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Pietų Peruvijoj
Kilo Maištas

’ r •
eąuipos miestą —1 Šie-Sukilėliai paėmė Ar eąuipos miestą —1 Sie

kia nuversti dabartinę revoljpeinę pulk. 
Cerro valdžią, kurią nesefriai jie patys 
įsteigė • ■
LIMA, Pcruvija, vas. 

Peru vi jos vyriausybė 
dekretą, kuriuo paskelbiamas 
nepaprastas kariuomenėn ėmi
mas buvusių kareivių ir sava
norių, amžiaus nuo iki 30 
metų. Jie imami aktingai dvie
jų mėnesių kariuomenės tarny
bai.

i

22. — 
išleido

AREQUIPA, Peru vi j a, vas. 
22. — Pietinėj Deruvijoj įkilo 
maištas prieš • revoliucinę. pulk. 
Sanchez Cerro valdžią.

Maištas pietuose, kurį re
mia visas Areąuipos garnizo
nas, kilo praeito penktadienio 
vakarą, netrukus po to, kai 
buvo patremtas sukilimas Li
moj ir Callao, kur, kaip pra
neša, kautynėse tarp valdžios 
kariuomenes ir kontrrevoliuci
ninkų, nuversto prezidento 
Leguia sekėjų, daugiau kaip 
šešiasdešimt asmenų buvo už
mušta.

Are.ųuipoj sukilėliai pagrobė 
armijos divizijos štabą, nuko
vė divizijos viršininku, kurią 
bandė priešintis, ir po to pa-jco. Trofikas 4arp Mollendo ir 
ėmė mieštą savo kontFOlėnr- lArequipos uždarytas.

Programiniai Rusi
jos komunistų-opozi- 
cininkų reikalavimai

PARYŽIUS, vas 22. —< Rusų 
komunistų leidžiamas Paryžiu
je laikraštis, “Oppozicionnaja 
Pravda”, paskelbė opozicijos 
komunistų programinę platfor
mą, kurios reikalavimai yra 
šitokį:

1. Laisvi rinkimai į sovietus. 
Aktyvi ir pasyvi rinkimų tei
sė visiems Sovietų Sąjungos 
piliečiams, kurie nėra teismo 
pripažinti eksploatatoriais, pik
tadariais ir kitokiais visuome
nei 'pavojingais elementais.

2. Laisvė visoms partijoms 
ir sąjungoms, kurios nekovoja 
prieš darbo žmonių valstybę ir 
kurių tikslas yra ginti vienos, 
kelių arba visų dirbančiųjų kla- 
šių interesus bendrai.

3. Perduoti darbininkų . at
stovų tarybų žinion tuos val
stybės fabrikus, įmones etc., 
kurių darbininkai pareikš noro, 
kad visa tų įstaigų atsakomy
bė butų atimta iš raudonojo 
direktoriaus ir perduota Dar
bininkų Atstovų Tarybai.

4. Perduoti, ukininkijos ži
nion žemę, kuri, pasilikdama

įORia
dienai pn&

ar sniego;
ir stipresni

Chicagai ir apielinkei federa 
lis oro biuras šiai 
našauja:

Gali būt lietaus 
šalčiau; vidutiniai 
mainąsi vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 390 F.

šiandie saulė teka 6:36, lei
džiasi 5:31. Mėnuo leidžiasi 
11:45 vakaro.

Sukilimo pietuose vadas yra 
pulk. Aurelio Garcia Godos. Jis 
išleido manifestą, sakydamas, 
kad sukilėliai norį įsteigti nau
ją provizorinę valdžią krašte ir 
tuojau paskelbti rinkimus.

Sukilimas pietuose yra skir
tingas nuo bandyto sukilimo 
Limoj ir Callao. Ten buvo su
kilai Reakcininkai, nuversto pre- 
zidėįjto Leguia sekėjai; čia, 
Arėųuipoj, sukilo tie, patys ele
mentai, kurie ir praeito rug- 
piučio rųonesi pradėjo sukilimą, 
pasibaigusį senosios prezidento 
Leguia valdžios nuvertimu ir 
pastatymu valdžios priešaky .to 
sukilimo vado, pulk. Cerro. Da
bar jie yra nepatenkinti elge
siu pačio pulk. Cerro, neseniai 
davusio žinot, jogei jis norjs 
būt išrinktas konstituciniu pre
zidentu ateinančiais. rinkimais, 
kurie turės įvykti birželio 28 
dieną.

Pranešimu iš Limos, prieš 
sukilėlius pietuose vyriausyPė 
siunčią ištikimus kariuomenės 
pulkus iš Taknos, Puno ir Cuz-

valstybės nuosavybe, butų ūki
ninkų atstovų tarybų reguliuo
jama jos paskirstyme ir nau
dojime.

5. Visokeriopa valstybės pa
galba darbininkų, valstiečių ir 
darbo inteligentijos vaikams 
švietimo srity.

6. Laisvė profesinėms orga
nizacijoms, kurios turi turėt 
teisės organizuoti streikus, ne
atsižvelgiant, kokio pobūdžio ir 
kur pramonė butų.

7. Visokeriopa valstybės pa
galba kooperacijos plėtotei. 
Laipsniškas užsienių ir. vidaus 
prekybos komisariato funkcijų 
perdavimas kooperacijai.

8. Laisvė religinės ir anti
religinės propagandos Sovietų 
Sąjungoje.

9. Sovietų armija yra darbo 
žmonių gynėja, todėl turi būt 
atitinkamas armijos auklėjimas 
ir organizacija. Rėmimas visų 
pastangų, atkreiptų j tarptau
tinės taikos išlaikymą ir x su
stiprinimą.

10. Viešas ir greitas sovietų 
teismas, laisvas nuo bet kurių 
partinių įtakų.

11. Atėmimas iš GPU (slap
tos politinės policijos) teismo 
funkcijų. Ji pasilieka tik ser
gėtoja darbo žmonių nuo so
cialiai pavojingi? elementų.

12. Laisvė visoiAs tautoms, 
sudarančioms Sovietų Sąjungą. 
Atskiros tautos turi teisės pa
sitraukti iš Sąjungos.

Komunistų “sukilimas” 
Paraguajoje

ASUNCION, Paraguaja, vas. 
22. — Vyriausybė pasiuntė kar 
reivių būrį į pasienio miestelį 
Vilią Encarnacion, kurį, kaip 
praneša, vakar buvo paėmus 
komunistų banda, vėliau betgi 
pabėgusi.

Ryšy su tuo “sukilimu", 
Asuncione buvo suimti keli ko
munistų lyderiai.

rA’Vu'a.'.
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Radio išradėjas Guglielmo Marconi, įtaisęs Vatikano mįeste radio stotį popježiui. < čia jis prie 
įsteigto rądio aparato daro bandymus. Paveikslėlis atsiųstas iš Romos per radio į New Yorką

Šiurpulinga žmogžu
dyste Lietuvoje

Galva žudė — mergina, kuri, 
priimta nakvynes, paskerdė 
ir subadė šeimininkę, tiaip 
pat merginą.

uz-

pat

KAUNAS. — Sausio 26 die- 
ną Šiaulių apskrity, Meškučių 
valsčiuj savo name buvo rasta 
nužudytai Rozalija Petrauskai
tė. Rasta, kad vielione buvo 
kuo žiauriausiai nukankinta. 
Jos kūne rasta daugybės žaiz
dų,: iš kurių piautų-ilurtų tik 
vienam veide dar gyvai esant 
padaryta virš 100 ir negyvai 
taip pat labai daug, žaizdų pa
darytų-rasta ir kitose kūno da
lyse. Be to, — išdurta akis, 
perpiauta nosis, . apiplautas 
kaklas, ištąsyta stemplės, kak
lo kraujo, indai, 'rankų pirštai 
ir plaštakos supiaustyta.1

Taip žiauriai buVo nukankin
ta kalbama Petrauskaitė. To
kio žiauraus piktadarių elgesio, 
kaip praneša žinovai, Lietuvoj 
iki šiol dar nėra buvę. Be to, 
piktadarių palei lavoną ten pat 
pribiaurinta. Iki šiol buvo ži
noma tik vienas atsitikimas, 
kad piktadaris savo auką 
mušęs ir pakasęs, ten pat ra
miai užmigo. Bet čia taip 
butą atkaklaus piktadario.

'Apžiurėjus nąmuką, rasta, 
kad žmogžudžio pagrobta jr 
nemaža smulkių daiktų.

Vietos gyventojai, radę tokį 
baisų atsitikimą, praneši poli
cijai, tardytojui ir kriminalinei 
policijai, šiandien; šis1 negirdė
tas įvykis išaiškintas.

Krjminalinė policija -nustatė, 
kad rtžpuolimas ir užmušimas 
turėjo būti sausio mėn. 23 die
ną. Piktadariai buvo geruoju 
įsileisti butan. Tokiu bildu ji 
nustatė tikrąjį piktadarį, ku
ris šiame atsitikime pasirodė 
moteris, iki tol gal daugelio 
skaitoma nekalta mergele, — 
Michnevičiute.

Michnevičiute apie ^26 metų 
amžiaus, atrodo iš paviršiaus 
dora, apsukri mergina, jauno 
veido, žemo ūgio, tvirto budoi 
Tarp Michnevjčiutės* daiktų 
kriminalinė policija rado ir 
tuos daiktus, kyrie iš velionės 
Petrauskaitės namuko buvo iš
plėšti. 1

Michnevi&utė jau 8 metai 
kaip važinėja po įvairias Lie
tuvos vietas, vedė smulkią pre
kybą, kai kur buvo įtarta var 
gystėse. Kalbama, kad ji taip 
pat vaikščiodama savo laiku 
buvo užėjus pas velionę Pet-

Iii' 

rauskaitę ir prąsiusi nakvynės, 
kurią jai atsakiusi. Dabar dėl 
to, ir kitų sumetimų už Mi buk 
atsiskaičiusi.

Velionė Rozalija Petrauskai
tė turėjo 2 ha- žemės, ant ku
riąs buvo pastatyta maža tro
belė. šioje troboj ji viena var
gingai gyveno su 4 vištomis, 
kurios buvo rastos dar gyvos.

Nustatyta, kad pas Michne- 
vičiutę rasta keletas knygučių, 
kuriose aprašoma įvairus kan
kinimų nuotykiai, pav. šv. Te
resės knygutė ir kitos.

Kvota dėl šio įvykio krimi
nalinės policijos baigta ir per
duota .Šiaulių - ,Apygardos Teis
mo II nuovados tardytojui Mi
niotui.

Kaltinamoji . Michnevičiute 
patalpinta Šiaulių sunkiųjų dari 
bų kalėj iman.

Imigracijos komisija 
pritarė svetimšalių 

deportavimui
WASHINGTONAS, vas, 22. 

— Atstovų buto imigracijos 
komisija vakar priėmė bilių< 
kuriuo numatoma deportuoti 
vadinami “negeidžiami” sve
timšaliai, o taipjau neįsileisti 
svetimšalių komunistų į Jung
tines Valstybes.

Sniego nugriuvimui 
kalnuose užmušė 

15 žmonių
LONDONAS, vas. 22. — Pra. 

neša, kad Alpių kalnuose vakar 
dviejose vietose žuvo bendrai 
penkiolika asmenų.

Pasak pranešimo iš Berno, 
Šveicarijoj, Lukmaniero perė
joje nugriuvęs nuo kalno snie
gas užmušė septynis vienos 
šeimos narius.

Iš Vienos vėl praneša, kad 
Villgraateno klony, Ty poliuj, 
nugriuvęs' nuo kalno sniegas 
sutriuškino gyventojo Mairo 
namus ir užmušė visus aštuo
nis Šeimos narius.

Kiaušiniai taip pigus, 
farmeriai jais kiau

les šeria 
s ■ •'

SMITH CENTĘR, Kan., vas. 
20.:—Kiauliniai dabar taip ‘atpi
gę, kad apielinkės farmeriai, 
nenorėdami parduoti po 8' ar 
10 centų tuziną, šeria juos

______  . c. ■ i

kiaulėms.
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Bandė nugalabinti 
Albanijos karalių,

Zogas išliko gyvas, bet vienas 
jo adjutantų užmuštas, ant
ras sužalotas — Puolikai su
imti.

VIENA, Austrija, vas. 22.— 
Penktadienio vakarą Vienoje 
bandyta nužudyti Albanijos ka
ralius Zog I.
, Operai “I Pagliacci” pasibai

gus, kai Zogas, apleidęs ope
ros trobesį, ėjo į savo automo- 
•bilį/ du ašmenys • paleido į ji 
keletą šuVių. Karalius išliko 
sveikas, bet vienas jo adjutan
tų, maj. Topolai, buvo vietoj 
nušautas, o antras, M. Lipozo- 
va, sužeistas.

f Puolikai buvo tuojau suimti.- 
Jie pasisakė esą Asiz Kami ir 
Nadk Tielezzi, albaniečįai.

Karalius Zogas atvyko į Vie
ną praeitą mėnesį gydytis. Jis 
serga kažkokia gerklės liga, tar 
riamai nuo per didelio cigaretų 
rūkymo. >

60 pašautų policijai 
puolus darbininkų 

mitingą
HAVANA, Kuba, vas. 22.

Policija vakar puolė čia “revo
liucinės darbininkų organizaci
jos” mitingą, bandydama jį iš
vaikyti.. Tarp policininkų ir mi
tingo dalyvių kilo muštynės ir 
šaudymas. Penkiasdešimt dar
bininkų ir dešimt policininkų 
buvo pašauti, šešiasdešimt as
menų buvo suimti ir uždaryti 
Cabinas tvirtovėje neribotam 
laikui. *

Darbininkų organizacija tu
rėjo policijos leidimą laikyti 
mitingą, bet, pasak policijos, 
kalbėtojai savo . kalbomis ėmę 
atakuoti prezidento Machado 
valdžią ir kurstyti darbininkus 
sukilti. . ' .

y.

Rumanijos karalius. Karolis 
susirgo bronchitu. Gydytojai 
įsakė jąm per kelias dienas 
nelipti iš lovos*

į 'Poznanėj lenkai steigia pa
minklą Amerikos prezidentui 
Woodrow WiĮsonui* Paminklas 
busiąs atidengtas birželio 28 
dieną. ; - ■

West Virginijos baudžiama
jame kalėjime MoundsvillŠj Šeš
tadienio rytą buvo pakarti du 
nusikaltėliai, pasmerkti už gal- 
važudybes.

• v

u. fe

LIETUVOS ŽINIOS
CAPĖ T0WN, Pietų Afrika, 

vas. 22. — Smarki ledų audra 
vakar išmušė tūkstančius gie
drų, kurie buvo susirinkę Kal
kino pakalnėj, Natale, išskris
ti į Europos kraštus. Pasak 
pranešimo, nelaimingi paukš
čiai krūvomis ant kits kito gu
lėjo negyvi plote trijų ketvir
čių mylios ilgumo ir šimtą 
mastų platumo. /

32 angliakasiai žuvo 
kasyklose Vokietijoj

• 4

NOTHBERG, Vokietija, vas. 
22. — Eschmeiler anglies ka-- 
syklose, netoli nuo Aacheno, 
vakar įvyko sprogimas, dėl ku
rio trisdešimt du angliakasiai 
neteko gyvybės, o keturiasde
šimt kitų buvo sužaloti. Kai 
kurių dar pasigendamą.

Sprogimo metu kasyklose 
dirbo apie, 125 darbininkai, ku? 
rių penkiasdešimt pavyko svei
kus išgelbėti.

Sprogimas atsitiko tuneliuo
se, 1,850 pėdų gilumo nuo pa
viršiaus.

25 burmiečių maišti 
ninkai krito 
kautynėse ' I.. į. , ■■■ ■

RANGUNAS, Burąma, 
22. — Gautais čia pranešimais, 
Zaingthwe apygardoj, netoli

vas.

nuo Tharawaddy, įvyko- aštrus 
susikirtimas tarp kariuomenės. Kejlka m( 
policijos ir keturių Šimtų buri 
miečių maištininkų. Dvidešimt 
penki burmiečiai buvo nukaų* 
ti. *

Susikirtimas ‘ taip pat įvyko 
Henzados apielinkėj, kur trys 
maištininkai krito. '

Banditų gaujos plė 
šia ir skerdžia žmo

nes Kinuose
FUČAU, Kinai, vas. 22. 

Pranešimais iš Ningteh, šiauri
nėj Fukieno provincijoj siaučia 
dideles banditų gaujos, plėšda- 
mos ir terorizuodamos gyven
tojus. .

Pasak pranešimų, keturi šim
tai banditų puolė patj Ningteh 
miestą, kuris yra apie penkias
dešimt mylių j žiemius nuo 
FuŽau, ir,visą naktj plėšė, de
gino ir skerdė gyventojus. Die
nai auštant, banditai) pasišali
no,, padarę mieste, kaip apakai 
čiuoja, apie 
nuostolių. , • ' •

mieste, kaip apakai^ -generolas Losmanas
ie milijoną dolerių miesto burmistras Kesonas,

358 milijonai dolerių 
kreditų laivynui

WASHINGTONAS; vas. 22. 
— Sąnatas vakar 63 balsais 
prieš 10 priėmė bilių, kuriuo 
Jungtinių Valstybių laivyno 
reikalams skiriama 358 milijo
nai dolerių kreditų.

J*'"'.'-.. >

Prancūzai nušvilpė nuo 
estrados amerikietę 

dainuotoją
• PARYŽIUS, vas. 22.— Ame
rikietės vodevilių dainuotojos, 
žinomos Sophie Tucker, menas 
p^ryžiečiams nelabai, matyt, 
patiko. Kai vakar ji antrą kar
tą pasirodė Empire Music $a, 
lės estradoj ir ėmė dainuotų 
publika pradėjo Švilpti jr 
triukšmauti taip,, kad dainuo
toja buvo priversta pasišalinti.

'1 |.W, 1 ,f-.-

Tardo Katalikų Veikt 
mo Centro akcijos

■ . dalyvius

konferencija buvo

’ —KAUNAS. —Sausio 24 d>, 
Kupiškio krim. policija buvo pa
sikvietusi pas save ir iškvotė 
stud., J. Baranausko tėvą Ka
zį, ūkininką, dėl sunaus.

Biržuose sausio 25 d. buvo 
sušaukta pavasarininkų rajono 
konfeerncija. Prasidėjus svei
kinimams
uždaryta; Dalyviai nuėjo į baž
nyčią kur buvo pasakyta keli 
pamokslai specialiai konferenci
jos dalyviams. Sausio 28 d. at- 
yažįayę valdininkai tardo daly
vius,. ' '

Kun. Tumas, Alytaus vika- 
raą buvo tardomas policijos dėl 
pasakyto sausio 18 d. pamoks
lo apie moterystę.

Padarė iš ratų buksvos 
granatų ir įmetė į 

miegamąjį
Sausio mėn. 24 d. 2 vai. Vir- 

mėnų km., Nevarėnų v. Telšių 
ap. į pil. Beresnevičiaus Anta
no miegamąjį kambarį nežinia 
kas įnfetėinamų darbo padary 
tą iš rato buksvos granatą, ku
ri sprogo 180 centr. atstumo 
nuo jo loVos ir sprogdama ap
draskė grindų lentas, vienos 
spintos duris ir lubas. Piktada
riai- tuo tarpu dar nesurasti.

———r
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kurijas pr
VILNIUSVILNIUS. — “Dziennik Wi< ’ 

Jenski” praneša,. kad Vilniaus 
— Trakų ir Ašmenos apskri- 
čių gyventojų / tarpe pasklidų 
gandų, jog netrukus bus pas
kelbta visų užsilikusių, ^ iki 
193Q metų- nesumokėtų, mo
kesčių “amnestija”. Sąryšy 
sų tuo tų ^apskričių gyventojai . 
susilaiko nuo mokesčių mokė* 
jimo. Gandus denlentavo val
džios įstaigos, bet tai niek<5 ne
gelbėjo. Praėjusią Savaitę į 
provinciją buvo išsiųsta visa 
armija mokesčių rinkėjų, ku
rie- pradėjo rinkti mokesčius 
egzekucijos keliu.

Taline organizuojasi lie
tuvių estų; draugija'

TALINAS. (Elta). — Talino 
organizuojasi estų lietuvių 
draugiją. Draugijos inicialo- 

“Etos*’ direktorius Kornelis iv 
užsienių reikalų ministerijos 
spaudos šefas Meri, ,

. y ' ■ » - • ' ►

Sudegė klojimas ir au
tobusas

Sausio 20 d. Graužiu km. Jo
svainių v. Kėdainių ap. sudegė 
pil. Onos Ambraškienės kloji
mas su pašaru, ūkio įrankiais 
ir pil. Vinco Dauguoro auto
busu. Daugnoras gyvena Kau
ne, bet autobusą laikinai .pali
ko Graužiu kaime.
'■■w» II iii III ————m

LIETUVON
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SiunlSame P i n l/į u g 
Paštu ir Tdertamiu 
Fatamiajamo (mUL 
Pigia! ir SauzUl ---
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ĮVAIRENYBES

prie kapo, 
ar nega- 
gyvenimo 
ir pama- 
laidojimo

X <•

Praeities fotografa
vimas

i
Kai sėdim kinematografe, tai 

matom audekle paveikslus, kurie 
Veikia tam tikra tvarka, nuo 
veiksmo pradžios lig galo. Bet 
įei paveikslo juostą pradėti 
sukti iš pabaigos, tai audekle 
matysim visą veiksmą atvirk- 
Čiai einantį, nuo galo lig pra
džios. žmogaus gyvenimas yra 
tam tikru alvilgiu panašus j 
kino filmą, žmogus gimsta, 
auga, dirba, miršta. Tokia yra 
žmogaus gyvenimo filmą. Jų 
kiekvienas matom kasdien sa
vo akimis. Ji baigiasi 
Bet kyla klausimas, 
Įima butųj^mogaus 
filmos atsukti atgal 
tyli, pradedant nuo
kapuose ir baigiant gimimu. 
Kitaip sakant, ar nėra galima 
pufatografuoti praeities?

Lig šiol mokslininkai, žino
to neįstengė' padaryti ir, 

niekados to negalės 
r* lai yra 

Mokslas 
,utų gal L

ma, 
tur būt, 
padaryti. Tačiau miir 
visai galimas dalykas 
neprieštarauja, kad
ma praeitis nufotografuoti. Ir 
štai dėl ko. Yra dvi galimybės 
praeičiai fotografuoti. Pirmiau
sia, su šviesos spinduliu. Mat, 
šviesos spindulys yra greičiau* 
sias daiktas pausauly: jis lekia 
po 300,000 kilometrų per se
kundę Nuo
žemėn per 8 minutes, o 
Žvaigždžių —per dešimtis, 
lūs ir milijonus metų, 
pat / ir atsimušę nuo 
mes šviesos spinduliai amži
nai keliauja po visatos erdves, 

žmogus mokėtų pasidirbti

saulės jis ateinu 
nuo 

šim- 
Taip 

že-

Jei žmogus mokėtų pa§fdirbti 
sau tokį laivą, kurs lėktų grei
čiau už šviesų, ją pralenkda
mas, tai butų galima nufoto
grafuoti 
kioj praeities formoj ,mes pir
miausia oamatytume, sakysim, 
didžiojo karo pabaigą, paskiau 
užmuštųjų atkasimą iš kapų, 
jų atsikėlimų, kovą ir t.t... 
Arba, iš pradžių matytume Vy
tauto Didžiojo laidotuves, pas
kiau jo mirtį, pabudimą iš mir
ties, nuolatinį senelio Vytauto 
jaunėj ima, Žalgirio kovą ir t.t..

praeitį. Vadinasi, to-

Buy gloves with what 
it savęs

N6ra reikalo moKėti 60c ar 
daugiau, kad gauti gera dantų 
koSele. Listerlne Tooth Paate. 
dideUa tubaa parsiduoda ui 
26c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupinti 
$3, už kuriuos galite nusipirk
ti pir&Unaites ar ką kitą. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e
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Atlantic Photo]

PARIS”

iNAŲJIENDS, Chicago, III.

Mile, 
euzų 
žiaus

[Pacific and

“MISS
Vivienne Otmans, 
sostines , išrinkta Pary- 
grožio karaliene.

frau-

Toks praeities 
mas išaiškintų 
paslaptis.

Tačiau šviesa

»>■>!" ' ■' IVf' HUlII......

nufotografavi-
visas istorijos

yra tokio grei
tumo, kad sunku manyti, kad 
kada žmonės pralenktų šviesos 
spinduli. Todėl reikia ieškoti ki
tokio budo praeičiai fotografuo
ti. Teoretiškai toks būdas tik
rai yra. Jei šviesos spindulys 
yra pats greičiausias iš visų 
lig šiol žinomųjų spindulių, tai 
užtat mokslininkams pavyko 
rasti daug lėtesnių spindulių, 
kurių greitumas yra; kelias de
šimtis kartų mažesnis- už švie
sos. Be abejo, gamtoj yra ir 
tokių, spindulių, kurie vienų 
metrų eina; kelias valandas, ar
ba viena milimetrų ištisus šimt
mečius. Jei loki lėti spinduliai 
tikrai butų ir žmonės juos iš
moktų pagauti jautrioj fotogra
finėj plokštelėj, tai praeities 
fotografavimas butų išspręstas 
dalykas. Žalgirio kova dar ga
lėtume fotografuoti tuose pat 
kovos laukuose. Kautynių 
vaizdai dar nebūtų nuėję toliau,' 
negu gali pasiekti lėktuvas.

Iš šių trumpų samprotavimų 
matyt, kad žpogaųs protas ga
li prieiti prie to, kad galės: 
matyti praeitį. O kada nors,, 
gal būt, pajėgs regėti atęitį. 
Tačiau šiandien net minty dar 
negalima nurodyti budo, kaip 
žmogus galėtų pažvelgti ateitim.

—“T.”'

.......... 1 ■ 1 ■ ■■ "—Mllfr*" ■ ............................ ..........

U$iiatoWai,vulįcapąi yr# 
kaln^, iš kurių išpivęržia dbr 
mai,. garai,, veržiasi ištirpintu 
skysta, žęm^ vadiha^nn lUva ir 
girdStii požeminiu užimas» Ūg
li iakalįų išsiveržimai dažnai 
lydimi žemės direhčjimų apylin
kėse. Kokia yra ugniakalnio 
veikimo priežastis, lig šiol mok
slui tikrai išaiškinti dar nepa
vyko. Kai kurie ugniakalniai 
nuolat veikia, rūksta, kiti tik 
taip tikrais laiko tarpais, o 
dar kiti Jau yra> nutilę, nurimę.

Įš viso žemėj yra apie 750' 
ugpiakalnių. Iš to skaičiaus 
400 yra nurimę, užgesę. Jie 
veikė labai senais laikais ir 
žmonės' to neatmena^ &50 ug- 
niakalnių yra veiklus, degų. 
Bet užgesęs ugniakalnis. gali 
visai netikėtai pradėti veikti. 
Taip antai, Italijoj Vezuvijaus 
ugniakalnis prie Neapolio mies
to; senovės romėnų buvo laiko
mas užgesusiu, kol staiga, 79‘ 
m. po Kristaus gimimo; jis 
baisiu, išsiveržimu palaidojo tris 
romėnių miestus : Hęrculanumą. 
Pompėją, ir Stabijų Po to jis 
beveik pusantro tūkstančio me
tų vėl tylėjo ir tik nuo' 1500 
m. jau nuolat dega. Japonijoj. 
1888 m. pradėjo veikli buvęs 
1000' metų užgesęs ugniakalnis. 
Bantai^an. Aukščiausiais že
mėj ugniakalnis yra Meksikoj. 
Jis turi pusšešto kilom, aukš
tumo. Jo vardas, yra* Popoeate- 
petl. Jis yra mažai pavojingas, 
bet neseniai na smarkiai bu
vo užsidegęs. \ Madini ko s'alaj 
1902 m. geguž '8 d; Mont Pe

 

le ugniakalnis per dešimt minu
čių sunaikino St. Piene miestų, 
žuvo 30;000 žmonių. Iš viso 
miesto išsigelbėjo' tik du žmo
nės. Smarkiausias ugniakalnio 
išsiveržimas įvyko 1883 m. rug- 
piučio 26- d. kai Krakatair sa
loj sprogo kalnas. Sprogimo 
sukeltos dulkės apėjo visą že
mę; nes buvo pakilusios ligi 30 
kilometrų aukštumo. Pęr katas-t 
trufą. žuvo 40;000’ žmoniųi. Pa
lyginus su tuo,. Sodomos ir 
Homoros sunaikinimas yra 
menkas žaislas. lš^ viso dabar 
priskaitomu tik 20 didėlių ug- 
niakalnių; kurie, dėl savo išsh 
veržimų yra.' pavojingi; Jų apy
linkėse žmonės turi1 nuolat sąu- 
gotisj

i iabtajttie tėaiti’ė Juodami 
mąžisųi* pavei^’ai “Aęzapo 

dmnos yaįždfri,itt mįi- 
ziUos gaMėliaį;^ Taip> patgar- 
liina pasižiūrėti švedų1 daili'* 
ninku parodos.

Pasiūlyta 8 valandų 
darbo diena

Repręzen t a ly vas * Mįchąęl 
Ingoe ir senatorius Richard 
Barr pereitų antardienį įnešė 
į Illinois legisraturų įtsatyinų 
sumanymus (bilius), kuriais 
butų nustatyta darbo - diena 
moterims, vietoj 10 valandų 
po 8» valandas per dienų arbp 
po 48 vai. per savaitę. Jokie 
“overtimai” neturi būti leisti
ni, išskiriant ypatingus atsiti
kimus.

Illinois darbdavių sųjunga

.. ;........—- ---------  
(Ąsąocit#edf Ęmpk)yerą. of Jlli- 
.upiųj tękiajn bilįui pasiprieši
na/ ir renka- argumentus- prieš 
tplGo įstatymo priešingumui-

Chicagoj buvo jau 851 
bombardavimai

Peeritų ketvirtadienio naktį 
įvyko trys smarkus bombar
davimai. Išbombarduotos dvi 

I '

advertising' finnos ir Packayd 
Motor Gar kompanija.. Per 10 
ifietų CJucagoj jau įvykų 851 
bombardavimai; ir kasmet vis 
stipresni, gausingesni ir su di
desniais nuostoliais. Deli pas
kutinių- bombardavimų jiėško- 
mi “bill -posters” unijų agen
tai. »

Pereitų penktadienio ‘ rylų 
dar išbomborduotas road- 
house prie Sheridan road, 7 
mylios nuo Kenosha.

Ugniak ainiai

» ■
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CHICAGOS
ŽINIOS
Cin^ma teatre
leąlra.s ir

di

Colds and saro thrpat 
are. infections caused 
by germs. The above

germs. Help nature 
combat them by gar- ♦ 
gling every day with 
full strength Listerine. 
lt kilis germs in 15 sec- 
onds and heals tissue.

Gargle with

Šis
banuis. paveikslus' ir pirmuo
ju' leidžia labui savotiškų fil
mų “Oulw,ard Bound”, daly
vaujant Douglas Fairbank, 
Le^ie Howard 'ir kl. Tai- yra 
fantastinis, veikalas, kurio vie
la. yra. begalybė ir laikas- 

,amžinybė; Paveiksle vystosi 
.drama, dviejų* įsimylėjusių, 

susikerta ir sli velniu

Prieš kelias dienas įvyko 
delis Merapi- ugniakalnio Javos 
saloj, išsiveržimas, kurio metu; kurie 
žuvo keli; tūkstančiai; žmonių, ir su. Jehova (dievu),

The fellows 
that cause

SORE 
THROAT

LISTER1NE

KARŠTA! •

ši

GARSINKITfiS NAUJIENOSE

■ Pirmadienis, vaš. 23, 1931
T------  ...... 1 ' ........... .

UŽMUŠA ŠALČIUS
grynų žolių gyduolė, išgerta labai 

karšta, padidina cirkuliaciją, atšildo su
stingusį kraują ir pašalina nuodus iš 
jūsų sistemos. Puiki dėl konstipacijoš. 
Jūsų aptiekininkas sąžiningai rekomen
duos Bulgarišką Žolių Arbatą.

Pusei Metų už

Pasirinkimas tik grupėmis

.20
72

.75

.75
28

.40
31

.35
38

.15
37

• 6 .35
49

53
40 .50

56
75

60

31 .15
68

45 .75
35- 84

.25
93

20

.20

25.
40

.75

54

.50
61

.35 .35
39 93

.20 35
. 40

25
82

$2.50

$2.50Viso
>

.15

7
8

21
J J

30

J 57

70
20

50

CHICAGOS 
..... . $1.75 

257
8- S. MATULAIČIO Dvi Ke

No.
66

Kaina
KARLO KAUTSKIO Kas
yra Socializacija ..................
W. SHAKESPEARE’O
Machbcth ............ ...................

No. Kaina
Grupė L $2.50

24 J. VIŠKOŠKOS Tikti Juo
kai ..... ............................. .80

25 DR. KARALIUS Barbora
Ubryka arba klioštorius ir 

Jėzuitai ................... ................... 75
26 MARIJOS KONOPNIC-

KOS Pagal įstatymus .........
ERKMANO ŠATRIJONO -
Laikrodininko Atsiminimai .20

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

Grupė II. $5.00
ISTORIJA
LIETUVIU 
JANULAIČIO Airija

Rado už $10,000 gerų 
gėrimų

Englewood policijos distrik- 
te padąryta krata pas Juliau 
Vlaminck, 914 W. 71 st. Vla- 
minek pasakė policijai: “Eikite 
lauk! Aš moku policijai už 
protekcijų, kapitonas yra ma
no draugas ir jus pasisaugoki
te, nes bus blogai jums už 
manęs monkinimų”.

Pasirodo, visa vietos policija 
papirkta. Rado už $10,000 
brangių užsieninių likerių, 
konjakų ir vynų.

HERB TEA

f^GERB. Naujienų skaityto* 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

i 14

ir trailerių surinkimui atmatų ir pelenų.

1 '^Į.. •' . D' ’ ■ . E < M

prisidėjo prie išgavimo- pirmo Gommunity Ccnter Building. kuris

* ALDER-MANAS- JOHN P- 'MILSON gimė ir augo Bridgeporte, ir dabar gy
vena 2920 L6wc. Ąve., su savo žmona ir penkiais, vaikais.

Aid. Wilson fralshvo už paskirimą šio wąrdo gatvių ir eitų valymui ir išga
vo įvedimą tfokų ir trailerių surinkimuii atmatų ir pelenų.

Aid. Wilson balsavo PRIEŠ vandens myterių. įvedimą, > •
Aid. Wilson prisidėjo prie išgavimo* pįrmo Gomipunity Ccnter Building. kuris 

randasi pri.e* 32 Plące ir Racine. Avė. Šiame name randasi maudynės ir gimnastikos 
salė taipgi užtektinai vietos dėt pagelbos stoties,- kuri saugos šios apielinkės kū
dikių, sveikatą; ' ' ...

Aid. Wiison prisidėjo, prie išgavimo padidinimo Holden mokyklos namo, 
kuriame galės sutilpti visi tos apielinkės vaikai.

Aki. Wilson išgavo- pirmas “Stop ir Go” šviesas šiame vyarde, kurias dąbat 
galima rasti prie kiekvienos, didesnes kryžkelės į/ taipgi jo pastangomis tapo pas
tatyti perspėjimo ženklai prie pavojingų kampų* mokyklų ir bažnyčių.

Aid. Wilson išgavo paslcirtmą pinigų įrengimui mažo parko ir žaismavietės, 
kuri bus prie 34 ir Mospratt gatvių. Ir šį pavasarį jus pamatysite vietoj šiukš
lyno šioje tirštai apgyventoje apylinkėje gražų parkiuką ir- pilnai* įrengtą 
žaismavietę. ,

Aki. Wilson išgavo paskiriiną pinigų padvigubinimui. gatvių švietimo siste
mos, kuri dabar, veiklia Halsted gatvėje ijr neužilgo bus suvestą Archer Avė. ir 
W. 31 gatvėse.- / ’ : ;

Aid. Wilson tapo indorsuotas. kiekvienos darbininkų organizacijos Cbicagojev
Aid. Wilson/fapo paskirtas pirmininkų Mažųjų Parkų Komiteto ir nariu 

Finansų Komitp^f gruodžio mėnesy, 1930. Kaipo narys šių dviejų svarbių komitetų 
jis galės padaryti da.ug naudos musų wardo žmonėms.

Aid. Wilson yra drąsus, gabus, veiklus ir užtįkimas ir dabar, turi, galimybės 
dar daugiau atlikti dėl šio wardo žmonių, negu kad galėjo tąi padaryti pirmiau.

Aid. Wilson Chicagos miesto nuosavybę, prie 31 ir Lowe Avė. gatvių pa
vertė į žaismavietę ir išgavo paskirimą pinigų pilnam: jos įrengimui. Kada tas 
darbas bus pabaigtas, jis daug prisidės1, prie pagražinimo, tos apielinkės.

Aid. Wilsof» suteikė jums daugiau pagerinimų, švarias gatves ir eles ir t. t., 
betgi tuo pačiu laiku jp$ų, taksai buvo žemesni. 1 ?

Milson išgavo paskirnną pinigų padvigubinimui gatvių švietimo siste- 
dabar veikia Halsted gatvėje ij neužilgo bus suvestą Archer Avė. ir

■V ■■■■'■ ■■

John J. Lagodny
Kandidatas į Aldermanus 

21-mo Wardo

Utarninke, VasamM 24 d.,
» VISI PADĖKIME Už JOHN XtAGODNYK^žWK^(X}

JOHN j’. LAGODNY/gimtxir. augo tame vvarde. kuriame jijai vąrosi’ buri, 
išrinktu. Jisai, y^ra 46-mctų ąjnžjaus.: Jisai gyvgna po nųm<*-1.64^* West. I# S.t. 
Yra vedęs ir, aųgipą 3 vaikus, *

Dimokratų organizacija*.21 -mę.AVąrdo jį indorsavo būti įpėdiniu Aldermąną 
Dėsnis- A*, iįdnm., ' . < , ' • < \.x . .,

Visi ją draugai ir kaįmyn'ąi. kurtę jį' žiną nuo, jo jaujlū dieniu jį remia ir 
pažade jo jam savo > paramą jo kdndjdaįurps jei kale.

M tąįpgr. rcnąia daugelisdyiUų .h gerovės :organį^cijjp. sjantf- wardc.r
“■ yrą svarbiausias kandidatas į dl*

Ji taįpgt* rcnąią daugeli* 'ciyiUų . ir geromis: 
, ffcra abejonės., .kad JOHN' Jf. LAGODNY 

derrnapus-šiame Wirde. r’

, Plačiai žibąj^as' bjžni.e«ių« ir 'plumbcjfiš p. Higgins, gyvenantis pp
nujn. 2pl(3 ,^o#. Oakle^av.','yra JOHN į J. LAGODNY asmeniškas draugas; renai? 
jo ‘kan^idititrą Ur prisideda- prie; jo laimėjimo,-' Pilietis Thoma*. Higgins jąu. dabar 
yra pasidarbavęs-* šiame -W-ardc žnįonių lalpui., O kai JOHN J. LAGOpNY laimė* 
rinkimuose, 'tajl juodu dar daugiau , pasidarbuos šio 'Wardo'- gyventojų gerovei.

Taipgi balsuokite už p,1 CBRM'AKĄ. demokratų kandidatą ’į. Majorus. Kaj 
bus demokratas majoru ir aldirmanąt, demokratai maroją palaikantys, tai geriau 
miestą ląbui blis gąlimą nudirbti. >■' ■ /’ .

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
$2.50

lioni į Tolimą Šaurę ......
DR< J. ŠLIUPO1 Kiek Seno 
vės Graikai ir Romėnai pri
sidėjo pastumčjimui Gamtos 
mokslų; priekyn ............... .' .40

OLSZEWSKIO Pasaka apie
Kantrią Aleną ..................  x .20

R. J. STBVENSOS NAK
VYNĖ ............................ .........

’ 50- SOCIALIZMO MINTIES 
BLAIVUMAS .....  $1.00

71 LIEPUKO Peklos Kančios, 
Dainos ...............................

73 VIŠKOŠKOS Gyvybė — 
Poemos ............................

78 BR. VARGŠO Gadynės 
Žaizdos ............................

Viso ...................................*. $5.001

Grupė III. $2.50
KL, JURGELIONIO Mįslių 
Knyga ......................   $1.00*
V. GARŠINO Karės Lau
kuose (kareivio atsiminimai) 
A. J-TIS Kaip Žmonės su
Ponais kovojo ..... .............

FRANK HARRISO Pasako
jimas Apie Jėzų ..................
J. ABENO Kaip Žmogus 
Mąstą ................ ............ .
KL. JURGELIONIS Gludi 
Liūdi ....................................

Grupė IV. $5.00
M. PETRAUSKO. Iš Mu
zikos. sryties ............................

' 25 BARBORA UBRYKA ar- 
j- ba Klioštorius ir Jėzuitai ....
,26 MARIJOS KONOPNIC- 

KOS. Pagal Įstatymus .........
f 29^ P. MERIMB. Lokis. Lie

tuvių legendą................
30 V. GARŠINO. Karės lau

kuose ....................... 4......... ^....
36 V. KOROLENKO Makaro

Sapnas ................ .....................
421DR. A. J. KARALIAUS

. Pasikalbėjimas* Atn<<ikąnQ< su.
su Qdno;ium ...................... .

Į 48 S. K; KRUKOWSKIS Ghi- 
nija, .................................

52 JOHN M- WORKS Kas yra 
f Taip O kas ne Taip? .........
,64. ŠARŪNAS- Gruodžio 17 

dienos Perversmas .......

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00 '

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas, šis 
pasiulijimas tik trumpam laikui. Ra

šykite tuo jaus, ir siųskte savo
: ' užsakymus ;,

9
20

75

.75

.25

.35

.20

.20

.40

.75

. 20f

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

Grupe V. $5.00
A. JANULAIČIO Airija ........ 25
S. MATULAIČIO Dvi ke
liom į Tolimą Šiaurę ........
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
*apie Kantrią Aleną ..............
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas ............ .................
OLIVER SCHREINERIO 
Sapnai .....................................
DR. E* LOEB Kultūra ir
Spauda ..........................................60
DR. A. J. KARALIAUS 
Moralybės Išsivystymas .........
K. ŠEŠTOKO Kas Išganys 
Liaudį? ................................... ...
MilukijąJą Dzūko Vjršžmo- 
niški Nuopelnai ir Juodesnis 

už Pragaro Pavydas ......
KL. JURęELJONIO Dckle- 
matorius .................................
J. KURZEMEtfSKIO Me
dicinos Daktarąs ................. .
H. ISBENO Šiaurės Karžy
giai 4 veikim;. Tragedija ........ 35

Viso ........   $5.05

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka
rės Metu, kaina ..................
SIMUKAS ir MAGDUTĖ 
Graži pasakaitė .....................
DR. A. J. KARALIUS Pa
gavimasis pas įvairias Tau
tas ................. ...........................
LAUKIO P. Kropotkino 
Ko mums reikia pirmiausia 
H. IBSENO šiaurės Karžy
giai ..........................................

80 M. GRIGONIO Katriutės
Gintarai. ...................................... 20
BR. VARGŠO Milijonai

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

Viso

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

GOGOLIO Piršlybos, Ko
medija ......................................

95 J. S. TURGENEVO Pini
gų Nėra ..........................

96 BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankymas kom.....20

97 J. GURĄUSKIO Šalaputris
Komedija ..........................Z....

99 A. N. ASTRAUSKIO Vy
rų Vergija, komedija .

60-V. K. RAČKAUSKO Eilė
mis ir Proza

Viso

22

35

44

76

94

1
I

(

.i

J

$2.50

.45

.50

20

.25

.10

.20

.25

35

$5.00

NAU.SHOS
1739 So. Halsted St Chicago, Ilk

Tad atsiminkite padėtikryžiuką (X> už JDHN J. LAC0DN¥r ^asaui^Fefe; 24;. 1931



mus

Alderrnanus

Arthur Alberto pažadai

IŠRINKI? ALDERMANĄ
B. J. ZINTAK B. J. ZINTAK

Iš 12-to Wardo

GYVENA

WARDE DABAR
REIKIA

už save kalba
A Diuretic

the Kidneyi

$1.50

$3.00

$7.00 Klausdami informaci 
' -b-. 1^4-,,

rašykite

193 Grand Street Brooklyn, N. N,

BY VVESTPHAL
IV SoN

visiTed
CHICAGO

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

PARENTS 
DĖSI RE TU AT 
HE BECOME 

AN ENGINEER

žvengiamas 
Skausmas!

TttATS

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra ^naudingos.

O-oincd 
STOCK co, 

later screen 
opportunity

PLAYED IH * 
THE SIDESHON 
THE FLYING 

FLEET *
SU0MARINE*

NOW WITH 
COLUM6IA 5TU0I0S 
- IS MARRIED TO 
VIR6INIA GOOOtfIHEĄCH TIME 

ATTRACTED TO 
OL© ESSANAY 

STUDIO

BORN 
CLEVELAND 

OHIO

GRAOUATED 
FROM THE CASE 
GCHOOL OF 

APPLIED SCIENCES

yra pasaulinio 
ir yra' ištarna- 
dvej.us metus.

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

WESTSI1)eS 21mo WARDO 
LIETUVIAMS

Buckley Kapitonai 
yra tikri dėl 
laimėjimo

Thompsonas tikisi lai 
mėti primanęs

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS. Sav.

504 W. 33rd St.
Tcl. Victory 3486

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Veikite Greitai dėl Inkstų 
Nereguliarumų.

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

ANTHONY BUKQWIECKI 
Kandidatas į Alderrnanus 

13-to Wardo >

BAGDONAS BROS.
FURNITURE & PIANO MOVING 

Lotai B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

Išrinkime savo, žmogų i alderrnanus 
13-to WARD0

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

Tel. Grovebill 1038

ŽmonČš abejodavo ar Bayer 
Aspirin tabletai nėra kenks
mingi. Daktarai atsakė tą

BRUNO SHUKIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus

4131 So. Francisco Avė.
Pbone Lafayette 5824

J. P. EWALD
APDRAUDA, PASKOLOS 

PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Tel. Yards 2790

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu* kitur. /

18-to Wardo Moterų Nepar
tinė Lyga (18th Ward Wo- 
men’s Non-Partisan League), 
turinti 600 moterų narių, labai 
smarkiai dirba už Mr. Buckley. 
Mr. Buckley taipjau indorsavo 
18-to Wardo Biznierių Kliubas 
(18th Ward Business > Men 
Club).

klausimą daug metų atgal. Jie 
Nekenksmingi. Kaip kas 
dar abejoja ar jie tikrai atlei
džia skausmą. Tas išrišta! Nes 
milioriav vyrą ir moterų persi
tikrino kad atleidžia! Prašalin
ti priežastį bile skausmo jus 
turite kreiptis pas daktarą; bet 
jus galite imti Bayer Aspirin 
greitam palengvinimui.

THE BRIDGEPOR/T 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

Savas Pas Sava 
L 

sako biznieriai

MILDA* AUTO SALES 
D., KURAITIS, Sav. 

Parduodam
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

Perorganizuoti policijos dc- 
partmentą, atskiriant jį nuo 
politikos ir pastatant sąžinin
gus' tarnautojus. Sudaryti ta
rybą iš improvėihent kliuhų ir 
sulaužyti kontrak^brių tnistą, 
kurie daug kenkia slatyboš 
progresui.

Suteikti gyventojams saugu
mą namuose, gatvėse ir biz
nyje ir išnaikinti “thompšoniz- 
mą”. Sutvarkyti, kad subway 
statybos darbai eitų be graftų 
ir skan dal ų. Ben dr a d a rbi auti 
su Ccntury Progress Pasauli
nės Parodos valdyba ir gai
vinti Chicagos' biznį ir pasiti
kėjimą. ' r

• Įvesti Chicagos miestui bi.ii-

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Št. 

CHICAGO, ILL.

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom j jūsų namus 

3700 S. Spaulding Avė.
Tel. Lafayette 2584

Pirmadienis, vas. 23, 1931

Iš Politikos Lauko
Westsides lietuviams

W. J. KAREIVA
Green Valley Productt 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą *

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

■H

UniversaI Millinery 
Shop

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

3341 South Halsted St.

kandidatuoja į Chicagos ma
jorus trečias Republikonas, 
Trthur F. Albert, kurs jau 10 
metų yra aldenhanas, vadinas 
miesto tarybos narys ir per tą 
laiką yra darbais ir užsilaikys 
mu įrodęs savo darbštumą ir 
sąžiningumai

MRS. T. C. COOK, 3228 DARWIN DRIVE. LOS ANGELES, CALIF., sako: 
“Afi turėjau kurti], nepasiliaujanti skaudčjlma strėnose ir įtartais taipjau aš
trius dieglius. Galvos skaudėjimai ir kvaituliai buvo beveik kasdieninis 
atsitikimas. Mažiausias darbas nuvargindavo mane taip, kad su vargu galė
jau pavaikščioti. Doan’s Pilis tečiaus pašalino visus šiuos simptomus ir aš 
visais žvilgsniais pasijaučiau geriau po vartojimo Doan’s”. '

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis) , >

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

džeto kontrolę panašiai' taip 
yl\q federale biudžeto sistema. 
Apsaugoti mokyklas nuo iš
naudojimo politiškiems tiks
lams ir suteikti jaunuomenei 
visas progas išaugti šviesiais, 
tinkamais žmonėmis.

[Atlantic and • Pacific 1*110to] 

Princas George, jauniausias' Anglijos karaliaus įtinus, kuris 
dabar su savo broliu, Valijos princu, yra Peruvijoje.

Dabartinio majoro Thomp 
šono šalininkai jau pranašai! 
ja, kad Thompson laimes pri 
mareis,'vasario 24 d. balsavi
muose, 200,000 balsų daugu
ma. Iš Thompsono štabo pra
neša, kad ten gauta arti 500,- 
000 parašų už Thompsoną 
Daugiausia jį palaiką ateiviai 
vengrai, rusai, lenkai, vokie: 
čiai, švedai, italai,1 žydai, slo
vakai, grekai ir net lietuviai.

Daug sėkmingo darbo tapo 
atlikta pereitų savaitę 18-tame 
Warde. Precihktų darbininkai 
surinko viso 12,000 prisižadė- 
jimo kortų, remiančių Buckley 
i 18-to Wardo

RALPH 
GRAVES

žmogus kuris nevažiuotų pusę 
mylios su sugedusiu automobi- 
liut tankiai dirba protu visą 
dieną plėšiant galvą.

Toki bausmė nėra sveika nie- 
keno nervams! Ji neišmintinga 
ir bereikalinga. Tabletas ar du 
Bayer Aspirin atleis galvos 
skausmą kievieną sykį. Teito, 
atmink šį priimtą antidotą niro 
skausmo, ir išvengk daug. be
reikalingo "kentėjimo. Skaityk 
patikrintus nurodimus ir rasi 
daug naudingų tikslų tabletam. 
Nuo galvos skausmo; sustabdyt 
šaltj. Palengvint skaudžią ger
klę ir sūmažint infekciją. Pa
lengvinimui nuo neuralgijos, ne- 
uritis, ir reumatizmo skausmų.

Anthony Bukowiecki 
yra kartu su lietuviais augęs ir gyvenęs, už- 
, tai jis getai ii* supranta musų lietuvių 

reikalus bei interesus.
Visi, kaip vyrai taip it moterys, nežiūrint kas kokioj partijoj prh 

klausytų, balsuokite .už jį visi L r- , '

VASARtO-FEB. 24-tą DIENĄ 1931 , ' ' ■ * f '
Jis visuomet-yra mums lietuviams palankus ir pasirengęs mnms padėti 

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

ANTHONY BUKOWIECKI,
Va&ario-Feb. 24, 1931

STAR DUST Copyright Midwest Feature Service

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS. Sav. 

4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5p 19

M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

JOHN J. ZOLP’S 
REAL ESTATE 

Mokame už Lietuvos Bonus $80 

4559 S. Paulina St.. 
.Td Vi«U 0H5 ;

ŽINO KO MUSŲ 
WARDUI

Mr. Buckley 
kero veteranas 
vęs Franci joj e 
Jis tapo indorsuotas kelių or
ganizacijų, jų tarpe buvusiųjų 
kareivių — Ex-Service Men ir 
18-to Wardo Lietuvių Balsuo
tojų Lygos.

Jis savo plačioj platformoj 
tarp kitko stovi už žemesnius 
taksus ir nemokamą prižiūrė
jimą mokyklose vaikų dantų, 
taipjau ir už 50% padidinimą 
policijos apsaugos . 18-tame 
Warde.

darytų jei jį išrinktų į majo
rus.

Būdamas aldermanu per 10 
nitų jis puikiai pažino Chica
gos miesto reikalus ir visą lai- 
j^ą, kiek išgalėdamas priešino
si “thonipsonizniui”, stengda
masi pravesti gyventojams 
naudingus sumanymus. Jo ne
kenčia Chicagos politikieriai, 
bet jį atsidėję remia tie žmo
nės,, kurie nori Chicagos mies
tą kiek galima apvalyti nuo 
graftų, raketo iC kriminalo.

Savo programoj Albertas 
žada, pirmiausia pašalinti aik- 
vojimus, neŲnkamumus ir 
grąžtus niunicipalej valdžioj, 
tuomi sumažinant gyvento
jams taksus. į-umušant rendas 
ir pegerinant municipalinę 
tarnybą. . y

Visus* miesto valdžios de- 
par tipentus suvienodinti ir 
panaikinti nereikalingus, tuo 
budu ąpsaugant piliečius nuo 
išaikvojimo jų mokesnių. Pe
reitais metais dėl tokios > ne
tvarkos tapo išleista ir išaik- 
vota $156,000,000 ’ taksų pini-

Metropolitan Wet VVash 
Laundry Co.

Vienatini lietuvių skalbykla 
Cbicagoje

6553 S. Kedzie Avė.
Tel Prospect 3939

4 Visi šio ward.<) kandidatai 
dirba išsijuosę, bet už vis la
biausia deda pastangų šio war- 
do populiarus ir gabus politi
kas JOHN J. LĄGODNY, 
ir da nemažai jam priduo
dama akstino, kas jį mato, 
kad tokia didele minia eina 
su juo ranka rankon. Jo drau
gai ir kaiminai yra jį pąme- 
gV^4>z tą vien, kad jis turi ge
rų lųih+yhių ir visuomet laiko
si šva?iospt4itikos.

Kada taip, taiTi^mums, lie
tuviams, pravartu tokį žmogų 
paremti ir rytoj, vasario 24 
dieną 1931 balsuoti už La-

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIREJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta .........................
1,054 patarimai kaip virti Įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ/GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro.......
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams. ' \

LIETUVOS APGYVENTOS-VIETOS........... .........................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai' pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas. • * :

KAUNO ALBUMAS ...................................................  .....
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno tmiesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose, tomuose .... ......
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......... \___ ___________ ___

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 1YYinFnic ** i ’ -i
NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ............. .............. ......... ..........

Namų darbai, naminė sąskaitybš ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

.Jo atlikti 12-tame Warde darbai patys

Rinkimai Utarninke, Vasario 24 d., 1931

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymą# — musų 

specialybė

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 1155

JEIGU vargina pūslės įdegimas, _ keli- 
njasis naktį ir nuolatinis strėnų 

skaudėjimas, susidomėkite! Pagelbėki- 
te savo inkstams prie pirmo pakrikimo 
ženklo. Vartokite Doan’s ■ Pilis.

Sėkmingos per daugiau kaip 50 me-
tų. Patariamos visame pasaulyje. Par- aĮHg:z .gMEagfe 
davinėjamos pardavėjų visur.

50,000 Vartotojų viešai pataria Doan’s

Albertą remia senatorius 
Denneen’o .grupe, kurią ant 
Bridgeporto atstovauja Arthur 
W.’Sullivan, 3335 S. Union 
avė., senas tos apylinkės gy
ventojas ir vietos lietuviams 
gerai pažįsamas žmogus.

Alberto taktika griežtai ski
riasi nuo Thompsono ir Lylc 
taktikos. ■ Jis ir jo rėmėjai 
vengia visokių “show” ir ko
medijų, kaip kad pirmieji du 
kandidatai daro; Albert visą 
savo kampaniją remia rimtais, 

Greta Thompsono ir Lyle praktiškais pasiūlymais, ką jis

B Ali: B AS PI BI UI
Aspirin yra trade žymS Bayer Fabriko Monoaeetlcacldeater of Saltcyltcacid

ii
i \pK

gM|:' 101r 1ii
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The Lithuaniąn Daily New» 

Pablished Daily Bkcept Sanday by 
the Litbaanian News Pub. Co., Ine.

1739 South fiąlited jStrttt
Ttltphont Roottyflt 8500
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.ŲJEBN .os, < M

Editos P. GRIGAITIS

Pūęigęje —
\Metąms ........ ...........................

Pusei , metą -------- -—... ..........
Trims mčnesiams 
Dviem mfae|Hma ________
Vienąją, mfaeaiui

ChVkna ^oeįJ5ne2iotoJu,r

— $8.00 
™ 4.00 

2.00 
;___ 1.50
-------- 75

Sabscription . Rątea t
$8.00 per year ia Canada
$7.00 per year oataide of Cbicago
$8.00 per year fa Cbicago 

3c per copy
i ■ „.n,;..-

Entered as Second Class Mattet 
Marcb 7tb. 1914. at the Post Office 
of Cbicago. llL^under the act of Marcb 
3rd 1879.

■ I Į!. ■■■.III IIUKIR-I ... ..... .

Naujienos eina kasdien, ihkiriant tek- 
nūdienius. Leidžia “^aajienų” Bendro
ve, 1739 So. Habted St., Cbicago, III. 
Telefonas Roosevelt 8500.

3c 
...y, 18C 

Į®* y—■ . 7t5c

4 $7.00 
2 3.50 
„ 1.75 
_ 145
— .75

. Pniei Mmejq --------
Tumi {nėneaiams 
Dviem mtne«iam» 
Vienam jauneliui

Lietuvon ir kitur nžeieniuoie 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pašei metų -------------------------------- 4.00
Trims mėnesiams ____________  2.50
Pinigas reikia siųsti palto Money

Orderio karto su ožsakymu.

44 VALANDOS PAŠTO DARBININKAMS

Kongresas priėmė ir prezidentas pasirašė bilių, 
kuriuo nustatoma 44 valandų savaitė pašto darbinin
kams.

Seniai ręikėjo - tokį įstatymų .išleisti. ' Privatiniuose 
bizniuose -jau yra gana plačiai praktikuojama 44 va
landų darbo savaitė, ypač ofisuose jr amatuose, : kur 
yra reikalingas didesnis dąrbininko išsilavinimas. Tu
rėdamas pusdienį daugiau pasilsio savaitėje, darbinin
kas sparčiau dirba ir mažiau'klaidų padaro darbo va
landomis.

Dėdė Šamas, kai£o darbdavys, turėtų visuomet 
duoti pavyzdį privatiniems darbdaviams.

DIKTATŪROS IŠLAIDUMAS

sunkųLietuva, kaip ir kitos šalys, šiandie gyvena 
krizj. Jis reiškiasi ne tiek pramonėje (Lietuvos pramo
nė visai menkutė), kiek žemės ūkyje. Ūkio produktams 
nėra rinkos, todėl ūkininkų aruodai užversti grūdais, 
ir sodžiaus gyventojai neturi iš ko pasidaryti pinigo 
mokesniams mokėti. Del šitos priežasties mažėja val
stybės pajamos, ir valdžia viešai prisipažino, kad jai 
šiemet esą sunku subalansuoti biudžetų.

Bet, to neveizint, valdžia nemažina neproduktin
gų išlaidų. “L. Žinios” rašo:

“Kaip tik dabar esu sumanyta kąikųrioms

pirmiausia rūpinasi savo
aukštų valdininkų kategorijų pakelti algas 
Diktatūra visuomet

“aukštais’’ tarnais, o tik paskui kitais žmonėmis.

AMERIKOS TURTINGUMAS

odinių, bet jam sukartų,- pasisękė iŠgelįėti savo kailį. Sa
koma tečiaus, kad apie 800 albaniečių yra prisiekusių 
jį užmušti, ir kada nors veikiausia jisai bus nudaigok 
ta£ - . '

Už kelių dešimčių metų vargiai bebus palikęs bent 
vienas karalius pasaulyje.

.....M oTr—nu iiju^

Skaitytpjii Balsai
L ■ u i n i i’ 11. į i—.mJ

Laiškas Redakcijai
Gęrb. “N-nų” Redakciją:

Pūkuojame už teisingas ži
nąs apie SLA. iltims nariams 
yra malonu skaityti ir įsidėti 
į galvą, kaip turime .ginti mu
sų Susivienijimo konstituciją 
ir jos turtą. Ištikrųjų “Nau
jienos” mums pasidarė tikras 
apėkurias, rodos davėjas, ir ap
gynėjas. “Naujienos”, rodos, 
taip ir sako, “Eik saidvoku, 
kojų nešušlapsi”. Tas yra tei
sybė. .

Ažunario-Devenio paskolos 
davimas atrodo yra nedovano
tinas apsilenkimas ir jei Ko
misijos nesuras kaltininkų, tai 
teks užsidegti .grabnyčių žva
kelę pasimelsti už tas gyvas 
duseles, kurios sumanė tą pa
skolą Deveniui dovanoti.

SLA 178 kp. senas .narys.

Visas pasaulis svars
to SLA paskolą

SLA paskolą Ažunariui-De- 
vnniui, atrodo, visas pasaulis 
svarsto. Musų kuopa gavo net 
kęletą laiškų iš Lietuvos su 
svarbiais paklausimais apie

SLA paskolą Ažunariui-Deve- 
pįui. Viso pasaulio žmones kal
tina SLA narius, kodėl taip 
ppąjlęidę, kodėl duodasi taip iš- 
įiąudoti. Mums nemalonu gir
dėti „tokie, i kaltinimai papras
tiems SLA nariams.

, Puikus dalykas gauti par 
skolas, kurių pereikia grąžinti. 
{‘Keleivio” Maikio Mvas irgi 
reikalauja tokios paskolos, bet 
jis .nors pirmus morgičius duo
da ant savo pypkės. - Kartais 
jei paskolos ip nesugrąžintų, 
tai nors pypkę bus galima į 
muziejų padėti. Tuo tarpu De- 
venio nei paties, nei 
nebesuranda...

Del tos paskolos dar 
važiavimai komisijų,
Pildomosios Tarybos su jos pa
čios parinktais žmonėmis, kįek 
tai kainavo, o dar negana to, 
dar $600 paskyrė ablavoms! 
SLA turi 22,000 narių ir kiek
viename, mieste yra po kuopą Ir 
niekas kitokių kaltininkų ne
sutiko, tai kur gi ta Pildomoji 
Taryba mano dar važiuoti, abla- 
vos daryti?

Mums * SLA nariams kur
V •

kas svarbiau yra išgirsti, ko 
laukia tos komisijos, kurios 
tos paskolos nusikaltimus su
rado, kodėl jos nešaukia ekstra 
seimo ? Delegatai Seime vieto- 
je suras kaltininkus ir vįsokios 
ablavos pasibaigs. *

SLA narys iš Mt. Čręenwood.

pypkės

keli su- 
paskui

(Tęsinys) v

i Pr. Vikonis
... .. ......... —
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■Į

' A>

¥ 1U'‘*TST W JT Y J'A“T■ B V4 B I * - b, > > r ■ K* E Sui ■M , f
• »

iu kuomet senis Daukantas 
neduoda gadinti parašytojo lie
tuvių tautai testamento, tai jį 

j vyskupas Valančius, pamiršda
mas net artimo meilę, paprašo 
išsikraustyti, kitaip sakant, Iš
meta į gatvę. O paskui, maty
damas, kad šis senas, be jo
kios išeities žmogus, nenori 
nusilenkti jo autoritetui nei

Jungtinėse Valstijose gyvena.jtikhkpkie, 6j,are7 nuo
šimčiai viso pasaulio žmonių. Bet ši šalis .suvartoja 48 
nuošimčius pasaulio kavos, 56 nuošimčius pasaulio gu
mos, 21 nuošimtį pasaulio cukraus, 72 nuošimčiu šilko, 
36 nuošimčius anglių, 42 nuošimčiu geležies, 47 nuo
šimčius vario, 69 nuošimčius aliejaus, ir iš 30 milionų
automobilių visam pasaulyje 23 milionai yra vartojami P?rt£*™s’ tal tyčiojasi is jo, 
sinip šalvip ' išvadindamas “neblaiviu , ’“ne-

Jungtinėse Valstijose yra apie du trečdaliu viso šia[ šiandien> kuomet s. Dau- 
pasaulio bankinio turto , (56 bihonai iš 86 bihpnų); ši|kanto kalbamasai veikalas vir- 
šalis turi 60 nuošimčių viso pasaulio telefonų ir tele-Ito musų jaunesniosios ; kartos 
grafo linijų, 33 nuošimčius geležinkeliųf\36 nuošimčius kovotojų .už laisvę* Lietuvos at- 
elektrikos jėgos; šioje šalyje pagaminama 60 nuošim- gimimo “šventuoju raštu”, ma
čių pasaulio kviečių ir medvilnės (bovelnos). nau, kad ji^kas ^nedrįs prieš-

Bet tuo pačiu laiku milionai žmonių Amerikoje
kenčia didžiausią vargą, negalėdami susirasti uždarbio. '...darAarU,įbrėžė, Jog jis tuo 
Kodėl nesutvarkyti dalykus taip, kad visi šios šalies |laikuveik’;vlępas\n©šė'ąnt sa- 
gyventojai, kurie nori verstis teisingu darbu, galėtų vo; pečių yįsą ,<mošų krašto vi- 
turėti užtikrintą žmonišką gyvenimą? suomenipį° tąks vys-

.• , _____________ ___ ĮJkppovy.ąJapčiaųsf
SENŲJŲ GADYNIŲ NYKSTA SUTVĖRIMAI ’Pau-

_________ . , pantu /?.ąi^kia.usjai i rodo, * .jog
T ... A. . . LValąnčįųsiįnebrapginoi.to darbo,

Karalių jau nedaug tėra hkę .pasaulyj e. Abięjuosė l kuriam ;buvo pasiuntęs S.
’? _ ’ “ šiauriniam ir pietiniam, -i Daukantas, < tai ,yxa: ąkoya delAmerikos kontinentuose, šiauriniam ir pietiniam, 

nė vieno. Europoje, Azijoje, ir Afrikoje dar jų yra, bet ^lietuvių liaudies .‘dšsiliuosavimo 
daugelis jų seniai r. nebeturi jokios- galios. iš .rusiškos..ir lenkiškos ver^i-

Anglijos, Belgijos ir skandinaviškų šalių karali^|^Q3^^^i^inpeutik.;.kad nębu-' 
mažiau kišasi j valdžios reikalus, negu respublikų pre- Į™ Santos Zolimofe’a^’ 
zidentai. Italijos karalius yra* bejėgis MussoUmo • P^rityje. bus. viso lietuvių .visuome- 
stumdėlis. ’ J j

Iš senųjų Europos monarchijų, su beveik neribota' 
karaliaus galia, tėra palikusi tik Ispanija. Bet Ispani
jos Alfonso sostas, pasidarė t^ip “karštas”, kad jisai 
vos bepasėdi jame, ir šiandie.niękas neabejotą,■< kad;to 
“Dievo patepto” Valdovo dienos yra, suskaitytos.

Kelios stipresnės monarchijos 'Europos kontinepte I ga<s, ^et vienas' geresniu to: lai
dai’ yra užsilikusios Balkanuose, čia tečiaus karališkos ko ^dvasininkų,-, kuriuo didžiuo- 
vaĮdžios yra iš viso tik keleto dešimčių^ metų„Amžiaus. |jąsi*vięa šių laikų lietuviškoji 
Jojns trūksta to didelio ,aų£ori£ętp, -> -1^ 
turėdavo kąįaHai/vi^aniziuose.^ Bulgarijos \ir 
s 1d vi jos karaliai ^ra* kartu ir diktatoriai. Kaidiktatu-’ 
rų• gadynė< praeis, kažin kas/ atsitiks su jų sostais. 1

Panašų, kaip tose ^dviejose šalyse, karalių-diktato-:

ninip ir politinio veikimo žvaig
ždė, nes jeigu tatai butų nu
matęs, tai nebūtų trenkęs vei
du i purvą, — ką padarė iš
mesdamas seną, ligotą seneli, 
Daukantą į gatyę. Ir juk tatai 

įdarė ne kųks nprs eilinis kunl-

•; :

Senutė Mrs. Mollie. Carran, pirma dabartinio prezidento Hoo- 
verio mokytoja, kai jis lankė public “škulę”. Ji gyvena West 

Branch, Įowa.

mas aš nenoriu ko nors Įkaitin
ti ar girti, bet konstantoj u pa
čius istorijos faktus, primin
damas lietuvių krikščioniškoms 
jaunuomenės • organizacijoms, 
kaip ateitininkams, pavasari
ninkams iv vkitiems, kad moky
tųsi objektyviai žiūrėti į gyve- 
ni/no faktus ir gerbti ne tik 
savo, bet įr kitų organizącijų 
žmęnes. Taip kritiškai prasi
taręs apie vyskupą Valančių, 
rąndu reikalo pasisakyti „del 
Kunigo Antano Mackevičiaus, 
apie kurį dar nieko iki šių .lai
kų nėra prasitarusi pati • dva
riški j a, bet jis yra vienas di
džiausių lietuviškpsios liaudies , 
karžygių. Tai garsus ; 1863 m. 
sukilimo baudžiauninkų vadas, 
kuris organizuota musų liau
dies pajėgą parodė rusų caro 
satrapams, kad Lietuvos liau
dis nori laisvės ir nebijo del 
jos mirti. Prieš kunigo A. Mac
kevičiaus partizanų būrius bu
vo sutraukti net keli korpusai 
rusų - kariuomenės, kuri vargau 
negalais užsmaugė lietuvių ju
dėjimą. Pats kun. A. Macke
vičius buvo paimtaę nelaisvėn 
ir Kauno miesto-centre, kur 
dabar susiduria ,Prezidento gat
vė su Laisvės Alėja, žmonių 
akivaiždoje pakartas, šis kun. 
Mačkevięiaus vedąipąs, liaudies 
sukilimas buvo pirmoji revo
liucinės kovos rakieta, prana
šaujanti caro despotijai pabai
gą ir raginanti į organizuotą 
visos Rusijos maštabu liaudies 
revoliu.cįją, kas ir įvyko 1917 
metais..:,Reikiantikėtis, kad nen 
tolimoje .ateityje lietuvių vik 
suųmenė, gerbdama liaudies 
yądą ,k. A. MąckeviČių, ^paste- 
tys ,.jo ivĮnirties vietoje . garbin
gą ..paminklą. Kunigas A. Mac

JTO 
kaipo- žymų visuomęn-es į veiki 

t: ■ 5 ' - J A j f Ą:' > t f » c. 7. A | ‘f

^ Bendrai imant,.tų laikų;dvą- 
. , , . . , 1 , . . įsiškija daugumoje buvo./persl-

nų dar tun varginga kalnų valstybėlė, Albanija, kurią 5nmsi v lenkiškumo dviisiaj. o 
Italijos Mussolini yra pavertęs savo provincjja. Aną Lietuva ir jos ajfeitis niažai 
dieną tą karaliuką bandė Vienoje nušauti būrys jo vai-'kam terūpėjo. Tatai šakyda-
Italijos Mussolini yra pavertęs savo provincija. Anų - - \ 4 « « n — ■< v • • 1 • 1 k -1

savo; Jąiškę 
gęnęraį-gu^ęrnątpvįiii # < Murav
jovui’ jis’įtaip raišo: ’ “Ne as 
kursčiau, žmones prieš jūsų įs
tatymus, ne ’ aš juos sukėliau 
į mirtiną kovą už laisvę, bet 
jus patys sti savo barbariško
mis valdymo priemonėmis ir
- I '' ' f i 1
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kultūrinio darbo persekiojimu 
sukėlėte prieš. save < Lietuvos 
krašto liaudį. Jeigu jums rupi, 
kad nebūtų mano' krašte prieš 
jus maištų, tai panaikinkite 
baudžiavą, suteikite Lietuvą! 
kultūrinę ąutonpniiją ir išskir
kite ją atskiru vienetu iš len
kiškos karalijos ribų, j;ai ■ tada , 
,nebus jokių ,’maįštų ir nereikės 
jums su lietuviais kariauti.” 

z Iš šio ląiško ištraukų,.,kuris 
buvo rąstas •< Vilniaus i archyve,; 
aiškiai matyti. Jog (kunigas Ą. 
Mackevičius ubuvo įsąmonirigąs* 
kovos už .laisvę vadas ir vie
nas žymiausių musų liaudies- 
didvyrių;? bet- tiek patLdvasiš- 
ki j a, tiek jai palankus visuo
menės sluoksniai nedrysta dėl 
jo prasitarti. Mat, jis buvo ku
nigas revoliucionierius; ir kaip 
jis pats sakosi savo parody
muose laike tardymų, jog-ta
pęs kunigu vien dėl to, kad 
lengviau butų prieiti prie pa- 
vęrgtpšios lietuvių liaudies. 
Reikia ..tikėtis, jog’pupšdami 
savo kraštą, mes nepamiršime 
talentingo baudžiauninkų vado 
kunigo A. Mackevičiaus. (i

Kas pasakyta dėl S. Daukan
to ir kunigo Mąckevičįąus, veik 
tą patį galima pasakyti ir .del 
dąktaro tVinco Kudirkos. Nors 
šiandien beveik , kiekvienoj Jie- 
tuvio pirkėjo .skamba V. >Ku- 
dirkos parašytas Lietuvos, him
nas, bet .dar visai .neperseniai, 
kai1 kunigija' drausdavo žmo
nėms skaityti jo raštus, o ji 
pati visaip jį šmeiždavo. Bet 
dabar .jau visi pripąžįstąme, 
jog pDr. V. Kudirka buvo 
uoliausis musų visuomenės vei
kėjas ir kąrys už Lietuvos lais- 
VS-
. Jeigu kunigija, ir krikščioniš
koji visuomenė ne vįsur išlai
kė kovos pozicijas, kovojant už 
Lietuvos laisvę, tai dabartiniai 
tautininkai, kurje atstovavo 
stambiųjų Lietuvos, žemvaldžių 
uomui (dar neseniai’jie patys 
;atai tvirtino) . hpvo didžiausi 
ietuvių tautinio ir ‘visuomeni
nio darbo ^priešai. Visą laiką 
jie stovėjo skersai kelio, va
dindami lietuvių . visuomeniniu 
darbo žmones, “litvomanaiš”. 
Patys visomis keturiomis > rėkė 
pr „mokino 'kitus,, kad Varšuvo
je esąs Lietuvos krašto' išga
nymas. •

Kai kas.. pgal. pasakys, .,ka4 
taip ' atestuodamas . dabartinių 
“.tauŲnįnkų” srovę ..aš,.perdedu. 
Noęčs^paimti. „kaipo pavyzdį 
Deonizą Pošką, Simaną Stane
vičių g ir, „dar vieną kitą, kurie 
būdami-dvąrinipkų luomo žmo
nėmis, "šiuo bei fbo prisidėjo 
prie j lietuviškojo visuomenės 
darbo. \ Jąs; tįęsą, ir kėlusieji 
iątpį^p^p^rgtąją/diąiidjYų^ 
sį|;arnatiįa- pagarbos/'bet tiems, 
kurie' norėtų’(primęsti jnan. šar 
li(k'umą<del dvarininkų1 • luomo 
charakteristikos/* aš j primin
čiau, kad ir Kristus buvo žydų 
tautybės, betvatys žydų dva- sava tėvynėj 
siekėjos ir civiliai perdėtiniai 
(nors gal ir ne pati liaudis)

Pirmadieniu

Lietuvos krašto 
tai bent tame,

reikalavo jo mirties. Tą pat 
galima pasakyti ir dėl tų žmo-1 
nių, kurie būdami bajoriškos 
kilmės ėjo į lietuvišką liaudį; 
rašė jai daineles, apysakaites 
arba rįnko' liąudies tautosaką, 
^ie-žmonės, nprs ir buvo bajo
riškos ;ikįlmes, bet būdami kil
nios visuomeninės prigimties ir 
matydami, kaip . ponai, ir bajo
rai i. kamuoja prispaustą, bau- 
dživos jungu, lietuviškąją liau-J 
dį, patys kratosi savo luomoi 
ir / visur simpatizuoja^ baudžiau-J 
ninkams. -Pravartu .perskaity
ti vPoškos parašytą žemaičių 
“muziką” ir kitus tų laikų raš
tus. Visai lengvai • suprasime, 
jog šie žmodės kalbėjo, ne. apje 
liaudies pavergimą, bet apie 
jos laisvę ir baudžiavos panai
kinimą. Vadinas, jie brendino, 
ruošė, ir atstovavo revoliucįnj 
liaudies judėjimą išsivadavimui 
iš. baudžiavos jungo. .Ir kuo
met prasidėjo 1863 m. sukili
mas, tai jis kaip tik stipriau
siai pasireiškė tose vietose, 
kur buvo gyvenęs D.* Poška ir 
kiti žymus veikėjai, t. y. že- ’ 
maičių krašte: Raseinių, šiau- 
lįų, Mažeikių, Telšių ir-Taura
gės apskričiuose. (Jeigu tauti
ninku žvalgyba, darydama ęks- 
pedecijas .mano paliktame; Lie
tuvoje darbo bute, nebus su
plaukusi surinktos .medžiagos, 
tai grįžęs atgal apgavęs 
rnkraščius galėsiu dar tvirčiau, 
istoriniais faktais paremti ęia 
minimus dalykus).

Bendrai kalbant apie dabar
tinius tautininkus galima pa
sakyti, kad jie yra išsinėrę iš 
lenkiškojo kailio feodalinio 
luomovskeveldros/ maišytos su 
naujai , išdygusiais šių laikų 
stambiausiais žemvaldžiais, ku
rie yienpkięm ar kitokiom sąly
gom, prie -dabartinio Lietuvos 
gyvenimo, , ar kiek’ anksčiau, 
suspėjo -įsigyti didelius žemės 
plotus .ar .šiąįp susikrauti ne
mažai turtų ir svajoja apie to
kią Lietuvą, kur jie butų po
nai „ir yąldyjų kitus, o visa 
lįaudis vergautų jų užgaidoms. 
Bet praeitis šio luomo yra tam
si. Ir, Jaltai apgailestautina, 
kad-šis stppibiųjų žemvaldžių 
ąrjja 4>dvarininkų luomas, kurs 
dar tik kalios dešimtys metų, 
kai nustojo gėręs lietuvių liau
dies prakaitą, ašaras ir krau
ją, ir vedęs mus visus į Var- 
Šuvą* šiandien ne tik Jud ne- 
sįdrovi dėl savo tokios praei
ties, bet gyvena * iliuzijomis, 

^norėdamas vėl ką nors pana
šaus ,savo luomui sutverti. Taip 
darydami, jie viešai pasirodo, 
kad jiems Lietuvos gerovė vi
sai nerupi, nes krašto gerovė 
pasireiškia tada,' kai prie kū
rybos darbo dedasi visa darbo 
.^iauflįs/iHkiekvienas krašto gy
vento jas, jaučiasi, jog yrą ne 
kalėjime,', ne žvalgybos .? ’sekio- 
jąmas, kad neprasitartų i prieš 
^prievarta primestą jam’’ reži
mą, ,bet savo laisvame krašte, 

“įe, savo namuose.
Kas nepripažįsta, jog tai buti- 
,niausią sąlyga krašto gerovei,

tai arba nesąmoningai klysta ar 
vien jd.el asmeninių ir kastinių 
išskaičiavimų trukdo visos tau
tos, visos valstybės progresą 
ir jos gerovę.

Iš -to, kas čia pasakyta ir ką 
galima butų paremti visa eilė 
kitų faktų, paliečiant nepri
klausomos Lietuvos susikūrimo 
apystovas ir lietuvių tautos į- 
vairių visuomenės sluoksnių 
vaidmenį šiame darbe, galima 
pasakyti, kad laisves iškovoji- 

,mui daugiausia yra pasidarba
vusi pažangioji lietuvių liau
dies visuomenė, kuri žiurėjo 
ir žiuri į savo tautą ne kaip į 
šaltinį, iš kurio galima butų 
pasinaudoti vien asmeniniams 
ar kastiniams reikalams, bet 
vigur ir visada deda savo veikimo 
pagrindan visos tautos ir visos 
valstybės gerovę, stengdamosi 
vesti Lietuvos kraštą j gražią 
kultūringą ateitį.

Jeigu yra kame nors pažan
giosios ir socialistinės visuome
nės padaryta klaidų ir prasi- 
•žengta prieš 
darbo liaudį,
kad tos kilnios laisves idėjos ir 
kultūrinio musų tautos ir vals
tybės augimo darbas, dėl kurio 
padėta taip daug *aukų kovo
jant su svetima priespauda, 
praktiškame valstybės gyveni
me, ne visada sugebėta apginti, 
per daug sentimentaliai įsivaiz
dinant valstybės gyvenimo san
tvarką ir-per daug pagarbos 
atiduodant tam vidaus elemen
tai,'kuris nebuvo jos vertas. 
«i paklaida, kuri padaryta va- 

| dovavusių pažangiąja! visuo
menei kai kurių pirmaeilių žmo
nių, yra .ne koks nors blogos 
valios prasižengimas, bet per 
didelis humaniškumas ir ar
šiausiems Lietuvos krašto kul
tūros ir progreso priešams. Bet 
ši paklaida, kuri padaryta per 
daug gerbiant tuos, kurie ne
užsitarnauja pagarbos, jokiu 
Judu neduoda teisės regresi
niam'elementui pagrindo trium
fuoti, kad stūmimas valstybės 
gyvenimo atgal į regresą yra 
teisinga išeitis. Taip pat nėra 
pagrindo sakyti, kad pažangio
ji visuomenė savo kilniu užsi- 
brėžimu nepajėgia ir nepajėgs 
įgyvendinti gyveniman, bet 
pačiai pažangiajai visuomenei 
yra brangi pamoka, kad ve
dant valstybę kultūros ir pro
greso .keliu reikalinga budėti, 
kad butų /gerbiama laisvė, tei
sėtumas ir visos intelektualūs 
krašto pajėgos pašvenčiamos 
kultūriniam ir visuomeniniam 
darbui. Bet jeigu kas kilnius 
siekimus ■ norėtų sunaudoti blo
gam tikslui, reikalinga smerk
ti visu griežtumu. Laisvė yra 
ne tam, kad padaryti kitiems 
nelaisvę, bet kad kiekvienas 
jaustųsi laisvas, pripažinda
mas ir .kitiems laisvę.

,(Bus . .daugiau) •

; ATeJO > naujas “Kovos” 
numeris, Lietuvos ^socialde- 
mokratų. užsieny laikraštis. 
Galima , gauti “Naujienose”. 
Kaina 40c.

^KULTŪROS” naujas nu 
meris, naujoviškuose rubuo 
se — tik dabar gautas ii 
Lietuvos. Kaina 45c. Gau 
kįte/Naujięnose.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

SAMEPRięt 
40 YEARS
2į ounces forZicents 

pure.

l/pBAKINC 
iWpowdef 
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IT’l DOUBLE ACTIHC

MILLIONS OF POUNDS B 
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t’irmadienia, vas. 23, 1931

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

Ofiso adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Ofisas atdaras 

Panedėliais, Seredomis ir 
Pėtnyčiomis

Valandos: nuo 9 iki 
tiktai

11 ryto

Graboriai■
X

A

Bedarbiai ir 
darybė

Lab-

Pėtnyčia, vasario 20 d., 1931.
— Kelkis mažyti, jau' aštuo- 

nios ryto — Mieguistom akim 
ji pažiurėjo į mane, ir vėl sal
džiai užmigo. Jai neapėjo be
darbių reikalai, nes ji dar per 
jauna ta visų suprasti. Man 
rūpėjo idant nepasivėlinti, gi 
jai kad ilginus pamiegoti. Lai
kas bėgo greitai. Ir mes, tru
putį užkandę, traukėme į gar
siųjų Chicagos lietuvių koloni
jų — į Bridgeportų, į bedarbių 
raštynę kur susirinkusi minia 
lauke maisto, tikėjosi gaut dar-

Pribuvome, 
žemyn kaž ką

Lipant tropais 
tokį patėmijau 

Buvo tai milr 
tu ir mėsos. Dėkui už labda
rio aukų, nors ir nežinau jo 
pavardės .

Mintim besidalinant atėjo 
poni Kuizinas. Ji dar daugiau 
geros mėsos atnešė ir prie to 
pridėjo $3, kuriuos buvo, su
rinkusi nuo geradarių. Ačiū 
jai. Prašau jos lankiau atsi
lankyti į mano būrelį. Geros 
valios moterų mes pageidau
jame. Turint nemažų skait
linę rėmėjų, darbas geriau

Aicx Bakčry nuo Morgan 
gatvės noriai aukavo du mai
šu duonos, o nedaktelis buvo 
dapirkta .

Prie to viso labdaringo dar
bo dar prisidėjo Elizafyeth 
Bor Jauskis, aukaudamas du 
doleriu.

Paimdamas šį darbų 
rankas kasoj radau

>

i savo 
iŠvi- 

$27.00 
Per šia savaitę įplaukė .... 7.00 
Smulkiu išlaidu . u v

,so

2.00

Kasoj lieka ..... ..............
Turiu moteriškę su 

riais mokyklos amžiaus 
kais, kuriai

$32.00 
ketu- 

vai-
labai reikalinga 
tamisla pagelbėsi

9

nedirbančiuG

darbo, — tai yra
obalsis. Šullė.

Mano žodis už Lab 
darybę

Skaitant kitų laikraščių be
darbių skyrius, kariais užvydo 
kamuoliukas pradeda vyniotis 
krūtinėj: stambios, riebios, 
tukstan'tinės aukos spokso vi
same savo skaistume! Rodos, 
jos tieiojasi, pasisakydami^: 
Kad jūsų aukos susidėtų iš 
tokių brondžiu* kaip mes, kiek 
“speribsų”, anglių ar šiaip ge
rų daiktų bedarbiai turėtų, 
nereiktų tenkintis tik duonos 
gabalėliais. Bet tai niekis!

Nėra jau tai]) bloga musų 
skruzdėlyne; netoli penkių 
šimtų pinigais, o da kur rūbai, 
maistas. Tai vis suaukauta, 
ne turtus, bets^gjjras širdis — 
turinčias žmonių. Stambiau
sia auka, kokių bedarbiai ap
turėjo B. š. K. laiko Bridgc- 
port Furnitūra Kompanijos 
duodamų veltui ruimingų šiltų 
ir patogių vietų vesti labdary
bės darbų. Komitetas giliai 
vertina ir dėkavdja tos įstai
gos vedėjams už tokių gerada
rystę. Žmonės, kurie remia 
bedarbius, tufėlų už jų žmo
niškumų, žmoniškumu atsimo-, 
keti pirkdami pas jųos„5 nes 
jų darbas ])ilnai\atatainka tam 
obalsiui. Labdarybė pasigen
da taipgi keleto jos “Silent 
AVorkcrs’’. (ierbiainas Tylin
tis, kodėl paliovė sargybos 
darbų literatiniam komitete?! 
Kur dingo Jūsų Reporteris, ku-1

[Atlantic aud Pacific Photo]

Reisininko kap. Malcolmo Campbellio reisų automobilis Bluebird II, kuriuo jis Dayton Beach,, 
Fla., reisuose vasario 5 d. prašoko visus greitumo rekordus, lekdanaąs greitumu 245.73 mylių* 

per valandą

atnešdavo 
dau- 
Pa- 
tiek 

atsa-t

ris per ilgų laikų 
surinkęs kas šeštadienį 
gybę rūbų, arba pinigų, 
klaustas iš kur gauna 
daug aukų, šypsodamas
kydavo “tai tik pradžia’’. Ko
dėl gerbiamasai padėjai savo 
triūsų nuošaliai? Visgi taip 
nereikėtų daryti..

O kur dėde Tylus? Pasika- 
vojo su savo labdarybe? Aš 
netikiu, kad senatvė butų jį 
nutildžius, »kiek pamenu, tai 
buvo energiškas, geraširdis 
diedukas. Gal apsivedė, ar 
kokia nelaimė jį patiko?

Suteik nors žinelę apie save, 
dieduli gerasai!

Pasilieku pilnų vilties, kad 
tie trys tylus darbuotojai ateis 
vėl B. Š. Iv. darban pasilsėję ir 
padaugins labdarybę savo dar
bais.

Iki pašimatynio 1

po kelis šiintus dolerių iš be
darbių .

Esu ir kitokių šulerysčių,, 
kur už pinigus tokie agentai' 
surenka bedarbių adresus ir, 
šimtais tokių adresų pasiunčia 
dirbtuvėms, na o dirbtuvės ne 
nežiūrėję numeta į krepšį Be
darbiai laukia-nesulaukia, ir 
niekuomet nesulauks* atsaky
mo;, kada jų prašymai darbo 
yra numesti į krepšius. Taip, 
pat perspėjami bedarbiai- sau
gotis garsinimų (ads); kur pa
ieškom a “prie •namų darbo”.

CHICAGOS ŽINIOS

, .*.....y .. ..... .............. . ,,,,,

Trys* banditai įej$-į saliunų; 
su nuogais revolveriais ir pra
dėjo" varyti visus esančius į 
kampų.. Veteranas suspėjo iš
traukti revolverį, ir paleido į 
vienų banditų, Alexander, per
šaudamas jį per širdį. Tuo 
pačiu momentu kitas banditas 
peršovė veteranų per širdį, 
bet veteranas prieš virsdamas 
dar peršovė kitų banditų, 
Raįt taip put per širdį. Tfre- 
eiąs banditas pabėgo.

■ Kitoj vietoj, cigarų dirbtu
vėj, 2457 W. J^orth avė. įėję 
du. banditai pašovė du darbi
ninkus, Louis Kitinsky ir S. 
Zjuker už pasipriešinimų.

Senas veteranas gerai 
pataikė

Perspėjimas bedar 
biams

Chicagoj rakcleriai apgaudi
nėja tiikstųnčius bedarbių

Chicago Better Business Bū 
reau 
laiku

praneša, kad paskutiniu, 
yra privisę didelė dau- 
į va i r i ų š v i n d I eri ų-r ake

li urie pasinaudodami 
sunkia padėtim, 
bedarbių pinigus, 
žadėdami duoti

tiriu, 
bedarbe ir 
vylioj a iš 
melagingai 
darbų.

Tas švųidelis daugiausia da
romas taip: Kokia nors l,em- 
ployers” agentūra arba šiaip 
pavieniai šarlatanai laiškais ir 
per agentus siūlo bedarbiams 
“gerus darbus’’ tik reikalauju' 
užstatyti cash bųndsų nuo $10 
ligi $100, ir tada su tais bolide 
sais pranyksta. Tokie šarla
tanai dabar kasdien ąurenkų;

Saliunc ant (500 N. Kcdzie 
avė. šeštadįenį nušoVe viens 
kitų banditas ir senus Ispani- 
jos-Amcrikos karo veteranas, 
Benjamin Vaughan, 55 m. am
žiaus.

KASTANTAS BREIVA

Persiskyrė su. šiuo pasauliu 
vasario 1’2 -dieną^: 5 valandą ryte 
1931 m., sulaukęs 55 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj V išteliškių 
kaime, Subačiaus* parapijos, Pane
vėžio apskr. Paliko dideliame 
nubudime Lięjtivoj 4i. seseris. Kū
nas pašarvotas, (randasi Skudo 
koplyčioj/ 718 18 St.

Laidotuvės įvyks utarninke va- 
} sario 24: dieną, 8':00 vai. ryto iš 

koplyčios į, Dievų Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, p iš jen bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

V-ifi a. a. Kastanto Breivos gi
minės1, draugai it pažįstami esat 
nuoširdžaii kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę bekamę,
4 Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gtabo-
I Roosvelt 7532.z

«

i
į
i yius Skudas, Tcl|j 
b

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE'

2-JŲ1 METŲ MIRTIES 
' SUKAKTUVĖS

. , JOSEJPH JUŠKA 
(Juozapas Juškevičius) 

persiskyrė su šiup pasauliu 23 
> dieną, vasario mėn. 1'92-9 m*. su

laukęs 45 metų- amžiaus, gimęs 
Lietuvoj. Paliko dideliame nu
budime , moterį Elzbietą, 3 sūnūs 
— Kazimierą, Antaną ir Felixą ir 
gimines. Liudnaį atminčiai musų 

. brangaus tėvelio mes liūdime ir 
gailimės to liūdno atsitikimo. 
Tave musų brangusis tėveli 
kuomet neužmiršime. T u
mus jau nebesugrįšį, bet 
ankščiau ar vėliau pas Tave 
sime. ’ Lauk mus ateinant. '

I • Nubudę 'lieka, . , .
Moteris,.. Sųnai ir Gimines

ni
'-T... . .......................... .

Graboriai •/

.....

Lietuviai Gydytojai
Pbone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu' busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., ChicagoI Rtz‘ XV°p“oUtrt
CKYRUK, Ofis° Te1, CanaI 0257

1439 S. 49 COurt, Cicero, ūl. DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. Cicero 5927 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

___ .p---------  , 1821 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 41391,4’
Ai» «• 4 cį 4 r OTT’TCĮ I Kampas Nortb Avė. ir Damen Avė.

• JYLA.oAJuOJnJLO |Val.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunsufick 4983

Namų telefonas Brunsu>ick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diatbermia

Telefonas- Boulevard 1939

| DR. S. A. BRENZA
' Ofiso va odos:

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

Netoli 46tb St. Chicago. III.

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL. 

—-O----

5
įvairus Gydytojai

Office Phone Canal 1912
DR. M. J. SHERMAN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Office 1724 
kamp. 18 ir *1 

Valandos:

Res.

io. Loomis St.
lue Island ve.

10 to 12 A. M., 2 to 4
7 to 8:30 P. M.
Pbone Fairfaz 6353

% Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
* 1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

Telefonas Yards 0994

Dr. MADRICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Rezidencija Tel Midway 5512 ii 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler.M.D.
CHIRURGAS

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

3 iki 8 vai, vak., Utarninkaia ir 
Pitnyčiomis 1 'iki 4 v. v.PRANEŠIMAS

: DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

Vidikas- gydytojas ir chirurgas -r i - atidarė antrą ofisą (su Dr., Lauraičiu
: lullIeVICiene — viršuj. BielskiorRakŠčio aptiekos) po 

nr. 2423 West Mgrųuete Rd. Valan-
AKUŠERKA dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 

3103 S. Halsted St. Prospecr 1930.*
Telefonas Senas ofisas toj pačioj vietoj: 460L

111 «s. ^o. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki
8 vakare. Tel; Boulevard 7820. Rez.Valandos. 6641 So. Albany Avė. Tel. Prospec. 

nuo 8, iki 2 po, pie-i 1930. Nedėliomis tik pagal sutartį, 
tų ir nuo 6 iki 1

9 vai. vakare

Lietuvės Akušerės Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas t 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31th Street

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

MRS. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Therapy *8 Midwife

" Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Pbone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
creatment ir mag- 
uetic blanketa ir 
t. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Mes 
nic- 
pas 
mes 

atei-

Ofiso telefonas Virglnia 0080 
Roz. Tel. Vau Buren 6858

DR. T. DUNDULIS'
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 Iki 4 Ir 
6 iki 8 .vakaro. Nedaliom nno 10 iki 12 dle< 

ną. Namų ofiaaa Nortb Slde 
3413 Frankltn Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

Advokatai
>F

9252

prie 
duodu 
eleetrie

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

' Tel;

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto
6 iki - 9 valandai vakaro

K. G ŪG IS
ADVOKATAS

‘ MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

_ _____________  - — — ■ ■■ ■ •----------- . U -

Akių Gydytojai

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare z

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet

Phone Lafayette 0098

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utam., Ketv. ir Sųbatos vak. 
Vasalle—Pan.. Ser. ir Pėtnyčios rak.’

Telefonas‘Yards 1138 
■* '' . P ’

Stanley P. Mažeika t '
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
' Moderniška Koplyčia 1 Dovanai 

Turiu aųtofhobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 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 I TRUM
PĄ. LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Pbone Boulevard 7589

Dr. A. P. Kazlauskis
Den tįstas

4712 South Ashland Avė.
TeL Boulevard 7589 

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

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas ~ 

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

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9
S ubą t o mis nuo 9 iki 9

52 East 107th St.
kampas Micbigan Avė 

•Tel. Pullman 5950—namų PulL 6377 •
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St,
Ketvergais ofisai uždaryti.

STANISLAVA 
MIKALAUSKAITĖ

t Persiskyrė su šiuo pasauliu. 
po sunkios ligos, sulaukus 18 me
tų amžiaus. A. a. Stanislava* gimė 
spalio'1 9, 1912, Chicago, III. pali
ko dideliame nubudime motiną. 
Elzbietą, po tėvaii Vainauskaitę, 
tėvą Stanislovą, tris brolips — An
taną, Edvardą ir Kazimierą, dvi 
cioces — Prancišką Bugailiškienę 
ir Stanislavą Balsevičienę ir gimi- 
*nes.

Gedulingos Šv, Mišios už ve
lionės sielą bus utarninke, vasario 
24 d., 8:30 vai. ryte, Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. parapijos 
bažnyčioje. Laidotuvės bus 10:30 j 
vai. ryte į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a, Stanislavos Mikalaus- •
■ kaitės giminės, draugai ir pažįs

tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti pamaldose ir suteikti jai 
pasKutinį patarnavimą ir atsisvei- 

^kinimą.

7 Nubudę, liekame.

Tėvai, Broliai, Ciocės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

*

BĄRBORA KARPIENĖ 
po levais Bud^itaitė

Persiskyrė si] šii]o pasauliu 
j' vasario* 21 dieną, 7:45 valandą 
; vąkąre, 1931'm„ suląykus apie 42 
•; metui amžiaus, ginąpĮį Lietuvoj. 
i. Amerikoj!* išgyveno apie 28 me- 
■■ tus. Piliko didtįijųtnė nubudime 
r vyrą Petrą, dvi dųktgris — Kazi- 
1 nąierąt ir žentą Pjrąnęiškų Kroli it 

dukterį Bronislavą, 2 sūnūs — 
Petrą ir marčią Bronislavą ir Jo-\ 
ną'i seserį Rozaliją., ir švogerį Mi«

■ kolą Javarauskius, brolį Joną Bu- 
| civilį ir gimines. Kūnas pašar

votas, randasi 1341 W. 67 St.
lląid^tuvės įvyks trečiadienį, 

vasarių 25 dieną, 8 vai, iš ryto 
iš namų į Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 

j gedulingos pamaldos už velionės 
z sielą, o iš ten bus nulydėta į >Šv<> 
j Kazimįėro kapines.

Visi a. a. Barboros Karpienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti* 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulipdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sųnai, 
Motina, Žentas, Sesuo, 
Brolis, Švogetis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo-

i

i

1 rius A. Masalskis, Tel. Boulevard*
4139.- . ’ ■ .

■■■■■ ■5T

Undėrtaking Co.
P. B. Hadley Lic. * 

Koplyčia dykai , 
710 West. 18th Street

Tel Canal 3161
•r» * * ‘ • •

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th> St.

Telefonai 
BouJtVard 5^03 

Boulęvard 8413 

1327 So. 49tb Ct.

* Telefonas 
ęjeeno, 37H

>4

■v'

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IIV 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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 

Seredoj ir Pėtnyčioj nno 9 iki 6

J. Lųlevičiusi
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 

756 West 35th St. 
kampas Halstcd St.

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

■ ■ O"... —! ' ■ ’

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

A A SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidutmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

and Clark Sis.

j, -* o * *
Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
46491 S. Ashland Avė.

kampas 47 St. 
Tel. Boulevard 6487

Lietuviai Gydytojai

Daktaras
Kapitonas

Specialistas
NEŽIŪRINT

iš' ’
+ fe

l
’i■i WISSIG, k *—t___L

.• L •

t
>

1’4

Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 

J miestelių dalyse. Mo- 
. derniška koplyčia 

veltui.
■k 3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
^TeL Victory 1115

t

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

Tel, Calpmet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo* 6- iki 9 valandos vakare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ^IR MOTERU , 
_______TNT KAIPUtSlSENCJHSIOS ir "NEIŠGYDOMUS JOS YRA ; 
ŠpėcialiŽkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų' ir pjiiles, užnuodijimų, 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaųsiųus, ? skalus* 
mus nugaroje, kosėjimų, 6s skaudėjimų ir paslaptingas.ligas; 

ateikite čia ir permtikpiikite, kų 
_ _____ ____ _________ oja per daugeli meta. <ir : iigydiJ 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 4 
nuo 10 ryte iki 1 vaL ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo410 ■ ryt. iki 1 v. . 
4200 West 26 SL, kampas Keeler Ave^ , Tel.)Crawford 6578 <

U

įįfflįį

. Laidotu vesit patarnau-
Ir ju '* geriait ’ ir pigiau,
|r; .negu kiti todėl, ^ao 

priklausau prie gra- 
bų išdirbystės. i

f * OFISAS:
f, 668 « W. ,.18th41 Street

‘ < 'Tįl.vGanal 6174
SKYRIUS:

3238 S. Halsted *>SL 
F . Tel. Viciory 4088

. ■ _ * ;....* . .. .................. ...

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:;

. nuo<9* iki| ll cvąląndaį ryte; 
nuo 6 Jki| 8. valandai vakare 

apart1 Šventadienio' ir ketvirtadienio. .

Įvairųg Gydytojai

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręa gydytojai, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo įtaigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Rąy it kitokius elektros 
prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki' 7:30 vali vakare 

Tel. Canal 3110“ 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10, iki 12 vai., ryte, npo. 2 įki 4 
jvaL po> pietų ir .'nuo 7 iki1 8:30 vaL 
vakaro^* Nedėl? nno L0 įki l2 v. dieną

Pbone ' Midwayi *‘288Dp

st.

Cor. Wasbini
Ofiso Te

Namą Tel. Hydt Park 3395

JOHN B. BORMN
(John Bagdžiunaa Botden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2U7 
Tęlepbone Randolpb 6727 

Vakarais 2151 VV. 22nd St. nuo 6-^
Telepbope Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. TeJ, Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS-

29 S. La Saite St Room 780 
TęL Central 6890 VaL 9^4 
Rezidencija 6158 S.. Talman Ąv.

TeL Prospect 8525
1 ————— Ų ■■■■■■■■

Paul M. Adomaitis
* Advokatas
Ofisas vidunniestyj* ,į 

Room 2414
; One NorthiLa Saite Bldg,

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464, South Halsted Street ,

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
f npo* 6 iki 8 vai, vakarė.
Rez. 3201 South Wallace Street.

DR. G. L: MADGE
DANTISTAS

4930 W. 13th St. . Tel. Cicero 49 
’ Dėlei eiinklų laikų, kainos nuvirintos ' *

Sldabrd Filliniral _________________ '■—. »2.00
-............   2.00

_________  0.00 
$UJ)O už dantį 

ir auri,

ParccŲruio Piningai
Auksinės Crowna _
Biidgo —'.----------------...
Platės  $20.00

Traukimas be skausmo

Ofiso TeL State' 
, , ... ...... . .... ,

JOSEPH f. GMSa
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So» Rockivell Sįr 
TęL Republic 9721 K >

*<8
.'■U'**.!

) - ‘ '. A



Tarp Chicagos 
Lietuvių

wanuw»a<ww> iuwinn^'ri*iu ■ <>■■■*

—■—į visų kitų užpakaly. Taip bent 
ii vedėjas rekomendavo. Bet

US tokia rekomendacija kunigui 
nepatiko, matomai, hes jis pats 
pasako: perstatė mane kaip

nūdienis, yas. 23, 1931

visų kitų i 
j j vedėjas 
tokia i 
nepatiko, matomai, 
pasako: perstatė s 
stovintį užpakaly visų komite
tų, kas mažai reiškia, nežiūrint 
kur mane statysit, vienok vi-

siūbavo” ir dar apie porą lie
tuviškų gražių dainelių. Gro
jo ii- kartu dainavo, o daugelis 
iš svečių jiems gelbėjo pritar
dami ir greit susidarė ktiip ir

AČiu šeimininkėms
mes linksminomės

Lankėsi Baltgudžiųjaais rcikalais -tul.itc kreiptis .
mane. •* ,ir Ukrainiečių 

veikėjai "

sėdi čia■ * * •

Pereitą šeštadienį “Naujie
nų“ redakcijoj lankėsi Dr. Vo- 
lodymir Kisįlevsky, vienas iš 
“Ukraina“ ' redaktorių, D-ro 
Sinienovičiaus bendradarbis ir 
giminaitis (Dr. Simenovičius

Pas mus vis kalbama 
patriotiškumą, tautišku- 

Kas jie tokie?' Tai negy- 
daiktas, tai tuščias keva- 
be branduolio. Tik tikėji- 

yra tas gyvas- grūdas,

kary j Albazy, Baltgudžių vei
kėjas -C.hicagoje. Su jais sy
kiu buvo p. J. J. Voronko.

Dr. Kisih'vsky, yrą
Mrs. Olenos Kisilevska

sūnūs 
kuri 

yra senatorė Lenkijos senate 
ir atstovauja Galicijos Ukrai
ną.

Svečių apsilankymo tikslas 
buvo pasitarti dėl bendro vei
kimo prof. M. Biržiškai priim
ti. Ukrainiečiai turi Cbicagos 
Ukrainiečių^ Draugijų Susivie
nijimą, į kurį įeina 48 draugi
jos.

Jonas Mažonaitis 
paleistas

Mums praneša, kad Jonas 
Mažonaitis, kurs pereito vasa
rio 16 <1. nušovė savo žmoną 
Oną Mažonaitienę, tapo palei
stas iš kalėjimo giminėms už
stačius bondsą ligi teismo. Ma
žonaitis paleistas vasario 20 
dieną ir savo žmonos laidotu
vėse dalyvavo jau nebe kaip 
kalinys, bet kaip laisvas, ir i 
kapines atvažiavo ne su 
cija. .bet su giminėmis.

poli

Matomai ir Dr. Rakausko 
kalba nelabai tepatiko, nes pa
sakė: 
apie 
mą. 
va s 
las, 
mas
kurs suteikia tam tuščiam ke
valui gyvybę... /

Toliau dvi panelės Nąusėdai- 
tes ir kita, nepažinau, sudai-- 
navo porą duetų, tinkamų va
karo nuotaikai, bet viena dai
nele — žemaičio kompozicija 
buvo vietomis pamainyta kitais 
žodžiais. Kur taria “Vilniaus 
kalneliai, sveikinam©, jus, puoš
kit narsuoliams tinkamus ka
pus”, buvo . tariama “Ruoškit 
Lietuvai tinkamus veikėjus.”

Toliau kalbėjo buvęs “Vy
ties” redaktorius p. Zdankus. 
Atrodė, ne kaip *kalba, o dar 
ir tokią nedėkingą temą pasi
ėmęs, būtent papos Leono XIII 
encykliką, išleistą-buk tai “dar
bui reguliuoti”. Pasak Zdan- 
kaus ar papos, kad’visi darbi
ninkai ir darbdaviai imtų stu
dijuoti tą encykliką, tai, girdi, 
bptų visas bedarbės klausimas 
išrištas, 
•__ v •jau sesi 
bo. Mat 
jo...

Galop 
“Vyties”
minskas. Tai dar visai jaunas 
vaikinas, bet gabus oratorius, 
turi iškalbą, turtingą "vaizdais. 
Nors dėl vėlaus laiko turėjo 
trumpinti, tačiau pasakė dau
giau, kaip visi pirmieji krūvon 
sudėjus, Prieš skirdamies dar 
pagiedojom Lietuvos himną.

žinius.

bendras choras, kurio buvo la
bai malonu klausytis. Maciau, 
kad daugelis iš musų net už
miršo apie tai, kad
pat prie stalo ir nori valgyti. 
Už tokį suteikimą mums “pep” 
garbė priklauso smuikoriui J. 
Naudžiumi! ir jo pagelbinim 
kams. Reikia pasakyti, kad 
J. Naii'džiuhas yra minėto kliu
bo finansų raštininkas, / be to 
geras ir prityręs smu i korius, 

dar kad kas nori, tai jis ga- 
ir prie muzikos padainuoti,.

o

ir aš atsi
kalbėto j u 
Petraitis, 
pasisakė, 

ir dainos 
nežinąs iš

and Atlantic Photo](Pači flO

MERCEDES GLEITZE 
australietė plaukikė, plaukimo 
konteste padarius rekordą. Ji 
plaukė 48 valandas ir 15 mi
nučių.. " , . ? '<

North Side
Dar vienas Lietuvos Nepriklau

somybės apvaikščiojimas

Tas dalykas įvyko lietuvių 
parapinėj svetainėj, vasario 18 
d. vakare, po pelenų ceremoni
jų. Kai nuvykau į prakalbas, 
žiūriu ir žmonės pradėjo eit iš 
bažnyčios lauk.

Susitikęs jauną vyruką žiū
riu, kakta suodina. Pamaniau, 
kas nors per neatsargumą 
grybžtelėjo per pirmagalį ir iš- 
suodino, bet žiūriu, ir daugiau 
suodinų, net ir panelių nema
žai su išmurzintomis kaktomis, 
o kitos net matyt didžiuojasi 
tuo, kad murzinos. Ilgai nega
lėjau surasti priežasties, delko 
tie žmonės yra suodini, su 
štempeliais kaktose.

Tie štempeliuotieji į prakal
bas jau nėjo, bet traukė sta
čiai namo. Nuėjus į svetainę, 
žmonių maža, apie kokius 10 
vaikų triukšmauja, nelyginant 
papūgų krautuvė. Prasidėjo va
karo programa. Visos progra
mos aiškintoju ir vedėju buvo 
koks nors parapijos viršinin
kas; paaiškino, kad bus rodo
mi 'krutomieji paveikslai iŠ ko
vų laikotarpio! Klaipėdą vaduo- 
jant. • 7 •”

Paveikslų rodymas ir suda
rė vakaro tikslą ir tinkamą 
nuotaiką. Paveiksluose jnatyti 
ir'senų mums pažįstamų, kaip 
kapitonas Darius, Martus; 
Ivaškevičius iš South Bostąno 
nors man nepažįstamas,. bet 
paveiksle matyt daug kalba įr 
kaip * vedėjas aiškino, aukavęs 
Klaipėdos reikalams milijonus 
($100, krlriuos tada iškeltus į 
vokiškas markes, gavosi mili
jonas markių. — Red.). Taip 
gi parodė chicagiečiams žino
mą Juozą Pronskų, buvusį tuo
met Klaipėdos lietuvių spaudos 
vedėju. Toliau vakaro 'vedėjas 
paragino pagiedoti Lietuvos 
himną ir po to perstatė kalbė
ti Dr. Rakauską. Daktaras kal
bėjo apie patriotizmą, tautiš
kumą ir dvasiškus reikalus. 
Pagaliau buvo perstatytas vie
tos kunigas, kaip 2. 
globėjas, 
reikalų 
mite to

o dabar sakosi ir pats 
mėnesiai esąs be dar- 
nė encyklika negelbė-

kalbėjo ir dabartinis
redaktorius, pz Ka-

Brigįiton Park
Apie buvusį piliečių bankietą 

Bridgeporte, Lietuvių
. Auditorijoje

Svečių prakalbos
Jau buvom beveik įpusėję 

valgyti, kaip pirmininkas pri
taikintu kalbos tonu atsistojęs 
prabilo į vakarieniautojus, kad 
jis norįs kai kuriuos iŠ paties 
kliubo narių ir svečių prašyti 
išreikšti savo nuomonę ir visų 
pirma pristatė mane, bet ka
dangi aš buvau vienas to ban- 
kieto komisijos narys, tai, . ži
noma, reikėjo darbuotis, o dar 
ir spyčių pasakyti, tai man ro
dėsi lyg ir perdaug 
sakiau. Antruoju 
pakviesta Povilas 
bridgeportietis. Jis 
kad jį ta muzika 
taip sužavėjo, kad
kurio galo savo kalbą pradėti. 
Nežiūrint to jis kalbėjo ne vi
sai trumpai ir daug gerų daly
kų savo kalboj palietė, Baig
damas ragino rašytis į kliubą 
ir pats pareiškė norą būti kliu
bo nariu, nes jau anksčiau sau 
ir savo moterei išpildė įstoji
mo aplikaciją. Teko nugirsti, 
kad p. Petraitis gražiai esą 
kalba ir yra gražus žmogus, 
tai nugirdau ne iš moteries, 
bet iš vyro. Jeigu bus leista, 
tai dar pridėsiu ir savo grožį, 
kad pz Petraitis turi ir gražią 
moterį, o jo moteris turi rodos 
dvi jaunas gražias dar nevedu
sias sesutes ir visi kartu su 
motina gyvena gražtamę nuo
savame namuke, adresu 3228 
S. Union Avė.

barti ir apie tai, dėlko .' mes 
turim, “broliai ir sesutės, švies
tis ir organizuotis”, sake jis.

Pasibaigus kalboms pirminin
kas padėkojo kalbėtojams ir 
atsilankiusiems ir mes gryžom 
vėl ton , svetainėn, kur mus 
laukė muzikantai, šokiai ir 
ne visai tikri gėrimai. Čia jau 
ir,musų ponas Perry padėjo 
savo dvįdešimkę ant baro kad 
mums^ nebūtų taip “dry”. Ne
atsiliko ir, p. J. Eiringis, vie
nas kliubo organizatorius ir 
biznierius; jis irgi padėjo sa
vo penkinę ir. buvo paimta vie
ton kontribucijos, už tai, kad 
jis neturi laiko ir retai pasiro
do kliubiečių tarpe. Taip pat 
ne mažai “nukentėjo” ir Jonas 
Aleksandravičius ir .kiti, ir gal 
kliubui dėlto liks keli doleriai 
pelno, -z

IIIWW

Kuomet
ir tarpusavini šnekučiavom, tai 
tuo tarpu musų gaspadinės tu- 
tėjo daug darbo kob viską su
tvarkė. Gaspadinių sąstatas bu
vo toks: M. Tvėrionienė ir M. 
Jusienė; pagelbininkės — dvi 
-panelės sesutės Palsuskiutės, 
Mrs. T. Tv'ęrionienė, Mrs. Pal- 
suskienė ir panelė ■ Petravičiū
te. Už pasidarbavimą vardan 
kliubo sakau>/ visoms Širdingą 
ačiū Anton Jysitis

Cicero

\ Jungtuvės ,
Sako, kalnas su kalnu 

$eina, o žmogus’; su žmogum 
taį visuomet. Tas atsitiko ir

nesu

su AieKsanciru rerkum ir ura- 
sila Arlauskiene, kurie susi
jungė neatmezgamu mazgu ir 
dabar linksmai gyvena ant 338 
Šo. Kilder ave^ , (•

Petkus senas Chicagos pilie
tis, linksmo budo žmogus, jau 
augęs, vienok atrodo visada 
linksmas ir taip buvo visą gy
venimą. Vąrgor skurdo po kitų 
pastoge ir jau buvo nuspren
dęs pasilikti vienas, kaip yra 
sakoma, su vainikėliu nesiskir- 

' a ■ . i ’

ti, bet tai neišsipildė, ačiū Gra
sildai. šiandien Aleksas jaučia
si kaip kitame sviete. Gyvena 
savistoviai* ' turi gražius na
mus, o namuose tvarką, įvai
rumą. Tai - žnįogaus laimė. •

Ponią' Arląuskiėne, Kairio 
pusseserė, * atvažiavus iš Ke-_ 
vanės,' kame ji išgyveno apie 
25 metus, buvo visų, gerbiama

; , -'./į,-.- ■ -■ ' ‘ ' - - _ - • -j-] t

MADOS MADOS MADOS
■ i ■ '' ... - š... ’

kaip padori rųotėris, bet nela
boji mirtis viską suardo ir ji 
buvt> priversta apleisti senąją 
buveinę, Ir gerai padare.

Buvęs senbernis.

Specialistas gydyme chronišką ir nauju U 
rų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikra liga ir jei aš apsi» 
imsiu jus gydyti, sveikata jums eugryS. Ei. 
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino l&egzaminavimo—kas jums

Dr. J. E. ZarembaE. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., jietoli State 

Kambarys- 1016 
Imkit elevatorių

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

lioj nuo 10'ryto iki 1 po pietų

St.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visas reikalas per 

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

CHICAGO 
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam MortgeČius ir Bonu. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viskį vertingą. 
Padarom davemastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

CL ASS1F1E0 ADS
i Educational 

____________ M oky klos 
MOKYKIS BARBERYST1S 

AMATO.
“ ' t /

Dienomis ar vakarais. Del Infor
macijų šauk aiha rašyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLĘGE. 

672 West Madison Street.

CzREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

fcramatlkos, alntaksJs. aritmetikos, 
knyjrvedystės. stenografijos, ir kitų 
mokslo Šaką. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai neitai užbaigiama 
□radinį mokslą i devynis mėnesius; 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsiraftytt Šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnal Ir 
Ąsose mokslo lakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. HA.

flnanciai v 
FinanBai-Paskolo*

PINIGAI
Me* skolinam nao $50 iki $800 

Nelmam komiso 
NuoilmtU mokamas ant .neilmokito* 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
z Po valstijos prieiHara 

3804 S. Kedzie Avė.

Business Service

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogas 
vsokios rašies, bile kada it bile kut. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausį darbą mieste. Kedzie 8463. k

Vargas neturint savo svetainės
American Lithuanian Citi- 

zens Club metinis bankietas 
buvo subatoj, vasario 7 d., Lie
tuvių Auditorijos abiejose ma
žosiose svetainėse. Bėda mums 
Brighton parkiečiams, kad mes 
čia ant vietos neturime tinka
mos svetainės dėl parengimo 
bankietų ir panašių tokių pa
silinksminimų, kuriuose x reikia 
duoti valgiai. • O turėti paren
gimą ne toj apielinkėj, kurioje 
draugija gyvuoja, tai vieton 
pelno galima tik nuostolius;ap
turėti, nes draugijos nariai ir 
rėmėjai kartais negali skait
lingai atsilankyti.

Kaip dėl " viršminėto kliubo 
bankieto, tai perdaug skųstis 
negalima.' Galima sakyti kaip 
medžiagišku, taip ir morališku 
žvilgsniais nusisekė neblogai, 
tai yra su nariais ir kliubo rė
mėjais žmonių buvo beveik pil
na mažoji auditoriją. 4 :•>

Prisirašė 26 nauji nariai; - r * • > ■ j ,
Kadangi pagal kliubo pirmeš- 

njį nutarimą-laike, bankieto pri
imti naujuš narius nup 16 iki 
40 metų be įstojimą mokestięs,- 
tai tokių ypatų, kurie pareiškė 
norą ir išpildė įstojimo aplika
cijas, radosi net apie 26, įskai
tant ir moteris.

Vienoj svetainėj buvo muzi
ka, šokiai ir gėrimai, o antroj 
duodama valgymai. Jau buvo 
apie 10 vai. vakaro kaip 
gusius šokėjus gerb. 
pirmininkas Steponas 
nas pakvie.tė 
siems einant

Politikierio komplimentai 
lietuviams

Trečiu kalbėtoju buvo dar 
jaunas žmogus, bet senas kliu
bo darbuotojas ir Vienas kliu
bo organizatorių, tai Joseph 
Wingel. Jis visuomet, galima 
sakyti, atsidavęs su kunu ir 
dūšia politikai ii’ kaip kalba 
apie politiką, tai yra ko pasi
klausyti. Taip buvo ir dabar. 
Jis kalbėjo apie rinkimus į val
diškas vietas ir baigdamas sa
vo Vieton pastatė vieną sve
timtautį, kurį kartu atsivežė, 
būtent p. Perry, 12 wardo ko- 
mitmeną nuo National Repub- 
licah partijos. Jis kalbėjo labai 
rimtai ir* faktais įrodė, kad 
tose apielinkėse, kur lietuviai 
apsigyvena, ten žemės'' ir iia^ 
mų kainos labai greit pakyla 
ir nemažai' buvo tokių lietuvių, 
khrie pįgiąi pirko ir brangiai 
pardavė. Be to jis pareiškė lie
tuviams pagarbą t už tai, kad 
šie myli organizaciją ir orga
nizacijos eina viešumon, reng
damos įvairius vakarus ir pra
kalbas. Baigdamas apgailesta
vo, kad nemokąs lietuvių kal
bos ir negalįs ^lietųyiŠfcom mui
tini . pasidalinti < su - čia esan
čiais. ’ ’ 
... ,J. J Svieskimes ir 
* ’■

Penktas i^ 
jo taipgi 
zatorių ir

JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

A ■' e' '' ■ ; j :; ' '■
■'.■i: 'r •- ■'

Marąuette Park :
TUBUCIOAPTIEKA

' 2832 W. 63rd St.
•i1’" .

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ
‘2608 W. 47th St.

Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B?.OS. CORP.

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

Kai jums' reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
pa ‘‘ 
skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
j artimiausi atstovą.

“classified”

Kam Būti Be Darbo?
IŠMOKITE SIUVAMOS MASINOS OPE-. 
RAVIMĄ. Puikus Darbas Del Moterų.
Ima tik trumpą laiką 4^^
Išmokti. ~__ i
Praktiškos, pamokoj. jrMk
Mes padedam, gauti dar? • Z*VL/r\ 
bą. Atsišaukite tuojaus. iA

Jos. F. Kasnlcka, ’ 
Principalas

MASTER SCHOOL'
100 N. STATE ST., . 10TH FLOOR

Gerai ’ moką.

Pigiau su . Šiuo skelbimu J\\

■ 1 .

.... •

. . Z
j. 7 ’

*

« . A
——A

kliubo
Tverio-

r dvasiškus reikalus, siems einant prie valgiais ap- 
i buvo perstatytas vie- krautų stalų, muzika po vado- 
ugas, kaip labdarybės vyste Juozo Naudžiuno lydėjo 
, šelpimo ir bedarbių linksmu maršu. Kada jau su
tvarkyto jas ir viso ko- sėdom, tai muzika baigus mar- 
komandierius, stovintis šą užtraukė “Ant kalno karklai

šelpimo ir L 
tvarkytojas ir viso

Švieskimės ir j organizuokimės

Penktas \ ir pa'sjkutinis kalbė
jo taipgi vienas kliubo organi
zatorių ir per daug metų bu
vęs pirmininku, Jonas Alek
sandravičius. Tai, rodos, musų 
Jonui jau tyrėjo*, būti visa kal
bai medžiaga pirmesnių kalbė
tojų išsemta ir jau manėm, 
tikrai jis neturės ką pasakyti, 
bet mes, apsirikom: jąm nerei
kėjo kitų kalbas kartoti. ir vie
ną trumpą kalbą jis pasakė 

antrą lietuviškaiangliškai
ir abiejų jo kalbų buvo žiu 
geidu klausytis,- nes kiti kalbė 
tojai to nepasakė. Jo kalba bu 
vo apie' kliubo praeitį ir da

JOSEPR > VIUMAS 
’V NAMŲ STATYMO ; 

'KONTRAKTORIUS^

PILDOME' 
INCOMĘ f 
TAX 
BLANKAS

Raštyne į atdara kas 
dien nuo 
vakaro. Sekmadie
niais nuo 9—-1 vai

Naujienos..

„ i

j

Tinka bile, progai, ir išsporto272^5 Naujoviškos 
materijos. ’ " j, x -
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi, 36, 38 ir 40 colių per kratinę.

. . ■ ' . .. ... •.• ’
Norint gauti vieną ar dau* 

giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba pridubti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai į pąrašy^i yaavo vardą, pk^( 
Vardę ir adresą/ Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma: prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus„ reikia adresuoti:

r--------------- ;■■■■> —------------------------------- ■ ■ . . !

NAUJIENOS Pattren Dept •
-1739 S. Halsted St., Chicago, ^1.

Čia įdedu 15 centų ir prašau at- 
1 . '1 

siųsti man pavyzdį No _____________
f ' « ■ » .*■* -Z . * j

Mįėtos ............ . .......... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

So. Halsted St,Chicago, III
(Miestas it valst.)

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREĘT

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooievelt Rd,■ 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, DLL.
V# ( \ \ Į. -Ą,

M**

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

Boulevard 6620 Rea. Yardi 4401
NORKUS & CO.

Perkrauitom rakandus, pianus ir vi
sokiu* biznius, taipsri ii miesto 1 
miestą. Teisingas patarnavimas. 
T 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 VlEr 
NĄ DOLERI pigiau negu kitur. 
BLACK BAND anglys tonds .... $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.
5332 So. Long Avė.

Rekailingi agentai

Help Wanted—Malė 
Darbininką reikia

REIKALINGAS suaugęs vyras dirbti 
už porterį, gera mokestis. 4909 W, 14 
St.*» Cicero.

For ^Rent
PASIRENDUOJA 4 kambarių cot- 

tage, 2 porčiai, maudyne, gasas ir 1 ka
ro garadžas. $22 į mėnesį. 4748 So. 
Central Avė. Normai 8011.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimai

PARSIDUODA 400 akrų dear far- 
ma Wisconsine, Jackson County, netoli 
Black River Falls miesto, arba renda- 
voti, ar ant pusės dirbti. Juoda žemė, 
lengva gyventi, budinkai geri/ Galima 
gauti ilgą lysą.

Atsišauk,
\ 5713 S. Ashland Avė., arba 

Telefonuokite Republic 2782

Real Estate For Sale
• . Namai-žomč Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nčra skinamo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mongagt 
ir panipinam 1 ir 2nd mongage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafavette 0455

DABAR YRA PROGA IR GERIAU
SIAS LAKAS PIRKTI REAL ESTATE 

UŽ JŪSŲ PAČIŲ KAINĄ

BUK NEPRIKLAUSOMAS IR 
z -f TURĖK SAVO NAMĄ 

■s Real Estate kainos pradeda kilti aag- 
štya.

Niekad nebebus kitos progos pirkti 
už tokias žemas kainas.

Tik, $100.00 cash tereikia, 
kad napirkti 2 augltų marinį namą 

arti 37 ir Halsted gatvių,
2 flatai

Likusius po $30.00 į mėnesį.
Mes taipgi turime 18 kitų nuosavy

bių gerose apielinkėse ir priemiesčiuose, 
kurias galima pirkti su $100.00 {mo
kėjimu, likusius gi kaip rendą.

Ateikite a^ rašykite dėl sąrašo.

FRANK J. PETRU 
1443 W. 18th,.Street

0806




