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Lenkai Neturi Agresingu 
Plane Prieš Lietuvą

Taip sako Lenkų užsienių ministeris Za 
tęskis, tikindamas, kad lenkai per am 
žius buvę ir esą "lietuvių draugai”

VARŠUVA, vas. 16. — Au
gustas Zaleskis, lenkų užsienių 
reikalų ‘ ministeris, pasakė se
nato komisijai . užsienių reika
lams, kad dabar jau kuris lai
kas esą vedamos derybos su 
sovietų Rusija dėl nepuolimo 
sutarties.

Zaleskis pareiškė, kad, 
kos interesais, Lenkija yra 
sirašius Litvinovo sutartį,
ria Kelogo-Briando taikos pak
tas tapęs sustiprintas. Tas pa
rodas, kad visoki gandai apie 
tariamas slaptas derybas tiks
lu sukurti bendrą frontą prieš 
sovietus esą niekuo nepama
tuoti.
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Jis taip pat pasakė, kad pa
našus fantastiški pranešimai, 
liečiantys Pamario išmainymą j’ 
Lietuvą, esą negalimas daik
tas. Bent Lenkijos vyriausybe’ 
priejų neprisidėjus, ne tik dėl
to, kad Pamario gyventojai esą 
gryni lenkai, bet ir dėlto, kad 
Lenkija neturinti ne jokių ag
resingų planų prieš nieką, o 
ypačiai prieš Lietuvą, kuriai 
lenkai per amžius buvę ir esą 
nuoširdus draugai.

“Lenkų respublikos sienų re
vizijos klausimo mums visai 
nėra, ir musų vyriausybė nesi-) 
leis į jokias 
jas”, pasakė

ta tema diskusi- 
Zalcskis.

Ispanijos vyriausybę 
sudaryt Alfonsas pa* 
vedė savo priešui

Sanchez Guerra sako, kad tik 
steigiamasis seimas galės nu* 
raminti kraštą

MADRIDAS, Ispanija; vas. 
16.— Noroms-nenoi^ins, kara
lius Alfonsas pakvietė sdvo 
priešą, konservatoriiį kairiojo 
.sparno vadą Jose Antonio San- 
chez Guerrą, kad jis sudarytų 
naują Ispanijos-/ vyriausybę, 
■vietoj praeitą šeštadienį griu- 
vusio gen. Berengueros kabi
neto.

Sanchez Guerra, per dvi valan
das konferavęs su karaliumi, 
sutiko tuojau pradėti pasitari
mus su kitais politiniais va
dais ir šiandie vakarą pranešti 
Alfonsui ’ apie tų pasitarimų 
vaisius. Bendrai manoma, kad 
naujas kabinetas jam pavyks 
sudaryti. /

Nors Sanchez Guerra, aplei
dus karaliaus rumus, nieko ne
pranešė, kokiomis sąlygomis jis 
sutiko stoti valdžios priešaky, 
jis tačiau pareiškė, kad vienin
telis būdas dabartiniam politi
niam kriziui Ispanijoje išspręs
ti, tai tuojau sušaukti -steigia
mąjį seimą ir priimti 
krašto konstituciją. '

Steigiamasis seimas turėtų 
daugiau galios dagi už patį ka
ralių, kuris, jei tik steigiamasis 
seimas susirinks, neturės galios 
jį paleisti. O kadangi respub- 
likiškas sentimentas Ispanijoje 
šiandie yra jau labai stiprus, tai 
naujaja' konstitucija, be.abejo, 
dabartinė didelė karaliaus galia 
bus stipriai susiaurinta.

Sanchez Guerra yra du kar
tu buvęs Ispanijos premjeru. 
Gen. Primo de Riverai patapus 

- Ispanijos diktatorium, jis buvo

naują

&RF1S,i
Chicagai ir apielinkęi federa 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; gali buf 
lietaus ir sniego; šalčiau; stip
rus mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 34° ir 43° F. ' 

šiandie saulė teka 
džiasi 5:24. Mėnuo 
5:32 vakaro.

6:45, lei- 
leidžiasi

Ispanijos dėlto, 
žo-

ištremtas iš 
kad priešines diktaturai.
džiu ir raštu jis nuolat atakavo 
karalių Alfonsą už laužymą 
krato konstitucijos. 1929 me
tų sausio 30 .dieną jis buvo su
imtas Valencijoje už dalyvavi
mą sukilime prieš de Riveros 
diktatūrą ir laikomas kaliniu 
viename karo laive. 1930 me
tų spalių mėnesį jis buvo ati
duotas karo teismui kaip maiš
tininkas. Procesas' buvo slap
tas, ir nuosprendis niekados 
nebuvo viešai paskelbtas, ta
čiau buvo žinoma, kad karo 
teismas jį išteisino. To nežiū
rint, diktatūra atsisakė priimti 
nuosprendį, ir Sanchezą Guerrą 
laikė toliau kalėjime, iki Primo 
de Rivera buvo nuverstas.

500 žmonių prigėrė 
garlaiviui sudužus
KANTONAS, Kinai, vas. 16. 

—Perlų upėje, į pietus nuo Kan
tono, šiandie sudužo į uolas ir 
paskendo vienas kinų garlaivis, 
kuriame buvo viso penki šim
tai žmonųi. šimtas jų prigėrė, 
kiti buvo išgelbėti. '

Nelaimė atsitiko, kinams 
švenčiant savo naujuosius me
tus.

Berlyno darbininkai 
trumpiau dirbs, ir ma

žiau gaus algos
BERLYNAS, vas. 16. —Ket- 

virtis milijono Berlyno meta
lurgijos pramonės darbininkų, 
einant padaryta su . samdyto
jais sutartimi, nuo šio laiko 
dirbs penkias dienas savaitėje 
ir atitinkamai gaus mažiau al
gos. šeštadienis ir sekmadie
nis bus nedirbamos dienos.

Nugriuvęs sniegas už7 
bėrė 5 pašliužininkus
GARMISCll - PARTENKIR- 

OHEN, Vokietija, vas. 16. — 
Nugriuvęs nuo kalno sniegynas 
užbėrė penkis asmenis, kal- 
nuosfe pašliūžomis šlitinėju
sius. Vienas jų atkastas nebe
gyvas, kiti sužeisti. / -i'

Vietoj šventųjų paveik- 
lapeliai

KAUNAS. — Seniau kunigai 
Lietuvoj kalėdodami duodavo 
šventųjų paveikslus, o dabar 
dalina lapelius su kaikurių 
vyskupų paveikslais ir Katali
kų Veikimo Centro ūbaisiais.
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Valdžios rūmai Hastingse, Naujoj Zelandijoj, kurie buvo apgriauti per pastarąjį ten smarkų
/ . žemės drebejimą. '
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lado. nužudytas tris 
negres ir badu mirusį 

niažą kūdikį
NĖW YORKAS, vas. 16. — 

Harleme policija-vienuose negrų 
gyvenamuose namuose rado nu
žudytas tris negres ir badu mi
rusį 11 mėnesių kūdikį. >•

Thelma Scott, 16 metų negrė 
šokėja, buvo paplauta skustuvu,- 
p jos motina, Rosa Scott, 38, 
ir dar viena moteriškė buvo 
pasmaugtos.

Baltgudžių komunis
tų suėmimai Vilniaus 

krašte
Pra-

No. 40
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LIETUVOS ŽINIOS
Lietuvoj per 11 metų 

sudaryta 65,000 nau
jų ūkių

Musulmonas kursto 
arabus sukilt prieš 
žydus Palestinoje
JERUZOLIMAS, Palestina, 

vas. 16. —Grįžtąs iš Londono 
į Indiją indų nfusulmonų vadas 
Shaukat Ali, kalbėdamas vakar 
Haiifos mečetėj, smarkiai puolė 
žydus. Jis sakė, kad europiški 
papročiai susilpninę Palestinos 
arabų pajėgas ir todėl, žydai, 
tie “Allaho atmestieji netikė
liai” galėję .pasigrdbti šventą 
musulmonų žemę. Jis įspėjo 
arabus, /kad ’ -sionistai nesiten
kinsią nei Palestina, bet norėsią 
visos Arabijos. * .

“Aš nenoriu skersti musų 
priešų, bet apgailauju, kad jus 
toki silpni ir leidžiate priešams 
pavergti šitą musų šventą že- 
mę”, pasakė Shaukat Ali. “At
ėjo laikas aktingai stengtis dėl 
Islamo ir atsiminti, kad musul
monai nebijo nė kokių ginklų.”

Pritaria suvaržyt 
imigraciją dvejiems 

metams
WASHINGTONAS, vas. 16.— 

Atstovų butą imigracijos ko
misija šiandie priėmė ( Jenkin- 
so bilių suvaržyti imigraciją į 
Jungtines Valstybes dvejiems 
metams.

Jei bilius bus kongreso pri
imtas, o veikiausia' bus, — tad 
imigracijos kvota bus sumažin
ta <90 nuoš.

Komisija taip pat priėmė Ka
lifornijos kongresmano Free 
rezoliuciją, kuria filipiniečių 
imigraeja dvejems metams su
siaurinama iki 500 asmenų.

Kanados aukso ieškoto
jam gresia badas

CALGARY, Alberta, Kanada, 
vas. 16. — Del girdų apie su
radimą aukso Porcupine kalvo
se, Uolinių kalnų pakalnėje, 
daugybė žmonių išbėgo ten 
brangaus metalo ieškoti, Dau
gumą j U neapsjrupino, kaip rei
kiant, maistu, kitais reikiamais 
dąiktas, o todėl šimtams, kaip 
praneša, aukso ješkętojų gresia 
bada& . '•> .. 3

Potvyniai Peruvijoje
LIMA, Peruvija, vaš. 16.

Pietų Peruvijoje. kilo smarkus 
potvyniai. Išėjusios iš'"krantų 
upės daro didelės žalos.1 San- 
dia mieste tvanas nunešė namų, 
tarp jų buvo sunaikintas kalė
jimo trobesys ir miesto rotušė.

Du Belgų fašistai suim 
ti už radio stoties 

bombardavimų
BRIUSELIS, Belgija, vas. 16. 

—Policija vakar suėmė čia Ju- 
lieną Vandėputą ir Raymondą 
Purentą, belgų nacionalistų fa
šistų klubo valdininkus, bailina
mus dėl numetimo bombos į 
Briuselio radio stotį, kai stotis 
buvo vartojama socialistų pro- 
grarinii.' Pasak policijos, suim
tieji prisipažino kalti. \

Lietuva pripažins pi
liečiais ateivius iš 
okupuotą kraštu

Phila. burmistras bi 
josi bedarbių nera

mumą

PHILADELPHIA, Pa., vas. 
16.^—Burmistras Mackey viešoj 
kalboj vakar pasakė, kad jeigu 
Philadephijoš miestas ncatlik- 
siąs savo pridermės bedarbių 
atžvilgiu, tai jam’ teks šauktis 
valstijos milicijos pagalbos 
tvarkai išlaikyti. ''

Burmistras pasakė, kad Phi- 
ladelphijoje . yra ne mažiau kaip 
250 tūkstančių asmenų, jų tarpe 
apie 50 tūkstančių vaikų, kurie 
neturi ko pavalgyti. Jei turtin
gesnieji nedukosią pinigų nelai- 
mingiemsiems šelpti, jei nebu
sią pasirūpinta rasti darbo tū
kstančiams bedarbių ,tai Phila- 
deliphija susilauksianti tokių 
neramumų, kad reikėsią šauktis 
valstijos milicijos pagalbos..

' ' ‘ '■ ' ■•■U V -1

Lenkų socialistų par
tijos kairė paskelbta 

beteise’
Varsų-. VARŠUVA, vas. 16 

vos policija išlipdė visuose gat
vių kampuose skelbimus, kad 
einant augščiausio Varšuvos 
tribunolo sprendimu vidaus rei
kalų ministeris pripažino Lenkų, 
Socialistų partijos kairiąjį spar
ną neteisėtą, veikiantį prieš, 
valdžią, o todėl ta "organizacija 
yra’ likviduojama. Priklausy
mas jai-bus baudžiamas einant 
valstybės apsaugos įstatymu.

Kiek pasauly krutamų- 
jų paveikslų teatrų?

A r S..

WASHINGTONAS, vas. 16.— 
Darbo departamento pranešimu, 
šįų metų sausio 1 dieną visame 
pasauly buvo 62,365 krutamu jų 
payeikslų teatrai, to skaičiaus 
22,781 Jungtinėse Valstybėse. 
Visoj Europoj buvo 28,454 te
atrai, o Lotinų Amerikoje — 
4,954. A

KAUNAS,’ vaš. 16. — Lietu
vos vidaus reikalų įninisteriš, 
pasikalbę] ųne su žydų tcelgra- 
mų agentūros atstovu, pareiš
kė, kad jis įsakęs policijai dau
giau nebereikalauti iš svetim
šalių, .kad jie pasirašytų dokuj 
mentą, j'ogei ateinančiais me
tais jie nebepasįliks ir nepra
šys, kad būti palikti,. darbo vie
tose, kur jie dabar dirba.

Ministeris taipjau pareiškė,, 
kad svetimšaliai, atvykę .iš to
kių Lietuvos kraštų, kurie da
bar yra svetimų valstybių 
(Lenkijos) okupuoti, busią pri
pažinti Lietuvos piliečiais. Tuo 
budu skaičius svetimšalių Lie
tuvoj žymai sumažės* (,

Pagaliau ministeris pasakė, 
kad svetimšaliai, kurie 
“Nanseno” pasportus, 
taip pat teisės dirbti. '* « 1

VARŠUVA, vas. 16.
neša, kad sovietų Rusijos pa
sieny lenkų policija suėmė vie
ną asmenį, kuris bandė pereiti 
į Lenkijos pusę. Pas suimtąjį 
rado gabalėlį plonyčio šilko, ant 
kurio buvo išadytas slaptas al
fabetas. pasak pranešimo, su
imtasis prisipažinęs esąs komu
nistų internacionalo agentas, 
pasiųstas į Vilniaus kraštą pri
statyti tam tikrų instrukcijų 
Vilnijos baltgudžių komunis
tams. \

Po to policija suėmė keletą 
baltgudžių partijos y. komiteto 
narių, pas kuriuos, sako, buvę 
rasta inkriminuojančios juos 
medžiagos ir stambių pinigų 
sumų. 4. 1

Uždraudė valstijos 
policininkams žiūrėti 

degtinės

turi 
turės

Anglijos tekstilės 
darbininkai laimė

jo streiką

MANCHESTER, Anglija, vas. 
16.—Tatp 250,000 ir 300,000 
Lankaširo medvilnės fabrikų 
darbininkų šiandie grįžo atgal į 
įmones. <

Streikas, kuris tęsėsi ;beveik 
visą mėnesį,' pasibaigė darbi
ninkų laimėjimu. Samdytojai 
buvo priversti atsižadėti savo 
plano, kuriuo jie norėjo kiek
vienam audėjui duoti daugiau 
staklių • dirbti.

Radio-inžinierius žuvo 
aeroplano nelaimėje
WASHINGTONAS, vas. 16.- 

Jo hidroplanui nukritus į PO' 
tomako upę, netoli nuo Ana- 
costia laivyno aerodromo, pri 
gėrė Donald Stevens, 26, preky 
bos departamento radio inžinie
rius.

Bedarbių armijos; Itali
joje didėjimas

ROMĄ, vas. 16. —Nedarbas 
Italijoje riuolat didėja. Oficialiu 
pranešimu, vasario 1 dieną be
darbių skaičius pasiekė 721,- 
976, tuo tarpti kai sausio mėne
sio pradžioj buvo 642,169 be
darbiai.

Tarp bedarbių yra 556,963 
vyrai ir 165,013 moterų.

SAN RAFAĘL, Cal., vas,.16. 
—Naujas valstijos motorinių 
vežimų departamento viršinin
kas, E. -Raymond Cato, išleido, 
šitokį valstijos vieškelių polici
jai įsakymą: k

“Valstijos vieškelių patrolme- 
riai nėra prbhibicijos agentai. 
Del to nekiškite nosies į Aštuo
nioliktąjį amendmentą, o taip
jau į visokius samdytojų dar
bininkų kivirčus.

“Mums nereikia^ nė jokių 
slul-pidženų (šnipautojų) vals
tijos vieškelių patrolėje.”

Buvę sovietų geležinke
liečiai vengia seno

sios tarnybos
MASKVA, vas. 16. — Sovie

tų, komisariatas pranešė, kad 
daugiau kaip 60 valdžios orga
nizacijų bus iškeltos kriminali-

KAUNAS. Pereitais me
tais visoj Lįctuvoj išparceliuo
ta 31,884 ha. Iš to kiekio 
ūkiams sudaryti- teko 14,- 
559 ha., sudaryta atskirų ūkių 
2,403, ūkiai įvairaus dydžio 
nuo 2 iki 20 ha, daugi ausi 
ūkių nuo 8 iki 20 ha. Kitas 
žemės plotas atiduotas val
džios ir savivaldybių įstai
goms viešo naudojimo reika
lams, k- n- mokykloms, prie
glaudoms, įvairiems trobe
siams statyti, parkams, ligoni
nėms ir kit. .

Nuo 1919 iki 1930 metų im
tinai išparceliuota 599,551 ha, 
ūkiams sudaryti iš *to kiekio 
teko 420,807 ha, šularyta ben
drai 65,345 ūkiai, kita parce
liuojama žemė teko valdžios 
ir savivaldybės įstaigoms auk
ščiau minėtiems reikalams.

Gaisrai su žmonių au 
komis

Joniškio valse., Kulpių kai
me sudegė Marcinkaus Juozo 
svirnas ir vazaune, buvę 
vieni! stogu, sų iškultais 
vais, ir turtu. c Nuostolių 
daryta per 10,000 litų, 
drausta nebuvo, 

b -
Šiaulių apskr.

po 
ja* 
pa- 
Ap-

Lygumų vaisė., Vėberių kaL 
mėMtidegė pil. Antanaitienės 
aoęps gyvenamas pamas, 

aš, daržinė ir kluonas su 
visu inventorium ir turtu. 
Nuostolių 9000 lit. Apdrausta 
nebuvo. ' Sudegusio klojimo 
vietoj rastas labai apdegęs vy
riškos lyties lavonas. Mano
ma, kad lavonas yra Stankaus 
'Adomo, kuris bus padegęs An
tanaitienės trobesius.

•— Panevėžy, Pušaloto gat. 
84 sudegė pil. Gurvičiui Gese- 
liui (savininkas gyvena kitoje 
vietoje) priklausantis, su gy
venamu namu sujungtas, tro
besys (daržinė ir pašiūrė). Be 
to, sudegė gyvenamojo namo 
stogas ir apdegė sienos. Nu
kentėjusio pareiškimu nuos
tolių. yra apie 20,000 litų.

Lenkai uždarė Perlojos 
punktų

KAUNAS. Žiniomis .iŠ
nes .bylos dėl to, kad jų,direk- Alytaus, sausio 11 d. lenkai
ei jos neklausė įsakymo ateleisti 
iš savo departamentų visus bu
vusius geležinkelių tarnauto
jus, idant "jie butų grąžinti at
gal transportacijos tarnybon.
’ Vyriausybės pastangos gauti 
buvusius geležinkeliečius * atgal 
geležinkelių tarnybai kol-kaa 
neturėjo didelio pasisekimo. <

* A

Trys lenkų socialistai 
nuteisti kalėti

VARŠUVA, vas. 16, Poli
tinė byla, kurioj penki lenkų so
cialistai buvo kaltinami dėl są
mokslo prieš maršalo Pilsuds
kio gyvastį, palsibaigė. Trys 
kaltinamųjų tapo" nuteisti vie
niems metamš kalėjimo kiek
vienas, o kiti dii išteisinti.

■ --------------------- ---

Bankininkas kaltina
mas pinigų išeikvojimu

‘ GANTON, Ohio, vas. 16. — 
Pasirodžius $20,500 nepritekliui 
kasoj, tapo suimtas vietos Can- 
ton banko viceprezidentas C. 
Hanėr. Jį kaltina išeikvojimu. 
Bankaš. tapo laikinai uždarytas.

uždarė Perlojos pereinamąjį 
punktą.. Paklaustas, lenkų 
Perlojos sargybos puskarinin
kis pareiškė, kad' punktą už
daryti įsakęs lenkų 23 batalL 
jono I kuopos vadas, bet už
darymo priežastis ir kuriam 
laikui uždaromas punktas — 
nenurodė. Punktas bus ati
darytas tik šventadieniais*

Įvairus nuotikiai
Sausio mėn. 5 d. naktį su

degė Panevėžio apskr., Nauja
miesčio vaisė., Nauradų Rai
nio ūkininko Povilonio Ado
mo jauja, klojimas ir šiaudų 
stirtos. Nuostolių padaryta* 
9,550 litų. m

-

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paltu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai
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KORESPONDENCIJOS
Johnson City, III

„A.

mi

Pusei , Metų už $2.50
Pasirinkimas tik grupėmis

Kaina

Hammond, Ind
Bankai

Blogi ląikai

$5.05Viso

kių darbų nei
$2.50

VisoNEO-ARSPHENAMINE

$5.00VisoNaujienos

bail
inusi!

ILGAS MIEGAS PADARĖ 
VAIKĄ VĖL LINKSMĄ.

Naudokite išlaukiniai nuo 
. Skąudamų Muskulų

Peršalimų
Skausmų Krutinėję 
Sustingusio Sprando . 
Pečių SkaudSjimo 
Išsinarinimų ir

Išsitempimų

Pas 
klos.

PILDOME 
INCOME 
TAX 
BLANKAS

kom. - 
alaputris

niašini- 
o jkrovč-
uždirba 

per die- 
6 iki 8

Vadinasi, 
pinigams 

Taip bent

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVONLokalo ko

vusiems dar- 
inžinieriams 
kitiems ka-

kurie turi vandenį pirkti 
Tai sudaro ne 

neparankumų, bet ir 
— J. H. Alikonis.

Klausdami inforjnaci 
jų iš kitų- miestų' į 

v ' rašykite ■’

Visi Hadios geriausių .iš(|irbysčių yra gaunami Budriko 
krautuvėje už prieinainą^aipą ir Jengvais išinokčj lipais.

Mastcr School šią savaitę 
septintą sezoną kaipo mokyki 
yina moteris tinkamo ir įdomaus 
užsiėmimo

16197
16196
16195
61005
16194
16193
16186
16191
16179
16171
16090
16067
16068
16173
16184 Užburta Pilis
16173

dirbančių, bėt jie dirba kituo 
se miestukuose.

Vasario 10 <d. pas mus be 
darbiai surengė v demonslraci 
jas, kuriose dalyvavo 500 vy 
ęų, moterų ir. vaikų 
nia maršavo miesto gatvėmis 
iki majoro namo, reikalauda
ma darbo arba maisto.

VISAI DYKAI KNYGŲ 
Metiniems Prenumeratoriams už $5.00

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.

NĄLTJIE.NOS 
1739 S6. Halsted St. 

cHi'CAąo, ill. ; ;

sykloj randasi 800 suvirsimi, 
atsisakė reikalavimą išpildyti 
ir paskelbė strieką.

Reikia pasakyti, .kad tai vie
natinė Jobusop City .kasykla,

mus yra keturios kasy- 
Trys jau seniai uždary

tos, o viena dar dirbo. Bet 
dabar ir ta jau/ užsidarė jr al
gų darbių iiikains neišmokėjo. 
Toj kasykloj -dirbo apie 500 
žmonių. •> v Į • ..

Mieste buvo trys bankai, 
bet vienas jų/užsidarė. Tad 
kuris turėjo- Vieną kitą dole
rį susitaupęs, lai neteko ir to. 
Pastaruoju laiku žmonės pas 
mus tiek suvalgę, kad kai ku
riuos miestas arba Raiidona-

nuo / 
ną, o 
dolerių 
valandos 
bininkai 
6.10 doleriu.

No. 8, 14 ir 15 kasvklos vra 
moderniškos. , Mašinistas pa-

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas

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

nėms

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka- 
rėš 'Metu, kaina ..................
SIMUKAS jr MAGDUTĖ 
Graži pasakaitė ....................
DR. A. J. KARALIUS Pa- 
čąvimasis pas įvairias Tau
tas  ............. ...............»........
LAUKIO P. Kropotkino — 
Ko mums reikia-pirmiausia 
H. IBSENO šiaurės Karžy
giai .................1................-.....
M. GRIGONIO Katriutės 
Gintarai .....„......... .................
BR. VARGŠO Milijonai

Vandenyje ..................~.......

Pradedant nuo vasario 16 d. 
ir per visą kovo mėnesį “in- 
come tax” btis galima užsimo
kėti taksų kolektoriaus ofise, 
kuris randasi Federal trobesio 
skiepe. State gatvė. Singeliai, 
kurie per pereitus metus, už
dirbo $1,500 ar daugiau, turi 
išpildyti blanką ir sumokėti 
taksus. Vedusioms, kurie ne
uždirbo - $3,500 ar daugiau, 

nereikia mokėti.

Antradienis, vas. 17, 1931

“Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą kartų per naktį, iki 
mes pradėjom duoti jam po 
biskutj Castoria po jo paskuti
nio maįtįnimo”, sako Iowa mo
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosįos nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
cher’s Castoria; ir milionai mo
tinų žino kaip šis grynai auga
lų nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuo dieglių, konstipacijos, šal
čių, viduriąvimo ir 1.1. Fletcher 
parašas visuomet yra ant pa
kelio tikros Castoria. šalinkis 
imitacijų.

(Auearsinimas)

Ir No. 18 
vanduo pusėtinai 
Miljįiųįška elektra

Grupė VII. $5.00
NAUJAS PILNAS ORA
KULAS Visokių PaSlapsčių 
Knyga, kaina .................. $2.50
ROBINZONAS KRUIZIUS 
Labai Graži Apysaka .............45
GYVENIMO VAIZDE
LIAI ............................................50
J. A. FREDRO CONCIL- 
L1UM FACULTATIS .... .20 

GOGOLIO Piršlybos, Ko
medija ......................................... 25
J. S. TURGENEVO Pini
gų Nėra' .................................... 10
BALČIKOWSKIO Pbno Fe
likso Atsilankymas 
J. GURAUSKIO 
Komedija .............
A- N. ASTRAUSKIO Vy 
rq Vergija, komedija .....

V. K. RAČKAUSKO Eilė 
mis ir Proza ................

blogo nėra. Visi, reikalai bu- 
xę gerai vedami. Užsidaryti 
jis buvęs priverstas todėl, kad 
labai didleis skaičius žmonių 
pareikalavę savo indėlius. 
Rankąs hbusią, reorganizuotas 
ir vėl atsidarys.- 
žmonių sudėtiems 
pavojaus nėra. ♦ ' 
tvirtina valstijos, egzaminuoto 
jas ir banko viršininkai.

Raštynė atdara 
dięn nuo 8—8 
vakaro. Sekmadie
niais nuo 9—J vai

ĮGALIOJIMUS
(DovienųHis) :

toge. Tai tau ir kovotojai.
“Laisve” ir “Vilnis” nuolat 

bamba, kad visiems reikia sto
ti į kovą, — ir tiems, kurie 
dirba, ir tiems, kurie neturi 
darbo. Bet musų kovotojai 
(o nedaro. O gal dabar jie 
neturi laiko, nes labai yra 
užimti sayo naujo susivieniji
mo tvėrimu. Jie visur bėgi
nėja ir ieško nesusipratėlių, 
kurie stotų į jų “šojuzą”.

— Senas Skaitytojas.

PakUusykitc Jus Lietuviai ir Kelias Vieškelėlis —
Įdainuota Vanagaičio ir Olšausko 

Vaikinų Bėdos ir Merginų Bėdos A. Vanagaičio ir Olšausko 
Mergytės Jsėjjmąs įr Mąbąnojaus Mdterelės
Vestuvių Vakas ir Nauja Gadynė, Mazurka — Orkestrą 
Lietuviška Veselija, Dalis Penkta ir Šešta, 12 colių — $1.25 
Paukštužis — Polly ir Kaimiete — Polka 
Žejnaitelių Polka ir Marytes ir Jonuko daina 
Vilkas Pilkas — Polka ir Liudvikas — 
Tamošiaus Polka ir Panelės Patogumas — 
Saulelė Leidžias ir Prįrodino Seni Žmones 
Svajonė ir Meilė ir Sudiev Sesutės 
Alvito Polka ir Aiškinti Polka — 
Važiavau Dieną ir .Vakarinė Daina 
Neverk pas Kapą ir Tykus Buvo Vakarei 
Vakar Vakar Vakartį u. Čįgon 

ir ModęrriUkas Klumpakojis
ir 16184 šie rekordai yra įgfojinti Būdriko • Orkesfros

MkBjAUJOS lietuvių dainelės ir muzika, kurias ju^gir- 
dile per Radio kas nedėldicnį, įdainuotosJiiusų 

L.. . J geriausių artistų ir įgrojinta Budrike Rūdijos 
Orkestrus. Tuos visus rekordus galite gauti Budriko 
krautuvėje. Kaina .po 75c. vienas. Siunčiame ir į ki
tus miestus.

Blogi laikai palietė i 
kus. Per trumpą laiką 
apielinkej užsidarė bent keli 
bankai. Sakysime, First T rus t 
ant 
ris 
sėtinai 
banko 
kad 
nizuota ir žmonių sudėti pini
gai nepražus. Tokį pareiški
mą padarė Dr. H. E. -Sharrer, 
kuris yra to banko vienas 
stambiausių dalininkų. Jis sa
ko, kad viršininkai sudės vie
ną -milioną dolerių irf bankas 
vėl atsidarys.

Užsidarė ir Highlando Far- 
mers ir Merchantš bankas. Bet 
valstijos egzaminuotojas pa
reiškė, kad su-banku nieko

Yra pas mus kelios “pro
gresyvių” arba bolševikų šei
mynos. Bet demonstracijoj 
jų visai nesimatė. Pastebėjau 
tik vieną tų sniarkių kovotojų. 
Ir tas neiparšąvo, o tik šaly- 
gatvyj stovėdamas žiopsojo. 
Matomai, jis bijojo kartu su 
kitais eiti, kad kartais nega
vus nuo poliemono per galvą. 
O kiti tavorščiai, matyti, buvo 
sulindę, kaip žvirbliai po pas-

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

Grupė III. $2.50
21 KL. JURGELIONIO Mįslių 

Knyga +......................, $1.6.0
30 V. GARSINO Karės Lau

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

Ponais kovę jo ..................... 20
40 FRANK HARRISO Pasako-

jiirias Apie Jėzų .................... 25
57 J.- ABĘNO Kaip Žmogus

Mąsto ’..........................   .20
70 KL. JURGELIONIS Gludi, 

Liūdi ....................................50

Savings Bank, ku-
buvo skaitomas, pu-

t virtu!. Dabar to
viršininkai paskelbė, 

įstaiga bus reorga-

Polka
Šokis -
— duetas

— duetas
Armonika
— Choras

Choras
Dainos su Orkestrą

Ši didžioji Europos gyduole sujung 
ta su Ę>r. ROSS^spe- 
cialiais Kraujo gydy
mais išgydo sifilį. Jei
gu jus turite kraujo li
gą, nenusiminkite — 
JUS GALITE .BŪTI 
IŠGYDYTI.

•SERGANTYS 
KVIEČIAMI PASI-; 
TARTI DYKAI SU 
DR, :ROSS APIE BI
LE KOKIA LIGA AR 
•SILPNUMĄ
Laike savp trisdešimt metų įprakri-, 
kos jis išgydė tūkstančius, kurie tu
rėjo kraujo ligas, gonorėją, pūslės,* 
urjgąrjs, chroniškas ir , užkrečiamą?,, 
ligas. Jo specialia In-Mo-Ray ir re-* 
konstruktyvis gydymas atsteigia vy
riškumą ir'lytinį stiprumą silpniems 
vyrams. Kainos yra žemos ir kiek-_ 
vienam prieinamos. Del gydymo, ku
ris .duoda geriausias .pasekmes, pasi
tarkime, su

0r. B. M. RŪSS
SPECIALISTAI, ' *

35 So. Deurborn St.
Kampas Monroe St.—Įsteigta 30 m/

OFISO VALANDOS: Kasdie . nuos 
10 a. .m. iki 5 p. m. Ncdėliomis 10' 

a> m. iki 1 . p, mii F? 
domis ir Sųū 
gintos nuo 10

pradeda 
kuri la

joms 
Siuvamų mašinų operavi- 

mą. Tai yra pirma visoj šaly mokyk
lą, kuri įvedė tokį kursą, gavus pakar
totiną reikalavimą iš kompanijos, kurios 
samdosi elektros varomų mašinų ope- 
:ratorkds. ‘

Išmokusi to įdomaus amato moteris 
gąli dirbti netik didelėse kompanijose, 
kurios gamina rubus, skrybėlės, skąlbi-/ 

upps ir tt., bet ir mažose /įstaigose, kur 
pats darbas yra įvairesnis, įdomesnis ir 
kur darbo aplinkybės yra patogesnės.

Mokyklos prezidentas Joseph Kąsnic- 
ka sako, kad amŽ>us nedarei (svarbos ir 
kad nėra geresnib užsiėmimo moterims, 
įkurtos nenori išleisti dą.ug pinigų pri
sirengimui ir mokslui.

DR. A. J. KARALIAUS 
Moralybės Išsivystymas ........
K. ŠEŠTOKO Kas Išganys 
Liaudį? ................  4..........
Milukijada Dzūko Viršžmo- 
niŠki Ndbpelnai ir -Juodesnis 

už Praglro , Pavydas ......
KL. JURGELIONIO Dekle- 
matorius ............. ..................
J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras .................
H. ISBENO šiaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija ....

kertą ąijglį iir už 8 valandų 
darbo dieną gauna $10.07. Dri- 
leriai gręžia skyles ir šaudo. 
Jie gauna -$8.20 per dieną. 
Krovėjams mokama $8.04. 
Kai kur kraunama mašinomis, 
kurios yra vadinamos “grant 
loaders”. Su tokia mašina 
trys darbininkai per dieną ga
li prikrauti apie 300 tonų an7 
glies. Ant “konvero” krau
nantys du darbininkai per 
dieną prikrauna nuo 35 iki 45 
tonų anglies. Tie darbininkai 
paprastai išdirba 12 dienų, o 
paskui 6 dienoms gauna “laid 
off”. Kiti kompanijos darbi
ninkai nedalinasi darbu ir jie 
per dieną uždirba nuo 5.95 
iki 6.10 dolerių.

r šios trys Old Ben kompani
jos kasyklos per mėnesį, ben
drai imant, išdirba po 14 — 
20 dienų ,o No. 11 ir 18 po 4 
— Gdieųas j mėnesį. Na, o 
dabartiniu laiku jos visai už
daromos. Žiemos laiku nie
kur jokio darbo negalima 
gauti, todėl darbininkų padė
tis yra apgailėtinai sunki. Ži
noma, kompanija nekreipia į 
darbininkų būklę jokio dėme
sio, — ji operuoja tik tas ka
syklas, kurios neša gerą pel
ną.

Sausio 26 d. No. 18 kasyk
los komitetas gavo iš kompa
nijos pranešimą, kad kompa
nija mananti įvesti pagerini
mą: anglį šaudysianti ne pa
raku, o “c'ordofo” gesu. Ki
taip sakant, bombomis. Vis
kas buvo sutarta ir angliaka
siai kompanijos pasiūlymą 
vieųbalsiai priėmė. Kompa
nija net užtikrino, kad jeigu 
eksperimentas pasirodys sėk
mingas, tai kasykla bus sper
moj ama ir per vasarą.

Kasykla nedirbo ištisas dvi 
savaiti, — vis laukta bombų, 
štai sekmadienio vakare kom
panija prikabino pranešimus, 
kad kasykla dirbs tik vasario 
9 ir 10 d., o paskui užsidarys. 
Pranešimuose taip pat pasa
kyta, kad angliakasiai išsineš
tų savo įrankius iš kasyklos.

Jos.F.Budriių!l
3417-21 South Halsted Street

Tel. BouĮevąęa 4705

ant 
pakelio pagelbėk jum» apahaugotl.

Knygutė, -kuriojo paduodania pilni

Pasiduoda visoie vabtinBaa

Oras pas mus gana gražus 
ir šiltas. . Žfnonės dejuoja, 
kad trūksta vandens, nes nei 
lietaus, nei sniego nebuvo. 
Ta sausra ypač paliete farme- 
rius 
iš miestelio 
tik dau 
išlaidu.

Per1 radio Antradieniais ir! 
Ketvirtadieniais k la u s y k 
Loma Fantin, įžymios nu- 
merojogistės. Ji jums pa
sakys kaip vardai ir skait
linės paveikia į žmogaus pa
sisekimą. . bizniuje, meilėje 
ir vedybose. Tikrai, tai la
bai įdęmiL

■ ' O P. Lorlitard Čd.. fn<

kuri iki įiol dirbo* .Kitos ika 
suklos jąp segiau tapo uždą 
rytos arba visai likviduotos ii 
vandeniu užlietus 
kasykloj 
veržiasi.
varoma pompa normaliai ;per 
valandą išmeta į viršų apie 
10,000 galionų vandens. Jei 
nebus kam pompų prižiūrėti, 
tai neužilgo vanduo apsems vi
są kasyklą.

Dabąr kyla klausimas, ąr 
ko^npanjja lęis, kad vanduo 
apsemtų kasyklą? O tai ne
išvengiamai turės įvykti, jei 
ji (nei§pildys darbininkų rėk 
ka;lavįmo. Tas reikalavimas, 
kaip jau buvo minėta, susive
da prie tę, kad visoms kasyk
loms butų duodama lygiai 
dirbti. Mainieriai yra pasiry
žę kovoti iki paskutiniųjų.

•Visi*, miestelio gyventojai 
yrą angliakasiai arba iš ang
liakasių darantys pragyveni
mą biznieriai ir profesionalai. 
Jie visi remia streikininkų tei
singus reikalavimus,

Mes visi privalome laikytis 
vienybės, nes kur vienybė, ten 
ir galybė. Prie ,progos turiu 
įspėti, kąd niekas į šią ąjpie- 
liųkę nevažiuotų darbo ieško
ti, nes bedarbių ir taip yra 
šimtai. Kprįe ir turi darbą, 
tai ir tiems yra labai sunku 
pragyvenimas padaryti.

A. JANULAIČIO Airija .... 
S. MATULAIČIO Dvi . ke
liom į Tolimą šiaurę .........
A. QLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną ...............
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas .............................
OLIVER SCHREINERIO 
Sapnai .....................................
DR. E. LOEB Kultūra ir 
Spauda .j..................................................... .

Tinkamas moterims 
užsiėmimas

No. Kaina

Grupė I. $2.50
24 J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo

kai .... ................................... 80
25 DR. • KARALIUS Barbora

Ubryka arba klioštorius ir 
Jėzuitai ........................  75

26 MARUOS KONOPNIC-
KOS Pagal įstatymus ............75

28 ĘRKMANO ŠATRIJONO 
Laikrodininko Atsiminimai .20

Viso ......  . $2/50

Grupė II. $5.00
6 ISTORIJA CHICAGOS

LIETUVIŲ ....................... $1.75
7 JANULAIČIO Airija .......25
8 S. MATULAIČIO Dvi Ke

liom į Tolimą šauą .........40
14 DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno-, 

veš Graikai ir Romėnai pri
dėjo pastumėjimui Gamtos 

mokslų priekyn ............40
31 OLSZE^SKIO Pasaka apie 

Kantrią Aleną ............. 20
45 R. J. STEVŲNSOS NAK

VYNĖ  ...        .35
50 SOCIALIZMO MINTIES 

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

Dainos   .............................. 20
73/ VIŠKOŠKOS Gyvybė —

Poemos  ..........  20
78 BR. VARGŠO Gadynes 

/Žaizdos .      i...........25

Vasario 9 d. Old Ben Coal 
kompanija iškabino praneši
mus, kad neaprubcžiutaiu lai
kui uždaro kasyklą No. 18. 
Angliakasiai susirinko prie 
kasyklos ir pastebėję praneši
mus atsisakė, taip sakant, da
ryti “skin — up” 
mitetas paliepė 
bininkams, — 
pumpnionams ir 
sykius prižiūrėtojams, — 
leisti darbą. Tatai ir 
padaryta.

Unijos lokalas miesto 
ke (svetainėj negalėjo 
tilpti) laikė susirinkimą, 
darė nutarimą, kad visiems 
laikytis vienybės ir kovoti-už 
kąsnį duonos.

Musų reikalavimas yra, kad 
Old Ben kasyklų kompanija 
paskirstytų šioj apielinkej sa
vo kasyklose darbą vienodai. 
Kompanija kontroliuoja seka
mas kasyklas: West Frank- 
fort No. 8, ChrostopheY, III., 
No. 11 Ruckner No. 14, Per- 
shing No. 15 ir .Johnson City

(Atlantic and Pacific Photo] ' (

Išgelbėti; — Grupe Buffalo, N. Y., žvejų, kurie per audrą bu 
va ant ledo lyties nunešti į ferie ežerą, bet kurie pavyko iš 

gelbėti. > .

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

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

: Naujienos visur Amerikoje
' Metams $7.00
Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas. Šis 

pasiulijimas tik trumpam laikui. Ra
šykite tųojaus jr siųsite savo

. . ,f .užsakymus

No. 11 kasykla per pereitus 
61/> mėnesių išdirbo 72 die
nas ir sausio 27 d. užsidarė. 
No. 18 kasykla per 61^, išdirbo 
49 dienas, o per paskutinius 
31/, mėnesių tik 14 dienų. Tu
riu pažymėti, kad šios dvi ka
syklos kiekvienais metais už
sidaro penkiems ar šešiems 
mėnesiams. Taip buvo jau 
per paskutinius šešis metus.

Darbai šiose kasyklose at
liekama senovišku bildu: ma
šinomis anglis yra prikertama, 
o mainieriai patys nušauna ir 
rankomis krauna. Už 'toną
mokama 80 centu. Tas mo
kesnis yra padalinamas tarp 
mašinisto ir krovėją 
slas gyuna 11 centų, 

Mašinistas 
iki 10 dolerių 
krovėjas nuo

Dprbo diena — t 
Kompanijos dar 

gauna nuo $5.95 ik

$2.50

Grupė IV, $5.00
18 D-RO GRAIČUNČ Sveika

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

Pasikalbėjimas Amerikono su
su Grįnorium .......................... 20

48 S. K. KRUKQWSKIS Chi- 
nija ...................................... 40

52 JOHN M. WORKS Kas yra
Taip O kas ne Taip? ........... 75

64 ŠARŪNAS Gruodžio J 7 
dienos Perversmas ............ 20

66 KARLO KAUTSKIO .Kas
» yra Socializacija .................. ,20|

72 W. SHAKESPEARE’O 
Machbcth ..      75

OLD GOLD
CIGAREYTE 

RADIO PROGRAM

— . . , . y ----- - , ...y— ........- -V-y —:--------t— -.......

1111 jVHUJ'U'l

S T O T I S WJJD 
Antradieųįais .vąkarąis ----- 7:15

S T' O T 1 S W13BM 
Ketvirtadieniais vakarais - - * - 8:15
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3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
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Tobacco 
Co'.. Mfre.

Parapijomis 
,1931 m. 
apie 

aspirantų 
sulietuvinta) ŠĮVAKAR

9:15 Central Time

; ‘“N. P.” galėjo tą 
kad1 balandžio 6 d.

buvo 
Nau- 

Tautiškos 
—atieŠko- 

mi-

kad dabartinė 
daugiausiai yra 

musų Kliubui;
remt Thompso-

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

MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St

Tarp Chįcagos 
Lietuvių

NEIKif IKI KRAŠTUTINY 
BIŲ KAD PAŠALINTI 

KONSTIPACIJĄ

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

Siuntimo Agentūra ’ .

• 4559 S. Paulina SL
Td 0145/v <^

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel.xBoulevard 1162

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Chicagoje

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939

WMAQ
Būtinai pasiklausykitfe ’ ši. 

visiškai skirtingo Radio 
ptogramo. Būna ore 
kiekvieną utarninko 
vakarą—Columbia 

Broadcasting System.

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

BRUNO SHUKIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus

1131 So. Francisco Avė.
Pbone Lafayette 5824

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local b Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
. Res. Tel. Yards 3408

Savas Pas Sava 
c

— sako biznieriai

THE N PERJOS 
. .. , OF 
6CHOOUNG IN

YORK 
'■ Ano 

PHILADElPHIĄ
7 . • - j,.m

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom j jūsų namus

3700 S. Spaulding Ave<
Tel. Lafayette 2584

Dresių Dezaininimas 
A. IR MADŲ DAILE

2^53) Užslčmhnai, kurie moka didelę 
alga. Ižmokit dozalnlnimo dai- 
lę, nubrėžyti gražius rubus. 
Ml,BU geras mokinimas pri- 
rengs tat vietai i trumpą laiką 

ViM Rašykite ar ateikite dėl ne- .toB mokamos madų knygutes. 
tlB MASTER COLLEGE

Jos. F. Kasnlcka, Prihcip. 
100 N. STATE ST.. kamp.

z JLAKE ST. 10 augštas

Sakoma, kad “Geniotis už
baigė pamokslą, prašymu pini
gų, kad kds paskolintų bylai 
vesti, ir jis bylą laimėjęs ti
rai pinigus atiduosiąs”. Genio- 
tis jokios paskolos; neprašo. 
Tuom laikų, kuomet Geniotis 
kalbėjo, “Ne Parapijomis” xtur
būt buvo ausis užsikimšęs, „nes

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

501 W. 33rd St.
. Tel. Victory 3486

jQRASKANTIS kosulys, kuris su
trukdo miegį yra PAVOJIN

GAS—ypač vaikams. Išvengkite jo 
su Severa’s Cough Balsam. Malo
nus, veiksmingas, suteikia greitą, 
raminančią pagelbąi Užtikimas per 
50 metų. Pas jūsų aptiekininką. 
Vartok Severa’s Cold Tablets nuo Raičlo

juos 
vien tik apie parapijos reika
lus. Advokatas kalbėdamas ne
prisiminė apie jokius bylos ve
dimui pinigus; yra grynas /pra
simanymas. .Jei klebonijos skie
pe randasi apie 20 pavargėlių, 
kaip kad “N. P.” ‘ sako, .už tai 
padėka priklauso parapijonanfts. 
Turbut Linkus irgi priskaito- 
mas prie pavargėlių? Toliau sa
koma: “ tokios jo mylistoš ar
kivyskupo kalbos 
dė klausytojus”, 
jokio tyčavimosi 
darbių nedarė ir 
tojai negirdėjo i 
gale j o.\

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET .

Tel. Kedzie 8902

Minų moterų rūbų krautuvėj 
pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

Jei kas kalbėjo apie kokius 
ten‘kieno “negražumus” ir pri- 
ligindamas, kad abudu tokiu — 
visi suodini. “Apie ką tokius, 
“N. P.” turi savo'mintyj? Ma
tyt ir tai, kad “N. P.” turi, ko
kį tai išrokavimą, kuomet jis 
paduoda 15 balsų vietoje 20, 
kurie buvo atsistoję ir tie kurie 
nebuvo atsistoję . rezolucijos 
priėmimui nesipriešino.

KAnt galo pasakyta, kad “no
rėta išrinkti nauja valdyba”. 
Pats kalba apie “komitetą iš
davusį reportą” ir vėl atsigrį
žęs kalba apie kokio . ten ko
miteto rinkimą.’ •

—Ten Buvęs.

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Šis deprtmentas po valstijos, priežiūra 
Taipgi paskolas ant 1 mų morgičių 
J. NAMON FINANCE CO. 

’ 6755 So. VVestern Avenųe 
Tel. Grovebill 1038

Prvsented by
Blue Ribbon 

Mali

. Biggetl A
SeUer

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušiniai 
ir sviestą

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

rašęs, vas. 10 
j ienų” laidoje 
parapijos 
tojų (mano 
tingą.” .

“N. P.” sako, kad tai buvęs, 
“tautiškos parapijos • “priešų" 
susirinkimas, aptarti budus, 
kaip < iŠ kunigo Linkaus atėmus 
jo parapiją. Kojcią^ jo parapija, 
ar tai ta ką Linkus turi pas sa
ve skiepe? Tegu “N. P. ” neiš- 
gąstauja, mes jos neužkabinsi
me, Musų tikslas yra, kad atsi- 
ėmus bažnyčios nuosavybę, bet 
ne ten kokius jo parapijonus. 
Jis sako, buk “arkivyskupas 
Geniotis ir pats pralotas Zulink 
—evich vadovavę susirinkimą. 
Tas neteisybė,' minėti asmenys 
jokio susirinkkimo ne vado va-

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 VV. 47th St.
Tel. Yards 5060

šioj apielinkėj tarp daug kliu 
bų ir draugysčių randasi Brid- 
geporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kliubas, kuris laikė 
savo mėnesinį susirinkimą Va
sario z(Feb.) 10 dieną, 1931, 
Chicagos Liet. Auditorijoj, 
3133 So. Halsted st.

Kadangi Kliubas ne tik pa
šalpoj, bet ir politikoj veikia^ 
tai atlikus Kliubo visus pašal
pos reikalus, pirmininkas iššau
kė Kliubo politikos Komisiją, 
kuri susideda iš trijų narių, 
John Grakauski, Charles Obele- 
nas ir R. A. Vasilauskas (Va- 
salle), jaunas advokatas. Paaiš
kinus Komitetui, kiek jie supra-1 
to, apie kandidatus, einančius 
ną ant majoro, lenką Sikorski 
sijų pasirodo, 
administracija 
gero padariusi 
tai ir nutarta 
ną ant majorų, lenkąą sikarskį 
ant aldermano ll<ward. .Čia ei
na. ir lietuvis Mockus ant al- 
dermono; lietuvių butų pareiga 
remti savo, bet kad politikos 
Komisija buvo informuota, kad 
Mockus sakąs, jis turįs savo di
delę organizaciją it nepaisąs ar 
lietuviški Kliubai balsuos ar 
ne. Nežinia, kiek tame yra tie
sos. Jei tiesa, tai ko Lietuviai 
galėtų tikėtis, kada toks kandi- 
datar paliktų aldermonu ?

Kiekvienas žino, kad saulė nokina — dėl to 
“SPRAGINIMO” proceso naudojami Ultra .Violetiniai 
Spinduliai. LUCKY STRIKE - pagaminti iš geriausių 
tabakų - Derliaus Grietinės-DAR - IR “SPRAGINTI” 
- ir extra slaptas šildymo procesas, gerklę erziną 
aštrumai, kurie yra visokiame žaliame tabake “SPRA- 
GINIMU” pašalinami. " Jie parduodami kitiems. Jų 
nėra Jūsų LUCKY STRIKE cigaretuose. Nenuostabu, 
kad LUCKIES visuomet palankus jūsų gerklei.

PLhYED
LiotyEU BARRYMORE

įVAGE PRODOCYl^H 
OF—

THB COPPERHEAO'

DALENO APT1EKA
Rg epių

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios. Skelbiasi 
Naujienose. z >

J. P. EWALD
APDRAUDA. PASKOLOS 

PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Tel. Yards 2790

Universal Millinery 
Shop

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

3341 South Halsted St.

M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom’ ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St. -
Tel. Yards ' 6894 1'

STAR DUST Copyright Midwest Feature Service

Apie Tautiškos Parapijos 
Teisybę

čia buvo dar porą lietuviškų 
kl'iubą pradėję organizuotis, 
kaip .tai Cdok County political 
organizatiori ir 11 Ward Lith- 
uanian political Club. Iš abiejų 
buvo atstovai ir labai jiems 
matyt patiko šio Kliubo veiki
mas, kad net pasižadėjo veikti, 
kad parvedus tuos abu Kliubu 
į Bridgeporto Lietuvių politi
kos ir pašalpos Kliubą.

Man veikiant šiame Kliube 
jau keli metai, tai pirmas toks 
entuzijastiškas ir draugiškas 
politikas reikalų apkalbėjimas, 
kad veikti visiems lietuviams 
iš vieno dcl Kliubo ir lietuvių 
naudos. J Kliubą įsirašė 10 nau
jų narių ir beabejones, jšira^ 
šys ir dar daugiau, jei Kliube 
vienybė ir draugiškumas vieš
pataus.! Nariai, norėdami ame
rikoniškus popierus išsiimti, 
visuomet gauna veltui patarna
vimą.

Lai gyvuoja Bridgeporto 
Lietuvių politikos ir pašalpos 
Kliubas. ir draugiška vienybė.

—,Naris

Kada prastas kvapas, ar pa
dengtas ' liežuvis, aitrumas, 
galvos skaudėjimai, įspėja 
konstipaciją, neimkite aštrių 
liuosuotojų. Jie yra bereika
lingi, kada Casčaret saldainis 
^bematant pašalins jūsų keblu
mus; išvalys jūsų sistemą 
švelniai ir nuodugniai.

Pagelba, kurią jus gausite 
iš Cascarets taip greitai, yra 
patvari. Cascarets yra pada
ryti iš cascara, medžiagos, ku
ri kaip daktarai pripažysta 
tikrai sustiprina vidurių mus
kulus.

Todėl dascarets yra palai
ma seniems žmonoms su silp
nais viduriais; vaikams; kiek- 
vienam kam reikalinga regu
liariai vidurių įpročiai. De
šimt centų dėžutė — visose 
aptiekose.

(Apgarsinimas)

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS. Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5019

FIRST PIC'T.URR’* ‘ 
lTHE TRIAU OF 
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i S bAARRltOyGlRkS 

tAYRA i g
THE UlTTLE LADY

PkAYEO HS 
' bAADAM X ** AND 
'the inThe. 

%HOW •
......... ....... OiM

. ' :■ ? ■. r . į “
pirmininkui J. Naktošiui 

pęrstačius, jie kalbėjo

> ' * • * * ! 
kitaip tokių nesąmonių butų 
neparašęs. \ .

Kaip 
pasakyt 
1930 m. tautiškos parapijos mi
tinge buvo nutarta 27 balsais 
prieš 2, kad Linkus butų pra
šalintas ir kitas kunigas su
rastas.” Tas tikrai šventai pa
sakyta.

užprenumeruok jį kam

2 doleriai. Adresas

71 i e Blue Ribbon Malt

Musu tautiečiai,1 ar girdėjot, kad 1931 m.
“KULTŪRA”,

mokslo, visuomenės, literatūros iliiistruotas mėnesinis pažangios minties 
žurnalas. eiqa žymiai padidintas, pertvarkytas ir pagerintas. Per metus 
susidarys stoki 700 psl. su viršum didelio formato iliūstruota knyga.

“KULTŪROJ” rašo įžymiausi Lietuvos pažangiosios visuomenės 
viekėjai, mokslo žmonės, kritikai, rašytojai, ir kt<

“KULTŪROS” Ž
Šiauliai, Aušros ai. 15, Lithuania

Amerikos lietuvi, šį žurnalą pats skaityk ir
Lietuvoj, juo labiau, kad ^Kultūros” žurnalo kaina labai pigi: Amerikoj 
metams .— tik 3 doleriai. Užsakant kanj Lietuvoj

' ■ f’........_/?



NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neįve 

Pobli$hed Daily Except įSoncky by 
the Litbuanian News P u b. Co„ Ine.

1739 Sęuth Hahted Stftel 
Te^phone Rooieųelt 3500

T------Editpr P. GRIGAITI^ 
.. j . . "* 

Snbjcription Ratęi:
$8.00 per ytat in Canada
$7.00 per year qatside of Chjcago I
$8.00 per year in Cbicago

3c per copv

Entered as Second Clasi Matter 
Marcb 7tb. 19,14. ar the Post Office 
of Chicago, IU.. under the act of Marcb 
3rd 1879.

’■ " ■' ‘t".-’-'

Užsisakymo kainai
Chicagoje — pairai

Metams -------------------
Pašei1 metų __________
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams —1—r—r 
Vienam mėnesiai

Chicago j per išnešiotojus t - 
Viena kopija ........... ......
Savaitei
Mfašsfri 2____

-Suvienytose Valstijose, ae Chicagoj, 
paltus

Metams ___________
Pašei meti! ----- -
Trims '■ mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam ęiėncsiui

Lietuvon it kitur užsieniuose 
(Atpiginu)

Metams $8.00
Pusei metų 4.00
Trims m.ėuesiąms 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto ^Lonev

Orderiu kartu su užsakymu. I .... »

■■■■■r—r*
- naujienos; Chicago; nt Ąntradįenis, vas. 17, ■ J.93J. --- ---------- ---............... .

Naujienos eina kasdien, iiskiriant tek* 
j.------  » —a—1>» Bendro-

licago. UI.
madieniųs. Leidžia “Naujienų” 
▼ė, 1739 So. Halsted $t.. Ch 
Telefonai Roosevdt 8500.

$8.00 
4.00 
2,00 
1.50 

.. .75

----- 3c
r-

$7.00
3.50
1.75
1.25

dąrbįų ęjleą tūps, kurie nepri
taria pergalėjusiai frakcijai!

Ir po ta diktatoriška rezoliu
cija pasirašo nabagas P. Gla
veckas, kuris dirba kriaučių 

Na, o kažin, kad liptų 
Šąpųs bosai įr išmestų iš ęįąr- 

£ątf ,ęįlave<ka už -tai, kad 
jisai .pataria komunistams — 
kft iiaąi tuomet pagiedotų?

RENGIAMASI SUKTI SPRAN
DUS oportu

nistams

KAS KAIP YRA ŠELPDAMAS

Kongresas priėmė ir prezidentas Hooveris pasira-: 
še bilių, kuriuo paskiriama 20 milionų dolerių padėti 
nukentejusiems 'dėl sausros fąrmeriams.

Tas bilius praėjo po ilgų ginčų, tarpe frakcijos, fe-i 
miančios prezidentą, ir tarpe opozicijos. Administraci
ja buvo, priešinga tam, kad iš federalio iždo butų tei
kiama pagelba badaujantiems farmeriams, bet daugu
ma abejuose kongreso rūmuose privertė jį nusileisti.

Pirmiaus kongresas buvo paskyręs 45 milionus do
lerių farmeriams pasiskolinti, kad jie galėtų nusipirkti 
sėklų, gyvulių ir pašaro ,gyvųįiąms. ’Nors ir,$el šijįo su
manymo buvo smarkių ginčų tarpe kongreso ir ądppv 
nistracijos, tečiaus gyvulių pašarui visgi buvo paskir
ta, kaip įtupėjome, 45 milionai dolerių.

Tuo gi tarpu bedarbių pągelbai .prezidentas visiš
kai atsisakė ką nors daryti. Savo Lincolno dienos pra
kalboje p. Hooveris pareiškė:

“Pergalė ant depresijos .bus ląimėta Žmogių 
pasiryžimu kovoti savo kovas savose bendrijose” 
Vadinasi, su nedarbu kovoti prezidentas pataria 

patiems žmonėms kiekviename atskirame mieste ir 
kiekviename atskirame šteite. Federalinė valdžia čia 
jiems pagelbos neduos.

Taigi dabartinės Jungtinių* Valstijų administraci
jos nusistatymas yra toks: gyvuliams šerti 45 milionąi
dolerių; farmeriams maitinti 20 milionų, o bedarbiams • 
— nieko. U

■Toje Rat .aųkščįąus .padėto
je re^plįuęijeje, .kurią priėmė 
.Bąltlmorės bimbininkąi, skai
tome: r - }

“Mes raginame Komunistų: 
Partiją daryti visus žygius,; 
idant ąpsaugojus dienraštį 
*Vilnį’ nuo ' sklokininkų, Ku
rie, pasirodo, pralaimėję 
^Laisvės’ suvažiavime, viltį 
turi laimėti ‘Vilnies’ šėrinin- \ k -
kų suvažiavime. Mes šaukia
me Chicągos ir apielinkės re
voliucinius darbininkus at
mušti visus priešų pasikėsi
nimus ant ‘Vilnies’. ”
Čia, matyt, norima padaryti 

taip, kaip ir “Laisvėje”. Bim
bininkai, apsišarvavę “teziais” 
iš komunistų partijos ir lietu
vių frąhęijps ęeptyo biuro, at
eis į '“Vilnies” šėrininkų 
žiavimą, paklupdys visus 
letariato priešus” ant 
(kurie spardytis, tuos

įlauk, nors jie ir* butų šėrinin- 
0 Pąą^ąh skai bus šėri- 

.nipkų susirinkime su 
šąis” apsidirbta, tai visi 
ši jr pasislėpę sklokininkai 
bus išmesti iš darbo 
tų dąųgįąųs bedarbių, rengiant 
maršavimus gatvėse!

Tai matote, iki jko dąsigyve- 
no komunistai, Hbeliuosuodami 
prę|etariątą”.

. pasįrodo, kad diktatūra, nors 
ji butų vadinama ir “proleta- 
riška”, ypa patiems proleta
rams labiausiai pavojingas da
lykas. 'Užsidėję sau ją ant 
sprando, jie, nebegali jos nusi
kratyti, kuomet ji pasidaro ne- 
pąkęąčjąina * '

r

. i

[Atlantic and Pacific Photo]■ v.

Nori prizo ;už gausią žeimą. — Kanadietė Mrs. .Flpreųce Brown 
,su sayp gausia paderme, — dvylika vaikų. Per 22 metus ji pa-

^,11 ,, .

A. Conan Doyle

TOTO ŽIEDAS
Laisvai verte P. K-as

Apžvalga
TAUTYBĖ IR TAUTININKAI

“N.” RejĮ.)

Gindama dabartines Lietu
vos valdžios politikę, “Vieny
bė”. rašo:

“Bėda
tik, kad lietuviai jaučiasi 
lietuviais ir nori, kad Lietu
vę valdytų toki žmonės, (ku
rie tautos reikalus stato pir
moj vietoj.”
O mes pasakysime: visai nė

ra bėda, kad lietuviai jaučiasi 
lietuviais ir kati j įe nori Tokios, 
Saldžios Lietuvai,- kuri gautos 
reikalus

suva- 
“pro- 
kelių 
išmes

>" . ............................... .

Misteris Džonąs Vansittartas 
Smitas buvo vyras, kurio ener
gija ir proto privalumai laikė 
jį pirpiose įžymiųjų mokslinin
kų eilėse. Jaunas būdamas, 
jis daugiau kaip su pasiseki- 

I mu studijavo, zoologiją ir bo
taniką, tąčiaą, kai jau ruošėsi 
i suteigti jam tos srities profe- 
| soriaus katedrą, jis savo darbą 
nukleipė j )<ilas vėžes, visą dė
mesį /pašventęs chemijai. Ta
čiau cįiepiija jo protą valdė 

Hįk įnorius mętus: po tą jis, 
taip pat staiga, griebėsi egip
tologijos.

Egiptologija Džonas Vansit- 
I tartas Smitas taip susižavėjo,} 
kad net susituokė su jaunąja 

I ladi, kuri ypatingai domėjosi 
Egipto senove.

Todėl tat ir nestebėtina, kad' 
misteris Smitas su tokiu įnir- 

Ltimu studijavo įvairiuose pa
saulio muziejuose Egipto ko
lekcijas.

Nesenai Įvykęs Luvro kolek-i 
cijų Francį oje studijavimas: 

7 .. ... . .... » gerbiamąjį misterį Džoną Van-i
gimdė 26 vaikus, bet tik trylika jų gyvi. Ji nori gauti prizą gjjttartą įtraukė į visiškai iš 
už daugiausia vaikų. normalaus gyvenimo išeinantį,

— — - įkeistą, gali sakyt — stebuklin-
" r,";/'1 '-"j, \ gą, nuotykį. Apie tą' nuotykįpntaĄomas tik vėjo malūnams;Lįa }r kbjama. j
varyti. I

Malkos yra gana brangus ku- Mpkslinipkas į Paryžių atvy-' 
ras, todėl .ateityj jos' yisiškąi! ,kp ąųsyąudįnęs . įr gėyo-j 
nebus tam naudojamos,. Dur-Į kąi .payąrgęs. fTąs įr nęatpbe- 
pės anglis ir nafta yra gera tina, nes .Lamanšo sąsiauris, 
kuro medžiaga, Jos yra! plaukiant iš Anglijos, buvo la- 
taip pat brangioj ir, kas svar- bai neramus. Tačiau nebodar 
blausia, jų atsarga žemėj yrą mas nuovargio, .mi^ęris Bmi- 
ąprėžta, pabaigiama* Jei ųar- įas, vos spėjo pąlįkti .sąyp 
tos ir anglių vartojimas bus daiktus viešbuty, tuoj pgyykP 
tęks, kaip dabar, tai \po kęįių į Luvrą savo egiptologiškoiųsi 

čia moksUnįilką? 
► namie ir tuoj 

r v • * •pasinėrė į darbą.
Misteris Smitas/ kaip ir dau

gelis žmonių, kuriuos graužia 
prakilnių idėjų ^iekunas, ,savp 
rūbais ir išvaizda rūpinosi kup 
piažiausiai. Be to, gamta ypa
tingu grožių jį .irgi pebuvo ap
dovanojusi. Todėl, beslankio- 
jant Luvro salėmis su didžiau
siu bloknotu rankose ir neti
kėtai išgirdus netoliese tartus 
žodžius: “Koks juokingas žmo
gus!” misteris ’ Smitas turėjo 
teisės pamanyti, kad tąi sako- 

įma jo adresu ir įsižeisti.
Tačiau atsigręžęs j tarusį 

tą .daugiau kaip nemalonų po
sakį misteris Smitas su pasi- 
tenkinirnu įąitikino, kad ne jis, 
buvo pajuokos taikiniu. Kalbą 
ėjo apie Luvro muziejaus tar
nautoją, sąlės kampe valantį 
hąŽHokį yąripį dąiktų•

.Gęrią u įsižiūrėjęs į tą tar- 
.nąutoją, misteris Smitas net 
kijųptejėjo. Tarnautojas buvo 
grynų , tipp , egiptįętis: kąmpuo- 

. ... ,y. . tų pečių, siaurų kulšių. 'Tai-,noms karštoms sritims. Vięmn- syku—\ .kaįp veido
,telis energiją sa^s, .p^et- L apskritas
nąmas visiems _ ^ftams be -trumas bu-'
išimties yra žemes gėlimų šilu-; - nukpbin6t^
,jna. Kai žinia, juo gilyn. fe- paveikįiUi-iįikomų po’stiklais 
dziamasi zemen tuo yra I<ars- p
i S, ta£‘ d i

butų &O0 laipsnių karpio, , ku 3^0^^ A tarnautoj u, misJ
Sio užtektų stiprioms-garo ma- Smjtag p a je . 
finoms yąryti. Taigi žemes si- isiurtino. j 
urna, jei „tik žmones išmoks •

tokių gilumu pasiekti, sudarys K,.. m s
nepabaigę verguos sultim to žmogaus veido ir
ateities laikams. Tačiau mums oda; buy(> 
nėra .reika o per<>pg .tuo rų. .
pintis, nės musų amžiui • darfjj. ... ““ x^..1 
,pąkaks... anglių ir nafips* . 9 iš 
b|do3 galim' pasitenkinti 'pf 
malkppiįsl / riT.” ’ J, 

1 1 ■ ■■■ 1 ■ ... *1 w I

Palia
t . i. ■ - •

—Eik ,į lauk, jp^sįĮtųsk, ‘ jųi

už durų misteris Smitas kurį 
laikę greit rašė savo pastabas. 
Iš karto pieštukas smarkiai bė
giojo popierium, tačiau greit 
rašomos eilutės pasidarė ne 
taip lygios, raidės ne taip aiš
kios: * misterį Smitą nuovargis 
vis dėlto prispaudė. Kovojęs 
kiek laiko su' snauduliu, miste
ris Smitas tačiau po trumpo 
laiko ir nepajuto kaip buvo 
miego nugalėtas. Pieštukas iš 
jo rankų išsmuko, galva nusvy- 
ro ant krutinės ir jis užmigo 
giliausiu miėgu...

Prabudo misteris Smitas vė
lai naktį. Muziejus jau ,tur ;but 
sjąnai hPv9 uždarytas. Jo, kam
putyje atsisėdusio, muziejaus . 
tarnautojai, matyt, nepastebė
jo ir ipįego nepertraukė.

Likęs vienas su mirusios 
Egipto .civilizdbijos mirusiais 
Žmonėmis —-mumijomis, miste
ris Smitas nenusiminė. Jis net 
pagalvojo, kad tas įvykis, ap
rašytas " eiliniame jo mokslo 
straipsny, net gerokai prajuo
kins skaitytojus ir dar kartą 
aiškiausiai parodys jiems jo 

. atsidavimą mokslui.
Nejučįųmis misteris Smitas 

pradėjo .ąyąjpti. Jį ŽAYėjp.mu- 
zįejąję .išstątyti įĘgipto paliki
mai, mėnulio pąąlaptiųgą švie- 
,sa, pro didelius ilgngus į sales 
ibesiveržiapčįą, ąpšyiesti. Visiš- 
jka tyla kėlė jr ųęrįmo, ir kartu 
rąmumo nuotaiką.
• Urnai misterio Smito akys to
limoje salėje pamatė geltonos 
.šviesos bliktelėjimą. Jis net 
sustiro, šviesa artinosi, štai 
ji ♦ gretimoj salėj, o štai ir tos 
■Salės, kurioj jis sėdi, grindis 
apšvietė.

Pirmiausia, misteris Smitas 
.pamanė, kad .tat vagių esama, 
itačiau greit įsitikino, jog pasi
šviesdamas vaikštinėja muzie
jaus tarnautojas, ir net tąs tar
nautojas, kurio tęks keistas 
,egipU.škąs vęįdąs.

Įėjusio judesiąi buvo drąsus 
,ir laisvi. Priėjęs ,prie dideles 
spintos, jis, išsiėmęs raktus, 
atidarė jps duris. Po to atsar
giai nuo viršutinės ‘ lentynos 

;nėmė mumijų įr padėjo ant 
grindų/ Greta mumijos pasta
lė žibintuvą, yįvpčdamas iš 
susijaudinimo, .tarnautojas pra
dėjo mumijos yaškųątų tvąrš- 
čių išvynįpjįmą.

Musiją ligi Tol niekąd nebuvo 
išvyniota, todėl pisterj Smitą 
ta operacija baisiai sudomino. 
Kąi bųyp nulmri pąskptįniai 
tvarsčiai ųųp npirnįjos galvos, 
mokslininkas vos nesušuko nu
stebęs’. Mumija .buvo neapsa
komo gražumo pi°tcris. Ji at> 
f odė kaip gyva, nors praėjo 
mažiausią keturi tūkstančiai 
pietų nuo jos mirties.

Tačiau įspūdis, kurį mumija 
pąįąrė ;miąMui gipitui, ,bųyo 
palyginti nieko .su tpo įspūdžiu, 
kurį ji padarė pasląptingąm 
piuziejays tarpąųtojui. šis, vos 
pąmate .mumijos 
,įr džjąųgsmingąi \sušpko, bu- 
’pipjp .rankomis jr pp to,/kritęs 
^nt grindų greta mųmijps, ap- 
ąihabįnp ją ir jįjis kąstus pa
bučiavę. >f‘Mąpo mažyte" 
jąvp jįs (rąncjjriėkąi: - 
.yargše mąžyte”!

(Bus , daugiau)
•------------ -- ---------i; | ■

“ptie-
“vie-

kad bu-

dažnai yra. Paprasti peršalimai 
čionais svarbių rolę lošia.

Tyrinėjant vaikų šaltį suras-i 
ta ir nustatyta štai kas:

Paprastai augę žmonės na
muose vaikus ąpkrečia. Dažnai} 
motina turi šaltį,sykiu ir vai-} 
<as. Paprastai silpnesni vaikai 
pagauna šalti, .o stipresni atsi-, 
aiko.
Iš paprasto šalčio gali išsivys-! 
;yti bronchitas (plaučių dūde
lių uždegimas) ir plaučių užde
gimas, kuris visuomet pavo
jingas., Už tai ir patartina ap
sižiūrėti.

Čikagos miesto sanitarinių 
patarimų mokykla paduoda ši
tokių patarimų apsisaugoti nuo 
šalčio: ■ 'i

SAUGOKIS:*
Pėrsivalgyt 1
.Persišildyt
Peršalt, ypatingai po valgio 
Draugaut su turinčiais šalti 
Susirinkimų,’ kur žmones 

Spiaudo, kosti.
Dulkių . - •
Tai vis seni patarimai, kurių 

moderno j i medicina dar pakeis
ti negali. Tai senų patyrusių 
daktarų patarimai ir patyrimai 
visuose kraštuose.

Tolįaus turintiems šalti duo- 
dama šitokių patarimų:

Pasitark su daktaru, nors ir 
mažas šaltis x

Užsilaikyk šiltai, gerk karš
tus skystimus su lemonu.’ Val
gyk lengvus vajgius. Išvėdink 
kambarius, t Saugokis, perša
limo. Sausas., kambarių oras 
kenkia. Jei šaltis nepereis 4 
krutinę, tai greitai išnyks, čid- 
nais daktaro patarnavimas kaip 
tik vietoje. - v ■

šimtų metų išseks naftos šąlti- studijoms, 
niai ir anglių klodai. Vanduo pąsijuto kaip 
yra energijos šaltinis, tą- 
čiaiis patogaus išnaudoti 
krintančio.. vapdęns turi tik 
kalnuotos šalys, . kaip antai, 
Šveicarija, Vokietija, Skandi
navija. Lygumų kraštai van
dens energijos šaltinių beveik 
kaip ir neturi. Vėjas, kaip jau! 
sakyta, yra perdaug nepasto
vus elementas.

Atsižvelgiant ' į tai, moksli
ninkai galvoja iš kur paimti 
naujų energijos šaltinių, kai 
anglis ir naftd išsibaigs, o vė
jas ir vanduo negalės paten
kinti visų .reikalavimų. Ieškant 
naujų energijos šaltinių yra 
svarbu, „kąd. jie bųtų .prjęinami 
visoms šalims, o ne tik kai ku
rioms. Taip antai, šiltuose' 
kraštuose butų gąįima išnau
doti jurų vandens šilumą, sau
lėtose, nedėbesiuotose vietose; 
pavzd., Sacharoj, butų patogų 
paųdotis saules spindulių 'ener
gija. Bet šie energijos šalti
niai yra prieinami.tik kai ku-

kia, kad nereikia skubintis 
su užgyrimu, pęs ‘Biiųbos 
klika viską užgriebė’. Nieki
no jis tuos draugus, kurie 
pasišventusiai dirba revoliu-: 
ciniam judėjime. Męjąvo,} 
kad ‘200 šęrijiįpĮęų apleidi 
suvažiavimą’. Sėjo dėmorali-; 
zaciją, kiek tiktąi Agąlėjo.j 
Pasisakė, ^ąd jis jąų ges
tas iš PąrMjP®'
Norėjo kankiniu save pri
daryti, tačiaus išlindo jo j$o- 
ęialfašistipiąi rageliai^ rfo 
tiksiąs yra .pasėti ikiėK gąĮb; 
mą daugiau
musų judėjime. "j

“Po jo kalbėjo keli. Vieni 
ųžgy'rė suvažiavimo' tarimui 
o kiti pasisakė, rkąd dąr 
viskas aišku.”
Reiškia, AŲDLD. centro pa

reiškimas nebuvo užgirtas. .0 
.nabagas Strazdelis, pasirodo, 
jąu gąvp “kiką” ,i.š įKųpiųnistų 
Partijos, fkuriai jisai tąip įti
kimai tarnavo, šmeiždamas 
“socialfaąistus”. Dabąr jau 
bimbininkai sąko,. ,kąd j? jam' 
užaugę “socialfašistiniai rage* 
lįai”. rCap yųų )(?ęąt Jt! Į

Beragis.

Rašo Dr. A. J. Karalius

Nors paskutiniais laikais pa
daryta pusėtiną pažanga ligų 
gydyme, bet paprastas šaltis 
dar\ vis pasiliekazmusų visų be
ne didžiausįu priešu, aršiausiu 
asmeninių smagybių rardytoju. 
Visokį bandymai sunaikinti 
šąltį pačioje pradžioje rimtų 
rezultatų dar nedavė. Savo lai
ku paskįlbęs chlorinas padėta į 
šalį, bandymai apsaugoti nuo 
šalčio čiėpais jr-gi jau beveik 
pamiršta. .Pasiliko senosios 
prieĮPpnęs ir senieji apsisaugo
jimo budai.

' Jprdąn, Nųrtpn, Sharp ir kiti 
tyre studentų šalčius ir patiekė 
sekamų informacijų;

Paprastai šaltis prasideda 
noąyje. Apie tręčdąįis šąlčių 
nuslenka žęmyn j krutinę. Jei 
šaltis retai jįpįpą, tai mažiaus 
prikamuoja. .Dažnas šalčio pasi
kartojimas asmenį pusėtinai 
apsilpnina. šiltesnėse vietose 
Jpv. Kalifornijoj) beveik tiek 
pat šalčių kaip ir šaltesnėse 
(pv. Čikagoje), tiktai, tonais 
šaltis kiek lengvesnis. 'Apie 
ketvirtdąlis šalčių apsikrečia- 
pęa nuo kitų; dąuguma bet-gi 
pąreina nuo kokio nors pakri* 
kimo knn<> Šįldymo (mechaniz- 
rųe. Atsparos ugdymas yeik jo^ 
lęįų nrę2ultątų nedavė: statisti
kos pąrpdp, kad šaltis lygiai 
Kankina a|įetąs ir lauke dily 
Įiaričius /(byrame oro). Gerklės

tprįjų sąrama; .bįt yįų tyrįnė-- 
(tojų nupippųū šitokia: ■ * šaltįs 
jieturii ąąvo kojeių njrs «atskjrų 
bakterijų, nors paprastos bak-^

ti St. Strazdas. Jisai pareik skirtumą norima iššluoti 4 tėrijos gali būti priežastimi jr'tinj^ yra

statė pirmej vietej. 
• Bet yra būda, »kad jie tukjps 

vialdžios šiandie neturi ri
Tautininkai ne tik nestatė 

tautos reikalus pirmoj yietoj, 
bet jie pačių tautą stato pasku
tinėje vietoje.

Juk 1926 metais tautą, o ne 
kas kitas buvo pastačiusi Gri- 
niaus-Sleževičiaus-Požėlos val
džią. Bet tautininkai, klerika
lų padedami, tą valdžią smur
tu nuvertė jr net patį seimą, 
išrinktą visos tautos balsu, iš
vaikė. Ir lietuvių tautai jie dar 
iki šiol neleidžia seimą išsi
rinkti.

STRAZDAS-VALONIS JŠMES-
TAS Iš KOMUNISTŲ 

PARTIJOS

(Prisiųsta)
pastebėjau 

komunistų “Vilnyje”,
įdomųŠiandie 

dalykėlį 
kuris, manau, bus luomus ir 
“Naujienų” skaitytojams. Tai
gi gal paskelbsite.

Tenai aprašoma, kaip A. L. 
D. L; D. 19 kp. susirinkime ki
lo ginęų dėl pasiūlymo • Priim
ti centro > rezoliuciją,' iižgiiflan-’ 
čią “Laisvės” šerininhų’ suva
žiavimo nutarimus, parašytus 
Bimbos. Kai kas tuos bimbįpiųs 
nutarimus gyrė, bet ve kas tp- 
liaus įvyko:

“Pagalios atsistoja kaJbė-

PAGINA “PRftLETĄRIšKAF’, 
APSIDIRBTI SU OPORTU

NISTAIS ' !•

“Laisvė” įdėjo -Baltimorės 
ALDLD. kuopos “vienbalsiai” 
priimtą rezoliuciją (kurią, ma
tyt, parašė bimbininkai, - sėdin
tys ALDLD. centre), ir joje 
randame šitokių “proletari’škų” 
idėjų;

“Mes reikalaujame, kad 
visi Komunistų Partijos prie
šai, vieši ir pasisjępę> bųtų 
tuojąus prašalinti iš z ‘Rie
vės’ įstaigos, idant galutiną j 
sudaužius tą sklęjką, kuri bu
vo padarytą prįeš • ‘Ląįsvę’ 
jr Kųmųpisty :Partiją.,?
.Vadinasį/į bįihhihihkąi Iri jų. 

pritarėjai ,ręį^alauja, kad bų,tų 
išmesti ’ iš .darbo tie asmens, 
kurie uzcpie priešingą pozici
ją šėrininkų' suyažįuvinie. Tai 
yrtį darbininkiškas’
reikalavimas: už nuomonių

ĮVAIRENYBES
Ateities energijos 

šaltiniai
Šiuo metu didžiausi energi

jos šaltiniai yrą < kuras, .yąn-: 
duo ir Yęjas. Kuras yra ke
lių rųšių: malkos, durpės, ak
menius anglis įr nafta. Mal
kos yra yąrtojaĮnps Jau} tik' 
namams šildyti įr tai įtik ten, 
kur jų daug yra. Durpes ir 
anglys varo fabrikus, b na|ią 
—aųtpipobilius, orlaivius, o

su. fabrikais.:.' Krintančio' van
dens ■ jėga tyra i p^eįčįąm& ‘ 
trps ėnę’ygi j a/ ki|ri t yra x naudo- 

■ j amą.- .Visokiems reikalams. V ė- 
jas yra. didėlis ępergijbs' šalti
nis, .?’.beV-- visa beda; / kad 
jisl nėra pastpvus nuola-

Č.Tau vieta HaįĮkįros,tytyramė 
'ore^tayp pąukgčjjpdainų;

’ Ap^iyerke seiįįs, Jkaip balkis 
išdžiuvęs;

—Kas jjiane ųžs|qs?...
Jau* vakar' suvalgęs, ^asipir- 

dusię žuyį, o; šiandien /neturi
•ne Tos

balkis

MM
...••• .t

nustebįno’ to žmogaus veido ir 
rankų oda: ji buvo švelni, ly- r • * 1 ' ’ A v. . 11 v # 1 

įžymių ir žvilgėjo kaip šlifud- 
rttf.
r —Tamsta egiptietis? — pa
klausė misteris Smitas tarnau
toją.

Tarnautojas pakėlė, akis. Joą 
buvo kaip stiklinės.
/ —Nę, .pone; aš—prancūzas.

Tarnųptojas nekantriai pasi
suko ir vėl griebėsi savo dar
bo. 7 ;

Mpksppinkas, matydamas, 
kad kalima toliau jau nesikli- 
juos, apsisukęs nuėjo, tačiau 
paatyto žmogaus savotiškumas, 
keistumas jam nėjo iš galvos.

Atsisėdęs ramiam kamputy

ogaus savotiškumas,

‘mano

yy »■—.i .............. u i,

ATĖJO naujas “Kavos” 
puiris, iaetuvos socialde- 

.»žsiwy Mrcaštis.

S03rubuo- 
gautas 4S 

aetuvfts. Rain/i 45c. Uau-
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BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

>•

Ofiso adresas: 
BRIDGEPORT* FURNITURE 

(OOMPANY* 
3224 South Halsted Štreet 

Tel. ■Victory 1657 
Ofisas atdaras 

Pagedėliais, JSeredomis ir 
Pėtityčiomis

Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 
tiktai

Bedarbių šelpimo 
reikalu

antras gal ant 
Keli pasirinko 
ir nebuvo d lie
pa vargelių, bet

Panedėlis, vasario 16 d. 1931 
šiandien atlankė B. š. K. 

raštinę apie, penkiasdešimt be
darbių. Du asmenys buvo pa
siųsti j darbą. Vienas ant kelių 
dienų darbo, o 
ilgesnio laiko, 
sau rūbų. Nors 
ta maisto dėl
visi po audžiuvusios duonos 
kąsnį buvo apdovanoti. Gaila, 
kad vien tik dėl tiek kai ku
riems labai iš toli reikėjo atei
ti.

Fondas išsibaigęs, nėra iš 
kur ką nors nupirkti ir išda
linti dėl reikalaujančių. Todėl 
visi, kuriems rupi bedarbių 
likimas, kurie jaučiate savy 
artimo meilę, malonėkite ką 
nors iš valgio aukauti. Taipgi 
suraskite liuoso laiko, idant 
galėtumėt atsilankyti į B. š. 
K. susirinkimą, kuris atsibus 
šį vakarą Naujienų .name. Ten 
bus svarstoma, kaip sukelti 
pinigų dėl tolimesnio labdary
bės darbo.

Gerbiama visuomene, aš ra
šau į jumis šiuos kelis žodžius 
ir noriu. įtikinti jus, jog tarp 
tų, ką gaudavo pagelbą iki 
Šiol, yra labai dorų šeimynų, 
vertų paramos. Del persitikri
nimo ateikite į raštinę.

Vienas žmogus labai yra rei-

“T—T

Lietuviai Gydytojai
Phone Canal 6222

Lietuvės Akušerės

St.

r

Akių (gydytojai

St.

(Cor. La

3307 Auburn Avė 
CHICAGO. ILL. 

—o--------

.1! ■'Ii'1'.

Graboriai

Grabotfai x

.Oflao telefonas Virglnia 0030 
Bez. Tel. Van Buren 68S8

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1 4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 Iki < Ir 
6 iki 8 vakaro. NedOliom nuo 10 iki 12 die

na. Namų ofisas North Slde
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:80 vakaro

■VI’.1 ■>........

pąt Chfeagoj varge nyksta. Se
niai jau girdime balsus,.Kad at- 
ėjo patiems savim ir saviškiais 
apsirūpinti, o kaip tai padarytį, 
—pirmiausia, padėkime vieni 
kitiems badą, šalt j ir ligas nu
vyti, kūdikių sveikatą ir gyvy
bę išgelbėti. > .

Bedarbę dabar yra' musų . di
džiausias tyrimas, ir jei viso 
visuomenė parodys, kad jis mo
ka tokiu skaudžiu reikalu susi
rūpinti, tai ji bus išlaikiusi sa
vo ekzaminus ir galės drąsiai' 
eiti tolmesniais savo reikalais 
rūpintis. ’ '

Tik pasiiiiteresuokite, kaip 
kitos tautos savo bedarbiais ir 
vargdieniais rūpinasi! Mums la
bai daug ko yra iš jų pasimo
kinti. Tad mOkinkimes iš .ki
tų ir gyvenkime taip, kad \r iš 
musų kiti turėtų ko pasimo
kinti! ' .r. '

.Visi Bedarbių šelpimo Komi
teto nariai kviečiami, būtinai 
atsilankyti į susirinkimą, šį va
karą, 7:$0 vai., “Naujenų” na-‘ 
me, 1739. S. Halsted S t.

T

kalingai anglių ir maisto. Jis 
turi du mažu kūdikiu, kurių 
motina neperseniai apleido juos 
atsiskirdama ant visados su 
šiuo pasauliu. Taigi tie naš
laičiai .ir jų tėvelis visįo rei
kalingi. Kas galite suteikti jam. 
pagelbą, malonėkite atsišaukti, 
o jo antrašas bus jums malo
niai suteiktas.

Dar turiu priminti, kad p. 
Norvilą nuo 31 street atnešė 
rūbų ir vienas iš bedarbių bu
vo gražiu ir šiltu apsiaustu t 
apdovanotas. Ačiū davėjui.

Prie bedarbių būrio dar vie
na šeimyna liko j sąrašą įt
raukta. A >

Vienuoliktą valandą visi iš
siskirstė, tikėdamies seredoj 
ką nors geresnio gauti. Visa 
tai priklauso nuo visuomenės. 
Jus suprantate labdarybę, jus 
įvertinat ją< jus neapleisite sa
vo kautos įmones, tuos žmo
nes, ką yra verti pagelbės. 
Lai kiekvienas pamąsto sau 
kokie laikai siaučia ir ar gali
ma gauti darbą. Kas nedirba, 
pas tą skatikai išsibaigę yra, 
gyventi reikia, kūdikius mai
tinti irgi reikia, o nelaimė, 
kad nėra iš ko.

Skaitykimčs su labdarybe 
kaipo su savo drauge li
kime ją kiekvienas pagal 
išgalę, —šulte.

Sandaros koncertas

rem-
savo

Bedarbių, Šelpimo 
Komit. susirinkimas

Šį vakarą, antradienį, vasario 
17 d., 7:30 vai. vak. įvyksta 
Bedarbių šelpimo Komiteto su
sirinkimas “Naujienų” name, 
1739 S. Halsted St.

Vienas svarbiausių Komiteto 
susirinkimo tikslų bus aptarti, 
kaip pratęst toliau bedarbių 
šelpimo darbą. Pavasaris dar 
toli, o bedarbė netik nesimaži- 
na, bet dar didėja ir* bėdarbių 
kančios sunkėja.

Chicagiečiai lietuviai, tiek 
daug gelbėjo savo artimiesiems 
už jurių-mapių, negali šaltai 
žiūrėti, kaip savo lietuviai čia

Skilvį šiuo Malo- 
niuBudu

Sekmadienio vakarą, vasario 
15 d., Lietuvos nepriklausomy
bes . išvakarėsė ’Chicagos- San
daros štabas surengė Lietuvių 
Auditorijoj savo koncertą. Pro- 
grajną išpildė Birutes choras, 
Jaunoji Birutė ir pavieniai so
listai artistai. D-ras Zimontas 
pasakė prakalbą, minėdamas, 
kad koncertas yra su Lietuvos 
nepriklausomybės
mis surištas. Publikos 
arti pilna svetainė. 
c4rto svečiai pasišoko, r X . • I i

sukaktuvė- 
buvo 

Po kon- 
Buvęs.

Kai įmonės pajunta nesma
gumą už dviejų valandų po val
gio 
|ho, gasų, nevirškinimo - 
viniuose iš dešimties atsitiki
mų būna perviršis rūgščių, kas 
ir pagimdo’jieips nesmagumą.

Geriausias būdas — greičiau
sias būdas tai pataisyti yra su 
alkali. O Phillips Milk of Mag- 
nesia yra alkali, nekenksmin
goj, . malaniausioj skystoj for
moj. Tai yra forma, kurią dak
tarai prirašinėja; kurią ligoni
nės vartoja; ant kurios atsidė
ta milionai žmonių per 50 me
tų nuolatos didėjančio vartoji
mo. 4

šaukštas /Phillips Milk of 
Mtagnesia stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių perViršiąus;‘ir padaro tai 
tuoj aus. ‘Uį penkių minučių 
simptomai rūgščių perviršiauš 
išnyksta. Sužinojimas šio ge
riausio budo reiškia ant visa
dos atsisveikinimą su nemalo
niais 'budais.

žiūrėkite, kad gautumėt tik
rą Phillips Milk of Magnesia. 
Prastesnis produktas gali ne
veikti tiek gerai. Visos aptiekos 
turi dideles -25c ir 50c bonkas. 
Pilni nurodymai plačiam jo var
tojimui yra prie ,kiekvieno pa
kelio.

- (Apgarsinimas A
1 "

kenčia huo širdies ėdi 
dę

S. D. LACHAVICH 
z LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauju Jaidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
1 SKYRIUI
1439 S. 49 Court, Cicero, UI.

Tel. Cicero 5927 
_Q_

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Repnblic 7868
♦

įvairus Gydytojai
ia^**«smww^**A*************

Office Phone 'Canal 1912
dr; m. j. sherman

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

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

Res. Phone Fairfaz 6353

N

.Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect *6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
( CHICAGO. ILL.

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

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

Tel. Bruntivich 4983
Namų telefonas Btunsvoick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
■ ,------ .i ... ...........

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
z Ofiso va odos:

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

Netoli 46tb St. Cbicago. III.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milufaukee Avenae

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

Nedėlioj pagal sutarti

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Vidikas- 
Lulevičiene

AKUSERKA 
3103 S. Halsted 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos:
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
i 9 vai. vakare

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

, Rezidencija Tel. Midvvay 5512 it 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler.M.D.
, CHIRURGAS

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

3 iki 8 vai. vak., Utarninkaia u
Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Ofiso Tel. Victorjr 6893
* Rez Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas-. 3102 So. Halsted St.. Cbicago 
arti 31 tb Street

Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 rak. 
Nedėliomis ir'Šventad. 10—12 dieną.

Advokatai .

DUGNAS

šiuo pasauliu
8:00 valandą

- LEONARDAS

Persiskyrė su

įsva-

matas,
rus,

KAZIMIERAS

Persiskyrė su 
vasario 14- dieną, 
ryto 1931 m., sulaukęs 35 me
tų amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Rokiškio apskr., Pandėlio para
pijos, Eidžionių kaime.

Paliko dideliame nubudime se
serį Zalubienę ir švogerį Juozapą 
Zalubą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
S. Hermitage Avė.

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

Visi a. ą. Kazimiero Dugnas 
giminės, draugai ir pažįstami esat ' 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimų ir atsisveikinimą

Nuliudime liekame.

Sesuo, Švogeris ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

RAUDONIS 

šiuo pasauliu { 
vasario 16 dieną. 8:30 valandą 
ryto 1931 m., saulukęs 15- mė
nesių amžiaus, gimęs spalio 21 d. 
1929 m-., Chicago, III. Paliko 
dideliame nuliudime motiną Jose- 
phiną. tėvą Kazimierą, krikštatė- 
vus Viktorių Stanevičią ir Bar
borą Raudonienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4540 
So. Rockwell St.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
sario 18 dieną, 8:00 vai. ryte 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines. • 1 \

Visi a. a. Leonardo Raudonio 
giminės, druagai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Motina, Tėvas, Kcikštatėvai 
ir Giminės.

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

gimines.

va-

ATSIKRATY
KIT LIGŲ PE
RŲ no.s^* ir gerklėje

burnoje

Leiskite Zomtc
lyti susikimsusias at 

išnaikinti pe 
neprileisti ligų 

Labai naikinantis Pa
rus. Raminantis plėves

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeil
/

Graborius ir.
Balzamuoto jas

V • ■

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama -

3319 Auburn Avenue
l \,r' t • . .

CHICAGO, JLL,

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy U Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hęmlock 9252 

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
creatment ir mag- 
aetic blanketa ir 
c. t. Moterim' it 

- merginom patari
mai dovanai.

o'

JURGIS PATAMSIS

Persiskyrė su .šiuo pasauliu 
vasario 14 dieną, 4:00 valandą 
po piet 1931 m., sulaukęs 39 m. 
amžiaus, gimęs Anykščių parapi
jos^ Indroųiškio miestely, Pane
vėžio apskr. paliko dideliame . 
nuliudime moterį Kateriną, brolį 1 
Pranciškų, švogerį Adomą Ma-J 
Čiukėną ir švogerką ir švogerį 
Petrą. Maceliuną ir švogerką ir » 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 7151 j 
So. Washtenaw Ąve.

Laidotuvės įvyks vasario 18 ■ 
dieną, 8:30 vaj. ryto iš namų į / 
Gimimo Panelės- Švenčiausios pą- f 
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus ' 
gedulingos pamaldos už vėlipnio 
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 suteikti jam pasku- iį 
tinį patarnavimą' ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Moterie, Brolis, išvogerial 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo* 
rius Lachavich, Tel. RoosevęJt 
'2515. '* į

'■T" "

•_ BUTKUS
Undertaking 'Co. ,

P. < B. Hadley Lic. 
Koplyčia elykai 

710 West 18th Street 
Tel Canal 3(161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj .

1646 W. ,46th St>
* ' ■ i • v V

Telefonai
JBoukvafo 5203 | 

Boulevard j8413

4327 >So. 49tb iCt. 
■Telefonas 

Cicero 3724
i ' J ’ *

———

prie 
duodu 

. electric

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4*411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE < 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

„ ' . 11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolpb .0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vale. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis^—Utarn., Kejv. ir Subatos vak. 

u Ser. ir Pčtnyčios vak.

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

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

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

Phone Boulevard 7589 *’

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel.' Boulevard 7589 

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

-------- ----------------------- -----------------------------
l Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas - 

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki 3 v$l. kortuose — nuo 3 iki 9 
S ubą tomis nuo 9 iki 9 

52 East 107th SL 
kampas Michigan Avė 

Tel. Pullman .5950—namų Poli. 5377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127, N. Dearborn St 
■ Ketvergais ofisai uždaryti.

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St. 
Telefoną/ Canal 2552 

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS 'AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St. 

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

„..-.o------ ■■» ■

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2-po pietų.

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

ANTANAS ROLINSKAS
Persiskyrė su -Šiuo pasauliu 

vasario 16 dien^. 3:30 valandą 
ryte 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Lietuvoj. Raseinių 
apskr.. Kražių parap., Trakšelįų 
kaime. Amerikoj išgyveno apie 
30 metų. Paliko dideliame nu
liudime moterį Petronėlę, sūnų 
Joną, dukterį Oną ir žentą Kazi
mierą Kančius, 3 podukras ir 
žentus — Marijoną ir Petrą Rau- # 
duvius. Oną ir Juozapą Bakai- *' 
čius. Juozefą ir Joną Lazdaus- 1 
kius, posūnį Petrą Vaitekūną ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas, ęandasi -Ma- * 
salskio kopi.. 3307 Auburn Avė.

Laido’tuvės įvyks ketvirtadieny, 
vasario 19 dieną. 8 yal. iš ryto - 
iŠ koplyčios į. šv. Jurgio> parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio . 
sielą, o iš ten., bus j nulydėtas į ' 
Svi*.Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Rolinskio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauji i 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- . 
tioį patarnavimą ir atsisveikinimą. -

Nuliūdę liekame,
Moteris. Duktė, Sūnūs, Podukrės, 
Posūnis. Žentai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabe
lius A. Masalskis. Tel. Boulevard 
4139.

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS 

NUSKINTOS KVIETKOS 
'. —r*'' ' \

Pristatome į Visas Miesto Dalis
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 

Vainikai
3316 S. Halsted Si.. Tel. Boulevard 7314

Daktaras
Kapitonui 

Specialistas iš <r . > > •

,1 ,WI|U ■ -Į>

J. jLulevičius 
GRABORIUS iR 

BAL8AMUOTOJAS 
Patarnąuju laidotuvė
se vijose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 i S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. 'Victory 1115

J. B RADZIUS 
PIGIAU8IS LIETUVIS 
GRABORIUS CMICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu į|riti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

;bų išdirbystės.
OFISAS: z 

/į668 W. 18th Street 
Th. Canal 6174 

, SKYRIUS:
(8238 g. Halsted St. 

"1?«1. jVictory 4088
»■"> 'w>r 
i * 1

Simpatiškas—
Mandagus
Geresnis iępii 
^espis .už ki
tų jpatją^nąyj. 
mas.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 5. Ashland Avė. 

kampas 47 St.
Tel. Boulevard 64 i 7

--------------------  ------— -■ ...............i <

Lietuviai Gydytojai

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

F PaMulinlami kart
Seno KrajatMM

GYDO VISAS LIGAS IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

' Speciali ik ai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslfes, užnuę^ijimji 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gąlvoš skausmus, skaus
mus nugaroje, kosSjimą, gerklės ska 
Jeigu kiti negaišto jus iigydyti, ate 
jis jums, gali padaryti. Praktikuoji 

tūkstančius ligonių. Patarimas _dykai. .r—-- ----
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomįs jjuo įlO jryt. įiįri 1 v.
4200 West 26 St^ kampas Keejer Ave^ TeL Cravford 5578

paslaptingai ligas. 
nersftitawdte, kų 

ui metu ir iigyai 
ALANDOS: Kasdie

J. F. EudeikisKomp.

4605-07 S. /Hermitage Avė.
; TeJ. Yards 1741 ir 1742 -

SKYRIUS
4447 So. Fuirfield Avenue 

Tęl. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1 1410 So, 4r9th Ct.» Cicero 
Tčl. Cicero 37.94, 

SKYRIUS
3.201 Auburn Avį, TeL Bltfd, 3201

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

Tel. Kenwęod 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo z6 iki 8 . valandai vakare 

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

• Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 18th St., netoli Morgan 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai''

South Shore 2238 ar Randolpb 6800
■    . I-I-I I II $ . »n  ........... M l II

DR. CHARLES SEGAL 
/Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 .South Ashland Ave.t 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų R Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki . 12 vak ryte, nuo 2 iki 4 
yal. po pietų 4 ir nuo 7 iki 8»30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diepą 

Phone Midvvay 2880

A. A. SUK IS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmicscyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cpr. Waahington and Clark Su. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde ParkT3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Tęlephone Randolpb 6727 

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

Namie 8-9 ryte. TeL Repnblic 9600

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

TeL Prospect 8525

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

One NorHi La Saite Rldįp. 
One North La Šalie St, 

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
QfUq TeL State 2704: 4413'

, ’S

M

Ofiso ir Rez. Tel,<Boulęvard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Str^t

Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po PKtQ ir 
nuo 6 iki ,8 vąl. vakare.

Rez, 3201 South Wallace 'fitfeęį

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

4930 .W. 13th St. Tel. Cicero 49
Dėlei ftnnkių lųikų Italuos Dupigii»tox

Sidabro FUiUMtri .....................   #2.06
Parceųano Flllinaai.............. ................   2.00
Ankstins CrovcoH ..............  6.00
BridKC .......    $0.00 uF dantį
Platea —.........-.......... .,$20.00 ir.

Traukimai! bo skausmų

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokates 

4631 So, Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800. 

Rez, 6515 So. Rocktvell Stx 
• (Tel. Repnblic 9723.



. ’ •! ■

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tai yrą niekas .neširupįno pro 
lekcijom nei ’ prelegentais; tai 
board direktoriui, pasirūpinkit, 
kad7 kliubo tajimai butų įvy
kinti gyvciiimąh, ,o nariai klau-

MAŽULAITIS PENKIAIS ŠŪVIAIS 
SUŠAUDĖ SAVO MOTERĮ

■ - > /

Vakaras tamsia, lija; nykioj ir mokiiikitęs, kad butu
prieblandoj bobelių pulkas šneJ gerais .piliečiais, r

Dar vienas sugriautas gyveni
mas lietuvių šeimynoje

Pakvietimas Naujie 
nų Bendroves dali

ninkams \

visuotiną Naujienų 
susirinkimą, kuris j- 
metų vasario mėn.

7 vai. vakaro, Melda-

Gerb. Tamsta:
Šiuo turiu garbės pakviesti 

Tamstą į 
Bendrovė 
vyks šių 
28 dieną,
žio svetainėj, 2244 West 23rd 
Place, Chicago, III. Jame bus 
patiekta metinė Bendrovės at
skaita ir bus išrinkta nau
ja Direkcija.

Jei Tamsta negalėtum at
vykti į susirinkimą, tai meldžiu 
įgalint kitą pasitikimą asmenį 
vietoje savęs, išpildant pridė
tą prie šio laiško įgaliavimo 
(proxy) blanką. Įgaliavimas 
privalo būt atsiųstas į Naujie*- 
nų ofisą ne vėliau kaip už 48 
valandų prieš susirinkimą, kad 
Bendrovės, Sekretorius galėtų ji 
patikrinti.

Su pagarba, 
NAUJIENŲ BENDROVĖ 
Nora Gugis, Sekretorius. 

Chicago, III.

Paulavičių sidabri 
nes vestuves

Jonas Mažulaitis, grosernės 
savininkas 'ant 1983 Canalport 
ir( Union Avė. arti So. Halsted 
gatvės, vakar dieną penkiais 
šūviais užmušė ant vietos savo 
moterį, Oną Mažulaitien^.

Apie pusiau ketvirtos po pie
tų, vasario 16 dieną 'Mažulaičių 
nuomininkai, gyvenanti iš kitos 
pusės, išgirdo vaikų klyksmą ir 
tuojau pasigirdo penki revolve
rio šūviai. Nuomininkai išbėgo 
į kiemą pažiūrėti, kas nutiko 
ir pamatė patį Mažulaitį bėgan
ti per kiemą. Paklausė, kur jis 
bėga, bet Mažulaitis nieko ne
atsakė, tik atrodė nežmoniškai.

Įėjus į vidų, ant grindų gu
lėjo kraujuose paplūdus ką lik 
kulkomis suvarstyta moteris. 
Bematant ir pats Mažulaitis 
parėjo daktaru vedinas. Dakta
ras tik pažiūrėjęs nustatė, kad 
moteris jau yra mirusi.

Duota žinia policijai. Priva
žiavo vežimų, patrolvagonai, li
goninės vežimas, policijos au
tomobilių, reporterių, fotogra
fų, susrinko pulkas vaikų, mo
terėlių ir šiaip žingeidaujančių. 
Prasidėjo šiurpioji ceremonija: 
užmušiko išdeportavimas ,į po
licijos stotį, giminių gabeni
mas į nelaimės vietą, apžiūrė
jimas, tardymas, 
mas, 
mai.

fotografavi- 
užrašinėjimas, klausinėj i?

kasi, vaikai į langus lenda i 
darbštus automobiliai aplink zu
ja. čia neštuvus atveža, čia 
vėl nusiverkusi giminaitė bel
džias į uždarytas duris,, iš vi
daus “angelų sargų” saugomas. 
Išskiriant apačią ir patį štore- 
lį, visas namas tuščias, tamsų. 
Burdingieriai ir jau išvežti į 
policijos stotį. Kur kūdikiai? 
Paliko du našlaičiu, vaikas apie 
10 metų ir mergaitė apie 7 me
tų amžiaus. į <

Nėra kam, kas tragedijos 
priežastį apsakytų. Tokiuose at
sitikimuose kreipkis į moteris. 
Jos tuojau išpasakoja, kad.Ma- 
žulaičiai valdė grosernę it dar 
kokį biznelį. Nesugyveno. 
Prieš porą metų vyras jau bu
vęs pavojingai sukruvinęs žmo
ną. Vakar ją' kaimynai matę 
stipriai nusipentavusią ir labai 
susirūpinusią. '

\ f • » .

Canalport gatvė panaši į ko
kį tabužstakyardj. Tokiose vie
tose dažniausia tragedijos no
ksta. • Kaimynai bailiai žiūrisi 
pro krautuvėlų langus. Kaimy
nams kad ir šiurpus, vis tik 
spektaklis. Bet viena lietuviška 
šeimyna amžinai sugriauta. Di
delis vežimas su raudonu kry- 
žu laukja išnešant aukos, žmo
nės spaudžiasi artyn, žingei
dumas mat. Pamatyti, kaip 
lietuviai nyksta...—Kaimynas.

i, o taipgi 
visi stengkitės/ kad kliubas. bu
tų didelis nariais; ateidami 
kožną kartą atsiveskit naujų 
narių. —Korespondentas.

Kensington
K. ir D. Susivienijimo 

susirinkimas

Pereito sekmadienio vakarą 
Lietuvių Auditorium buvo su
rengta graži partija p. Paula
vičių 25 metų vedybų sukaktu
vėms pagerbti. Paulavičius yra 
18 gatvės biznierius, kur turi 
savo hardware store. Pagerbi
mui susirinko gana daug jiems 
aidimų ir pažįstamų. Prakalbas 
pasakė p. Badžius, M. Petro- 
vich ir J. J. Bagdonas. Vakaras 
buvo gražus ir linksmas. Linkė
tina Paulavičiams smagiai su
laukti ir auksinių vestuvių.

Svečias J. J. Ę.

Mt. Greenwood
Viešas mitingas

19 
na- 
Bus

19-to Wardo Lietuvių Repu- 
blikonų viešas mitingas įvyks 
ketverge, Vasario (Feb.) 
d., Mt. Grenwood banko 
me, 3052 W. lllth St.
keli kalbėtojai, šio vardo-vir
šininkai. Taipjau kalbės 19to 
Wardo Aldermanas ir vienas 
lietuvis kalbėtojas. Bus daug 
svarstymų apie šios kolonijos 
reikalus. 19to AVardo Alder- 
manas prižada bedarbiams 
duoti darbo. Vyrai ir. mote
rys, skaitlingai bukite šiame 
lietuvių Viešame mitinge. Pra
kalbti pradžia 7:30 Vai. va-
kare.

Prakalbų rengėjai S. L. 
178 kp. -

p. B. Walantinas, 
u. A. Mikshys.

A.

JŪSŲ PATOGUMUI

Bridgeportas
Apiplėšė Aleliuną

Sekmadienio vakare atsitiko 
toks įvykis: Aleliuno įnamis 
prie 35 ir JTalsted sutiko būrį 
vaikinų ir merginų (trys vai
kinus ir dvi merginas). Vienas 
vaikinas priėjo prie įnamio ir 
užkalbino jį lietuviškai. Ir be 
niekur nieko įnamis pakvietė 
visą būrį pas savo šeimininkus, 
kurie gyvena 3514 S. Emerald 
Avė. Su įnamiu į vidų iėjo du 
vaikinai, o merginos ir vienas 
vainikas pasiliko lauke.

Įėję į vidų, neprašyti sve
čiai pradėjo kaip tai keistai 
dairytis. Paskui jie prabilo: 
girdi, ar negalima čia pas jus 
gauti išsigerti. Aleliunas at
sakė, kad jokių gėrimų jis^ne
turi. . ’ •'

O “svečiai” vis dairėsi aplin
kui. Staiga vienas jų pastvė
rė Aleliunienės piniginę, kuri 
gulėjo ant stalo, ir šovė pro du
ris. Paskui jį išbėgo ir jo 
frentas. Aleliunas dar bandė 
vytis, bet jau visas būrys buvo 
pasislėpęs.

Aleliunas vėliau 
vo įnamio, ar jis 
vieną tų vaikėzų? 
kė, kad jis juos
sutikęs, bet kadangi jie lietu
viškai kalbėję, tai manęs, .kad 
jie yra “orait”.

Well, pasirodo, kad su nepa
žįstamais reikią būti atsargiam, 
nežiūrint į tai, kaip jie nekal
bėtų. j

paklausė sa- 
pažino bent 
Tasai at&a- 

pirmą kartą

Roseland

“NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Marąuette Park
. TUBUCIO APTIEKA 

2832 W. 63rd St. •

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B/.OS. CORP.

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

Kai jums reikes pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “classified” 
skelbimą ar užsirašyti 
U

i artimiausi atstovą.

Lietuvių Valanda iš 
naujos radio Stoties

* . ’ * f

Pereitą sekmadienį , pirmą 
kartą buvo duota lietūvių raįdio 
valanda per stiprią ir gerą ra
dio stotį WBBM. Programą 
duoda Peoples Furnitute kom
panija susitarus su “Draugu”. 
Pirmoji valanda iš naujos ^sto
ties padarė tikrai gero įspūdžio 
į klausytojus. Nedidelis/ ?pa
rinktas iš geriausių Vytfeš ir 
Dainos chorų dainininkų-kių, 
solistai p-lė šidiškįutė, Romanas, 
čapasj .p. Bočius su vargonais, 
aiški p. MastaUsko kalba ang
liškai ir žymiai- pagerinta p. 
šimučio iškalba lietuviškai, gry
nas anauncerio J. Bulevičiaus 
balsas. Jei rengėjai visą laiką 
tokioj aukštumoj laikysis,'Ver- 

Naujienas”, kreipkitės ta jiems palinkėti geros klo-
1 ties,

Lietuvių Geresnės Valdžios 
Politiškas Kliubas laikė metini, 
susirinkimą Strumilos svetainėj ' 
vasario 12 dieną. Senas prezi- . 
dentas Ignacas Ivah-as, atidaro 
susirinkimą. Valdyba buvo vi
sa. Protokolas priimtas vien-j, 
balsiai. Ekzėkutyvės komisijos 
raportas buvo išduotas per ad
vokatą J. P. Vaičių. Plačiai 
apkalbėta • tinkamumas kandi
datų einančių ant majufco tar
nystės. Buvo reikomenduoja- 
mas kaip tinkamiausias tam 
urėdui demokratų partijos kan
didatas A. Cermack, kurį virš- 
minėtas kliubas nutarė remti 
vienbalsiai. Raportas nuo. be
darbių šelpimo komiteto išduo
tas per Ig. Ivanauską ir Jan
kauską, kurie nurodė, kad ko
munistai visą darbą paėmė Į 
savo rankas, kitokių pažiūrų 
bei draugijų komitetų visai ne
prileidžia ir pašalpas teikia tik 
saviems ir taip skmmniai nors 
bedarbių šelpimo ižde yra apie 
du šimtai .dolerių ' pinigais. 
Mat, yra’ manoma pavasarį kiek 
darbams pagerėjus komitetą 
likviduoti, tai pinigai liks kib 
basninkui ir Co. - '

Finansų raportas per A. M. 
Barčių ir komisijų knygoms 
patikrinti išduotas ir priimtas 
vienbalsiai. . Pasirodo, , kad 
kliubas gerai, gyvuoja. Tada 
naūja valdyba užėmė tarnystę 
šiems 1931 metami Preziden
tas A. M. Barcius' visiems, ge
rai žinomas darbuotojas; vice
prezidentas Bruno Petkus, ži
nomas biznierius; sėkretorius 
Dom. Vaičius, žinomas real es
tate; vice-sekretorius Bronislo
vas Liutkevičia, >visiems žino
mas artistas, aktorius. Kores
pondentas senasis, A. Jocius. 
Taipgi ir ekzekutyVis bąi pilie
tybės komisijas, visi nąiiji ęneb- 
gingi ir darbštus nariai. Nutar
ta turėt linksmą. ? išvažiavimą 
ateinančią vasarą ir išrinko 
tam komitetą, kad surastų 
tinkamą vietą dėl išvažiavimo.

Konstitucijos spausdinimą 
atidėta neribotam laikui.

Aldermano vietai nutarta 
remt Giovierį, demokratų par
tijos kandidatą, nes l^ito- kam 
didato 9 warde nėra, kad butų, 
galima pasirinkt. Nutartą tu^ęt 
prelekciją kaŽrią susirinkiiną pi
lietybės reikale., 
i Pavesta board direktoira’ms 
rūpintis, kad butų tinkamai 
vykinamas nutarimas, nes me
tai laiko atgal taipgi buvo nu
tarta, bet*nebuvo vykįuama, ... “ '

y ■' f-

Mto

Pereitą penktadieni papras
toje svetainėje įvyko Kliubų ir 
.Draugijų Susivienijimo susi
rinkimas. Apie, aštuntą valan
dą pirmininkas^ atidarė susi
rinkimą. Paprašė narių užimti 
vietas.. Peršaukė, valdybą? Per
skaityta tarimai;, iš pereito su
sirinkimo ; sekė • raportai.

Sirgo Jundulas ii* Sadauskas; 
tebeserga Norkus, Tarvidienėj 
ir Zurba. Lankytojai’ aplankei 
ligonius, pranešė, kad sunkiau
siai serga Norkus, gali j iš dar 
ilgiau pasirgti; kiti mano, kad 
ilgai netrukus atsimalduos. 
Kuriems laikas pavelija, > ap
lankykite ligonius.

Išvažiavimo komisija mano 
ilgai netrukus šaukti susirin
kimą. Norimą apkalbėti kur 
rengti išvažiavimu ir atspaus
dinimą serijų. Komisijos narys 
mano patarti komisijai rengti 
išvažiavimą /; geresnio j e vietoje, 
negu pereitais . metais, ir rei
kalauti roku s- nuvežti žmones 
i išvažiavimą. Tas gal būt ir 
gerai. Vietinės 'Vietos jau vi
siems žinomos, niekas nenori 
lankytis j paprastas vietas iš
važiavime. Kuomet bus< suras
ta vietą; išvažiavimui toliau ir 
geresnė, . gal Tada daugiau su
važiuos publikos. Komisiją iš
rinkta iš veiklių -narių, manau 
ji pasidarbuos gerai Susivie
nijimo labui.

S usi vieni j imas delegatais yra

'.a. .'i...Į. ... 
prisidėjęs s šelpimui bedarbių. 
Atstbvąs pranešė, Icad įvyko 
vakaras bedarbių naudai, ku
ris davė pelno $200. Yrą -šel
piama 20 bedarbių; yra reika
laujančiu ir . daugiau pagalbos, 
bet kadangi mažas iždas, nega
lima visus sušelpti. Permato
ma, gal ir miestas prisidės su
pagelba. Atstovas skundėsi,
kad tie visi delegatai lanko 

it , ; • ' Z

bedarbių ; delegatų susirinki
mus, tas peiktiną. ■.Ąpsicmusie- 
ji visi turT darbuotis bedarbių, 
naudai. . . ' f

Skundžiasi ir susivienijimo 
nariai,; kad blogi laikai. Kai 
kurie jau’po metus be darbo, 
sunku ir jiems užsimokėti mo
kestis, • bet šiaip taip laikosi 
prie/ Susivienijimo ir kitus kal
bina prisirašyti. Prie to dar
buojasi su bedarbiais pagal 
savo išgalės.

t Susivienijimo . susirinkimai 
trumpi ir ramus, ’’ kiękvienam 
verta prigulėti. ’ Ateinantis su
sirinkimas {vyks kovo 13 d., 
paprastoj svetainėj ir laikų. 
Vi^i nariai,, narės ir tie, kurie 
norite prisirašyti, atsilankyki
te. -—Korespondentas.

Red. Atsakymai
Susiedtii. - Tamsta nepada- 

Vėtė savo adreso redakcijos 
žiiiiai. Nors žinia atrodo rim
ta, bet. negalėsime dėti dėl tos 
priežasties, kad nežinome, kas 
rašo.-

Senam Burdingieriui. Įdėjo
me į gurbą. ?

Firm°ms it biznio įstaigom^. 
Rašydami patys 1 pranešimui 
apie savo reikalus, prašomi ne
vartoti parašo Reporteris, nes 
reporteriai yrą pačios, redakci- 
jos bėndrad’arbiai tik jiems 
toks slapyvardis^ tepriklauso.

----- ..——_-—_—

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos. v v

t d

, - - -

Antradienis, vas. 17,: 1931
.L—r_ .... .ri.:.. ----------------------------- , ■ ---------------- -
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BANCEVIČIUS PAGULDĖ 
LENKĄ

CLASSIFIED ADS

■ ------------------------------- t--------- --------- ---------—". r.-, ..T1!"

MADOS MADOS MADOS
MM
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2834
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Rimtai, atrodanti suknelė. Tinka

Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38,. 40 ir

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą .blan- 
kutę arba priduoti ; pavyzdžio 
numerį,'pažymėti mietą ir . aiš
kiai patašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą; Kiekvieno * pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba pašu
to ženkleliais kartu su užsaky
mu* f Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
Sol Halsted St4 Chicago; I1L

2834 
rūbas.

Pcrfitą pentkadienį j. Ban- 
cevičius ritosi North Sieloj su 
lenku Mitchell (Malishevvski), 
kuris sveria 205 svarus. Ris- 
tynių pažiūrėti susirinko beveik 
išimtinai lenkai, kurie tikėjosi, 
kad jų narsuolis surangins dzū
ką. Bet jięms teko labai nusi
vilti. Bancevičius iš dviejų at
vejų lenką priplojo prie malra- 
so:. pirmas susirėmimas tęsėsi 
15 minučių, o antras tik 5. 
parodo, kad su dzuku dar 
galima šposų Jcresti. ‘ 

» B »
Beje,, reikia priminti,

vasario T9 d. Marąuetė para
pijos svetainėj Bancevičius ri
sis su juoduku Johnston, kuris, 
sakoma, yra gana geras Misti
kas. • Ristynėse dalyvaus ir 
jaunasis D. Bložis, kuris šį 
kartą turės reikalą su geru ris- 
tiku Pete Schute. Pete yra 
ristynių instruktorius. O z tai 
ręiškia, kad jis tikrai moka ris
tis.-—N.

Financial
Finanaai-Paakoloa 

PINIGAI rinąlg
Mea akollnam nuo $50 Ud $800 

Nuimant komiso 
Nuošimti* mokamas ant neiimokitos 

«umos
FinanCe Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedžie Avė.

Tai 
ne-

kad

Business Service 
________BiznioPą tarną vimaR 

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai' taisome stogus 
vsokios l_7‘ 
Dykai apsl 
geria ašį dai

CONSUMERS

rūšies, bile kada ir bile kur. 
apskaitliavtmas. Mes atliekame 

laibą mieste. Kedzie 8463.
. --------- 0---------

, ----- o-----
Roulevard 6590 Re*. Y arda 4401

NORKUS'& CO.
Pbrkrauitom rakandus, pianus ir vi
nklus biznius, taipgi ii miesto I 
miestą. Teisiniras patarnavimas.

1706 W. 47th St-
CHICAGO

PRANEŠIMAI
Furniture & Fixtures

Rak&ndai-Itaisai

Naujienų Spulkos direktorių susiein
amas įvyks trečiadieny, vasario 18 d., 
5:30 vai. 
direktoriai

vak., Naujienų name. Visi 
malonėkite dalyvauti.

T. Rypkevičia, sekr.

Chicagos Lietuvių Auditorijos 
Akcijdnierių susirinkimas

PARDAVIMUI pigiai dvi skėlos, 
lentynos ir du šiokeisai.

3465 So. Auburn Ave.'s
-------- O---- -

Metinis 
Jendrovės ■■ 
vyks trečiadieny, vasario 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- 
. as. — Kviečia

J, P. Etvald, sekr.

Lithuanian Repub. Organizacijos 
Cliubo 11 wardo, kartu su Bridgeport 
Jth. , Political and Benevolent Kliubu 

susirinkimas įvyks vasario 17 d., Lietu
vių. Auditorijoj. 8 vai. vak., nes Ažuko 
svetainė dėl mus permaža.

Jos. M. Ažukas, organizatorius
• y. ' •’ ' '.  , ....
Bedarbių Šelpimo Komiteto silsi rin- 

omas įvyks antradieny, vasario 17, 
1931, Naujithų name, 1739 S. Halsted 
St., pradžia 7:30 vai. vakare. Malonė- 
cite visi komiteto nariai dalyvauti su
sirinkime. . — Valdyba.

----- ‘

NORIU pirkti vartotus fixturius dėl 
grosernės it bučernės.

Tel. Lafayette 7378

Specialistas grydyme chroniškų ir naujų. U 
gij. Jei kiti negralfijo jumis išgydyti, atsflan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas išegzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikrą, ligą ir jei aS apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSegzaminavimo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 IV. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

St.

, p°
“ - - ---------- ' . Mede

lio j nuo 10 ryto iki 1 po pietų .

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

kad vesdamas visas , reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boiilevard ,0611 arba 0774 

Visad sutaupysi.daug išlaidų
• -4); ---------------------------r

Perkam Mortgečiut ir Bonas./ 
Skolinam pinigas ant Namų. 1 
Parduodam ir iSmainom visokį turt*

> Inšiurinam namus it viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

. Pardavimo Notariališkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

išėjimui
■ <■ ♦
42 colių per krutinę

———f ■■■■■——B— | | ■, >T-Ri| ■■

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Pianos
GROJIKLIS pianas vartotas tik 7 

mėnesius, 80 rolių, suolelis, kabinetas, 
$85. Išmokėjimais geriems žmonėms 
po $2 į savaitę. Tel. Belmont 1334.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS vyras pagelbėti sto
re. Kambarys, valgis ir mokestis.

2715 W. Hirsch St.

IEŠKAU ūkininko, kuris galėtų dirb
ti ant farmų; galėtų karves milžti ir su 
arkliais galėtų dirbti. Atsišaukite, O. R. 
’resket Farmx German Church Road.

Help AVanted—Female
Darbininkių Reikia_______

REIKALINGA mergaitė 15-16 me
tų pagelbėti prie namų. Harry Berg, 
3738 W. 15 St.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambariai, vaiki

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

Tel. Midway 5152

' Business Chaime* z, 
Pardavimui Bizniai

’ PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gro- 
serne, geroj vietoj.

3465 So. Auburn Avė.

Farms For Sale
UkiaiParduvimui

FARMOS NAMAS DEL. JUS DAKOTOJE. 
Pasietu niki t prickyn. Užrriirškit baimę be
darbes. Bukit pats savo bosu. Pieninky- 
Rtfis. grudų ar maišyta farma ar gyvulių 
auginimas Dabotoje, kada parinktas su pa- 
gelba didelio geležinkelio, teikia tikrą pro
gą, ne turtą susikrauti, bet nepriklauso
mybei. Jus rasite šiandie daugiau pasiten
kinimo. daugiau komforto ant fermos negu 
buvo pirmiau.. Farmų kainos žemos, iš- 
mokėjimai lengvi.

Mllwaukee Road pagelbsti naujai apsi
gyvenantiems Įsigyti geriausias žemes už jų 
pinigus: saugo juos nuo melagingų pasako- 
aapie klimatą, žemę, derlių. Musų Ag- 

turiniai Agentai, kurie žino tas žemes, 
mielai patars jums kokis ūkis geriausia 
tinka kiekvienoj apielinkgj — ir nepaliaus 
patarinSje po apsigyvenimo. Tiktai sėk
mingas farmoris yra naudingas Milwaukoo 
geležinkeliui.

Tos derlingos žem&. lygios ar kalvuotos, 
tinka traktoriui ar dirbti su arkliais, ar 
kalnuotos, geros ganykloms. Kainos ‘ yra 
sulig apiclinkfts ir žemės gerumo, nuo $5 
iki $26 už akrą neišdirbtos; nuo $15 iki 
$40 už akrą išdirbtos.

Ūkiuose, kuriuos ,mes rekomenduojame, 
komai, kviečiai, linai, avižos, miežiai, al- 
falfa, alfalfa sekios, saldieji dobilai, daržo
ves, mažieji vaisiai gerai auga ir gerai ap
simoka. Gyvuliai, vištos, kiaulių auginimas 
ir pienininkyste yra pelningi. Geri keliai, 
geležinkelių marketal, mokyklos, bažnyčios, 
geri kaimynai.

Leiskite mums pagelbėti jums. Duokite 
klausimus, angliškai, jei galima. Rašykite 
dabar dėl nemokamos, iliustruotos knygelės. 
Pasakykit mums koklo's formos jus norite 
ir ką jus norite auginti. Visi klausimai 
teisingai atsakomi. Nėra pareigų. Žemos 
namų ieškotojams važiavimo kainos. R. W. 
Reynolds. Commissioner. The Mllwaukee 
Road. 026-B Union Station, Chicago, Illinois.

NAUJIENOS Pattren fcept. ' 
173-9 S., Halsted St.,A Chicago, III. 

Čia įdedu 15. centų ų prašau at- 

siųsti <nari pavyzdį No ................... ..

Mieros .................... . per kaitinę

fcxc hange—Mainai
• GERAS MAINAS

Kas turite du flatų arba cottage, ne
brangų namą, mainysiu ant gerų išly
gų mūrinį 4 flatų namą už prieinamą 
kainą.

Atsišaukite telefonu ar laišku
• Tel. Lafayette 1155 

4193 Archer Avė. ••

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
f * < » I

....................
v.

(Miestas ir valst.)

jy

Sifiliui

A!

CLASSIFIED ADS. Į
- ......... 1 *

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimai

i

■ Eduėational 
Mokyklos

Mokykis ba’rberystcs 
amato.

< ‘ ■ *

Dienomis ar vakąrais. Del lufor 
macijij Jauk nrha rašyk:

INTERNATIONA^ BARBĖK 
COLLĘOE, 

•72 Weat Madison Street.

Paul M. Smith & Co<
REAL ESTATE

* LOANS B INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokio* rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgagt 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgagt Ang-x 
vomis išlygomis^ Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
JęL Lafavette 0455




