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Kongresas paskyrė
20 milijonų dolerių 
(armėnams šelpti

Bendrai nukentėjusiems {ar
mėnams padėti kongresas 
jau paskyrė $65,000,000. Be
darbiams — nieko. .

Anglijos karalius ne
priėmė buvusio Bava

rijos kronprincp
LONDONAS, vas. 15. — Bu

vęs Bavarijos konprincas. 
Rupprechtas vakar išskrido 
atgal į Vokietiją, nepasiekęs 
savo tikslo matytis su Anglijos* 
karaliumi Jurgiu.

Vasario 16,1918 m. — Vasario 16j 1931 m ——— •—- \ ■» i. į ■ n. - ■■ » ■■■ ■. —i »■«. .1 I ■ ■■ ■ ■■

5 pašauti per atentatą 
prieš lenkų policijos 

viršininką
Maskvos Pravdaapie 
rinkimus i sovietus

LIETUVOS ŽINIOS

Anglijai tęsėsi dešimt dienų, 
ir per tą laiką jis per įtakin
gus savo draugus stengėsi gau
ti pakvietimą į Buckinghamo 
rūmus, tačiau visos pastangos 
nuėjo niekais. Karalius atsi-

VARŠUVA, vas. 15. — Ne
toli nuo Gaja miesto, Lenkijo
je, nežinomi, asmenys apšaudė 
vežimą, kuriuo policijos virši
ninkas I)cwczak ir keturi kiti 
asmenys grįžo iš Lvovo. Visi 

’jie buvo mirtinai sužaloti, >
Qcl atentato lenkai kaltina 

‘ ukrainiečių teroristus.

Berenguero valdžia 
Ispanijoje griuvo

jie

20 
ir

VVASIIINGTONAS, vas. 15. 
— Abidvi kongreso įstaigos — 
senatas ir atstovų butas — va
kar priėmė konferencijos kom
promiso pąsiulymą, būtent, 
paskirti, 20 milijonų dolerių 
dėl sausros nukentėjusiems 
farmeriams padėti.

Priimtas bilius buvo tuojau 
prezidento Hooverio pasirašy
tas.

Iš paskirto 20 milijonų do
lerių fondo bus duodamos 
farmeriams paskolos, kad 
galėtų apsirūpinti maistu.

Praeito gruodžio men. 
dieną kongresas priėmė
prezidentas Hooveris pasirašė 
bilių, kuriuo dęl sausros nu
kentėjusiems farmeriams bu
vo paskirta 45 milijonai dole
rių, kad jie galėtų sėklų, gy
vulių ir gyvuliams pašaro pa
sipirkti. Tuo budu farme
riams padėti kongresas yra 
jau paskyręs 65 milijonus do
leriu, v
Bedarbiams padėti — nieko

Bedarbiams — ijieko,*- Kon
gresas, pasak šenatoHauš Nor- 
riso, “klauso* saW pono tai
so,” o ponas Hooveris yra 
priešingas, kad federalinė val
džia rūpintųsi bedarbiais. Jis 
sako, kad bedarbiais ir šiaip 
pašalpos reikalingais neturtė
liais turinčios rūpintis vietų 
bendruomenės ir labdarybės 
organizacijos, o ne federalinė 
valdžia.

Kongresas priėmė 
svetimšalių depor

tavimo bilių
WASHINGTONAS, vas. 15. 

— Atstovų butas vakar priėmė 
senato bilių, kuriuo numato
ma deportuoti svetimšalius, 
nusikaltusius įstatymui prieš 
narkotikų prekiavimą.

Bilius pasiųstas prezidentui 
Hoovcriui pasirašyti.

Buto imigracijos komisija 
palankiai referavo kongres- 
inano Cable bilių, kuriuo ame
rikietėms, ištekėjusioms už ja
ponų, kinų ir kitokių svetim
šalių, leidžiama pasilikti Ame
rikos pilietėmis.

Centralinėj Europoj siaučia 
didelės sniego audros. Pasak 
pranešimų, daug traukinių 
nukliinpo pušniuose. Vienoje 
ir kituose miestuose trafikas 
sutrukdytas.

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

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

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 37° F.

šiandie saulė teka 6:46, lei
džiasi 5:23. Mėnuo leidžiasi 
4:23 vakaro. >

-ipažįsla, kad “rojaus" gy
ventojai piktai nusistatę 
prieš bolševikų režimą

Susekti netikrų* sidabri
nių monetų dirbėjai- 

platintojai

Gandhi nori kalbėtis 
su Indijos vicekara- 

lium dėl taikos
ALLAHABADAS, Indija, 

vas. 15. —• Mahatma Gandhi, 
Indų nacionalistų vadas, pra
nešė, kad jis parašęs laišką 
Indijos vicekaraliui lordui Ir- 
winui, prašydamas progos 
matytis su juo ir nuoširdžiai, 
draugiškai išdiskusuoti visą 
Indijos klausimo situaciją ry
šy su premjero MacDonaldo 
pasiūlyta Indijai konstitucija.

Manoma, kad lordas Irwin 
pakvies Gandhi atvykti į New 
Delhi šį pirmadienį ar antra
dienį, ir kad ta konferencija 
gal bus preliudija į nuolatinę 
taiką .

Britų vyriausybė daro 
nusileidimų Indams
LONDONAS, vas. 15: -- Bri- 

tų vyriausybė, stengdamos 
gauti Mahatmos Gandhi kop.e- 
ravimą projektuojamos round 
table konferencijos Indijoje 
darbuose, daro daugiau nusi
leidimų. Ji ketina tuojau pa
naikinti druskos mokesčius, o 
ilgainiui panaikinti svaigiųjų 
gėrimų pardavinėjimą, kai tik 
bus surasti kiti šaltiniai paja
mų padengti nuostoliams, ku
rie ‘pasidarys, netekus pajamų 
iš alkoholinių gorimų.

Vokietija planuoja 
$226,000,000 pasko

lą ūkininkams ..
BERLYNAS, vas. 15. — Vo- 

kjetijos vyriausybe ketina ne- 
arukus pasiūlyti reichtagui 
įstatymo projektų, kuriuo nu-z 
matoma $226,000,000 valstybes 
paskola vokiečių ūkininkams 
padėti, ypačiai rytų ir žiemių 
provincijose.

Sunkiais metais, sekusiais 
po infliacijos perijodo, vokie
čių ūkininkai stipriai įsiskoli
no ir dabar nepajėgia ne tik 
skolų grąžinti, bet ne nuošim
čio sumokėti.

Be to, vyriausybe nori gau
ti $16,000,000 prekybai provin
cijos distriktuose paremti. o 
taipjau $31,000,000 geležinke
liams rytų provincijose, page
rinti ir išplėsti. t

Francijo j, eks presiniam Pa
ris - Luxembourg tafukiniui 
susikūlus netoli nuo Tere, bu
vo septyni asmenys rimtai su
žaloti. z ' Ar-' •

■<X

8 Bavarijos ^vyskupai išleido 
įsakymą? kuriuo katalikų; ku
nigams užgina priklausyti vo
kiečių nacional-socialistų (fa
šistų) organizacijoms.organizacijoms.

Parlamento rinkimų nebej- 
vyks. — Kraštas reikalau ja 
steigiamojo seimo sušauki
mo

Lietuvos Nepriklausomybės
TjEKLARACUA’

Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 
191$ m. vienu balsu* nutarė kreiptis į Rusijos, Vo
kietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiš
kimui

' Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tau
tos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsi
sprendimo teise ir Lietuvių Vilniaus konferencijos 
nutarimu rugsėjo^ mėn. 18-23 d. 1917 metais, skel
bia atstatanti nepriklaųsonių demokratiniais pa
matais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir tą’valstybę ^atskirianti nuo visų valsty
binių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietu- 
- vos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis 

valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek gali
ma greičiau sušauktas Steigiamasis Seimas, demo
kratiniu budu visų jos gyventojų išrinktas..?

šiandie, vasario 16 dieną, Lietuvos Nepriklau
somybes apeigos Chicagos Lietuvių Auditori
joje įvyksta nuo 6 lig 9 valandos vakaro.

Kadangi iškilmių programą yra labai' gausinga 
ir įvairi, bet laiko hedaugiausia, ries turi iki 9 va-

I

landos pasibaigti, tad publika kviečiama nesivėlinti. 
Auditorija atidaroma lygiai 6 vai. vakaro.

4' sargybiniai suimti už Blogi laikai, bet depo
svaigalų šmugelį

BOSTON, Mass7 vas. 15. — 
Charlestpne tapo.šuimti ir ka
lė jiman padėti keturi J. V. 
pakraščių sargybiniai, kalti
nami dėl svaigiųjų gėrimų 
šmugeliavimo. Penktas jų 
draugas sugebėjo pabėgti.

Du Kanados lakūnai, Carl 
GUI ir Napoleoa Duval, užsi
mušė, jų aeroplanui nukritus 
ties<Camp Borderi, Ontario.

. ............... ...........- •» / . - .j

LAS VEGAS, N. Mex, vas. 
15.—Vakar vakarą buvo jaus
tas , lengvąja žemės drėbė j ima'S.

' :i '• ■'. "v

zitai bankuose auga,

NEW YORKAS, vas. 15. — 
Nežiūrint sunkių laikų, depo
zitai bankuose * auga. New 
Yorko valstijos bankuose de- 
pozitai per gausio mėnesį pa
didėjo $95,567,036, kurių New 
Yorko miesto bankams; tenka 
$^1,074,174. .

Sausio mėnesio gale 'N, Y.t 
valstijos bankuose; depozitų 
buvo iŠ yiso $4,828,572,851, kri
pių $3,829,429,637 buvo 
Yorko miėsto bankuose.'

' ;.'V
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MADRIDAS, Ispanija, vas. 
15. — Premjero gen. Berengu- 
eros vyriausybe griuvo.

Karalius Alfonsas priėmė 
jo ir kabineto rezignaciją, pa
naikino parlamento rinkimus, 
kurie turėjo įvykti ateinančio 
kovo 1 ir 15 dd., ir tuojau pra
dėjo konferencijas su politi
niais vadais dėl naujos vy
riausybės sudarymo.

Berengueros ir jo vyriausy
bes griuvimo priežastis buvo 
ta, kad grovas Romanones ir 
kiti svarbus liberalų monar- 
chistų, vadai atsisakė remti ka
bineto jiusifiriaty tą rinkimų 
programą^

Gr. Ėomanones, buvęs prem
jeras, ir markizas d£ Alhuce- 
mas išleido pranešimą, kuria
me jis.sako, kad dalyvauti 
projektuojamuose rinkimuose 
jie dalyvausią, neš maną, kad 
atsisakymas dyvauti duotų 
blogą pavyzdį, tačiau, kai tik 
išrinktas parlamentas susi
rinksiąs, jie tuojau reikalau
sią, kad jis butų paleistas, o 
sušauktas steigiamasis seimas, 
kuris sutaisytų naują Ispani
jos konstituciją.

Kadangi, socialistai, kurie 
kontroliuoja visą darbininkų 
judėjimą Ispanijoje, ir respu- 
blikininkai, kurių judėji
mas pasidarė krašte labai stip
rus, iš pat pradžių, kai Be- 
renguera paskelbė savo rinki
mų programą, davė žinot, kad 
jie tuose rinkimuose nedaly
vaus, ir reikalavo, kad butų 
sušauktas steigiamasis seimas 
naujai konstitucijai sudaryti, 
tai šis pačių monarchistų va
dų žingsnis rinkimų reikalą 
galutinai pribaigė ir privertė 
karalių priimti kabineto rezig
naciją. ,

Situacija dėl to pasidarė la
bai rimta.

I

Japonietės reikalau
ja pilnų politinių 

tęįsių 
y U » II ............ .

TOKIO, Japonija, vas.' 15. — 
Laikomas čia Japonijos sufra- 
žisčių kongresas, kuriame da
lyvauja 700 delegačių, pas
merkė svarstomą dabar parla
mente įstatymo projektą, ku
riuo suteikiama moterims, vy- 
rešnėnis kaip 25 metų am
žiaus, balso teise miestų tinki- 
muoše. t y'--: ' ■ -//■. .•

Kongresas priėmė rezoliuci
ją, kuria f reikalaujama mote
rims pilnų, lygių su vyrų, po-

< ■
litinnį balso teisių.

•< : ...
'A,. . y ,
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; BERLYNAS, vas. 15. — Vie
name paskutiniųjų, ką tik Ber
lyne gautų, Maskvos laikraš
čio “Pravdi?’ numerių yra 
įdėtas straipsnis, kuris patvir
tina pirmesnius pranešimus 
apie tai, kad įvykę dabar Ru
sijoje rinkimai į sovietus pa
rodė, jogei masės rinkikų yra 
nepatenkintos ir priešingai nu- 
sistačiusios Maskvos valdžiai.

Kaimuose-^-pasakoja “Vrav- 
da” — ūkininkai atvirai agi
tavo, kad sovietai butų iš
rinkti be komunistų. Kitose 
vietose valstiečiai tiesiai boi
kotavo rinkimus ir .visai nėjo 
į rinkimų mitingus. Aišku, — 
sako soVietų laikraštis, — 
kad boikotas buvo organizuo
tas.

Ta pati “Pravda” sako, kad 
miestuose gyventojų priešin
gumas sovietų valdžios politi
kai nesąs toks atviras, kaip 
kaiirie. Žmonės ateiną į rin
kimų mitingus, bet susirinku
sieji siunčią pirmininkui ne
pasirašytas korteles, kuriose 
prirašyta visokių piktų kriti
kų, lojojimtj ir pajuokimų so
vietų valdžios, o patys rinki
mai esą vadinami šlykščia ko- 
mėdijh. ; “ ”

KAUNAS. — šiomis dieno
mis kriminalinė policija pada
rė kratą pas įtariamus netik
rų sidabrinių monetų platin
tojus: Sireiką Joną, Klausutį 
Vincą >ir’ Mėdišauską Kazį, 
gyv. Pažaisliu vaišč., Petrašii- 
nų valsč. f

Kratos metu pasisekė rasti 
visus įrankius pinigams dirbti 
ir padirbtų keliolika monetų 
po 5 litus. Monetas dirbę ir 
jas platinę visi trys čia.išvar
dintieji prisipažino. Visi su
laikyti.

1000 žmonių sušalo 
Barbino gatvėse

HARBINAS, Mandžiurija, 
vas. 15. — Mandžiurijoje už
ėjo baisus' šalčiai, siekią iki 
45 laipsnių žemiau zero. Del 
tokių speigų šiame mieste 
gatvėse negyvai sušąlo dau
giau kaip tūkstantis žmonių. 

• BlagoviešČenske, Amūro 
upes Sibiro pusėj, kaip pra
neša. šaltis siekia 60 laipsnių ' 
žemiau zero. .

Kinų’ Rytų geležinkely alsi- 
tikb*keletas didesnių nelai
mių, y ienas traukinys susikū
lė, lokomotyvos tekiniams nuo 
šalčio susprogus. \ •

Lenkų vyriausybė už- 
. darys kairiųjų soca- 

listų partiją
VARŠUVA, vas. 15. — Vi- 

daus reikalų ininisteris prane
šė, kad kairysis lenkų sociali- 
tų partijos sparnas busiąs už
darytas.

Kairiesiems socialistams len
kų . vyriausybė prikiša komu
nistines tendencijas.

Maskviečių minios 
negyvai sutraiškė 

keletą asmenų
Nelaimė atsitiko ^žmonėms 

grudanties į valdžios krau* 
tuves rūbų nusipirkti

MASKVA, vas. 15. — Sovie
tų valdžios kooperatyvų krau
tuvės andai gavo didelių ištek
lių drapanų ir paskelbė, kad 
dabar busią pakankamai rū
bų visiems^ kurie tik priklau
są kooperatyvams.

Girdai, kad kooperatyvuose 
jau galima gauti drapanų 
pirktis, greitai pasklido po vi
są Maskvą. Kadangi kone vi
si miesto gyventojai priklau
so kooperatyvams, ties kitaip 
jie negalėtų nieko pirktis, tai 
visi urmu ėmė bėgti į koope
ratyvų drapanų krautuves. Su
sigrūdimas ir spūstis ties 
krautuvėmis pasidarė toks di
delis; kad ties viena krautuve 
vienas vaikas ir keletas suau
gusių buvo negyvai sutriuš
kinti.

ir spūstis

Lenkų lakūnas Kubala - 
nuteitsas kalėti

VARŠUVA, vas. 15. — žino-' 
mas lenkų avitorius, maj. Ku
bala, tapo kariuomenes teis
mo nubaustas metams kalėji
mo ir pašalinimui iš karinin-' 
kų korpuso. . ‘

Maj. Kubala buvo kaltina
mas dėl nesubordinacijos ir 
“apjuodinimo” aviacijos vy
riausybes.

Bombos sprogimas
TULSA, Okla., vas. 15. — 

Vakar , vakarą vietos Lynn 
viešbuty sprogo bomba, kurios 
vienas asmuo buvo užmuštas, 
o antras skaudžiai sužalotas, 
bombininkas kol-kas nesusek
tas. \ - •

i ■ i y i i imu ■—■■■■

>• 3,000 kiną angliakasių žuvo. 
— Nežiūrint Fušuno kasyklų 
administracijos užgihčijimų, 
Peipihgo kinų laikraščiai tvir
tina. kad toše kasyklose, ku
rios yra netoli nuo Mukdeno* 
Mandžiurijoje, 3,000 angliaka
sių sudegė, kai vasario 8 dier 
ną, įvykus jose sprogimui, ki
lo gaisras. -

Žemės drebėjimai buvo jau
sti vakar Oaxacos ' valstijoj, 
Meksikoj, ir Ponte Del Gada 
apygardoj, Azorų salose.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Pat t u ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai •••

NAUJIENOS 
1739 SOUTH HALSTED R»:

Kųtastrofingas žemes fiuo 
kalno nugriuvimas įvyko Te-r 
rože, Kanarų salose. Keletas 
namų buvo užberti ir, kiek 
žinoma, trys asmenys užmuš-
ti, o šeši rimtai sužaloti.

J t e »,
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J. Kąląkauskąs

TIES KRYŽIUM tydp į? tolinl1
nuiįviflb Klampiu Keliu. ' • * .

Gatvių kryžiaukose, bedarbių 
tarpe, dažnai matydavom au
galotą, sulinkusiais pečiais, vy-» 
rą. Jo įdubusiose akyse klai
kios bado šmėklos kvatojosi. 
Jo akyse, alkanas skausmas kla
jojo, kaip ir jis pats purvino
se gatvėse.

Bet nevisadą jis buvo alka
nas. O ir alkanose miesto gat
vėse nevisada klajojo.

Man pasakojo, kad esą, Jo
nas Balkšva buvo kaime savo 
jaunystę nugyvenęs. Tas auga
lotas, sulinkusiais pečiais, vy
ras nesenai buvo stiprus kaimo 
bernas. O tada jis vagą taip 
tiesiai nuvarydavo, kaip įgu
dusios artojo rankos tik gali. 
.Tada jis klajojo Lietuvos kai
mo lygumose, tada jis kvėpa
vo vystančio šieno kvapu pą- 
šešupyje. Ir maudėsi, ne mies
to dulkių sūkuriuos, bet tyliai 
tekančios Šešupės srovėje. Taip 
buvo nesenai...

Bet reikėjo vieną dieną atsi
sveikinti su arimais, užmiršti 
dalgio skambesį ir jaunų mer
gų krykštavimus subątos va
karais. Reikėjo, pąlikus ža
liuojančius laukus, užsidaryti 
storo muro kazarmėse.

Ten vietoj dalgio jis kardą 
gavo ir jį reikėjo šveisti. Tik 
ne į žalią laukų 
žmonių kimus, 
kulkosvaidį gavo 
nustatyti, kaip
vagai, kad kitiems mirtį neštų. 

. O ir jis pats mirčiai, daug kar
tų, į dantis žiurėjo. O voliotis 
reikėjo granatų suvertuose ari
muose. Išvirtęs iš apkasų ne
turėjo 3-jų dešinės rankos pirš
tų ir kairioji koja buvo per
šauta. Paleido namo.

Namie? Nekas ir namie. 
Motina buvo mirus, o tėvą* vo- 

- kiečiai sušaudė, kad tas neno
rėjęs atiduoti savo dukterį vo
kiečiams ir užmušė sayo . vie
nintelės dukters išž^gintoją. 
Bet ir jį užtat sušaudė, Sp- 

( šaudė jo paties troboj sėdintį 
užustalėj—prie kryžiaus. Toj 
vietoj kur nukryžiavotasis ant 
sienos kabo.

Jonas palikęs 
kaimą miestan
Gal miestą jau ir pamėgęs bu
vo. Bet trokšdamas miesto, 
dulkėms persisunkusiu . oru, 
kaimą atsimindavo. Kąimą, kur 
riame jaunystę nugyveno. Kai? 
mą žalią, žalius kaimo vaka
rus ir Lietuvos lygumų vėjus 
— jis prisimindavo. Mat kai? 
me jis bado nežinojo ir dąrbo 
visada jo stiprios 
Gavo.

O dabar, 
gatvėn. Jis, 
:uri darbo, 
taip vikriai
ne taip drąsiai jis 
ležį čiupinėjo,' dėl 
liejyklos užvaizdą 
pavarė. Taip dabar jis valkio
jos alkanas miesto gatvėmis ir 
kaip vilkas godžiai žiūrėdavo* i 
valgomų daiktų' vitrinas. Jį 
erzindavo šviežios duonos kva
pas, sklindąs iš kepyklų, ir pil- 

. votų ponų riebus veidai. Taip 
jis dažnai stovėdavo gatvių 
kryžiaukose ir su

• davo darbdavių, 
davo darbininkų, 
riais raumenimis, 
sveikatą, savo jėgą pardavinė
davo.

Vakaras. Jįs panašus į bu
vusius vakarus, skurdus, pa
blukęs, kaip ir Balkšvoj gyve
nimas. Gatvės, kuriomis ėjo 
Balkšvą, juodos, kaip jose 
vaikščiojančių mintys. Sąlygai-* 
vių lentos linkčiojo, kaip> jau
nos mergaitės vyrų glamonė
jamos. .Jis ėjo užmiesčio gat
velėmis į savo pastogę. Parėjęs 
griuvo į tamsų kąmpų> kuria
me knibždėjo įvairus, gyviąl, 
bet ir jie buvo ąlfcąni.

Naktį ilgąi stebėjo, ya^tėą|į 
Negalėjo užmigti labai kie
tą ir šaltą buvo. O alkanas

žolę, bet 1 
Vietoj arklo 
ir tą reikėjo 
arklą tiesiai

pilvas urzgė kaip ForcĮo auto- 
mobiliaus motoras.

Ir v|l jąm Icąli^ąs vąidenos. 
Ir ausyse pušys paslaptingai 
ošė, pušys augą gąle jo gim
tojo kaimo. Pušys po kurio
mis, ne sykį, linksmas į pašo
nę gnybdavo ^arai. Tal būva 
sveika, rąu^ogąis veidais pięjt 
ga. Vyrai sąky^ąvo, kad. rmjirr 
ga, 
vai 
nos 
lios, kaip kopūstų galvos, krū
tys. Jis dabar atsiminė pirmą 
Marės pabučiavimą; tai buvo 
saldu, kaip medaus gniužulą 
prarijus. Bet tas viskas jau 
užpakalyje, Mat jis sugrįžęs 
iš karo rado porą povainikių 
augant, kurių tėvas “smilgose 
sudegė”. Gal dėl to jis ir Į 
miestą atsitrenkė gyventi ? 
Gal dėl to tąip žuvo jo krykš
taujanti jaunystę. Ji paliko to
li kaime, kaip ir išmylėta Ma
re.

Dabar:
—rytas. Rytąs raudonas ry

tuose. Rytą ir juodvarnis kran
ksi ant jo b’ąkužės stogo, 
kranksėjo juodvarnis lėtai, nes 
jis irgi buvo alkanas, mat dar 
tik rytas. Bet ir ši diena tu
rėjo vakarą. O vakare pasiu
tusias karųnkas bado močiutė-- 
bedarbė giedojo. Ir šiandien 
Balkšva darbo negavo.

Jis ryžosi ąrba gyventi ge
rai, arba ten po ošiančia pusią, 
gale kaimo, pasikarti.

Tą patį vakarą jis slijiko 
miesto gatvėmis. Jau. juodas 
sambrėškis mieste klajojo. Jau 
gatvėse elektros lempos šaipė
si, kaip murzini 
duonos šmotą, 
džįas bandas 
nos

... ......kaip pekla”. Bėt ji Balkš- 
tiko, Tiko jąm jos raudo- 
lupos, jos kietos ir apva-

vaikai prieš 
Kavinėse rėkė 

Vietomis alką- 
moterys savo jaunatvę 

pardavinėjo, o jų sielose buvo
Šąlta, nyku, kaip rudenį ska
lijančiam laukę, Nors jų ku? 
nas buvo aistringai viliojąntis? 
o pragertą prieile pi^i, bet tęiį 
buvo tuščia, kaip anketų rytą 
karčiamoje.

savo gimtąjį 
atsidangino.

iuy rI©m<w wĮth wMt 
it savęs

NBra reikalo moKėti 606 ar

u’-

rankos tųrė?

jis išmestas
Balkšva, ne?

Dabar
Jonas
Mat jo rankos ne 

košę maiše, 
karštą ge

to j į špižo 
nuo darbo

karštaC

kitais lauk- 
f

bet sulauk-
Jaunų, stip-
kųrie savo

$3. ož. aiirfnoe*’ Wut®’bnfWW* 
ti pirStinai tęs ar ką kitą. 
Lambert PharmacaJ Co.

LlSTĖRįNE
TOOTH PAŠTE

i K ' ė * •• • •• - L -

25c
nn.'11 V n ' 3  T

PILDOME 
INCOME 
tąx ' 
BLANKAS

RflŠtynč atdarą kaą.
(lies bu° 8 8 vai.

- vskapo. $$ 
niaisĮ pųq p—4 vai.

Naujienos.
• « T-

i (Pęvkrąastb). <

galite w
mua pigiau ir gemų

■ : negu kitur; •
Klausdami informuok 

jų iš kitu W8tų 
( rašykite . , 

; na u J j E NOS' 
1739 80. Halsted Št.

■ _ • .«M6AQO. W,V-.

—Dar (rys kliomętrąį, — 
Balkšva pagalvojo įr. atsisėdo 
ant grabkrančio. Nuvargę ko
jos—nenorėjo klausyti.

—Dar trys klrp. lig Marės 
bakūžei. Ir vėl ėjo. Jis ėjo pas 
.sępai mylėtą Marę* £jo ne me.i- 
iės prašytį. Ne| Bet... čią< 
įyyžkelčje kryžių pamatė. Su

stojo pažiurėjo į nukryžiavo- 
tąjį. O kryžius jau senag. |r 
jis (Balkšva) 'nubrido klampiu 
Keliu toliau.

Balkšva taria sau:
—Marė. Tik ji viena kalta, 

kad aš dabar vargą vargstu. 
Del jos aš į miestą atėjąu gy
venti ir dabar alkanas turiu 
bastytis. Kaime nors pavalgy
ti turėčiau ką. O dabar?.. Aš 
jąi raganai parodysiu... o ji, 
turi pinigučių. Tik reiks ge
rai prispirti. O jeigu?., 
sugniaužė kumščius, 
mai buvo šalti, 
lietus laukuose.

Laukuose, pagal mišką riog
sojo sena bakūžė. Balkšva pa- 
klabeno duris. Užrakintos. Pri
ėjęs prie lango pažiurėjo į vi
dų. Nieko įlematė. Pačiupinė
jo lango rėmą. Apipuvęs. At
lenkė vinis,4 patraukė langą į 
save. Išėmė langą ir pradėjo 
lysti į vidų. Kaž kas barkšte
lėjo. Pasienyje kaž kas su
braškėjo.

—Ką s ten ? I—męrgiškai*.

jis 
Jo Jaus- 

kaip rudenio

—& JE&P Vagys !r -
suriko pasienyje. Tik syki. Nes 
balkšvos rankos, pačiupinėjo 
rėkiančią gerklę. Nė pirįifi# 
syk. . 4ąu ąpkąsuose ne sykį
rėkiančią
syk.. Jau 
jo rąnkso 
nėjo.

. .. ...... ■ - ■> r A ■> . . f

Paskui iš skrynios išėmė 
Balkšva—mazgelį šū pinigais 
ir dupnoą ęmotą. Skubiaį ei
damas pro duris duoną pametė 
ir dar atsisukęs bailiai apsidai- 
ė. Pasienyje Marė gulėjo ir 

liežuvį išeinančiam Balkšvai ro-

įtajbėjp:
—Kristau, aš šiąnakt pačiu- 

pinėjįu gerklė ir gavau, jis 
Įįpskąįtė pinigus—-ir gįvau 134 
HtUs. Kristau aš alkanas, bet .. » ■, . • - • > '■ ■

WMWIBIW '
.............«« ■ \i ;■ •

žium nušovė. ’O jis dabar mi
rė ties kryžium. v .

Tai tiek aš žinau apie Balkš
vą Joną,- kurs jaunystę kaim* 
nugyveno...

iįtus 
ir tau vargas ant kryžiaus, 
'jis' kalbėjo nesąmones.

Paskui užmigo...

klumpes 
Jos nęše Balkš- 

savo nakties už
vedė j visad al- 
Balkšva baisiai

Rylą:
L —Liiiosininką Marę rado už- 

sipaugtą:/ Iš jos pinigai buvo 
ątimta. Ji gulėjo lovoje ir lie
žuvį laikė u| dąptų.

Ties kryžium Jonas Balkšva 
gulėjo negyvas, jis pinigus su
spaudęs rankoje turėjo. Jo akys 
išverstos į nukryžiuotąjį žiurė
jo. 7

žmonės sakb:
—Vokiečiai jo tėvą ties kyy-x ' r • ■ v,y

Kam* Būti Be Darbo? 
IŠMOKITE SIUVAMOS MASINOS OPE* 
RAVIMĄ. Paikus Darbas Del Moterų.
Ima tik trumpa ląfkt} 
išmokti. Gerai moka. V-f
Praktiškos pamokos. JPMl
Meą padedam jauti dar- 
bą. Atsišauki to iuojaus. į/
pjjiąu su šiuo skelbimu yMBEPiH /\\ 

Jos. F. Kasnlcka,
■ Principams ffr 'iĄ\*s^

MASTER SCHOOL F“* —
100 N. STATE ST„ 1OTII FLOOR

t

Phone Virginta 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

. .4556 So. Rocku^ll St„ 
v CHICAGO, ILL.

Ir vėl kląmpbjo 
kląmpų kelią, 
vą, o Balkšva 
darbį. Kelias 
Kąuą miestą.
Skubino, jlo nesveiki *'plaučiai 
smarkiai gaude rudenio orą,y o 
kojos giliai klimpo į permirku
sią žemę. Jo akyse klaikios ki
birkštys šokinėjo. Jis ir dabar 
buvo alkanos. O nakties įvy
kis dar labiau jį vargino. Jis 
buvo neramus. Ir pervargęs

UŽMUŠĄ ŠALČIUS
Ši grynų žoįių gyduole,, išgerp Lbąi 
karštą, padidina ęįr^ųjiąęįj^, atšįldp sų- 
sdh8usj u nuodus iš
jy!}|| sfstęųjo?. puiki d?l konstipacijos, 
Jūsų aptickinin^s sąžiningai rekomen
duos Bų|ganŠką ŽpUiį Arbatą^

NAUJOS įįętųyįu dąipelėB ir inu^iUą, kprįa^ jps įgįr- 
dile per Radi o kas ncdeklienį, įdainuotos musų 

ar|įątų ir įgrojinta Budrike Rūdijos 
Orkestros. Tuos rękordus galite gauji Budrikp 

krautuvėje. Kaina po 75c. vienas. Siunčiame ir į ki
tus miestus. ... .

Pąkląųsykitc Jus Lietuviai ir Kelias Vieškelėlis — . .
. Įdainuota V?n4gAičio ir Qlša^k9

Vaikinų Bėdos ir Merginų Bėdos A. Vanagaičio ir Olšausko 
ir Mahanojąųs Mptere|čs

'gadynė, Mazurka — Orkestrą
Jenkta ir Šešta, 12 colių — $1.25 

Ppifc* k —? Polka /
Žemaitclių Polka ir Marytes ir Jonuko daina rs*il i. _f < n.iuiVjJ t s
Taipp^ą^ Polkai ir Panelęs Patogumas — 
eA.rN? tįr prirodino §ęrįį $pĮopė$

1619ą

10197
16196 MetąyŲS hėjiąj^ ir M.ahaJ? 
1^195 Vestuvių y akas ir Nauja G 
610Q5 Lietuvišku Veseliją, Dalis 
16194 PfiųkjtŲŽis ~— P9I 
16193 Žemaite
16186 Vilka? Pilkas — PpĮka it' Liudvikas

16179 Vci5?Has lr Pri,r°d>«o iSeųt ^piope§ — duetas
16(71 Svajone ir Meilė ‘ h Sudiev Sesūtįės — duetas
16090 Ąlvkg Pplką ir Ąiškintj Polka — Armonika ,
16 067 Važiavau Dien.} ir Vakarinė Daina -—Choras
16068 Neverk pas Kapą ir Tykus Buvo Vakarėlis — Choras 

. u.:: ~;
16184 Užburta pilis ir Moderniškas Klumpakojis
16173 ir 16184 Šie rekordai yra įgrojinti Budrikę O,rke§tro$.

16090. Ąlvkg Pplką « Ąįškintj Polka -
I.............— i '

. l.r ........
16173 Vakar Vakar Vakarėlį jį čigoną) — Daįpoš su Orkestrą
16184 Užburta ”
16173 ir 16184

Yiqi JftadipB geriausių išdįi’bysčių yra gaupąipi Budrike 
krautuvėj ę p# prieinamą kuiną ir lengvais išmokė j iinai^.

Armonika , 
— Choras

į-f
Jos.F.BudrikM

M17-21 South Halsted Street .
Tol. Boulęvai’4 4705

< - Chjęa^o, III.

$2.50

NAUJOS KNYGOS
Gaunąinos “Vięnybės” Knygyne

VIREJE. Išleista 1926 metaią. Apdaryta .......... ................
1.054 patarimai kaip virti įvairius^ valgiai,

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ........ $1.50
Molfy^loięs ir šeimininkams vadovėlis iy pąmojęyinai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir'ligoniams, ■ -v

LIETUVĖ '-APGYVENTOS VIETOS $8.00
. r šioje 735 pusl&plu. knygoje tejpa daviniai pjrnioTJietu-t■ i '■ t? W

yla.ukinitiku, kaip'toli gelęžipkęįįp stotU IT atčįšųr c? 
sįa?;.paštasf ,: ■ > ■ ■ ■

kąųnp Albumas' .........
Knyga paveiksiu ir foto,

rašybos žodynėliu. Išleista .

j ..^....1..... ..........................................,55
, . x . X. .. if bįudJbto Kąip '

. . pigiai šeimyną . r ...

• ■ ?■.' '/i'' “?
• 9 r t

Padaro jusu
< DVIEJŲ

AŠMENŲ BKITVĄ 
(Senąjį ir naująjį modelį) 
Geresnę Britva 

—arba pinigai grąžinami 
1 -°? Rnc 

už dešimtį y" už penkes
Garantuotos

PROBAK CORPORATION
CNVC^OH OI

AvtoSkop Sofety Roior Co., toc., N. Y. G

PatonttA

NAUJIENŲ DOVANOS
Į)ar, Niekad Nebuvęs Pasiulijimas

NAUJIENOS duos visifems NAUJIEMS 
SKAITYTOJAMS, kurie dabar užsirašys 
NAUJIENAS sau, slavo draugams bei gimi

nėms
VISAI DYKAI KNYGŲ

Motiniems Prenumeratoriams už $5.00
Pusei Metų už $2.50

Pasirinkimus tik grupėmis
bfo« j Kąina

Grupė I. $2.50
J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo
kai ..............-•........J................. .80
PR. KARALIUS Barbora

Obrylp arba kjioštorius ir 
Je^utcąi ...»................-..... ...........75
MARIJOS KOI4OPNIC-
KPS P,agaJ įstatymus ............. 75

ĘRKMANO ŠATRIJONO 
Laikrodininko Atsiminimai .20

Visą ..............   $?.5p

Grupė II. $5.00
ISTORIJA CHICAGOS 
LIETUVIU ....................... $1.75-■ -------- x -- 25

24

?5

26

2§

6

1 jĄNULAięių Airija ........
8 S/MATUųųčK) Py j Ke- 
' jiopi į Tolima Žįaurę ........

14 DR. Jt ŠLIUPO Kiek Seno 
yės Graikai ir Romėnai pri
dėjo paętumėjiųiui Gamtos

v mpMu priekyn ......................40
31 OLSZEWSKIO Pasaka apie

Kantrią Aleną ........................20
45 R. J. STEVENSOS NAK-
. vynė z: ..... '..................35
50 S0CIALIŽMO MINTIES 

BLAIVUMAS ...............$1.00
71 LIpPŲRO Pckloą Kančios. 

Dairios, .... .. .......................
73 VIŠKOŠKOS Gyvybė —

, • Pociuos ............ .
78 BR. VARGŠO 

Žaizdos ........ ......

Viso ...... ,........... .

Grupė IK. $2.50
■įl KL. JURGLVJON1Q Mįslių 

$1.09

i) *35 
su

20

Gadynes

$5.00

Knyga ...... ........... !.
30 V. GARŠINO^ Kares Lau

kuose (kareivįo atsiminimai^
39 A.' J?TIS Kaip Žmonės su

Ponais kovojo ......
40 FkAHK HARRISO Pasako

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

Mąsto ...J.L/...'... ..........
KL, JŲRGPH.ONĮ$ Gludi 
Liūdi ....... ..................... :........

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

Grupė IV. $5,09
18 D-RO GRAIČUNO Sveika-
. ta ...... :.........j.......................  $2.50

42 DR. A. J. KARALIAUS 
Pasikalbėjimas Amerikono su 

su Grįnorium .... ...........
S. K. KRŪKOWSKIS Cbi- 
nįja ...................
JOHN M. WORKS Kas yra

*° 17 
dienos Perverstpias „..„.I.......

No. Kaina
Grupė V. $5.00

A. JANULAIČIO Airija .... 
S. MĄTULAIČIO Dvi ke- 
Jioni į Tolimą Šiaurę .........
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną .............
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas ...... .......... .............
OLĮVER SCHREINpRIO 
Sapnai ................... .......
DR. E» LOEB Kultūra ir 
Spąųda ......................'...............
DR. A. J. KARALIAUS 
Moralybės Išsivystymas ......... .50
K; ŠEŠTOKO Kas Išganys 
Liaudį? ....,.*...1...... ................ .
Milrikijada Dzūko Vifšžmo- 
ni$kį Nuopelnai įr Juodesnis 

už Pragarą pavydas ......
68 KL. JURGELIONIO Pckle- 

matoriuą j.;.i..t:.....
J.» KURZEMEWSKIO Me
dicinas Daktaras .............. ....
H. ISBĖNO Šiaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija ........ 35

Viso'

7
8

31

38

37

49

53

55

60
75

84

93

$5.95

Grupę VI. $2.50 
40 ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka

rės Metu, kaina ...........
SIMUKAS įr MAGDUTĖ 
Graži • parkaitė .......... ..........
DR! A. J. KARALIUS Pa- 
Čąyjmąsis pas įvairias Tau‘ 
lIukiop." Kropotkino — 
Kq mums reikia pirmiausia’ .35 
Ų. IBSENO Jiąųręs Karžy
giai .................A.......................35
M- GRIGONIO Katriutės 
Gintarai  ..............  2.0
BR. VARGŠO Milijonai

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

Viso '.

54

61

93

80

82

$2.50

Grupe VII, ?5.00
NAUJĄS PILNAS ORĄ- 
KULAS Visekrų Paslapsčių 

g,.., ....z...........  $2.50
3 5 ROBINZONAS KRUIZIUS

Labai Graži Apysaka .......... '.45
44

22

Knyga, kaina

New 
delight in 
Glieese flavor

Štili anothcr Kraft-Phenix 
triumphl Ncw digcstibility, 
hcalth qualities*and dclicious 
new flavor addcd to chcese.

In Velvecta all thc valuable 
propcrties of ridi milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
ancį mipęrals. Good for cvcry- 
oney including thc childrcn.

Velvecta spreads, slices, or 
mclts and toasts instantly.Tty 
a half pound package today.

KRAFT 
\/elveeta

▼ The Delicious New Chees« Food

$AM E PRlCį 
* FOROVER , 
4OYEAR>’
2įęuncei for 2į ten f f

If/^BAKINC 
i\Vpowder 

ęfrięienį-
įt’i poublę ąctihc
i l i i o m i o r 'po u n d ir Wiožby 

ouR COVtRNMIHT....

The fellows 
’thatcause

SORE
TH RO AT

- Coldj and »pre throaj t 
ęre infęctions caused 
by gerins. The aboye

7 are streptqęecęu» 
germs. Help natūra

. combat them by gar- I 
gling every day with 
full strengfl) Listerine. 
lt kilis germs in 15 sec- 
onds and heals tissue.

Gargle with

LISTERINE

Labai Graži Apysaka .......
GYVENIMO VAIZDE 
LIAI ..i...?....................... 50
J. A. FREDRO CpNCIĮ-- 
LlUM pacultAtiš .... .20 

GOGOLIO Piršlybos, Ko
medija .........    r... .25
J. S. TURGENEYP pini
gų Nėra  .........    .10
BĄ^IKOWŠKIO Pono Pe
likso Atsilankymas kqm.......... 20
J. GŪRĄUSKI'O Šakputns 
Komedija ..................
A. N.' ASTTRAUSKIO Vy 
rų Vergija! komedija ......

76

94

95
20

40

75

20

20

75

Yjso ....... $5.(|0 yiso ........................... ....................... ............. $5.

Naujienos ęįjicagoje ir kitur 
Mętaąis $8.00 ■'

Naujienos visur Amerikoje 
$7,<' ;

• • j * >■ ?, 1 • ’ \' '*.<»• • I ’ .
Kam nemalonu bus g^uti tokias dovanas, šis 

pąsiulijimks tik truųipąiji laikui. Ra- 
šokite' tumaus i'r sįiįsktę sąyo

■ - ‘ ‘ ' užsakymui ,

48

52
Taip P kas ne T>‘P?

64 ŠĄRŲNAS Gruodžio 
dienos Perversnias ......... ... _

66 KĄRLO KAŲT^IO Kas ‘

72
yra Socializaeija ...................

SŲĄKESPEĄRE'O
Machbeth .....

r

96

97

.99

V y.* K'. RAČKAUSKO Rilč
mi? ir Proza

Viso

Pašalink Kosulį, šalti, Gal** 
vagele, Ramatizina ir Visas 
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NAUIIIE
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Atpigo gyvuliai

KENČIAT NUO STRĖNŲ SKAUDĖJIMO?

sako

darbas

Didžiausia Lietuvių Laikraščių

Ekskorsij į Lietuvą

BIRŽELIONaturalis gasas

ROTTERDAM

BY WESTPHAL

(Pusantro bilijono dolerių -pi
gesni, negu buvometai atgal)

kad ši
Jie de-

BORN IN 
ENGLKND

Iš New Yorko 
j Klaipėdą (per 

Rotterdamą)

3514-16 Rooševeh Rd. 
arti St. Louis Avė.
CHICAGO. ILL. '

E.NUSltet>«N 
THE. KING’S 
GUARO

vmtLyI 
NvhRT PRice

GI ORY,*
success - 

for -FoKsTvun

uATer
CAM6 TO 

u. s.
A,NO vJEnT

ų YEARS 

rooohing; 
VTJN THE.

WOODS

GAUSINKI! ES
NAUJIENOSE

Pirmadienis, vas. 16, 1981

SIUSKIT K tk ■ 
iuoiiEMh 

PINIGUS LIETUVON

AFHr.
\AJO R LO WAR

PlCURES CM1ED 
'thecąllpf

THE ROAD/

Taip praneša Jungtinių Val
stijų’ Agrikultūros' Statistikos 
Departamentas.’ Taigi* gyvu
lių kainos dabar yra tokios, 
kokios buvo > 1912 metais. Bet 
mėsa vienok dar neatpigo. 
Turės atpigti ir mėąa.

Suprantama,, tie žmonės ir

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Tai: pirmutine 
Amerikos lietuvių 

istorijoj tokia 
Ekskursija

Viėkšniečiai Oak 
Forešte

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel Boukvard 116 2

J. P. EWALD
APDRAUDA. PASKOLOS 

PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Tel. Yards 2790

BRUNO SHUKIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus

4131 So. Francisco Avė.
Phone Lafayette 5824

, IS MARRIEO To
HtS ENGtISH S.VMEET

UKFEŠT TALKIA 
coqk-eyed 

‘ V^or<LD '

SKOL1NAM PINIGUS
Neimam komiso nucį $50 iki $300 
šis deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant Imu morgičių 
J. NAMON FINANCE CO.
6755 So. Western Avenue ' 

Tel. Grovebill 1038

JOHN J. ZOLP’S
Real E«ate. Laivakorčių ir Pinigu 

Siuntimo Agenrųra

4559 S. Paulina SL .
• .Tel?:n«b-014il.V

I. J. CLARK, 47 N. OAKLĖY AVB.. COLUMBUS. OHIO, sako: "Mano ink
stui neveiku kaip reikiant ir strėnų akaudėjinitM vertfi Jauslia pavargusiu ir 
kenčiančių. AA turėjau Šlapintis keturiua ar penkis kartus kiekvieną naktį. 
Galvos skaudėjimai ir kvaituliai užtemdė mano, regėjimą. Mano spėkos nyko 
ir aft visai prastai jaučiaus. Doan’a Pilis pašalino visus mano pakrikimus".

[Pacific and Atlantic Photo] 
MARY C'ARR >

BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

Prasta nugara tankiui įspėja 
pakrikusius inkstus

> • .
A R jus vargina nuolatinis strėnų 

pūslės įdegimas ir ke- 
Jei taip, tai susidomėki- 

savo inkstams sft

pos nuvežė $5.00. ir daye gerus 
Todėl butų neblo

giausi^, kad visi savuosius taip 
atjausti) kaip atjaučia šie 
kliūbieČiat Rakauskai, Lau- 
riuai, Mo^geriai, JesaiČiai.

Klintie lis.

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom j justi namus 

3700 S. Spaulding Avė.
. Tel. Lafayette 2584

KAREIVA
Valley Products 

Šviežius kiaušinio 
ir sviestą

Prof. M. Biržiška už 
susiartinimą su pa
vergtosiomis tauto

mis

reitų”. , - ’■? • •*;
Jei sergą neuralgia ar neuritu, jie pasi 

tiki gėriau Jaustis sekanti rytą. ,
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingą . 

skausmą. Bereikalingą dėlto, kad yra--' 
antidotas. Bayer Aspirin visada greitai 
pagelbsti nuo visokių skausmų kuriuos 
mes sykj turėdavom perkąsti. Jei skau
smas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo priežasties. '

Jūs išvengsite daug skausmų ir nesma
gumų per daugumą vartojimų Bayer As- 
Sirin. Apsaugok save pirkdamas tikrus,

layer yrą saugus Visada tas pats. 
Visose aptiekose. , ■ '!

BR1DG E PORT nNITTING 
SHOP

Parduodam svetelius savo darbo pigiai
F SELEMONAVIČIUS. Sav.

504 W. 33rd St
TeL Victory 3486

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted SL
Tel. Victory 2477

tiereikaling 
Skausmas!

Kai Jcurie skausmą laiko butinu.
ŠaltĮ jie leidžia , “persirgimui’’. . 
Jie laukia kad galvos skausmas

Keturi įetkmingiausi ^Amerikos lietuvių laikraščiai j— “Naujienos”, “Dirva”, 
“Vienybė” ir “Amerikos Lietuvis”, — susitarę rengia didžiausią Ekskursiją Lietu
von kokia kada yra buvus. Patyrę laikraštininkų palydovai prašalys visus jūsų 
rūpesčius kelionėje, kaip su dokumentais, taip ir bagažais, Klaipėdoje pasitiks 
Speciališki Komitetai ir be jokio vargo ir bagažų kratos praleis ir sutvarkys kelio
nę Lietuvos geležinkeliu ar busais į jūsų kaimus ir miestelius.

Be atidėliojimo kreipkitės prie Naujienų arba savo artimiausio agento dėl 
informacijų. — Užsisakykite kambarius iškalno. Lietuvos piliečiai, kurie nežinote 
laivo vardo ir. dienos atvažiavimo, privalo tuoj aus 
butų <užtektinai laiko sujėškoti rekordai įvažiavimo 
mito šugryžimūi. — 7“

vHIKIGAGI BANKER

2342 S. Leavitt St.
I rl ( anai 11>78 tr 1679

Universal Millinery 
Shop

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

3341 South Halsted St.

Filmų aktorė, paprastai vaidi
nanti “motinos” roles. Dabar 
ji kreipėsi J federalini teeismą 
Los Angelese, prašydama pa
skelbti ją bankrotu, nes nega
linti skolų Išsimokėti.

didelių korporacijų advokatai 
ir jie žiuri, kad jų korporaci
jos visuomet gautų pirmeny
bę ir naudą. Vadinasi, valdžia 
pirmučiausiai tarnauja dide
lėms korporacijoms. i.

Šią šalį valdo magnatai ir 
ką tu jiems padarysi. Jie dar 
ilgai, valdys, o darbininkai ir 
vidurinė klasė žmonių dar il
gai skurs.

— Antanas tfymontas.

Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko .Monoaceticaciąestčr

Amerikos Jungtinių Valsti
jų gamta yra turtingiausia vi
same pasaulyje., Kiek čia ran
dasi žemėje. įvairių gerybių, 
tai niekur kitur tiek nėra. .

Pavyzdžiui, nelabai senai 
tapo atrasta Texas valstijoj 
naturalis gasas. To gaso yra 
kiek tik nori. Rodosi reikėtų, 
’ ad Jungtinių Valstijų valdžia 
turėtų paimti savo globon tą 
f mfos turtą. Vienok taip nė- 

Jau privatinės kompani
jos visu smarkumu puolė prie 
o naturalio gaso ir. paėmė 

kąntrolėn.
oc nuėstas irgi turės 

ų naturalį gasą. Insull jau 
užsakė kur tik galėjo dūdas 
(paipas) ir bus pravestas di
delis tų dūdų tunelis iš Tex- 
as valstijos tiesiai į Chicagą. 
Spėja, kad tas darbas bus už
baigtas 1932 metais;

Ar chicagiečiai tuomet gaus 
pigiau gasą? Reikia abejoti, 
nes šis gamtos turtas pereina 
į privatinės kompanijos ran
kas ir ta kompanija nustatys 
tokias kainas, kaip jai geriau
siai patiks.

Jeigu privatinė kompanija 
gali paimti savo globon gam
tos turtą, tai kodėl valdžia 
negalėtų paimti. Galėtų. Bet 
čia reikia atsiminti,, kad vald
žioje atstovai didžiumdj yra

PETER BARSKIS /
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

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

vųlius, uždirba nemažus pini
gus. Gyvulių skerdyklos irgi 
atsiima savo, bet publika ir 
farmeriai — gyvulių auginto
jai turi nukentėti.

Valdžios 'Agrikultūros De
partamentas jieturi galios gy
vulių' kainų nustatyti, vien tik 
apgailestauja, kad dabar taip 
pigus yra gyvuliai.

Ar valdžia negalėtų gyvulių 
kainas nustatyti? Galėtų! Bet 
reikia atsiminti, kad čia 
kas yra 
rankose, 
vybė šioj 
užlaikoma ir saugojamą^ Dė
lei tos priežasties ir susidaro 
didelis keblumas Jšrišti įvai
rius ekonominius šalies klau
simus. . x

Ekonomistai sako,- kad da
bar turėtų būti pavesta vis
kas ekonomistams sutvarkyti. 
Vienok reikia abejoti ar eko
nomistams teks tas 
atlikti.

Kapitalistai tvirtina 
sistema yra geriausia, 
da didelių pastangų, kad šią 
sistemą palaikyti.' Jie turi sa
vo kontrolėje kariuomenę, po
liciją, miliciją, valdžią, baž
nyčią. Jie dar ilgai viešpataus, 
nes turi savo rankose visą jė
gą. O darbininkai sn^ud^ia.

»—Antanas Žymantas,

skaudėjimas, 
limasis naktį, 
tėl Pagelbėkite 
Doan’s Pilis:

Sėkmingos per daugiau kaip 50 me 
tų. Patariamos visame pasaulyje. Par 
davinėjamos pardavėjų visur. <

Ką tik atvažiavęs į Suvie
nytas Valstijas profesorius 
Mykolas Biržiška savo pirmose 
prakalbose ir atsišaukimuose 
išreiškė pageidavimą, kad A- 
merikos lietuviai, kaip ir Lie
tuvos lietuviai, siektų, susiar
tinimo, su tomis tautomis, ku
rios lygiai kenčia kaip ir/Vil
niaus kraštas, svetimųjų ver
giją ir lykiju įsiekia, kaip ir 
Vilniečiai/ atsiyądavimo ir lai
svės. . r . .

Brooklyne prakalboj prof. 
Biržiška pasakė “Svarbiausiu 
Vilniui Vaduoti Sąjungos "ūž- 
.daviniu 'yra teikti Vilniaus 
lietuviams, medžiaginę ir mo
ralinę. p,dramą, taip gi vesti 
lietuvių tautos, orientaciją į 
bendrą, artimai suglaustą vei
kimą su tautomis, kurios ly
giai kenčia Varšuvos impeHa- 
lištų priespaudą kaip ir Vil
nijos ir kitų lenkais okupuotų 
Lietuvos kraštų gyventojai... 
Pirmoje vietoje gerb.' prele
gentas pažymėjo gudus ir uk- 
rainus.

Savo laiške kolonijų lanky
mo reikalu (Žiur. “Naujienų” 
šeštadienio num.,) prif. Biržiš
ka be kitko rašo:”

“Kelius savaitės, kurios 
man teko gyventi ir pasidai
ryti Ncw Yorke, įtikino mane, 
jog ir Vilniaus darbas Ąmęri- 
rikoj eina panašia kryptimi, 
kai]Y ir Lietuvoje (pavyzd.,

RCIIEK & CALIFORN1A 
SUl’ER SERVICE 

•muh pa’ 
• >P1 I LIS Sav 

4050 Archer Avė 
Tel Lafayertr 5019

as Pas Sava
* \ . < 

ako biznieriai

VitkŠnieČiai 
lapkričio mėnesį ir nuo to lai- pietus, 
ko ajilankytas Antanas Bacevi
čius sakėsi daug esąs sveikes
nis, nes tadtt kliubieeiai pali
ko $15.00 ir dar gerus pietus 
davė, o dabar kliubiečiai tai-

i, olilan VVel 
Laundry ( o. 

Mint lietuvių AalbvkL 
(biiagoj*

3 S. Kėdžių Avė
Te) Prospeci 393 9

V1S- 
privatinių žmonių 
) privatiška nuosa- 
‘ šalyje yra šveplai

STAR DUST Copyright Midwcsi Feature Service)

Vįekšriiečįų Kliubo nariai 
aplankė Oak Foreste savo pa-j 
rapijonus, kurie netekę svei-' 
katos ten randasi ir jau sy-' 
kį nevežė paskirtą dovaną 
nuo pernai vasaros laikyto iš
važiavimo mi&kuoše uždarbio, 
'per gerai prijaučiančius savo 
brolius, kurie ir šį »metą * yra 
pasirengę laikyti tam pana
šius išvažiavimus tik dėl to
kių savo draugų, kurių niekas 
neaplanko ir neduoda bei ne
parodo gailingumo. i

Kuomet žmopės patys to
kiame padėjime nėra patekę 
ir nežino kaip tie jaučias kuo
met juos kas nbrs aplanko.

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas — musų 

specialybė

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 1155

M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

>it. minom <r renduoj.im 
ūmus
Halsk d >

Ooan’s Pilis .LS*

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET ■ 

Tel. Kcdzie 8902

6,1931
> Hollandų 
Amerikos :

Linij’os 
laivu

BAYER A8PIRIW
Salicylicacid

>: Vtr,l)< ,, ..imu uHĮtei   .p.—..... — 

į su (ikrainieČi^is ii 
kitais), tai jis nesunklif sųde 
rinti...” < s

_ 1 įvažiavimo. Be toi negalėsite gauti per-
Naujienų ofisas atdaras kasdieną nuo- 8 ryto iki 8 vakaro.

Kreipkitės ypatiškai arba laišku - .

mUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New» 

Publisbed Daily Except Sandąy 
tbe Lithuanian New> Pub. Co.» Ine.

1739 South Halited Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

by

Snbscription Ratu t 
$8.00 per year in Canada 
$7.00 per year outside of Cbicago 
$8.00 per year in Cbicago 

3c per copv B

Entered aa Second Clasa Matter 
Marcb 7tb. 1914. at che Post Office 
of Cbicago. III., ander tbe act of Marcb 
Ird 1879

Naujienos eina kasdien, tiskinanr «ek- 
madienias. Leidžia ‘Naujienų" Bendro* 
rė. 17 39 So Halsted Si.. Cbicago. UI. 
Telefoną* Rooseveli 8500

VMUMByUlU ■IITIBI

Cbicago je —♦ paltas \
Metama --------------- 1-.
Pašei metų *•*• • *-į į n ruiim

Trims mėnesiams —-.......-
Dviem mėnesiams —-
Vienam mėnesini

Cbicagoj per Hneiiotojnss 
Viena kopija — 
Savaitei -----------------
Mėnesiui —............ .......

Suvienytose Valstijose, ne Cbicagoj, 
pahui ‘

Metams ___ ---------- - $7.00
Pusei metų __________________  3.50
Trims mėnesiams .—----------- 1.75

* Dviem mėnesiams ____________ 1.25
Vienam mėnesiai _ _________   .75

Lietuvon it kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ................. ... $8.00
Pusei metų —________ 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus teikia siųsti pairo Monev 

Orderiu karto eo užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
J.5O 

- .75

TRYLIKA METŲ PO NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO

Lietuvos nepriklausomybė buvo paskelbta 1918 m. 
vasario 16 dienų. Bet tuomet Lietuva dar nebuvo ne
priklausoma. Dar dauguma tų, kurie buvo pasirašę po 
nepriklausomybės deklaracija, bandė Lietuvą prijung
ti prie Vokietijos ir “rinko” jai karalių Urachų. Tik 
revoliucija Vokietijoje išgelbėjo Lietuvų nuo tos “lai
mės”.

“Urachininkai”, kaip žinome, buvo tautininkai, ku
rie šiandie diktatoriškai valdo Lietuvų, ir jų padėjėjai 
klerikalai. Nenuostabu, kad šiandie Lietuvoje nėra 
laisvės ir demokratinės tvarkos, kuri buvo proklamuota 
Vasario šešioliktos dokumente.

Lietuvos demokratinę tvarkų sugriovė bendromis 
jėgomis, padarę ginkluotų “pučą” nakties metu, tauti
ninkai ir klerikalai. Dabar jie pešasi tarp savęs, bet 
jie vieni ir antri yra pikčiausi Lietuvos žmonių laisvės 
priešai. 1

Minėdami tryliktas metines Lietuvos nepriklauso
mybės s paskelbimo sukaktuves, Amerikos lietuviai rei
kalauja, kad Lietuvoje butų atsteigth teisėta tvarka, 
kad butų sušauktas seimas ir paleisti iš kalėjimų poli
tiniai kaliniai.

Tiktai kuomet Lietuva vėl atgaus laisvę, tai bus 
galima daryti rimtus žinksnius ir Vilniaus atvadavi
mui. Diktatūros prislėgta Lietuva gali dar, kad kokios, 
ir Klaipėdų prarasti.

Tegyvuoja nepriklausoma, visas savo žemes išva
davusi iš svetimo jungo, laisva demokratinė Lietuvos 
Respublika!

pilsudskiniNkų teroras

Sausio 19 d. Lenkijos valdžia uždarė Lenkijos Ju
ristų Sąjungą, kuriai priklausė visi to krašto advoka
tai, teisėjai, teisių profesoriai ir t. t. Sąjungos centra- 
linė raštinė tapo užantspauduota. 't ’x -

šitą savo žinksnį valdžia pamatavo tuo* kad Juris
tų Sąjunga priėmė rezoliuciją, pasmerkiančią teroro 
darbus Lietuvos Brastos tvirtovėje, tuo, girdi, perženg
dama savo kompetencijos ribas.

Juristų Sąjungos nutarime, kurį valdžia neleido 
paskelbti laikraščiuose, bet kurio kopijos vistiek pasie
kė

tų 
kė

—---------- - ... ....... -*'~*-* ...............
NAUJAS ISPANIJOS DIKTATŪROS KRIZIS “Keleivio” jūbilįejipįo numerio
> x bendradarbiai, mes išmoksta-
Ispa„ij0. ĄM, kabinetas „ gen. Damas, t

Berenguer priešakyje, rezignavo, ir karalius. Alfonsas |ainyg yra t(;da labai pamoki_. 
atšaukė rinkimus į parlamentą, kurte buvo paskirti ko- nantis.
vo mėnęsiool dienai. ■ —r"—

šitą krizį valdžioje iššaukė Ispanijos socialistų ir fašistų PASAKORKA 
respub,Ūkininkų nutarimas boikotuoti rinkimus ir par- ‘ ----- '
ląmentą tol,-kol nebus leistą žmonėms išrinkti steigia- ‘‘Vienybė” paduoda iš kažin 
irtąjį seimą, kuris parašytų kraštui naują konstituciją, kur ištraukta' “žinių”, kad 
Prie šio kairiųjų partijų reikalavimo prisidėjo paskuti- “ministeris” (kuris?)»mis dienomis „et ir k.„se™tyvišH menami, H** 

kai jie pamatė, kad Alfonsas yra labai nepopuleriskaš gi neturėję “karaliaus pa
krante ir prieš jį žmonės 'gali sukilti. ir anglų konsulato vizos.

Karalius dabar gali pamėgint paskirt, vietoje Be- Ir sako, kad tai, “parodo tikrų- 
renguero, naują diktatorių, arba jisai turės nusilenkti jį socialistų veidų visuose kraš- 
Žmonėms ir pavesti steigiamajam seimui išspręsti mo- tuose”, nes Anglijos socialisti- 
narchijos likimą. > / nf valdžia stengiantis “parem-

Uz tai, kad Ispanijos Alfonsas prieš astųonenus Ta juokinga /agistų pasakor. 
metus ‘padovanojo kraštui diktatūrą, tai dabar jisai ka bando įtikinti pubjiką, kad 
galt netekti sostp. . . socialistai esu respublikinės re-
-------- ----------- ,....................;—-t--------------------- —-------------- voliucijos, priešai ir monarchi- 

"" 1---- | klerikalus imtis kulturinio dar- jų gelbėtojai. Tečiųus iš jos
k v | bo. šiandie daugelis žmonių neva “žinios” perdaug aiškiaiApžvalga | tų visai užmiršta. Bet yra fak- kyšo noras pameluoti, idant Į, ■ *7 J tes, kad jeigu ne progresyvė, jų kas nors tikėtų. Pas jų išei-

ypač socialistine, spauda, tai hė, ‘ kad Anglijos /ministeris 
da ir dabar musų prabaščiai ir pasitinka- atvažiuojančius ke- 
vikarai savo klebonijose snaus- leivius ir peržiuriheja jų po- 
tų, kaip jie, kad snaude prieš pieras, o Ispanijoje karalius 
25 metus, tenkindamiesi “be,- duoda pasus, 
dievių” iškeikimu per pamoks
lus. » . I

TeČiaus ta žiauri klerikaliz
mo kova prieš laisvos minties 
žmones ir socialistinius laik
raščius padarė, be abejonės, 
nemažos įtakos ir į antikleri- 
kalinį judėjimų.? šiame judėji
me irgi atsirado žiaurumo ir 
kraštutinybių, nes daugelis už
sikrėtė fanatizmo dvasia nuo 
klerikalų, su kuriais jie kovojo. 
Tokiu budu atsirado pas mus i 
bolševikai arba komunistai.

Bolševikai faktinai vartoja 
visas, tas priemones kovoje su 
savo idėjiniais priešais, ku
riomis kitusyk stengėsi ^sunai- 
kihti socialistus klerikalai. Jie 
nesidrovi savo priešus begėdiš
kiausiu budu šmeižti, . skelbti! 
jiems asmeniškų neųpykantų, 
kurstyti prieš juos savo šųli- 
ninkus ir' net darytiK užpuoli
mus jėga.. Tikrkų susiorgani-j 
žavus*komunistų partijai, ’ Jjik 
beveik nebūdavo galima socia
listams surengti prakalbų, kad 
sufanatizuota1 bolševikiška galė
ja nebūtų bandžius suardyti 
mitingų; o keletu kartų socia
listai tų fanatikų buvo net ir 
sukruvinti. , | -c
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' Kas bolševikus jungia su 
klerikalais, tai ne tik palinki-j 
mas prie žiaurumo ir smurto 
(nuo tos ligos musų klerikalai 
jau fpe,r paskutinį dešimtmetį 
šiek-tiek pagijo), bet ir ape
liavimas į savo sekėjų jausmus 
ir “moralybę”. Kunigai savo 
priešus kaip bematant apšau
kia / “nedorėliais”, , “paleistu
viais”, “parmazonais” ir t. t. 
O komunistai apie savo priešus 
nekalba kitaip, kaip apie “niek
šus”, “išdavikus”, “parsidavė
lius”/ “apgavikus”, “svolacius”. 
Savo idėjiniems priešams ko
munistai nepripažįsta nieko ge,- 
ro, nepripažįsta jiems net ir 
paprastų žmoniškų teisių. Ko
munistų akyse, jų partijos 
priešas tai koks tai Jyg žemes
nės rųšies gyvūnas, kurį rei
kėtų užmušti, kaip šunį, jeigu 
tik butų galios. Musų maskvi- 
nio krypsnio spaudoje daug]1' 
kartų buvo gana aiškių grasi
nimų, kas busiu tiems “svola- 
čiams”, kuomet “proletariatas” 
įsteigsiu s savo diktatūrų.

Čia yra tas pats'žmogaus 
mens paniekinimas, kaip ir re
liginiam x fanatizme, ? deginu
siam ant laužu “įheretikūs”,lTarybai; o antrasis buvo tik 
tik pridengtas moderniškomis {kaip jis pats sakosi) “painfųr- 
frazemis apie “proletariatų”, muotas”. 4 
^revoliucijų”^ ir t. t* \ .............. . .. ........

Jeigu klerikalai nebūtų davį ATeJO naujas “Kovos” 
pavyzdžio, kad “bedieviui” ga- numeris. Lietuvos socialde- 
gnaįperskelti .užsieny laikrašti?,
^bateųl^ižyti;nuktt^}iMW Galikf& giliti Naujienose” 
^m^P^unuD težIjo.’Vbe^e- " 
vybę”, ’' tai,. pas ' klerikalizmo 
priešus .ngbutų4“atsiradę tokios’ 
rųšies “prolętariato liuosuoto- 
jų”, kaip musų* bolševikai. Tai
gi, studijuojant tų praeitį, ku-

. ............................................................................ .............. ............... ................ "

Apžvalga
i .. .................  I Į II !

“KELEIVIO” JUBILIEJINIS 
NUMERIS

EKSPERTAS EKSPERTĄ PA
SODINO Į BALĄ

“K.” skaitytojų 
kiek persekiojimų 
sutikti iš kunigų, 
ir a^lų davatkų

užsienį, be ko kito sakoma:
“Lenkijos juristai smerkia smurto darbus įr 

neteisėtumus, atliktus Brest-Litovske, ir Teiškia sa
vo pasipiktinimų valstybės įstaigų neveiklumu Ka
dangi Lenkijos Juristų Sąjungai priklauso kaipo 
nariai taip pat ir buvęs Teisingumo ministeris Gar 
ir dabartinis Teisingumo Ministeris Mięhalovskis, 
kurie yra atsakomingi už Brest-Litovsko kalinių 
likimą, tai yra nutarta pasiūlyti Sąjungos Valdybai 
padaryti sprendimą apie šitų dviejų Sąjungos na
rių veikimą.”
Už šitą rezoliuciją pilsudskininkai ir uždarė juris- 

organizaciją. Bet Lenkijos visuomenėje tatai iššau- 
naują pasipiktinimo bangą. 7 /

Kruvinoji Lenkijos diktatūra tuo budu vis aiškiau
parodo savo tikrąjį veidą ir Lenkijos žmonėms, ir už
sieniams. Legenda apie kilnios širdies “dieduką” '(dzia- 
dek), kuris buk tik iš didelės “tėvynės meilės” esąs 
kartais rustus, ši legenda išnyko, ir visi, kas turi akis, 
po Brest-Litovsko baisenybių ir seimo “rinkimų” pa
matė, kad Lenkijos diktatorius yra žiaurus de'spotas, 
kuriam nėra šventi nei žmoniškumo, nei teisingumo 
įstatymai.

Seniaus tik Lietuva, kuriai Pilsudskis išpiešė Vil
nių, žiurėjo į tą diktatorių su pasibiąurėjimu. Bet šian
die prieš jį kelia savo balsą pasauliot tribūnoje ukrai
niečių tauta,Hr pačipje •. .Lenkijoje — 
vergtieji žmonės.5 Teroristinio Pilsų
die neapkenčia milionai. Ginklo jėga jisai dar gali kurį 
laiką išsilaikyti, bet jo nuvertimas yra neišvengiamas, 
ankščiaus ar vėliaus. Ir kuomet tas režimas grius, tai 
bus proga išspręsti ir tuos opiuosius klausimus, nuo 
kuriu priklauso Lietuvos ateitis. 

* * * .‘“i" i • * 1 A
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ni/naus rpą* 
režimo šian-

Paminėjimui savo 25 metų 
sukaktuvių “Keleivis” išleido 
pereita savaitę dvigubai padi
dintų numerį. Jame įdėta dau
gybė pasveikinimų nuo skaity
tojų ir įdomių praeities atsi
minimų. Raudona gija per juos 
eina ta mintis, kad judėjimas, 
kuriam tarnauja “Keleivis”, iš
sivystė tik atkaklioje kovoje, 
daugiausia su., musų klerikaliz
mu.

Daugelis 
pasakoja, 
jiems teko 
“kapucinų”
puses, skleidžiant socialistines 
idėjas ir laisvų spaudų. Dažnai 
vien tik už tos spaudos skaity
mų jie būdavo prakeikiami 
bažnyčioje ir pašalinami iš na
mų. O veiklesni žmonės ir agi
tatoriai būdavo užpuolami sve
tainėse, ir gatvėse it • sumuša
mi. Taip, Detroite, lietuvių so
cialistų, kuopai '191^ inetais 
rengiant prakalbas; • r Špitolnin- 
<ų sukurstyti fanatikai užpuę- 
ė ir baisiai sukruvino plakatu 

dalintojus S. šnaibį, K. Tamo
šiūnų ir Leonų časkauskų (vie
no jų ir atvaizdas įdėtas “Ke- 
eivyje”). Vienas iš socialistų 

kalbėtojų, Jenas Perkūnas, bu
vo žvėriškai sumuštas netoli 
Hoosick Fall, ir jisai da ir šian
die guli suparaližiuotas New 
Yęrko beturčių ligoninėje.

O štai kokių patyrimų turė
jo senas “K.? skaitytojas, 
Adolfas Mizaras:

“1905 metais New Havene, 
Conti., einant man su drg. 
M. Petruškevičium, ant gat
vės užpuolė mus pasiųsti ka
talikų vaikai, kurie svaidy
dami mus akmenimis ir le- 
dais, PctrukšoviČiUi iškirto 
akį.

“1908 metais nuvykau 1 
Pennsylvanijos valstijų. Lie
tuvių tarpe čia viešpatavo 
baisus tamsumas. Aš, kaipo 
‘Keleivio’ skaitytojas, pradė
jau draiigus raginti įkurti 
socialistų kuopų. Parsikvie- 

- tėm drg. Bagočių ir iš 6 na
rių sutvėrėm kuopų. Vienok 

, man toj kuopoj padirbėt nę- 
” teko, nes parėjęs kartų iš 

darbo, visų savo '‘turtų’ (bak- 
sų su drabužiais) radau lau
ke išmestų: Fanatike šeimi
ninkė neleido man net bur
nos nusiprausti. Nakvynę su- 

| siradau pas susipratusį lie
tuvį,’, bet ir tas žmogus bijo
jo tamsios minios, nuo ku
rios gręsė net gyvybei pavo
jus, todėl patarė važiuoti į 
Pittsburghų, Pa.”

■ Bet j^mščia klerikalizmas 
neįstengE sustabdyti laisvo ju-j

w
.galų ‘gale, priversti kovai Apries 
socįAftstų' ir +“bėdie^ią’I;r idėjas 
leisti savo * laikraščius. Taigi 
“Krivio”, “Kovos’* “Naujie
nų” ir iitų socialistinių ir pa
žangių laikraščių skleidžiama 
žmonėse a pš vi eta privertė ir

Neperseniai Kl. Jurgelionis 
surado, kad SLA. komisijos 
elgėsi visai nekonstituciniu bu
bu, darydamos “valsčiaus šū
dų” Pildomosios Tarybos na
triams. Dabar jisai tų sdvo au
toritetingų sprendimų bando 
paremti dar šitokiu pareiški
mu': v

“Musų konstitucijos tėvas | 
adv. F. BraČiulis taip pat 
šį dalykų aiškina, kaip ir aš, 
ir kaip kiekvienas, kurs aiš
kius žodžius moka aiškiai 
suprasti.”
Tai parašyta “Sandaros” 

5-am puslapyje. Bet “Sanda
ros” 7-am puslapyje, tam pa
čiam pereitos savaites numery
je, įdėta ^adv. F. P. Bradchulio 
viešas pareiškimas, kuris skam
ba taip:

'• “Įduodamas interviu ‘San- 
\ daros’ reporteriui, SLA.

klausimu, nieko nežinojau, 
kad tame laikraštyje buvo 
tilpęs Adv. Jurgeliomo 
straipsnis,' kuriame jis sako, 
kad' Komisij ų. tyrinėj imas ir 
sprendimas Devenio-Ažuna- 
rio paskolos reikale esu ne- 

. teisėti. H -
“Aš nenoriu, kad Sanda-

• ros skaitytojai, iš mano pa
reiškimų darant išvadas, ma
nytų, kad aš turėjau tikslų 
prikišti Komisijoms, kad jos 
pasielgė neteisėtai.. Aš skak 
eiau Komisijų suvažiavimo 
protokolų, rezoliucijų ir re
komendacijas Pildoma j ai Ta- 

Į, rybai,. reikale sakomos pa- 
' skolas, ir būnant gerai apsi

pažinęs' su SLA. Konstituci
ja, manau,, kad Komisijos 
jom užduotų pareigų tame 
reikale yra atlikę pilnai pri
silaikant SLA. Konstitucijos

I ’ ' • ' 4 ♦

atatinkamų paragrafų, lie
čiančių jų pareigas.” ?
Tai, mat, kokių dalykų atsi

tinka, “aiškiai aiškinant aiškius 
I žodžius”.

Skirtumas tarpe “musų kon
stitucijos tėvo” ir adv. Jurge
liomo, kuris taip nelaimingaf 
mėgino pasiremti jo autorite- 

| tu, yra tas, kad adv., Bradchu- 
lis pats skaitė Komisijų šuva-! 
žiavimo protokolų, rezoliucijų 
ir rekomendacijas Pildoma j ai

Kaina 10c.
« .............. .....

nrmauiems, vas. ±u,

- IAtlantic and Pacific Photo]

Maj. gen. Smedley Butler (kairėj) ir jo advokatas, maj. Henry 
Levnard, kuris turėjo jį ginti byloj dėl Italijos diktatoriaus 
garbės įžeidimo. Karo teismas gen. Butleriui tačiau dabar 
tapo atšauktas.

Panait Istrati > . .' '

NAKTIS PELKESE
, ‘ -------1.. . . -- ------- -

(Pabaiga)
Baisi vieta pranyko iš akių.
Dabar niauri procesija f jo 

per žemų medžių ir krūmų tank
mę. Varlės, lakštingalas ir žio
gai jau tilo paryčio sapne. Bet 
dar ne visai jie nutylo, ir tuoj 
veversiai bei strazdai pripildė 
čiulbėjimu tyrų ryto orų. Ore 
ir žemėje budo gyvenimas,, ir 
grynaširdiškas j o . balsas kvietė 
laimę, o žmogus žudė, savo nu
puolimu darydamas žemesnis 
už visokį gyvulį.

Dėdei Dimi teko važiuoti pro 
smuklę, kurių laike jo vyres
nysis brolis, turtingas dėdė An
gelas. Dimi nukamuotas su* 
stojo išgerti stiklų degtinės. 
Vyresnysis jo brolis jau seniai 
dirbo savo ūkyje, tvariai iš$i- 
prausęs, akuratiškai. susišuka
vęs plaukus ir barzda, jis vai
kštinėjo be liemenes? statyda
mas savo batarėjų. Dimi įėjo į 
butų kaip automatas, žemažiū
ris Angelas dainuodamas priėjo 
prie brolio Jr bematant atšoko, 
išsigandęs žemėto veido ir kru
vinų Dimi drabužių.

—Nelaimingasis, -kų tu pada
rei? 7'. ' '

Andrienas krito prie , smukli
ninko krutinės verkdamas:

—Jįs... nužudė... kumelį, — 
raudojo jis.

Ir pln>i, žiūrėdamas į žemę, 
patvirtjno; l ’

—Taip, aš, nužudžiau . kume-

milžinišku ugiu ir, susikišęs 
rankas į kišenes, tarė:

—Klausyk, Dimi, aš atiduosiu 
tau savo arklį: jisai ne kuinas! 
Imk jį nors dabar!

Bet tas, visai prislėgtas, net 
nepakėlė savo akių nuo žemės:

—Nereik man tavo arklio,— 
sudejavo jis sukandęs dantis. 
J Gerasife dėdė Angelas, maty
ti, laukė tokio atsakj^no. Ne 
veltui jis* visada atsisakydavo 
nuo jo pagalbos.

Bet jis laikėsi savo:
—Na, neprieštarauk. Jei ne

nori imti mano, aš tau kita nu
pirksiu.

—Ne, laikykis savo pinigus 
sau...

—-Bet kų tu darysi? Juk tau 
reikalingas kitas arklys, kad ' 
galėtum išmisti.

Ir Dimi dusliu balsu sumur
mėjo : 1 * * v

—Kų aš darysiu ? Aš tau pa-' 
sakysiu, kų darysiu: užtaisysiu' 
savo šautuvų kulkomis, kurioj 
mis šaudo stambius paukščius, 
palauksiu šeimininko griovyje 
šalia kelio, kur pravažiuoja jo 
karieta, ir paleisiu porų kulkų 
jam tiesiog į nugarų...

—Ir eisi j katorgų?
—Ir eisiu j katargų...

i “IZ.ro”

“KULTŪROS” naujas nu- ’ 
iheris, naujoviškuose rūbuo
se — tik dabar gautas iš 

, Lietuvos. Kaina 45c. Gau
rių savo atsiminimuose aprašė Rite Naujienose,

< >

Angelas atstūmė vaikų ir iš
šoko už dtirų įsitikinti: jis pa
matė tuščių vietų pakinktuose 
ir vienų arklį, liūdnai nuleidusį 
galvų. ’

Pamažu jis grįžo prie bufe
to, išblyškęs ir tylus, pripylė 
brbliui stiklų degtinės ir išgė
rė su juo. * šis trumpai jam 
papasakoja, kas atsitiko, ir pri
slėgtų balsu baigė:

i —Taip, tai toki dalykai... To
kia jau dalia, matyti... Niekad 
aš nebegausiu tokio arklio... Jis 
da 'nė septynerių metų neturė
ję.. y -V- < ••• .■ ■ ■

( Ir, žiūrėdamas į savo kruvi
nas rankas? pridėjo: 1 # z

—Aš jį galėjau nupirkti, nes 
valgiau tik' rukštynes su actu 
ir tyrę. Aš tokio norėjau... aš 
nemėgstu kuinų.

I Angelas išsitiesė

JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

visu savo

Marųuette Park
TUBUCIO APTIEKA 

2832 W. 63rd St.

’ • Brighton Park
B. R. P1ETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES CORP.

52 E. 107th St,
. / Tel.' Pullman 6950

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon 
p A d u o t i “classif ied’ 
skelbimą ar užsirašyt 
“Naujienas”, kreipkite: 
i artimiausi atstovą.

■* /•



Cįuc^o, I|L

Graboriai

dęs padaryti piešimą.

i

tikIš moterų veikimo
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Lietuvės Akušerės

St.

paketo

Akių Gydytojaiat

agentai

8

Lietuviai Gydytojai

7■'■nt

1724 So. Loomis St.
18 ir Blue Island .ve.
10 to 12 A. M., 2 to 4 
7 to 8:30 P. M.
Phone Fairfax 6353

Vyras, Sūnūs, Sesuo, 
Broliai, Švogeris, Brolienė, 
ir Giminės- . .1

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Lj'Šalie and Madiron Su.) 
Ofiso', Tel Šute 2704, KU

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Repnblic 7868

» ’

John Kuchjnskas
Lietuvis Advokatus 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto* iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 
e

A X

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Th^rapy U Midwife 

i ' > Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
4 — Iš RUSIJOS - 

ęerai lietuviams žinomas per 25 me
tus fcaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris,

Gydo stąigias ir chroniškas ligas vy- 
rų„ moterr 
metodus 
prietaisus.

• . t 
1025 W-

Valandos; nuo 10— 
nuo 6 iki 7:30 vai. 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

ULSKY
Miknaitė 

šiuo pasauliu

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS 

• t ■ \ t

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbų busite užganėdinti

✓Tel.; Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

t - O--------

JOSĘPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

.4631 $p. Ashland Avė. 
Tel. Bonkvatd 2800 

oiktvell St.

Tel.

127 N. Dearborn St
\ Ketvergais ofisai uždaryti.

- --O-.." ■ - 
Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Ot-TOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kanipas 471 St. 
Tel. Boulevard 6487

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI 

11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolpb 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
3 241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

7 iki 9 vakare 
ir Subatos vak

Ser. ir Pžtnyčios vak

-----------------------------------------------------------------

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Mųsų patarnavimas lai- 
dptųyėse ir kokiame rei- 
kale visuomet esti sąži- 
ųinga» įr nebrangus to- 
deli kad neturime iš
laidų /užlaikymui »ky-

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

—o------ ;

Tėlefonas Yards 1138 •

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto  jas
Modernišką Koplyčia Dovanai 

Turiu- automobilius visokieųią reika
lams/ Karina* prieinamą

3319 Auburn Avenue
■,; i

CHICAGO. ILL.

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Pbone Boulevard 7Q42 •

DR. C. Z. VEZELIS 
‘Dentistas

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

1646 W. 46th St.

Telefoną! •

Boulevard 5203 
. . /

Bouįevąrd $4 U

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas

Cicerų 37^

ų ir vaikų pagal naujausia* 
X-Ray ir kitokius elektros

Ofisas įrTaboratorija: ~
. 18th Sfo netoli Morgan St. 

pietų vir 
pakart

Rezidencijos telefonai 
South Shore 2^38. ar Randolph $8Q0

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20' metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave.t 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
„ *npiLJs™s Džiovęs 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų,ligų 

OFISO VALANDOS;
Nuo 10,. iki 12 vai. .ryte, nuo 2 jki 4 
vai. pp pietų ir nuo 7 iki 8:30 yaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų 

? Pbone Midvay 2880

DR. J. J, KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ^ 

2403 W. 63rd St., SuUe 3 
Tel. Prospect lt) 2 8 —

Rez, 2359 S. Lęįlvitt St. Canal 2330 
Ofiso vąlands 2 iki 4, 7 įki 9 

Nedėlioj pagal euęartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofiąas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TĘMPLE BLDG.
77 tf. Wdshington tfc.

tor. Wasbingtpn and Clark Sta. * 
Ofiso Tel. Central 2978

v Namų T4 Hv4e Park 3395

Ofiso telefonas Vlrgrinla 0030 
Rez. Tel Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 Iki 4 ir 
6 -iki 8 vakaro. Nerišliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofiaaa Nortb Slde 
3413 Fraųklin Blvd. 

valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS

’ 342į SbUth Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

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

, ' . ' t

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

. nuo 6 iki 9 valandos vakare

"1.1 . t J? l , L 'L' >1

Tarp Čhicagos 
Lietuvių

-*11"1 ■ .......... i m m i ■■ .... ........

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

VQ5 iy. Ądgme St„ Room 2117 
Tejepbone Randolpb 6727 

Vakarais 2)51 IV. 22nd 5? nuo 6-9 
Telepbooe Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel Repnblic 9600

WISSIG, 
/ * * ■ *• 

PaiaplinUunii 
Seno Krajaus

V IR MOTERŲ 
S iuNEIAGYDOMOSJOS YRA 
, inkstų ir pūstos, umuodijimų 

1 ------------ “’“u»- ;
as.

Paul M, Adomaitį 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414

A.LDaYidonis<M.h.
49J0 So. Michigąn Avenue

Kenwood 5107
VALANDOS: -

nuo 9Jki, 11 .valandai ryte:
• nuo 6 iki • 8 valandai (vakarė 

apart iventadiento it kėtv&ta4imio.
—*' ...................■!■■— ■■■ —y.     —

Ofiso ir R^z. Tel. Boulevard 5913 

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3, po pietų ir 
i nuo 6 iki 8 yal. vakare. 

Rez. 3201 South Wallace Street k

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

J. • Lulevičius 
GRABORIUS tR 

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

k deęniška ^pply^ia 
VęltUl.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, 111.

Tel. Victory ,1115 
*■». ’/vaj;—.-r*...... .

J. F,RADZIUS
Laidotume patarnau
ju Įrefiau’ įr pigiap, 
negu kiti todeĮ, kad 
priklausau prie* gra- 

bą ųditbpt??. 
OFISAS: • 

668 W. 18tb Street 
Tel, Canal 6174 

SKYRIUS:'

■ ' ' r < '

B U T K U S 
Undertakiug Co.

P. B. Hadley Lic. > • 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Ter ęųnal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Jesejiųniutę laidos 
šiandie Wauke- 

ganė

z / ' 
maisto įstaigoms kurių tarpe 
šios lietuviškos:

Alex KupŠąs, 3322 S. Mor
gan St.; Čandy & Pop.

Anna Vaitkus, 332$ Auburi| 
Avė.; Candy, Pop ir kt.

Agnęą Gręcas, 3302 S. Hal
sted St.; Cąųdy & pop.

Sylvesfcr Milinis, 3404 Sp. 
Union Ąvę.; Milk, , Grocery, 
Pop ir kt.

Šiomis dienomis tragingai 
žuvusį aų|omobilįo akcidente 
chicagiečiams mylima dainį- 
ninkė, p-lė Violeta Jeseliuniutė 
buvo išvežta pas tėvus į Waib 
kegan, kur bus palaidota šian
die pirmadienį.

Į laidotuves važiuosią dau
gelis chicagiečių.

priimti vien- 
Auditorijos 

raportą? Iš 
kad Audito-

Lietuviij Moterų Draugijoj 
Apšvietos mėnesinis susirinki
mas įvyko Vasario 3 dieną, 
Sandaros svet.

Sekretorė A. Bpčinskienė 
perskaitė nutarimus iš pereito 
susirinkimo; liko 
balsiai. Komisija 
bendrovės išdavė 
raporto pasirodo,
rijos stovis vis gerėja.

Bunco party rengimo komi
sija išdavė raportą: svetainė 
yra paįmta Chicago Lietuvių 
Auditorijoj, Kovo 8 dieną.

Knygė, A. Baronienė išdavė 
raportą kas link skaitymo 
knygų. Žinoma, moterys kny-

Knygė M. Baronienė išdavė 
gų daug neskaito, ale vis ne
kurtos skaito. Prisirašė prie 
draugijos šios ponios: Jeva 
Linkonienė, • Ona Manzonienė, 
Ona Bukauskienė, Marijona Zo- 
ris, panelė Milda Baronaitė.

Ponia M. Zolpienė laikė 
trumpą paskaitą apie namų 
ruošą, ir papasakojo - keletą 
gražių juokų, kas paįvairino 
susirinkimą.

Ant toliau nutarta turėt 
kas kiekvieną susirinkimą po 
trumpą paskaitą, įvairiais klau
simais. Prelegentės bus, drau
gijos narės. .Tai yra pagirtinas 
darbas, mums lavintis 
kia ir niekad nepervėlu. 
vavo susirinkime narių 
svetainė.

Sekantis susirinkimas 
Kovo 3 d. Kurios norit
rašyti į virš minėtą draugiją, 
meldžiu ateiti ir prisirašyti.

—A. M—nė.

--------------- -------- v

žuvo 17,000,000 gyvybių 
dėl prietaro

- Ma^garet Sapger, pasauliui 
žinoma gimdymo kontrolės 
advokatė, Washingtone kalbė
jo senatorių teisių komisijai 
apie reikalą įvesti gymdymo 
kontrolę ir apsaugoti motinų 
ir kūdikių sveikatą >r gyvybę, 
šeimynos laimę ir sočialį ger
būvį. Sepątprius GilJett : iš 
Mass.’ yra įnešęs bilių, kuriuo 
butų leista atspausdinti ir 
plątinti literatūrą, pamokinant 
kaip apsisaugoti nereikalingo 
vaikų dauginimd, ir dėl to 
biednystes, žiaurumo ir ligų.

Mrs. Sąnger statistikos žinio
mis įrodė, kad dabartinis įsta
tymas, kuriuo yra draudžia
ma pamokinimai apie gimdy
mo kontrolę, kainavo šiai ša
liai apie 1,500,000 motinų ir 
15,000,000 kūdikių gyvybių, 
kurių dauguma buvo gimę į 
sunkias, nelauktas sąlygas. 
“Mes reikalaujame motinoms 
teises gauti tinkamas moksliš
kas instrukcijas kurios padėtų 
kontroliuoti šciinynos didumą, 
atsižvelgiant į motinų sveika
tą, tėvų uždarbingunią ir vai
kų ateitiį”, ji kalbėjo ir kriti
kavo dabartinę padėtį, kaip 
hipokriziją, preitaringuiną ir 
išsisukinėjimą. Mrs. Sanger 
yra palaikoma daugelio gar
sių mokslo žmonių ir net dau
gelio liberališkųjų religinių 
sektų.

Senatorius Deneen 
važiavo

Smarkiai išėjo prieš Thomp- 
sono ir Lyle koliones

rei- 
Daly- 
pilna

ivyks 
prisi-

CHICAGOS 
ŽINIOS

Sveikatos statistika
Sveikatos Dept. gydytojai 

pernai metais aplankė 7,000 
atsitikimų, kur padarė tyri
mus įtariamų limpamų ligų.

Chicagai kasdien tiekiama 
pienas iš 7 valstijų; pienas 
prižiūrimas Sveikatos Dept.

Čhicagos Sveikatas Dept-as 
užlaiko tris liginines limpa
moms ligoms, Contigious 
Disease Hospitąl, Isolation 
Ifospital ir Iroųuois Memorial 
Hospitąl.

Kiek laiškų štampų suvarto
jo Sveik. Dept. pereitais me
tais. Po 2 centu -— 1,150,000; 
po 1 centą 96,600; po pusant
ro cento 128,400; po 5 len- 
tus 13,200; po 10 centų 13,200; 
viso 1,401,000 štampų.

Naujos lietuvių krau 
tuvžs

Per vasario pirmą dalį 
Sveik. Dept. suteikė licencijas

nors . Chicago yra mačiusi” f mirdamas jis pasisakę, , esąs 
jis pasakė apie Thompsono įr bedarbis 'ir pirmą' kartą ban- 
Lylę kojiones k vienas kito 
terįiojinią.

Thompsonizmą atakavo abu 
<lu, Depeęn su Albertu, pa- 
tfęik§dami, kad teisėjas tyje 
Jr jo visi dabartiniai rėmėjai 
yrą tie p gtys ..vyrai, kurie ligi 
paskutinių fąkų laikėsi 
Jhortipsoųo ir per jį naudojo
si,. Tąčiad, nežiūrint, kad 
visų trijiį stambiųjų kandida
tų, AĮbertąs atrodo švariaų- 
siąs, jo?progos yrą mažiausios, 
ir kaip ąpytikriai daviniai ro
do, pirmoj vįetpj eina Thomp
son, antroj Lyle įr tik trečioje 
vietpje stovi ĄĮhert. /

Ęprs iš jų ims pirmarinius 
balsavimus, atrodo, kad tas, 
kurs ęhicągiečįamš . / juokės 
dąųgiąu “shpw” parodyti, o 
tokiais “artistais”^ yra 
THompsonas ir Lyle.

Lietuviai Gydytojai .
Pbone Canal 6222

Apiplėšė ,turbut lenkų 
spulką s *

' 1Du ginkluoti banditai už
puolė. Fairfield Loan and 
Building Ąssociation, 2729 W. 
22 st. ir sustatę į eilę tarnam 
tojus,- paėmę $500, tos dienos 
pajamas pabėgo. Tarnautojąi 
buvo Edvin Koundiisky, Ję- 
seph Sterba, Sylvia Smidl. Vie
nas iš. tų banditų buvęs ^atėjęs 
pirm kelių dienų ir k|aųsine- 
jęs kaikurių beprasmių daly*- 
kų- /

Rez. 6600 South. Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

. Ofiso Tel. Canal 0257

DR. r. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL. '

Keturios bombos per 48 
; , - valandas
Pe'reitą ąayaitgalį ląijęe'48 

valandų įvyko keturi bombar
davimai su ląbąi smarkiomis 
dinamito bombomis. Bombos 
daugiausia sprogdinamos prie 
privačių namų. Paskutinioji, 
visų stipriausia s sprogo prie 
didžiulio 65 apartmentų na
mo, 5953-5973 W. Madisop st 
Spėjama, kad tai kokio nors 
tamsaus raketo darbas,

« ■ ............................. '.‘I »■'./ .. ■ 
Čhicagos gekinadtemft 

vakaro kliubas
Chicago Sųp^ąy Ęvąųįąg 

Club kas sekmadienio vakarą 
duoda muzikos programų s Or
chestra Hali. Kopoettąi ątlįę- 
kami vieno žymaus choro, ve
damo Edgar Nelson ir šiaip a t 
skirų dainos,, bei muziHo^ artis 
tų. Įėjimas nemokamas.

.........  ■—T.A'.'."er'.etL:{■ t

N ar ko t ii agentai naudo 
ja nekaltus žmones
Šiomis dienomis įvyko neti

kėtas dalykas, kaip narkotikų 
agentai pargabeno į Chicago 
.$10,0000 vertės morfino vienos 
Mrs. C. A. Harris vardu, ir 
paskiau jai' patelefonavo, kad 
įvykusi klaida ir atėjo 
-atsiimti.*

Mrs. Harris, gavusi 
tą siuntinį atidarė ir

Čhicagos ir viso krašto gy
ventojai yra pasipiktinę -regi
niais, kokius daro dabartiniai 
kandidatai į majorus, išsitarė“ 
senatorius Deneen ką tik at
važiavęs į Chicago, remti savo 
kandidato Alberto. “Jie ma
no, kad mes esame koks nors 
barbarų būrys, kad galime 
žiūrėti į tokias komedijas, — 
šlykščiausias, kokių tik kada

LUCIJA 
po tėvais

Persiskyrė su 
vasario 14 dieną, 3:30 valandą 
po piet 1931 m., sulaukus 35 
metų amžiaus, gimus Mažeikių 

tapskr..‘ Židikių parapijoj, Pakvi- 
stės kaime. Amerikoj išgyveno 18 
metų. Paliko dideliame nubudime 
vyrą Antaną, sūnų Antaną, sese
rį Albertiną, švogerį Joną Dišius 
ir du broliu — Joną ir Juozapą 
ir brolienę Domicėlę Miknius ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 7224 So. Mozart St. -

Laidotuvės įvyks utarninke, va
sario 17 dieną, 8:00 va|. ryto 
iš namų į Gimimo Panelės Šven
čiausios parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingų* pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus nu- z 
lydėta į Šy. Kazimiero 'kapines.

Visi a. a. Lucijos Ulsky gi
minės. draugai ’ ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti * jai pas
kutinį patarnavimą ir Atsisveiki
nimą. x
> Nubudę liekame, 
/ Vyras, Sūnūs, Sesuo,

' Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA
3103 S. Halsted 

Telefonas 
Vięrory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

• Office 
kamp.

Valandos: 
B 

Res.

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

A. M0NTVID, M. D.
1579 Miltvauket Avenue, Room 200 
,Kampas Nortb Aye. ir Dameo Avė

Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.
Tel. B^unsvoich 49$3

Namų telefonas Brunsivick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diatbermja

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

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

Netoli 46tb St * Chicago. 111

Rezidencija Tel Midway 5512 Ir 
W(lmett» 195

Ralph C. CupIer.M.D.
CHIRURGAS

Oakley <r 24 St Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Kervergair 

1 iki 8 vai. vak.. Utaminkais ir 
Pėtnvčiomis 1 iki 4 v. v

KAZIMIERAS DUGNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 14 dieną, 8:00 valandą 
ryto 1931 ių„ sųląukęs 35 im
tų amžiaus, gimęs Kauno red., 
Rokiškio apskr., Pandėlio para
pijos, Eidžipnių kaime, t A «

Paliko dideliame nubudime se
serį Zalubienę ir švogerį Juozapą 
Zalubą ir gimine*.

Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
S. Hermitage AVe.

•Laidotuvės įvyks utarninke,, va
sario 17 dieną, 2:00 vai. po piet 
iš Eudeikio koplyčios bus nuly
dėtas į Tautiškas ’ kapines.

Visi a. L. “_ _ Z „
giminės, draugai. įr pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami ‘ 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku-.

netikė- 
radusi 

daugybę roliukų, pamanė, kad 
jai kas nors saldainių (mint 
ęąndy) ‘ atsiuntė, ir jau žadė
jo duoti vaikams, bet, laimei, 
nuėjo 
klausti, 
nuodai.

pas aptįekorių pasi- 
ir tąsi .ištyre, kąd tai 

Tuojau pranešta po-' 
bet tuo įarpu atėję 
paketą atsiėmė.

Bedarbis, banditas, 
. įnišišovė

Pagnutas po nepasisekusio 
“holdupo” ant 3421-W. Nortb 
avė., plėšikas Louis Tbppel, 
persišovė sąų galvą. Prieš

JURGIS PATAMSIS 
l t • .

vPersiskyrč su šiuo pasauliu 
vasario 14 dieną, 4:00.\ valandą 
po piet 1931 m., sulaukęs 39 m. 
amžiaus, gimęs Anykščiu parapi- 

z jos, Indroniškio miestely, Pane
vėžio apskr. Paliko dideliame 
nulįudime moterį ĮCatęrįnąl brolį 
Pranciškų, švogerį Adomą Ma- 
čiukčną ir švogerką- ir švogerį 
Petrą Maceliuną ir Švogeęką ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 7151 
So. WashtenaW Avė.

Laidotuvės įvyks vasario 18 
dieną, 8:30 vai. ryto iš namų į 
Gimimo Panelės Švenčiausios pa
rapijos bažnyčįą. Kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. /

Visi a. a. 'Jurgio Patamsis gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami ' dalyvauti 
laidotuvėse, ir suteigi Jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulįudę liekame.
Motėrįs, Brolis, švogeriai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grave
rius Lacbavich, Tel. Roosevelt 
25’15.;, ' '•

a.- Kazimiero Dugnas 

____ jami dalyvauti 1 

tinį patąrnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdime liekame, 

1 Sesuo, Š vogė ris ir 
Giminės. , 

' • '■ •.

Laidotuvėse patarnauja gra
rius Eudeikis,* Tol;' Yards 1741

Pbone
Hemlock 9252 

/ j

Patarnauja- prie 
{įrodymo. duodu 
massage. eleerrie
-Teatmeni/ ir tnag- 
oetic blankets ir 
t. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

...L-

rahoriai
DR. VAITUSH, OPT.
Į.IETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palėngvins akių įtempimą, kuris esti 

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

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

*• 1

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
' kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki
Nedėliotais nuo 10 iki 12, 

|| o-,...... —

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIROL

LIETUVIS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez Tel. Drexel 9191 (

DR. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

' Spečialistąs moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St.. Chicago' 
| arti 3.1 tb Street
Valandos: I—3 po pietų. 7—8 vak 

Nedėliomis ir iventad 10—12 dieną

Advokatai

Lafayette 4146

ryto

(Cor. La i

9 iki 11 valandai 
6 iki 9 valandai vakaro

Valandos 
Olis—Utarn.. ’ Ketv 
Vasalle—Pan..

K. GLGIS
/kDVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kervergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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 0098

Dr. A, P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel,. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki ? vakaro. 
Residence Pbone Hcmlock 7691

J. P. WAITCHIS 
Lietuvis, Advokatas

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

52 East 107th SL
kampas Micbigan Avė

Pullmai) 5950—namų Poli. 6377 
Miesto ofise pagal sutarti

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Centrąl 639p VaL 9—4 
Rezįdenęiją' 6158 S. Tąlman Av 

TęL Prospect 3525

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš ’
GYDO VISAS LIGAS Vi 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSĮO 
SpedaHškai gydo ligas pilvo, pląučių, 
kraujo, odos, ligas, žai ’ 
mus nugaroje, kosėjimą 
Jeigu kiti negaišo jus 
jis jums gali padaryti, 
tuksiančius ligonių, 
nuo 10 ryte iki 1 vai.
4200 Węųt Si

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

* •
• v

•• •
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Šiandie Lietuvos Nepriklausomybės Apvaikščiojimas
■ . • ■ ■ ' ■; "; :

i -i —• ■ ■ i  — ...••■ /

Nuo 6 ligi 9 valandų vakare. Lietuvių Auditorijoje

Dalyvauja trys lietuviams artimos draugingos tautos
----------- ----------------------- ;- -—-- - ’A .

Didelis smagumai.

Pypkės ir
Cigaretu

tojų

APVAIKščIOJIMO LAIKAS
Kadangi Auditorija yra gauta tik ligi 9 valandų, 

ne vėliau, todėl Lietuvos Nepriklausomybės apvaikš- 
čiojimas įvyksta nuo 6 vaL 1igį 9 vai. vakaro. Prašomi 
nesivėlinti, nes programa prasidės taip greit kaip tik 
galima. Auditorijos svetainė bus atidaryta lygiai 6 va
landą. /'

Įžanga visam vakarui tik 25 centai. Jokių rinklia
vų nebus.

APVAIKŠČIOJIME DALYVAUJA
J. M. Ullman’is, Latvijos Konsulas Chicagai; pasakys 

progai pritaikintą prakalbą
Kitas prakalbės p. John Anderson, Chicagos latvių 

kolonijos veikėjas ir organizatorius.
Ir.ž. Stepan Kuropas, Ukrainiečių veikėjas, “Uk

raina” laikraščio redaktoriaus padėjėjas, ką tik nese
nai grįžęs iš Galicijos ir savo akimis matęs' Pilsudskio 
“pącifikacijos” darbus Lenkijos pagrobtose šalyse.

Juozas Voronko, Baltgudžių Tautinės Asociaęijos 
Amerikoj Prezidentas, “Bieloruska Tribūna” ir “Uk
raina” redaktorius.

Pijus Grigaitis, “Naujienų” Redaktorius.
D-ras Andrius Graičunas, didelis draugas Lietuvių, 

Baltgudžių, Ukrainiečių susiartinimo idėjos.
Adv. Kazys Gugis, pirmininkauja iškilmėms.

MUZIKALĖ PROGRAMA
Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn; pilname sąstate, 

vadovaujant direktoriui Charles 1 Steponavičiui.
Ukrainiečių Dainos Draugijos Choras “Bojan”, pil

name sąstate, vadovaujant prof. Eugenijui Karolyšin.
Baltgudžių Baletas, režisuojant Baleto Mokyklos 

Direktoriui Mykolui Darkavičiui.
Leonardas Brunvaldas, Latvių tautos dainininkas 

ir artistas.
Mikas Jozavitas, Birutės Vedėjas, žinomas pianis

tas. —

UKRAINIEČIŲ CHORAS “BOJAN” DALYVAUJA 
IŠKILMĖSE

Prof. Eugenijus Karolyšinas
Ukrainiečių Dainos Draugijos Choro “Bojari” 

Direktorius
Šis Choras yra garsus Chicagoje ir. apylinkėse kaip 

savo originalėmis dainomis taip jų puikiu išpildymu. 
Choras susideda iš 50 dainininkų, kurie visi dėvi tau
tiškus ukrainiečių kostiumus. Choras bus Lietuvių Aū- 
zlUnvUAl ltrrrio-5 7 imi XI ■ >. Iditorijoj lygiai .7 vai. šį vakaru.

Mikai .2
r

.. I •
■>

BALTGUDŽIŲ BALETAS DALYVAUJA IŠKILMĖSE

i

CLASSIFIED ĄDS-I

PRANEŠIMAI

jas.

i

BALTGUDŽIŲ SUSIVIENIJI
MO PREZIDENTAS DALY

VAUJA IŠKILMĖSE

Mea 

vuntimtu mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Hnance Corporation 
of Illinoie 

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedžde Avė.

Metinis Chicagos Lietuvių Auditorijos 
Bendrovės . Akcijonierių susirinkimas 
įvyks trečiadieny, vasario v 18 d., 1931 
m., Auditorijos Svetainėje No. 2, 7:30 
vai, vak., 3133 S. Halsted St. Akci- 
jonieriai. ateidami susirinkiman turi at
sinešti pakvietimo laiškus ir savo akci- 

—. Kviečia
J. P. Etvald, seįcr.

. r">

Lithuanian Repub. Organizacijos 
Kliubo 1 1 tvardo, kartu su Bridgeport 
Lith'. Political and Benevolent Kliubu 
susirinkimas įvyks vasario 17 d., Lietu
vių Auditorijoj, 8 vai. vak., nes Ažuko 
svetainė dėl mus pcrmaža.

Jos. M. Ažukas, organizatorius 
? -- <>-------

M.- Yozavitos, “Birutės” vedėjas ir mėgiamas Chicagos 
lietuvių pianistas, šiandien vakare dalyvaus Lietuvos Nepri
klausomybes apvaikščiojime. - ; ■ . ‘

Finahciafi
Finansai-Paskolos_____

PINIGAI
•žolinam nuo $50 iki $300 

Neima m komiso

Business Service
Biznioi r - - -

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

Educational

MOKYKIS BARBERYSTSS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del iufor- 
■nacijy šauk aria rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE.

672 Weat Madison Street
%

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
kny Rvedybtės. stenosrrafiios. ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai rreitai užbaigiama 
oradini mokslą i devynis mėnesius; 
iugštes ii mokslą i vienus metus. Ame
rikos lietuviu Mokykloje lau tuks- 
'ančiai lietuviu išrijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir iumh padėsime 
įsigyti abelna moksle. Savo būvi žy
niai pagerinsite, kai busit abelnal ir 
>«ose mokslo šakose ansišvietą

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. ILK

de

Lina Havryhik ir Ivari Hotovčak
•i ■ ■ . ..

’ ...... '?■ — ...

Porelės šokėjų iš 8 Baleto Mokyklos grupės, kuri 
visa dalyvauja Lietuvos Nepriklausomybės apvaikščio- 
jimo iškilmėse. Baletui režisuoja p. Michaylo Darkovič, 
baltgudžių ir ukrainiečių liaudies šokių ^mokytojas.

Šokėjų vardai yra SJava Marčuk, Ivan Hotovčak, 
Mykolą j Matviič, Kateryna Kračkivska, Maryja Švedą 
ir Lina Havryluk. . ' -

Atliks šiuos šokius: “Hopak”, “Kozak”, “Kozačok”, 
“Holub”, “Čumak”, “Gontą”.

dvi neva

- J, M. Ullmanis, Latvijos Konsulas
Latvija yra Lietuvos ne, tik ^greįirpoji* kaimynėj 

bet ir artimiausioji giminaitė, nes Lietuvių ir Latvių 
tautos yra neperseniausiai išsiskyrusios į
atskiras tautas, bet ir kalba ir papročiais ir budais te
bėra artimai susirišę, ir jau Lietuvoj bet Latvijoj pa
tys gyventojai kas kart arčiau glaudžiasi kaip bend
rais ekonomiškais taip kultūriniais ir tautiniais klau^ 
simais. Mums labai miela, kad ta pati artejijnp ir drau
giškumo dvasia prasideda čionai pas mus, atskirtus 
nūo gimtinio kamieno. Gerb. Konsulas išreikš .savo 
mintis trumpoje prakalboje ši vakarą Lietuvių Audito
rijoj. • • ' . 'uu ’

Juozas Voronko '
' Amę^lkos Baltgudžių Asocia- 

cįjos Prezidentas ir Baltgudžių 
bei Ukrainiečių laikraščių Re
daktorius, nuo jaunystės dienų 
idėja ir darbu atsidavęs lietu* 
vių tautos draugas, buvęs pen
kiuose Lietuvos Ministerių Ka
binetuose Ministeriu Baltgudi- 
jos Reikalams Vilniuj ir Kau
ne, dabar dirbąs jau 7 metai 
Amerikoj savo tautiečių susi
pratimui ir laisvei. Kalbės Lie 
tuvos Nepriklausomybės ' ap 
vaikščiojimo iškilmėse šį vaka 
ra

Inž. Stepan Kpropas
• žymus darbuotojas už savo gimtinio krašto Ukrai 

nos atvadavimą iš, svetimųjų vergijps; čionai.: dirbąi 
žurnalistinį ir publicistinį darbą tarpe Ukrainiečių ko
lonijų. Kalbės Liėtuvos Nepriklausomybes apvaikščio
jime šį vakarą Lietuvių Auditorijoj.

Inž. Kurėpas yra gyvas liudininkas visoj Chicagoj, 
kurs pats savo hkimis matė ir pats patyrė lenkų žvė
riškumus, kokius jie daro su savo pavergtais Ukrai
niečiais Galicijoj ir. kitur. Ponas Kuropas visai nesenai 
grįžo iš Galicijos. Jis turi daug draugų tarpe visų Len
kijos pavergtųjų tautų ir lygiai tarpe Vilnijos gyven
tojų. Jis yra.didis lietuvių draugas. Inž. Kuropas pa
vaduoja Dr. Vladimirą Simanovičių, žynių, seną lik? 
rainiečių veikėją, kurs buvo^ maloniai pasižadėjęs pats 
kalbėti šį, vakarą musų iškilmėse, bet apsirgo ir ran
dasi ligoninėj. 9 * ; J / i.^U

r ■< S; 
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Lietuvos Nepriklausomybė kaimynų 
spaudoje

Lietuvos Nepriklausomybės ap vaikščiojimo iškil

pražuvęs
Daugeliu pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

' TAI yra piuku jeigu gali taip 
padaryt, jo£ kitiem patiktum.

O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

x Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no-« 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 

" tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che- .

< mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales. — tas sun- 
ku8: uždavinį* pagalios tapo iš- į, 
rištas. ■

... '• Didelė tūba >Listerinfe; dafntu > 
tepalo kainuoja tik 25 centai ; 
gausite per- savo, aptiekoriu.
Lambert> Pharmacal Co^' Saint

ihės, kurios įvyksta šį vakarą Lietuvių Auditorijoj, ra
do širdingiausio atbalsio musų draugiškųjų tautų Balt
gudžių ir Ukrainiečių spaudoje. “Ukraina” ir “Bialorus- 
ka Tribūna” . apvaikščiojimą mini didelėmis raidėmis 
pirmuose puslapiuose ir smulkiau/tekate. Be to vakar 
musų šventė bjuvo paskelbta per Ukrainiečių ,Radio 
valandą iš to ties WEBC, nuo 3:30 ligi 4:30 Vak popiet 
Baltgudžių Radio valanda negalėjo td pat padaryti dėl
to, kad jų valanda bus tik kovo 1 dieną. 7

------- ---------- i---- ------- ------------------- —
LIGONINĖSE IŠBANDYTAS

t
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BARGENAS. Ant bizniavo* gat
vės namelis, reikalinga biskį pataisyti, 
priimsiu automobilių ‘ už pirmą įmokė- 
jirną. Šaukite Republic 1861,-

——O------
CICERO, ILL.

ŠOKIAI-BALIUS
DOVANOS

Rengia
LIETUVOS TAUTIŠKA 

SESERŲ DR-STĖ /
Antradieny,; Vasario

O T? 1^7 1 (lO 1

nouleyard 6520 Rea. Yarda 4401
NORKUS & .CO.

uerkraustpm rakandus, cianus ir vi- 
okius biznius, taipgi 14 miesto i 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W 47th St
CHICAGO

February 17,1931
S. Lukštienės Svet., 

1500 So. 49 Avė. -
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 25c.

Už geriausius lietuviškus šo
kius bus duodama geros da- 
vanos.
v Visus kviečia KOMITETAS.

PERKRAUSTAU rakandus ir prista
tau anglis į bile dalį miesto už nupi
ginu kainą. Šaukit Yards 1797. 
808 W. 33 Place.

REIKALINGAS patyręs bučerninkas. 
Teisingas žmogus. Su mažais pinigais. 
Pirmos lubos. 3360 Emerald Avė. 

* i i— m—b—

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaitė 15-16 me- f 
tų pagelbėti prie namų. Harry Berg, 
3 738 W. 15 St.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambariai, vaiki

nam, merginom ar ženotai porai be 
vaikų, apšildomi, prie paleikio, I. C. 
gelžkelio stoties. 5239 Harper St.

Help Wanted—Malė 
DarMninkn reiki* 

PAIEŠKAU patyrusio, blaivaus bu
ferio.

734 W. 35 St.

Specianetae gydyme chroniškų tr naujų U 
gų. Jei .kiti negalėjo jumis išgydyti, atsllan- 
kykit pae 1 mane. Mano pilnas iSegzamlnavi- 
mns atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS apsi- 
Itnsiu jus gydyti, sveikata Jums eugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas joms skaude. 
po galutino ISegzamiDavlmo—’kaa Jums

■ Dr. J. Ex Zaremba
20 W. Jackson b t v d., netoli State

Katnbirya 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

Business Chance» 
Pardavimui Rirnial

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

PARDAVIMUI groiernė ir bučemė. 
per daugelį metų išdirbtas biznis, su ar 
be namo. 246 So. 13tb Avė. Maywood, 
Illinois. i

la, bot pats pasakys 
yra

St.

Rekomenduojamas dakta
rų ir slaugių. > 

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl motery. 

Kajpo deodorantas <jis 
apsaugo nuo nesmagumų, 
Pardavinėjamas aptiekose.

Lydia E. Pinkham’s 
Sanative Wash

Lydia E. Pinkham Medicina Co. 1 
Lynn, Mau,

1, *+„,

T
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė • 

su mažu namu.
Tel. Lafayette 8780

*- f ♦ t

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui __

REAL ESTATE 
LOANS » INSURANCE 

Perkam, parduodam, mainom namu, 
lotu, farmaa, bizniu visokios rųšies. 
Nitą skirtumo apielinkis ir kur yra U 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
Ir paruptum 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas., .

4425 So. Fairfield Avė.
T*| I.afavevtv A444




