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Ispanijai Vėl Gresia 
Karo Diktatūra

Karininką klika nepatenkinta karaliaus 
“nusileidimais” ir siekia pasigrobti 
valdžią Sostinei grūmoja ąrmotos

panija, vas.MADRIDAS,
17. — Rezigna'vKsHos premjero 
Berengueros vyriausybės įsa
kymu, cenzūra šiandie tapo Is
panijos vėl atsteigta. Beren
gueros vyriatfsybė tebėra val
džioj, iki bus*sudarytas naujas 
ministerių kabinetas.

MADRIDAS, vas. 17. — 
Šiandie po pietų prasidėjo ka
riuomenės - judėjimas, kurio 
tikslas, matyt, yra bandyti at- 
steigti įcaro diktatūrą Ispani
joje. Du artilerijos vienetai 
netoli nuo Madrido pastatė ar- 
motas, atkreiptas į sdstinę. Vi
same mieste mobilizuojama ci- 
vilė sargyba. Visose strategi
nėse vietose tapo pastatyti kul
kosvaidžiai. Kareivinėse laiko
ma priruošta kariuomene.

Prof. Alb. Einšteinas 
už ekonominį pasau
lio reorganizavimą

Mokslininkas ragina ' socialistų 
partijas kovoti su augančiu 
militarizmu ir 'karo pavoju
mi • ' *

klausi’

Amcri- 
daryti

Amerikos Socialistų partijos 
organas New Leader vasario 14 
dienos leidiny išspausdino prof. 
Alberto Einšteino nuomones, 
jo pareikštas dėl karo pavojų 
ir dabartinio ekonominio pairi- 
mo pasauly. >

New Leader’io redakcijos pa- 
„ prašytas, žinomas Amerikos ra

šytojas Upton Sinclair kręipėsi 
į prof. Einšteiną, kuris dabar 
daro savo tyrinėjimus Kalifor
nijos Technologijos Institute, 
Pasadenoje, su šitokiais 
mais :

1. Ką, jūsų nuomone, 
kos darbininkai turėtų 
akivaizdoje didėjančio ginklavi- 
mos ir karo pavojaus?

2. Pasakykite Amerikos dar
bininkams, ką jus manote apie 
tokią vargo ir bado padėtį kraš
te, kuris turi tokių milžiniškų 
gamybos pajėgų, kaip Jnugti- 
nės Valstybės? Jus žinote,kad 
mes galime produkuoti dau
giau maisto, ne kaip galime jį 
parduoti, ir musų fabrikai dir
ba tik mažą nuošimtį to, ką 
galėtų dirbti. O betgi daug mi
lijonų žmonių neturi nei maisto, 
nei kitų elementariausių reik
menų.

Prof. Einšteinas savo atsa
kymus parašė šitaip: >

1. Jungtinės Amerikos Vals
tybės yra šiandie galingiausia 
valstybė pasauly. Dėlto pa
sekmingas kovojimas militariz-

O R H&.
Chicagai ir apielinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: a

Daugumoj debesiuota; nedi
delė temperatūros atmaina; vi
dutiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 35° ir 40° F.

Šiandie saulė teka 6:34, lei
džiasi 5:25. 
6:37 vakaro.

Mėnuo leidžiasi

Sako, kad augštų karininkų 
grupė yra nepatenkinta kara
liaus nusileidimu savo priešams 
ir rengiasi puču įsteigti dikta
tūrą, panašiai, kaip 1923 me
tais padarė gen. Primo de Ri- 
vera.

Tuo tarpu praneša, kad so
cialistų ir darbo unijų vadai 
planuoja paskelbti visuotinį 
streiką protestui prieš monar
chiją. Praneša taip pat, kad 
Kordovoje kilo kariuomenės 
maištas, ir kad (sukilimui pa
trempti skubotai siunčiamos į 
ten kitos kariuomenės dalys.

*

Melųuiades Aįvarez, kurį ka
ralius Alfonsas buvo pakvietęs1 
naują kabinetą sudaryti, San- 
chezui Guerrai rezignavus, taip 
pat nuo to uždavinio atsisakė.

mo ir karo pavojaus pareina 
svarbiausia nuo lo, kaip toms 
problemoms yra nusistatę kraš
to piliečiai. Tas ypačiai dera 
socialistų partijoms, kurių in
teresas aktingai kovoti su ka
ro pavojumi nereikalauja nė 
jokio ypatingo pamatavimo.

2. Dabartinis sunkus rinkos 
krizis, mano įsitikinimu, yra 
aiškus įrodymas, kad ekonominė 
organizacija - 
šiandie galima kalbėti ■ 
tenkina reikalavimų, šitas da
lyko nustatymas tačiau neturi 
būt priimtas kaip apkaltinimas, 
o tik kaip paakstinimas bandy
ti ekonominį gyvenimą sure
guliuoti taip, kad žmonių gyve
nimui nebetęstų daugiau nė 
jokie kriziai. ,

jei apie* tokią, 
nepa-

Papa kaltina Italiją 
sutartie^jiepildymu
Protestuoja ypačiai, kam val

džia leidžia protestonams 
laisvai veikti Italijoje. ’

VATIKANO MIESTAS/ vas. 
17.—Papa Pijus XI, kalbėda
mas vakar Romos kunigams, 
kaltino Italijos valdžią, kad ji 
nevykdanti Laterano sutarties, 
nes neužginanti “nemorališkų” 
laikraščių, krutamųjų paveikslų 
ir vodevilių, leidžianti žmonėms 
nešvęsti sekmadieųių ir neiti į 
bažnyčią, o ypačiai leidžianti 
protestonams vesti savą propa- 
gandą. Protestonizmas, pasak 
papos Pijaus, esanti viena* di
džiausių Italijos piktybių.

Vokietija užgynė 
alaus “zeidelius” 

smuklėse

įvyksta 
panagiausiais 

”— alaus 
tai policija 

karčiamnin-

BERLYNAS, vas. 17. — Ka
dangi politiniuose mitinguose 
karčiamose nuolatos 
muštynių, kur 
ginklais esti “zeideliai 
geriami tpuddai, 
išleido įsakymą 
kams, kad tie puodai butų pa-, 
šalinti. Politiniuose mitinguo
se jų dalyviams alus bus ateity 
paduodamas popieriniuose puo
dukuose. Visos kėdės ir stalai 
smuklėse turi būt stipriai pri-. 
šriubuoti prie grindų. Taip pat 
užginama* 
butelius.

atsinešti į mitingus

: !«■

[Atlantic and Pacific Photo!

Kai kurie žvejų, kurie per pastarąją audrą buvo ant 'atitrukusios ledo lyties nunešti į Erie eže
rą. Jie buvo pakraščių sargybų iš Buffalo ir ki tų stočių ^išgelbėti, aeroplanams gelbėjimo darbe 

, * < . • , / . padedant. :

Alfonsas pasikvietė 
kitąjavo priešą Is

panijos premjeru
Sanches 'Guerra rezignavo, ne

pavykus susitarti su socia
listu ir respublikonu vadais.

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
17. — Jose, Antonio Sanchez 
Guerra, kurį karalius Alfonsas 
vakar pakvietė naują kabinetą 
sudaryti, šiandie pranešė kara
liui negalėjęs pristiprašyti res- 
publikininkų, sOcį^Hstą Ir kitų 
kairiųjų grupių, kad bendra
darbiautų valdžioj, ir dėl to at
sisakąs iš premjero vietos. Jis 
patarė karalKii kviesti (Meląuią- 
desą Alvarezą — kitą Ispanijos 
konstitucijos revizijos ir kara
liaus galios susiaurinirho šali
ninką, konservatorių /partijos 
radikalų grupės vadą.

Karalius patarimo ' paklausė 
ir, Guerrai pasišalinus, tuojau 
pasišaukė į rumus Alvarezą.

Alvarez yra laikomas dar ra- 
dikališkesniu, ne kaip Guerra, 
į kurio paskyrimą premjeru va
kar monarchistai žiurėjo kaip 
į karaliaus pasid'a'vimą ekstre
mistams.

Mahamtos ir viceka 
raliaus taikos 
konferencija

NEW DELHI, Indija,' vas. 
17. — Vicekaraliaus rūmuose 
šiandie prasidėjo konferencija 
tarp Anglijos imperijos atsovp, 
vięekaraliaus lordo Irwingo, ir 
vyriausio Indų nacionalistų va
do, Mahatmos Gandhi. Konfe
rencija,' kaip, manoma, pasitęs 
dvi tris dienas.

Lordas* Irwin turi vilties pri
kalbinti indų ‘‘šventą žmogų”, 
kad nacionalistai paliautų civi
lio priešinimos kampaniją ir 
kad pats Gandhi bendradar
biautų su taisyme Indijos kon
stitucijos.

Sumažino general-gu- 
bertnatoriui algą, jam 
/ pačiam prašant

WELLINGTON, Naujoji Ze
landija*, vas. 17. — Vyriausybė 
patenkino general-gubernato- 
riaus lordo Bledisloe prašymą 
sumažinti jo algą 10 nuoš. ■ - 
^Gen.-gubernatoriaus alga ir 
priedas siekė $87,500 metdms.

r -r;
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PĄSADENA,, ,Cal., vas. 17.— 
Maj. Richard Čannon, metodis
tų episkopalų vyskupo Caimo- 
no sūnūs, kuris buvo apkaltin
tas laužymu valstijos darbo 
įstatymo, tapo teismo nubaus
tas 90 dienų kalėjimo.

Jį skundė Mrs. Phyllis Case, 
Maj ■. ^Cannono (laikomos moky
klos \ mokytoja, dėl nesumokė- 
jimo jai 'algos.

Anglija paskyrė dar 
100 milijonų dolerių 
bedarbiams padėti
LONDONAS, vas. 17. — Miss 

Margaret Bondfiield, darbo7 mi- 
nisterio, pasiųlymu, parlamen
tas nutarė paskirti dar 2(r mi
lijonų svarų sterlingų (100 mi
lijonų dolerių) bedarbių fon
dui. ' s . .

Neskaitant šios sumos, lig- 
šiol britų bedarbių fondui bu
vo paskirta bendrai 350 milir 
jonų dolerių. Tas fohdaš jau 
išsemtas. '

Misš Bondfield/ ^pateiktomis 
žiniomis, bedarbių Anglijoj da
bar yra' 2,642,000.

Suėmė du komunistų 
laikraštininku Oregone

ASTORIA, Oregon,’ vas. 17.— 
Imigracijbs vyriausybės vakar 
čia' buvo suimti John Emil 'Par- 
ras, suomių komunistų laikraš
čio Toveri fedaktorius, ir Vie
no Feinberg, administratorius, 
kaltinami dėl agitacijos prieš 
Jungtinių Valstybių Valdžią. Jie 
tp<po pastatyti po $2,000 kau- 
cijos. ■ ..

Lietuvos valdžia pa
ims autobusus į 

savo rankas
LietaKAUNAS, vas; 17. - 

vos vyriausybė* vakar paskelbę, 
kad privatiniai autobusai ne
trukus bus ' pąn'aikinti ir * kad 
susiekimą autobusais visose 
linijose Lietuvoje valdžias, pa
imsi savo rankas. * ... • .

• $12,000,000 Franci jos
nukentėjusiems remti
PARYČIUS, vas 17. —-At

stovų rūmai šiandie paskyrė 
$12,000,000 kreditų dėl audrų 
ir potvynių nukentėjusiems gy
ventojams šelpti.

■ '/v;?.':
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^ Permaina Jugoslavų
vyriausybėje Kroa

tams nuraminti
VIENĄ, Austriją, vas. 17'.— 

Praeitą mėnesį Jugoslavijos ka
ralius Aleksandras^ būdamas 
Zagrebe, sužinojo, kad vienas 
svarbiausių kroatų nepasiten
kinimų Jo režimu yra tai, kad 
ministerių pirmininku yra pro
fesinis armijos karininkas. Nuo 
laiko, kai karalius pasiskelbė 
diktątįorium, generolas Zivkovič 
buvo miipsteris pirmininkas ir 
valstybės reikalus vedė su ti
pišku karininko griežtumu.

Norėdamas, matyt, kroatus 
nuraminti, karalius vakar išlei
do dekretą, kuriuo , kabinete 
įsteigiamas iraujas. postas, kaip 
ir vicepremjero, arba, oficialiai, 
valstybės kancleriaus. Ton vie
ton tapo paskirtas Dr. Mila*n 
Serskič, Bosnijos juristas, da
bar buvęs teisingumo ministe- 
riu. ,

Iš ištikimų šaltinių girdėt, 
kad gen. Zivkovič netrukus pa
sitrauksiąs‘iš premjero vietos, 
neva dėl nesveikatos.

Protestuoja prieš pa
vergimą meksikie- 
? čių Alaskoj z

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
17. —Vietos laikraštis Univer- 
sal Grafico paskelbė N protęstą 
prieš tariamą pavergimą 5,000 
meksikiečių darbininkų Alaskoj.

Laikraštis išspausdino Kali
fornijoj gyvenančių1 mekMkie-. 
čių pranešimus, kuriuose šąko- 
ma, kad tie tūkstančiai meksi
kiečių esą kontraktuoti, Alaskos 
kasyklų ir miškų darbams ir 
esą priversti' gyventi nežmoniš
kose sąlygose. ,

.i ' - * ; ■ ■ »

i nušovė 
ninku

LEXINGTON, Ky., vas, 17.— 
Fayette kauntės prphibicijoš 
agentai vakar, medžiodami 
slaptus degtinės darytojus, nu-, 
šovė du tariamu munšaininku, 
Neah Lambą ir Jdhną Martiną. 
■' . ' ‘ A-’’ C. .

>. 4 1 Jl - J

Amerikos graikų nebe
ima Graikijos arinijon

ATĖNAI, vas. 17. — Vyriau- 
sybė nutarė, kad Ąmerikos 
graikai, parvykstantiejį savo 
senos tėvynės aptokyti, dau
giau nebebus imami kariuome
nės; tarnybon, kaip ligšiol 
kad buvo daloma. ' <

Lietuvos Naujienos
<..........................   I ■

Pavasarininkai vagia 
šventus daiktus

BETYGALA. Bulaičių kai- 
inc iš .13 į 14 naktį sausio mėn. 
vienas Betygalos /pavasario 
kuopos narys M. įsibrovė per 
stogą į Danielienės Onos butą 
ir pavogė keletą iš Amerikos 
atsiųstų brangių rąžančių, sig- 
nalėlių, 345 įįtus pinigų ir 
smulkių daiktų.

Danclienė visai ir nejuto,

Suomijos prezidentu 
išrinktas fašistas
HELSINKIS, Suomija, vas. 

17. — Suomijos prezidentu va
kar' tapo išrinktas premjeras 
Pehr Evind Svinhufvud, ga
vęs 151 balsą.

BUvęs prezidentas Stahlberg 
gavo 149 balsus, vadinas tik du 
balsu mažiau.

Svinhufvudas yra' lapūiečių 
arba suomių fašistų partijos 
vadas. Rinkimuose jį rėmė kon- 
vatoriai ir ūkininkai. Socialis
tai ir liberalai balsavo už Stahl- 
bergą.

Atstovų butas prie 
, mė ^veteranų pas

kolos bilių
17WASHINGTONAS, vas 

•— Nežiūrint prezidento Hoove- 
rip 4r jo administracijos prį.ešį- 
nimos, atstovų butas vakar pri
ėmė karo veteranų bonų pasko
los bilių. Bilius priimta milži
niška balsų dauguma — 363 
prieš 39. t

Bilius pasiųstas senatui, ku
ris, kaip/manoma, taipjau jį 
priims/7 , '

Įstatymas, jei ir senatas jį 
priimk liečia visus pasaulinio 
karo/veteranus, kurie turi vadi
namus kompensacijos certifi- 
katus, pilnai atmokėtinus 1945 
metais. Tų certifikatų paskolos 
vertė padidinama nuo dabarti
nės 22^ nuoš. vertės iki 50 
nuoš. vertes.

Australijos darbininkai 
priešinas algą kar

pymui
SYDNEY, Australija', vas. 17. 

—Australijos darbo upijų tary
bos konferencija nutarė griež
tai priešintis fėderalinio arbi
tražo teismo nuosprendžiui, ku
riuo darbininkų algos bendrai 
sumažinamos 10 nūoš.

——X. > ? t ‘ w 

Suėmė bankininką, pa
sisavinusį $31,500

HILLSBORO, Ohio, vas. 17. 
—Highland kauniės policija 
pra'eitą naktį suėmę“ Charlesą 
Murphy, buvusį Hillsbjro Bank 
and Savings Co., kasininką, kal
tinamą pasisavinimu $31,500 
įo banko pinigų. Suimtas prisi
pažino kaltas.

>7 negrai mirė nuo-nuo
dingo alkoholio

CHESTĘRTOWN, Md., vžs. 
17.— Nuo nuodingos degtinės 
čia keptyni negnai, jų tarpe 
viena moteriškė, mirė,- o kele
tas kitų kritingai serga. Jie bu
vo pavaišinti gėrimais negrų 
surengtoje partijoje.

Prezidentas Hooveris pasira
šė bilių, kuriuo pašto tarnauto
jų darbas nustatomas 44 valan
domis savaitėje. • .

tik atsikėlus iš rvto'rado kam
bary betvarkę ir patikrinus 
pastebėjo, kad nėra skrynios 
su visais šv. daiktais. Prane
šė policijai ir dėka sumaniai 
Betygalos policijai visi daiktai 
buvo surasti ir įteikti nuken
tėjusiai, o kaltininkas padėtas 
kalėjimam

Rygoj uždaroma lietu
vių mokykla '

‘ “Rygos Balsas” praneša, kad 
Rygos ' miesto taryba, dėl lėšų 
trukumo .apkarpydama’ mokyk
lų biudžetus, yra nutarusi už
daryti lietuvių mokyklų Rau- 
dondauguvyj. Laikraštis skun
džiasi, kad, jeigu tai ištikrųjų 
įvyktų, šis Rygos miesto ta
rybos žygis butų lietuviams la
bais skaudus smūgis, nes iš 
Raudondauguvio kitos lietuvių 
mokyklos yra perdaug sunkiai 
pasiekiamos ir ten gyveną lie
tuviai greit nutaustų.

Kiek Lietuvoj advokatų
------- ------ :

/KAUNAS..— Lietuvoj iš vi- 
sb advokatų yra: prisiekusių
— 62, pris. adv. pad. — 129; 
tautybės atžvilgiu Lietuvos 
adv. taip skirstosi: pris. lie
tuvių — 25, žydų — 14, len
kų — ii, rusų 7, kitų tau
tybių 2; pris. ‘aav. pad. lie
tuvių — 43, žydų — 70, lenkų 
—* 6, rusų — 3, kitų tautybių
— 2. /

r Didelė phga ■
KAUNAS. ,— Šk m,, sausio 

mėn. 10 ir 11 d. Telšių kalny
nuose siautė didžiausia pųga. 
Užversti keliai, kaimai atskir
ti nuo vieškelių. Butų gera, 
kad po audrų nežmoniškai už
verstos vietos butų nors kiek 
atkasamos, nes kitaip negali
ma išvažiuoti.

Nepaprastas žiaurumas
KAUNAS.—Andai Vyr. Tri

bunolas sprendė keletą bau
džiami] jų bylų, jų tarpe ši
tokią :

Vadoklių v. Panevėžio aps. 
pil. Balčiūnams buvo pavogta 7 
pūdai kviečių. Vagis tuojau 
buvo sugautas, tačiau kviečių 
negalima buvo rasti. Kviečių 
vagis nurodė Balčiūnų kaimy
ną pil. Matulį, kuriam, girdi, 
jis pavogtus kviečius atidavęs. 
Balčiūnai . suėmė Matulį ir 
pradėjo jį žiauriausiai , kan
kinti, kad atiduotų kviečius. 
Atvažiavo Vadoklių policinin
kas Klivjckas, kuris Balčiū
nus kankinančius Matulį ne 
tik nesudraude, bet dar pa
skatino.

Vėliau paaiškėjo, kad kai
mynas Matulis visiškai nekal
tas. Tieson buvo patraukta 
policininkas Klivickas, Simas 
ir Petras broliai Balčiūnai ir 
Šlekys. Juos visus keturis Pa
nevėžio apygardos teismas 
nubaudė po 4 mėn. kalėjimo. 
Pirmieji trys padavė apeliaci
jos skundą Vyr. Tribunolui. 
Tačiau Vyr. Tribunolas Pane; 
vėžio apyg. teismo sprendimą 
patvirtino. x

LIETUVON 
z \ 

Siunčiame Pinigus 
Paltu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai

NAUJIENOS
1789 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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KORESPONDENCIJOS
1----------------------- -------------------------------------—-—•—    

Grand Rapids, Mich

Kaip praėjo komunistų su
rengta demonstracija

gali- 
Dar 
vie- 

susi-

Kaip kituose Amerikos įvai
kiuose miestuose, taip ir pas 
mus, komunistai, prisidengę 
bedarbių vardu, vasario 10/d. 
surengė taip vadinamą de
monstraciją. Kadangi buvo 
pusėtinai gerai išgarsinta, tai 
tos demonstracijos pažiūrėti 
susirinko apie 4000 žmonių. 
Kiek išviso buvo komunistų, 
sunku pasakyti. Bet kad jų 
buvo nedaug, tai parodo ir tas 
faktas, jog jie net negalėjo su
daryti minios, kad butų 
ma gatvėmis maršuoti. 
komunisto nesimatė nei 
no, o jau žmonių minia*
rinkusi prie miesto rotužgs 
stovėjo ir laukė kas čia dary
sis. Vėliau pasirodė apei pen
ki tavorščiai iškėlę popieri
nius vėliavukus su užrašais, 
reikalaujančiais nemokamos 

z elektros, nemokano gaso, be
darbiams kad butų mokama 
dvidešimts dolerių per savai
tę ir t. t.

Bet kas iš to išėjo? Policija 
pranešė, kad šiandie neleis kal
bėti. Vienas bandė kalbėti, 
nežiūrint i policijos pareiškimą. 
Jis tuojaus tapo areštuotas ir 
nuvestas į kalėjimą. Vėliau po- 

. licija visus iškeltus užrašus su
draskė ir dar 13 suareštavo. 
Taigi viso pateko į kalėjimą 14 
žmonių. Ant rytojaus visus, iš
kvotus nei vienam neprisipaži- 
nus, kad jie yra lyderiai, suim
tieji tapo paliuosuoti užsista- 
čius po du šimtu dolerių kau
cijos. Kadangi tarpe areštuos 
tų pasirodė ir tokių žmonių, 

f kurie turėjo miesto darbą ir tą 
dieną tyčia išliko iš darbo ir ėjo 
demonstruot, tai miestas atlei
do iš darbo 1,500 žmonių. Da
bar eina patikrinimas, kuriems 
tikrai reikia duoti darbas. Ar
kas pasirodė? Viena šeima, kuė 
ri naudojosi miesto pašalpa be» 
veik per visą žiemą, turi pini* 

' gų ir tais pinigais ne tik galėjo 
pragyventi kelis metus, bet dar 
ir kitiems galėjo pagelbėti. Ji 
tapo nubausta 75 doleriais pa
baudos ir atimta pašalpa. Su* 
rasta ir daugiau netikslumų 
tarp paašlpą gaunančių žmo
nių iš miesto. . '
• Taigi pasirodo, kad bolševi
kiškos demonstracijos darbi* 
ninku padėtį pablogina. Darbi* 
ninkai privalo reikalauti sali 
tokių sąlygų, kuriose jie galėtų 
žmoniškiau gyventi, bet nesivA-1 
duoti bolševikų obalsiais. ‘'Tas 
rusiškas bolševizmas atstumia 
Amerikos darbininkus. Ir dar 
yra juokinga reikalauti iš mies
to administracijos tokių daly
kų, kurių ji pati neturi, kaip 
tai: nemokamos elektros, ne
mokamo gazo. Juk tos visos į- 
staigos privatiškų kompanijų 
rankose. Tiesa, miestas jau 

' kelis kartus bandė tas įstaigas 
paimti j savo rankas ir kelis 
kartus miesto gyventojams bu
vo leidžiama balsuoti. Bet kom
panijos visuomet laimėjo.. Tai 
kur buver tąsyk tie bolševikai 
kurie šaindien reikalauja **frec

Žiemos Epidemijos
• • *• 4 . * ■________ _

Daugelis tūkstančių serga Europoj ir 
Japonijoj. Dabar rytinėse • Jung

tinėse Valstijose

Jeigu jus turite šaltį, išvarykit jį 
tuojaus. Jeign ne. tai vartokite kiek
vieną apsaugą prieš Šalčios. Jie yra pa
vojingi.

Kiekvienas mažas šaltis palieki jūsų 
sistemoje kelis ligų perus. Jos* galbūt 
to nejaucire ir tada jus feftgvai .patam
pate auka net lengviausios epidemijos, 
kurios ištinka žiemos mėnesiais. .

Milionai dabar vartoja garsųjį Grynų 
Žolių Liuosuojantj Toniką, vadinamą 
Bulgariška Žolių (Kraujo) Arbata, kad 
greitai sunaikinti šalčius ir sustiprinti 
ir apšarvoti sistemą. ’ Riebios sultis 
išvirtos iš šių žievių, šaknų, lapų 4r 
stiebų, išgertos .labai karštos, yra labai 
veiksmingos.

Dek apsisaugojimo netenka gailėtis ir 
Bulgariška Žolių Arbata geriama visos 
Šeimines mažiansai du sykius į savai
tę, palaikys jus gerame fiziniame stovy
je. Pardavinėjama aptiekininkų visUL 
35. 75c. $1.23, ar per paštą viena di
lelė dėžutė (Šeiminos didumo) - $1-25. 
Adrcsuokit Marvel Products Cb., 106 
Marve! Building, Pittsburgh, Pa.

r,r iVi.H.iJi ii^u i 
gas”, “iree feleetrič”. Kodėl jie 
ncagitąvo žmones, kad balsuo
tų už paėmimą ' tų įmonių į 
miesto rankas ? Kaip ten nebū
tų, bet kol Amerikos darbinin
kai maišys savo *• reikalavimus 
su rusišku bolševizmu, 
reikalavimai neturės 
vertės.—S. Naudžius.

r ii
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siundyti — susidarys daug“ 
pen^a* *

Ant galo/ šhkroV^ Vainikus 
if hliVeŽė j kapihfes. Iš Mmų 
Violetos kunąą tapo nulydėtas

karieiiB. tikintus va
karienei Įsigyti iš kalno.

fialtimorfs Lietuvių 
Draugiai. Taryba.

tol jų 
jokios

Waukegan^ III
P-lės Violetos Joseliniutes 

dotuvėse dalyvavo šimtai 
žmonių

Netikėtai ir man teko daly
vauti Violetos Joseliniutės lai
dotuvėse. Nors Violeta buvo 
jauna mergina, bet jau gero- 

buvo pasilavinusi dainavi- 
Ji daug kartų dalyvavo ra- 
koncertuose ir savo malo- 
ir gražiu balsu įgijo daug 

buvo ir
muzikoj, bet 
nuvarė ją be

kUr

me. 
dio 
niu 
draugų. Jos tikslas 
toliau lavintis 
traginga mirtis
laiko, į kapus: žuvo ji automo
bilių nelaimėj. *

J. J, Bagdonas, A. Androws 
ir p-nia Karalienė buvo pasi
rengę iš Chicagos' važiuoti į 
laidotuves. Kadangi jų auto- 
mobiliuj dar buvo vietos, tai 
jie pasiūlė ir man kartu su 
jais važiuoti. Waukeganą mes 
pasiekėme apie 12 valandą. 
Jau buvo suvažiavę daugybė 
automobilių prie gražaus ant 
kalnelio namo, kur buvo Viole
tos kūnas pašarvotas. ‘

Visur aplinkui stovėjo žmo
nių būriai. Girdėjosi visokių 
visokiausių kalbų, — daugiau
sia apie įvykusią nelaimę. Vi
duj žmonių pilna — sunku ir 
įsigrūsti. Visi žingeidauja pa
skutinį kartą Violetą pamatyti. 
Vieni ją pažino gyvą, o kiti tik 
girdėjo jos balsą per radio.

Violetos kūnas buvo paša r* 
votas puikiame metaliniame 
grabe. Visai neatrodė, kad ji 
jau yra mirusi, —* ot,w rodosi, 
miega ir bile valandą išbus.

Graborius Petrošius pasakė, 
kad pusę po pirmos kūnas bus 
išlydėtas iš namų. Tuoj suūžė 
žmones. Girdžiu, kai kurie sa* 
ko, kad butų geriau, jei Viole
ta butų buvusi laidojama Tau* 
tiškose Kapinėse. Tąsyk esą 
butų dalyvavę tūkstančiai žmo
nių. Kiti įdomauja, ar bus mu
zika, ar ne. O tretiems rupi, 
ar bus su bažnytinėmis pamal
domis laidojama. Pasirodo, kad 
į. tuos klausimus niekas nega
li duoti tinkamo atsakymo.

Privažiavo groserninkb Pet
kaus trokas, į kurį pradėjo 
krauti gėles ir vainikus. O tų 
vainikų devynios galybes! Ir 
vėl diskusijos. Girdi, perdaug 
jų ir į vieną automobilių ne
bus galima sutalpinti; o du

PILDOME 
INCOME 
TAX 
BLANKAS

Raštyne atdara kas

; -

.......'"■■V 7.

i,, n

Trečiadienis, vas. 18, 1931- --- u___ ... ,,

gas ątląikS pamaldas ir pasa
kė pamokslą.' Paminėjo, kad 
Violeta savo laiku prikjause 
prie bažnytinio ęhoro ir buvu
si labai populiariška tarp sve
timtaučių. Iš bažnyčios kūnas 
tapo' nulydėtas į North Shore 
kapines, apie keturios mylios! 
nuo Waukeganp. čia buvo pa
tiesti karpe,tai nuo kelio ikį 
duobės. Duobė buvo išklota žo
lės karpetais. Leidžiant meta
linį grabą su Violetos, kunu į 
duobę „ne vienam pasirodė aša
ros akyse: verkė motina, 
rys iy artimi draugai. 

' • » 

Laidotuvėse dalyvavo
125 automobiliai7 ir apie 
žmopių* Pusėtinai. didelį 
čių sudarė chicagiečiai.

Lai buba, jai lengva šalta 
žemelė. —Rep.

Kenosha, Wis.
- • : 

Užuojauta

sese-

apie 
500 

sl^ai-

Reiškiame savb giliausią už* 
uojautą Violetos1 Joseliniutės 
tėvams, broliams ir seserims. 
Pastebėję žinią apie Violetos 
tragingą mirtį, mes labai nu- 
liudoinc ir gailesčio ašaros pa
sirodė musųl akyse. Gaila 
mums brangiosios Violetos, 
kuri. ne kartą savo dainelė
mis palinksmino ir mus keno* 
skiečius. Bet begailesŲnga 
mirtis išpiešė ją iš musų tar
po. Nebeskambės daugiau jos 
dainelės, nebelihksmins ji mus 
savo gražiu balsęlim..

Ilsėkis* brangioji Violeta,> 
šaltoj žemelėj, raminkitės tė
veliai ir giminės. '

Nuliūdę * ' 1
Juozas ir Kotrifna Radavičiai.

re kiekvienam lietuviui, — ku
riam leidžia aplinkybės, va
žiuoti kŽJiėms, mėnešialns į 
LiėtttVą irz ant vietos patirti 
tenykštį* gyvenimą. Ragino 
taip pat remti Lietuvos reika
lus*.... ,..x-......... K A

Kasparaitis taip pat kalbėjo 
ir apie ‘Vietos kuopos nuveik
tus darbus* Per dvyliką me
tų, sake jis, kuopa daug nu
veikė tautos Ižibui. .

Kalboms pasibaigus, buvo 
sudainuotos kelios dainos, o 
paskui prasidėjo šokiai.

• Kuopos vardu dėkoju kal
bėtojams ir gaspadinėms, ku
rios prirengė gardžią vakarie
nę. Ačiū ir D. Targaneckipi, 
kuris šokiams grojo be atlygi- 
mo. B. Pūkis.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Tel. Kcdzie 8902

Baltimore, Md

Iškilmingas Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimas; dalyvaus 

prof. Mykolas Biržiška

So. Milfyaukęe, Wis.

Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjimas

MfiGO PYRAGAIČIUS, 
BET KENTĖJO JUOS 

VALGYDAMAS

3514-16 Roosevdt Rd. 
• arti St. Lonis Ave» 

CHICAGO, ILL.

Baltimorės Lietuvių Draugi
jų Taryba Sekmadieny j, vasa
rio 22 d., Lietuvių Svetainėj 
rengia Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimą. • Kalbės 
prof. Mykolas Biržiška, miešto., 
majoras Willia.m F. Broening, 
adv. Nadas Rastenis ir gudų 
bei žydų atstovai. Pirminiu* 
kaus Dr. V. F. Laukaitis. Pra
kalbos prasidės 2 vai. po pietų.

Lietuviams bus įdomu 
girsti prof. Biržišką, kuris 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
mininkas ir vienas iš 33 
niaus krašto veikėjų, 
lenkai iš Vilniaus

Bus

iš
yra 
pir- 
Vii*

kuriuos 
ištrėmė* 

Prof. Biržiška, papasakos apie 
Vilniaus lietuvių padėti.
taip pat svarbu išgirsti, ką 
gudai, ir žydai mano apie, len
kus. »

Tą pačią dieną, 6 vai. vaka
ro, Emerson viešbutyj bus 
prof. Biržiškos pagerbimui va*

Va^atio 14 d. J. šilinskio na
muose biivo surengta 'vlaka* 
rienfl paminėjimui 13 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės ir 
S. L. A. 133 kuopos 12 metų 
sukaktuvių. Dalyvavo visi 
kuopos nariai ir svečiai iš Mil- 
waukee ir Tjlacine.

Vakarienės pagaminimu 
daugiausia rūpinosi ponios Ši- 
linskienė ir Palokonienė. Atsi
lankiusieji svečiai buvo pa
tenkinti. Truputį užkandus, 
kuopos pirmininkas F. Turkus 
paaiškino vakarienės tikslą. 
Trumpai kalbėjo buvusia šios 
kuopos narys <1. Mitka. Kal
bėjo jis apie S. L. A. 138 kuo
pos nuveiktus darbuš per 12 
metų. Taip pat jis prisiminė 
ir apie Lietuyos nepriklauso
mybę. '

Phskui kdlbėjo svečias iš 
Ttaciiie. Būtent, M. Kasparai*-* 
tls, kuris pereitą vasarą lan
kėsi Lietuvoj ir daug iš ten 
įspūdžių parsivežė. Jis pla-

"A§ mėgstu pajus labau ftegū daugumą 
kitų valgių, bėt aš kentėdavau, kada aš 
valgydavau pyragaičius”, sako M. J. 
Cziok, gerai žinomas policistas, 4037 
Twenty Third Avė., So. Minheapolis, 
Mitin.

. “Aš turėdavau galvos skaudėjimą, at- 
sirugdavau, paliekant rūgštų skojiį bur
noje; daug' kenčiau nuo gasų skilvyje* 
neturėjau apetito.

“Aš turėjau panašų nevirškinimą per 
virš dvejus metus. Soda nepagelbėda- 
vo ir as išbandžiau daugelį dalykų pirm 
užgirdau apie Pape’s Diapepsin.

“Jis tuojaus pašalino visus mano nc- 
srnagumUs. Aš- turiu gana didelį ape
titą, valgau pyragaičius ir ką tik no
riu be blogų pasekmių. Aš niekad 
nebūnu be Pape’s Diapepsin ir rekomen
duoju jį kiekivienam mano pažysta
mam”.

Jeigu jus kenčiate nuo nevirškinimo, 
tankiai ar tik retkarčiais, gaukite pake
lį Šių į saldainius panašių tabletėlių iŠ 
SiVd aptiekinihko. Jos sustabdo širdies 
deginimą, gasus skilvyje, atsiraugimą, 
vėmimą, galvos skaudėjimą ir visus ki
tus netitškinihio simptomus, kaip tik 
jie pasirodo. Jos nekenkia; nesudaro 
įpročio; galima imti taip tankiai, kaip 
būna reikalas/ • j

Jėigu jus norite pabandyti pirm per
kant, rašykite ‘.'Pape’s Diapepsin”, 
Wbeelihg. W. Va., dėl NEMOKAMOS 
bandomosios dėžutės.

Diapepsin
lOuickRelief for gtomach įlįs]

A-hi , U ataidi i i įiifi>
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Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS
■»«■■■*■■■■■■■■
Bilas
Bižnid Kbrtėlfes ' 
Laiškus ir Konvertus 
Plakatus

vakaro. Sekmadie
niais nuo 0—1 vai.

ĮGALIOJIMUS
(DovUmaitls) 7

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

•negu kitur, . -
Klausdami informaci

jų iš kitų .miestų■ rtj 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halated St.

' ČHICAGO, ILL*

DRAUGIJOMS
f. . '

■; Atsišaukimus
Lapelius '
Korteles

■Prbgramus
~ Tikietus

.'V... .... , .

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai * 
Sužieduotuvėms

-Kortelės
Pasveikinimai, ėtc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos 
Musų Specialybė. Padarom jas ant i&eicialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su speeialėm linijom ir . lietuviš
kais antgaliais.'' ’ ■: ' ' i; ■■.. '! -U

>'r

u. ‘̂ 1

■ '.'t

I
t> f .7?*'.

1739 South Halpted Street,
■ •

V ;■ J

Chicago, III.
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NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas

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

nėms
VISAI DYKAI KNYGŲ

Motiniems Prenumeratoriams už $5.00
Pusei Metų už ......... $2;50

Pasirinkimas tik grupėmis
No. v Kaina

Grupė I. $2.50
J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo
kai ..i................. :.......................
DR. KARALIUS^ Barbora 

Ubryka arba klioštorius ir
Jėzuitai ....................  75
MARIJOS KONOPNIC-

KOS Pagal įstatymus .......... ,75
ERKMANO, ŠATRIJONO 
Laikrodininko Atsiminimai .20

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

-Grupė II. $5.00
ISTORIJA CHICAGOS 
LIETUVIŲ .......................
JANULAIČIO Airija .......
S. MATULAIČIO Dvi Ke 
lioni į Tolimą šaurę ........
DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno
vės Graikai ir Romėnai pri
sidėjo pastumėjimui Gamtos 
mdkslų jrtkkyn ......   .40

31 OLSŽEWSKIO Pasaka apie
Kantrią Aleną ...............  .20

45' R. J. STEVENSOS NAK
VYNĖ ...............................35 
SOCIALIZMO MINTIES 
BLAIVUMAS ...................... 1 $1.00
LIEPUKO Poklds Kančios.

24

25

26

28

i 6

7
8

14

50

7.1

73

78

$1.75
.. .25

Poemos ......................................
BR. VARGŠO Gadynės 
Žaizdos ................... «...

i* . 'r ------------

Viso ....................................... $3.00

Grupė III. $2.50
21 KL. JURGELlONlO Mįslių

30

39

Knyga ...........................   $1.00
V. GARSINO Karts Lau- 
kubse (kareivio atsiminimai) .35 
A. J-TIS Kaip Žmonės su
Ponais kovojo ...................

FRANK HARRISO Pasako40 
jimas Apie Jėzų .............

57. J. ABENO Kaip Žmogus
Mąsto ...........v.—............ . ......

70 KL. JURGELIONIS Gludi-

No. 
66

72

7
8

31

38

49

53

* Kaifra
KARLO KAUTSKIO Kas 
yra Socializacija ....................
W. . , SHAKESPEARE’O 
Machbetb ............................

.20

.75

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

Grupe V. $5.00
A. JANULAIČIO Airija .... 
S. MATULAIČIO Dvi ke
liom į Tolimą šiaurę .........
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną ...............
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas ...i.........................
OLIVER SCHREINERIO 
Sapnai .................................. ......
DR. E. COEB Kultūra ir 
Spauda .......................... .
DR. A. J. KARALIAUS 
Moralybes Išsivystymas ..........
K. ' ŠEŠTOKO Kas Išganys56
^l<iuup ............ .. ....................... ..

60 Mi!uRijad» DžUko Viršžmo- 
Juodesnis

68

84

93

40
41

54

61

93

80

82

už Pragaro Pavydas ...............15
KL. JURGELIONIO Dekle- 
matorius ........ 4..................  75
J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ...................  .25
H. ISBENO šiaurės Karžy
giai 4 veiksm.'Tragedija .... .35 

| ... ---- -----------
Viso ........................    $5.05

Grupė VI. $2.50
ŽEMAtTČS RASTAI K*- 
tės Metu, kaina ........................ 75
SIMUKAS ir MAGDUTĖ 
Graži pasakaitė  ..................... 15
DR. A. J. KARALIUS Pa-, 
{avimasis pas įvairias Tau
tas ......................................................50
LAUKIO P. Kropotklno — 
Ko mums reikia pirmiausia .35 
H. IBSENO šiaurės Karžy
giai ....................................35 
M. GRIGONIO Katriutės 
Gintarai ...........................................20
BR. VARGŠO Milijonai

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

Viso .............   $2.50
t ‘ ’

Grupė VII. $.5.00
NAUJAS PILNAS ORA
KULAS Visokių Paslapsčių 
Knyga, kaina .................... C
ROBINZONAS KRUIZIUS 
Labai Graži Apysaka .........
GYVENIMO VAIZDE
LIAI ... ...... . ............... .. ..............
J. A. FREDRO CONCIL- 
LIUM FACULTATIS ....

GOGOLIO Piršlybos, Ko-

TURGENEVO Pini
gų Nėra ........... ........................
BALČIKOWSK10 Pono Fe
likso Atsilankymas kom.........
J. GURAUSKIO Šalaputris 
Komedija .................................
A. N. ASTRAUSKIO Vy

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

mis ir Pro^a .........................35

Viso

Viso ........... . .................... . ......

Grupė IV. $5.00
M. PETkAUSKO. Iš Mu
zikos sryties ................. . ..........
BARBORA UBRYKA ar
ba Klioštorius ir Jezuifii .. 
MARIJOS KONOPNIC 
ROS. Pagal įstatymus .......
P. MERIME. Lokis. Lie
tuvių legenda .................... ?...

30 -V. GARSINO. Karts lau
kuose ......  r...........

36 V. KOROLENKO Makaro
Sapnas ........ ....................... ........

42 DR. A. J. KARALIAUS
"Pasikalbėjimas Amerikono su 

su Grinoriutn ..............................20
48 S. K. KRUKOWSKIS Chi--

nija ....... ....... ;................................40
52 JOHN M. WORKS Kas yra •

•, Taip O kas ne Taip? i............ 75
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Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00
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Kam nemąlpnu bus gauti tokias dovanas. Šis 
pasiulijimas tik trumpam laikui. Ra

šykite tuojaus ir siųskte savo
x užsakymus '• >

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicagol III.

22

9

25

26

29

64 
t

■35
$2.50

45
... .75

... J75

44

76

94
mediją

95 7. 8.

96

97

99

69

. .25

. .10

.. .20
i
. .20

.. $5.00

■f * ■



Roseland
Vilniečio’* baisa?

Visko ir iš visur

West Pullman Didžiausia Lietuvių Laikraščių

kskursij į Lietuvąpasų

BIRŽELIO

. *• • J-. »

ROTTERDAM na*

BY VVESTPHAL

STARRED
GoodRESOLyeo

tDOlE OoMiNG
.imfrUiii i- —i

\NORLD TOUR

AT. NINB 
CABIN 80Y

BE AN 
ACTO1<

Hollandų
Amerikos 

Linijos 
laivu

Tai pirmutinė 
Amerikos lietuvių 

istorijoj tokia 
•Ekskursija

RAINBOVZ
MAN *

NEW YORK 
. hAUSKAU 
CObAE.O»E5 

FOR SEVERAL 
Y6ARS

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 0 PIANO MOVING 

Local £5 Long Distahce Removal 
3244 S. Halsted St. 

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

NOV1 T .GoTTa 
$TAY IH 

nigkt-z

THEN 
HOLLYVVOOO 

AND, 
CONTRACT 

NMITH 
ŠONO?ART 

^TUPtOS.,-

■ Aplankius, ašarų' pakalnę ar
ba Marguette Bark ir pasikal
bėjus su vietiniais ;,namų savi
ninkais, visi nusiskundžia, kad 
prasti laikai visiems, o, sako,

kONG IStAND 
<SODNO

SleAMeft '

Pas mus Marąuette Parke 
užėjo vajus lenųfoms daužyti. 
Ne tik lempas pradeda daužy
ti automobiliai, bet ir gerų tė
vų vaikai. Tik žiūrėk, kur vie
name gatvės^ kampe autpmobi-

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

Tarp Ghicagos
Lietuvių

Taksai, pakilo1 per aukštai, ( 
įplaukos nedidėja; kas bus to 
liau ir ko* susilauksim?-

Iš New Yorko 
i Klaipėdą (per 

Rotterdamą)

Išrinkime savo žmogų i aldermanus 
13-to WARD0

S. P. Kazwell and Co
R E AL ĖST ATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas 

specialybė

4193 Archer Avė
Tel. Lafayette 1155

ANTHONY BUKOWIECKI
Kandidatas į Aldermanus 

13-to Wardo ' '

Metropolitan VVet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje 

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939 /

Drabužiai ‘ir pragyvenįmo reik
menis biskį pigo. Jeigu ilgai 
pabus-toki .bedarbė, sugrįš se
noviški laikai.

Pasaulinis karas buvo iškėlęs 
darbininkų gyvenimą į nenor- 
mališką vežės, kitas manė, kad 
visada taip bus. Užėjus blo
giems laikams, pasakoja, kad 
bučiau žinojęs, bučiau susitau
pęs pinigų. Dabar netekęs dar
bo, galėčiau daryti pragyveni
mą be jokio vargo. »—P.

BRUNO SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojaihe naujus

4131 So. Francisco Avė.
Phone Lafayette- 5824

LATER.
INVITCD To CToiN
A CHOIR OF 

SOY-SINGERG ©N

Keturi įetkmingiausi Amerikos lietuvių laikraščiai 
“Vienybė’’ ir “Amerikos Lietuvis’*, — : 
von kokia kada yra buvus. Patyrę laikraštininku pat 
rūpesčius kelionėje, kaip ?u dokumentais, taip ir bagaž 
Speciališki Komitetai ir be jokio vargo ir bagažų kratos praleis ir sutvarkys kelio 
nę Lietuvos geležinkeliu ar busais į jūsų kaimus ir miestelius.

Be atidėliojimo kreipkitės prie Naujienų arba 
informacijų. — Užsisakykite kambarius iškalno. Lietuvos piliečiai, kurie nežinote

BORN IN 
NEW ENGlAND 

NEAU 
PLYMOUTH 

Rocn.

■ Pasikalbėjdk sii vienu “ta- 
vorščiu”, jis Užtikrino, kad 
jiju visai greitai įvyksianti “re
voliucija” ir yjie, tavorščiai, pa
irusią 'viršui ir kas tada busiu, 
tai “Naujienoms^’. kilusią. Va
dinas, būtinai reikalinga, visoj. 
Amerikoj revoliucija, kad ta
vorščiai ' galėtų be baimės 
“Naujienoms” liežuvius paro- 
f I
dyti. Prašome, tavorščiams 
niekas nedraudžia ir be-x revo
liucijos -liežuviais velkiniems 
vaikščioti. '
. /Deja, ' kiti toluę pat prana
šai", tyutent biblijistai, taip pat 
pranašavo, ka'd. dar-1925 .lie
tais žmonės nebemirs,. ^Pasiro
do, kad n'e tik miršta kaip mi
rę, bet dar kuris ir nenorėtų 
mirti,' tą užmuša.

Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

JOHN J. ZOLP’S
REAL ESTATE 

Mokame už Lietuvon Bonus $80 

4559 S. Paulina St

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus

3700 S. Spaulding Avė
Tel. Lafayette 2584

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

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

ONE QF MIS 
LATER PiCTURfiS 

k f S ,
BLA2R o'GLORY

VViTH
BBTTY C©htf»SON
- IS bAARRlEO To 
RAY OOOLEY, A/ 
IASSIE OFTUS STAGfc

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

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

504 W. 33rd Št.
Tel. Victory 3486

Jukelis- turėjo 
su viršlaikiais, 
save išsireklia- 

daugiau aukų

W. J. KAREIVA
Green Vallty Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą 

4644 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1389

Raudonojo sojuzo gyvuojan
čio ant popieros valdyba gi
riasi, kad išrinkę delegatus 1 
busiančio apskričio konferenci
ją. Tokio apskričio dar nėra, 
jis yra negimęs. Komisarų pa- 
močnikai jus karštuolius^ apgau
dinėja. Kaip1 man teko mdtyti 
gazietoje, . išrinkti delegatai, 
kuriems nereikalinga ’ joks susi
vienijimas ir , jie, nieko nedaro 
iš susivienijimo. ‘Jie šiek tiek 
pasiturinti, .sumulkinti, sarma- 
tijas' grižti į senąjį susiyieųi- 
jimą, o prie raudonojo sojuzo

• /'J • » ) *

pasilikę kol kas trukšmu gali 
žvejoti ^ukąg' iš darbininkų. 
Ilgai netrukfis; pranyks > sojuzas 
ir iš popieros,. kaip, .pranyko 
kairiasparniai. Pasekėjų žūtų 
pinigai sumokėti kdmisarų pa- 
ųiočnykų. ...

Kol nevėlų,, grįžkite prie šė
lioja susivienijUno/ kurie nema
note grįžti, nors atsiimkite pa
šalpą. už sirgimą, nelaikykite 
prie komisarų pamočnykų. Pa- 
močnykai jus sirgusius narius 
ramina, kad neturintys pinigų.

Ųiskutį priminsiu apie Sp. 
Englewood naujienas. Jau bu
vo minėta, kad' ęnglevvoodiečiai 
turės t nepaprastas • vestuves 
kliubo su draugijoms, bet jau 
girdėti, kad piršlybos nutruko, 
nelyginant sena, nudėvėta vir
vė. Bet nutrūkimo 4 priežastis 
tai žinomas z dalykas. Tarpe 
naudingų augalų visuonieU ram 
dasi ir prastų,' tdi taip ir su 
musų englewoodiečiais. Nors 
kolonija nėra perdidžiaiisia, 
bet nuomonių nesuskaitomai: 
vieni svajoja; apie Lietuvos 
Smetoną, kiti apie Stalinų, o 
dar kiti apie Ryjno popą, 'bet 
labai ’ mažai belieka tokių, ku
rie rūpinasi apie save ir sa
vuosius, tai dėlto dalykai taip 
sunkiai einasi,- norint ką nau
dingu įvykinti, ,

SKOLINAM PINIGUS
Neimam komiso nuo $50 ilę $300 
Šis deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant imu morgičii£ 
J. NAMON FINANCE CO.
6755 So. Western Avenue

Tel. Grovebill 1038 /

Su Tais musų reporteriais: 
kai pavasaris ateina,- ne' vieno 
nebelieka, visi’ į krūmus; kai 
ruduo pareina, visi lyg grybai 
sudygsta' rašyti, net apie ku
kulius gatavi knygas prirašy
ti. Bet vėl pavasaris artinasi, 
ir rašytojai su sniegu pradeda 
tirptų Nebūkite, vyrai, kaip 
grybai, kurie tik pagal sezoiio, 
dygsta ir ištyžta./ • ;

Jūsų Reporteris,.

i — “Naujienos”, “Dirva”, 
susitarę rengia didžiausią Ekskyrsiją Lietu- 

jrašalys visus jūsų 
laipėdoje pasitiks

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos. lietuviai butų pamiršę savo/ gimtų j j kraštų Lietu vų.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 
,dabar stengiasi palaikyti su-ja .ryšius. \

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviaik turi progos 
padaryti malonumų savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo,, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

'GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame ^atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

/^Lietuvos Ūkininkas” ; 7 
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtučiu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.’ ' z <

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.
.• Tokia. pinigų . suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi

rengimo. , r / ■!/'
Kadangi 50 centų i Lietuva siųęti nepatogu, tai susimeskite 

keli pažįstami ir kartu, visi apdovanokite savo gimines.
Už 50 centų Jus padarysite dideli dalykų, nes ne vienų lietūvj 

įpratinsite skaityti gerų laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio! ;

■ Dar prieš Naujus" metus siųskite i Lietuva “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir slavo giminių. adresus Lietuvoje,yb jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.- * '

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: ’ J . 
Uthuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr, « ,

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

Daug yra bedarbių, dt^btu- 
vė^ įkuriose ' ir dirba, duoda 
dirbti ne visas dienas sdvai- 
tėję. Mokesčiai sumažinti, ma
nome grįžta laikai, kurie buvo 
porą desėtkų metų atgal. Iš 
vietinių draugijų yra susitve
ręs, bedarbių šelpimo komite
tas. Jis darbuojas ir šelpia be
darbius pagal savo išgalės.

UniversaI Millinery 
Shop

MRS. M. ADOMAITIS, Šav.
Madingos skrybėlės nž žemas 'kainas

3341 South Halsted St.

.(Paclfio and Atlantic Photę)

DR. RICHABD Ę/MOORE 
Purdue universiteto, Lafayette, 
Ind., profesorius ir , radipmo 
ekspertas, miręs sausio 20 dieną.

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Pardaodam. mainom ir rendaojam 
namus 

3335 S. Halsted St. 
Tėl. Yards 6894 ,.’

/ Man tenka dažnai skaityti 
“Vilnį” ir joje matyti, Icaip jos 
bendradarbiai smerkia “Nau
jienas”, jų bendradarbius ir vi
sus tuos, kurie neina su “VilnK 
mi” ir jos bendradarbiais.

Man dažnai 'tenka sueiti su 
šarkiunu ir Petroniu? KJausiu, 
kame dalykas,, kodėl jus smer
kiate “Naujienas” ir jos bend
radarbius? Gaunu atšakymą, i , K
kad tas laikraštis su štabu ne
remia bedarbių^ O jus ar visi 
remiate?— “Taip. Musų visi 
vadai margavo demonstracijoj”. 
—Neiškentęs atsakiau, —mar- 
šuoti jus verčia jūsų biznis; 
jeigu nemaršuotumete, kaip sa
ve išsigarsintumėte.

Atsimena visį roselandiečiai, 
kaip Jukelis pereitą metą pa
sakojo, kad visi darbininkai eis 
į Washingtoną prašyti valdi
ninkų darbo. Matavimo nebu
vo, bet darbo 
įvalias, dirbo 
Petronis, kad 
muot gavimui 
bylai vesti prieš ‘Susivienijimą, 
daug rase straipnių “Vilnyje”. 
Kiti, kurie nepažįsta to veid
mainio, mano kad jis ištikrųjų 
užjaučia. bedarbiams. Jeigu 
taip butų, ka'p jis rašo ir lieja 
ašaras dėl bedarbių, vaikščioda
mas gatvėmis demonstracijoje, 
kodėl jis neatiduoda bent vie
ną namo fletą bedarbiams? Ta* 
da matytume, kad Petronis iš
tikrųjų remia bedarbius. O da
bar, jis rašo “Vilnyje” prie
lankius strapsnius bedarbiams 
tikslu,* kad gavus daugiau aukų 
iš darbininkų bylai vesti prieš 
Susivienijimą.

Petronis prikaišioja kitiems, 
kad kas skundžia valdžiai rau
donąjį sojuzą, jis priparodyti 
negali, bet kad jis skundė,Su
si vien i j imą valdžiai yra pasira
šyta jo po skundu. Šarkiunas 
kitus smerkia, jis' giriasi esąs 
veikiantis biznierius, ir remian
tis bedarbius. Nesenai, šaikos 
sukurstyti fanatikai buvo pra
dėję lipdinti ant garažo langų, 
kad nemokėti savininkui pan
dos. šiomis dienomis man teko 
matyti, kad vieno namo* fletas 
yra rendai. Kodėl jis neatiduo
da tą fletą bedarbiams? Na, 
biskį pagalvokite, sukurstytj 
fanatikai,/jeigu šarkiunųi taip 
darytų, kaip darė garažo savi
ninkui, ką jįs tada darytų? 
Manau kad jis nevažiuotų skus- 

f 0
tis į Maskvą, bet tiesiog kreip
tųsi į buržuažišką valdžią. Nors 
ša’rkiunas ' pasakoja, kad jis 
nieko bendra neturįs su buržu- 
ažiška. valdžia, taip jis tyčia 
pasakoja, kad pasigavus ant 
meškerės. Jau žinoma, kad šar- 
kiunas paleido šoferį, kuriam 
mokėdavo algos $35 savaitėje. 
Paėmė kitą, kuriam moka $20 
savaitėje. Kur čia prijautimas 
darbininkams? Maklioriai dau
giau nieko. Jus iš manęs dau
gis negausite nė cento.

T —'Vilnietis., ,

J. P. EWALD
APDRAUDA. PASKOLOS 

PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Tel. Yards 2790

ST A.R DX^.ST%,ęo^right’’Mid^ Service

Tai kuY dėjtT, šutpokėtus pini-- vadavę 
gujf? 'Arijau prašvilpė? ’• / 
' / Pam‘očnikai pą^ajcpjay ■ kad 
atvažiuoja naujas, organizato
rius iš rytiniii valstijų. Dar 
metų nepraėjo, o jau buvo bent 
keli organizatoriai. Man rodos, 
gal atsimenate, kaip pamočny- 
kai buvo priešingi orgąnizato- 
rianis. Dabar atsirado prielan
kus jiems. Tokiems organizato
riams, kokius siuntinėja komi
sarai, reikėtų priešintis. Jie at

būtų užtektinai laiko sujėškoti rekordai įvažiavimo. Be to negalėsite
mito sugryžimui. — Naujienų ofisas atdaras kasdieną nuo 8 ryto* iki• , t '

'Kreipkitės ypatiškai arba laišku

NAUJIENOS
Chicago-, UI.

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

z\utoųiobilisiai užsukit pas mus 
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019

Anthony Bukowiecki
yra kartu su lietuviais augęs ir gyvenęs, už

tai jis gerai ir supranta musų lietuvių
- , ' reikalus-bei interesus.

Visi, kaip vyrai taip ir moterys, nežiūrint kas kokioj partijoj pri 
klausytų, balsuokite už jį visi

VASARIO-FEB. 24-tą DIENA 1931
Jis visuomet yra mums lietuviams palankus ir pasirengęs mums padėti 

‘ TODĖL KIEKVIENO LIETUVIO-PILIEČIO YRA PAREIGA 
SUTEIKTI JAM PARAMĄ IR BALSUOT UŽ 

ANTHONY BUKOWIECKI,
- Vasario-Feb. 24, 1931

/.A •*

tai. tuojau; vaikai 1 bėga' į' kitĄ 
kampe li*, daužo likusių sveikų 
lempų .stiklus. Tai “gerai” auk
lėjami’ vaikai, ai< no?

i nęduoda nė , už cen 
n$ųidpš, . A ; * .

informacijų. — Užsisakykite kambarius iškalno.
laivo vardo- jr dienos atvažiavimo, privalo tuojaus atsikreipti prie Naujienų,, kad 

’ ** * »• Be to negalėsite gauti per- 
Naujienų ofisas atdaras kasdieną nuo 8 ryto* iki 8 vakaro.

savo artimiausio agento dėl

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

f“ G. BURBA 1

Musų moterų rūbų krautuvėj 
pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477
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The Lithuanian Daily Ntwi 

Publisbed Daily Except Sanday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co.» Ine.

1739 South Hahted Strttt ' 
Ttltphom RoottvtU 8500

Editos P. GRIGAITIS

Subtcriptidn Rateaf 
$8.00 per yeat in Canada ( x 
$7.00 per year outside of Cbicago 
$8.00 per year in Cbicago 

3c per copy

Entered a» Second Clast Mattel 
Marcb 7tb. 1914, at the Post Office 
of Cbicago, I1L, nnder tbe act of Marcb 
3rd 1879.

UžaiM&ma. Itafau
Chicagoje — pai^u 

Metama ..................................  $8.00
Pusei metų --t-t--1-,-..,. 4.00
Trims minėdama 2.00
Dviem minėsiant 1.50
Vienam minėtini »7&
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; Viena kopija 3c
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Orderiu kartu su, atsakymu.

Naujienos eina kasdien, išskiriant sek
madienius. Leidžia “Naujienų” Bendro- 
yi, 1739 So. Halsted St>. Cbicago, III. 
Telefoną* Roosevelt 8500.

. -j.. * ■" į ■■

REIKŠMINGAS PARENGIMAS

“Naujienų” surengtas Lietuvos nepriklausomybės- 
sukaktuvių- paminėjimas (nežiūrint visų kliūčių — ne? 
patogaus laiko, lietaus ir t. t.) buvo vienas sekmingiaub- 
šiųjų, kokius* Chicagos lietuviai yra kada nors rengei 
Nė Vilniaus Vadavimo Komitetas ^avo bujpjimo laiš
kais nesutraukdavo į Chicagos Lietuvių Auditoriją daur- 
giaus publikos, negu kad jos buvo pirmadienį. 0 to ko> 
miteto rengimus remdavo juk be “naujieniečįų” da ito 
kiti žmonės.

Bet šis parengimas buvo sėkmingas ne tik publi
kos skaitlingumu ir labai smagia jos nuotaika. Jisai 
buvo pirmas masinis susirinkimas, kuriame su lietu
viais dalyvavo kaimyniškų ir draugiškų Lietuvai tautų 
atstovai: latvių, baltgudžių ir ukrainiečių. Pasitaiky
davo ir pirmiaus, kad lietuviai į savo prakalbas pasi
kviesdavo svetimtaučius, bet tie svetimtaučiai būdavo 
paprastai koki nors vietos politikieriai, kuriems rengė
jai norėdavo parodyti, kiek jie turį šalininkų tarpe lie
tuvių kilųiės piliečių.

Vasario 16 d. baltgudžiąi ir ukrainiečiai atėjo pas 
lietuvius, kaipo atstovai tų tautų, kurios turi bendrą 
su lietuviais dideli tikslą, — kaipo draugai bendroje 
kovoje.

Bendras lietuvių, baltgudžių ir ukrainiečių priešas 
tai — Lenkijos imperializmas.

Du milionu* ir apie tris šimtus tūkstančių Lietuvos 
gyventojų prieš Pilsudskio. Lenkiją, turinčią apie tris
dešimt milionų valdinių, yra menka pajėgą. Bet kuo
met greta su lietuviais atsistoja dvylika milionų balt
gudžių ir suviršum keturiasdešimt milionų ukrainiečių, 
tai atsidaro, visai kitokia perspektyva..

Šias dvi tautas lietuviai savo kovoję prieš lenkų 
imperializmą perilgai ignoravo. Buvo, vis, mat, pasiti
kėta, kad kokia nors kitą galybė — ar Tkutų Sąjunga, 
ar sovietų Rusija, ar Vokietija —r ateis ir padės Lietui 
vai nugalėti savo skriaudiką. Oficialė Lietuva, sėbrau
dama su sovietų, valdžia, dagi turėjo šalintis tų dviejų 
pavergtų tautų, kadangi ifc bolševikai, yra okupavę dar 
lį jų teritorijos.

Kada “Naujienos” paskelbė*, kad* Vasario' šešiolik
tos iškilmėse dalyvaus ir baltgųdžiai su ukrainiečiais* 
tai pačioje Chicagoje ėmė kai kas reikšti savo* baimę 
artintis su tomis tautomis. Bet musų publika pasirodė 

* esanti pažangesnio protavimo.. Ji labai nuoširdžiai pa
sveikino svečius, ir po šio; rengimo* reikia tikėtis, ji 
norės ir dažniaus su tų tautų atstovais susitikti. Gaila 
tik, kad dėl tolumo svetainės nuo. baltgudžių ir ukrai
niečių gyvenamų vietų, šį kartą galėjo į musų iškilmes 
atvykti, tiktai tie, kurie buvo, apsiėmę dalyvauti progra- 
mo išpildyme.

Jei ne Lietuvos diplomatiniai sumetimai, tai; už sur 
siartinimą su baltgudžiais ir ukrainiečiais turėtų stoti* 
visa lietuvių visuomenė, — išimant, žinoma, bolševikus;. 
Pastarieji remia Maskvos imperializmą, todėl1 jie yra 
taip pat priešingi Sovietų Sąjungos pavergtų tautų iš
sivadavimui, kaip pirmiaus jie buvo, priešingi Lietuvos 
nepriklausomybei. Bet visi, kurie nėra bolševikai* gali 
ir privalo norėti, kad. lietuviai tom dviem tautom iš
tiestų ranką. z' '

ŽMONIŲ TEISMAI KARALIUI

kaip* toje- Salyje^ Juk Ispanija- tai* garsiosios inkvizi
cijos tėvynė! ; / ; ' f '

Bet fr ztenai “Dievo patepto” valdovo sostas jau
;syyra» Pąsąulis visgi nestovi vietoje. >
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KLEĘaKĄLAI TAI “PLE<S 
t KAITININKAI”

Syeičarijjps-, ląikr 
•~r.. “BeiohspGst” (Vie- 
“Koelntache Volkszei- 
“Augsburgsir PostzeL 

“¥atariHndfr‘ (Luzerne)

•čičs autoritetui ir teisėms, mu- 
krašte suštiprinti. Ir taą, 

bažnyčios akimis^ žiūrint taip 
palankus konkordatas su šv. 
Sostu, juk tautininkų/sO; no ke- 
no nors kito valdžios pritari
mu* net iniciatyva^ padarytas.” 

• Autoritetingas oficiozas nu
rodo, kad valdantieji norėję 
sudaryti- tvirtą sąjungą su klę- 
ru pendriems*tikslams siekti’ ir 
esama jai padėčiai stabilizuoti., ■

Manyta pasidalinti jtakęs 
sferoms, bet kunigija, ir krikš
čionys peržengę savo .“įtakos 
sferos” ribą’ čia ir kilęs kon
fliktas, kuris, pasak “L. A.” 
;“itin liūdnas musų tautiškai 
visudmenei”*;.. ir jai “teriką 
pergyventi gilus dvasinis kri- 
zls”.

Istorija žino daug pavyzdžių, 
kada vakarykščiai sąjunginin
kai smarkiai susiremdavo.
j 1911-—1912 metais Bulgari
ja, Serbija, Graikija, Rumuni
ja ir Juodkalnija visos drauge 
kariavo* su. Turkija. '

i Vos' spėjo sąjungininkai pa
baigti karą su Turkija, kaip 
kilo tarpusavis jų karas..

Serbai, .rumunai ir graikai 
susipešė su. bulgarais dėl karo 
laimikio. ,

Bet ano laiko turkai nebu
vę naivus ir nepamanė, ' kad 
tarpusavis šąjįingininkų karas, 
vedamas dėl’ Tt^kijps reikalų^

Munįjs šiandien stebint gy-, 
venimą pravartu yra nors ne
atsilikti nuo 191’3 m-, turkų., 

‘ Reikia pagaliau suprasti Ir,

; “Lietuvos, Aidas”' vėl; smau- 
ri^Kia krikščtois deino- 

kraiais, JiSaii randą* Kadį jie ei
ną “plečltairirinką”’ keliu, *kur- 
stydumf’ užsienio, katalikus 
prieš Lietuvą; Klerikalai* aprū
piną šmeižiančiomis Lietuvos 
Raidžią žiniomis Vbkiętijos, 
Austaijpą w 
jnaščiUs;

itung^'k 
ito’ Ik

Šita propagandą užsienio 
apandoje,, oficiozo} numanymu, 
<veda daugiauria, buvęs, švęica- 
rietis, klerikalinės *Ta*warib” 
■organizacijos vadas, Dr. Ėretas 
(kurį anąmet klerikalai, parsi
traukė į Lietuvą ir padarė Lie
tuvos piliečiu). Jį “L. Aidas” 
taip charakterizuoją:

“Šių reiškinių akivaizdoje 
ne vienas prisimins seną pa; 
tarlę: ‘nors ir geriausiai vil
ką šersi, jis vistiek į mišką 
žiūrės’ (tai, beje, yra riisų 
patarlė. — “N.” Red.). Kaip 
ir p. Eretas, gražiai: Lietu- 

f voje priglaustas, į garbės 
. augštybes iškeltas,, jos duo

ną valgydamas, vistiek paliė-
t ka svetimas savo dvasia mu

sų tautai. Gaila, kad musiš-, įsikalti sau galvon, 
kiai, savomis jėgomis nepa- ~~ 
sitikčdami, pasiduoda to sv,e,- 
timojo vadpvauijapih”’
Taigi, jei ta propaganda už

sieny ję yra. toks, kaip “pleč- 
kaitininkų” darbas, > tai propa
gandos vadas Eretas, yra lygus. 
/Plečkaičiui. '

Bet Lietuvos valdžia,? rodos,, 
yra išleidusi spėtąjį įstatymą- 
apie “plečkaitininkus”. Jeigu* 
Kauno oficiozas nebaikauflą*, 
vadindamas “plečkaitininkais” 
krik-demų propagandistus, tai 
ji ims tą įstatymą taikinti, 
klerikalams.

APIE TAUTININKŲ KLEĘJk 
KALŲ KOVĄ

Gerą vedamąjį; straipsnį į$ė- 
jo “Lietuvos žinios” savo 27-me 
numeryje, po antrašte “Apicr 
Kovą su klerikalizmu,”.- LaiKr 
rastis nurodo, kad; ^augelis) 
žmonių Lietuvoje * klaidingai! 
įsivaizduoja, jogei tautiflfnkų/ 
valdžios, kovoje su klerikaliz
mu pažangioji visuomenei tur 
rjnti remti valdžią* Liaudinim 

’kų organas-, sal^o, kad ta ko
va. tai; — grumtynes tarpe- bup

Ispanijos Alfonsas pavedė?' sudaryti- valdžią tiems, 
kurie rieikalauja steigiamojo seimo,, sušaukimo,, ,
• Dar tik prięa kelias dienas kąl kurie Amerikos 
laikraščių korespondentai gėrėjosi neapsakomu Alfonso? 
“gudrumu”, kaip jisai mokėjęs apmauti senuosius Is
panijos politikus ir išsisukti nuo? pąrfemento?
kuriuos jisai pats, sausio* menesyje buvo paskelbęs. ® 
jau dabar telegramos praneša* kad ta& BojinbOnų dj 
nastijos liekana: Jra^priyeB^tas ateižą^f' ’ 
kų prerogatyvų ;Geife^ir<aiįdu^U ^ , , _
giainojo šeinio rinkas; ktiris/gali nuimtajam karūną ir 
jį paty nubausti už konstitucijos sulaužymą.

Ispanija yra paskutinė didelė; senoviška monarche 
. ja Europoje. Dvi jėgos'ją valdė ir plėšė — per šim- 

tus metų: karalius ir katalikų l>ažni$i& NJekųu kifcw> 
liet Romoje, nebuvo taip įsigalėjus katalikų kunigija,

grumtynės tarpe* bur 
vusių talkininkų* kurie apiplėš 
š[č Lietuvos demokratiją: ir 
dabar negali ' pasidalinti gro? 
ibiu. Demokratiją privalo eitii 
*atakonw prieš' susipešusius plė
šikus, ir ątgauri kas jai prL 
klauso. x ...
\Tą. įdomų “L. ž.” straipsnį, 

čia* paduodame:
Tautininkų “kulturkamfUi” 

su. krikščionimis prasidėjus, 
kai kurie nepratę politiškai 
mąstytr žmonos negali* tinka
mai suprasti tos • kovos esmės 
ir ‘ prasmės ir kartais padaro 
gana naiviškų išvadų.

i Girdf Lietuvoje praaidėjuri. 
fakcija.* prieš, klBrikalizmą” ar 
toįi “akciją”’ esanti nemužo^ 
įueijtėS; pažangos, rriškįhys.
Į Aw tįkrgįi tai$' gerftik-

į Dąn kartą*, sųritaąstykita tuo* 
Maųąim.il ir kąd šią tas
liaaišKSty 1 “L!

su klerikaližmu. gali būti; nuo-■ ' . ' 1 
sakiai ir iki (galo vedama Jak 
principinių antiklęrikalų, t., y. 
tų srovių,, partijų ir žmonių, 
kurie stovi už bažnyčios atsky
rimą nuo valstybės ir mokyk
los nuo bažnyčios., * • .-<•••

Tokią akciją prieš klerikaliz
mą gali pakelti tiktai demo
kratija. u * i

Bažnyčioj atskyrimas nuo 
{valstybės, ir paskelbimas religi
jos privatišku, kiekvieno tikin
čiojo dalyku, gali padaryti ga
lą kunigijos politikavimui už 
valstybės pimgus. 1 .

Tik tuomet “ kunigas ,iš. vai- 
dinįnko^ ir politikieriaus pasi
daro dvarininku,, apleidžia mi
tingą ir grįžta prie, altoriaus. 
Tik atskyrus bažnyčią nuo. val
stybės galima įgyvendinti tik
rą, civilinę metrikaciją.

“L. A;” skundžiasi, kad. krik
ščionys ištroškę valdžios ir to
dėl vedą agitaciją, prieš? val
dančiuosius. 1 ■ -

Evangelijoje pasakyta: “jri* 
tavo akis gundo tave, išpjėšk 
ją’\

Jei klerą gundo valdžia, ir 
“šio pasaulio marnastys”, — 
Ui: bažnyčios nuo Valstybės*, at
skyrimas kaip tik ;r yra Evan
gelijos rekomenduota operaci-- 
ja.-^ , ■■

Ii. ♦ ’ ' 8Wa® iš 
kurio kwte. dsoioju Wwie- 
,pam- SftA/nasiMft. b t® ■»•«» 
išvalyti, tur būti, niekas kitas 
nw*W lWw W seiino a^0' 
vaį reikalandiuni sušaukti ne- 
pa^Kąsta seimą,. topt ftjiss gali
ma tą SLA puodą padaryti

KM atatavąi
tyW > taks,/ Kol! galutiną! 
visas, puodai sirifeg^

-< Kas $ Kitas*. ajp* W sušauk
tu seimas^ galirvita tat patai
sytu*?, Jjuk /Taryba;

A Conan Doylę. Laisvai verte P. K-as

TOTO ŽIEDAS
L ■ ■ ■ i

(Tęsinys);
Kiek nusiraminęs, keistas 

tarnautojas šoko 'nuo grindų 
ir, surukęs mumijai kelis žo
džius nesuprantama misteriui 
Smitui kalba-, pribėgo prie kir 
jtos spintos^ kurioje, kaip moksr 
liniukas anksčiau buvo paste
bėjęs, buvo •• laikomos Egipto 
brangenybės. . Atidaręs šią 
spintą ir pastatęs savo žibin
tuvą arčiąu, tarnautojas ištrau
kė visą krūvą senoviškų Egip
to žiedų. Ilgai dėliojo žiedus^ 
.imdainas kiekvieną į rankas 
ir patapdamas kažkokiu skys
timu, iš porceliano^ bonkutčs* 
Tačiau neikiamo žiedo surasti 

‘jąm vis nevyko 
tamsus jo veidas 
nepasitenkinimą, 
.reiškė.

Pagaliau, tarnautojas paėmS 
į rankas storą platinos žiedą SU 
dideliu brangiu akmeniu. Taip 
'pat patepė jį savo skystimu ir 
po to džiaugsmingai sušuko*. 

-‘Džiaugsmas jo? buvo toks di
delis, kad iš rankos iškrito por
celiano bonkutė, sudužo ir- ant 
-grindų? pasipylė . skystimas? 
Tarnautojas- skubiai išsitraukė 
‘iš kišenės- didelę nosinę skare* 
lę ir* ėmė šluostyti sušlapintas 
grindis. Pasilenkęs pamatė 
po durim ir misterio Smito ba
telius. Nustebęs išsitiesė.

Misteriui Smitsui po ta- jau 
^nebuvo, prasmėj slapstytis.^ Iš
ėjo iš- už. durų.

, /—Atleisk man, tamsta,. — 
jtarė išėjęs. — Buvau tiek ne
laimingas, užmigau, už. šių du- 
jrų... ■ • ",
; Ir tamsta žiįrinėjbi, ką vei
kiu.?.., — paklausė tarnautojas 
(angliškai, nieko, gero, urnai 
(žiauriu< virtusiu veidu nežadė
damas., * •

—Prisipažįstu, kad taip bur 
jvo, tačiau... prieš mano valią.
i Tarnautojas iš užantiės- išsir 
'traukė1 ilgą aštrų durklą.
1 Tąmsta laimingai! išsisur 

tarė:- — jei- bučiau* par

mažas

sė toliau tarnautojas. ,— Atė
jo akimirksnis, kurio taip il
gai laukiau, tat ir valandėlės 
daugiau laukti neįstengiu.. Ta
čiau, turiu, tamstą iš Čia paly
dėti.

Ties, šalutinėm išėjimo iš mu
ziejaus durim buvo ir keisto 
tarnautojo butas

:kambarėlis. Atsidūręs su anglu 
ties savo kambario durim, tar
nautojas urnai sustojo, valan
džiukę mąstė, o paskui pakvie
tė misterį Smitą užeit į kam
barį.

—Gal taip likimo lemta, kad 
savo- keistą istoriją, turiu pa
pasakoti dabartinio amžiaus 
žmonėms, — pradėjo pasakoti 
keistas, tarnautojas misteriui 
Smitui, kai jie susėdo patogio
je kėdėse kambary. — Aš, 
kaip, tamsta įieną atspėjai, esu 
.egiptietis. Gimiau karaliaujant 
TutmozisUi — tūkstantis šeši 
šimtai metų prieš Kristaus gi
mimą..., Tamsta išsigandęs 
•traukies nuo manęs!1 PalaukJr 
patirsi, kad manęs; reikia grei
čiau* gailėt, negu bijot... Vadi
no mane Sosra. Mano tėvas 
buvo. vyriausias Oziriso vaidi
la... Buvau* gabus mokinys ir 
tik šešiolikos metų, būdamas, 
'jau- buvaw išėjęs visus mistiš
kus musų anų laikų vaidilų 
mokslus, ir toliąu. pats sau mo
kiaus... Pasiryžau rasti vais
tys,. kurie taip užgrųdintų 
'žmogaus kūną,, kad jokios ligos 
ir net natūrali’ mirtis jo neįs
tengtų nugalėti.., Man pavyko 
tuos' vaistąs rasti., Pirmiausia 
aš juos išmėginau katei. Pa
girdyta mano vaistais, kate ne- 

’bojo jokių,, kad ir stipriausių 
nuodų, o jos kūno sužalojimai, 
bematant be žalos sugydavo... 
Ta s katė ir šiandien gyvena 
ąukštutinianf Egipte.. Čia ne
buvo nieko stebėtino ar ant- 
gamtifikor Buvo tat paprastas 
chemijos darbų pasisekimas...

(Busi, daugiau),
■ W |įl

ritėtas/nepripažįsta prie kal
tės* , Devenio-Ažunai’io. aferoj.

KomiriO’ f nutari- 
musi/kurie /„surado ’dnbarti- 
nės^ildomoBios Tarybos narius 
kalt&s, patys Pildomosios Tar 
rybos nariai, veik z panaikino* 
pasiimdami neva tolimesnį ty- 
rįnėjįjną j tavo rankas. Ir to 
dar negana: ji paskyrė $600 
'kaltininkui surasti. Jiik tai 
juokinga,1 kuomet žmoghs pats 
savęs surašti negali.

i Advokatai,., Komisijų? nariai, 
ikurie patiekė eiliniams nariams. 
Įtiek platesnių, žinių- apie, j jų, 
■tyrinėjimą / Devenio-Ažunario. 
laferos, tapo, apskųstu. Kogi. 
.verti, yra- tie musų, ponai* tu
piantys’ pačiąse viršūnėse* ku-. 
•rie yrą narių, išrinkti, ir nuo tų. 
narių viską bando* paslėpti*? Ir 
!kuemet tokie dalykai! nup navi^ 
•slepiama, tai reikia tikėtis* jog 

daugiau* kas norą yra. nege- 
iro'» ■ ‘ '' - ' ~ ' • • \

Orgąno redaktorių rinkome* 
mes*, seimo, nariai* Bet ar, jis* 
šiandien skaitosi su* mumis*?* 

■“Tėvynės” Redakcijoj tapo įves* 
ta savotiška, cenzūra*; Cenzu- 
Jruojama kuopų* veikėjų kores
pondencijos,. •— kas. jiems' pa
tinka, tą talpina,, o kas ne,, — 
tai į gurbą. Tokiu budu moki
nama kuopų korespondentai 
meluoti; Jeigu kokioj i kuopoj, 
susirinkimas įyyksta nelabai 
ramus,; tai korespondentai pri
valo, rašyti* r kadi viskas,, kaip, 
medum, patepta eini, nes kį? 
taip* korespondencija tilps į 
■gUĮibą. • Negana to* kadi pačia
me, SLA organe ■ "įvesta savos 
rų'šies cenzūra* bet dar to or> 
gano redaktoriai ir kitus laik- 
įaščius ragina panašiai elgtis,. 
’PažjUrėkife “Tėvynės” No. 6. 
'redakcijos straipsnius. Reiškia,, 
ne tik Pildomoji Taryba, bet 
iį organo red^toriai norėtų;, 
kad visi laikraščiai uždarytų? 
,savo skiltis ir neleistų, nariams, 
liuosai išsireikšti, ką jie ma
no apie'savo organizaciją. M)ąt„ 
norima, kad' musų, ponai viijšL 
minkai galėtą lengvai paslėpti? 
■savo intrigas nuo narių.

Taigi* kuo bandoma paversti’ 
SLA.?- Pasakykite, ponai “Tė
vynės” redaktoriai kas suda-

— ar nė nariai ? Kas*
- ' f ^L._ J i-

ar ne nariai? Jus mo
kate glostyti. Pildomąją Tary- 

‘bą*, bet kuomažiausiai kreipia
te dėmesio j tuos veikėjus, kur- 
rie auklėją organizaciją kaip, 
nariais^ taip, ir turtu. Ir dar 
jus norite užčiaupti jų. burnas1, 
‘ir ausis, kad jie> nieko nėgalė^ 
-'tų kalbėta ir girdėti Iras deda? 
'si* jų’ pačią organizacijoj. Jusi 
įgalite skelbti ekskursinius kon
kursus ar daryti kitokius su
manymas, bet kol virš išdėsty
ti dalykai nebus prašalinti, tol 
kuępų veikėjai; nętucęs noro; 
'rimtai veikti. Tuos visus? ne
gerumus galės prašalinta' tik 
seimas. Todėl kiekvieno. 36? seir- 
;mo ątstovo' yta pareigai susi
rūpinti viršmitiėtais .dalykais 
;ir- be ątidčiiiMįino dėti pastan- 
gas, kad butų sušauktas nepą- 

. Įpustas seimas musų? ęrgąnizar 
i ojjos, reikalams sutvarkyta nes

pridegusį oiįą>'’r-Sr( Na 
; J-

’f 4'Į. I IU l -R.-MM..' ...... . It>;

Ai&JO naujas 
iMinieris, ^ocialda-

užsieny
Galimą gajiįi ^Hiuijienpse^.

'potencijos,: -

To* SLA, — .
•sudėjo tą. mįlioną. suyiršum dOr- 
ileriy, -

• " ‘ • * v

|SkaitytojųBalsai
r 

I

< štai\ kabč pąrašyta tame 
straipsny juodu* rašalu? ant bak 
't^.popįerio?

“Tik atminkime, kad šios 
iuyrįaųaybes buvo dėta, noma- 
'žą paštangų katalikų bažny-

Žodh ^/A. > Sema 
nariams' 

/■ .i u^»..mTĮi < , 
Kiekvienoj demokratiškoj ša

lyj/ kur* tik pariamen.tines teir 
ąes yra., gąlioje, parlamęnto na
rys visuomet turi .teisės pą- 
'siulyti kokį nors nauja sųmą-

I?T’ toW,sumaniai pą- 
nrąstajj būna* parląifamto, svars- 
tam. _• \ ; į;
/ jŠįyaiMuoj.UųSLA seimui
Kąįpo pąriąmęnįtą. ;O(J ką^angt 
.seimo' atątoyaiAeiijto s' 
wį'ams/|į^^š|vKMM. ; ... . 
„sęįAin ' ■' n^r^i^ jaučiubisi' turįs 
teisę savo pasiūlymą padaryti, 

4Ąš; rioijiu tąrti kelis žohfcijis 
seimo nariam; Padėtis, kokią 
'mes šiandien; turim. SLA, J1-- 
igiaiu negalį buri* toleruojama- 
'•W‘ lyg1 prisvilęs ir vis dhu Kaina l*įc.

4. f

i

ię egiptiškas 
vis didesnį 

liet baimę)

be žodžių
Smithui,

tamstos

ikai- ■
imatęs prieš dešimtį minučių* aš 
'negalvodamas bučiau įsmeigęs 
šį peilį į tamstos krutinę;, ta- 
-čiau, jei-' tamsta man trukdysi* 
tai..., ' ‘ \

Tarnautojas peiliu- padarė tor, 
kįį jude'sį> kuris ir 
paaiškino* misteriui 
kas įvyktų.

• —Neturiu- noro
trukdyti, — pasiskubino nurar 

‘minti* tarnautoją misteris Smir 
tas: ?— prašau- tik, jei- tamstai 
tat bus paranku, parodyti ku-% 
rį uoits šalutinį? /išėjimą1 j: gatvę* 

Tarnautojas* ąbejingai K»r 
guodamas galva, durklą vėl- par 
(slėpė? į ūžąntj. : 
' —Kuo1 vardu tamsta?' 
'klausė;
: —E&u Van&ittartas Smitas, 
L- pasiskubino' atsakyti ang
lės.

par

—A... žinau. Jus rašėt apie 
Et Kabą? Jus menkai- nusimar 
no t apiė Egiptą...,

I -Šen!- —T* sušuko anglas įsi- 
ižeidęsi

-—...Tačiau dhugiau, kaip kit

*

kad pačios Naujienos 
yj?a naf -^ “ “

“KULTŪROS” naujas nu
meris, naujoviškuose rubup- 
ae- tik dabar gautas iš 
Lietuvos. Kaina 45c Gau
kite Naujienose.

•. ■ * *

Fif'< f iT‘<«

Greitai palengvina

timą po valgio
Gasal 4r iipųUtnąa. pilvo, m* vidurių, ajtsĮ- 

rugltnui Ir kili neania<uniat dclcl ueviržklnl- 
nio' yra greitai palepgvlnąjnl pažiba 
Nugą-Tojte, X«df*nKi ils pafialtna ii kūno 
silpninančius nuodus ir nugali konstipaolją, 
kuri yra priežastini 6ių ir kitų nesutariu 
sunegalėjimų.

. Nų®»;fene užveria, savy ir kitus vaisius. 
Kurie suteikia jums geresni apetitų ir pa
gelbsti viduriam*, tinkamai auvirikinli. ką jus 
suvaikote. Uv, kiti, vaistai, Nuga-Tone pa
lengvina. inkstų ar- puslža įdegimų ir vidurių 

‘pakrikimų. Imkite Nugų-Ton e tik per ke- 
{l|aų dietas ir jus pastebėsite dideli pagerė
simų jueu abelnos sveikatos. Jus galite gauti 
fNu»a-Two kur tik vaistai yru, pardavinė
jami. J«dgp jūsų pardavėjau, neturėtų jų šla
ko. papraėykit. j| užsakyti jų dėl* jus iž sa
vo džiųbųrio.

(Apgarsinimas)

. Tuo- tarpu * misterio Smito 
akys netikėtai, nukrypo jf atir 
dengtos mumijos veidą. Oro 
vrikiftma* atidengta mumija 
^neitai keitėsi. Gražus veidais 
papilkavo, akys įdubo, lupos 
ateito nuo dantų... ,r

’ -—J$eve, pažvelk tamsta, kas 
ded&si; su mumija! 
jis;.

ę Tarnautojas nesusijaudino.
-H^Tat nesvarbu, — atsake 

rajp$
rta/ii p; iy . .
kią,; neil&nę * turi, jos 'serišs; ku
riąs, jei »jos siela Jaukia m&-

Misteris Smitas vis labiau 
tikinusi turįs reikalą su parųi- 

‘Usuu., . , -
-rJMan laikas brangus, — tęr

Kam Breti Be ©arbo?
> SUIMAMOS MASINOS. QrJ|-

KAVIMĄ. Pulkus Darbas Del Moterų.
Ima tik, trupimų/ laika. 

, ižmokti. Gerai moka. 
; Rrakti&kos p ą^rp o k o s.

Mes padedam gauti dar
bų. Ateižaumie tppjaps,

. Pįgiau su «uo skelbtai
‘ Jos. F. Ka»nlek»>

Priuci palas
MASTER SGROOL ,
IOO N. STATE, ST., 10TU FLOOR

sušuko-

.Tat' nesvarbu, - 
savo tPašie 
wrį

T0K1S
SKAMBĖJIMAS*
Skaidanti Gerkle 

Taipgi yra

Pavojinga
^KAŲDAMTl gerklė taipjau yra 
y3 ir; pavoj^u» ženklas,, Sustabdykit, 
skaudėjinū.tai su> Stvers >An- 
tiscpsol. Nekiškite Ravimi i.kąkų 

aimtfsnęrligą. Per 50 metų.jis su
teikė pagelbą tūkstančiams. Plauki-, 
te juo, gerkle ka*dje,

Severa’s 3

* . /

A.N I ISFPSOl
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Tarp Chicagoš 
Lietuvių

Violetos Jaseliuniu 
tęs >laidotuves

“Naujienų” skaitytojai jau 
girdėjo, kad vasario iš 12 j 18 
naktį automobilių nelaimėj ant 
35 St. ir Węntworth Avė. tapo 
užmušta p-lė V. Jaseliuiūutė, ži
noma Chieagoj ir apylinkės lie
tuvaitė dainininkė. Ji gyveno 
Chieagoj ir jau keletą metų 
dirbo, rodos, Marshfield ir Co. 
Ji prieš keletą metų atvažiavo 
Chicagon iš Waukegan, III., kur 
gyvena jos giminės. Tėvas yra 
senai miręs, tebegyvena moti
nėlė, patėvis, vienas brolelis ir 
dvi sesutės. Violeta dažnai ten 
nuvažiuodavo ir aplankydavo 
savo gimines, tai gi ir palaidoti 
tapo nuvežta į savo gimtinį 
miestelį.

Chicagiečiai iš “Naujienų” ir 
p. Budriko radio valandos suži
noję, kad laidos Waukegatie, 
kurie tik galėjo važiavo pasa
kyti paskutinį sudiev. Man pa
sitaikė nuvažiuoti su Bruns- 
wick Radio anounseriu, kurį 
buvo į laidotuves užprašęs p. 
Budrikas. Viso nuvažiavome 
šeši, kurių tarpe buvo p. Bud-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu is pažiūros 
daiktu.
į'PAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenorams tupėsite ta 
kaipo užąietima tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liatertae, dantų tepalas, valo 
dantis nauja badu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas Sun
kus uždarinis pagalios tapo iž- 

. rištas.
Didele tūba Listerine dantų 

tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. . 
Lambert Pharmacal Co., Saint

Buy gloves with what 
it savęs

NSra reikalo moKltl 50c ar 
dantiau. kad rauti Srera dantų 
košelę. Listerine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda ui 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to raute sutanpintl 
$3. už kuriuos raute nusipirk
ti pirštinaites ar ką kita. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25€
INE^

tourTFeS
Night and Momlng to kecp 
thcm Clean, Clear and Healthy 

Write for Pree “Eyc Care** 
or *‘Eye Beauty” Book

M arias Co, Dept. D. 9 B. Ohia St., Chicago

Pašalink Kosulį, šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus •
A 

i--.-''

•PĮtocoss-35c ir C5e puoduką* ir 
dudbM. Multerate (Isnfvez-

B . forma) 35c.
Geresnis nei M ustzird PI ašie r,

“-Su . ■ ‘ i

Hkaš, p. Rimkus, ir dar dvi 
dainininkes, anaunceris ir aš.

Ties Viofetos tėvų namais jau 
stovėjo pilnos gatvės, automobi
lių. Nors p. Jaseliųnų narnai 
gana dideli, bet buvo'taip per
pildyti, kad reikėjo gerai grum
tis, norint įsiveržti į vidų. Lau
ke stovėjo didžiausias žmonių 
būrys ir brazdino dantimis 
nuo šalčio.' Pasižvelgęs j sto
vinčius, nustebau; kad kur tik 
žiuri, visur matai chieagiečius. 
Buvo nemažiau kaip 10 auto
mobilių iš Chicagoš.

• įsiveržęs vidun pamačiau' 
p-lę Violetą.’ Ji gulėjo ramybės 
nuotaikoj, ■ atsiskyrus su šiuą 
pasauliu; atrodė, nemirus, tik 
saldžiai miega ir kokį palaimos 
sapną sapnuoja, visa paskendu
si gėlių darže. Nežiūrint, kad 
mirtis jaunystę pagirebia ir mi
rusios gražų veidelį pauošė ko
kiu tai mistišku skaistumu, vie
nok sunku susilaikyti nuo ve
riančio skausmo, —kodėl turi 
užgesti gyvybė, kuri tik pradė
jo žydėti?...

Iš karto manėme, kad iš na
mų veš stačiai į kapus, bet žiū
rime, atėjo kunigas su union 
forma, įėjo į vidų ir neužjlgo 
vėl išėjo, šeši jaunuoliai išne
šė gražų grabą ir palydovų il
giausia virtinė pradėjo rikiuo
ti automobilius. Ilgai važiavo
me per miestą, kol liūdna pro
cesija sustojo ties vienos baž
nyčios. Jau buvo 2 vai. po' pie
tų. įnešė Violetą į bažnyčią. 
Pasirodė, Baptistų, vadinama 
Kristaus bažnyčia.

Vargonai sugriaudė i liūdną 
Trauro maršą, pritariant jaunų 
vaikinų ir mergaičių dhorui. 
Kunigas pasakė pamokslą. Pa
sirodė, Violeta priklausė tai 
bažnyčiai, nes kunigas pasakė 
“Kai Violeta atvažiuodavo į 
Waukegan/ ji šioje bažnyčioje 
giedodavo”. Baigus ceremoni
jas visas choras bažnytiniais 
aprėdalais procesijoj ‘ išlydėjo 
Violetą, žmonės, kurių buvo 
pilna bažnyčia, buvo* labai su
jaudinti tokiu vaizdu, ir aša
ras šluostydami sėdo j maši
nas. Važiavome stačiai į ka
pus, toli toli iiž miesto, į North 
Shore Cemctery. Tie kapai dar 
visai nauji, labai gražioj aukš
toj vietoj, randasi prie kelio iš 
Chicago į Waukegan.

Padėjus , Violetą į duobę, 
grabnešiai sudėjo ant jos kapo 
pirštines, kunigas pasakė trum
pą jausmingą prakalbėlę, ir 
grabas palengva pradėjo leis
tis gilyn. Tėvai labai gailingai 
apsiverkė. Ncišsilaikė ir mi
nia, kurios buvo virš kokių 400 
žmonių. Sudiev, Violeta, o gal 
ligi pasimatymo...

Man teko Violetą gerai pa
žinti. Buvome draugai. Buvo 
malonaus, švelnaus' budo mer
gaite. Dar negaliu tikėti, kad 
tai buvo paskutinis atsisveiki
nimas. Hodos, vėl jos balselis 
suskambės lietuvių scenoj ir 
pasklis oro bangomis per ra'- 
dio. Ji ką tik buvo laimėjusi 
gražų rankinį laikrodėlį p., Bud
riko radio konteste; ji buvo 
kontestante 11 numeris. Be
laukiant jos sekamo pasirody- 
,mo, pereitą sekmadienį tik klau
somės, p. Budrikas per tą patį 
radio sako “Jau .Violetos nebe- 
girdėsim”.

Nelyginant žvakė tamsiame 
<ambary, kol šviečia, rodos, jau
ku, miela, ramu, bet žvakė už
geso, ir viskas nyku, tamsu ir 
pejauku aplinkui. Kol ta žvaku
te žibėjo ir mes mažai kreipė
me domės, rodėsi . paprasta 
švieselė, bet kai staiga užgeso, 
pamatėme, koljs didelis truku
mas ir nerimastis'apėmė... Ne
spėjo Violeta užgesti, jau ilgu

WISSIG,
PjuumUnlnmM kam 

SeiiąįKrajdift
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ '

NEŽIŪRINT KAIP UžSISENfiJUSIOS ir NEUŽGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pusl«s, užnuodijimų 
kraujo, odoS, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo juą iigydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali pat 
tūkstančiai ligonių, 
nuo T' 
4200 Weėt 26 St.

Daktaras /
Kapitonas '

Specialistas iš v

Dejift', nieko rierk amžina. Ir 
brangių mums žmonių atmin
tį laikas išdildo, ą kuriems ne- 
išdildo, tų ilgesį mirtis baigia.

Palikome Violetą ant aukšto 
kalnelip, pakelėj iš Chicagoš į 
Waiikegan. Rodos, ji iš savo 
amžino poilsio vietos galės ma
tyti kiekvieną ¥ pravažiuojantį 
lietuvį" Grįždami savo dienų 
tęsti, atsisukę žiūrėjome į kak 
nelį su miisų pačių rankomis 
suraustu naujų kaplį, ir musų 
kate važiavusios dvi daininin-

- į

kės liudnaį uždainavo.:
Sūliev, sesute, lietuvaite, 
Sudiev dainelei mylimai; 
Sudiev, mieloji mergužėle, 
Pasilik sveika amžinaį. 
Dainelių tavo mes auksinių 
Nebegirdėsimb skambančių/ 
Nebečiulbėsi kaip paukštelė 
Balsu mums džiaugsmą ne

šančiu.
Pustapėdis

Joniškiečių 
bedarbiai 

♦ •*

Pereitą, ketvirtadienį, vasario 
12 d. Joniškiečių Kliubo bedar
bių komitetas susirinko pas p. 
Kaniušius, 8510 W, Wd St. 
apsvarstyti reikalus kas link 
padalinimo bedarbiams aukų. 
Prie virs minėto komiteto da
lyvavo ir 4 valdybos nariai.

Pasirodė, kad šioje valandoje 
Joniškiečių Kliubo randasi viso 
10 bedarbių, taigi vakaro pel
nas nutarta išdalinti visiems 
po lygią dalį.

Nebuvo ' reikalo teirautis, 
kurie biednesni, kurie • turtin
gesni. joniškiečių Kliubo be
darbių komitetas, rengdamas 
vakarą bedarbių naudai, moti- 
vayo tuo, kad reikia- sušelpti 
nedirbančius joniškiečius kliu- 
biečius abclnai visus ir visiems 
vienodai suteikti paramą. Tie, 
kurie apsilankydami į joniškie
čių vakarą, prisidėjo, taip pat 
sutiks, su ta nuomone;

Aprašant, Joniškiečių bedar
bių vakarą, ne buvo paminėta, 
kad ir “Naujienose” Chicagoš 
lietuvių pažangusis dienraštis, 
taip pat -prisidėjo ir parėmė jo
niškiečių bedarbius, dėdamas 
apgarsinimus už pusę .-kainos, 
kaip kitus. Tad Jr- “Naujie
noms” priklauso ačiū už phsek- 
minguma atsibuvusio Johiš'kie- 
čių Kliubo vakaro. > ’

Aukas išdalinti joniškiečiams 
bedarbiams pavesta Joniškiečių 
Kliubo iždininkui su sekreto-; 
riu. Visiems aukos pasiusta 
laiškais, kitiems bus įteiktos as
meniškai per komisijos Harį, p, 
J. Gasparaitį.—Sekr. - »

8Mfl

ANTANAS ROLINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 16 dieną, 3^30 valandą 
ryte 1931 m., sulaukęs puses am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Raseinių 
apskr., Kražių parap., Trakšelių 
kaime. * Amerikoj išgyveno 'apie 
30 metų. ^Paliko dideliame nu
liūdime moterį Petronėlę, sūnų 
Joną, dukterį Oną ir žentą Kazi
mierą Rančius, 3 / podukras įf 
žęntus Marijoną ir Petrą Rau- ‘ 
dųvius, Oną ir Juozapą Bakai
čius, Juozefą ir Jon| Lazdaus- 
kius, posūnį Petrą Vaitekūną ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi Ma
salskio kopi., 3307 Auburh Avė;

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
vasario 19 dieną, 8 vai. iŠ ryto 
iš koplyčios į Šv. Jurgio, parapb 
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iŠ ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazitniero kapines.

Visi 4Ū a. Antano Rolinskio 
giminės, draugai it pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse it suteikti1 jam pasku< 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame; /
Moteris, Duktė, Surfds, ^bdukrSs, 
Posūnis^ Žentai jr Giminės.

rius - A, Masalskis, - T ei. Boulęvard
4139. \ 'V

CHICAGOŠ ŽINIOS
Saugokitės bučiuoti * 
' • ciocę!

. f ’•—<—— .■■■

Kadangi žmona privertė pa
bučiuoti savo ciocę, vyras, 
Olande Erikš'on, apskundė 
žmonų, Lillian , Erikson dėl 
perskirų, sakydamas, kad tas 
btfčkis “buvo priežastis dide
lių torturlj”. Be tp jo mažiu
kė pačiukės anot vyro skundo, 
“tėškė jam į žandų tokį baisų 
smūgį, kad visi jo dirbtiniai 
dantys subiro į gerklę, beveik 
užsprangindami jį”. Kitų vėĮ 
kartų ji drožusi jam į veidų 
su savo “pocketbuku” ir be to 
ji mylinti savo “špicų”, šuniu
ku nepalyginamai Slaugiau, 
negu jį. . '

Kvėpuojamos mašinos 
išgelbėjo 5 vaikus' >

Pereitų penkių savaičių bė
gyje" išgelbėtos gyvybės pen
kiems kūdikiams su pagalba 
naujai išrastos kvėpuojamb- 
sios mašinos, Drinker respi 
rotoriaus, , įrėhgto Michael 
fteese ligonininėj.

Vienas kūdikis buvo per 
anksti gimęs ir svėrė . til£ 2 
svarus ir 4 uncijas, ir dar ne
galėjo kvėpuoti. Įdėtas į ma
šiną po septynių minučių ati
darė burną, pradėjo kvėpuoti 
ir rėkti. Kiti vaikai buvo pa
liesti vaįkų paralyžiaus.

• ONA MAŽUNAITIENĖ 
po tėvais Kmičiukė 

‘Persiskyrė su šiuo pasauliu 
' vasario 16 dieną,? 8 valandą va
kare 1931 ni., sulaukus 37 m. 
m. amžiaus, vgimus Raseinių ap.. 
Batygalos val^čo Ugionių ir Pa- 
kehniskeljų kaime. Palikę didelia
me huliudimė- vyrą Joną, sūnų 
Joną 8 m., dukterį Aldoną 6( m., 
seserį Leną Bekins, švogerį Juo-- 

-zapą- Mazttnaitfj bfolienę Veroni
ką, 3 švogerkas — Petronėlę Chu- 
rienę .Kotriną Simonavičienę ir 

•Moniką Yakumas ir gimine?/ o 
Lietuvoj ^eną, motinėlę, 2 seseris" 
ir brolį. Kūnas pašarvotas, ran" ) 
dasi 1983 Canalport Avė. Sesers 
telefonas Canal 2185, ’> •

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, va-' 
Šario 20 dieną, 8 vai, ryte iš na
mų į Apveizdos DieVo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos 4iž velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv, Kazi
miero kapines. ' , _

Visi a. a. 1 Onos Mazunaitienes 
giminės, draugai ir pažįstami -esat 
nuoširdžiai kviečianti dalyvauti 
laiodtuvėse ir suteikti jai pasku-r 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, f '
Vyras, Vaikai, Sėsimo, Švogeris,', 
brolienė, švagerkos 1 ir Giminės. 
,Laidotuvėse patarnauja graborius 
S. P. Mažeiką/ Tęl.jYards 1138.

Graboriai
Telefonas Yards 1138.

.: j ’y i

Stanley P. Mažeika
z • • * I •

Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems teika- , 

lams. Kaina prieinama *

3319 Auburn Avenue
" CHICAGO, ILL. 

...________ _____ ___ ______ _ ...^______

Butkus 
Undertakiiig Co. 

P. iJi Jrtidley Lic.
v •Koply?iB dykai , 

710 West 18th Street 
iDel Canal 3161

I ...m.', ' ii.1.^.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 

•Gtaborius Chieagoj
• I ■■ K t ■ .......................... .

’ Teleforiai 
Mletard 5203 ■ 

Boulęvard 8413 

1327 So. 49cb Ct.
• ’' ■ 
Telefonai

' Cicero; 3724;

J. Mev^ias 
GRABORIUS iR 

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

derniška . koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, Iii.

Tel. Victory 1115,

; • 7™ ‘JaiT

.....  i' 
Graboriai ;

S. D. LACHĄVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuyėai knopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 .

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 9. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927 

- -- O—

Phone Boulęvard 4139
A. MASALSKIS

Musą patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei- 
kale visuomet esti sąži- > 
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime ii-, 
laidą užlaikymui įky
rią.

3307 Auburn J 
CHICAGO, ILL.' 

-------- O--------

Lietuvės ikušerės

St.

Valandos:
10 8 iki 2 po p 
tų it* nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
103 S.’ Halsted 

Telefonas

MRS. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Thcrapy Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

PEbne 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
creatment ir ma^- 
netic blankets ir 
t. t. Moterim ir 
merginom patari- 

- mai dovanai.

9252

prie 
duodu 
eleetrie

Akių Gydytojai

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. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

' ' Phone Boulęvard 7589

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 x8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST ‘

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė, 

kampas 47 St.
^el. Boulęvard 6487

Lietuviai Gydytojai

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

A.LDavidonis,M.D.
4910 So, Michigan Avenue

.< Tel. Kenwood 5107
VALANDOS t, . v

nuo* 9 /iki-: 11'' valandai ryte;
nuo d.; iki'8 Valandai ^vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso it Rez. Tel. Boulęvard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 Sčuth Hatsted Street *

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 -po pietų ir 
,hho 6 iki 8 vai. vikare.

Rez, 3201 South, WgUace, Street

♦/

Lietuviai Gydytojai / ■ • ) . - k. '

Įvairus Gydytojai 
k Office Pbone Canal 1912 

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street k°"‘“

Vai.: 1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 ryto Valandos: 10 to 12 A. M., 2 to 4 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė. y to 8:30 P. M.

Telefonas Republic 7868 Rei. Phone Fairfar 6353
I ** k

Rez, 6600 South Actesian Avenue . 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. R Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street • 
CHICAGO. ILL.

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

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

Tel. Brunstvick 4983
Namų telefonas Brunstvick 0597 

Ultravioletinė šviesą ir diathermia
J - - - ------------- ------------------ --------------------- - .

Telefonas Boulęvard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso v, odos, . I R«M«cU» T«l Midwa, 5JU It

„ ... ............ .... « ... « » Wilmette 1959 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v. I i 1 1 **< Tk
4608 South Ashland Avė. Kaiph C. Cupler,M.D.

Netoli 46th St. Chicago. III. ' CHIRURGAS
j Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 

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

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS >

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr, 2423 IVest Marųuete Rd. Valan
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospėcr 19301

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

Ofiso telefonas Vlrgtnla 0030 
Rez.' Tel. Van Buron 0858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki < ir 
O iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 dle- 
, .ną. Namų ofisas North Side

3413 Franklin Blvd.
Valandos 8:30 Iki' 0:30 vakaro

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

Tjel. Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1'900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlanskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulęvard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock x7691

Phone Boulęvard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas . 

4645 So. Ashland Avė.' r
virš Marsball 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

Pbone Boulęvard 8483

DR. MARGERIS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietą, 

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

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo' staigias ir chroniškas ligas Ty
rą, motetą ir. vaiką pagal naujausias 
metodus X-Ray ir kitokius , elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: .
1025 W. 18fh St., netoli Morgan 

Valantis: nuo 10—12 pietą ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110“ 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolpb 6800

SEGAL
metai

St.

Dlt. CHARLES SEGAL
Praktikuoja' 20 metai 

OFISAS •
South Ashland Avė,, 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų

2 iki 4

4729 2 lubos

KOPISO VALANDOS: 
, iki 112 vaL i ryte} nuo

n novakaro.' f Nedėl.
Pbone Midwa> 2880

DęNTISTAS
4930- W. 13tb St. T<... ...
• . Dole! Htinkitj laiku kainos nupigintos 
Sidabro Flllingal 
Porceliano FiUint 
Aukbines Crowns 
Ihldgė -------
Platės _________•

DR. G. L. MADGE
I i 

Cicero 49
..j 

__ $2.00
______ 2.00

... .......... ....... vO.OO 
ŠM.UO už dantį 

___ _____ $20.00 ir augi. 
Traukimas be skausmo

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

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

• Nedėlioj pagal sutartį '

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAffli 
4631 South Ashland AvenuS 
z , Ofiso valandos:

Nuo 10 * iki 12 dieną. 2 iki 3 po piet.
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3202

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drerel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišką, vyrišką, 
vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 3102 So. Halsted St„ Chicago 
arti 31 tb Street

Valandos: 1—3 ,po pietą. 7—8 vak 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną. '

Advokatai

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 Soath Halsted Street 

Tel. Boulęvard 1310 / -

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėlioj nuo 9 - iki 12 ryto

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 rak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0563 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatoa vale. 
Vasallfe—Pan., Ser. ir Pėtnyčioa rak.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė 

Tel. Pullman 5950—namų Poli. 6377 
Miesto ofise pagal sutarti 

127 N. Dearborn St . 
Ketvergais ofisai uždaryti.

--- —‘—t—r

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas.

2221 West 22nd St.
. . Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 /
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiescyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. . _ 
77 TV. Washington St.

Cot. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namą Td. Hyde Patk 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

ADVOKATAS
29 S. La Šalie St. Room 780
Tek Central 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tek Prospect 8525

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyja 
Room 2414

< One North La Šalie BUg^, 
. One North1 La; Saliai St, 

La Šalie and Madiion Su.)

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So, Ashland Avė.
Tel. Boulęvard 2800 

Rez, 6515 So, Rocktoell Sh
Tel. Republic 9721
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Lietuvos Nepriklausomybės
■ \ i*: 

te ”

’ V.'-
•Į.5?: • X

Perpildyta Lietuvių Auditorija. Keturių 
tautų jungtinė programa

Lietuvių,jLatviŲ, Baltgudžių ir Ukrainiečių su 
siartinimui pirmieji pamatai nutiesti .

ponavičiūs turėjo sutrukti, ir 
čia .susitikę abudu sykiu atsku
bėjo Auditorijon. Programa ta-, 
po pradėta apie 10 minučių li
gi septintos.-

Nepri-

Lietuvių dvasia nemari'
Vasario 16 dieną Lietuvos 

Nepriklausomybės apvaikščioji- 
mas parodė, kad lietuviai Ame
rikoj, nežiūrint kaip gyvenimo 
aplinkybių išsklaidyti, pasilieka 
kaip buvę jautrus savo kaip at
skiros, nepriklausomos tautos 

. reikalams, ir kada tik svarbes
nis momentas* juos pašaukia, 
miniomis susirenka, nežiūrėda
mi nei nepatogaus laiko, nei 
blogo oro?nei kitų mažesnių ar 
didesnių distrakcijų.

• Rengiant Lietuvos
klausomybės apvaikščiojimą, 
rengėjams teko skaitytis su ke
liais nieko gera nežadančiais 
faktoriais.

Pirmas dalykas buvo, tai 
kad pati Nepriklausomybės die
na išpuolė pirmadienį (panedė- 
li), kada visi biznieriai ir šiaip 
darbo žmonės po šventadienio 
turi daugiau ir dažnai ilgiau 
dirbti.

Kitas dalykas buvo laiko ne
patogumas, būtent Auditorija iš 
anksto buvo užimta kitų ,ir Ne
priklausomybes apvaikščiojimą 
teko rengti nepatogiai anksty
bu laiku, tarp 6 ir 8:30 vai. va
karo.

Trečias ir svarbiausias su
trukdymas, atrodė, bus pasitai
kęs blogas oras, nes kaip tik 
pirmadienį visą dieną lynojo, o 
vakarop ir smarkiai pradėjo ly
ti.

Dar viena aplinkybė, rodėsi, 
gajėjo paveikti, būtent ta, kad 

\ vakarykščia i tai yra sekmadie- 
ynio vakarą toj e - pačioje Audi* 
z torijoje buvo surengusi savo 

koncertą su dideliu programų 
viena organizacija, kuri skelbė 

. tą koncertą taip jau Lietuvos 
Nepriklausomybės 
mu.

Tačiau pasirodė 
ketinąs dalykas. * 
šeštą valandą jau 
dėjo būriais ^rinktis prie Audi- 

o? torijos durų, ir lyg tik Audito
rija' atsidarė, kaip geroji dalis 
sėdynių tapo užimta. Apįc 
šeštą valandą jau buvo pilna di
džioji svetainė, ir greit po šė? 
šių jau prisipildė galerija ir 
pradėjo rinktis stovintieji pa
čioj. salėj, kuriems nebebuvo 
kur sėstis.

žmonės įvairiausio amžiaus 
ir užsiėmimų ramiai, susikau
pę laukė programos - pradžios. 
Laikas brangus, tą žino rengė
jai ir instinktyviai nujaučia 
publika. Kaikurie iš programos 
dalyvių pradeda rinktis gan# 
anksti, kaikurių vis dar . nėra. 
Iš'svečių, pirmieji apsilanko p. 
Juozas Voronko, Baltgudžių Su
sivienijimo Prezidentas; p. Ull
manis, Latvijos Konsulas -Ghi- 
cagai; p.rKuropas, Ukarinįečių 
veikėjas, nesenai atvykęs iš 
Lenkais okupuotos Galicijos. 
Pradeda rinktis Chicagos Lie
tuvių Choras Pirmyn. Vyrai, 
mergaitės, daugiausia stačiai iš 
darbų, drausmingai, greitai pri
sirengia išeiti į sceną ir atida
lyti programą su Lietuvos him
nu. Nėra vedėjo p. Steponavi
čiaus, taip pat nėra ir Birutės 
vedėjo p. Jozavito. Tik kiek 
vėliau jie abudu pasirodo, ir vi
sų musų laimė, kad pasirodo 
sveiki. Abudu turėję akciden- 
tus. P. Steponavičiui atvažiuo
jant, dėl lietaus ir slydžių gat
vių paslydo ‘automobilis ir vos 
tik nesužalojo. Ta pačia gatve 
gatvekariu važiavęs p. Jozavitas 
ir tas turėjęs du prietykiu. I^ur 
ten apie Archer ir ^shland Aye^ 
visai šalimais sutraškėjo kulko
svaidis (machingun): gengste- 
rių karo zona! Laimingai tą 
pavojingą zoną pravažiavus, 
gatvekaris užvažiavo automobi
lio akcidentą, dėl kurio p. Ste-

Chicagos Liet, 
galingai užgie% 
tėvynė musų”.

apvaikščioji-

stačiai neti-
Dar prieš 

žmonės pra-

PROGRAMA PRAĖJO GRA
ŽIAI IR TVARGINGAI

. Programą .atidarė apvaikščio* 
jimo .vedėjas adv. K. G ilgis, 
trumpais žodžiais primindamas 
iškilmių reikšmę ir pirmuoju 
perstatė D-rą Gjraičuną, vienų 
seniausių Chicagos lietuvių ve
teranų. a Jis .savo pakilioj kal
boj pabrėžė tris svarbius šios 
dienos momentusLietuvos Ne
priklausomybės 13 metų sukak
tuves, D-ro Jono .Basanavi
čiaus mirimo sukaktuves (D-ras 
J. Basanavičius mirė 1927 me
tų pradžioj, pačiose Nepriklau
somybės sukaktuvių išvakarėse 
ir mirdamas išreiškė troškimą, 
kad Lietuvoj kuogreičiausia bu
tų atstatyta .* patremptoji de
mokratija), ir trečią —Vilniaus 
likimą lenkų vergijoj, dėl ku
rio ir turime kovoti sujungto
mis pajėgomis su kitomis lenkų 
pavergtomis mums draugingo
mis tautomis, Baltgudžiais ir 
Ukrainiečiais.
- Tuojau po to 
Choras Pirmyn 
dojo “Lietuva,
Visa tūkstantine minia himno 
išklausė su pakilusiu upu, at
sistoję.

Latvijos Konsulo kalba
Po dar dviejų Pirmyn Choro 

dainų, tapo perstatytas Latvi
jos Konsulas p. Ullmanis, kurs 
trumpoj kalboj išreiškė savo ir 
visos Latvių kolonijos nuoširdų 
pageidavimą, zkad šis Vasireiš-’ 
kęs Lietuvių Latvių artėjimas 
išbujotų į tikrai brolišką drau
gingumą; išreiškė'tikro pasiten
kinimo, kad Lietuvoj ir Latvi
joj toks susiartinimas yra ypa
tingai, pačių - visuomenių spar
čiai vykinamas ir baigė pagei
davimu, kad i tas artėjimas' at
eity butų dar spartesnis ir'kad 
Amerikos Lietuviai ir Latviai, 
sekdami senųjų tėvynių pavyz
džiais, ne tik patys susiartintų, 
bet dar ir į gimtinius kraštus 
paveiktų tai susihrtinimD idėjai 
galutinai įgyvendinti. Taip jau 
buvo žadėjusi paskambinti pia
no ponia Ullmanienė, tik, gaila, 
susirgusi aštria forma influen- 
zos, negalėjo atvažiuoti. Lauk
sime ponios Uillmanienės pasiro
dant lietuviams prie kitos tin
kamos ^progos. Ji yra lietuvai
tė, tai ir pats p. Ullmanis pa
tvirtino, , sakydamas. “Aš; pir
mas įvykdžiau Lietuvių Latvių 
uniją, vesdamas tikrą • lietuvai
tę. Tai višų praktiškiausias bų: ■■ - a _A • 1 ♦ . • a•1

Baltgudžių baletas ’
• >

Baltgudžių baletas, Vadovau
jant p. >M. Dąrkovičiui, padarė 
maloniausia įspūdžio, šeši jau
nučiai mergaitės , ir vaikai, po
romis, po vieną, grupelėmis ir 
jris kartų* visi aprengti tautiš
kais* kostiumais, pašoku šešius 
baltgudžių ir įikrainiečį tautiš
kus šokius; tai lyg plaštakėlė, 
margomis spalvomis blizgėda
mi sklaidė po pievą, tai lyg vė
jas daužėsi, tai vėl verpetais 
sukdamięsi publikoj sukėlė di
džiausią ūpo audrą. Kiekviena 
tauta £uri daug gražių savotiš
ko meno dalykų, bet šokiuose 
vargu kas baltgudžius su uk
rainiečiais kada pralenks. Ačiū 
tiems jaunuoliams, ątėjusiemą 
mums padėti savo tautos nepri
klausomybe pasidžiaugti. Gal
būt, ię to tikrai tikime, kad vė-. 
lų vėliausia, jiems suaugus, ga
lėsime ir mes .taikąuti .ją ne4 

'priklausomybę apvaikščioti.

Trėciadienis, vas. 18/1931 
t ' , " ' *' . '
Susirgo staiga. Yra vilties, kad 
ligonė pasveiks. Ji yra Dr. Ra
kausko priežiūroj.

. —Pnstapėdis.,

i’*• V <fflV- - ■ *'
j'. *•;,

i Ii m».< M..IMId,,n u... m, nly’iiliiir1><i

i f bukite?* <ši&mė' 
lietuvių viošaine mitinge. Bra
rys, skaitlingai

' i < . • v _?__ .
.AJ M -J Hvtuvių VU»C|IIIV lIIĄViųįįV. * Cl-

Voronko, pasirodę,prų(ĮŽia .7:30; vąlandą

Ji; Vorchkcis -Hpkėjimąį
Juoząs , *’ ____

esąs mylimas ne tik Lietuvos1 
lietuviui;<bet ii\ ėhieagiečių lie- 
luyių. - Tik pasirodžius sCenbj 
įį užpylė aplodismentais. Kaip 
visada* tas liepaiAužiamas. ĮkrU? 
gūdžių., veikė jas ir dabar atne
šė daug lipo ir energijos Savo 
.tvirtu, įsitikinusia, aiškia- kate 
bu,’ kurią nors sakė savo gim
toj baltgudžių kalboj, tačiau 
turbut visi ligi vieno, suprato. 
Jo kalba išreiškė jo paties ilgų 
metų veikimo tikslą, tad lietu
viams jau yra žinoma, ką ji 
reiškė,—■ 'būtent, pastovų drau-,, 
gingumą ir bendras pastangas 
abįems atvaduoti savo paverg
tas šalis ir tada,, sykiu, kaip 
geriausi kaimynai, tvirtinti 
laisyę, demokratiją ir kultūrą.

Leonardas Brunvaldas, akom
panuojant p. Mikui ;Jozavitūi/ 
padainavo tris dainas latvių kal
ba. Dainavo stipriai ir labai 
vykusiai išreiškė latvių dainos 
aktingą ūpą ir mums artimai 
giminingą g^dą,

Surprise numeris
Po to vieną numerį ''pašoko 

viena netikėta viešnia baleri- 
s /

na, neesnai atvykusi iš Lietu? 
voš, lietuvaitė, važinėjanti su 
viena baleto trupe. Išgirdusi 
per p. Budriko radio valandą, 
kad tą vakarą įvyksta' Lietuvos 
Neprikjaifsomybės/ apvaikščioji*; 
mas, ji stačiai' atvyko Audito- 
rijdn,, sakydama,, kad ir ji ho- 
ri prisidėti Lietuvos Nepriklau
somybei tuo kuo gali, pašokti 
savo tėvynei^ Kadangi ji velijo 
palikti incognito, tai. tik tieji 
ajpię ją, kad tai buvo ‘‘A mys- 
terious marvel’.. į •..■■*■.

i ,

Ukrainiečių choras
I ■ 1

Tuo tarpu susirinko Ukrai
niečių Choras “Bojan”, vedamas 
pręf. Korolyšino, kąį dėl darbo 
aplinkybių ir nepilnariie sąsta
te, bet savo puikiausių susidai- 
navimu ir rinktiniais balsais 
padainuodamas tris ukrainiečių 
liaudies dainas, pridarė gilaus 
įspūdžio į minią. Visos dainos 
labai melodingos ir jausmingos, 
o tręčioji e ypatingai pasirodė 
mųsų upui artima, nes, jei ląi-y 
kas butų beleidęs, Choras ne
būtų galėjęs nuo scenos*nuei
ti. Labai širdingai tapo sutik
tas. '

Balsas iš Galicijos
Ukrainiečių : Chorui baigus 

tuojau išėjo scenon svečias iš 
tolimos Galicijos, atvažiavęs, in
žinierius Kuropas, kurs ukrai
niečių kalba išreikšdamas lie
tu vianį gerinsiu velijimų iško
votą Nepriklausomybę laikyti 
ir tvarkyti- tikros 'laisvės pa
matais, papasakojo , šiurpių 
scenų iš -savo7 -tėvynės; Ukrai
nos,-' kentančioš lenkų vergijoj. 
Tegul daugeliui nesuprantama 
buvo jo*4<alba, bet visi žinojo, 
kad tai kalbą tikras draugas, 
atėjęs su mumis musų laimėji
mu pasidžiaugti ir savo - šalies 
vargus apsakyti ir mus perspė
ti, kaip labai reikia branginti 
laisvę,? saugarit ją kaip nuo 
šyetimų taip nuo vidujinių dik
tatorių. '
< .Užbaigai pašrikė trumpą, įs
pūdingą kalbą P. Grigaitis, 
“feūjienų” Redaktorius', pa
brėždamas triš etapus lietuvių 
tautos kovoje' į pilną politinę 
socialę ir dvasinę laisvę, ir C. 
L. C. Pirmynp pagiedojo “Lietu
viais esame* mes gimę’;

j^pvaikščiojimašA pįsibaigė 
lygiai .pusiau devintą^

z 1 (~Pašaliriiš.
X ; :• --—T------- I < 4

Mt. Grėenwood
. ■, . x-

- ' . ---------------------------- _ ■ i /

; Viešas mitingas

"būtent, pastovų drau-.,

vo k a re. ' r
.■ .. •••
> < IVak a 1 b ų r engė j ąi 
178 kp;

p, B, Kalantinąs

Town of Lake
Iš politikos Panko

Kas, kas, bet Anthony Bi)ko- 
wiccki vasario 24 dieną t'ai tik
rai laimės nemažai balsų iš lie
tuvių,. nes jis .vįsuoriiel su lie
tuviais palaiko (draugingus’San
tykius kaip bizriyj^ taip ir ( poli
tikoj. > ' '

Ir mes nepadarysime klaidos, 
kai. savo balsus suteiksime už 
gabų ir sumanų vyrą, kuris taip 
gerai . supranta ir atjaučia 
žmonių reikalus, ,♦ , ' / ", . ■

. Patys nerengė ir 
kitiems trukdė

/■ ■■ ■

♦ Nepriklausomybės Dienos 
apvaikščiojimas, kurį šiemet 
surengė ‘‘Naųjieno.s’\ turėjo 
inilžiųiško pasisekimo, nežiū
rint to, kad pirinadienis^yra 
dabai netikusi diena prakal- 
bbmš rengti ir kad buvo blo
gas oras. BePtcikia pasaky-. 
ti, kad ir rengėjams, ir publi
kai buvo šį kartą didelių ne- 
patęgumų. Laiko visam rerV 
giihui buvo prižadėta trys va
landos, pradedant nuo .6 va
landos vakaro, kada žmonės 
dar tik Vakarienę valgo; bet 
ir nuo tų trijų, valandų pas
kui teko įnuimti pusvalandį* 
taip kad viskas turėjo pasi
baigti 8:30 vai. O tuo 4arpu, 
vakaro programas buvo ‘Vie
nas iš turtingiausių ir įvai
riausių, kokius kada nors lie
tuviai surengia. K

Del Šitos priežasties kalbė
tojams nebuvo galima duoti 
daugiau, kaipo po 5 arba 10

‘ t : 4 '■ • • ' ■' 'x.

v’" ' iniimtų 4ąiko.< Hvbjętą nume- pažangiosios visuomenės dar 
rilj teko visai apleisti. -

•Kodėl t^aip pasidarė?
Tie. kcblttjtaai Susidarė- del- 

įo,A kad šanclariečiij štabas sa- 
\o ląikrhščįd bizniui užėmė 
Auditorijo.š ^vetainę' sckiiia- 
diėriį, • te tų ypačių, sandariečių 
kohO’oliuojąmąs Vilniątis? Va- 
davimb Kointtctas, Ipd; neda- 
i’yti jų bizniui r kompeticiją 
nieko nerengė Vasario šešiolik
tą ; bet ■' jisąi "ir nedarė nuta- 
rinio nieko nerengti. JTaip 
sau laukė kažin ko ir gana. 
N'ein ateini buyo kam jiojs ki,- 
tani užbėgti Komitetui už akių, 
nes tuomet kiek butų buvę vi? 
šokių priekaištų! •’ ♦

Tik kada V. V. K-to valdy
bą susirinko lygiai už dviejų 
savaičių prieš nepriklausomy
bes sukaktuves ir ;paliko su
kaktuvių apvaikščiojimo klau
simą visai nesvarsčiusi, tai ga
lutinai paaiškėjo, kad Komite
tas apie apvaikščiojimą nieko 
negalvoja. Tuomet rengimu 
ėiiiė/ rūpintis r ‘‘Naujienos’’*. 
Bet paaiškėjo, kad Auditorija 
jau yra užimta ne tįk sekma
dienį, bet ir dieną prieš jį» ir 
dieną po jo. Vasario 16 d. 
švetainž buvo paimta šokiams. 
Gerai, kad pavyko iš šokių 
rengėjų išsiderėti šiek tiek lai
ko apvaikščiojimui /(su ta są
lyga^ kad programas prasidė-

bos V. V. K-e/tai ręikejo nei
ti į Komiteto valdybą ir ne
trukdyti kitiems, veikti.

Ponia Oželienė 
Jigonbuty

CIASS1FIED APS. Į

Pereitą penktadienio vakarą 
teko užeiti pas p.- Oželiu.s Mrs, 
Oželienė buvo visai sveika ir 
žadėjo dalyvauti šeštadienio 
lietuvių radio valandoje, Ash
land Auditorijoj, kur žadėjo 
Violetos Jaselioniutės atmini
mui padainuėti ir štai kitą die
ną, šeštadienį, jau gulėję pati 
Šv. Kryžiaus ligoninėj be sąmo
nės. Turėjo rimtą operaciją.

Eduoational
Mokykloj

MOKYKIS BARBERYSTUS 
'■ > AMATO.

I e*
Dienomis ar vakarais. Del iufor 

macijų lauk arba raly k:
INTERNATIONAL BARBER
x COLLĘGE, 

672 Weat Madison Street.

Čiaušiąi), kitaip nebūtų buvę 
galima nieko daryti, '■ , 

šitokiu t bųdu * atsirado tie 
keblumai. Sandą,riečii? šiitai,
kurie; pirma skverbte skverb- 
jdavosi 1 Vilniaus Vadavimo 
Komiteto valdybą, jau antru 
kartu šavo vietas' toje valdy
boje panaudoja tam, kad ne
davus V. V. K-tui ' surengti) 
Lietuvos nepriklausomybes su
kaktuvių apvaikščiojimą. Šį 
kartą jiems beveik pavyko pa
siekti tą, kad ir niekas kitas 
nebūtų galėjęs musų tautos 
šventę tinkamai paminėti. Tai 
yra negraži politika. - Jeigu 
jiems savo partinis,' biznis rū
pėjo daugiau, negu bendras

■M—.

MADOS MADOS MADOS
r-* ■M'JU
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Suaugusiai moterei suknelė./ 7 J? reiktų pasisiūdinti; iš .dabar patr.;C2709 ,r-
duo^amo ir labai madoj margo-šilko.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44 ir 4 6 colių per krutinę.
" l ' X "’* ’ i ■ |

Norint ’ gdptį vieną' ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių^ 
prašome; iškirpti’ paduotu blan
kinę a?ba priduoti s pavyzdžio 
numerj, pažymefi mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę "i& adresą. Kiekvieną pį- 
vyždžio kairia 15 centų. - Gali
ma pjrisiųšti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu? Laiškus reikią adresuoti: 
Naujienos, Pattem Depu, 1739 

duoti darbą. Vyrai ir mote- So. Halsted St., Chicago, III.
' • 6 ■ -

19-to Wardo Lietuvių Re- 
publikpnų viešas riiitingaš 
įvyks ketverge, Vasario (Fęb.) 
19 d„ Mt. Greenwęod banko 
name, 3052 W. lllth Št/ Bus 
keli kalbėtojai, šio wardo yir-; 
šihinkai./ Taipjau kalbės 19to 
Wardo Aldermanas ir -„vienas 
lietuvis kalbėtojas.^ Bus daug 
svarstymų apie šios kolonijos 
reikalus. 19-to Wardo Alder- 
manas prižada bedarbiams

*'F

NAUJIENOS Pattren Dept. 7 
■ 1739 S. Halsted St\, Cbį&go, UI.

Čia jdedu 15 ęentų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No

Mieros .............................. per krutinę

(Vardai ir pavarde)

(Adresas)

y (Miestas ir valst.)

te

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos direktorių susirin

kimas įvyks trečiadieny, vasario 18 d., 
5:30 vai. vak/. Naujienų name. Visi 
direktoriai malonėkite • dalyvauti.

/ > T. Rypkevičia, sekr.

Metinis Chicagos Lietuvių Auditorijos 
Bendrov.es Akcijonienų . susirinkimas 
įvyks trečiadieny, vasario 18 d., 1931 
m., Auditorijos Svetainėje No. 2, 7:30 
vai. vak., 3133 S. Halsted St. Akci- 
jopieriai, ateidami susirinkiman turi at
sinešti pakvietimo laiškus ir savo akci
jas. — Kviečia
- J. P. Etvald, sekr.

. ———r
ABirutės,,i choro repeticija įvyks ket

virtadieny, lygiai 8 vai. vakare, Gage 
Park sajėj., Visi choro dainininkai-kts 
būtinai pribukite. Dainos mylėtojai vi
sados gali prisirašyti prie "Bitutės”'cho
ro. .< , Valdyba.

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus ketvirta
dieny 19 d. vasario, 1931 m., 1640 
'N. Hancock St.,- Chicago, III., Almiras 
Simmons svetainėj, 7:30 v. v. Narius 
meldžiu dalyvauti,

. Sekr. A. Walskis.
—J-—______—

JUSU patogumui
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

Marųuette 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 . K 107th St.

Tel. Pullman 5950
• • I

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

GREITAI IR PIGIAI 
išmokiname anglu kalbos 

gramatikos, aintaksSs. aritmetikos, 
knygvedystis, stenografijos, ir kitų 
mokslo šaky. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
nradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesii mokslo i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietusiu igijo mokslus. Ateikite 
isįralyti Šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelne mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite; kai busit abelnal ir 
visose mokslo lakose ansilviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

-J. P. OLEKAS, Mokyto!.. 
. 3106 S. Halsted St 

CHICAGO. ILIk

Financial 
Finansal-Paskolos ______

, PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 Dd $800 

Ncimam komiso 
Nuolimtįs mokamas ant neilmokėtoe 

’ ■ , • -y sumos
Finąnce Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.
.... * • '

Business Service
Biznio Patarnavimas -

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitąi taisome stogai 
ysokios rašies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mei atliekame 
geriausį darių mieste. Kedzie 8463.

•: ■ o,-*--

—'kO►_
Boulevard 6620 Re*. Yards <401

NORKUS & CO.
Pertraustom rakandus. Dianos ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto J 
miestą. Teisingas patarnavimai.

1706 W. 47th St
' CHICAGO

' ^PATARIMAS
Patartam visiems lietuviams, pirkti 

anglis iš Crane Coal Co., tai yra vie
nintelis anglių yardas. kuris žmonėms 
parduoda geriausias anglis ir apie VIE
NĄ DOLERĮ pigiau negu kitur.
BLACK BAND anglys tonas .... $9.00 
POCAHONTAS dėl garo tonas $7.00 

Niekur kitur negausite taip.* pigiai.
Telefonuokite tuojaus, o anglis pri

statysime tuojaus. '
;; Tel. Republic 8402

> - CRANE COAL CO.
5382 So. Long Avė.

Rekailingi agentai

Pianos
GROJIKUS pianas vartotas tik 7 

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

• ' • • *

, Situation HVanted 
Darbo Ieško

JAUNAS vyras ieško, buferio darbo, 
turi 3 metus patyrimo, yra darbštus, 
kalba lenkiškai, lietuviškai ,ir ispaniškai. 
Tel. Lafayette 9657.'

Specialistas gydyme chroniška ir nauju U 
9jl. Jei kiti negalėjo jumis ifigydyti, atsilan
kyki t. pas mane^ Mano pilnas - iSegsamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikra liga ir jei aš apsl- 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur . ir kas jums skauda, bet pfcts pasakys 
po galutino išegzamlnavimo—kas jums yra

Dr. J. Ę. Zarembą. •
20 W.' Jackson Blvd,, netoli State S t.

. > . 'Kambarys 1016
v / Imkit elevatorių 

CHięAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
phtų/nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioj ano 10 ryto iki 1 po pietų

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS senyvas žmogus 
kriaučius ant viso darbo. Mid West 
Taylors, 3566 Archer Avė.

PAIEŠKAU unisto janitoriaus pa- 
gelbininko, turi būtį nevedęs, 3335 
Dougjas Blvd., beismante.

........... ' — -I ..i', .—-C -

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalas per

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

- CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgettas ir Bonas. 
Skolinam pinigas ant Namų. 
Parduodam ir Hmainom visokį tart). 
Inšiarinim namas ir viską vertinga. 
Padarom davernastfs ir Pirkimo, bei 

, Pardavimo Notarialilkus raitus. 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS < PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTA DARBĄ.
t - . . - ■

Exchange—-Mainai ,
IŠSIMAINO 40 akerių farma, Wis. 

valstijoj, ant nedidelio namo, nepai
sant apielinkės.

MAINYSIU 3 flatų mūrinį namą po 
4 kambarius, Brighton Parke prie lie
tuviškos bažnyčios. Mainysiu kad ir 
ant prasto namo ir prastoj apielinkėj. 
Kas pirmas tas laimės

» Pašaukite Laffayette 5107 ;

■ ii *n<ui. i ■imiM .ii ■p—*—*■ !■■■■■■ ■

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

Paul M. Smith &' Co.
REAL ESTATE 

LOANS ® INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui, 

lotos, farrnas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafavette 0455

BARGENAS. Ant bizniavos gat
vės namelis, reikalinga biskį pataisyti, 
priimsiu automobilių už pirmą įmokė- 
jimą. Šaukite Republic 1861.

Bendrov.es



