius jie buvo labiau 
panašus.

Kai kūdikis pagauna šaltį į 
gaivą, jus galite palengvinti jo 
kvėpavimą įleisdami kelis lašus 
skysto albokne į nosis kelis kar
tus j dieną. Bet kad pilnai pa
šalinti šaltį, laikyk kūdikį ksil
itai ir pahuosuok jo vidurius.

Dresių Dezaininimas
IR MADŲ DAILĖ
Užsiėmimai, kurie moka didelę 
algų. ISinokit dozainlnimo dai
lę, nubrėžyti gražius rubus. i 
Musų geras mokinimas pri
rengs tai vietai i trumpų laikų 

Rašykit0 «r ateikite uel ne
mokamos madų knygutės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnlcka, l'rinolp. 
11)0 N. STATE ST,, kaihp.

LAKE ST. 10 augštas

....... ...... y-n1 tfriiii 

SERGANTYS’

Kariai savo gyvenimo sienas 
stengėsi padailinti savo priešų 

\ akarienė viso įplaukų da- karikatūromis, kurias jie steng- 
vū $312.11; aukomis surinkta (javosį savo neišlavinta 
$52,32. Tad viso įplaukų bu
vo $361.13. Svetaine, muzika 
ir kitos išlaidos sudarė ,$70.2z. 
Reiškia, gryno pelno liko 
$29t.21.

Kapinių Draugijos- ižde pir
miau buvo $129.11. Pridėjus 
nuo vakarienės pelną, dabar 

savo ižde turi 
Tai geroka suma pi-

nigu
Prie progos dar tariame 

ačiū jaunuoliams už muziką, 
likie}ų pardavėjoms ir kolek- 
torkoms. Didelis ačiū pri
klauso ii- “Naujienoms”, kil

ti u kartu įdėjo pra- 
apei vakarienę, •— ir 
dykai. Galimas daik- 
vakarienč todėl labai 
pasisekė, kad publika 
i j ienas” buvo kviečia-

ranka 
ir protu nupiešti kaip galima 
juokingiau. Tokiu budu saty
riškos juokas' atsirado kuo ne 
su žmogaus pradžia ir jis bus 
tol, kol bet vienas žmogus gy
vens ant žemes.

Juoką žinojo visos kultūri
nės epochos ir visi jam atidavė 
tinkamą garbę. Karikatūros pėd
sakų galima rasti visose šalyse 
ir visuose amžiuose. Skirtumas 
tik tame, kad pas vienas tautas 
ji vystėsi ir tobulinosi laisvai, 
kuomet kitose ant jos buvo už
dėta sulaikymo vadžios.

Egipte, pavyzdžiui, nežiūrint 
j tūkstantmetinę kultūrą, ka
rikatūra nenužengė toliau 
skurdžios išvaizdos.

Šalys, einančios keliu vysty
mosi po religijos botago idėja^ 
sutvėrė dailę neryškią, netobulą,

A. Šiokio svetainėj yra ren
timas Užgavėnių vakaras.

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalą 

“Laisvas Žodis”
“LAISVAS ŽODIS” rašo apio dar

bininkų ir valstiečių kovą už švie
sesne- ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenįmo.

"L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesį ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

j^EATSARGUS kosėjimas na- 
. muose greitai apkrečia liga 

vis^ šeiminę. Greitai sustabdykit 
kosėjimu su Scvera’s Cough ^al
sam. Užtikimas per 50 metų. Sau
gus. veikmingas, palengvina kvė
pavimą, 'suteikia greitą, raminan
čią pagelbą. Pas aptiekinihkus. 
Vartok Sfvoru'K Cohl Tublets nuo fiuiMo

veikslais, vaizduojančiais jo per
galę ant visokių barbariškų 
tautų.

Ne tik jo išdidumas bet d-rau* 
ge ir paniekinimas tų dienų 
tradicijų davė pagrindo karika- 
turistams iš jo,pasijuokti, pie
šiniai pasilikę ir iki šiai dienai 
ant dievnamip kolonų. Faraonas 
ąpsuptas pačiomis ir dukterimis. 
Jis sėdi, moterys gi visai nuogos 
stovi aplink jį. Jos vėdina jį 
■apokalais ir siūlo'jam gėles* Jis 
gi meiliai glamonėja vieną prin- 
ępsą^su kuria lošia šachmatais. 
Panaši profanacija savų gyve-

Fletcher’s Castoria, kadangi ji 
lyra grynai augalų ir nekenks
minga. Ji veikia tiek pat grei
tai,kaip ricinos alięjus, bet ne- 
gnaibo ir nesirgdina. Milionai 
motinų žino kaip lengvai Cas- 
toria nuramina verkiančius ir 
neramius kūdikius ir vaikus, ir 
juos užmigdo; kaip greitai ji 
pašalina- paprastus negaliavi- 
mus, kaip dieglius, gasus,, koh- 
stipaciją, viduriavimą ir tt. Kad 
apsaugoti jus nuo. imitacijų, 
Fletcher parašas yra ant kiek
vienos bonkutės tikros Casto
ria.

Laivas Išplaukia iš New Yorko 
BALANDŽIO (Apr.) SC5, 1981 

12:05 vai. ryto (nakties)
Laive reikia būti ii vakaru 8-tĄ valandą

Trečios Klesos Kainos: J! Sew voru° 5!a-p-ją •. . n——.................... Iš New Yorko i Klaipėdą ir atgal___ 181.
Suv. Palst. Taksos Atskirai

Puikiausias maistas ir patarnavimas. Tiesus ir parankus 
susisiekimas į KLAIPĖDĄ ir KAUNĄ per Rotterdamą. 

Norėdami informacijų kreipkitės į:
Mollis, P. 

1730 — 24th st., 
Detroit, Midi. 

Mikolainis, P. 
188 Sand* St., 

Brooklyn, N. Y. 
’ Rauktyte<J.

123 Millbury St.,
Worcc«ter, Mass.

Sekys, J.
226 Park St.,

Hartford, Conn.
Sidabras, K.

875 Cambridge St., 
Cambridge, Mas*. 

“Naujienos”
1739 So. HaUtkd St„ 

Cliicaco, IU.
Stulpinas, V. M.

3255 So. Halsted St.. 
Chicato, IU.

“Sandara”
373 Kcnsigton Avė.

Chicaco. Iii.
Trečiokas, A. S.

197 Adams St., Newark, N. J.

■ IK

YRA

NEO-ARSPHENAMINEJ
Ši didžioji Europos gyduolė sujung
ta su Dr. ROSS spe
cialiais kraujo gydy
mais išgydo sifilį. Jei
gu jus turite kraujo li
gą, nenusiminkite — 
JUS GALITE ^BUTI 
IŠGYDYTI.

SERGANTYS
KVIEČIAMI PASI
TARTI DYKAI SU 
DR. ROSS APIE BI
LE KOKIĄ LIGĄ AR 
SILPNUMĄ'
Laike savo trisdešimt metų prakti
kos jis "išgydė tūkstančius, kurie tu
rėjo kraujo ligas, gonorėją, pūslės, 
urinares, chroniškas ir užkrečiamas 
ligas. Jo spccialis In-Mo-Ray ir re- 
konstrukįyvis gydymas atsteigia vy
riškumą ir lytinį stiprumą silpniems 
vyrams. Kainos yra žemos ir'kiek
vienam prieinamos. Del gydymo, ku
ris duoda geriausias pasekmes, pasi-' 
tarkite su

Dr. B. M. ROSS
' SPECIALISTAS,

35 So. Dearborn St.
Kampas Monroc St.—Įsteigta 30 m.

OFISO VALANDOS: Kasdic nuo 
10 a. m., iki 5 p. m. Nedėliotais 10 

a. m. iki 1 p. m. Pancdėliais, Sere- 
dotnis ir Subatomis valandos prail
gintos nuo 10 a. m. iki 8 p. m..

s<eoĮSqFOROVER
40 yEARS
2? ouncei forZscents 

■ - jpure ’
I/jpBAKINC 
rWPpW0ER 

erticient
j.ĮTlf o^įubLe agtimc
M > u L i O H 5 0 r p G u 1m frį d S LD HV 
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LUCKIES visuomet 
palankūs įosu gerklei

Kiekvienas žino, {tad saulęKiekvienas zmo, jcad saulę no- 
kiną-dėl to “SPRAG1N1MO” proceso , 
naudojami Ultra Violetiniai Spinduliai. 
LUCKY STRIKE - pagaminti iš geriausių 
tabakų Derliaus Grietinės — DAR — IR 
“SPRAGINTI” — ir extra slaptas šildymų 

K.............. ......... y ■'■—.J ........ ... v 1 , _ ,

procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie 
yra v*SQk*ame žaliame tabake “SPRA» 
GINIMU” pašalinami. Jie parduodam! 
kitiems. Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE 
cigarętuose. Nenuostabu, kad LUCKIES 
visuomet palankus jūsų gerklei.

‘It's toasted
" Gerkles Apsauga — Prie^ knhėjimus prieš kosulį

$9;



GEROS RADIOS

ir Naujos Mažos Kainos
testuoti

musų

DIDELE-EKSKURSIJA

Philčo, Baby Grand radio

Philco, model 20, radioIŠPLAUKIA

Sparton, 8 tūbų už

Bosch, 8 tūbų už

DISCOVčREO

JESSE LbSKY

TREČIOS 
KLESOS 
KAINOS:

3514-16 Roosevdt Rd, 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO. ILL.

pradeda 
gyvumo.

APPEARED ON 
THE AMERICAN 
$CR6EN,tN - 

’THREE. SINNERS

NEWYORKO
GEGUŽĖS

c Ame to 
o.s.

PLAVEb 
IN 7HE.
GAIŠTY 
5HEATRE., 
BUOAPE.ST

EDUCMED 
AT THE . 
ROYAL- 

HUNGARIAN 
UHNERSIIY

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

FIRST SCREEN 
'NORK- \MITH 
UT. A. STUDIOS,-IN 
. GERMANY

GERMAN 
LLOYD

i 
pOT

Hartford, Conn.
Sidabras, K.

875 Cambrldge St., 
' Cambrldge, Mass 

“Naujienos”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Antradienis, vaš. 10, 1931

rasta, kad 
sumany- 
lietuvius

Bartkevičius, P. 
678 No. Main St., 

Montello, Mass. 
g: 
Avė.,

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St. 
Te!. Canal 1678 ir 1679

APDRAUDA. PASKOLOS 
PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Tel. Yards 2790

kad 
ne dūk le

ne jam, bet kad Kliubas 
nabašninkčs bylų

BORN IN 
BUDAPEST/ 
HONGARY 
MAY 26,.

123 Mulbury St., 
Worcester, Mass.

Ambraziejus, J.
168 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
“Amerikos Lietumis1

14 Vernon St., 
Worcester, Mass.

Baltutis, P. P.
3327 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Bartkevičius, P.

678 No. Main St., r- ■ . *•'
Bogden, j

432 W. Lont 
Du Bois, I

“Dirva”
6820 Superlor Avq., 

Cleveland, Ohlo 
Gendrolius, N.

395 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Kažėmekas, K.Ch 
797 Bank St.,- * 

Wąterbury, Conn.
Makarevičius, K.

95 Liberty St., 
Anaonla, Conn.

Mollis,Pi
1730 — 24th St., 

Detroit, Mich.
Mikoiainis, P.

188 Sands St., ,

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

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

Siuntinio Agentūra

4559 S. Paulina St 
Tel Yardt 014$’^ ! t £ 

r rk r •

OTHBRS AfcE. 
HALF WAV TO 
HEAVE.N - THB, 
BtNSON MDRDER 
CMfc- AND

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co.

Vienatinė lietuvių _ skalbykla 
Chicago je 

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939

Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

Garfield Park Pašai 
pinio Kliubo susirin 

kimas

BRUNO SHUKIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome .senus namus ir 
budavojame naujus

4131 So. Francisco Avė.
Phone Lafayette 5824

Vasario 8 d. įvyko*susirin
kimas narių Lietuvių Vyrų ir 
Moterų' Pašalpos Kliubo Gar
field Parke. Prisirinko pusė
tinai. Pirmininkas Vilimaitis 
atidarė susirinkimą, raštinin
kas perskaitė protokolą, kurs 
priimtas vienbalsiai. Ligonių 
lankytojai išdavė raportą, iš 
kurio paaiškėjo, kad tik 2 li
goniai randasi.# \

Klausimu apie mirusius na
rius, išsitarta kaip drg. Gra- 
viškienė įstodama į Kliubą 
savo pomirtinę užrašė savo 
dukterei ir kai mirė, tai Kliu-

Operetė “Paulina 
scenoje

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

Tel. Grovehill 1038

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumct *33 99 

Res. Tel. Yards 3408

ne- 
delto riesusihafuks.

Lietuvių Choras 
vėl pilnas čia augu- 

choras, gerai 
dainuoja. Taigi nieko dau
giklis kaip tik pasveikint rei
kia K. Stcponavičiij už jo ge
ras pastangas.

į V , į 7 '
Turime mes ir gerokai pala

vintų artistų muzikantų iš 
Chicagos jaunimo. Ypatingos, 
domės vertos smuikorius Pet
ruševičius. Mano supratimu, 
jame gludi nemažai artistinė 
jėga, tik' tą jėgą reikia d*ar 
daugiaus išvystyti, patobulint. 
Tai vienas smuikorius, kuriuo 
mes chicagiečai galime did
žiuotis. Iš eilės kita smui- 
korė, tai panelė 'čepukiutč. 
Kitus artistus šiuo kart ne- 
skaitliuosiu.—Bastūnas.

3417-21 South Halstėd Street
‘ Tel. Boulevard 4705

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus

3700 S. Spaulding Avė.
Tel. Lafayette 2584 •'

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

W. J. KAREIVA
' Green Valley Products 

Parduodam šviežius .kiaušinius 
ir sviestą

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

J. SCTllLLING ,JR„ 112 E. lOOth SI.. NEW YORK. NEW YORK, 
“Maųo poiNib būdavo HUtrukdoinitn naktį ir Alapimasta buvo mažas ir <loiri« 
nunlis. Ak jaučiant; kIuiu-Iuk ir Inošna ir turėjau nuolatinį kurtų skaudėjimų 
strėnose. Kada aA pasilenkdavau, aštrus dierbai neleisdavo man išsitiesti. 
Doan’s l’ilis greitai pašalino visus ftiuos pakrikimus".

Sekmadaieny, 8 d. vasario, 
Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovė stote scenon dvie
jų veiksmų komišką operetę. 
Taigi to vakaro įspūdžiais, 
bent trumpais žodžiais su 
“Naujienų" skaitytojais ir pa
sidalinsiu. Tik . nelaukit, ger
biamieji, iš manęs kritikos, nęs 
nesu kritikas. Juo labiau, kad 
buvo statoma muzikališkas 
veikaliukas, o muziką kriti
kui) t, turi būti pats toj srityj 
apsitašęs. Tiesa, gal ir mes 
turime laisvės per laikraštį 
kartais pareikšt musų išlepin
tai ausiai disharmoningus mu
zikos balsus, kuriuos tenka 
kaip kada muzikaliuos' paren
gimuos nugirst. Bet tai tiek

M. J. KIRAS , 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namas

3335 S. Halsted St. 
Tel. Yards 6894

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

bas išmokėjo $75.00 pašalpos 
ligoje ir $50.00 pomirtines, bet 
j šį susirinkimą atvyko na- 
bašninkės Graviškienes antras 
vyras ir\ užprotestavo 
Kliubas nemokėtų 
rei 
išmokėtų
$700, tačiau Kliubas jo protes
tą atmetė, pareikšdamas, kad 
Kliubas dąro sulig savo, kons
titucijos. <

Del nabašninkės Marcelės 
Janiįionienės apsėjo tyliai ir 
mandagiai, ir Kliubas vienbal
siai nubalsavo, kad kiekvienas 
narys ir narė užmokėtų pp 25 
centus ant metų. ( dėl vainiko 
įnirusiems nariams ar narėms 
palaidoti. "

Skaityta laiškas atsiųstas iš 
Lietuvių Janitorių Kliubo, ku
rie kviečia musų Kliubą pri
stoti prie Liėtuvių’ Janitorių 
Unijos, o kurie nenorėtų, tai 
kad ir į jų mitingą atsilanką 
tų. Padiskusavus 
tai yra labai geras 
mas, kad lietuviai 
kviečia glaustis prie viens ki
to. Tačiau kiti pradėjo pro- 

kad, girdi, musų 
ts daug senesnis ir 

vertesnis, ir dabar, girdi, nori 
išardyti musų Kliubą. -

Vice-pirmininkas -G. Mcde- 
linskas paaiškino, kad tie na
riai nesuprato dalyko ir labai 
aiškiai išaiškino, kame yra 
dalykas, tai nariai pradėjo 
juokauti viens iš kito. Po to 
mitingas uždaryta. Kitas susi
rinkimas įvyks nedėliojo, ko
vo, 8 d. 1 val.( po‘pietų, Law- 
ler Hali, 3029 W. Madison St. 
Visi nariai ir nares kviečiami 
atsilankyti.

Kadangi Lietuvių Janitorių 
Kliubas kvietė musų Kliube 
esančius Janitorius prisidėtą 
tai mūsiškiai žadėjo prisirašy-

Nuo šalčio - Atkali 
nizuokit Savo Si

stemą

Universal Millinery 
Shop

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

3341 South Halsted St.

STOTIS WJJD
Antradieniais vakarais - - - - 7:15

STOTIS WBBM
Ketvirtadieniais vakarais - - - - 8:15 

. Central Standard Time

miškoj operetėj, būtinai reikė
jo įdėt daugiaus ir flirto. Gal
būt, l^ad lordas Grandisvelas, 
P. Jakavičiaus ypatoje neblo
gai pasižymėjo sekmadienio 
lošime, nes savo rolę sugebėjo 
paląikyt neblogam tempe; Kla
ra, Paulinos konukrentė, p. 
Stelos Staniuliutės-Voight 
vaidmeny neblogiausia. Jinai 
turi scenoj liuosumo, ir balse
lis skambančiai plaukia. Kapi
tonui Westemui gal truko at- 
vaizdinimo jausmų kaipo Pau
linos tėvui. Dikcija galėtų 
būt truputį geresnė taip pat. 
Jurgis Ardentus buvo truputį 
perdaug sustingęs, ka'ipo Pau
linos meilužis, bet už tai ne
gausiai publikai malonumo 
teikė savo dailiu lyrišku bal
seliu.

Rezorto gražuolė Paulina, 
apie katrą visas dalykas suko
si, ponios^ Anelės Steponavi
čienės ypatoje, . galima sakyt 
ir fain, ir jie. Jai irgi buvo 
galima ką nors į "sceną dau
ginus įdėt, dau^ia’us veiklu

mo. Bet nežiūrint mažų tru
kumų savo' stipriu, išlavintu 
balsu, jinai ir buvo vakaro 
žvaigždė. Tai tiek apie opere
tę “Pauliną".

Dabar noriu truputį apie K. 
Steponavičių. Kaip pasižiu
rau tai Chicagos meno areną 
p. Steponavičius baigia užka
riaut su čia augusiais jaunuo
liais. Labai malonu. Juk mu
sų ateivėlių pajėgos labai men
kos šioje dirvoje.

Ar mes galime ateiviai iš 
savo tarpo surinkt tokią or
chestrą kaip Chicagos Lietu
vių Symphon įjos Orchestra? 
Vargiai! šita orchestra, su 
maža’ išimčia, suorganizuota iš 
Amerikoj gimusio jaunimo, iš 
gerokai pasilavinusių muzi
kantų. Jie gali bile, kur pasi
rodyt su ta orchestra 
garbės 
Chicagos 
“Pirmyn’ 
šių, ir puikus

“Pauliną“ sulošė p. Stepo
navičiaus surinktos jėgos, ži
noma, kaip iK visi musų per
statymai galėtų eiti sklan
džiau, bet trūkstant profesio
nalių pajėgų musų sceniškam 
veikime, tai galima sakyt, kad 
tos darbas atliekama da gann 
pakenčiamai. Dargjj imant 
plačiau dalyvumą Amerikoj 
gimusiai jaunuomenei musų 
lietuviškoj scenoj 
reikštis daugiaus 
Štai kad ir sekmadieny “Pau
liną" .sulošė išimtiniai musų 
“jankiai“. Ir galima sakyt, 
pusėtinai gerai. Ypatingai to
dėl, kad dauguma Amerikoj 
gimusio jaunimo scenoj pusė
tinai liuosai moka užsilaikyt.

Kaip ten nebuvo, bet “Pau
linos“ perstatyme galėjo būt 
daugiaus gyvumo. Kaipo ko-

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

1L* t Copyright Midvfeat Feature Service

$49.50 
$65.00 
$99.50 
$59.00 
$69.00 
$69.00

Victor, JO tubu radio ir 1
Victrola už ..... ......... ..... * ■ CU-USJ
Naujas -screen grid radio ir $C)fi f) f) 
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 ^ra leidžiama į vistį pasaulį ant trumpųjų ban
gų kas mėnesį iš Radio Stoties W9^AA (Navy Pier). 
Vasario 8-tą' dieną bus Lietuvių Pasaulinis Programas 

nuo 2 iki 3 valandos ryto.
Kitas radio programas, Vasario 14-tą dieną. Subatoje, 
iš Ashland Boulevard Auditorijos, nuo 8-tos valandos 

vakare per WCFL Stotį, 970 kilocycles.

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas 

specialybė J
4193 Archer Avė

Tel. Lafayette 1155

Per radio Antradieniais ir. 
Ketvirtadieniais k la u s y k 
Loma Fantin, įžymios nu- 
merologistęs. Ji jums pa
sakys kaip vardai ir skait
linės paveikia į žiriogaus pa
sisekimą bizniuje, meilėje 
ir vedybose. Tikrai, tai la
bai įdomu.
______ ________ ' P. Lortltard Co., fn.

Ar Jūsų Poilsis Sutrukdomas?
Veilcifp Greitai dėl Inkstų ' e

Nereguliarumų.
J£ADA pus’es įdegimas, keltinasis nak-

tį ir nuolatinis strėnų skaudėjimas Į ■ <^^0
jus* vargina, susidomėkite tuo. Pagel- Ž
bėkite savo inkstams prie pirmo pakri- 
kimo ženklo. Vartokite Doan’s Pilis.

Sėkmingos per daugiau kaip 50 me- 
tų. Patariamos yisame pasaulyje. Par- '
davinėjamos pardavėjų visur. X.

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČ1US. Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

Doan’s Pilis

Daktarai visur prirašinėja šį 
naują gydymą nūo šalčių; ir jis 
tūkstančiams suteikia smagu
mo savo greita pagelba, jei var
tojamas tiksliai. .

Pradėki t kai jus jaučiate be
siartinantį šalti. Paimkit šauk
štuką Phillips Milk of Magnesia 
stikle vandens, ryte, dieną ir 
vakare, pirmą dieną. Padarykit 
tą patį ir antrą dieną, Paskui 
imkit tik vakarais.

Šalčiai sumažina alkalinumą 
jūsų sistemoje, štai kodėl jus 
jaučiatės skaudus, karščiuojan
tis, silpnas, pusiau ligonis nuo 
jų. Phillips Milk of Magnesia 
yęa alkali nekenksmingoj, skys
toj formoj,. Jis pašalina šalčio 
simptomus sugrąžinant alkali
numą jūsų sistemai.

Per penkias dešimt metų šis 
malonus alkalinas buvo garsus 
kaipo . prieš-rugštinis vaistas. 
Daktarai prirašinėja Phillips 
Milk of Magnesia; ligoninės j j 
vartoja; milidnai žino,, kaip jis 
pašalina surugUsius vidurius, 
gasus, nevirškinimą ir kitus 
perdaug rūgščių simptomus. Vi
sos aptiekos jį rekomenduoja. 
25c ir 50c bonkos su pilnąis nu
rodymais platiems jo vartoji
mams.

(Angarsinimas)

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Auromobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Lafayette $019

cago.flP ' V- M
...............................................Aunu(iiiiin.iu, i i i ■ i» r i■<-

ti prie jų ^Kliubo.' Taip pat 
musų Kliubas maloniai užpra
šė Janitorių Kliubą, kad iš jų 
prisirašytų į mūsiškį, tada ir 
susibučiuosinic .tikrai broliš
kai, lietuviškai. i

Įstojimais nuo 6 ligi 20 m. be 
jokios mokeslies; 'nuo 20 ligi 
ligi 25 ni, tik $1.00; nuo 25 m. 
ligi 35 m. $2.00; nuo 35 m. ligi 
40 m. $4.00, ir mėnesinės mo- 
kesties po 25 centus. '

Pašalpa ligoniams $5.00 į 
savaitę ir pomirtinės $50.00 iš 
kasos ir po dolerį nuo kiek
vieno nario. —Kliubietis.

Stulpinas, V. M.
3^55 S°. HaUted St.» ,• 

t Chicaso, Iii. , >
Sandara”
3236 So. Halsted St.. 

CblCago, III. ”
Trečiokas, A. S.

197 Adame St., Newark, N. J.
UrbŠas, J. T.

187 Oak St., Lawrence, Mass. 
“Vienybe”

193 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 

Vasiliauskas. J.
814 Bank St., 

„ Waterbury, Conn. 
Velečkis, A.

502 South Ava., ' ,
__ Brldteport, Conn.
Vaišnora, K. J. ,

Franklln Sav. Bank &
„ Tny.t Co„ Pittsburgh, Pa. 
Varašius, A.

So. 12th anciCarson Sts„ 
Pittsburgh, Pa.

Vitkauskas, T. T.
27P!.n • AI1Wheęf Ave,» 

v Philadelphia, Pa.
Viesulą, K. T. - t

1128 VVashlnpton St.. 
Norw<x>d, Mass.

Zolp, J. J.
4Th&WaSfc»

—-TĮ- •■niMM-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 <

PO VADOVYSTE
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje
NORTH GĖRMAN LLOYD Ekspresiniu greituoliu

$.$. E U R O PA
Greičiausiai plaukiojančiu laivu |
Iš New Yorko į Klaipėdą . $117.50
Į Klaipėdą ir atgal : : « $193.00

Suv. Valst. Taksos Atskirai. ‘

Specialiai tiesioginiai traukiniai iš Bremeno į Klaipėdą, 
prižiūrimi atsakomingą konduktorių

TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ ~
Patarimą klauskite pas

NORTH
GERAAAN

LLOYD

OLD GOLD
CIGARETTE 

RADIO PROGRAM

■ • - t ■ •'1 -i T
J.
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Užitakytno kainai
Cbicagojc — paltai

Metama
Pusei metu ........
Trim* mtaeiiama

Naujienų* eina kasdien, iiakiriant sek
madieniu*. Leidžia “Naujieną” Bendro* 
re, 1739 So. Hataed Su Chicagd! 1U. 
Telefoną* Rootevelt 8500.

$8.00 
4.Q0 
2.00

- ! l.»u. ■ ...................   IIII. ■ JĮ"?

DEBESIUI PRAĖJUS

NAUJIENOS
Th» Lithuanian Daily Ntw» 

Pablished Daily Except Sanday by 
the Litboaniao N<w» Pub. Co.» Ine.

1739 Soytb Hahted Sttut 
Taltphona RooMVtlt 8500

l II ■ ■ WN..I ■ į* JII "IR ■" ■■■■> —

Editor P. GRIGAITIS
■■■ ■■  .ii ■—i ........ ii' 1.1—" 1

SalMcription Rami
88.00 per yeag in Canada
$7.00 per year outside ©f Chtago
$8.00 per year In Cbicago 

3c pe» copy

Bntered a* Second Cla** Matter 
<4arcb 7th. 1914, ar the Port Office 
of Cbicago. 1U.. nnder the act of March 
3cd 1879.

Chtagoj per itatfigtoju*’ 
Viena kopija ........................... ........  3c

Savaite; wwi,,>11 t$C
Mineaini 7$c

Suvienytose Vabtijoa^ ne Cbicagoj.

Metame 
Pu*ei meęn 
Trim* raineliam*

• Dviem mėnesiams
Vienam minėtini

Lietuvon ir kimi gieieniuom
* (Atpiginta)

Metam* ................    $8.00
Pusei meti| .. ...........................  4.00
Trim* minoiam* .......................  2.50
Pinigu* reiki* ci^U Money

Orderiu kartu su ožeakymu.

" i't ''i/ i 3

JOS, Chlcago, iii Antradienis, vaš. 10, 1931

t

Prieš paskutinį Tautų Sąjungos tarybos suvažia
vimą Lietuvos valdžia buvo pusėtinai susirupinus. Su- 
važiavimo dienotvarkėje buvo du klausijnai, liečiantys 
Lietuvą, ir Kaunas, prisibijojo, kad, tuos klausimus 
svarstant, jo diplomatai gali prakišti. Visokiai valdžiai 
svarbu, kad nenukentėtų jos prestižas, bet diktatoriš
kai valdžiai užvis svarbiausia, nes kuomet ji paliauja 
imponavusi pasauliui, tai ir savi piliečiai pradeda jos 
nebijoti.

Ginčas dėl susisiekimo . atidarymo geležinkeliais 
tarp Lietuvos ir lenkų užgrobto Vilniaus krašto buvo 
senas ir ne taip baisus Lietuvos valdžiai. Bet klaipie- 
diečių skundas gadino jos nervus, kadangi tą skundą 
Tautų Sąjungos taryboje buvo pasižadėjusi remti Vo
kietija. Užsienių reikalų ministeris Zaunius manė, kad 
šitam dalyke jisai gali susilaukti skaudaus smūgio Že
nevoje, ir. jam darėsi taip nejauku ant širdies, kad vie
nam Amerikos korespondentui jisai buvo pareiškęs,, jo- 
gei Lietuva ketinanti visai pasitraukti iš Tautų Sąjun
gos, jeigu jai dar kartą teksią tenai pralaimėti savo 
bylą. ;

Po Ženevos suvažiavimo kalbama jau kitaip. Ofi
ciozas “Lietuvos Aidas” rašo apie ginčų pasėkas tary
boje šitaip: >

“Mums teko girdėti net iš pačių Tautų Sąjun- 
' gos sluogsnių, kad Ženevoje pagaliau įsitikinta, 

jog Lietuva rimtai nori Tautų Sąjungoje bendra
darbiauti. Savo laiku Tautų Sąjungos sferose apie 
Lietuvą buvo besusidaranti nuomonė, jog Lietuva 
Tautų Sąjunga visai nepasitiki, į jos darbus pro 
pirštus žiuri, iš dalies net trukdo. Mes žinome, kad 
iš esmės tokia nuomonė negalėjo būti pagrįsta. 
Lietuva džiaugėsi, kai buvo priimta į Tautų Są
jungą, ir iš Ženevos sau daug- visokio gero laukė. 
Bet, kai pati Tautų Sąjunga to apčiuopiamo gero 
muips negalėjo duoti, kai mums ne kartą pasirodė, 
jog iš Ženevos tegalime tik nemalonumų susilaujk-. 
ti, šiokio tokio nusivylimo šiuo tarptautiniu politi
kos forumu musų visuomenėje pradėjo reikštis.

' Tačiau tai buvo tik tam tikro ūpo dalykas. Esmėje 
Lietuva kaip buvo, taip ir palieka ištikimas Tautų 
Sąjungos narys.”
Taigi po tarybos sausio sesijos “ūpas” Kaune pa

sitaisė. Pirma buvo kalbama apie pasitraukimo iš Tau
tų Sąjungos galimumą, o dabar jau užtikrinamą, kad 
Lietuva visuomet buvusi ir esanti “ištikima” Tautų 
Sąjungai.

Kodėl tas ūpas pasikeitė? Peržiūrėję atėjusių iš 
Kauno laikraščių pranešimus apie tarybos suvažiavimo 
darbus Ženevoje, randame, .kad Zauniui tenai visgi ne
kaip tepasisekė. Jisai buvo priverstas duoti įvairių pa
sižadėjimų tarybai, ir galų gale klausimas tapo ne iš- 
spręstas, bet tik atidėtas sekančiai tarybos sesijai ge
gužės mėnesyje.

Vadinasi, tuo tarpu debesys praslinko. Tečiaus,' 
kad už trejeto mėnesių vėl gali apsiniaukti, tai, matyt, 
numano ir Kaunas. Klaipėdos seimelyje tapo skubiai 
sudaryta ypatinga taikinimo komisija (iš 4 vokiečių, 
vieno lietuvio ir vieno socialdemokrato), kuri bandys 
tiesioginėmis derybomis su centrąline Lietuvos valdžia 
“pašalinti visus konfjįktus”< O’ jeigu ji jų nepašalins 
iki gegužės mėnesio?... . i

Valdžia, kuri nesiremia žmonių pritarimu, pasiro
do, yra silpna tarptautiniuose ginčuose.

Pfcrtijps Vad# OnęeiFo, tee ir k,
priešbolševikiška rezoliucija buvo galų gale priimtai 
daugiu, kaip trijų ketvirtadalių balsų dauguma (8? 
priešį ?6), taip kad “piatuįetka” užžavėtieji jaunuoliai 
visiškai prakišo^ . \ '

Bolševizmo simpatizatpriai diskusijose parodė, kad 
jie nieko neišmano nęį apie šių dienų socializmą, nei 
apie .Rneiją, nei apie tą patį bolševigmą, kurią ukon- 
struktyviais darbais” jie gėrisi (bet jo kruvinąjį tero
rą jie vis dėlto neužgiria). Jie žino tiktai tą, kad bol
ševikai rėkia prieš “kapitalįzmą”, ir jie todėl įsivai^ 
dupja, kad darbininkai privalų linkėt bolševikams pk- | 
sfeękimą. Jie tur-bnt nėra girdėję, kad rėkti prieš ka-l 
pitaližmą ne blogiau už leninistus ir stalincus moka ir 
anarchistai; bet sąmbningi darbininkai niekuomet nėr 
laikė anarchistų savo draugais. v /
' Priešbplševikiškoje pusėje, tose diskusijose, įdomiai 

kalbėjo,,tarp kitų italas Socialistas Romualdi. Jisai nu
rodė, kad Italijos socialistai, užsikrėtę bolševizmu, ty
čiojosi iš demokratijos, bet jiems teko brangiai už tai 
UŽmąkėti, kai Mussoiini sunaikino demokratiją. O Mus- 
solini, atlikęs savo “revoliucinį” darbą, pareiškė vie
šai; “Taip, nišai yra riiusų mokytojai!”

,, .i. ..IR.Iiy H.l
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Apžvalgai
TRANZITU KLAUSIMAS EIS 

HAAGOS TRIBUNOLAN

' i i m u iWSi

Iš LAISVOS (?) LIETUVOS

°L, žinios” rašo:
“Vakar įvyko Lietuvos

Valstiečių Liaudininkų są
jungos Tarybos susirinki-

• mas, kuriame dalyvavo 25 
tarybos nariai ir 3 policijos 
valdininkai.”
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KLAIPĖDOS BYLA ATIDĖTA 
GEGUŽĖS MĖNESIUI

tarybos suvažiavime, 
šiol Amerikos lietuvių 
jokių tikslių žinių

nebuvo. Vieni spėjo,'

Tautų, Sąjungos taryba nuta
rė kreiptis į Tarptautinį TriJ 
bunolą Haagoje, kad jisai iš
spręstų, ar Lietuva neprivalo 
atidaryti susisiekimą ' geležin
keliu su lenkų užimtu Vilniaus 
kraštu. Tarybos priimta rezo
liucija skamba taip: '

“Taryba prašo tarptauti
nį Haagos' teismą teiktis su
teikti, pakto 14 straipsniu, 
patariama nuomonę Šitokiu 
klausimu: ar veikiantieji
tarptautiniai 1 pasižadėjimai 
esamomis sąlygomis verčia 
Lietuvą, ir, teigiamo atsaky
mo atveju, kuriomis sąlygo-Į 
mis, imtis reikalingų prie-I 
monių Le,ntyaravo-Kaišiado- 
rio geležinkeliu trafikui ar 
tam tikrai trafik’o kategori- 
jai atidaryti.” \ , <1
Šis klausint|as irgi bus svars

tomas gegužės mėnesyje, jei
gu Haagos tribunolas bus siir 
spėjęs sayo ppiniją pareikšti.

Taigi ateinančiojo Tautų Są
jungos tarybbs sesija bus ga
na “karšta” Lietuvos valdžiai.

KAIP LIETUVOS KUNIGAI 
I^DAVINĖDAVO ŽMONES

ruoju laiku lankosi iš Kau
no pabėgęs revoliucionierius 
Juozas Pažerskis — be pry- 
šakinių dantų. P<y kiekvieno 
to paukščio atsilankymo, 

s apielinkėje atsiranda vis 
naujų atsišaukimų prieš-esa- 

< iriąją tvarką ir kur šmeižia-1 
mas musų dievinamas Impe
ratorius, Dievo pateptinis. 
Pageidaujama^ kad tuodu 
paukščiu butų suimti ir iš
tremti ' Sibiran, kaip pavo
jingi viešai tvarkai asme
nys. Savo pareiškimą parem
ti, prašau apklausti šiuos 
liudytojus Avinėlių kaimo 
gyventojus: Kazį Taurų ir 
Dominiką Čepulį.

• “KUN. J. AUGUNAS.” 
Pažerskis sako,, kad šito ju- 

došiško skundo kopiją išgavęs 
iš/ žandąrų karininko židinavi- 
čiaus, kuris tuo reikalu buvo 
tardomas,

Auguno vikaras irgi buvęs 
uolus caro tarnas.

Buvo, kaip žinoma, ir dau
giau tokių judošių, apsivilku
sių kunigiška sutana: pralotas 
Antanavičius Suvalkijoje, kun. 
Laukaitis ir k.

Bet šiandie klerikalai dėda
si dideliais Lietuvos nepriklau
somybės ir demokratijos gynė-

kokiu' -stebUklingu budu iš 
užu ‘portjeros’ lyg ne šio 

' pasaulib šešėlis pasirodė kun. 
Olšauskas caro ordenais ap

kabinėtas.*
“Gubernatorius paklausė 

Olšalisiią, ar jis' nepažįstąs' 
manęs. Olšauskas, didingai;

- pažvelgęs į mahe nuo galvos 
įki ko jų,, pasakė, kad manęs 
nepažįstąs, Vis dėlto prašyto 
liudymo negąvąu.

“Gėdą lietuvių tautai, kad 
savo tarpe tebelaiko tokius 
‘veikėjus’, kokiu buvo kun. 
K. Olšauskas. Dąr didesnė 
gėda, 'kad šis kunigas dažnai 
mėgsta pasigirti, jog.jis bu
vęs didelis '‘kovotojas’ dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės.” 
Bet, kaip J. Pažerskis pasa

koja,- buvo ' Lietuvoje ir dau
giau tokių išdavikų / kunigų, 
kaip Olšauskas. ' Jisai paduoda 
Žiežmarių klebono, kun. J. Au
guno, skundo žandarams nuo
rašą, kuris skamba taip:

“Vijriiąus žandarų virši
ninkui ; Žiežmarių klebono 
kun. J. Auguno

“PRANEŠIMAS

“Mąn pavestoj parapijoj, 
Avinėlįųz kaime gyvena neiš
tikimas asmuo, vardu Mikas, 
židinąvičius, pas kurį pasta-'jais! 
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\Kas kaita Susivienijimui

teriką įpuolė” (Mano pabrauk
tą. J. P.).

Kadangi SLA susideda iš
imtinai riš liberalinių Amerikos 
lietuvių sluoksnių, tai, anot p. 
Vitaičio, visi SLA nariai ir 

I rimti bei už savo darbus atsa- 
komingi veikėjai yra isterikai!

Pasižiūrėsime, ar ilgai SLA 
nariai ir veikėjai tokį burnoji
mą pakęs, o kol kas lai bus 
leista čia pat pacituoti to pa
ties SLA oficiozo tame pačia
me editoriale paskelbtus pra
našavimus :

“Tuo tarpu silpnėjantis A- 
Imerikos lietuvių visuomeninis 
ir tautiniai kultūrinis gyveni
mas ko kito reikalauja iš vi
suomenės veikėjų. Norint su
stiprinti ir palaikyti Amerikos 
lietuvių tautiniai kulturinį vei
kimą, reikėtų visas - tautines 
jėgas suburti bendram darbui 
ir bendromis pastangomis eiti 
į musų priaugančią kartą, kad 
joje pasisėmus stiprinančios 
jėgos tolimesniam veikimui 
tautiniai kultūrinių darbų fron-

kad skundą? dėl 
buvo svarstomas
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MUSSOLINI MOKYTOJAI

“Amerikos lietuvių ateitis 
reikalauja iš mus reformų vi
suomeniniuose darbuose. Pa
mąstykite visi, nuo kurių tų 
reformų įvedimas priklauso.”

. Prie' tų pranašavimų reika
lingas tik vienas komentaras: 
Visa tai taip greit bus galima 
pradėti vykdyti, kaip greit bus 
pravestos tos reformos, vadi
nasi, kaip greit bus pakeisti iš 
vadovybių tie elementai, kurie 
tormozuoja tą veikimą ir viso
kias reformas stengiasi teroru, 
isteriką ir pravardžiavimais už
gniaužti. •" .

i t T i..........

riųs žavėjo tuo net įkyrėjusiu 
besiklausyti milijonu dolerių 
ir maitino įvairiais baubais, 
kuomet veiklesnieji elemen
tai nebegalėjo sutilpti siauru
čiuose rėmuose, kokiuose 
SLA. veikimas buvo laiko
mas įkalintas. Nepatenkintieji, 
malkontentai didino bolševi
kų eiles. Kiti pagrimzdo apa
tijoj. Bolševikus išmetė, bet] 
naivu butų manyti, kad jų iš-] 
metimas padęp senajai gvar
dijai ramiau snausti...

Eįna persiėmimąs tarpe at
gyvenusios savo dienas seno
sios parapijinės filosofijos ir 
kįlančios, pjačių mostų, jau
nos energijos, priaugančiosios 
tartos ir reikia atminti, kad 
kaip pasaulis yra senas, nau
joji gadynė anksčiau ar vėliau 
jet visuomet senąją nugali;., 
štai kodėl aš manau, kad mu
sų SLA. pareina laikas per
vertinti visas savo vertybes. 
Ką SI^Ą. su 22,000 narių gali 
nuveikti, turėdamas savo va
dų tarpe šios gadynės žmo
nių, kitą žykį paduosiu pa
vyzdžių iš kitų tautybių ver
kimo Amerikoje.

‘ SLA oficiozo pranašavimai <

Juozas Pronskus

SLA švietimo Komisijos 
sekretorius

, ' ’ Z
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(Pabaiga) .
Kam gi kitam reikalingas 

musų draugijipis gyvenimas, 
kam musų tautinės organiza
cijos, musų savitos kultūros 
sąnašelės, jei ne tam, kad jas 
perduotume tiems, kam jog 
priklauso, tai yra musų pačių 
jaunajai kartai. Ateitis, ne 
praeitis yra dabarties savinin
kai. Tad ar 'sąžiningai dary
tume galėdami, lielyginant 
šunes ant šieno kupstų, kurių 
nė patys 'galime “valgyti,” nė 
kitam norime duoti? r

Jei jau Centro viršininkai 
taip “griežtai išsigina, kad ko
kie nors "Konstitucijoj numa
tyti kultūriniai darbai’ nėra 
yykdomi pagal pilhos išgalės 
dabartinės centro ir kuopų vaL 

I dybos”, tai kaip paaiškinti kad 
ir tokį dalyką:

Pereitą pavasarį „p. Juozas 
Bačimiąs'įteikė formalų pasiur 
lymą Piljdomajai Tarybai, kur 
riuo jis dovanojo 10 akrų žer. 
mes savo Tabor Farmoj SLA 
Senelių ir paliegėlių prieglau
dai pastatyti. Gal pasiūlymas 
buvo nepraktiškas, gal Pildo
moji Taryba turi kokių kitokių 
planų, gal ta auka neatatiko 
‘‘pagaly pilnos Išgalės dabarti
nės centro ir kuopų valdybos”, 
tačiau? faktas yra faktų, kad 
Pildomoji Taryba ligi šiol ne 
tik to dovanos pasiūlymo ne
svarstė, bet net aukotojui laiš
ko neparašė. Ko gi tokio jos 
rankos yra taip pilnos,- jei ji 
net tokiu pasiūlymų nesiinte- 
resno ja, dėl kurio SLA nariai' 
visose kuoposąreikalavimus ke
lia? Ką reiškia tokia valdyba, 
kuri ne \ tik pati nieko nedaro, 
bet ir patiems nariams stovi 
skersai kelio kada šie nbri sa
vo organizaciniu gyvenimu pla
čiau pasireikšti ?

Neveiklumas iT gulėjimas 
ant šieno krūvos yra viso mu
sų kultūrinio gyvenimo ’ap- 
s|in^imo ir vėlesniojo nepasi
tenkinimo priežastis. Tegul vi- 
si SLA. nariai bųtų turėję pil
nas rankas kultūrinio veiki- 
iųo, tegul inusų ; jaunuomenė 
butų lygiomis teisėmis.-gale j u- 
sį dalyvauti s Sųsivienijhųo 

J gerbūvio, ątaįyme, tegulu Cenf- 
rąs; birtų užsiėmęs, yįsų, Kmis, 
titucjjos 5>p4nįtvipse nurody
tų tikslų vykdymu, ' nebūtų at- 
sįtikę to, kąs atsitiko s SLA 
organizacijoj pastaraisiais mc 
tais. " . ■ '' •

Centras ir jo, favęrHab esą 
t‘Man ' atėjus' ryto metu,lipusios padėties “buątėriai” ir 

• gubernatoriaus kabinete, kaž-':pats"'0rgahli8 ''visą" laiką na

Sveikatos Dalykai
Akių liga nuo siaurų 

apykaklių
Daktarai jau nekartą nuro

dinėjo į siaurus apikaklius, 
kaip į akių uždegimo priežastj. 
Žinomas okulistas, profesorius 
Dr. Fiorateris Breslavliujė yra 
pakartotinai pranešęs, kad jo 
praktikoje yrą iki 300 atsitįki- 
mų akių chroniškų ligų, kurių 
priežastį reikią ieškoti tik per- 
Siauruose ąpikakliuose.
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Tariamai mirusių 
išgelbėjimai

Juozas Pažerskis savo atsi
minimuose api.e 1905-6 metus, 
“Liet, žinių” sausio 20 d. nu
meryje, aprašo, kaip tūli Lie
tuvos dvasiškiai išdavinėdaVo 
žandarams caro priešus. Jisai 
rašo apie Kauno “ober-polic- 
meisterį" kunigą K. Olšauską 
taip:

“Dideliu revoliucijos judė- , l / I
jimo trukdytoju Kaune buvo 
kunigas Konstantinas Olšau
skas, Karmelitų kleboiias. 

. šis ‘lietuvių veikėjas’ buvo
lyg ir Kauno policmeisterio 
patarėjas. Kauniečiai vadin
davo Olšauską ober-policmeiJ 
sterili. Jis nuolat sėbravo su 
Kauno gubernatorium.

“Olšauskas veikdavo^ iš pa
salų (iš pašalų jisai ir Ust- 
janauškienę nugalabijo! ■— 
“N.” Red.);! Buvo atsitikimui 
kada’ nesupratęs tikintis 
darbininkasį atlikęs pas Ol
šauską išpažintį, rytojaus 
dieną atsidurdavo kalėjime.

“Taip, mano vienas jauųąs 
draugas - Vaiciekauskas po 
.velykinės įšpažinties pas Ol
šauską greit pateko ‘ kalėji
mam kuriame išbuvo kelis 
metus. Aš pats taip pat, esu 
patyręs,* kad Olšauskas ėjęs 
kažkokias ‘pareigai tur būt 
žaro ‘ochraniko’. '

“Keliems metams nuo' re
voliucijos " įvykių praslinkus, 
buvąu suminęs stoti į VeL 
vėrių mokytojų - seminariją.. 
Tam reikalui reikėjo mą.n,

t kąįpo Kauno gubernijoj gy*

Lietuvos oficiąlė žini^ agen
tūra nepasistengė painformuo
ti amerikiečius apie klaipėdie
čių skundo likimą Tautų Są
jungos 
Todėl iki 
spaudoje 
apie tai
<ad vokiečių skundas dėl Klai
pėdos visai nebuvo keliamas 
Ženevoje; kiti ■— kad tas skun
das buvo išspręstas ^‘privati
niam Lietuvos atstovų pasikal
bėjime su Vokietijos atstovais 
ar kokiu nors kitu* budu. <

Tik dabar ątęję iš Europos 
apkraščiai klausimą nušviečia. 
Pasirodo, 
Klaipėdos
Tautų Sąjungos tarybos suva
žiavime, ir gana karštai- Lie
tuvos užsienių reikalų ministe- 
riui Zauniui teko pasakyti net 
•tris kalbas, teisinant Kaurią. 
Pagąliaus, po ilgų ginčų buvo.., 
nutarta Klaipėdos bylą atidėti 
sekančiai Tautų Sąjungos, tary
bos sesijai, kuri bus gegužes 
mėnesyje.

Prieš Lietuvos vyriausybę 
buvo iškelta visa ęilė kaltint- 
mų: kad jps paskirtas Klaipė
dos krašto gubernatorius truk
dąs seimelio- darbą, kad Lietu
vos valdžia kliudanti Klaipė
dai finansiškai susitvarkyti, 
kad Lietuva nemokanti pensi
jų karo invalidams, kad liau
nas neteisėtai kišąsis į Klaipė
dos teismų reikalus, ir kad Lie
tuvos valdžia, neatsižvelgdama 
į Klaipėdos statutą, spaudžian
ti to krašto gyventojus karę 
stoviu ir censura.

Lietuvos ministeris Zaunius 
ypatingai nesmagiai jautėsi, 
matyt, dėl priekaišto apie karo 
stovį ir cenzūrą. Teisindamas 
savo valdžią, jisai įrodinėjo, 
kad “šios saugumo priemones 
yra vykdomos Klaipėdos kraš
te taip, kad paprastai nevaržy
tų ašmėninės laįsvės” (kad tai 
butų , taip švelniai elgiamasi ir 
Didžioj o j e Lįetu vo j e!). Zau
nius sakė:

“Aš fturiu priminti,; kad 
vadinamasis karo stovis, ku- 
r i Lietuva (tautininkų val
džia, o ne Lietuvą! -r “N.”

New Yorko socialfetų orgapizącijos kąnvencijoje 
buvo diskusuojamąs Rusijos bolševizmo klapsima^ 
Mat, atsirado tarpe amerikoniškų sociąljstų, ypaę tarpe 
jaunuolių, tokių, kuriems ėmė rodytis, kad-Stalino 
“penkmetis” tai milžiniškas,
Socialistiškas darbas. Jiems nepatiko/kąd .ek»0|itwš 
partijos komitetas priėmė protesto reaoliuleiją prieš 
valdžios .terorą Rusijoje ir kad socialistų savaitraštis 
“The New Leader” įdėjo panaęj^ Socialistinio parbi- 
ninkų Internacionalo rezoliuciją. Tam nuomonių skir
tumui išaiškinti ir buvo padarytos aukščiau paminėtos 
diskusijos."

W > WubjiW IPT?
mas kraite 'JGąipėdos <tath- 
to 33 straipsniu, kuris įsak
miai rezervuoja, respublikos 
įstatymus ir patvarkymus, 

“ _ i viešąjai tvarkai 
saugumui išląi-.

reikalingus

' šiuo reikalu padaviau prašy
mą Kauno gubernatoriui. 
Gubernatorfas, pricipęs prą- 
šyih'ą, "liepė užeiti "kitą djįęr

čekų . gydytojas, daktaras- 
Skallis, siūlo priemonę, vertą 

į didžiausio išsiplatinimo. Dakta
ras Skallis gydė vieną džiovi- 

| ninką ligonį, inteligentišką jau
ną žmogų, kuris visai suprato 

lir'nei kiek nesibijojo mirties,
SLA organo redaktorius iš bet jam buvo baisi mintis apie 

savo ramdomos Vietos aukšty- gyvo palaidojimą. Daktaras 
bių jau kelintame “Tėvynės” Skallis atsiminė, kad nudegi- 
numery labai nekultūringais mas nedaro pūslių ant negyvo 
išsireiškimais įžeidinėja visus ’ ’’ ”
tuos, kurie ąepatenkinti esa
mąja padėtim SLA, kurie rei
kalauja jš viršininkų daugiau 
iniciatyvos, padorumo,. veikimo 
ir tvarkos. Taip "Tėvynės” No.
4 editoriale tokie išvadinti 
"suktų tikslų politikieriais”, 
'“piktų gandų. . platintojais”, 
“falsifikatoriais” ir kt. Dabar 
naujausiame “Tėvynės” No. 6 
editoriale, visi tokie jau “iste
rikais”, o “žiežirbose” net 
“bolševikais” vadinami, ir rei
kalaujama, v kad “reikėtų už-, 
daryti laikraščių skiltys viso
kiai isterikai”... “Tokiu budu 
galėtumėm pamažu užgniaužt! 
taip drąsiai įsivyravusią musų 
Visuomeniniam gyvenime iste
riką”, rašo p. Vitaitis, ir kas 
dar stebėtiniau; kad išskiriant 
vienus tik SLA Centro ponus, 
“Tėvynes” redaktorius jau vi
sus kitus isterikais vadina,, 
girdi, “Dar taip nesenai buvę 
rimti, už savo žodžius ir dar- 
buą lątsąkomingi vėikėjai, šian
dien virto kraštu tintais isteri
kais." “Liūdna ir gaila, kad 
Amerikos lietuvių visuomeni
nis gyvchimas prie to priėjo. 
Seniąus tik vieni bolševikai to
kia isterija gyveno, šiandien 
net liberaliniai Amerikos lietu
vių sluoksniai į tokią pačią is-

kūno ir prižadėjo ligoniui, jeigu 
jis mirtų, padaryti su juo tą 
bandymą. Kai jaunas žmogus 
mirė, daktaras iš tikrųjų pa
dare bandymą su pagalba įran
kio, paprastai vartojamo chi
rurgijoje nudeginimui. Kadan
gi dažnai yra atsitikimų, "kad 
net prityrę gydytojai negali at- ( 
skirti tikrai mirusio nuo ta
riamo, o tuo labiau galimi w- 
kią. atsitikimai kaimuose, ka
me mirusius patikrina žmonės, 
vos temoką skaityti ir 
rašyti, tai galima drąsiai 
patarti daktaro Skallio papras
tą būdą. ‘ Tam gali tikti tiesiai 
įkaitintą geležis, kuri abejotinu 
atveju išriš nesusipratimą.
„ Arėjas Vitkauskas.

t-

ATeJO naujas “Kovos” 
numeris, Lietuvos socialde
mokratų užsieny laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 10ę. 1

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

NAUJIENOSEkyti ”
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Westchester

9252elevatorių su

CHICĄGO, ILL

zo

John Kuchinskas

Tel. Yards 1829

Lietuviai Gydytojai

3201 Aubutrį

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Dr. Charles Šheard paskel
bė savo tyrinėjimus, kad di
džiausią dalį galvos skaudė
jimų sudaro'> akių nuovargis. 
Kitos priežastys yra, rupesnis,

Vidikas- 
Lulevičiene

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
toj patarnavį-

Phone Canal 2118 
Valandos

IGN. J.ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

S. D. LACHAVICH 
LIETUVIS GRABORIUS

Tel. Calnmet 3294
9 iki 12 vai. dienos ir 

o iki 9 valandos vakare

B U T K U S 
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

Mrs. Kartanienė va 
žiuoja Lietuvon

Musų patarnavimam lai' 
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to- 
dėl. kad neturime iš 
laidų užlaikymui eky

1646 W. 46th St

Telefonai
f

Boulevard 5203
•

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct

Telefonas, A

Cicero 3724

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

Nuo 
nuo

AKUŠERKA 
M 03 S. Halsted St. 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų it nuo 6 iki 
9 vai. vakare

West 22nd Street
3 ir 7—8 j Ned. 10

Delko daugiausia skau 
da galvą. .

Įvairus Gydytojai
Phone 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

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ateiviai daugiausia 
skaito knygų

akių. nuvai 
ginimas

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avt. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RocAttveti 
Jei. Republic 9723,

Rezidencija JeL Midway 5512 Ir 
t tyilmette 195

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1900 So. Halsted St. 

Rezidencija: 
4193 Archer Avė. i

. • Valandos: 2—4. po piet 
’ Phone Lafayette 0098

Du plėšikai nušauti ir tre
čias suimtas gyvas vakar ry
tų prie 4002 Wcst 26 st. United

Dainininkas Kriau 
čiunas grįžo

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
optometrist

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

■' y kampas 47 St. ' 
Tel. Boulevard 6487

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėbomis nuo 10 iki 12.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILLl

- Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
JPbone Boulevard 3697

3315 South Halsted St.

SKYRIUS ‘ 
1410 So. 49th Ct, Cicero 

Tel. Cicero 3794 TT.. t---- -

y. Btvdt 3201

SIUSKIT FER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Nušovė du vagius, tre 
čia suėmė

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSlbS ir NEI«GYpOM0S JOS YRA 
Speciališkai 
kraujo, odos 
mus nu, 
jis ^ttms g ali~ padaryti. ^Praktikuoja per daugel] metų ir 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: 
huo 10 ryte iki f 
4200 Wt»i 26 SU

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Su 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

CHIRURGAS
Oakley ir 24 St. TeL Canal 1712-0241 

Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 

Pėtnyfiomis 1 iki 4 v. v.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 739
Tel. Cęntral 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

TeL Prospect 8525

Chicago teatre ' “Dance 
Fools, Dance”, su Joan Craw- 
ford; ir Frankie Master su sa
vo orkestrą.

Roosevelt teatre “The Royal 
Family of Broadway”.

United Artists “The Devil to 
Pay” su Ronald Colman.

Oriental “Truth about 
Youth”.

' Pareitų trečiadienį Dr. Stri- 
kolį; bevežitfojant prie ligo
nio, vos tik sustojus du bomai 
įlipo į jo automobilį ir gra
sindami ginklu liepė važiuoti, 
bet pavažiaVus vienas bomas 
pasiėmė pats važiuoti, D-rų 
Strikolį išlaipino, o jo karų 
nuvažiavo.

Karų atrado tik į kelintų 
dienų. Pėde.

prie 
duodu 
Electric 

mag- 
blankets ir 
Moterim ir 

merginom patari
mai dovanai.

4729 South Ashland Avė., 2 lubas, 
CHICAGO. ILL. ♦ 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:

Antradienis, vas. 10, 1931

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

52 East 107th St 
kampas Michigap Avė 

Tėl. Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Fcderalės valdžios pradėta 
kampanija prieš south sidc 
munšainierius, atvedė prie su

sekimo didelio degtinės biz
nio^ su kapitalu $3,000,000. 
Areštuotas pats south side

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti o mano 

darbu busite užganėdinti

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS':

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

Dr. Ą. P. Kazlauskis 
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel, Boulevard 7589 

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

Laikraštis Chicago Evęning 
Post padėtas po receiveriu ir 
George Getz, turtingas anglių 
pirklys paskirtas * receiveriu. 
Laikraščio leidimas nesustos. 
Patirta, kad tas laikraštis tu-’ 
ri skolų $2,000,000 ir dar kitų 
pareigų. Redakcijos JiLųbas 
nebusiųs pakeistas. . *

šiomis dieąoųiis grįžo į Chi
cago dainininkas p. Ka'zys 
Jįriauėiunas, įkurs kuriam laL 
kui buvo išvažiavęs į kolonijas 
au koncertais. Koncertų tu
rėjęs Detroite, Grąnd Rapids, 
Pittsburgh (du koncertus), 
Philadelphijoj (du koncertus), 
Baltimorėj ir dar šian bei 
ten. P. Kri&učinas mano ir 
Chicagoj vienų surengti. Pas
kui rengiasi išvažiuoti į Lie
tuvą. ’ z .

Evening Post po recei 
veriu ,

tas pamate išeinant juos ką 
tik apiplėšus krautuvę. Vagys 
ėję į krautuvę per daktaro 
ofisų, kur jie iškalę lubose 
skylę, kad galėtų įlysti. Po- 
licistas Emit Grabak išgirdo 
viduj skambinant registerį ir 
pasišaukęs talkos palaukė, kas 
išeN? ir kai tik durys atsidarė 
ir banditai pasirodė, tuoj vie
toj du nudėjo. Trečias pasi
davė.

Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Didysis Ofisas: į fe 'f' 
4605-07 S. HermitageAve 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
, SKYRIUS , 
*4447 So. Pairfield Ayenue

Pbone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
creatment 
rietic

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy £5 Midwife 

Naujoj vietoj •
6109 South Albany Avenue

Westchester yra gyvas ir 
sparčiai augantis priemiestis į 
vakarus nuo Chicago, tarp 
Roosevelt Rd. ir 22 gatvės. 
Ypač smarkiaiBjis 'aUga dabar, 
pravedus 
dviem stotim, praplaainus Roos
evelt Road ir pravedus Manm 
heim kelių. Delei spartaus prie
miesčio augimo, prisiėjo pasta
tyti antrų viešųjų mokyklų, 
George F. Nixon,'kuri nesenai 
tapo pabaigta ir atidaryta' su 
didelėmis iškilmėmis, kuriose 
dalyvavo netik vietiniai gyven
tojai, bet taipjau daug svečių iš 
Ghicagos ir iš kitų apielinkinių 
miestų ir miestelių —Aurora, 
Elgin, Ro^kfojęd ir k, šiose iš
kilmėse, kurios įvyko sausio 25 
d., kalbėjo Westchester virši
ninkai ir kiti žymus vietos pi
liečiai, jų tarpe George F. Nix- 
on, kuris dovanojo 5 akrus že
mės, ant kurios ir tapo mokyk
la pastatyta.

Naujasis elevatoriaus linijos 
prailginimas eina nuo Roosevelt 
road (kur primiau elevatorius 
baigdavosi) iki 22 gatvei ir 
Ma'nnheim kelio. Tarp Chicagos

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

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

Tel. Brunstvick 4983
Namų telefonas Btunstvich 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez.__23 59 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valaiyis 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Davinių, kad kitur gimę 
Chicagos gyventojai, ateiviai, 
skaito daugybes savo kraštų 
knygų, buvo patiekti Sherman 
Purk knygyno 
vedėjos Miss Ann Kelley. Kny
gynas randasi arti 53 st ir 
Loomis blvd. (

Miss Kelley pasakė, kad per
nai metais iš vien minėto kny
gyno skyriails ėme skaityti 
5,965 knygas, parašytas sveti
momis kalbomis. Kadangi 
toje apylinkėje daugiausia gy
vena lenkų, tai iš to knygų 
skaičiaus 4,165 knygos buvo 
lenkų kalba.

Tačiau, vedėja sako, kad to
li gražu ne visi ateiviai dar 
skaito, ir galėtų nepalygina
mai daugiau skaityti. Atei
viai tėvai daugiausia siunčiu 
savo vaikus imti knygas iš sa
vo tautiškų knygynų, kaip tai 
lenkiškų, rusiškų, vokiškų, 
lietuviškų, bohemiškų, francu- 
ziškų, švediškų, kroatiškų 
ir kt.

Sherman Park knygynas 
nori praturtinti savo lentynas 
knygomis svetimų tautų kal-

“kornų cukraus karalius” Jqc 
Peskin ir jo gengė. Jo san
deliuose rasta galybės cukraus, 
bačkų ir kitokių alkoholio 
gamybos prietaisų, net tam 
tikrų miltų, su etiketais “Pes- 
kins P. D. Q. Brand and Quick 
Fermenting Powder”, su ku
riais galima esą labai greit 
išvirti munšainą.

Motina Helena” savo gydančiomis 
temis pasiekė labai didelio pasisekimo

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tęl Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto «

Ofiso telefonas Virtinio 0030 
Hez. Tel Van Bureu 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto, iki 1 po plotų, 2 Iki 4 Ir 
6 iki 8 vakaro. NedBllom nuo 10 iki 12 die

ną. Namu ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

MOTIEJUS TUBUTjS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 7 dieną, 7:45 valandą va
kare, 1931 
tų amžiaus 
me,

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL 

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 460 
So. Ashland Avė. Valandos:'nuo 6 iki 
8 vakarė. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS v 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

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

Phone Boulevard 7589

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patarnaut 
ju geriau ir pigiam 
negi! kiti todėl kad 
priklausau prie grar 

išdirbystės.
OFISAS:.

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

Tel. Victory 4088

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va ndos:

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

Netoli 46tb St Chicago, III.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 2151 IV. 22ud St. mm 6-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel Republic 9600

Beturtė ateivė dabar 
yra garsi žolių 

gydytoja

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z? VEZELIS 
Dentistas

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

Pereitą sekmadienį, pavieto 
ligoninėj, po operacijos, pasi
mirė Paulina Janulienė, 26 m, 
amžiaus, gyvenusi 12139 Green 
St. Gimusi Rozalimo parapn 
Šiaulių apskr., bet metų am- 
žiaus atvežta j Ameriką. Pali
ko vyrą ir dukterį. Laidotu
vės bus seredoj, vas. 11 d., 8 
vai. ryte, iš namų į vietos baž
nyčią ir į šv. Kazimie?5 kapi
nes. ' 'Laidotuvėms patarnauja 
p.^Eudeikis.

Ofiso Tel._ Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas / moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Ant'aho Kartano, lietuvio ap- 
tiekoriaus, kurs turi afctieką ant 
kampo 69th. ir Roekwell gat
vių. žinoma Sofija per sekma
dienį išvažiavo j Lietuvą sve
čiuotis. Pataikys kaip tik ant 
pirmųjų" giedorių paukščių par
lėkime, ir reikia tikėti 
smagų pavasarį.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE " 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

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

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmieatyje 
Room 2414 

Onę North La 8cAle Bldg* 
i Q'n9<Noęib La Salio

(Cot. La Šalie aU Madison -Sta.) 
Ofiso Tel. State 2704: 4412 ;

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS*

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Vashington St. 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel Central 2978 ' 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Apie 50 metų atgal beturtė mergaitė 
iš Europos atvyko į šią Šalį, atsivežda- 
ma su savim žolių receptą, kurį ji gavo 
nuo seno Vokietijos armijos daktaro. Ši 
gabi mergaitė pradėjo iš to recepto ga
minti gyduoles ir ilgainiui ji su savo 
pastebėtinomis gydančiomis žolėmis su
silaukė didelio pasisekimo. šiandie ji 
yra visur žinoma kaipo “Motina Hele
ną” ir yra viena iš Žymiausių žolių gy
dytojų visoje šalyje.

Gydymas žolėmis išanujo įsigali. Mo
tina Helena. 1869 N. Damen Avė. ar 
203 W. Madison St., su savo garsiomis 
žolėmis, žievėmis, uogomis, šaknimis, 
lapeliais ir žiedais per pastaruosius 35 
metus yra išgydžius: ir atgaivinusi tūk
stančius žmonių. Nežiūrint kuo serga* 
te. Motina Helena > patarimus suteikia 
dykai Tai yra specialis pakvietimas 
visiems sergantiems žmonėms. Jeigu jus 
sergate, jus galite eiti pas ją ir ji pa
tars jums visiškai dykai.

Liudijimas
“Cbkago. 'Sausio 20, 1931. — Aš, 

James Scobbia, buvau kankinamas skau
dėjimo, skiltyje pec 27 metus ir mano 
daktaras visuomet man pasakodavo, kad 
aš turiu nevirškinimą ir kada aš pajaus- 
davau užeinančius skausmus jis liepdavo 
man imti šaukštuką baking sodos ir 
tas pašalinsią skausmus. Ir kiek aš tos 
baking soda suvartojau!

“Apie 16 mėnesių atgal aš apsilankiau 
ligoninėj ir nuėmė X-Ray. fotografijas 
mano skilvio ir pasakė, kad aš turi vi
durių uleerį ir liepė man prisilaikyti 
dieros ir aš buvau kiek pagerėjęs. Ka
dangi netekau darbo, ir nebeiŠsigalėjau 
laikytis dietos tad turėjau tenkintis tuo 
maistu, kuris buvo gaminamas visai šei- 
minai. Aš vėl pradėjau eiti blogyn ir 
blogyn ir nebesumaniau ką daryti delei 
skausmų skilvyje ir daugelį naktų aš 
visiškai negalėdavau miegoti ir tiek bu
vau pakvaišęs ir atsibodėjęs gyvenimu.

Aš išbandžiau daug visokių gyduolių 
ir nė vienos jų man nepagelbėjo .iki aš 
neužgirdau per radio apie Motinos He
lenos S-M-S Hcrb-Nu-Tonic ir ga
vau jo sempelį. Aš buvau sempeliu 
taip patenkintas, kad nusipirkau, didelę 
bonką: dabar aš vartoju ketvirtą ’S-M-S 
Herb-Nu-Tonic bonką ir mano skuasmai 
skilvyje yra daug mažesni. Aš kartais pet 
daug dienų nejaučiu jokio skausmo 
skilvyje. Aš dabar galiu atsigulti ir 
gerai naktį pasilsėti, ačiū S-M-S Herb- 
Nu-Tonic. Tai yra pastebėtinos gy
duolės ir niekad nenorėčiau būti be jų 
namuose. Aš nedirbau per 14 mėne
sių, bet aš tikiuos neužilgo galėsiąs pra
dėti dirbti ir aš galėsiu dirbti tiktai jei
gu aš laikysiuos S-M-S Herb-Nu-Tonic. 
Butų buvę gerai, jei aš bučiau žinojęs 
ąpi< jį daug metų atgal. (Pasirašo) 
James Scobbia. 2123 N. Kedvale Avė.

JONAS RUDAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 5 dieną, 11:50 valandą 
vakare, 1931 m., sulaukęs 44 me
tų amžiaus, gimęs Raseinių ■ ap., 
Raseinių parapijoj, Girdaičių kat
ine. Paliko dideliame nubudime 
moterį Petronėlę, po tėvais Rama- 
nauskiutė, dukterį Albertą, 10 m. 
augintinį Adolfą Jurgilą, 13 m., 
brolį Antana, seserį Stanislavą 
Skirienę, švogerį Juozapą, uoš
vienę Oną Ramanauskienę ir gi
mines, o Lietuvoj brolį Zenoną, 
seserį Marijoną. Kūnas pašarvo
tas, raudasi 834 W. 15 St.

Laidotuvės įvyks utarninke, va
sario 10 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Jurgio parapijas bažny
čią, kurioje atsibus. gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į* Šv. Kazimie
ro kapines.

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

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

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tel. .Yards 
H38. s

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: , . s .

• nuo 9J;iki Jl valandai, ryte; 
nuo 6 iki '8 valandai’!vakare 

apart šventadienio it kėlu irtadienio.h(

Ofiso ir Rez. Tel. Bohlevard 5913

DR. A. J. BĘRTASH 
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
' ’ nup 64 iki -8 vai. vakare.
Rez, 3201 South Wallace Street

Sugavo $3,009,000 deg 
tinęs biznį

'sulaukęs 40 Jne- 
gimęs Jomantų kai- 

Stanenių parap., Šilalės vals., 
Tauragės apskr. Amerikoj išgyve
no 24 metus. Paliko dideliame 
nubudime brolį Antaną, brolienę 
Oną, o Lietuvoj brolį Vincentą ir 
brolienę. Kūnas pašarvotas, / ran
dasi S. P. Mažeikos koplyčioj, 
3319 Auburn Avc.

Laidotuvės įvyks seredoj/ va
sario 11 dieną, 8 vai. ryte iš kop
lyčios j Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus'nulydėtas į Šy. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Motiejaus Tubučio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nupširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Brolis^ Brolienė ir Giminės, 

Laidotuvėse- patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tel, Yards 
11-38.

4442 Soufh Westcrn Avenue 
^Tcl. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai 
nuo 6 iki 9 valandai vakarę

Daktaras
Kapitonu

Specialistas iš

WISSIG,
PasauliniauM kart 

SenoKrajaus
• •> î f: '• ■>

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTEBŲ, _____1.'
gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų 

i. ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos, skausmus, skauų- 
_“z nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
“ i kiti negalėjo jus ilgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite,' ką 
jis'juins gali padaryti. P

F vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomii ubo 10 ryt. iki 1 v? 
kampas Keeler Ave^ Te.L Cy»wjfprfl 6573

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

? iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 1202

, r Phone Midway ^2880 į
'Office Phone* Canal 1912

DR. MA J. ŠHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS >

Office 1724 So. Loomis. S t.
kamp. 18 ir Bįue Island /.ve.

Valandos r 10 to 12 A. 2 to 4
U 7 to &:39'P. 'M. .

Res. phone Fairfaz 6353.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley, P. Mažeika
Graborius ir ' 

Balzamuotojas
Moderniška K°ptyčia Dovanai 

Turin automobilius visokiems reika- 
. lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

{vairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomai 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 Laboratorija:
1025 IV. l’8tb St„ netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3 00 ' 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

5^?'
NAUJIENOS, Chicago, III. 

, jį- , , , u .—..u’l! I ||~..|‘».| ........................... .. ......

si ’ir Westchestėr traukiniai vaig-
Što reguliariai kas 12 minučių!.

J. Lulevičius 7 DR. G. SERNER 
GRABORIUS iR 

BĄLSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se Visose miesto ir 
miestelių dylyse. Mo

demiška koplyčia 
veltui

3103 S. Halsted St. 
| Chicago, III

Tel. Victory 1,115

Pbone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201

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

Telefonas Republic 7868 - ,
..............   H....į11 ■> 

Rez. 6600 South, Artesian Avenue
i Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. F. Z. ZALATORIS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.
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Už Vilniaus Atvadavimą
, .. . -------- . - -------- _

Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės 
apvaikščiojimas '

visi
svar-
daly-

Ateinantį pirmadienį, vasario • 16 d. vakare 
ruoškitės į Lietuvių Auditorijų, kur rengiamas 
bus Lietuvos nepriklausomybes apvaikščiojįmas, 
vaujant kalbėtojams ir artistams nuo. kitų lietuviams 
draugingų tautų. • ' '

Programa bus pranešta kai tik bus sutvarkyta.

Baltgudžių padėtis 
po Lenkais

I

Kartu su 250,000 lietuvių pa
vergtame Vilniaus krašte ken- 

jungą dar 4,000,000 
Vilnijoj, Gardini joj 
lenkų okupuotuose 

Baltgudžiai yra gana 
virš

sai /žmoniškumo jausmas liepia 
jų neapleisti. ■
-“Dar vienaš dalykas. Baltgu- 

džiai turi savo k°lonijų Ameri
koj. Tik dabar tarp baltgudžių 
amerikiečių prasideda tautinis 
atgimimas. Amerikos lietuviai 
galėtų ir tame Baltgudžiams 
pagelbėti, turėdami daug dau
giau patyrimo.”.

basemenlc ir miegą palei pe
čiaus. Maiyt, tokios jo ntylįs- 
tąs arkivyskupo kalbos visiš? 
kai įžeidė klausytojus, nes šię 
ėmė viens į kitą kalbėli, girdi, 
kųn. Linkus šelpia bedarbius, 
O'čia atėjęs iš jų ^tyčiojasi ir 
dar aukų kaulina dėl bylinėji
mosi po teismus, pats niekp 
bendra su kun. Linkaus reika
lu ncfurėdtinias. '

Geniotis. užbaigė pamokslą, 
prašymu pinigų, kad kas pa
skolintų bylai vesti, ir jis by
lą laimėjęs tikrai pinigus ati
duosiąs, nes bažnyčią su kle
bonija esahčios vertos , apie 
$20,000.00, gi skolos parapija 
turinti tik $8,000, 'reiškia 'pi
nigai investuotu į bylą busią 
garantuoti. . /

Po Geniočio prašneko -pats 
pra|otas Zalink-evįčia., Ir tas, 
kiek mokėdamas,

čipcčjs abidvi1 buvo įtalionkos. •.

. nuakėjo

perskaitę 
praneša, 
1930 m. 
mitinge

-r?. A' *L_ ......
,„1$.

tėniis oro bangomis aplink vi
Tam kattĄrtiė|G--įReportęris są p4saulį.

'^ažiiiojri ant vakeišino į lovą. Kądangi,Kauncį. laikas, ehta
Beveik 8 valandomis piriniau 
kaip Ghieagojcr tai Lietuvoj 
buvo jau a pi ė llz vai. dięnh, 
i r, beabcj o; k pri eA tyrėj o gerus 
radio priniluvus, . galėjo gir
dėti balsą iš Chicagos,

Bridgeport
Apiplėšė

Vasarioj’7 dieną, šeštadičnį, 
vakare apie 10:30 vai. vagys 
apiplėšė lietuvį J,oną Stunibrį, 
kuriam atėmė pinigais $27.00 
ir auksinį laikrodėlį, yęrtČs 
$60.00? ' ?

Stumbris ėjo namo išlipęs i’š 
gatvekario ties Wallace st. ir 
37 st.,' kur beęmąnt apniko jį 
trys vagiliai sų revolveriais; ir 
lapiplėšę-nuėjo saiL -W‘

-Senas Petras

: Brighton Park

„ r, ,,,,. '
««?, ■ ’A
——---- - ‘' r Antradienis, vas. 10, 1931

■■ ■" ............ .... ■

Chicagos Lietuvių 
Moterų Kliubo 

darbuote

tik 4 gimnazijos ir 20 
mokyklų); persekio
ti kybą (iš 500 ccrk- 
uždarytos); daroma 
politiniai suėmimai 

šiuo metu

ir

m.

bal tgiidžių 
ir kituose 
kraštuose, 
skaitlinga y-tauta, turinti
10,000,000 gyventojų, bet yra 
sudraskyta tarpe Sovietų Rusi
jos, kuri pasiėmė 6,000,000 ir 
Lenkijos, kuri pasigriebė virš 
4 milijonus.

Kaip Lenkai iš pat pradžių 
pradėjo Baltgudijų ' naikinti, 
skaitome Cvikevičiaus, buvusio 
G,ūdų Respublikos Užsienių Rei- 
kalių ministerio (dabar areš
tuoto ir teisiamo Sovietų Rusi
joj) notoj, įteik toj 1924 metais 
Tautų Sąjungos Komisijos pir
mininkui amerikonui p. Dawis: 

“Gudų gyventojų padėtis 
Lenkų valdžioj neapsakomai 
sunki. Faktai parodo, kad Len
kų vyriausybė pastatė sau tiks
lą paversti Vakarų Gudiją len
kišku kraštu, šiam tikslui ji 
asignavo 10 milijardų markių 
kariškai kolonizacijai (iki 1924 
metų atimta iš gudų su virš 
8,000 ūkių); gyventojai laikomi 
tamsoj (4 milijonams gyvento
jų leista 
liaudies 
jatna jų 
vių 305 
gausus
(lenkų kalėjimuose 
uždaryta 1300 gudų politikos 
veikėjų) ; leidžiama forma'lis 
suimtųjų kankinimas ir kt.” 
Taip buvo 1924 motais, o 
gi šiol lenkai savo teroro 
naikinimo politiką tebevaro.

Baltgudžiai ir mes
“Lietuvos žinios” 1924

sausio 1 d. nr. dėl lietuvių san
tykių su baltgudžiais rašė:

“Baltgudžių, kovojančių už 
savo tautos teises, vargai ypač 
turi būti suprantami lietuviams, 
kurie pergyvenome panašią ko
vą su caro valdžia ir kurie 
kartu su baltgudžiais tebevaro
me ją su Lenkų okupantais.

“Baltgudžiai ir lietuviai čio
nai natūralūs talkininkai} nes 
turi bendrą priešininką ir bend
rą istoriją. Be to juos (lietu
vius su baitgudžiąis)^- vienija 
Nemuno baseinas ir ekonomi
niai reikalai.

“Patogiausia Baltgudžiams 
vis gi išeitis tai kombinacija su 

’ Lietuva. Istorija yra už tai. 
Pradžia’ tam buvo padaryta Lie
tuvos respublikos susikūrimo 
metu, bet, Lietuvos vyriausy
bėj krikščionių aspiracijoms įsi
vyravus, paimtoji linija buvo 
iškraipyta, Inkarai, kurie' buvo 
įkabinti, išklibinta, kiti išrauta, 
ir baltgudžių susiartinimui su 
Lietuva pakirstas yra kelias..

“Bet Lietuvos visuomenė^ 
šviesesnei daliai baltgudžių 
klausimas turi būt, ypač šiuo 
momentu, labai aktualus. Balt
gudžiams turime moraliai kiek 
galėdami pagelbėti, nes tuomi 
pačiu pagelbėsime Lietuvai.

“Baktas į Vilnių gali atsi
durti baltgudžių rankose, kaip 
jis buvo 1920 metais Sovietų 
Rusijos rankose.

“Jei Lenkams pavyktų taikia 
budu, nusileidimais, ’ nuramin
ti baltgudžiai, tad tuojau Lie
tuva pajustų I enkų . agresiją, 
ant savęs ir kartu Vilniaus nu
tolimą nuo Kauno.

“Lenkijos kalėjimuose kanki
nasi štiliai baltgudžių. Jau pat-

Nors Chicagos Lietuvių Mo
terų Klubo narių nėra daug 
(narių skaičius yra apribo
tas), tačiaus jų veikimas toli 
pralenkė kitų draugijų, daug 
kartų didesnių už šį klubą.

Svarbiausias šios organiza
cijos tikslas yra sukelti fondą 
labdarybės reikalams ir teikti 
pagelbą nelaimingoj padėtyj 
atsiradusioms lietuvių šeimy
noms. Ir jeigu pažvelgsime į 
šio Klubo Labdarybės Komisi
jos metinį raportą, neseniai 
tilpusį šiame laikraštyje, pa
matysime, kad rezultatai šio 
Klubo nariu 
gan dideli, 
daug kredito 
pasišventimą 
darbui.

Papildymui fondo, kurį šios 
žiemos ypatingai dideli reika
lavimai išsėmė, šis Klubas 
rengia šokių vakarą vadina

moj 
West 
64-ta

darbštumo buvo 
Joms priklauso 

ir padėkos už 
šiam nelengvam

mų “Valentine Dance” 
vakare, 11 d. Vasario, 
Englevvood Svetainėje, 
ir Loomis gatvės.

Kintietės, ypatingai jų pir
mininkė ponia Ona Stankū
nienė, užtikrina, kad svečiai 
nesigailės atsilankę į šį paren
gimų, kur galėsime praleisti 
vakarų linksmoj draugijoj, 
prie Miko Yozavito geros or
kos iros pasišokti ir sykių su
teiksime šiam Klubui ir mora
lę paramų jų tolesniam dar
bui., x ‘

Įžanga vakarui tiktai vienas 
doleris ir galite skaityti, kad 
toks doleris bus “wcll spent.’

— N. G

Bridgeportas
Tautiškos parapijos aspirantų 

mitingas Mildos svetainėje

Pereitą sekmadienį, vasario 
8 dieną 2 vai. po piet Mildos 
svetainėje įvyko tautiškos pa
rapijos “priešų” susirinki
mas, aptarti budus, kaip iš 
kunigo Linkaus atėmus jo pa
rapiją. Mitingui vadovavo 
pats arkivyskupas Geniotis ir 
pats pralotas Zaiink-Zelink- 
Zalinkevičia ir dar pasi
kviestas svetimtautis advoka
tas, kurs ir veda bylą. prieš 
kun. Stanislovą-Linkų. •<

Advokatas jnažaį ką1 kalbė
jo, tik paaiškino parapi jo
nams, kad <vėl greitoje ateity 
byla bus teisme prieš Linkų 
ir tuo neva davė suprasti, kad 
byloms vesti reikia pinigų.

Daugių daugiausia kalbėjo 
pats prkivyskupas Geniotis, 
mokindamas parapijonus ku
nigų amato ir aiškindamas 
kaip Linkus jo nemokąs. Gir
di, kun. Linkus nemokąs net 
“mišias šventas laikyti0 : ir 
šiaip neturįs to mokslo, kad, jo 
parapijonai esįk visi bedarbiai 
(mat kun. Linkus turi įrengęs 
savo klebonijos' skiepe prie
glaudą 
lįąms)', 

t ■ ; j

kokiems 20 pavarge- 
kurie, girdi Linkaus

' ‘ . 7 J t 'i 's

Po to komitetas 
raportu kuriame 
kad balandžio 6 d. 
tautiškos . parapijos 
buvę nutarta 27 balsais prieš
2, kad Linkus butų prašalin
tas ir kitas kunigas surastas, 
bet Linkus parapijom} nepa
klausęs išeiti ir dėlto ir kilę 
šių dienų kivirčai, atvedę vi
sus į teismus.

Stačiai neskanu, kaip tie po
no Dievo agentėliai vienas ki
to negražumus pasakoja kele
tą žmonių susišaukę pasiklau
syti. Įspūdis stačiai atrodo, 
kad puodas katilą vanoja, ir 
abudu tokiu—visi suodini. Vie
nas kito akyje mato mažinu
sį krislelį, o iš savosios ir rąs
to netraukia lauk.

Žmonių su visai kunigija 
buvo 24. Aukų ‘ prilžolektavo 
susirinkimo išlaidoms padeng
ti ii) bylai vesti viso $2.50. Mi
tingo surengimas kainavo 
$4.75, tai vėliau vėl kolektavo 
aukų, bet niekas nenori duoti, 
tai pats arkivyskupas tičk už
pyko, kad šventoj rūstybėj 
pradėjo atsistojęs šaukti, 
“Duokite pinigų nors šio mi
tingo išlaidoms padengti, nes 
aš irgi pinigų neturiu, o jei 
pinigų neduosite, tai ir šios 
bylos nebus galima Varyti to
liau ir viskas teks padėti į ša-

v Geniotis turėjo, ir gatavų re
zoliucijų Linkui iškeikti, ku
rių ir perskaitė parapijonams, 
prašydamas priimti, na tai su 
15 balsų tapo priimta, o kiti 
susilaikė nuo balsavimo.

Vėliau Geniočio komitetas 
šaukė bažnyčios valdybų prie 
stalelio susirinkti ir užimti 
vietas, bet niekas nėjo, išsky
rus du Geniočio draugus. No~ 
rėjo rinkti naujų bažnyčios 
valdybų, bet irgi niekas neap
siėmė, nes senieji nebuvo atė
ję į mitingų, tai taip tas šven
tasis konciliumas ir užsibaigė.

x — Ne parapijonas.

Mt. Greenwood

Naujas lietuvis biznierius 
Archer- gatvėje.

. t —. —rr-
Archer gatvė susilaukė dar 

vieno lietuvio biznieriaus. 
Juo yra Jonas Vaidžiunas, 
kuris nesenai atpirko iš sve
timtaučio ^modernišką bučer- 
nę Archer- Market adresu 
4214 Archer Avė., priešais te* 
atrą. Jonas Vaidžiūnas birght- 
onparkiečiams yra pažysta 
mas: prieš kelis metus yra tu
rėjęs bučerhę prie 44 ,ir Cal^i- 
fornia Avė., taipjau Marąuet- 
bc Parke prie 69 ir Rbckwell 
gatvių. Džiaugiasi, kad naujoj 
vietoj' biznis gerai ėina, nes 
teikia., geriausį patarnavimą, 
žemiausias kainas, tad bučer
nė yra labai skaitlingai lanko
ma ir svetimtaučių. — b.

Valentinę partija 
per radio /

—
Ateinantį šeštadienį, vasario 

14 d/ Budriko korpor&cija <daly- 
vatiįa Radio stoties WCFL ren
giamame radio baliuj .Ąshlahd 
auditorijoj, Ashland blvd. ir 
Van Buręn st./ kur p. Budri-? 
kas turi visą • valandą lietuviš
koms (įatioms ir ‘ muzikai,z ža
dą dalyvauti -rinktinių artistų ir 
daug lietuviškų svečių.

Radio stotis ,WGFL rengia 
savo ‘a'rstislams ir klausytojams 
penktą pietinį radio balių Ash
land auditorijoj, Valentine die
ną, vasario 14 d. tai yra atei
nantį šeštadienį. šokiai prie 
dviejų orkestrų prasidės nuo 
8 vai. vakaro. ProgFainoj daly
vauja loop teatrų artistai.

Pirma kartą Chicagoj 
1 Tolimųjų Rytų problemos s 

dramatizacija
“AUDRA AZIJOJE”

Vaizdas primityvių ai/erų 
Pagaminta Sovkino 

Daugiau sujudinanti negu 
. “DEŠIMT DIENŲ KURIOS 

SUPURTĖ PASAULI” 
, Sergei Eisenstein sako: • 

“AUDRA AZIJOJE”
yra direktyvines ir fotografinės dai
lės šedevras. Savo tempu ūži- 

zmanti kvapą. Kūrinys genijaus — 
V. Pudovkino.

REIKIA PAMATYTI
> “AUDRĄ AZIJOJE”

Cinema Theatre
t 1 Chicago Avė., 

į rytur nuo Michigan Blvd.
1 p. m. —.Be pertraukos •—-

11 p. in.^ * , 
Dienomis 50c. vakarais, Subato--

mis ' ir Nedėliomis 75c

CLASSIFIED ADS
Financial

PIRMAS MORGIČIUS $9500 
išduotas ant mūrinio namo, geroj vie
toj. z Prapertė verta $25,000. Reikia 
tuojaus. pinigų. Nuteisiu $900. Ra
šykite

K . JACOBS 8 CO.
201 N. Welis St., 6th floor

' , Chicago ,

Miscellaneous for Sale
- Įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI spaudos presas, ran
kinis. 6x9, elektrikinė stitching mašina. 
Abi mašinos parsiduoda . žema. kaina. 
3422 -S. Morgan St. Tel. Boulevard 
3319.

PARSIDUODA Radio ir siuvamos 
mašinos. Taipgi taisau už pigią kai
ną. Darbą garantuoju. 808 W. 33rd 
Pi. Tel .Yards 1 797.

PRANEŠIMAI

ĮGALIOJIMUS
' (Doviemastis)

galite padaryti pas 
mu^ pigiau ir' geriau 
«*. . f negu kitur.
Klausdami informaci- 
' jų iŠ kitų miestų 

rašykite , .

Jburniture & Fixtures 
Rakandal-įtaisai

GREITAM PARDAVIMUI. Parsi
duoda vist namų rakandai visai mažai 
tevartoti už labai žemą kainą, 374fr So. 
Unięn Ąve., 1 floęr fl.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA padora senyva mo
teris padaboti namus. Duosiu valgi 
ir guolį. Taipgi moteris plauti indus 
naktimis restauracijoje. 808 W. 33 PI.

Sunkiai sužeista 
Mrs. Romanienė

Dainininko p.- Romano žmęna 
pereitą penktadieni, kaip tenka 
patirtį, tapo ;mieste užklupta 
sunkiojo Automobilio ir sunkiai 
sužeista. Dabar i?a'nęlasi ligonj- 
ne].

■ j v ■

Halio Kaunas,-Chi
cago kalba!

Pereitą . sekmądįcnį naktį, 
2:30 A. M. jiĘądio stotyje 
WCFL, fe3 Sė. Wabash avė. 
jau trečią kartą buvo daromos 
pastangos pasiekti Lietuvą su 
lietuviška daina, muzika ir 
kalbą iš Chicagas. ,

° Jos. Budrikas, pirmas iš lie
tuvių Amerikoj, gavo privįle- 
giją pasinaudęti^po pilną va
landą, demonstruojant naują 
broakastinimo būdą trumpu-

Chicagos Lietuvių Ąuditorijos Ben
dravęs direktorių ir draugijų atstovų 
susirinkimas tvylas vasario 9, 7:3.0 vai. 
vak.,s Aujpdjtdrijčs svetainėje Malonėkit 
visi direktoriai laiku ^usirinKti. Taipgi 
ir draugijų, ir kliiibų atstovai, liūtie ąt- 
stovaująt savo • draugijas, kad galėtumėt 
pamest'raportus į draugijas, kurias at- 
stovaujat, kas yta kiekvienam svarbu.

- Valdyba.
■ • - - -

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos • susirinkimas atsibus utar- 
ninke vasario 10 dJ.-T’ 
svetainėj,' 1547 N. ^Leavitt Št.„, 
vai. vak. 
laiku

' Lietuvių Republikonų organizacija 11 
vvardo , laikys susirinkimą pirmądieny, 
vasario 9 dieną, 8 vai. vak., Ažukb 
svetainėj, 3301 So, Auburn Avė. Visi 
yra kviečiami atsilankyti. Mųsų kan
didatas dėl aldermano Jos. Sikorski ir 
Wm. ^inucane musų wardp commit- 
teeman kalbės. — Valdyba.

Bridgeporto Lietuvių Politikos Ir 
Pašelpo^ Kliubo susirinkimas įvyks 
utarninko vakare, 7 vai. vasario ,10 d., 
1931 m., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
313,3 So. Haksed St. Gerbiami drau
gai malonėkite butinat visi atsilankyti 
ant šio susirinkimo, turiu svarbių rei
kalų kaslirįk)- politikos it te. Taipgi at
siveskite naujų narių prisirašymui.

/• 1 -— Valdyba.

Bridgeport Draugystė Palaimintos Lie
tuvos susirinkimas įvyks vasario 11 d., 
8 vai. vak-.,. Lietuvių Auditorijoj. Ma
lonėkite laiku pribūti. .— Valdyba.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.
- CHICAGO, ILL.

Situation Wanted 
' Darbo lefiko

ESU atvažiavęs iš Pittburgh, Pa.,‘jau 
3 mėnesiai ir negaliu surasti darbo. Esu 
patyręs virėjas, kam butų reikalingas 
atsišaukitei. J. Denis, 1835 Wabansia 
Avė., Chicago.

Masoųjc Temple 
7:30 

Nariai malonėkite susirinkti 
— X, Saikus, rast.

PILDOME 
INC0ME 
TAX 
BLANKAS

* Raštynė atdara kas-

vakaro. Sekmadie
niais nuo s9-—1 vai

„Naujienos. ■

AT

tuvos susirinkimas įvyks vasario 11 d 

lonėkite laiku pribūti.

JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

kad vesdamas 1 visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutabpysi daug išlaidų

Partners VVanted 
Pusininkų Reikia

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

Business Chance&
- .Pardavimui Bizniai
$1500 NUPIRKS mano gerą pelną 

duodantį 25 kambarių rooming house, 
Arti vidurmiesčip, naujai dekoruotas. 
Del platesnių žinių šaukite Delavvhre 
1981. t

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
išdirbta per 16 metų, turiu tuojaus 
parduoti delei’ ligos, priimsiu mažą mai
ną. Tel. Republic 3027.

DELIČATESSEN, senai įsteigtas, ge
ras biznis, geriausioj South Side daly. 
Kambarys, maudynė,, garu Šildoma 
741 W. 51 St. ,

PARDAVIMUI saldainių. cigarų, 
cigaretų, žaislų, mokyklos reikmenų, 
smulkmenų, žurnalų sankrova už bar- 
geną, 2750 W. 63 St. Hemlock 2595.

Musų kolonijos lietuviai 
pradėjo pasigesti Reporterio, 
bet kodėl Reporteris turėtų 
svetimais reikalais ašaras lai
styti. Reporteris ir gi tufrėjo 
gerus laikus: buvo* užprašytai 
į luinus. Zanavikė moteris 
pagimdė Adomą, ir pakrikšti
jo Adomu, pakėlė krikštynų 
vakarienę, prisirinko zanavy
kų, kalakutų,A fašistų, ir net 
bolševikų, ir mane, kaip re
porterį. Aš su suodina apy
kakle atėjęs ir sakau, yDieve 
padėk, sakau, "gerą! pasilinks
minti.” Pasirodo, turėjau tie
są, nes hėiižilgd pradėjo links* 
mintis ir viena stota zanavy
ke, kai pabučiavo savo kostu- 
meriui su kuloku į panosę, tai 
aukso dantys taip - ir pabiro, o 
kai sęnbomis puolė perskirti,! 
tai ir tas gavo su bliu du per 
bliudlaižį. Pagaliau atvyko po
licija ir kostumerį išvežė į 
stebiną susigadinti.

‘ Antras atsitikimas buvę 'ir-!, 
gi gana^inarkafnas: Dvi far- 
morkos nuo 111 gatvės pake
lė karą su šluotkcįčigis^ šludtko- 
čiai sudužo,/tada susikabino į 
kupras ir valkiojosi veidais 
subraižytais kaip katėsi Tos

Vericose Gyslos 
Išgydoirtps

j $15; ' ■ O |
, Mano patyrimas su {čirškimo: bu

du padalinimui vericose gyslų ko jo-' 
se prasidėjo,, kada 19z 18 m., nepri
klausomai, aš suradau,, kad tai galifha 
padaryti. Z < į,

7 ^ekamus dvieįus metus praleidau* 
tyrdamas vertę šio gydymo budo ir 
gerindamas savo techniką. Sekamais 
metais aŠ padariau pirmą Viešą pa
skelbimą apie šį gydymo būdą. Dr.' 
Sicard . iš vFraricijos padarė tokį pat 
atradimą beveik tuo pačiu taiku kaip' 
ir a&. Nuo pat-pradžios iki šio laiko 
aš padariau apie dvidešimt tukstan-f 
čių t^eatmentų jr juodavau juos, vi
są šį laiką be paliovos ir sėkmingai.

•. <■ V ■’ -v- ' ■ ' . , .< ‘
Mano rankose jus esate saugus. Di

delės, negražios gyšį'oš išnyksta, kad 
niekad daugiau ųebesųgryšti, o kartu 
su jomis išnyksta skausmai, nuovar
gis, sutinimai ir atdaręs žaizdos. Pa
lieka kojos švarios h lygios kaip.. 
kūdikio. ■ •

" SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
>MpTĖRV.

Ruptura Išgydoma 
■ $?5'.

Aš taipgi išgydau rupturą be pei- 
iio. skausmo, • ak išlikimo ‘if darbo, 
šimtai liudijimų raštinėje.

• • • • ' '■' : ..--A ■■ ■ '

/ PASITARIMAI DYKAI .
1 VISOSE LIGOSE -

■i. A . ’v'-. - A/ ■■■•• • ■ ■ .

į - kambaryj £105 \
CHiCAGO, ILU

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
. pietų. Panedfily ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vpk.

Marąuette Park
; TUBUCIO APTIEKA

2832 W. 63rd St. ,
:■ ' r. \

> - Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ

2608 W. 47 th St.
Lafayetfe 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B.1OS. C0RP.

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

Kai jums ręikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
p a d u o t i “classified” 
skelbimą ar užsirašyti 
?Naūjienas”, kreipkitės 
j artimiausi atstovą.
•-į---------------------------- ;---------- --------------------------------------S • ” •' .

SpedaiiBtas gydyme chroniška Ir nauju U 
Tų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsllan- 
kyklt pas mane. Mano pllnas išegzaminavi- 
mas, atidengs jūsų tikrų liga, Ir jei a* apsi- 
imsiu jus . gydyti, sveikatą jum* sugryS. Ei- 
klt pas tikrą specialistą, kuMs.neklaus jūsų 
kur ir kas jums skaudą, bet pats pasakys 
po galutino' iSegząmlnavįmo-r-kas jums yra

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

Kambafys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso-valandos: nuo 10 tyi 
pietų, nuo 5 iki 7:3.0 vakaro.

to iki 1 po 
Nedė-

Perkam Moftgečini ir Bonu. ' 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir tšmainom visokį turtą 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 

^Padarom davernastis ir Pirkimo bei 
Pardavimo Notarialilkus raštu.

Siunčiam Pinigu ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
MBS GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBA

—i—-- :—:---- u-—

CLASSIFIED ADS.
\ 4 -1>‘ ' ■ \ . ' . • . ' 11

Educational 
Mokyklos

' MOKYKIS BARBERYSTfcS 
AMATO.

Dienomis ar . vakarais. Del iafor 
maciju .lauk arba raiyk:

INTERNATIONAL BARBĖK
• COLLĘfiE.

672 West .Madison Street

Business Service
-Biznio Patarnavimas

Boulevard 6520 Bes. Yards 4401
NORKUS & CO.

Peifcraustom rakandus, pianus ir vi- 
sokiui biznius, taipgi ii miesto 1 
miešta. Teisingas uataraavimaa

1706 W. 47th St
CHICAGO

......—H, ,n ,,
‘ 10% PIGIAU U£ VISA DARBĄ

T CONSUMERS
Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas.' Mes atliekame 
geriausį darbą mieste. Kedzie 8463.
'4

Fanus For Sale
- , _ HMM

FARMOS NAMAS DEL JOS DAKOTOJE. 
Paalstunikit priekyn. Užmirškit baimę be
darbės. Bukit pata savo bosu. Pieninky- 
stės, grudų ar maifiyta fanna ar gyvulių 
aušinimas Dakotoje. kada parinktas su pa- 
gelba didelio geležinkelio, teikia tikrą pro
gą. ne turtą susikrauti, bet nepriklauso
mybei.- Jus rasite Šiandie daugiau pasiten
kinimo, daugiau komforto ant fartnos negu 
buvo pirmiau. Karmų kainos žemos. 1S- 
mokčjimąl lengvi.

Milwaukee Rood pagelbsti naujai apsi
gyvenantiems Įsigyti geriausias Žemes už jų 
Stalgus: saugo juos nuo melagingų pasako

mų apie kllniatą, žemę, derlių. Mugu Ag- 
rlkulturiniai Agentai, kurie Žino tas žemos, 
mielai, patars jums kokis ūkis geriausia 
tinka kiekvienoj aplelinkėj • — ir nepaliaus 
patalinėje po apsigyvenimo. Tiktai sėk
mingas farmerls yra naudingas Milu-aukce 
geležinkeliui. . ,

Tos derlingos žemės, lygiop ar kalvuotos. 
tinka traktoriui ar dirbti su arkliais, ar 
kalnuotos, geros ganykloms. Kainos yra 
sulig apielinkės ir žemės gerumo, nuo $5 
iki $2R už akrą neišdirbtos; Tiuo $16 iki 
$40 už akrą išdirbtos.

Ūkiuose, kuriuos mea rekomenduojame, 
komai, kviečiai, linai, avižos, miežiai, ai- 
falfa, alfalfa sekios, saldieji dobilai, daržo
vės. mažieji vaisiai gerai auga ir gerai ap
simoka. Gyvuliai, vištos, kiaulių auginimas 
ir pienininkystė yra pelningi. Geri keliai, 
geležinkelių m ar ketai, mokyklos, bažnyčios, 
geri kaimynai. *

Leiskite niurna pagelbėti jums. x Duokite 
klausimus, angliškai, jei galima. Rašykite 
dabar dėl nemokamos, iliustruotos knygelės. 
Pasakykit mums kokios farmos jus norite 
ir ką jus norite auginti. Visi klausimai 
teisingai atsakomi. Nėra pareigų, žemos 
namų ieškotojams važiavimo kainos. R. W. 
Reynolds. Comnitssioner. The , Miltvaukee 
Board, 025-B Union Station, Chicago, Illinois.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

Paul M, Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodata, mainom namus, 

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

Tel. Lafavette 0455

FinanciaS
Finanani-Paskoloe

PINIGAI - '
Mea stotinam nuo $50 iki $800 

'Neimam komiso
Nuoiimtis mokamas ant neiimokito»

■ sumos
. : Finance Corporation 

of.Illinois
Po valstijos priežiūra

3X04 S..(Ked2ae Avė

REIKIA $5,000 ant pirmo morgi-

Ųoj nuo 10 rytį iki į jį® pietų Luna
čiaus. Mokėsiu komisą,* 3655 N.

Avė., tel, Pensacola 389h

PARDAVIMUI TIKTAI UŽ 
$2800 

beismentu mūrinis na- 
So. Union Avė., arti 
$500 įmokėti, likusius 
Ši prapertė buvo par-

2 augštų su 
mas prie J 404 
14-tos gatvės, 
išmokėjimais, 
duota už morgičius ir dabar yra nuo
savybėj banko, kuris nori varduoti ją 
žemiau tikrosios vertės.

GER1NGER « STORKAN 
, 1518 Rooscvelt Rd.

PUIKI 5 kambarių muro bungalow 
karštu vandeniu apšildoma, geroj vie
toj, arti garvekarių ip parko/ mainysiu 
į 2 flatų namą Marquette Parko ko- 
lionijoj.

> A. N. MASULIS U CO. 
6641 So, Western Avė.




