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A No. 35

Sako Voldemarą teis 
kariuomenės teismas
Buvęs diktatorėlis kaltinamas konspiravi- 

mu prieš dabartinę Lietuvos valdžią
BERLYNAS, vas. 10. — Berlyno Tagebląft pra

neša, kad Augustina? Voldemaras, buvęs Lietuvos dik
tatorius, busiąs kariuomenės teismo teisiamas. Jį kal
tina dėl sąmokslo prieš dabartinę Lietuvos Valdžią.

Voldemaras gyvena Plateliuose, ištremtas ten pra
eitų metų liepos mėnesį.

Žydgi skundžia Lietuvą Tautų Sąjungai 
dėl naujo įstatymo prieš svetimšalius 

u.

<<■

V'

[Atlantic and Pacific Photo]

Miss Bobbic Trout, Los' Angeles aviatorė, kuri kartu su Miss< 
Cooper padarė moterų skridimo patvarumo rekordą, i Miss 

Trout pirmiau buvo aktorė

1

—

žydų, mažumų 
direktorius, vakar įteikė 
Sąjungai* skundą dėl 
Lietuvos įstatymo prieš 
kuriuo nuo 1932 metų 

1 dienos nepiliečiams žy-*

GENEVA, Šveicarija, vas. 10. 
(žydų Telegramų Agentūra).— 
C. Abcrsonas, 
biuro 
Tautų 
naujo 
žydus, 
sausio
dams bus užginta gauti bet ku
rį darbą Lietuvoje.

Skundas Tautų Sąjungai bu
vo Abersono įteiktas žydų ma
žumų tarybos vardu. -

Kauno žydų laikraščiai 
kelia protestus

KAUNAS, vas. 10. (žydų Te
legramų Agentūra). — Vietos 
žydų spauda’ kelia daugiau skun
dų dėl naujų suvaržymų, .at
kreiptų prieš nepilie&ius žyrlus 
Lietuvoj e. Laikraščiai "' tėlka-

lauja, kad butų sudaryta tam 
tikra žydų komisija, kuri rupin-, 
tųgi teikimu juridinių patari
mų nepiliečiams, taip pat ir ki
tiems svetimšaliams, kuriuos 
tas naujas įstatymas palies.

“aGila, kad Lietuvos ministe- 
ris Wa’shingtone nėra, kaip rei
kiant, painformuotai apie si
tuaciją”, rašo Idišė štime ir 
pastebi, kad p. Balučio pareiš
kimas, kurį jis apie tą įstatymą 
andai padarė žydų Teelgramų 
Agentūros atstovui Washing- 
tone, esąs netikslus. Laikraštis 
tikrina, kad ne tik iš svetimša
lių, bet taipjau iš visų nepilie- 
čių esą reikalaujama pasirašy
ti, kad jie neieškosią nė kokio 
darbo Lietuvoj. Visi prižadai, 
kurie buvę vyriausybės ligšiol 
duoti, jogei įstatymas busiąs 
modifikuotas, -pasilikę tik žo 
džiais, kurie nieko neeriškią.

Suėmė venuolyno 
viršininkę už $275,- 

000 suktybes
Vartojo garsių kitąkart Chica 

gos sukčių —Bishoffų, Har 
ringtonų—metodus ■>

BRIUSELIS, Belgija, vas. 10. 
—-Malinese tapo suimta . sesuo 
Magdalena, Ka'rmeliečių vienuo
lyno viršininkė, , kaltinama dėl 
milžiniškų ’ prigavysčių. Per 
pastarus penkerius metus ji, 
sako, vedus biznį pamašiu bil
du, kaip kad pri' keletą me- 

jTJGliioagoj“spe-

t

Naujas “Pamokslas 
ant Kalno” Jungt.

Valst.senate
(Pasakė senatorius Norris)

Gen. Butlerio byla 
atšaukta Italų vy
riausybei prašant

Belgų karo veteranas 
šovė seriatorių ir pats 

nusižudė

,1 7 • M ;

tų darė paskalbą
delniukai”—B’ishoffai ir ir Har- 
ringtonai—ir tuo budu išvilio
jus iš žmonių 275 tuksiančius 
dolerių.

Musolinį pabijojo daugiau ne
malonumų, jo incidentą tar
dant viešame karo teisme.

WASHINGTONAS, vas. 10. 
—Iškilo į aikštę, kad karo teis
mas maj. gen. Smedley D. But- 
leriui buvo atšauktas, pačiai 
Italijos vyriausybei prašant. 
Italijos vyriausybė, matyt, no
rėjo išvengti nemalonumų, ku
rių galėjo kilti, tardant viešame 
teisme gen. Butlerio papasako
tą incidentą, kaip Musolinį au
tomobiliu suvažinėjo vaiką.

Iš oficialių šaltinių sužinota, 
kad praeitą ketvirtadienį Itali
jos ambasadorius de Martino 
padarė vizitą valstybės sekre
toriui . Stimsonui ir davė jam 
suprasti, kad geriau butų, jei 
visa ta byla butų numarinta.

BRIUSELIS, Belgija, yas. 10. 
—Didžiojo karo veteranas, in
validas Georgės Letroye, 43 me
tų amžiaus, šovė ir sužeidė se
natorių de Bordolotą, kuris yra 
taip pat Akozo miesto burmist
ras. Bandomas suimti, vetera
nas pats nusišovė.

Tyrinėjimas parodė, kad ka
ro invalidas keršijo senatoriui, 
laikydamas jį kaltą dėl to, kad 
jis negavo karo pensijos.

Naujoj Zelandijoj per 
žemės drebėjimą žu

vo 212 žmonių

Naujas Kanados gene
ralgubernatorius

LONDONAS, vas. 10.—Nau
josios Zelandijos gubernatorius, 
kabeliu- pranešė dominijų mi- 
nisterjai, kad per praeitos sa
vaitės žemės drebėjimą, kiek 
dar žinoma, 212 asmenų buvo 
užmušta ir 954 sužeista. Tie 
skaičiai tačiau dar nėra pilni.

LONDONAS, vasario 10. — 
Nauju Kanados general-guber- 
natorium karalius Jurgis pa
skyrė lordą Bessborough.

Kanados milijonierius 
prapuolė nuo garlaivio

Socialistai paėmę fa
šistų tvirtovę Austri-♦ % joje

BERLYNAS, vas. 10. —Gau
tomis čia’ žiniomis, miesto rin
kimuose Klagenfurte, Austri
joje, socialdemokratai laimėjo 
didelę pergalę. Į miesto tary
bą jie išrinko 11 savo kandida
tų ir tuo patapo stipriausia 
partija taryboj.

šis socialdemokratų laimėji
mas turi didelės reikšmės dėl 
to, kad Klagenfurtas ligšiol bu
vo laikomas viena^ stipriausių 
reakcininkų ir fašistų tvirtovių.’

Mirė Grace Harlowe pa- 
sakojimėlip autorė

PHILADELPHIA, Pa., vas. 
10.—šiandie čia mirė žinoma 
Grace Harlowe Stories rašyto
ja, 43 metų amžiaus. Savo Gra
ce Harlowe pasakojimėlius jj 
rašydavo pseudonimu Jessic 
Graham Flower, bet jos tikras 
vardas buvo Josephine Chase.

ORRSfcife
Chicagai ir apielinkei Tedera 

lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja: .

Veikiausia bus gražu ir tru
putį šilčiau; vidutiniai ir stip
resni pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 18° ir 32° F.

šiandie saulė teka 6:53, lei
džiasi 5:16. Mėnuo teka’ 2:55 
ryto.

WINDSOR, Ont., Kanada, 
vas. 10. — Gauta pranešimas, 
kad vandenyne prapuolė nuo 
garlaivio Deutschland Kanados 
milijonierius James Cooper, 57 
metų amžiaus. Cooper keliavo 
į Europą pas savo šeimą, kuri 
dabar yra Šveicarijoje.

Prof. Einšteinas išvyks 
j Vokietiją kovo 5

I .<

Pu vaikai mirė nuo 
nuodingo maisto

NEW YORIKAS, vas, 10. — 
Hamburg-American linijos pra
nešimu, prof. Albertas Einštei
nas išplauks iš New Yorko į 
Vokietiją kovo 5 dieną. Šiuo 
tarpu jis yra Kalifornijoje. 
A .. • »V *’ A

Dirbo $10 notas iš 2-do- 
lerjnių; pakliuvo

SPRlNGFIELD, 111., vas. 10. 
—4}lyde Ėįzie ir Stanley Keyes 
tapo čia federalinio teisino nu
bausti sunkijųjų-darbų kalėjimu 

rado, kad maistas, kurį jie vai- už padirbinėjimą $10 notų iš 
•$2.

kVlEK* a iL- į•tUjIfįE' f ZJ.

BR0WNW00D,‘ Texa?, vas. 
10.—Vienoj ' šeimoj du maži 
vaikai mirė, o kiti penki šeimos 
nariai pavojingai susirgo? /p!a-; 
valgę pusryčių. Gydytojai su-

gS, buvo sugedęs. >
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69 žmonės žuvo dviejų 
laivų kolizijoj

• ' —■—'

TOKIO, Japonija, vas. 10.— 
Manoma, kad per įvykusią va
kar franeuzų garlaivio Porthos 
su japonų laivu Kikusui Maru 
koijzi j ą prigėrė ' šo£a‘sdeši mt 
devyni asmenys.

Japonų laivas ■ tuojau pa
skendo ir tik dvidešimt penki 
jo pasažieriai buvo išgelbėti. 
Nelaimė atsitiko per smafrkią 
audra. x.

Vokietijos fašistai 
paskelbė boikotą 
valstybės seimui

Visi 107 fašistų atstovai aplei
do reichstagą; paskui juęs 
išėjo taip 'pat nacionalistai

''t ■■ ’ '

Lietuvos Naujienos
Baudžia už rinkimą au 

kų nukentėjusiems 
lietuviams '

Kauno vandentiekio ir 
kanalizacijos darbai

WASHINGTONAŠ, vas. 10. 
—Aštriai kritikuodamas senate 
vyriausybės politiką bedarbių ir 
nukentėjusių farmerių šelpimo 
reikalais, senątorius . Norris 
šiandie šitaip parafrazavo Pa
mokslą ant Kalifo:

“Palaiminti yrįa tie, kurie se
ka Prezideptą, nes jie paveldės 
politinį slyvos medį ir jo vaisių 
ragaus.J .<■

“Palaiminti ‘yra’ tie, kurie ba
du miršta, kuomet asilai ir mu
lai yra šeriami, nes jię bus vi
suomenės lėšomis palaidoti.

“Palaiminti yra tie, kurie saus
ros žemėje badauja, nes jiems 
bus- pasakyta', :kati .'didi valdžia 
maitina ’ badaujančius' sveti
muose kraštuose.

“Palaiminti yra turtingi dy
kūnai, kurie savo pono balsą 
pažįsta, nes jie sutaupys savo 
mokesčius, kuomet neturtėliai 
aukoja Raudonajam Kryžiui.

“Palaiminti yra maži vaikai, 
kurie dreba’ nuo šalčio, nes jų 
kentėjimai ras ‘simpatingo pa
galvojimo.’

“Palaiminti yra faimeriai, 
kurie laukų darbus dirba, ir ar
mijos bedarbių, kurių šeimos 
alksta, nes ateinančiais preziden
to rinkimais jie bus vėl apgau
ti.” '

BERLYNAS, vas. 10.—Prieš 
pat užsienių reikalų ministerio 
Curtiuso kalbą reichstage, visi 
107 fašistų atstovai šiandie pa
kilo ir apleido posėdžių salę. 
Paskui juos išėjo taip pat na
cionalistai ir landvolk atstovai.

Netrukus po to, rezignavo iš 
reichstago vicepirmininko vie
tos fašistas Fra'nz Stoehr ir vi
si kiti įvairių reichstago komi
sijų nariai.

Fašistai pareiškė, kad jie ne
grįšiu posėdžių, kol nebusiąs 
balsuojamas koks nors ypatin
gai svarbus klausimas.

Septynioms dešimtims 
vokiečių fašistų gre-

. BERLYNAS, vas. 10. - Au
dringoj reichstago sesijoj, ku
ri tęsėsi iki 2:30 ryto, Brue- 
ningo vyriausybė vėl išėjo lai
mėtoja prieš jungtinę fašistų 
ir komunistų opoziciją. / ‘ 

, 292 balsais prieš t 9, valdžios 
blokas, atėmė iš 70 fašistų ir 
komunistų narių r parlamentinę 
neliečiamybę. <. Jiems gresia 
areštas ir teismas. Parlamenti
nė/neliečiamybė atimta ir žino
mam Hitlerio leitenantui, Ber
lyno fašistų vadui .Goebbęlsui.

Komunistų bedarbi ų 
..delegacija Wash- 

ingtone

i

b’ , <

WASHINGTONAS, vas.
- Grupė komunistų, kurie

Padirbo rakietų, kuri 
nulėksianti j mėnulį

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
vas. 10. —Francas Pelkan, Uj- 
pesto elektrotechnikas, sakosi 
padirbęs elektro-ma'gnitii varo
mą rakiętą, ktiri, pasak jo, 
galėsianti per tris savaites nu
lėkti į menulį Savo rakietą jis 
pasiūlė Junkerio aeroplanų 
kompanijai, .

Hooveris už sustiprini- 
nimą kampanijos prieš 

svetimšalius
. WAŠHINGTONAS, vas. 10. 

— Prezidentas JHooveris krei
pėsi j atstovų rumus, prašyda
mas ; dari $500,000, kad ‘butų 
galima padidinti policijos skai
čių ateiviams gaudyti ir depor
tuoti. 1 z ■; • i

Darbo departamento prane
šimu, praeitais 1930 metais 
buvo deportuota 16,600 svė-

10. 
sa

kėsi 7 atstovaują bedarbiams, 
šiandie, atvykę į kapitelių rei
kalavo, kad jiems butų leista 
kalbėti atstovų' rūmuose be
darbių reikalais, tačiau leidi
mo negavo. Jie reikalavo, kad 
jiems leistų matytis su atsto
vų rūmų spykeriu (pirminin
ku) Longworthu, tačiau jiems 
buvo atsakyta, kad savo peti
ciją jie galį įteikti anstoliui, 
kuris perduos spykeriui.

Pagaliau delegacijai buvo 
leista eiti posėdžių salė£ gale-\ 
rijon, kur paprastai leidžiama 
publika. Visą laiką “bedarbių 
delegatai” buvo i gausios poli
cijos dabojami, ir kai vienąs 
komupistų bandė-pasakyti kal
bą iš galerijoj jis tuojau < bu
vo išvestas laukan. • ; v >

Delegacijai vadovavo žino
mas komunistų lyderis Alfred 
Wagenknecht ir New Yorko 
negras Sol Harper.

...Į.'. I
i'

BUTTE, tMont,, vaš. 10. — 
Gazolino /ref merijoje vakar 
čia įvyko sprogimas, kurio trys 

Tdąrbininkai^-Olaf Ausdal, Ją* 
timšalių. 1929 metais buvo mes Reynolds ir Sigair Olson

■ ' ■ . ‘1' ■'•.K.» '■ • .‘ .A .

deportuota 12,900. • ■
■■•y, . ; ..t-v’-a ; . :l. c,-?

'L v ■ ‘ i ' • ■;

-buvo užmušti.
■7.' , 7 .

VILNIUS; — “Vilniaus Ry
tojus”'.praneša, kad prieš Nau
jus Metus Adutiškio taikos tei-' 
sėjas nagrinėjo Tverečiaus vaT- 
sčiaus penkių gyventojų bylą, 
kūną sudarė jiems vietos po
licija už aukų rinkimą1 Adutiš
kio • lietuvaitėms. Policija savo 
skundą motyvavo tuo, kad au
kos buvo renkamos be stora's- 
tijos leidimo. Taikos teisėjas 
nubaudė po 7 dienas kalėti ar
ba po 40 zlotų sumokėti šiuos 
asmenis: Telyčėną iš Dysnos, 
Vytėną iš Čehiiukų, Umbražu- 
ną iš Erzvietų, Spečių iš Ku
kučių ir Mikulėną iš Gala'lau- 
kio. ^ Kadangi taikos teisėjo, 
sprendimas yra galutinis, visi 
nuteistieji padavė apeliaciją į 
aukščiausią teismą \Varšuvoj.

Pažymėtina, kad pernai me
tais ir “Vilniaus Rytojaus” re
daktoriui buvo išeita byla už 
paskelbimą sąrašų paaukojusių 
asmenų nubaustiesiems Adu
tiškio lietuvaitėms. Vilniaus 
miesto, teismas redaktorių bu
vo nubaudęs 200 zlotų, bet pa
davus apeliaciją į apygardos 
teismą, redaktorius buvo ištei
sintas. ■

Apskričių savivaldybių 
šių metų išlaidos /

KAUNAS 
valdybių šių metų išlaidų sąį 
mata patvirtinta 7,668,122 lt. 
sumos. Paprastų išlaidų 
6,205,790 lt. ir 1,462,332 lt. ne
paprastų. Paprastąsias išlai
das sudaro bendrosios valdy
mo' išlaidos, — 1,507,242 lt.,

KAUNAS. — Vandentiekio ir 
kanalizacijos darbai šiemet, 
anot miesto burmistro p. J. 
Vileišio, bus dirbami nelečiau 
kaip pernai. Senamiesty ir 
Karmelitų rajone yra likę tų 
darbų dar 40% padaryti. Ta- 
tąi šiemet norima k ir baigti. 
Be to, šiemet norima vanden
tiekio vandeniu būtinai aprū
pinti ir Žaliakalnį. Ten tek
sią tuo tikslu pastatyti van
dens spaudžiamąjį bokštą 
(greičiausia Vl-me forte). 
Taip pat šiemet busiąs nuves
tas vandentiekio vanduo • į 
Šančių kareivines. Ta proga 
bus įtaisyti gaisro atveju j hy- 
drantai išilgai visą Juozapa
vičiaus prospektą iki kapinitj.

Ligšiol per šešerius metus, 
kai dirbdami Kaune kanaliza
cijos ir vandentiekio darbai, 
miestas į juos įdėjo 6 milijo
nus litų. Milioną litų norima 
įdėti ir šiemet (šiemet tekstą 
600,000 litų šiems darbams pa
siskolinti). Tada - bus jau 
60% kanalizacijos ir vanden
tiekio įvesta visam' Kaune.

Miesto valdyba labai susirū
pinus greičiau įvesti priversti
ną, kur galima, prisijungimą 
prie kanalizacijos ir vanden
tiekio. Kad namų savininkai 
blogu - vandeniu nenuodintų 
savo butų nuomininkų.

Apskričių savi

md išlaidos.
žemės ūkio 40,059 lt., švieti
mui, menui ir kultūros reika
lams
saugai — 765,261 11., sveikatos 
reikalams — 2,579,658 lt., na
mams suimtiesiems išlaikyti 
— 21,320 lt., valstybės ir savi
valdybių policijai išlaikyti —, 
10,050 lt., naujokų šaukimo iš
laidos — 148,655 lt., susjsicki- 
mo reikalams — 1,077,395 lt.,’ 
apsaugai nuo gaisrų — 15,540 
lt.; skoloms mokėti — 439,197 
lt. ir kreditui skiriama 102,- 
069 lt., 4 .

Iš nepaprastųjų išlaidų" ap
skričių valdybų namų staty
bai skiriama 174,095 lt., mo
kyklų statybai -—<343,898 lt.,, 
prieglaudų — 44,000 lt., ligo
ninių 44,717 lt. ir tiltų sta
tybai skiriama 855,622 litai..

961,678, socialinei ap-

Baigiama statyti miesto 
-■—pradžios mokykla 

-—1---------- i t ; ■ '
Kauno miesto savivaldybes 

statoma Žaliakalny, žemaičių 
gatvėj pradžios mokykla jau 
baigiama. Pilnai jote įrengi
mas bus padarytas pavasarį. 
Mokykla busianti viena iš pa
togiausių Kaune. Kai kurie 

xdailes darbai pavesti atlikti 
^ail. Aleksandravičiui.

Mokykla bus pavadinta Pet
ro Vileišio, Būgos ar žemaitės 
vardu, — tą klausimu apsvar- 
stysianti miesto taryba.

Vaikiną užmušė, mer< 
gina nusižudė

Užgynė importuoti 
sovietų kalinių dar

bo mišką ,
WASHINGTONAS, vas. 10. 

—Iždo departamentas šiandie 
užgynė importuoti į Jungtines 
Valstybes mišką iš Rusijos, ku
rtam pagaminti sovietų val
džia vartoja kalinius.

Sovietų miškas užginta im
portuoti iš žiemių Rusijos, bū
tent iš Kolos- pussalio, iš Mur
mansko sričių, , iš Karelijos fr iš’ 
Zyrlanų

■7- \ //fv • ■

Hooveris pasirašė bi- 
lių kovai su nedarbu 

'-------------------- ---

WASHINGTONAS, vas. 10. 
—Prezidentas Hooveris šiandie 
pasirašė senatoriaus Wagnerio 
(dem., N. Y.) bilių, kuriuo nu
matoma planavimas iš anksto 
viešųjų darbų, kaip priemonė 
kovai su nedt*bu.

■ . ■

šiomis dienomis Šiaulių ap., 
Šaukėnų valsč., Liškelių kai
me susipešus, peiliu buvo nu
kautas pi!. Ribakovas,'27 me
tų amžiaus, ir snukiai sužeisti 
A. Vasiljevas ir P. Zabreckis. 
Penki broliai mušeikos Kapi- 
tonovai — sulaikyti.

Kartu su Ribąkovo mirtimi 
nusinuodijo Kolicovaite. šis 
tragiškas įvykis apylinkės gy
ventojų 
•sąjūdį.

tarpe šukele didelį

Kun
vendintas Panevėžy

Lipnickas apgy

“Panev. Balsas” rašo, kad 
karo komendanto nutarimu 
kun. Lipnickis už visuomenės 
kurstymą prieš tvarką . ir vy
riausybę, neturi teisės išva
žiuoti iš Panevėžio parapijos.

-• I
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NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL, i 7

SC.. L? vCS® • \
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Toronto, Ont.
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Viety# žinutės

N. S. Pittsburgh, Pa
Pittsburgho lietuvių draugijos 

rengia Lietuvos neprigubny- 
bės 13 metų sukaktuvių pia- 

. minėjimą ir 25 metų sukak
tuves nuo Vilniaus Didžiojo 
Seimo.

idant jie nekaltus Lietuvos sū
nūs neterorizuotų;

Reiškiame Dr, Jonui šliupui 
giliausios užuojautos ir ištver
mes skleisti ir ant toliau moks
lą ir apšvietą tamsioj Lietu 
vos

VasarĮo 14 .<}♦ K- E. J, S-gos 
yrą ruošiamas vakaras su vai
dinimu “Karolio Teta”. Veika
las gana įdomus ir kartu juo
kingas.
rengimą tikrai bus patenkinti 
ir juoko turės lig ašarų.

Atsilankiusieji j pa-

paeiprfešinus Ofiįftiai 
tapo atmesti. Dabar, girdėt, 
nori
D. kuopos. Ten kaip tik jiems 
vieta buitį; nes savahni išnykt 
butų didelė gėdą. £uq tąrpų 
atskilusieji gana smarkiai gy
vuoja. — Žinučių Rinkėją*.

Pittsburgho lietuvių draugi
jos rengia Lietuvos nepriklau
somybės 13 metų sukaktuves ir 
25 metų sukaktuves nuo Vil
niaus Didžiojo Seimo.

Šis didžiulis apvaikščiojimas 
i vyks vasario 15 d. LMD sve
tainėje, 142 Orr St., Pittsy 
burgh, Pa., 7 vai. vakaro. Bus 
keli geriausi vietos kalbėtojai 
bei geras muzikalis programas. 
Yra pakviesta Pittsburgho ir 
apielinkes geriausi dainininkai 
ir dainininkes ir visos kitos ge
riausios, musų muzikalės spė
kos.

Įžangos jokios nebus, tad visi 
turės progos dalyvauti šiose 
taip svarbiose lietuvių tautos 
sukaktuvėse. Galės ne tik pasi- 

. klausyti gražaus muzikaiio pro- 

. gramo, ale ir prisiminti tas ko- 
’jvas dėl Lieetuvos nepriklauso
mybės kurios buvo vedamos 25 Į 
metai atgal.

Tą pat dieną (vasario 15 d.) kui, tai yisa Chapų šeeima puor 
bus ir radio programas apie lė tvarkdarį ir pradėjo jį kam 

nepriklausomybės su-. džioti bei mušti. Į pagalbą pri- 
iš Stoties K. Q. V.' buvo daugiau poliemorių ir Ste- 

prasidės ly-! 11a, jos sesuo Mary bei brolis 
3am tapo nugabenti j policijos

padangėj.
Antanas Tvaramavičius, 

Pii?mininkas
Jonas Streleckis,

Raštininkas

Winnipeg, Canada

Gary, Ind
Skandžiai nubaudė už komu

nistinę agitaciją

Stella Chapa yra labai karš
ta bolševike ir nuolat turi vo- 
sokių nesusipratimų su polici
ja. Padarinyj jai dažnai ten
ka dieną kitą praleisti ir šal
tojoj. .los brolis ir sesuo taip 
pat priklauso “maskviniams”.

Praeitą savaitę jų karštį žy
miai atšaldė teisėjas' Herman 
L. Key. Dalykas buvo toks: 
prie miesto rotušes turėjo Į- 
vykti neva bedarbių demonst
racija. Tačiau demonstracija 
neįvyko, kadangi tarpe Chapa 
šeimos ir policijos Įvyko ma
žas konfliktas.

Kada poliemonas Stanley Ca-
. se pareikalavo netrudyti trafi-

P. Merkevičius, A, Bauras ir 
kiti jiems panašus Maskvos 
davatkos, kurie vos gali pasi
rašyti savo pavardę, "skaitosi 
geriausi “darbininkų” kovoto
jai. Jeigu neini su jais kartu, 
tai tuoj* tave šmeižia. Jeigu 
grąsindamas nedaužai stalo 
prieš kitaip niauatį, tai esi jų 
didžiausias priešas. Jau ne
kalbant iš pirmesnių jų šuny
bių, kurių jie čia yra padarę, 
štai jie vėl pasirodė savo “ge
rais” darbais. x K. L. J. S-ga 
jau buvo suorganizavus chorą 
bet musų “didvyriai” dėjo pa
skutines pastangas tą chorą 
sugriaut), ir tas jiems pavyko, 
uos choro vedėjas yra ukrai
nietis ir šoka pagal jų griežia
mą muziką.

To negana. Sužinoję, kad 
K. L. J. S-ga ruošia perstaty
mą ir norėdami pakenkti, jie 
sumanė tuo pačiu laiku ruoš
ti kokius lai “bedarbių” šo
kius. - Norėdami pakenkti J. 
S-gai, kuri gerai gyvuoja, var
toja šlykščiausias priemones. 
Gėda!...

Bus “gęri laibais”;

Lietuvos
kaktuves
Radio programas
.giai 2 vai. po pietų ir tęsis pu
sę valandos. Per radio bus dai- stoti .

, nos ir trumpa prakalba.
—S. Bakanas,

Rengimo Komis. Pirmininkas. | pusių
* argumentavimus,

Philadelphia, Fa.

Ant rytojaus Įvyko teismas. 
(Teisėjas Key. išklausęs abiejų 

liudijimus ir advokatų 
priėjo išva

dos, kad Chapai užsiėmę kurs?
tymu ir mušę poliemoną. O už 
tuos nusikaltimus jis paskyrė 

^r’’ .jiems piniginę bausmę, • —rsu?
įmokėti $l,14.0>

Vasario 8 d. pas pil. Keve- 
žą buvo susirinkęs steigiama
sis choro susirinkimas. Ka
dangi komunistams pavyko at- 
kalbėt choro vedėją iš K. L. 
J. S-gos, todėl jie sumanė su- 
organizuot Maskvos davatkų 
chorą. Lauksime pasirodant!

U žuo jau tos pa re iš k i mas
Jonui šliupui.

Ame-
—M.

KAD PAAKSTINTI APETITĄ 
'TIKTAI SUTVARKYKITE 

Vidurius

Kada lik djenos pąbaiga 
randa jus be ūpo; valgis jus

Susivienijimo Lietuvių 
rikoje 135 kuopos susirinkime 
tapo pakeltas klausimas, tilpęs 
spaudoj, kad Dr. J. Šliupas 
Lietuvoje,' Šiaulių apygardos 
teismo tapo nubaustas kalėji
mu ir pinigine pabauda už iš
leidimą knygutės “Tikri ir nu- nevilioja ir nesivirškina; kva- 
tikri šventieji”. I pas yra prastas; liežuvis pa-

Plačiai apkalbėję tą reikalą, • dengtas, tiktai sukramtykite 
nutarėm sekančiai: Isaldainę tabletę prieš gulant.

Kadangi minėta knygutė jau 'Rytoj jus busite naujas žmo- 
seniai išleista ir daugelį metų i gus!
platinama ir už ją niekas jos! Cascarct saldainis kiekvie- 
Ipidėją bei autorių nekaltino;

Kadangi minimoj byloj Šiau- S 
lių aj^gardos t ___
Šliupui neleido turėti tinkamą j 
apsigynimą, neigi jo reikalau
jamų ekspertų;

Kadangi D r. J. šliupas nuo 
pat savo jaunystės atsidavęs 
dirbo Lietuvai ir lietuvybei; 
pii mas iš “Aušrininkų” didis 
darbuotojas už lietuvių spaudą, 
uolus kovotojas už Lietuvos ne
priklausomybę;

Kadangi mokslas ir apšvieta 
ir jos platintojai, ypač Lietu
voje yra būtina ir pageidauja
ma; '

Kadangi kiekvieno kultūrin
go žmogaus supratimu, ne tik 
tarp lietuvių, bet ir tarp kitų 
tautu Dr. J. Šliupui už jo 
nuopelnus apšvietes srityj pri
dera ir yra teikiama pagarba;

Todėl męs pareiškiame:
Jog šioje byloje Dr. J. Šliu

pą nusikaltusių nematome;
Jog Šiaulių apygardos teis

mo nagrinėjimą ir aprendimą 
šioje byloje matome vienpu
sišku ir juo esame nepatenki^ 
ti,

Jog męs kreipiame Lietuvos 
švietimo ir teisingumo minis? 
terijų dėmesį, idant teiktųsi 
tokius ir panašius teismus aš
triau revizuoti ir ^prižiūrėti,

“i laiką pašalina aitrumą, 
gasus, galvos skaudėjimą, Pa

teisimas Dr. J. aštrina apetitą. Pagelbsti virš* 
ikinimui. Paakstina vidurius.

Cascarcts yra padaryti iš 
cascara, ki\ri, kaip sako aUr 
toritetai, tikrai sustiprina vir 
durių muskulus. Taigi imkir 
tc šias skanias tablctas taip 
taukiai kaip jus <norite; ir 
liuesai duokite jas vaikams. 
Visos aptiekos, parduoda Cąs* 
carets už dešimtuką, ir jokis 
dolerio preparatas negali at* 
likti gerešnio darbo.

(Angarsinimas)

Po skilimui K. L. J. S-gos li
kusieji seniai, (kaip jie save 
vadina) neturi kur prisiglaus
ti. Buvo norėję prisijungti 
prie S. D. pašąlpines d-jos, bet
----------- , ,r. į

spauda; 
skelbė,, kad viešiems darbams 
tapo pakirta $20,000,000. Esą 
tai žymiai prisįdės prie nedar
bo pašalinimo. ? >

Dabar žmphės klausia vieni 
kitų, kur dingo tie dai'bai, nes 
faktinai nedarbas dar labiau, 
padidėjo. Daugely j vietų dar
bininkai, pradėjo demonstraci
jas daryti reikalauti maįsro. 
Mat, kai kuriose vietose buvo 
paliovę maistą darbininkams 
beduoti. pid^niuęsę miestuo
se bedarbiai * greičiau iškovojo 
maistą. Daug sunkiau buvoi 
mažuose miestuose ir bedar
biams teko gana sunkiai kovo? 

<•, ‘ • i ' . ■ ■ ■

ti. . .
Ląikraščiupse , pasirodė ir 

grasinančių žinių: esą už riau
šių- kėlimą ateiviai bus depor
tuojami. Bet. alkanų darbinin
kų tie grasinimai nenugąsdino. 
Patarlė sako, jog skęstantis ir 
už britvos griebiasi. Taip atsi
tiko ir su Kanados bedarbiais. 
Jie nei kiek > neišsigando* bet 
dar labiau pradėjo reikalauti 
pašalpos. Miesteliuose, kur pa
šalpa nėra iščĮųpdama, bedar
biai vėl bruzdą bei kelia de* 
monstracijas.

Dabar •• kapitalistų 
skelbia, jog trumpoj ateityj 
atsirasią daug visokių darbų. 
Tik pasiklausykite. Canadian 
National ir Cąnadiąn Pacific 
kompanijos, planuojančios išleit 
sti net $50,000,000 Įvairiems 
darbams. Saskachevan provin- 
cij oj keliams busią išleista $6; 
000, 000. O kur mažesni darban ■

pernai: kapitalistų

■""ywr—' ■ y?!.; ■ zw>'

iu dfrrbęlifci ? Jei W tife $ąnai 
butų vykdomi gyvenimam tai 
bedarbių skaičius tuoj sumažė
tų. ‘ ' ... | \
.,. No^ pąs mus ir .bįogi, lai
kai, bet ne .visiems. Kai kurie 
bedąrbiai, kurie gauna iš val
džios pašalpą, net džiaugiasi. 
Jie sako, , kad dabar jiems ne
bereikia. važiuęti Į mišką Ir 
kęsti ♦šaltį. Geri- laikai ir kapi
talistams. Pavyzdžiui, Wiųniper 
gee planuojama statyti naujas 
teatras, kuris savininkams, bę 
abejones, duos gražaus pelno. 
Prie teatro statymo gaus dar
bo ir keli darbininkai.

Bet ^ bendrai imant, darbiu 
ninkai su nekantrumu laukia 
pavasario, nes tikisi, kad dar- 
lįąi turės pagerėti* Na žinomą, 
tada ir jų gyvenimas pasidarys 
Žmoniškesnis.

—K. Beniušis

*
Bitžinis, Pranas. Kilęs iš Sa

lako vai., Zarasų aps. 
Detroit, Michigan.

■ Gilis, Lepnas. Kilęs iš Lygu
mų miesto, Šiaulių* aps. 1928 
n), gyv. Detrčit, Michigan.

Jurevičius, Kazys. Gyvenas 
Chicagoje.

Lipskis, Stasys. Kilęs iš Kel
mės miesto, Raseinių aps. Pirm 
karo gyv. Ohio valst.

Petkus, Jurgis. Kilęs 
ragės miesto. 1920 m. 
Chicagoje. Atsiliepe jo 
Amalija Petkienė?

Tahrinąkis, Stasys. Kilęs iš 
Mosiedžio vai., Kretingos aps. 
Antrą kart Į Ameriką atvažia
vo 1921 m. Gyv. Chicagoje.

Urbonas,
Tauragės vai. ii- aps. Įstojo 
Amerikos kariuomenėn ir žu-

*•

Gyv.

iš Tau- 
gyveno 
žmona,

Juozas. Kilęs iš

spauda

Paieškojimas Nr 37
Šie asmenys, gyveną Ameri

koje, yra ieškomi:
Beįrištienė, Liudvika. Kilus 

iš Lygumų miesto, Šiaulių apą. 
1928 m. gyv. Detroit, Michi
gan.

KARŠTA!

labai

BERBJĘ
UŽMUŠA ŠALČIUS

Ši grynų žolių gyduolė, išgerta 
karšta, padidina cirkuliaciją, atšildo su
stingusį kraują ir pdšalina nuodus iš 
jūsų sistemos. Puiki dęl konstipacijo?. 
Jūsų aptiekininkas sąžiningai—rekomen
duos Bulgarišką Žolių Arbatą.

Kam Būti Be Darbo? 
IŠMOKITE SIUVAMOS MAŠINOS OPE
RAVIMĄ. Pulkus Darbas Del Moterų.

Imą tjk trumpa ' laiką 
lėmokti. Gerai moka, 
Praktiškos p a rn ot o 0, 
Mes padėclani gauti dar- 

■, bą. AtsiSauki to tuoj aus.
Pigiau su 6iuo skelbimu

Jos. F. Kasnlcka,
Prluclpalas -------

MASTER SCHOOL
190 N. ŠTATE >ĘT., 10TH FJLOOK

Severą

ATSIKRATY
KITE JO!

SKAUDANTI 
GERKLĖ YRA 

PAVOJUS.

gKAUDANTI ilgesnį laiką ger- 
klė yra pavojus sveikatai. Var

tokite Severa’s Antisepsol. Atsikra
tykite jo. greitai. Per 50 metų šis 
užtikimas plovimas suteikė pagelbą. 
nuo skaudaričios gerklės. Plaukite
su juo kasdie. Pas aptiekininkuę. F 

11

ANTISEPSOL

vęs. Pirm karo gyv. Chicagoje.
Vajunta, Antanas. Kilęs iš 

Krinčino vai., Biržų aps. 1914 
m. gyv. Iowa valst.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti ir kiek
vienas kas ką nors apie juos 
žinotų yra prašomi suteikti ži
nių. Bent kokia žinia bus bran
giai Įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
Rm. 1904 — 201 No. Wells 

St., Chicago, III.

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas

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

nėms . ■ '
VISAI DYKAI KNYGŲ

Metiniems Prenumeratoriams už $5.00
$2.50Pusei-Metų už

No.

24

25

26

Z8.

Kaina
Pasirinkimas tik grupėmis \

Kaina Į No. .
Grupė V. $5.0

A. JANULAIČIO Airija 
S. MATULAIČIO Dvi 
lioni į- Tolimą šiaurę ... 
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną ................... 35
L TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas K............................  .15
OLIVER SCHREINERIO 
Sapnai .........................................
DR. E. LOEB Kultūra ir 
Spauda ..................................
DR.. Ą. J. KARALIAUS 
Moralybės Išsivystymas .........
K. ŠEŠTOKO \Kas Išganys 
Liaudį? ............. ..........................
Milukijada Dzūko Viršžmo- 
niški Niičpelnai ir Juodesnis 

tiž Pragaro Pavydas .............15
KL. JURGELIONIO Dckle- 
matdrius .........................  75

84 J. • KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ................... .25

93 H. JSBENO Šiaurės Karžy- \ 
giai 4 Veiksiu. Tragedija ..35

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

v 7
8

... .25 
e-
... .40

.75

.75

.20

31

38

37
.35

.60
49

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

Ubryka arba klioštorius ir
Jėzuitai ........ ,............................
MARIJOS KONOPNIC-
KOS Pagal įstatymus ...... ...

ERKMANO ŠATRIJONO 
Laikrodininko Atsiminimai

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

Grupe IL $5.00
ISTORIJA CHICAGOS 
LIETUVIŲ ........................, $1.75
“ -------------------- "j ......................... ......................25
S. MATULAIČIO Dvi Ke
liom į Tolimą Šaurf, .............. 40
DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno
vės Graikai ir Romėnai pri- 
dėjb pastumėjimui Gamtos 
mokslų . prieRyn . ...............

OL$ZEWSKIO ’ Pasaka apie 
Kantrią Aleną ......................... 20

R. J. STEVENSOS NAK
VYNĖ ............
SOCIALIZMO 
BLAIVUMAS 
LIEPŲKO Peklos Kančios. 
Dainos .........................................
VIŠKOŠKOS Gyvybė — 
Poemos ....... ...............................
BR. VARGŠO Gadynės 
Žaizdos ......... ............................

53

55
.50

,75
'T*

’ 14

31

45

50

71

~-****S*^T

21

30

57

70

39

40

64

’“N'anj ienos”, “Dirva”,

< 73

7'8

66

72

6

7 JANULAIČIO Airija r —-------- -
60

68

Didžiausia Lietuvių Laikraščių

Ekskur si j a į Lietuvą

BIRŽELIOt

6,1931
Hollandu
Amerikos

Linijos/ . X 
laivu

“BOTTERDAM”

Iš New Yorko
’A

į Klaipėdą (per 
Rotterdamą)

Tai pirmutinė 
Amerikos lietuvių 

istorijoj tokia 
Ekskursija

.40

.35
MINTIES 
....... ........ $1.00

.20

.20

.25

Grupe VI. $2.50
ŽEMAITĖS RASTAI Ka

rės Meto, kaina ....................

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

Grupė III. $2.50
KL. JURGELIGNIO Mįslių
Knyga .................................... $1.00
V. GARSINO Karės Lau
kuose (kareivio atsiminimai) .35 
A. J-TIS Kaip Žmonės su
Ponais kovojo .........................20

FRANK HARRISO Pasako
jimas Apie Jėzų ....................... 25
J. ABENO Kaip Žmogus 
Mąsto ...............................................20
KL. JURGELIONIS Gludi-
Liudi  ..........................................50

40

4 T SIMUKAS ir MAGDUTĖ 
Graži pasakaitė ........—
DR. A. J. KARALIUS Pa
gavimasis pas įvairias Tau
tas .................................................. į
LAUKIO P. Kropotkino — 
Ko mums reikia pirmiausia 
H. IBSENO Siaurės Karžy
giai -.............................................
M. GRIGONIO Katriutės 
Gintarai ......................................
BR. VARGŠO Milijonai

Vandenyje ....................................20

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

.75

15
54

50
61

93

80

82

22

35

35

20

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

Grupė IV. $5.00
18 D-RO GRAIČUNO Sveika

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

Pasikalbėjimas Amerikono su 
su Grinorium

48 S. K. KRUKOWSKIS Čhi

52

.20

.40

35

44

7€

94

95

Grupė VII. $5.00
NAUJAS PILNAS ORĄ- 
KULAS Visokių PaslapsČjų 
Knyga, kaina .................... S
ROBINZONAS KRUIZIUS 

■Labai Graži Apysaka ..........
GYVENIMO VAIZDE
LIAI ................. .,............... .-......
J. A. FREDRO CONCIL- 

LIUM FACULTATIS ....
GOGOLIO Piršlybos, Ko
medija ........ ,........ . .....................
J. S. TURGENEVO Pini
gų Nėra .................. .................
BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankymas kom. ....
J. GURAUSK1O Šilaputris 
Komedija ....................................
A. N. ASTRAUSKIO Vy

rų Vergija, komedija ...... .
V. K. RAČKAUSKO Eilė

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

$2.50
1 .45

50

20

.25 l

.10nija ..................... ........... . ...........
JOHN M. WORKS Kas yra
Taip O kas ne Taip? .......
ŠARŪNAS Gruodžio 17 
dienos Perversmas ....................
KARLO, KAUTSKIO Kas 
yra Socializacija ........................ 20
W. SHAKESPEARE’O

i Machbeth ........................................ 75

Viso

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

Karti nemalonu bus gauti tokias dovanas. Šis 
pasiulijimas tik trumpam laikui. Ra

šykite tūojaus ir siųskte savo
■" užsakymus

75
20

96
20

$5.00

97

99

69

Viso

20

.25

$5.00

Keturi įetkmingiausi Amerikos liėtuvrų laikraščiai
“Vienybė” ir ■“Amerikos Lietuvis”, — susitarę rengia didžiausią Ekskursiją Lietu
von kpkia kada yra? buvus. Patyrę laikraštininkų palyclovai prašalys visus jūsų 
rūpesčius kelionėje, kaip su dokumentais, taip ir bagažais. Klaipėdoje pasitiks 
Speciąliški Komitetai ir be jokio vargo ir bagažį kratoj praleis ir sutvarkys kelio
nę Lietuvos geležinkeliu ar busais į jūsų kaimus ir micstejįus,.

Be atidėliojimo kreipkitės prię Naujipim ai’lTa savo artimiausio agento dėl 
inforniacijų.. — Užsisakykite kambarius, iškalno. Lietijvos jJilicčiai* kurio nežinote 
laivo vardo ir dienos atvažiavimo, privalo tuoj aus . atsikreipti prie Naujienų, kad 
butų užtektinai laiko sujjėškoti rekordai ,įvažiavimo. . , Be to negalėsite gąutt per- 
mito sugryžimui. — Naujienų4 ofisas atdaras kasdieną; nuo 8 ryto iki 8 vakaro

Kreipkitės ypatiškai arba laišku a v

NAUJIENOS
173!) So. Halsted St, Chicago, III.

vakaro.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. rytp 
iki 8 vai. vak. Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

_______

--------- ----------------- 1 1 '7............ ""'T

Pašalink Kosulį šaltį Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas

Gyląs ir Skausmus 4’-

Geresnis nei . Muštai d Plaster.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III



Trečiadienis vas. 11, 1931

“Savas Pas Sava”• L
— sako biznieriai

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ankstybų . valandų ryto, 
giaut tokių vakarų.

7——«

Dali

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Avė. 
-Tei. Lafayette 5019

Cicero
•Kareiviai” ląimėjo

THE BRIDGEPORT 
CLO1HING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai
F. SELEMONAVIČIUS, Sav. '

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 34 86

atžvilgiais 
publi- 
todel, 
“Mai- 
grojo

Antras 
ir jaukus 
einančiame 
tieks mums 
jaunuomenės muzikais draugi
jėlė. Visi rengiasi prie to, nes 
bus dailus programėlis, užkan
džiai, patogumai ir šokiai prie 
smagios “Mainerių orchestros”, 
tik už 50 centų įžangos. Tėvai 
biznieriai 'aukauja maisto ir 
kitų produktų, kad tas vaka
rėlis pavyktų kuogeriausiai. Bi- 
letai irgi yra gerai platipąmi. 
Laukiama svečių ir vakarėlio. 
Įvyksta ponios Stasės Lukštie- 
nės svetainėj.

eilės irgi smagus 
barelis įyyksla* at- 
ieštadieny, tai pa-

NAUJIENOS, Chicago, jtll,
keliais einama /.prie atgavimo 
kuopos turto iš bolševikų, f it 
viskas yra advokato rankose? 

—' Narys.

jis man pasakė štai ką: Jo pa
ties žodžiai—A‘Kelipš . dienos 
atgal atėjo komitetas pas/ma
ne svetainės 
darbių milingo,
madieniė popiet 
Pirmadieny iš7 
To\vn Hali -peru

11 ii —i—i . ■.^įi.hu ... .... i.--. , ,

iš Navv Pior stoties W 9 X

samdyta dėl be
Sutarta pir

BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

J. P. EWALD
APDRAUDA. PASKOLOS 

PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Tel. Yards 2790

IR

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas — musų 

specialybė

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 1155

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

Pereitą šeštadienį Ciceras 
Lietuvos Kareivių -Draugystės 
uniformos skyrius turėjo savo 
pasilinksminimo vakarėlį p-nioč 

I Stasės Lukštienės svetainėj, 
1500—49 Av‘e. .

Vakarėlis visais
buvo pasekmingas, kaip 
ka taip ir finansais, gal 
kad įžanga liųVo tik 25c. 
nerių Orchestra” gažiai
amerikoniškus ir lietuviškus šo
kius.

Reikia pastebėti, kad jauni
mo buvo apsčiai ir dauguma 
buvo džentelmonais. žinoma, 
kad kaip ir kiekviename darže 
randasi blogos žolės, taip ir 
čia buvo 2 ar 3 pus-lietuviai ir 
dar čia gimę, kuriems gana tru
ko etiketo.

Pas mus yra jaunimo, nese
nai dar iš Lietuvos. žinote, 
smagu į juos žiūrėti, į jų apsi
ėjimą ir mandagumą. Vietinis, 
taip sakant, jaunimas jų nie
kada nepavys — jiems nepri
lygs.

Sulaukus 12 valandos p. L. 
Adintas, komiteto narys, pasa
kė trumpą prakalbėlę ir papra
šė, kad publika, padedant or
chestrai, sudainutų “Lietuva 
Tėvynė musų”, tautos himną. 
Publika su pakilusia dvasia1 pa
dainavo. Linksmintasi iki

UŽBAIGĖ 2 METŲ 
“NEVIRŠKINIMĄ” 
NETIKĖTU BUDU

M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.‘
Tel. Yards 6894

W. J. KAREIVA
Green Vatley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą 

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

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

AND INSURANCE 

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

žinia yra dėl . visų * kenčiančių 
kurią sukėlė

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Chicagoje

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

' SKOLINAM PINIGUS
Nei m a m komiso nuo $50 iki $300 
Šis deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant Imu morgičių 
J. NAMON FINANCE CO.
6755 So. VVestern Avenue 

Tel. Grovebill 1038

Gera 
nuo pilvo toj sensacijoj, 
paprastas išradimas, delei greito, lengvo 
budo, kuriuo jis pašalina 'taip vadinamą 
"nevirškinimą” ir jo simptomus — ga- 
są, išpūtimą, atsiraugėjimą, galvos' skau
dėjimą, vėmimą, širdies deginimą ir t. t.

"Pape’s Diapepsin”, kaip jis yra va
dinamas, yra valgomas kaip saldainis —- 
ir tiek pat nekenksmingas. Neturi savy 
narkotikų ar skausmo malsinjojip Nie
ko kas sudarytų įprotį. ‘ Kaip tik pra
rijama, tuoj skausmas apsistoja; norma- 
lis virškinimas sugryšta.

Tūkstančiai yra taip entuziastingi dėl 
gautų pasekmių, kad jie negali iškęsti 
nepasakę savo patyrimų, kad pagelbėti 
kitiems. Štai ką' gražioji Miss Irma 
Linn, 1004 East< Washington St., Dės 
Moines, Iowa, sako: ‘ -

"Aš dabar visai nebesu nerviška ir 
nebekęnčiu daugiau nuo gasų, galvos 
skaudėjimo, širdies deginimo ar to sun
kaus jautimosi po didelių pietų. Aš 
valgau ridikus, piragus ir viską kitką 
be nesmagumų.

"Aš tikrai esu daug skolinga drau
gei, kuri mane prikalbino imti Pape’s 
Diapepsin. Tai užbaigę mano dviejų 
metų kentėjimą nuo nevirškinimo pas
tebėtinu budu”.

Visi aptiekininkai pardavinėja Pape’s 
Diapepsin; arba rašykite "Pape’s Dia
pepsin”, Wheeling, W. Va., dėl NEMO
KAMOS bandomosios dėžutės.

BRUNO SHUKIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus

4131 So. Francisco Avė.
Phone Lafayette 5824

DlAPEPSlN
lOuickRelief for Stomach IlisĮ

Ateinantį antradienį “Tau
tiškos Seserys” turės savo, va- 
karėlį-'UŽgavėnęmš toj pačioj 
svetainėj.- Bus dovanos už ge- 
riausius-gra'žiausius iietuvįškus 
šokius. <■ ' . v

. i /’ ---------------

“Naujienos” subytino”
Pereitą pirmadienį pas mus 

įvyko “bedarbių” mitingas. 
Pradėtą laikyti šv. Antano baž
nyčioje, baigtas šv. Antano pa
rapinėje svetainėje. “Naujie
nos” tuoj ant rytojaus tą žinią 
atspausdino. Chicagiškė “Vil
nis” įdėjo tik 6 d. vasario, 4 
dienomis vėliaus. O “Draugas” 
visai. neminėjo. Sarmata?

Betgi “Vilnyje”kNo. 31 iš va
sario 6 d., 31 metų tūlas “Be
darbis”. tą mitingą gremėzdiš
kai aprašo ir ant galo dar per 
akis meluoja!'

Tarp kit ko jis sako štai ką: 
“Bet greitai tur būt kpkis šni
pas pašaukė policiją. Policijai 
atbėgus bedarbiai pradėjo 
skirstytis ir gal būt nei areš
tų ne buvę. Bet visiems ži
nomas reakcininkas Uktveris 
pradėjo-policijai rodyti jaunuo
lius, kurie literatūrą davė ir 
kalbėjo, tai policija ' areštavo 
kelis jaunuolius”. Pasirašo Be
darbis. , , /

Iš šios pasakos aiškiai matos, 
kad šis “Bėdarbią”, kuris šią 
žinią v taip «wėlttk*fepadavė^ nėra 
buvęs ir nėra matęs ir nieko ne
žino apie įvykį. Kalba jis iš sa
vo makaulės svajonių. Nes po
liciją pašaukė pats parapijos 
komitetas, kada “bedarbiai” 
pradėjo prakalbas bažnyčioj 
sakyti. Policija sustabdė kal
bėtoją bažnytinėj svetainėje 
nuo kalbos ir liepė skirstytis, 
taigi policijai nereikėjo nuro- 
dinėt kas kalbėjo. Kalbėtojas/ 
kuris kalbėjo svetainėje, buvo 
ypata apie 35 metų, o bedar
bis sako “jaunuolis”. , >

Kada išėjus gatvėn mergai
tės, “jaunuolės” pasak “Be
darbio” pradėjo šaukti “Co- 
ntan fellows to Liberty HM1, 
we will organize council 
there”, tuomet tik detektyvai 
jas paėmė. čia’ “Bedarbis” 
net nežino kelias paėmė, nes 
nematė. Sako, kad Uktveris 
nurodinėjo ką areštuoti...

Well.. Well tai yra begalo 
žioplas ir kvailas užmetimas^ 
nes tokių dalykų niekad su 
Uktveriu nebuvo ir nebus, 
bet tai yra tik norėjimas • “iš 
pasalų” jkąst! Sarmata bu
tų taip rašyti “Bedarbiui”, bet 
ilgaveidiškos akys sarmatos 
nebijo! Delko, jeigu ‘-Bedar
bis” buvo ir žino neparašo, 
kad buvo Liet. svet. atidarą? 
O štai man paklausus p. Avi
žienio, mahadžerio , svetainės,'

iš7 ryto, nuvykau j 
to dėl p. Lūk- 

rodymo, kur tu
rėjo įvykti ketvergo vakare. 
Gryžali apie 11 valandą, be-, 
rods, ir radau keletą žmonių 
bedarbių, kurie norėjo' įeiti 
svetainėn. Atidariau duris, 
suėjo, pasileido šilumą, pasi
dėjo popierius ant stalo. Aš 
išėjau tvardyti kituš reikalus 
kitan kambaryn. Kai sitgrįžati 
—jau nieko nebuvo”.

Tai žodžiai ir įvykis tikras, 
pilna tiesa, kad buvo taip* o 
ne taip, kaip rašo t p. “Bedar
bis”. Kad tas “bedarbis” iš 
tikrųjų pabūtų tikru bedarbiu, 
tuomet 
singai

pažintų teisybę ir tei 
parašytų.—Koresp.

Burnside
63 kuopa laikė mėnesi

Lietuvių radio 
valandos

■ ' praeitą šventadienį, vasario 
8, 1931, duota programas iš 
radio stoties vW. C. F. L. ir 
\V 9 X A A (International 
short wavc station) leidžia
mas lėšomis Joseph F. Bu dri
ko korporacijos, 3417 So. Hal- 
sted St. Lietuviams bus įdo
mu žinoti, kad programas, ku
rį Chicagoje ir apylinkėje gir
dėjo, taipat girdėjo ir visas 
pasaulis, nes tas pats progra
mas buvo leidžiamas ant 
trumpųjų bangų į visą pasaulį

Nekuric nauji artistai pir- 
nnt kartu pasirodė “Lietuvių 
Radio Vaalndos^’ prograine, 
kurie yra jau atsižymėję Chi
cagoje ir kitur savo gabumais. 
Ponia Vaitkienė, gabi armoni
kos artistė ir Antanas Kamins
kas, tenoras, Pilipavičius, ga
bus smuikininkas ir Juozas 
Sauris, vargonininkas, labai 
dailiai dianavo ir grojo lietu
vių mylimas daineles. P-lė 
Josliniute vėl kartą gražiai

artistas intikino klausytoj 
savo gabumais.

Radio Klausytojas.

Del silpnų, sumenku 
sių moterų ir vyrų

Jelfni jns jauėiatėn (Hlpnan, Fiitnnnkcs. caa- 
ta nerviškas, nuaior^iDęa, negalite gautiz ?'•- 
ro nakth» poilsio, arba turite menką apetitą 
ir virtktnttno pakrikimus, ar kitas panagia* 
liga*, paeinančiai nuo abclno pakrikimo, pa- 
sidariualo. priežasties konstipacijoe, im
kite Nnra-Tone tik per kelias dienas ir 
pastebėkite kokis po to seks didelis page
rėjimas.

Nugk-Tone leido tūkstantiams žmonių at. 
sikratytl savo yirfikinimo pakrikimų ir su
telkė jiems J.U1KU apetitą. Jis padidina 
nervines ir tnnsktilines spėkas ir nugali t i 
nuolatini jautimąsi pavargusiu, nusikmnnvi-- 
siu, nusilpnėjuidu. kas padaro gyvenimą taip 
skurdų. Jeigu jus nesate taip sveikas ir 
gyvas, kaip turėtumėt būti, arba jei csai<- 
pasenys prieS laiką, būtinai imkite Nuga-Tom-.

I Jus galite pirkti jj kur tik vaistai yra par-

ta nerviškas, auai<,r?lnęs<,
ir virtklntrno pakrikimuH. 
liga*, paeh

• 1** v* ii i UN giiH . jji r j| a ii i ii tv v etini iii y r<t j • —pasirodė SU savo gražiu balse- • davinejamt. JcIcu lupų paraavčjaH neturi . - 
•* ‘ I ° Btake, pąpraSyklt jj užsakyti jų dėl jus .
liti. Stasys Rimkui?, ateities BV<> d8'abCT,(ADear8inin)as,

GEROS RADIOS
Vyrai ir moterys 
viršaus 50 mėty 

amžiaus
ir Naujos Mažos Kainos

t --------------
Universal Millinery 

Shop
MRS. M. ADOMAITIS. Sav.

Madingos skrybėlės už žemas kainas
3341 South Halsted St.

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus 

3700 S. Spaulding Avė.
Tel. Lafayette 2584

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

Siuntimo Agentūra

4559 S. Paulina St .

SLA
nį susirinkimą vasario 6 die
ną, Tulcy Purk svetainėje, 90 
st. ir St. Lawrence avė. Narių 
atsilankė apie 50 asmenų. Su
sirinkime tvarką vedė gana 
pavyzdingai pirmininkas P. 
Kučinskas. Perskaitytas proto
kolas per sekr. A. Laurutėną. 
Protokolas priimtas vienbal
siai. Buvusi ligonė V. Vitkaus
kienė ir Fin. Sekr. moteris E. 
Pivorunienė pasveiko, nutar
ta pašalpą išmokėti minėtoms 
narėms. Pasiliko ant toliaus 
sergančiomis narės: S. Šapu- 
tienė ir L. Gcrijotįenė. Peržiū
rėjimo 63 kp. knygų komisi
ja per 1 F. Skrabutėną išdavė 
raportą. Iš komisijos raporto 
paaiškėjo, kad, prasišalinę iš 
63 kuopos bolšcvįkai, nunešė 
beveik visą turtą. Pas juos 
dar randasi užrašų knyga, na
rių adresų knyga, knygoms 
Sudėti dėžutė,, bankos knygu
tė, plaktukas ir pinigų $124.57; 
taip pat komisija aiškino, kad 
su bolševikais nuėjo 38 na- 
ria*> ft,.Kiti «Pife.<ijW.Q.:P.as>Uko 
63 kuopoje/ .....

Vėliaus buvo pranešta per 
kitus narius, kad atatinkamais

Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedą jau
nystės į sustingusius musku

lus ir sąnarius.
Sustingimas: A, tai pasakyta, 

pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expellerį su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad' niekuomet nesuvyle 
urnai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojauš išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo- 
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panąuddkite Phin-Expeller| sulig 

’-h^rod^m^^Kytinėty ’ atSikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
i'uoksitės net iš tokios minties, 
:ad buk senstate. Apgr.—No. 90A

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

Philco, Baby Grand radio

Philco, model 20, radio

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

ENIEKS NETIKI,
kad Amerikos ^lietuviai Jnitų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvgjų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius. . ‘ ‘

Artinantis Naujięms metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą sava gimtinėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybe Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik sehiąusis Lietuvoje laikraštis

' “Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius. >

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

Tokia pinigų suma paskirti niekam, nesunku, reikia tik pasi
rengimo. z
, .. Kadangi 50 centų į; Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jię patys nemokės 
apseiti be laikraščio! '

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

, . / “LIETUVOS ŪKININKO” adręsas: s
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

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

K Sparton, 8 tūbų už

Bosch, 8 tūbų už

$99.50
$59.00
$69.00
$69.00

$129.00
$98.00

> ......

Rusiškos ir Turkiškoj Vanos
Tel. Kcdzie 8902

3514-16 Roosev.lt Rd 
arti StiLouis Avė. 

CHICAGO, ILL.
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AT HIS ;
FATHER'S ;

THEATRE ‘

later-enlisied 
FOR SPAtySH- 
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Victrola už....... .............
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Žemos kainos ant Pianų
Lietuvių valanda iš Radio Stoties WCFL, 970 kilocycles,' 
nuo 1 iki 2 valandos po pietų, kas Nedėldienį yra duo
dama lėšomis Joseph F. Budriko. Lietuvių Dainos ir 
Muzika yra leidžiama į visą pasaulį ant trumpųjų ban
gų kas mėnesį iš Radio Stoties W9XAA (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. '
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HENDERSONO GABUMAS

Visa pažangioji Europos spauda atiduoda kreditą 
Anglijos užsienių reikalų minis toriui už palyginti gerą 
paskutinės Tautų Sąjungos tarybos sesijos pasisekimą.

Hendersonas toje sesijoje pirmininkavo^ ir pasidė- 
kojant jo didelei energijai, taktui ir įsitikinimų tvirtu
mui, buvo pravesta Tautų Sąjungos taryboje* keletas 
svarbių nutarimų: taikos manifestas (paties Hendfer- 
sono parašytas), paskyrimas laiko nusiginklavimo kon
ferencijai, Lenkijos apkaltiiiimas už vokiečių teroriza
vimą per rinkimus į seimą, priėmimas ukrainiečių 
skundo prieš lenkų terorą, ir t. t.

Kaip anglų liberalų laikraštis “The Manchester 
Guardian” praneša, pažangioji Vokietijos visuomenė 
labai apsidžiaugė bylos laimėjimu prieš Lenkiją Žene
voje ir Vokietijos spauda išreiškė savo dėkingumą 
ypatingai tarybos pirmininkui Hendersonui. Jeigu, gir
di, tokiu pat bešališkumu bus išklausytas Tautų Są
jungoje ir ukrainiečių skundas prieš Lenkijos valdžią, 
kokiu buvo išklausyti vokiečių mažumos nusiskundi
mai, tai busiąs didžiausios moralinės reikšmės įvykis.

Pats “Manchester Guardian”, išreiškęs pasitenki
nimą Tautų Sąjungos tarybos darbais, pastebi, kad 
tas pesimizmo ūpas, kuris viešpatavo Tautų Sąjungos 
suvažiavime rugsėjo mėnesyje, tapo dabar išsklaidytas, 
ir sako:

“Už tai, kas buvo atlikta, labai žymi dalis kre
dito priklauso Mr. Hendersonui. Visų nuomonė su
tinka, kad jisai buvo idealus pirmininkas. Čia (Že
nevoje) stiprėja sentimentas, kad Mr. Henderson 
butų geriausias, kokį galima surasti, Nusiginkla-* 
vimo Konferencijos pirmininkas.^
šituos komplimentus Hendersonui sako jo .politi- 

niai priešai, kurie nepraleidžia progos pakritikuoti: jį 
ir jo partiją.

Hendersonas yra socialistas ir tarptautinio darbi
ninkų judėjimo vadas. Prieš užimsiant užsienio reikalai 
ministerio vietą MacDonaldo kabinete jisai buvo So
cialistinio Darbininkų Internacionalo prezidentas.

Bet kuri partija gali tokio žmogaus socialistams 
pavydėti.

“KONTR-REVOLIUCININKAS” TARLE

Platonovas

senų laikų.
1905 metais,

Bevalydama Rusų Mokslo Akademiją nuo “kontr- 
revoliucijos”, bolševikų žvalgyba užtiko joje keletą; 
“proletariato priešų” ir juos išmetė. Tarp išmestųjų^ 
yra keturi žymus Rusijos profesoriai: 
Tarle, Lichačovas ir Liubavskis.

Prof. Tarle mums yra pažįstamas iš 
Dar pirmosios rusų revoliucijos laikais,
jisai, tuomet jaunas privat-docentas, skaitydavo lekci
jas iš istorijos Petrapilio universitete. Jo specialybė 
buvo Didžioji Erancijos Revoliucija. Visame universi
tete nebuvo tokios didelės auditorijos, kurioje butų 
galėję sutilpti jo klausytojai; todėl* jisai savo lekcijas: 
skaitydavo didžiojoje universiteto salėje, ir rfeikėdavoj 
iš anksto į salę ateiti, noript bent “stačią vietą” jo lek
cijoje gauti. ? '

Prof. Tarle jau tuomet, prieš 26 metus, buvo įsiti*; 
kinęs socialistas ,ir revoliucionierius. Todėl jisai ir mo
kėdavo taip gyvai ir giliai dėstyti praeities revoliucijų 
istoriją, kaip niekas kitas.

Bet šiandie jisai staiga pasidarė “kontr-revoliuci- 
ninkas”! ’ .

Stalino žvalgybai yra visi “kontr-revoliuciųinkai”, 
kurie tik savarankiškai protauja^

KAM DAR LAUKTI?

Italų poetas Gabriele D’Annunzio statosi puikų 
mauzoliejų ir, kai darbas busiąs pabaigtas, tai jisai’^Ke
tinąs padaryti sau galą, susidraskydamas anuotos šo* 
vimu. v • .

D’Annunzio yra Mussolinio pranokėjas; Jis pirmas 
pradėjo po didžiajo karo skiepyti Italijos masėms tą 
akyplėšišką nacionalizmą, iš kurio gimė fašistų judėji
mas. Jisai ginkluota jėga užėmė Jugoslavijos uostą. 
Fiume, ir davė pavyzdį, kaip smųttų galima sutremti 
tarptautines sutartis, kurių nė savoji yąldžia nedrįsta

‘ Pasiryžęs kad ir čia dar taip 
nubaltinti p. Gegužį, čikagiš- 
kis sandariečių, organas ne tik 
Šmeižia tuos, kurie iškėlė aikš
tėn “garbingą” SLA. preziden
to rolę Ažunario-Devenio pa
skoloje, bet operuoja da ir “ži
novų nuomonėmis” savo “rim
tai” pozicijai paremti. •

Prieš kiek laiko tame, laik
raštyje buvo įdėtas adv< K. 
Jurgelionio pareiškimas apie 
SLA'. komisijų' suvažiavimo nu
tarimus minėtos paskolos klau
simu, o pereitą savaitę ten pat 
pasirodė adv. F. Bradchulio 
opinija. Vienas tų advokatų 
buvo naujo SLA. konstitucijos 
projekto autorius, o antras- — 
labai senas narys, parašęs da
bartinę SLA. konstituciją. To
kių “konstitucinės teisūs eks
pertų” žodis, žinoma, privalo 
turėti nemažos svarbos Susi
vienijimo narių akyse, ir ko
kiam nors Vaidylai arba kitam 
savo vardo nepaduodančiam 
reporteriui yra ‘ labai patogu 
už jų nugaros pasislėpti.
( Bet atidžiai skaitant tųK dvie
jų, ekspertų pareiškimus, priei
ni išvadą, kad reporteriu ap
simetęs anonymiš Gegužio bal
tinto jas pavartojo juodu savo 
“skymui” nelabai* padoriu bu- 
du. Taip, adv. Jurgelionis nei 
iŠ šio, nei iš to yra paverčia
mas piktu SLA. komisijų na
rių, o ypač advokatų, niekin
toju. Į jo lupas įdedama toki 
pasikoliojimai prieš komisijų 
narius, dalyvavusiu^ suvažiavi
me, kaip “buvo susirgę nega- 
lomanija, o jeigtiy Ąęi? iai kam 
nors kas kita rūpėjo”; “daugu
mas dalyvavusių ten advokatų 
yra labai jauni nariai Susivie
nijime” ir “gal neužtektiriai 
vartė SLA. konstitucijos la
pus”; “kaip jie galčjo susiras
ti savyje tokios neapribotos 
fantazijos”..'.

žinovų opinijoje šitokį “pri- 
smokai” skamba* mažų mažiau
sia keistai. Bet eikime prie jo 
opinijos turinio. JurgeHoniui 
pastate “musų reporteris” šito
kį klausimą: “Kaip* reikia žiu* 
rėti į SLA. komisijų nuospren
dį link Pildomosios Tarybos’*?/

Apie kokį nuosprendį čia ei
na kalba, “musų reporteris” 
nepaaiškina, ir visame “spy- 
čiuje”, kurį į tą paklausimą iš
rėžė K. Jurgelionis, taip pat 
nėra nė vienu žodžiu apie tai 
užsiminta. Ypatingas būdas 
nuosprendį kritikuoti; visai ne
paminint* kas tame nupspreh- 
dyje pasakyta!
; Visas adv; Jurgelionio pa
reiškimas daro įspūdį, kad ji
sai turėjo galvoje ne komisijų 
nuosprendį (kurio jisai gal nč 
neskaitė)* o tik pačias komisi
jas ir jų “fantastišką” įsivaiz
davimą, kad jos galinčios būti 
“vyriausiais teisėjais” Pildo
mosios Tarybos. Kas nors,'ma
tyt, jam pasakė,* kad komisL 
jos tokią “fantaziją” turėjo, 
ir ve ką jisai autoritetingu to
nu aiškina:
! “Susivienijime nėra ir ne- 
/ gali b utį tokios komisijos,

kpri galėtų teisti SLA. Pil
domąją Tarybą, (het * jeigu 

: ir'seimas tokią komisiją pa
skirtų — ar taip? ■

a RėdO;
4 “Atskiras Pildbmosios Ta

rybos narys? kaipo vienas 
vyrja|isiųjų ŠLAP 5 viršinjnkų 
savo pareigų srityje/ taip 
pat negali būti teisiamas 
niekur kitur, kaip tik paČio- 

• * ję Pildomojoje Tarybo-je;'ir

i ' skitas Tarybas narys, rodos, 
galėtų būti teisiamas savo 
kuopos teismo, jeigu butų) 
prąsižengęs kuopos jurisdik- 

, - ei jos srityje, bet niekad už 
’ prasižengimus ' Pildomosios 

Tatybos srįtyje...
“Jeigu nei viena komisija 

neturi teisės teisti Pildomą
ją Tarybą, tai ir jos visos 
krūvon susirinkusios - negali 
tUfėti tos teisės. Jeigu ir 
šimtą zero sudėtum vienon 
vieton, tai rezultate vis vien 
turėsį/zero.”
Visa tai* trumpai pasakius, 

yra “bunk”, ir jeigu adv. Jur
gelionis pagalvos, tai jisai ir 
pats suprąš*, kad šitie jo pareiš
kimai nėra .paremti nei logi
ka, nei Susivienijimo įstatais, 
kurių tokiu r dideliu žinovu ji
sai dedasi. ?

Visų pirma jisai žino labai 
gerai, kad aukščiausią -galią 
Susivienijime turi- seimas. O 
jeigu seimas turi tą 'galią, tai 
niekas jam neuždraus tam tik
rais atsitikimais pavesti bent 
kuriai pastoviai arba tam ty
čia sudarytai komisijai kad ir 
pačią Pildomąją Tarybą teisti; 
Faktinai, jei K. Jurgelionis at
simena, kas atsitiko pereitą 
birželio mėnesį Chicago j e, tai 
jisai pripažins, kad SLA. 36-as 
seimas kaip tik ir padarė labai 
panašų į' tai dalyką, nutardą- 
mas, būtent; kad tam tikra Fi
nansų Komisijos paskirta ko
misija turi surasti Ažunarip-. 
Devenio paskolos kaltininkus 
ir juos nubausti, nežiūrint, ar 
jie yra Susivienijime, ar kur 
kitur. Argi adv. Jurgelionis 
tvirtins^ jogei šitą nutarimą 
darydamas, seimas turėjo min
tyje, kad* kaltininkų suradimas 
ir nubaudimas neprivalo pa
liesti Pildomosios Tarybos na
rių* nors kaip tik tie nariai ir 
butų kalti? ?;•

■•F

Ar SLA. komisijos yra zero?
Dabar pažvelgsime į SLA. 

konstitdciją ir pažiurėsfme, ar 
iš tiesų visos komisijos tai tik- 
ze.ro,. palyginant su Pildomąja 
Taryba./^štaf^paragrafas apie 
Kontroles Komisiją; kur yra 
pasakyta taip (po raide b):

“Kontrolės Komisija, > pa
stebėjus prasižengimą ir be- 
veikmę pildyme pareigų per* 
Pildomąją Tarybą ar kurį’ 
iš jos narių, be atidėliojimo 
privalo mėginti padaryti' 
tvarką# Bile nariui Pldomo**- 
sios Tarybos, savo veikmę 
pildant, peržengus Susivie
nijimo Įstatymus, padarius 
nuostolius Susivienijimo tur
tui ar įtekmei, Kontroles 
Komisija tuojau privalo pa* 
tarti Pildomajai Tarybai pra<* 
šalinti tokį viršininką nuo 
jo urėdo, jo vieta apskelbia
ma/ tuščia* db jbn paskirti 
kompetentišką narį.” 
čia matome, kad bent ši ko- 

niisija toli gražu nėra zero. 
Kontroles Komisija- turi teisę 
ir net pareigą,Išdaryti tViai’^ą” 
Pildomojoje Taryboje ir reika
lauti Pildomosios Tarybos ba
rių pašalinimo, kuomet tas ; ar 
kitas iš jų peržengia SLA. įs
tatus, padaro- nuostolio SūsL 
vienijimo turtui (Devenio pa
skolos reikalas kaip -tik čia 
tinka!) arba įtekmei.

TieSa, konstitucija nepasa
ko, kaip Kontrolės Komisija 
turi elgtis, kuomet Pildoma- 
Taryba atsisakytų jos “patari
mus” vykjnti; bet vis tik yra 
aišku, kad jeigU^Komįsija turi 
teisę pastebėjus prasižengimą 
Pildomojoje Tapyboje, “pada
ryti tvarką” ir “patarti” Pil- 

, Tarybai . nusidėjusį

Konstitucija nėfą aiški klau
sime, kokią galią turi Koritro- 
lės Komisija įvykinti savo 
sprendimus; bet apie tai, kad 
ji turi teisę daryti sprendimus 
jr juos pranešti Pildomai Td- 
tyįaį, r—nerto mažiausios abe
jones. Kl. Jurgęlionis, matyt,, 
jau yra užmiršęs. SLĄ. konsti
tuciją, kurią, jisai tiek daug 
stengėsi, pataisyti, — arba 
“musų/ reporteris” iškraipė jo 
žodžius.,

Jeigu tas konstitucijos eks
pertas butų pasirūpinęs susi
pažinti su komisijų sprendimu, 
kurio neva kritiką ' patiekė 
“Sandara” pasikalbėjime su 
juo, tai jisai butų patyręs, jo- 
gei komisijos ir nebandė eiti 
toliau, negu konstitucija nu
rodo: jos nesikėsino nieko sa
vo valia įvykinti; o tiktai pia- 
tiekė tam tikras savo rekomen
dacijas Pildomai Tarybai.

Toliaus, tų komisijų nariai 
veikė, klaipo Kontrolės Komisi
jos pakviestos “kpmpetentiškos 
ypatos”, pasiremiant konstitu
cijos skyriaus yi paragrafu 6, 
a), kur šitoks dalykas irgi yra 
numatomas.

Aųtra opinija.
Antras asmuo, kurio vardą 

sandariečiai panaudojo savo po- 
litikėlei, yra adv. F. Bradchu- 
lisv Jam “musų reporteris” už
davė du, 
“leading 
“Ar gali komisijos nuteisti ir 
nubausti:
jos viepą1 narį?” ir “Ar teisin
gai elgias p. Gegužis pavesda
mas tolimesnį; Devenio bylos 
nagrinėjimą Pildomajai Tary
bai?” . .

Į abu klausimu p. Bęadchu- 
lis atsako, kaip iŠ sandarietiš- 
kų kantičkų. Komisijos Pildo
mą Tarybą, girdi; bausti ne
gali ; Gegužio nutarimas pa
čiam visą bylą peržiūrėti yra 
tvarkoj.

Bet čia, kaip ir Jurgelionto 
pareiškime, ‘ Visai prasilenkia
ma su tuo, ką komisijos yra 
tikrai nutarusios. Komisijos 
jnk nebandė Pildomąją Tarybą 
arba jos, narius bausti. Jos tik 
davė patarimą Pildomajai Ta
rybai, ką ji pati privalo -toyti 
atitaisymui tam tikro surasto 
blogumo. • . ' )

, Advj Bradchulis,. matyt, bu
vo neteisingai ^reporterio pain
formuotas, ir tuo budu tapo 
išgautą iš jo klaidinanti visuo
menę opinija, ; , 
j Sulig, ? jo r “Sandaroje” pa
skelbta- opinija išeina* kad 
SLA. komisijos elgėsi' neteisė
tai, tyrinėdamos Ažunario-De- 
venio aferą: ir surasdamos* ke
turis kaltininkus • Pildomoje 
Taryboje; bet užtai visai “tei
sėtai” pasielgė p. Gegužis,“ ku
ris komisijų nuosprendį panie
kino ir ėmė pats “ieškoti” kaL 
tininkų. ,

Mes labai abejojame, kad p# 
BradChuliui butų malonu ši
taip pasirodyti gynėju tor ko 
nė vienai teisingai protaująs 
organizacijos narys negali gin
ti. Jdomtt, kurio dar visuome
nės^ veikėjo vardą sandariečiai 
panaudos savo šleivai politikai 
Susivienijime?

- arba

kaip anglai . sako, 
ųuestions”, būtent:

Pildomą Tarybą ar

ĮiU

do:

narius kaltinti, juos tardyti, 
reikalaut- ją pasišalinimo, ir 
daryti ^sprendimus, kaip jie tu-

tik pačios J?.. Tarybos spren- ribųt nebausti. Jeigu ji šitos 
^jUjąigąli būti nubaustas- ąr- teisęs neturėtą, tkl kaipgi ji 
ba iš vietos pašalintas. At- galėtų atlikti tas aukščiaus iš-

Polemika ir Kritika
DAR APIE BOLŠEVIKŲ

ATSIRADIMĄ'

Rašo A * Kondrotas
Man labai, malonu; kad mano 

atsiminįmiiose pakeitusi klausi
mas, iŠ kur ir kaip bolševikai 
atsirado, iššaukė rimtų disku
sijų. ^Naujienų” Apžvalgoje, 
sausio 31* d. 1931 m., Nr. 2$, 
man daroma pastebėjimas, kad 
aš< vietomis klaidingai apra
šiau. Ten , pasakyta/ kad Rusi
jos Socialdemokratų Darbinin
kų Partijos , suvažiavime 1903 
mėtais (tai buvo antras partl 
jos suvažiavimas), vadovavo 
rpažumos frakcijai (menševi
kams) ne Abramovičius, kuris

turėjo daugumą*

dabar gyvena fiferiyne, bet* 
^Martovas, miręs prieš ketverius 
ar1 penkerius metus Vokietijo
je.

čia turiu pasakyti, kad aš 
neminėjau, kad tai buvo pirmas 
partijos suvažiavimas. Tiesa, tai 
buvo antras suvažiavimas. 6 
kai. dėl mažumos frakcijos 
(menšeevjkų)* tai tokių pavadi
nimų, kaip “mažuma” arba 
“menševikai”, ligi minėto suva
žiavimo nebuvo ir niekas jų ne? 
žinojo. Tik delegatams grįžus 
iš suvažiavimo tapo patirta apie 
tokį įvykį, ir po to, sueidami 
būreliais, vienas kito klausėme, 
kurią pusę reikia palaikyti, ir 
taip tęsėsi, ligi tapo sušauktas 
tam: tikras rajono (apskričio) 
susirinkimas. Kai delegatui iš
davė raportus ir išaiškino daly
kus, tai tik tuomet sužinojome 
visą istoriją bolševikų atsiradi
mo. ‘ /

O -kai dėl vadovavimo vie^ 
toj Abramovičiaus, kad vado
vavo Martovas tame suvažiavi
me, tai turiu prisipažinti, kad 
padariau klaidą, pažymėdamas 
vietoje Martovo Abramovičių, 

Turiu betgi pareikšti, kad 
s'aVo atsiminimuose aš vadova
vausi ne kokiais girdais ar raš
tais, bet tik savo užrašais ir 
faktais, kuriuos pats esu paty
ręs;

Toliaus yra pasakyta sekan* 
Čiai: Kuomet Leninas jau turė
jo daugumą dėl to, kad jisai ir 
jo šalininkai suvažiavimo gale 
pripuolamai
tai jisai savo frakciją, praminė 
“bolševikais”, o savo oponentus 
“menševikais”. Tat netiesa, kad 
buk pats Leninas praminė savo 
frakciją bolševikais, o tik pri* 
puolamai Martovas, kaip ir pa* 
juokdamas Leniną, pavadino 
“bolševiku”, o Leninas įsižei
dęs atrėžė: jeigu aš .bolševikas, 
tai tu, Martovas, menševikas.

. O kad bolševikai ir menše
vikai buvo vienai partija, tai 
tas tiesa* nes tie pavadinimai 
buvo ne oficiališki* o tik pra- 
vardžijavimasis; (antra vertus, 
Leninas visai mąžai teturėjo pa
sekėjų. Nors tie Lenino pasekė
jai ir buvo 'akyplėšoS, bet vis 
laikėsi prisišlieję prie partijos. 
Toliaus pasakyta, kad Leninas 
daugiau, kaip per dvidešimt 
metų buvo socialdemokratas ir 
jo frakcijos programas buvo 
toks pat, kaip antros socialde
mokratų frakcijos, menševikų# 
čia tai jau pats faktas (koks 
faktas? —“N” Red.) parodo, 
kad* Lenino programas buvo 
daug kuo skirtingas nuo social
demokratų. partijos programo, 
ir jisai bandė minėtam suva
žiavime su pagelba tų valkatų 
(savo programą)1 įbrukti parti
jai bet jam tas nepasisekė pa
daryti.

Toliau vėl sakoma’: Todėl yra 
netiesa sakyti, kad bolševikai 
susidėjo i& kokių ten “brodia- 
gų” (valkatų)*; daugumoje jie 
buvo darbininkai (taip, patį kaip 
ir menševikai), tik mažiau išsi
lavinę. O aš turiu pasakyti, kad 
man neteko susidurti su tokiais 
darbininkais, kurįe butų pri
tarę Lenino nusistatymui. Ir 
aukščiau* minėtame rajono susi
rinkime dąlegatai pranešė, kad 
iš teisėtų delegatų, kurie daly
vavo partijos suvažiavime, nie
kas Lenino • nerėmė, ir tik iš 
Petrogrado' smėlynų atgabenti 
vadinami1 “pražuvę studentai” 
balsavę už< joj sumanymus.

GW būti, kad!) po suvažiavimo 
iri* a tsirado - iŠ darbininkų tokių 
‘karšt&gąiViųę.* kurte sekė paskui 
Leninę;- bet tai labai mažai. 
Taigi* čia> vėl pats faktas pa
rodo, jeigu Leninas butų turė
jęs užtektinai pašekėjų, tai jau 
ir kalbos nėra, kad socialdemok
ratų partiją jisai butų suskal- 
dęs tuojaus po suvažiavimo. 
Bet skilimas įvyko tik pasku
tinėje Valstybės Durnoje, pra
džioje pasaulinio karo.

Pabaigoje sakoma: Ir dėl to, 
kad jie buvo mažiau išsilavįnę 
tai jie nuėjo paskui Leniną, 
kuomet šis 1917 m. atsižadėjo 
savo socialdemokratinių įsitiki
nimų ir, pasivadinęs “komunis
tu”, pradėjo savo buvusius 
idėjos draugus persekioti ir 
šaudyti, čid’ vėl reikia pasaky
ti, kad pas Leniną tų idėjų ne-

buvo, o tik* po kauke slėpėsi 
kas nors kita. Ir kada jisai pa
sigrobė valdžią į siaVo rankas ir 
nusimovė kaukę, tai pasirodė, 
kad Leninas buvo žiaurus, kerš
tingas ir nesukalbamas despo
tas. Ir tas jo paliktas despotiz
mas da ir šiandie tebegyvuoja’.

Redakcijos prierašas
Jeigu delegatai rap avo 

drg. Kondroto minimam) rajo
no susirinkime, kad eniną 
partijos suvažiavime nej/ėmė nė 
vienas teisėtas delega 
“iš Pettogrado' smėly 
benti pražuvę studentai balsa
vo už jo sumanymus”, —tai 
jie pasakojo patys nežinodami 
ką. Joki' iš smėlynų ar iš kur 
kitur atgabenti studentai nebū
tų galėję suvažiavime balsuoti, 
kadangi jie neturėjo balso 
suoti galėjo tiktai delegate 
rėję; nuo pratijos organizačijų 
mandatus, vadinasi, teisėti dė- 
lėgatai, ir niekas kitas.

Dtg. Kondrotas nė kartą 
paminėjo, koki gi buvo yie 
Lenino sumanymai, kad už j įlos 
stbji) tik1 “brodiagos”. Apie tą 
dalyką fečiaus yra pakankamai 
literatūros ir dokumentais pav 
remtų aprašymų, taip kad nesun
ku yra nustatyti tikrus faktus. 
Nuomonių skirtima's antrame 
Rusijos Social-Demokratų Dar
bininkų/ Partijos suvažiavime 
pasireiškė svarstant patį pirmą
jį partijos statuto paragrafą: 
kas yra laikomas partijos nariu. 
Sulig Lenino nuomone, kiekvie- . 
nas partijos narys turėjo būti 
kurios nors partinės organiza
cijos kontrolėje; tuo .tarpu kad 
Martovas (statuto projekto ak
torius) norėjo, kad nariai galė
tų priklausyti partijai, nors ir 
neįeidami j jokią vietinę grupę, 
by tik jie pripažįsta partijos 
programą, 
nutarimus 
duokles.

Leninas 
rių, discipliną ir 
kitaip sakant, už diktatorišką 
tvarką partijos organizacijoje. 
O Martovas reikalavo platesnių 
teisių kuopoms ir nariams, t.y. 
demokrątiškos ^tvarkos partijo
je. Ir Ąlartovo mintis paėmė 
viršų suvažiavime. Bet vienas 
iš tų, kurie tuomet rėmė Leni
no poziciją, buvo didžiausias 
Rusijos socialdemokratų teore
tikas, G. Plechanovas. Iš to ma
tyt, kad anaiptol ne iš valkatų 
susidėjo Lenino fl’&kcija.

Kai dėl pavadinimų “bolše
vikas” ir'‘menševikas”, tai drg. 
Kondrotas klysta, įsivaizduoda
mas, kad jie kilo pačiam suva
žiavime, besiginčijant Leninui 
su MartovUi Tie žodžiai pradė
jo įeiti į madą polemiškoje li
teratūroje po suvažiavimo, 
met Leninas išleido 
šiurą “šag vperiod, 
naza'd”, kurioje jisai 
didžiavimu įrodinėjo, 
vadovavęs “daugumai” (bolšins- 
fvo) suvažiavime ir kad toji 
“dauguma” buvusi daug revo- 
Įiucingesnė, negu “mažuma”, 
todėl jisai ir stengėsi kiek drū
tas įtikinti nelegalės literatūros 
skaitytojus, kad'paskui jį eina 
“dauguma susipratusių prole
tarų”. Taigi aišku, kad tas žo
dis “bolševikas” atsirado ne iš 
ironiškos Martovo' pastabos.

Apie Lenino programo “skir
tingumą” drg. Kondrotas visai 
be reikalo kalba, jeigu jisai pri
pažįsta* kad bolševikai iki 1917 
metų buvo socialdemokratų par
tijos nariai. Partija turėjo juk 
tik vieną programą, todėl ir 
Lenino programas negalėjo būt 
kitoks, negu menševikų. Jeigu 
paskui jisai savo principus su
trempė ir pradėjo skelbti visai 
priešingas idęjas, tai matyt, kad 
jo įsitikinimai buvo labai pa
viršutiniški. Tokių renegatų, 
kaip Leninas, yra ir daugiau: 
Mussolini, Pilsudskis ir kili.

, o tik 
atga-

Jal- 
tu-

pildo suvažiavimo
ir moka paskirtas

stojo už griežtą ną- 
centralizmą,

savo 
d va
su

kad

kuo- 
bro- 
šaga 
pasi- 
jisai

t

ATĖJO naujas “Kovos” 
numeris, Lietuvos socialde
mokratų užsieny laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 10c.

“KULTŪROS” naujas nu
meris, naujoviškuose rūbuo
se — tik dabar gautas iš 
Lietuvos. Kaina 45c. Gau
kite Naujienose,
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Grabeliai :Town of Lake

Ofiso adresas: 
BRIDGEPORT ' FURNITURE 

ČOMPANY 
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Ofisas atdaras 

Panedėliais, Seredomis ir 
Pėtnyčiomis; 

Valandos: nuo 9 iki 11 
tiktai

Jvyko bendra^ organizacijų 
misiją susirinkimas Oak 
ręst pavargėliams šelpti

ko-
Fo-

ryto

Vasario 9, 
IŠDUOTA MAISTO

Skcrstonas, Ralis, Jogminas, 
Mąčiulskis, Mikalauskas,. Jurg- 
šaitis, Dapkus, Ruib.a, J. Mi- 
kalunas, Stankus, Petrai
tis, Lileikienė, M. Kubilius, 
Janėnas, Matulevičiene, Mil- 
kentienė, Kukuraiticnė, Dau
jotas, Bagočiene, Daukša, Mit- 
chell, Steponaite, Minski, Za- 
visčiutė, Krasnauskicnė, Zaba- 
rauskienė, T. Petkus, žinkevi- 
čius, La ubą, Juška, šliauteris, 
A. Andrulis, Janėnas, Milius, 
Misiūnas, -Norkus, Krenčius, 
Jucius, Mankienė, Saleckienė, 
Kiaulakiene, Butauskas.

IŠDUOTA DRABUŽIŲ
Urbonas, Zavisčiutė, Dauk

šaitė, Ralis, Jurgšaitis, Milkin- 
tienč. — J. 2.

1931

Sekmadienio rytą, vasario 8 d. 
SLA. 122 kuopos iniciatyva bu
vo .sušauktas bendras draugijų 
ir kuopų bei kliubų komisijų 
susirinkimas aptarti klausimą, 
kaip laikinai sušelpus esančius 
Oak Forest prieglaudoj lietu
vius senelius ir pailegėlius.

SLA. 122 kuopos pirminin
kas J. H. Puida atidarė susi
rinkimą, trumpai pabrėždamas 
tikslą ir pasiūlydamas išrinkti 
tam reikalui valdybą, kas ir ta
po padaryta. Valdybon išrink
ta: S. K. Vaitekaitis, pirminin
ku ; A. S. Kuizinas, pagelbinin- 
ku; J. H. Puida, raštininku; J. 
Počulpą’, kasteriu/ Kadangi su
sirinkimas pirmas, tai išrinkta 
dienotvarkės komisija iš F. 
Vaišvila, P. Petraitienė ir F. 
T. Puteikis, kurių pagaminta 
dienotvarkė vienbalsiai priim
ta.

Užregistruota 
reprezen tuo j a učių 
ir visi pareiškė, 
skirtų nuo savo 
aukų, kai kurios
stambių, būtent Unity Kliubas 
turi paskyręs $40.00 su cen
tais. Tik nevisi dar aukas pri
davė tačiau ir taip įplaukė virš 
$100.00.

Išrinkta programų komisija 
iš P. Petraitienės, F. Vaišvilos 
ir Wm. J. Kareivos. Susižinoji
mas su prieglaudos prievaizda 
dėl dienos ir ląiko, kada bus 
galima atlankyti lietuvius pa
vargėlius, pavesta valdybai ir 
kaip bus gauta žinia’, taip greit 
bus sušauktas kitas susirinki
mas.—F. T. Puteikis,

kad' turįs progos -dalyvauti* tar
pe SLA. 122 kuopos narių ir 
pažadėjo juos gydyti visa. 10. 
nuošimčių pigiau; pareiškė, kad 
yra naujų išradimų medicinoj, 
būtent nuo difterijos nebėra 
reikalo mirti, jei tik atatinka
mu laiku bu& kreiptasi į^dak- 
tarą.

Dar kalbėjo M. Vaidyla įr 
S. K. Grišius. Užbaigdamas Ą. 
S. Kuizinas pasakė, kad visi 
turime dirbti savo 122 kuopai 
ir ją padaryti tūkstantine.

—F. T. Puteikis.

Pagalba bedarbiams
Moterų Kliubo labdaringas 

balius šį vakarą

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubas rengia nepaprastai gra
žius šokius ir pasilinksminimą, 
West Englewood Hali, GI ir 
Loomis streets, šį trečiadienį, 
vasario 11 d., 8:30 vai. vakaro.

C. L. M. Kliubas jau keli me
tai kaip dirba naudingą dar
bą. Kas met laike Kalėdų su
šelpia biednus, rūpinasi pavar
gėliais ir našlaičiais ir yra ne 
vieną ašarą nušluostęs. Ten 
yra susispietęs būrelis lietuvių 
moterų ,kurios savo sutartinu 
darbu-gerokai padeda lietuviš
kai kultūrai ir labdarybei.

Minėtame vakare visiems 
apsilankiusiems yra užtikrin
tas geras laikas, nes Kliubo 
nares viską paruošia rūpestin
gai ir žada svečius pavaišinti 
gardžiais užkandžiais ir pa
linksminti gera muzika ir šo
kiais. Rengimo Komitetas.

Maldos žodis

19 delegatų, 
10 draugijų 

kad turi pa- 
organizacijų 
ir pusėtinai

Town of Lake
SLA. 122 kuopos vakarienė

vasario 7 
surengė 

su tikslu 
naujais j-

Vilniaus Vadavimo 
K-to susirinkimas

------— i S

Užvakar Sandaroje įvyko 
metinis^ Vilniaus Vadavimo 
Komiteto susirinkimas. Susi
rinkimas buvo neskaitlingas, 
daugiausia dalyvavo visai nau
ji nariai ir iš senųjų' darbuo
tojų vos keli tesimatė. Iš val
dybos raportų pasirodė, kad 
Komitetas per visus pereitus 
metus nieko nėra veikęs. Vil
niaus lietuvių darbuotei pa
remti, pernai per Dr. Alseiką 
Vilniun tapo pasiųsta $2t2X)0. 
Tai buvo iš seiliaus uždirbti 
pinigai ir kadangi pernai nie
ko neveikta ir iždas nepasipil
dė, tai iždas išsisėmė ir jam 
dabar bėra tik $3.52.

Valdyba šiemet tapo išrink
ta visai nauja, į ją neįėjo nė 
yienas Tš senosios valdybos 
narių: pirmininkas S. Grišius, 
sekretorius Vaičaitis, iždinin
kė A. Mi§čiuk4iitienė. Į kitas 
valdybos vietas išrinkti: K. 
Katkevičienė, Puidą, Raila, 
Juozapavičia, Paplauskas ir 
kiti. 1 '

Artimiausiu^ susirinkime nu
matytu, busiančiu naujos val
dybos darbu bus surengti pra
kalbas M. Biržiškai. Tuo rei
kalu jau vedaihas susirašinė
jimas su p. Biržiška ir prakal- 
kos, kaip numatoma, turės 
įvykti pabaigoj kovo mėn.

— c.'

lankant nieko gero tėvai np- 
tupės.* Tėvai kartais gali susi
laukti ; nesmągujnų iš savo 
vaikučių; vaikai gali smok- 
ruimy užsikrėsti džiova. Kol 
geriau buvo mokinami vaikai, 
'buvo ji] daugiau ir geresniose 
vietose pasirodydavo su pro
gramų. To nė vienas neužgįn- 
čys. Frąsti mękytojąi nugyve
no vaikus, taigų ilgai tęsip, 
neteks jų visai. Tada pranyks 
ir komunistai iš Rožių žemės. 
Atsimenu ir Martynas sakė, 
jeigu mes vaikų\ neturėtume' 
savo kontrolėje, nebūtų ir 
komunistij Rožių žemėje. Jei
gu pagal Martyno teorijos 
spręstu komunistai nyksta iš 
Rožių žemės.

Kalvis gavęs senvičių iš 
Kilbasninko pasiskelbė gązie- 
tojet kad rūpinas garkžu. 
šaukią komisiją bižiriųi išdir
bti. Ar iš to biznio,, kurį turi 
po anglių, negalima palaikyti 
garažą? Suprantama iš KaL 
Vio šukavimų, komunistai da
rys kolektą iš vargšų darbi
ninkų, savo naudai.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

♦

Patarnauja laidotuvėse knopigiausia. 
Reikale meldžia atsišaukti, o mano 

darbu baske užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

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

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

--------0--------

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

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

Telefonas Republic 7868 
i ' ii ............................ . ............. ...................... .

Rez. 6600 South Arteūan Aveniu 
, Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai 
Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
, 1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avemu 

Ofiso valandos:
Nao 10. iki 12 dienų. 2 iki 3 po piet.

Z iki 8 vai. Nedėk nao 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3202

Blue Island
; Praeitą šeštadienį čia Eag- 

ies svetainėj e \ įvyko maskių 
balius, surengtas anglų ūki
ninkų susivienijimo bedarbių
naudai. Dar pirmą kartą man 
teko atšilankyti į šią sVetai- 
nėlę: ji erdvinga, bet publi
kos buvo pilna. Kaip pagal 
šios Kkolonijs svetaine ii’ per- 
didelė dėl mažų parengimų. 
Apsimąskavusių buvo visokių. 
Kostiumai nelabai brangus. 
Buvo keletas grupių, vietinių 
ir iš kitur. Buvo iš Roselando 
“rusų ofiseriai” grupė iš de
šimties žmonių ir “rusų ka
zokai” iš devynių žmonių. Ki
tos grupės vietinės ir visos, ne
didelės. Buvo- skelbiama, kad 
keturioms- grupėms bus duo
damos dovanos. Muzika buvo 
gera, gerai grojo, jaunuomenę 
galėjo gerai -prisišokti.

.... ’ — Buvęs

Rožių Žemė

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai* 
dotuvese ir kokiame rei* 
kale visuomet esti «?ži- 
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš- 
laidų užlaikymui sky
rių.

. 3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

--------o--------

Lietuvės Akušerės

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
H 03 S. Halsted 

Telefonas 
* Victory 1115 

Valandos:
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai vakare-

St.

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

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

Tel. Rrunswick 4983
Namų telefonai Brunsivick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso v* ndos:

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

Netoli 46tb St. Chicago."TU.

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
W ii mene 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

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

J iki 8 vai. vak.. Utarninkau ir 
Pėtnyčiomis I iki 4 v. v.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr. \ 2423 IVest Marųuete Rd. Valan
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospeci 193 0.

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
> Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofįsasi 3102 So. Halsted St.. Chicago 
arti JI tb Street

Valandos: I—3 po pietų. 7—8 vak 
Nedėliomis ir Iventad 10-— I 2 dieną

Advokatai

Pusė žiemos jau pergyventa 
todėl ir puse sunkaus labda
rybės darbo yra atlikta. Vi
suomene gali didžiuotis neat
sisakiusi savus reikale šelpti. 
Bet dar kita užvis sunkioji pu
sė priešais tebestovi. Kad tą 
pergyventi, kad labdarybę 
ant toliaus tęsti, reikia daug 
energijos, nenuilstančio pasi
šventimo dėl kitų. Nemaža 
yra rūpesčio, planavimo ką, 
bedarbiams šiandien, rytoj ir 
ant toliaus reikės duoti. 'Iš 
šalies retkarčiais vos lašas au
kos tepasirodo, retkarčiais šis 
bei tas maisto beatveža. Nuo 
Kalėdų laiko, liuosnorių duo- 
snumas retenybė buvo. Jeigu 
ne buvę parengimai, pavargė
lių šelpimas butų užsidaręs 
laikas atgal.

Chicago yra turtinga lietu
viais, kurie maža dalis dar tė
ra aukavusi šį bei 
bančiųjų naudai, 
reikalingi kreipiasi 
prašydami idant 
mete aukauti kas ką išgalite, 
kaip tai: miltų, bulvių, cuk
raus, mėsos, keno daiktų, džio
vintų produktų, ir šiltų apda
rų. Visą tai su didžaiusia pa
dėka komitetas teiksis priimti 
nuo geraširdžių ir išdalinti 
bachųu jautiems lietuviams.
Lauksime jūsų j pasirędyitio 
su pilnomis rankomis B. Š. K. 
raštinėj, kurios antrašas yra 
3224 So. Haltscd St. šultė.

tą nedir- 
Pagelbos 

prie jūsų 
malonėtu-

Pereitą šeštadienį, 
d. SLA. 122 kuopa 
'draugišką vakarienę 
arčiau susipažinti su 
stojusiais nariais ir daugiau
naujų narių pritraukti prie tos 
didžiausios kultūrinės ir fra- 
ternalinės organizacijos, kokia 
yra’ musų SLA., ypač townofla- 
keičius lietuvius, kurių tarpe 
gana daug dar randasi, kurie 
nesupranta naudos būti nariais 
SLA.

Vakaras nusisekė visais at
žvilgiais gana' gerai. Kuopos 
narių dalyvavo pusėtinai gražus 
skaičius, buvo ir iš toliau, bū
tent nuo Bridgeporlo, Brigh- 
ton parko ir iš West Sides.

t Programa
Programą išpildė, pradedant 

nuo 9 vai. P-lė Aldona' Saba
liauskaitė, pask'a’mbino piano 
solo; p-le Antanina ir Broni- 
sė Stumbraitės, padainavo po 
porą liaudies dainelių, ir Jonas 
Žilius, kurs Lietuvos elgetos ro
lėje atlošė juokingą komedijų- 
kę.

Po to publika pakvięsta prie 
gardžios vakareinės, kurią Pa
ruošė P. O. Sulivan, prigelbs- 
tint ponioms Petraitienei ir 
Railienei. Reikia pasakyti, kad 
Mrs. Sullivan daugiausia pasi
darbavo vakarienės paruošimu, 
už ką jai tartina širdingas ačiū.,

Kalbos
Baigiant vakarienę prasidėjo 

kalbos. Komisijos narys p. Rai
la perstatė kuopos pirmininką 
p. J. H. Puidą, vakaro vedėju, 
kurs po trumpos savo prakal- 
bėlės pertsate kuopos daktarą 
kvotėją Dr. M. T. Strikolį, 
Daktaras ...pareiškė džiaugsmo,

Kaip bolševikai vaikus moko.
.Tūlas Kalvis paleido kaka

rinę per komunistų gązietą. 
Jis giria, kad jų vaikai išmo
kinti. Jeigu taip būti], kaip 
jis pasakoja, tai ųesisarmaty- 
tų viešai * pasirodyti su tais 
mokytojais. Dabar kitur ne
matysi tuos vaikučius, kaip 
garažo smokruimy. Taip lavi
nant ir tokius “parengimus”

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Ofiso telefonas Virglnia 0030 
Rpz Te) Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 

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

na. Namų ofieae North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

K. GUG1S
i ZtDVOKAlAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn Si., Room 1113 

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

Gyveninio vieta
3 323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergį 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

1

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

MRS. ANELIA K. J ARUSI!
Physical Therapy & Midwife 

• Naujoj vietoj-
6109 South Albanyz Avenue

Phone 
/Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo. dnodu 
rnassage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
t. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

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

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Lafayette 4146

ryto9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

Valandos — 7 iki 9 vakare
Obs—Utarn.. Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan.. Ser. ir Pėtnyčioa vak

Akių Gydytojai

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St, 
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—^4 po piet 

Phone Lafayette 0093

Pbone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonjs
Advokatas 

10 South La Šalie St 
Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 3697 
3315 South Halsted St.

GĮrabonaj! 
T eiefonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeika■ ’ • i ■ 
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Taria aatomobilias visokiems reika
lams, Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue \ 
CHICAGO. ILL. ; e » • . L

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių įkarštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektrk, 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 Boalevard 7589
——O-------

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boalevard 7589 

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentištas

4645 So. Ashland Avė.
virs Marshall Drug store, arti 47 S t.

Lietuvis- Advokatas
Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9

Subatomis nuo 9 iki 9 x
52 East 107th St 

kampas Michigan Avė 
Tel. Pullmah 5950—namų Poli. 6377 

Miesto ofise pagal sutartį 
127 N. Dearborn St 

Ketvergais ofisai uždaryti.

ALEKSANDRAS

Persiskyrė su 
vasario 10 dieną, 
ryte 1931 m., ; 
tų amžiaus, gimęs Raseinių ap., 
Nemakščių' parap. 
gyveno 25 metus, 
liame nubudime gimines ir drau
gus.

Laidotuvėmis rūpinasi Bukintų 
šeimyna.

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
S. Hermitąge Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
vasario 13 dieną, 2 vai. po piet 
iš Eudeikio koplyčios , bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a.' Aleksandro Bitauto 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini 
mą.

Nubudę liekame. 

Giminės ir Draugak

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741

BITAUTAS

šiuo pasauliu 
9:50 valandą 

suluakęs 47 me-

Amerikoj iš- 
Paliko dide-

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia dykai 
710 West 18th Street 

Te| Canal 3161
----------—-

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 . St

Telefonai 

Boalevard 5203 

Boulevard 8413 

1327 So. 49tb Ct.

Tdtfpnaa 
e ’ • ** ' . '

Cicero 3724

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS ♦ AKIŲ SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. fr3rd St., Suite 3 
Tel. Prospect 1028

Rez. 23 ji 9 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St. ,

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St. - 
kampas Halsted St.

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

o- .. - —

8

Phone Boulcvard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Įvairus Gydytojai

A. A. SLAKIS
'advokatas ‘

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Coc. VVashington and Clark St*. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė? 
se visose miesto^ ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui,

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115
....... **

J. F. RADZIUS

------ - •
Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. ' Ashland Avė. 

kampas 47 St.
Tel, -Boulevard 6487

DR. HERZMAN
. — IS RUSUOS -

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

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

Ofisas ir Laboratorijas 
1025 IV. I8r/? St

Valandos: nuo 10 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South S bore 2238 ar Randolph 6800

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

105 IV. Adams St., Room 2117 
TelephOne Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Rcpublic 9600

Lietuviai Gydytojai
SL

t

iki 8 vai. vakare.
South Wallace Street

netoli Morgan
12 pietų ir

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel, Calamet 3294 
Nuo 9 iki 12 vat. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4 63 J So. Ashland Avė. 
Tel. Boulcvard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktcell $tt 
Jei. Rcpublic 9723.

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

■ Ofisas viefarmieatyje 
Room 2444 

* One North La Šalie Bldfb 
One North .La, Salia St.

(Cor. La Šalie and Maduon Su.)
Ofiso Tel Šrate 2704: 4413 *

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslis, užnuodijima 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir jwsitikrtakite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metą ir iigydi 
tukstančim ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS:. Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nao 5-8 vak. Nedėliomu nuo 10 ryt. iki I v. 
4200 West 26 St„ kampas Keeler Ave^ Tel. Crawford 5573

)WISSIG,
Seno Krajaus

ja geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystČs. s 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 44)88

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso ir Rez. Tel. Boalevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
nuo 6

Ref. 3201

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 meraj 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

^CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS, 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nao 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
va!., po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midway 2880

Office Phone Canal 1912
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Office 1724 So. Loomis 
kamp. 18 ir Blue Island Lve.

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

Rcs. Phone Fairfas 6353

N. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Už Vilniaus Atvadavimą
Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės 

apvaikščiojimas

• * ■ J'v■ T’sH!
•K. ■ - CT;
yii., iu.«y.,iiirl ll,,ij.<i|i ^ 

niekur nopasižymėjom, bot ge
rai dar buvo, kad turinį išlai- 
kydavom, kad ir ' neturėdami 
nė vienas muzikališko auklėji
mo. šiandien jaunųjų daina
vimas yra ne turinio perdavi
me, bet muzikos skambesy. Už 
tat mes juos giriąme ir jais 
gėrimės, kad jie už mus gra
žiau dainuoja.—žinįus. •

V

Vasario 16 d. Lietuvių Auditorijoj * įvyksta nepa
prastas apvaikščiojimas Lietuvių nepriklausomybės 13 
metų sukaktuvių, kuriose dalyvauja ir -kelių- artimųjų 
tautų pakviesti kalbėtojai ir artistai.

Programa jau bus paskelbta ryt-dienos numery. 
Sekite. Su nepriklausomybės apyaikščiojimu bus taip 
pat plačiai paliestas Vilniaus klausimas ir problemos, 
kaip jį atgauti iš Lenkų vergijos.

Rimtai susirgo K. J 
Mačiukas

■ J'-- v- ’*■ : ' 
sugrįžo, bet keli karštagalviai 
slankioja paskui komisarų, 
Manau ilgai netrukuš visi su- 
grįž, kito išėjimo neturi,* kaip 
grįžti' prie senojo susivieniji
mo, jeigu nenorės prarasti 
teises susivienijime. Kuopoje 
tvarka atsteigta geYa, susi
rinkimai trumpi, į. vįpną va
landą gali susirinkimą atliktai 
ir daug reikalų apsvarstyti.

.—Kofęspoiitlentas.

Nauja bolševikų 
paroda

Pereitą antradienį, vasario 
10 d. komunistai, prisidengę 
bedarbių vardu vėl suruošė 
savotišką pasivaikščiojimą gat
vėmis.

Maršavimas prasidėjo antrą 
vai. po piet ant State st. ir 35 
st. ir ėjo ligi 49 st., o paskui 
pasuko į Dearborn st., kur ga
lėjo visi išsiskalbeti.

Ši komunistų paroda daug 
kuo skyrėsi nuo cirko sausio 
12 d., kada jie maršavo Ma- 
dison ir Canal gatvėmis, šio
je parodoje jau nesimato rai
tosios policijos su arkliais ' ir 
laikraščių reporteriai su apa
ratais, filmais ir trokais nely
dėjo iš paskui paveikslų imti. 
Pora reporterių pasirodė, ir 
tie greit dingo.

Policijos buvo kelios de
šimts pekščių tai ir viskas. Pa
sirodo, kad policija ir gi įsiti
kino, kad komunistai Chicagoj 
nieko blogo negal padaryti, tai 
ir apsaugos jiems nebeduoda.

žmonių parodoje buvo dar 
mažesnis skaičius, kaip sau
sio 12 d. demonstracijoj. Pra
dėjus inaršuoti State gatve, 
susidaro būrys apie pusę blo
ko ir tai tik iš vienos gatves 
pusės, taip kad gatve judėji
mo visai netrukdė. Baigiant 
maršuoti būrys kiek padidėjo, 
bet nedaug. ,

Nors “Vilnis” ir rase gana 
plačiai, kad reikia gauti po 
$25.00 į savaitę, o vėliau nusi
leido jau ligi $15.00 ir lik 
$75,000,000 iš miesto iždo, bet 
plakatuose to “Vilnies” reika
lavimo visai nebuvo įrašyta. 
Daug visokių plakatų buvo iš
kelta, bet jau visi tik su “teo- 
retiškais” komunizmo obal- 
siais.

Lietuvių iš karto visai nesi-

atėjo darbinnikams bendrai 
veikti dėl savo reikalų, bet ka
da darbininkų vardą panaudos 
ja tokie demagogai, kaip ko
munistui, tai jie tuos reikalus 
tiek pagadina, kad ir kiti ne
begali nieko daryti. Darbi
ninkai turėtų savo reikalus 
imtis į savo rankas, o nepa
likti ,kad jų vardu demagogai 
sau

Nuo 1 d. vasario rimtai 
sirgo K. J. Mačiukas, kuris 
ri Real Estate raštinę, 6812 S. 
Western Avė. } <■ -,

Dr. Narijauskas, ligonį pri
žiūri ir sako, kad pavojaus 
nėra, bet vienok reikėsią 'ke
letas dienų pragulėti lovoje.

Linkėtina, kad ligonis kuo 
greičiausia pasveiktų ir stotų 
ne vien prie savo užsiėmimo, 
bet kartu ir prie visuomeni
nio darbo, kurį jis mėgiamai 
dirba. — K..

su- 
tu-

Cicero
<1 ——■ ——-

parodas rengtų.
Martavęs.

Lietuviai įpylė 
vagims

Už tai, kad norėjo išvogti 
garadžių

vakarą 
vagys į 
610 W.

Bridgeport
Pavogė Liepos karą.

kelis raudonuosius 
nūs.
do “aldermanas” 
Gasiunas su Vašiu, 
vės, jau baigiant 
žiūriu bestovįs ir 
misaras Andriulis.

Pereitą trečiadienio 
apie 9 vai. atsilankė 
White Sox garadžių, 
35th Street. Garadžia’us savi
ninkai yra broliai Rumčikai.

Tuo laiku garadžiuj buvo ke
li pašaliniai vyrai, kurie su sa
vininku ofise žaidė ' šešias de
šimts šešias. Bežaidžiant, vie
na moteris pro langą eidama, 
pabeldė, kad iš užpakalio į ga
radžių laužiasi vagys. Visi pen
ki vyrai apsiginklavo kuo pa
stvėrė, guminėmis paipomis ir 
kt. vieni pro vienas duris, ki
ti pro kitas išbėgo, ir pamatė 
tris vyrus belupant garadžiaus 
langus. Vienu šuoliu puolę pa
leido į darb.ą gumines. Vienas 
vagis pabėgo ir iškrito per. tvo
rą visai negavęs ragauti gumi
nių, bet du likusieji atsiėmė ir 
už save ir už pabėgusįjį.

Pasirodė, vagys turėjo ir au
tomobili pasistatę, bet savinin
kai paspėjo jį “sukonfiskuoti”, 
kad vagys negalėtų pabėgti. 
Pašaukus policiją, rasta, kad 
automobilis buvo vogtas kur tai 
nuo Englewood apylinkės.

Vagims kiek telpa įpylus, jie 
paleisti neareštavus, nes, ap
skaičiuota, kad prie dabartinės 
tvarkos, vagį areštuoti yra dau
giau - “triubelių” nukentėjil
siems, negu vagims.

Ko vagys laužėsi į garadžių, 
pasirodo, —-jie pamatė, kad vi
si sau ramiai kozyruoją' ofise, 
tai vagiliai manė iškraustyti 
trokus, kurie buvo su prekėmis 
garaže.—Pustapėdis.

Vasario 9 d. automobilių 
vagys dienos metu po pietų 
pavogė automobilį Juozui Lie
pai, kurs buvo ką tik sustojęs 
ties Jos. Budrike krautuve 
ant Halstcd st. ir pats įėjęs į 
krautuvę. Išėjęs jau karo 
berado/

L. Liepa yra biznierius 
turėjo gerą automobilį.

— Sęnas Petras

nc-

ir

West Pullman

parapijo- 
Vėliau pasirodė 11 vvar- 

barberiukas 
o ant 47 gat- 

maršuoti, 
“pats” ko- 
Kur buvę, 

jo pažįsta
mų iš būrio traukia už ran
kovės poną komisarą nuo ša- 
lygatvio, stoti į eilę, bet komi
saras atsispyrė ir atsisakė ei
ti į būrį, bet kai pamatė atei
nant kelis policistus, tvarkada- 
riu.s, išsigando ir įsimaišė į 
būrį ir tada lygiai su kitais 
pradėjo rankomis mosikuoti 
ir šūkauti.

Nuėjus ant Dearborn, visi 
suėjo į krūvą viename bloke. 
Visokių rasių kalbėtojai pasi
lipo ir pradėjo prakalbas apie 
komunistų reikalus. Pastebė
tina kad čia pat rinko para
šus už komunistų kandidatus 
į kokias * tai šiltas valdiškas 
vietas, mat komunistų kandi
datai neturi pakankamai .pa
rašų net kad galėtų statyti 
kandidatūras, jau nebekalbant 
apie jų išrinkimą,'

Maršavimas yra geras daly
kas, emocijoms atšaldyti. Kai- 
kurie komunistai išsireiškė 
lŲck gerklėse tilpo. Mat čia 
jiems niekas netrukdė. Nors 
Thompsonas komunistų paro
dą paskyrė juodukų rajone, 
tačiau juodų demonstrantų la
bai mažai besimalė^

Tiesa, kad jau senai laikas

Pas Pauliną 
svečiuose

Buvo tai vasario 8 d.z Lie
tuvių Auditorijoj, Bridgeporte, 
kur įvyko Auditorijos bendro
vės vakaras. Programą išpil
dė Chicagos Lietuvių Choras 
Pimyn su Simfonijos Orkest
rą', abiem vadovaujant p. Ste
ponavičiui.

Suvaidinta dviejų veiksmų 
operetę Pauliną, sulietuvinta p. 
Bukšnaičio. Bendrai Paulinos 
vaišės m'a*n patiko. Gerai su
vaidinta ir dainos gerai sudai
nuota, visur pritariant orkest
rai. Už tai pagyrimas Pirmyn 
Chorui ir Orkestrai, su jų Mo
kytoju Steponavičių.

čia noriu truputį priminti 
apie praeitį ir dabartį, šiame 
vakare teko girdėti kalbant to 
paties choro buvusius senuo
sius dainininkus. Jie sako, kai 
mes dainavom, tai buvo gražes
nės dainos ir prasmę turėjo, o 
dabar dainuoja be turinio, o ki
tų ir suprast negali, ką jos 
reiškia. Man ir paaiškej’o, kur 
skirtumas gludi. Mes senieji 
buvome kaip kokie pasakoriai 
per tai mes ir i muzikališkumu

SLA. 55 kuopos susirinkimas.
Praeitą sekmadienį . West 

Pullman Park svetainėje įvy
ko SLA. 55 kuopos susirinki
mas. Narių atsilankė viduti
niai. Nariai sustoję eilėje už
simokėjo mokestis, teko kele
tą matyti narių, kurie mokėjo 
mokestis, buvo jau priklausę 
prie raudono, sojuzo. Įdomau
damas paklausiau, kaip yra 
su tuo sojuzit atsake, kad vi
sai prasti popieriai, negauna 
čarterio, be čarterio pavojin
ga laikyti susirinkimus.

Keli karšti komunistai pasi- 
iko, bet mes manome, kad il

gai netrukus ir jie sugrįš. O 
taip yra su sirgusiais nariais? 
Atsąkė, sirgo trys nariai Jr vi
si trys sirgo keletą savaičių. 
Jiems reikėjo mokėti po $12 
pašalpos savaitėje. Pamočni- 
kas Kazys Statkus instruktuo
tas, komisarų, atnešė dalį pa
šalpos, maldavo sergančių, 
kad jie palauktų, nes komisa
rų tuščias iždas. Iš to man bu
vo suprantama, kad pinigai 
laikomi ant vietos. Kadangi 
čia keli ^komisarai apsilankė, 
manau, jie tą iždą ištuštins, 
nebus iš ko atniokėti likusią 
dalį pašalpos. z

Sirgo Strazdienė ir Stalnio- 
nis, abu jau atsimaldavo. Juo- 
dum prisėjo pašalpos po $58. 
Nutarė atmokėti. Mes taip ne
darome kaip komunistai: ne- 
nešiojame po stubas nariams 
sirgusiems pašalpą, bet tie
siog pasakome, kad centras 
išmokėtų “iš milioninio iždo. 
Komunistai kaip matyt dar 
iždo neturi, laiko-pinigus sa
vo valdyboje; jeigu čarterio 
negaus, pinigai teks jų valdy
bai už rekdvimą ant fašistų.

> '■ • *

Kuopa puikiai tvarkosi.
I ■ • •

Komunistai dar neatsiteisė 
su kuopa? Sakoma knygos pri
teptos, jos nebus geros bevar
toti tiesiotai kuopai. Kuopa 
nupirko dvi knygi protokolų 
ir įplaukoms. Knygos užvestos 
ir tvardoma geriau, kaip bu
vusios bolševikų valdybos. Na
riams nuostabu, kad bolševi
kai ėmė dideles, algas, bet 
taip nedirbo, kaip dirba da
bartinė valdyba be algų. Ko- 
muriistai moka rėkauti ir lie
žuvauti, jie rimtą darbą tingi 
dirbti ir nemoka. Komunistąi 
pasakoja, kad juos išvijo iš 
kuopos. Niekas juos nevijo, 
jie patys išbėgo apgauti komi
sarų. Didžiuma apgautų parių

’ / į. • 1 > ■' z' . i

Lietuvos Kai'ėivią Draugys
tės uniformos skyriaus vaka
rėlis pilnai pasisekė, Svečių į 
p. Lukšticnės Svetainę pereitą 
šeštadienį prisirinko daug ir 
gražiai iki vėlumai pasilinks
mino. ReUgejai net nesįtikėjo 
tokios gausios paramęs ne tik 
iš vietinių bet 4 ię iš kaimynų 
chicagiečįų. Tad tebūna tarta 
didelis, ačiū visiems dalyviams 
vardu vakarėliu rengėjų. Va
das kovo Juozas Klimas.

čia dar to, nebuvo ir vapgu 
kada taip bebus: Sekmadienio 
vakare visą Liuosybės svetai
nė buvo užsikitnŠus balionais. 
Tai buvo kokiį ten butlegerių 
vestuvės. Ir kokios vestuvės. 
Ką reiškia turtas! Šią gadynę 
niekas neklausia, kokiu bu du 
Yiždirbai turtų, bet tik tur
tingas, visi gerbia.

Bet ,,kaip viskas atrodė. 
Kiek dievo dovanų sunaikin
ta, suminta, pilna žemė ap-\ 
krėsta, o vaikai susirinkę me
ta lauk, o svetainė tai tikrą 
kiaulydė paversta. .Kodėl taip 
yra daroma, tai biednam į 
tai žiūrint šiurpu darosi. Kur 
valdžia ir doros skelbėjai, juk 
taip' negalima,' o ypatingai 
šiaiš'bedarbės •laikais. 1

— -   .«WWi.i  ...................
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Svarbiausi, susirinkimo punk
tai buvo dviejų svečių vizitas: 
Arthur Sullįvan, bridgeportie- 
tisj Alberto rėmėjas i majo
rus; kalbėjo už . savo kandida
tą' ir papasakojo Alberto kva
lifikacijas. Kitas buvo p.'Mas- 
tauskas (Mast), statė attorney 
asistentas, kurs' kalbėdamas už 
Albęrtą, pavyzdžiais nupeikė 
teisėją Lyle.

Susirinkimą buvo tikrai gy
vas, Ypač pažymėtina, <kad čia 
jaunieji gana aktingai dalyvau
ja diskusijose. Netruko ir 
linksmumo, kurio ypatingai 
pridavė vienos juokdarys, bat
siuvis nuo Bridgeporto, savo 
tiksliomis, pastabomis, - sukėlu- 
siomis visų susirinkusių tarpe 
smagaus juoko. /

Organizacija nutarė savo su
sirinkimus kiekvieną kartą pa
įvairinti ne tik kviestais kalbė
tojais, bet ir- pamąrginimais. 
Taip ir šį. kartą dalyvavo muzi
kantas su koncertina, kurs sve
čius palydėjo maršais.

Is kur jozų pastebėtina' “ne
susipratimas” tarpe Stulpino ir 
p. Mockaus, kandidato 'j 11 
wardo.-aldermonus. Mat, Stul
pinas mėgsta labai daug ir la
bai tankiai kalbėti. Sykį Stul
pinas tik prasižiojo, kaip Moc
kus stojosi protestuoti. Pirmi-

ninkas adv, Vasiliauskas nuste
bęs p. Mockų suštabdŠ, ir tuo
jau paaiškėjo, kad Stulpinai no
rėjęs pasakyti karštą spyčių už 
patį p. Mockų. Mockus tai iš
girdęs, atsiprašė, sakydamas, 
“Aš kaip lietuviškas didvyris, 
tai pamaniau, kad prieš, mane 
nori kalbėti, tai ir pajutau, 
kip mano ki^ujas pradėjo šil
ti”. Kitas kurjožas buvo toks. 
Koks tai jaunas vytis atėjo 
pripumpuotaą nuo aldermano 
Wilson ir išdrožė1 karštą spy
čių. Kiti pradėjo jį . stabdyti, 
minėdami koks 'Wilson'as yra 
netikęs, ir kad reikia remti p. 
Mockų jo vieton. Batsiuvis ir 
gi atsistojo ir sako: ‘*Aš sto
viu už Mockų”. Mockaus šali
ninkai pradėjo ploti, bet batsiu
vis vis dar stovi ir nori dar 
kalbėti. Plojimui nustojus bat
siuvis ir sako: “Vienas b.., pa
sipelnė, ' leiskime kitam to
kiam”.

žodžiu, šie susirinkimai tik
rai smagi mokykla į politikie
rius.—Svečias.

PRANEŠIMAI

Trečiadienis, vas. 11, 1931

CLASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas 

flouievard 6520 Rea. Yarda 4401
NORKUS & CO.

Peritrauatom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto i 
miestų. - Teisingas patarnavimas.

_ 1706 W. 47th St
CHICAGO

—M

io% Pigiau už visa darbą 
CONSUMERS

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

hurniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

, GREITAM PARDAVIMUI. Parsi
duoda visi namų rakandai visai mažai 
tevartoti už labai žemą kainą, 3746 So. 
Union Ąve., 1 flooc fl.

MADOS

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

Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn ne
paprasta repeticija įvyks ketverge, va
sario 12 d., 8 vai. vak.. M. Meldažio 
svetainėj. Visi choristai-ės būtinai bu
kite, >nes turime gerai prisirengti prie 
Lietuvos Nepriklausomybės Dienos ap- 
vaikščiojimo vasario 16 d.

— Valdyba.

Financia9 
FinanBai-Paskoloe 

PINIGAI 
Mea afcolinam nuo $60 Ud $800 

Noimam komiso Y 
NuoMmtU mokamas ant neiimo kitos 

sumos • )
Finance Corporation 

of Illinois. 
Po valstijos priežiūra 

M04 S. Kedzi? Avė

Miscellaneous for Sale 
{vairus Pardavimai

JUSU PATOGUMUI

PARDAVIMUI spaudos presas, ran
kinis, 6x9, elektrikinė stitehing 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 1797.

“NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS 4 patyrusios mote
rys sortuoti skudurus. Harry Dray, 
1447 Blue Island Avė.

Fotografas A. Krusinis po
rai dienų apleidžia Cicero, 
turi aplankyti savo buveinę ir 
studiją . Detroite, Mieli. P. 
Krušinis užlaikei net dvi dide-

Bridgeportas

Lietuvių Politines Organizaci
jos Cook county susirinki
mas /

Pirmadienį vAk&rc Lietuvių 
Auditorijoj buvo eilinis šios 
naujos organizacijos susirin
kimas. ? Prisirinko pilna Audi
torijos mažoji svetainė.

Pirmą kartą Chicagoj
Tolimųjų Rytų problemos ' 

dramatižacija 

“AUDRA AZIJOJE” 
‘ Vaizdas primityvių aistrų

Pagaminta Šovkino < 
Daugiau sujudinanti negu 

, “DEŠIMT DIENŲ KURIOS 
' SUPURTĖ PASAULĮ”

Sergei Eisenstein sako: 
<‘AUDRA t AZIJOJE” 

yra direktyvines ir fotografines dai
lės šedevras. Savo tempu uži
manti kvapą. Kūrinys genijaus 

V, Pudo,vkiho.
REIKIA PAMATYTI 
“AUDRĄ AŽJJOJE” 

.. ■ '• ■'■ 5 -: j'.

Cinema Theatr
Chicago Avė., 

į rytus nuo Michigan Blvd
1 p. m. — Be pertraukos1 p. m. ;---- _ ... ..

11 p. m. 
-Dienomis 50,c,s vakarais

"mis
Subąto

Specialistas gydyme 
gą. Jei kiti negalėjo 
kykit pas mane. MaL. ------ z
mas atidengs jūsų tikrą Ilgą, ir jei aS apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryfl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums . skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSegzaminavlmo—kas jums yra

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

.Kambarys 1016 ,
Imkit ekvatorių

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

lioj htto 10 rytb iki 1 |>o, įdėtų

>niakq ir nauju U 
e išgydyti, atsilan

2986

2986 —• Jauna? panelei graži išėji
mui suknele.

Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 
20, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių; pralome iikirpti 
aduotą blankutę arba priduoti pa- 
yzdžio numerį, pažymėti mierą ir 

aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 ceiftų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
ftkvmu- Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept, 1789 So.

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S, Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 16 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ........ ......... .
Mieros per krutiną

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir vaisi.)
. i . I. •

PILDOME 
INCOME 
TAX 
BLANKAS

RaŠtynė atdara 
dien nuo 8—8

kas 
vai. 

vakaro. Sekmadie
niais nuo 9—1 vaL

Naujienos.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Marųuette Park
TUBUČIO APTIEKA 

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St. >
Tejl. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES BJ.OS. CORP.

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

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

REIKIA patyrusių moterų kortuoti 
skudurus džiunkšapej. 2534 W. Huron 
St. Tel. Brunswick 7939.

Situation Wanted
Darbo Ieško

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS 
Nori taisyti karus atliekamu nuo dar
bo laiku, jūsų namuose, už pigią kainą. 

Tel. Lafayette 1329

IEŠKAU 
ūkininką, 
rimo tame 
Kam toks 
antrašu:

ukininkistės darbo pas 
Esu jaunas, tvirtas, patiry- 
darbe turi per 10 metų, 

vyras reikalingas, kreipkitės

JOHN URBONAS. 
Lewis,Ave., Box 10, 

Waukegan, III.

Furnished Rooms J

KAMBARYS ant rendos dėl vaikino 
arba ženotai porai. 4402 So. Artesian 
Avė. i

Business Chancee 
Pardavimui Bizniai

ATMINK SAVO , 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TeL Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokj runa 
tnšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Norarialižkns raitus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

'MES GVARANTUOJAM SAVO 
ATLIKTĄ DARBĄ

CLASSIFIED ADS
Edučational 
 Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTRS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
tnacijų, lauk arba raftyk:

INTERNATIONAL BARBER
COLLĘGE, 

672 Weat Madlson Street.

iafor

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

zramatikos, rintaksls. aritmetikos 
knyąvedystis. stenografijos. Ir kitų 
mokslo Sakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radini mokslą i devynis menesius; 
augltesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu išrijo mokslui. Ateikite 
įsirašyti Šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite. kai busit abelnai ir 
visose mokslo lakose apeilviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

$1500 NUPIRKS mano gerą pelną 
duodanti 25 kambarių rooming house. 
Arti vidurmiesčio, naujai dekoruotas. 
Del platesnių žinių šaukite Delaware 
1981.

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

DELICATESSEN, 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 bir- 
geną. 2750 W. 63 St. Hemlock 2595.

____ _ Biznis
— lunch ruimis .ir groseris,

DIDELIS BARGENAS. - 
su namu ■ 
kampas 74 ir Paulina gatvių.

ReaJ Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas. biznius visokio* rųlies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgage 
ir parapinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafavetre 0455

PARDAVIMUI TIKTAI UŽ 
$2800 '?

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

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

. GERINGER 8 STORKAN 
1518 Roosevelt R d.

PUIKI 5 kambarių muro bungalow 
karštu vandeniu apšildoma, geroj vie
toj, arti gatvekarių ir parko, mainysiu 
į 2 flatų namą Marųuette Parko ko
lonijoj.

A. N. 
6641

MASULIS B CO. 
So. Wc$tcrn Avė.




