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Augšč. J. V.Teismas patvirti
no 18 Amendmento galiojiimą 

• »

Atmetė Federalinio teisėjo Clarko nuo
sprendį, kad prohibicijos amendmentas 
negaliojus, nes netiksliai buvęs ratifi
kuotas

WASHINGTON, vas. 24. ~- 
Augščiausias Jungtinių Valsty
bių Teismas išsprendė, kad 
Aštuonioliktasis konstitucijos 
amendmentas yra teisėtai pri
imtas ir pasilieka galioje.

Prieš kiek Paikio federalinis 
New Jersey teisėjas William 
Clark vienojo byloj dėl prohi- 
bicijos įstatymo laužymo iš
sprendė, kad Aštuonioliktasis 
amendmentas negalioja, kadan
gi jis nebuvo kaip reikiant ra-

Sukilimui nuraminti 
Cerro atsižada kan- 
didatuot į prezid.

Ijaikinasis Peruvijos preziden
tas panaikina projektuotus 
.rinkimus ir paskelbia Steigia, 
mojo Seimo sušaukimą

LIMA, Peruvija, vas. 24. — 
Norėdamas nuraminti sukilė
lius, užėmusius Areąuipą, ant
rą svarbiausi respublikos mies
tą, provizorinis ^prezidentas 
pulk. Sancheą Cerro įleido ma
nifestą armijai, kunuo jis at
sižada kandidatuoti į krašto 
prezidentus. Jis taip pat išlei
do dekretą, kuriuo anuliuojami 
projektuoti visuotiniai rinki
mai ir paskelbiami rinkimai į 
Steigamąjį šerną, kuris turės 
organizuoti provizorinę val
džią, sutaisyti naują krašto 

konstitucijų. priimti visuotinių 
ir v iot ii rinkimų įstatymus ir 

tifikuotas. Teisėjas Clark sakė, 
kad amendmentas tik tada bu
tų galiojęs, jeigu jis pirma bu
tų buvęs pateiktas valstijų 
konvencijoms patvirtinti, o ne 
valstijų legislaturoms.

Fedcraliniam teisėjui Clarkui 
padarius tokį sprendimą, vy
riausybė apeliavo i Aukščiausią 
Jungtinių Valstybių teismą, ir 
pastarasis dabar amendmento 
teisėtumą patvirtino.

savoMotiną užmušė 
dukterį; pati nusižudė

■ I

Ncw Bruns-
Vienuosė na-

MONCTON 
wick, vas. 24 
muose čia rado negyvą mote
riškę, Mrs. Spragile, 45, ir jos 
dukterį, 14 metų amžiaus. Duk
tė buvo kirvio smūgiu užmuš
ta, o motina skerdžiamu peiliu 
papiauta.

Gydytojai nustatė, 'kad moti
na, matyt gavus staigų proto 
pamišimų, nužudė dukterį, pas
kui pati nusižudė.

Karūna ne mano, ne
galiu jos atsižadėti, 

sako Alfonsas
MADRIDAS, Ispanija, vas. 

24.—Pasikalbėjime su Chicago 
Tribūne korespondentu, kara-
liūs Alfonsas pasakė, kad lpasakytos Philadelphijoje kal-l8^119. Kandidačių į didžiausias reiškia 
panijos karūna nesanti jo nuo- Įb()S.__________  ___________ [moteris žurnalo skaitytojai no-1

[Atlantic and Pacific Photo]

Madride, Ispanijos sostinėj. — Raitelių sargyba ties karaliaus Alfonso rūmais, pastatyta ginti 
valdovą ir. jo sostą'.nuo pavaldinių*puolimo.

——1 1 "J 1 1 i i,,n mil’rl ! i   I, -I

Smarkios audros <Cicili- 
joj; žmonių žuvoWashingtonas bene 

susilauks .naujo Ita
lų protesto

Del Mussolįni “garbės” užgavi- 
mo, De Martino tyrinėja 
O’Briano kalbą Brooklyne

NEW YORKAS,' vas. 24. — 
Italijos ambasadorius Washing- 
tone, De Martino, formaliai pa
prašė generalinį italų 'konsulą 
New Yorke, kad jis suteiktų 
jam smulkmeningų žinių 'apie 
generalinio. Jungtinių' ValštybnJ 
prokuroro asistento, Mr. O’Bria-' 
no, kalbą,, jo pasakytą praeitą 
šeštadienį Broklyno Union 
League klube, kuria Mr. 
O’Brian buk užgavęs premjerą 
Mussolinį. .

Galimąs tad daiktas ,kad Ita-i 
lijos vyriausybė vėl protestuos,! 
kaip kad dėl maj. gen. Butlerio !

PALfcRMO, Sicilija, vas. 24, 
—Smarkios audros, kurios per 
dvi dienas siautė Sicilijoje, 
šiandie vėl atsinaujino. Audros 
padarė daug žalos, taipjau, 
kiek žinomą, ' keturi asmenys 
žuvo, Scillato akveduktui pra
trukus, Palcrmos miestas liko 
beveik be vandens. 

, ------ r----- —— .
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Dvylika didžiausių, 
Jar gyvų, Ameri

kos moterų
NEW YORKAS, vas. 24. — 

Good Housekeeping žurnalas 
padarė savo skaitytojuose an- 
kietą: Kurios yra dvylika di
džiausių dar gyvenančių Ameri- 

|kos moterų?
Ankieta tęsėsi keturis mene-<

Bolševikai šiandie 
Rusijos žmones mai- 
' tina “kalorijomis’

Kas per paukštis tos “kalori
jos”, mažti kas žino, bet so
vietų spauda daug apie jas 
kalba

24. — 
taip Vos-

BERLYNAS, vas 
“Maskvos kalorija”, — 
sische Zeitung korespondentas 
Maskvoje, W. Stein, pavardija 
savo eilinę korespondenciją.

“Kalorija”-,- pats madingiau
sias dabar žodis Maskvoje.

Per metų metus bolševikai 
žmones penėjo skaitmenimis, 
statistika, planais ir diagra
momis. Dabar jie juos pepi ka
lorijomis. Šiandie visur apie 
kalorijas tik ir kalba', nor^ ma
ža kas žino, ką tas gudrus žo-

Sovietų valdžia žadėjo mais-

Eksportas grudų iš so
vietų Rusijos

MASKVA,, vas. 24. —Oficia
liomis žiniomis, 1930 metais iš 
sovietų Rusijos buvo išvežta 
4,846,024 metr. tonai (apie; 
178,8003,000 bušelių) grudų. 
Tas eksportas sovietų valdžiai 
davė daugiau kaip 207 milijo
nus rublių.

Peruvijoj gali kilti 
pilietinis karas

Ištikimi provizorinės valdžios 
karininkai siunčia sukilimo 
vadams ultimatumų »

LIMA, Peruvija, vas. 24. — 
šimtas augštų Limos garnizo
no karininkų savo mitinge Ka
rininkų Klube nutarė pasiųsti į 
Areąuipą delegaciją, kad ban
dytų su sukilėlių vadais daryti 
paliaubas. Delegacija ūmai iš
lėks į Areųuipą aeroplanu.

Jeigu derybos nepavyktų, tai 
reikštų pilietinį karą Peruvijo- 
je.

Tuo tarpu vyriausybė siunčia 
vieną karo laivą į Mollendo, kad 
tą miestą, kuris yra Areųuipos 
uostas, užblokuotų.

Paraguajoje kilo po 
litinis darbininkų 

streikas
ASUNCION, Paraguaja, vas. 

24. —Darbininkų vadai paskel
bė visuotipį. streiką, ręikalaucla- 
mį kadbrMtų nuimta; pa
dėtis, kurį vyriausybe paskel
bė, bijodama neramumų kraš
te. Darbininkai taip pat rei
kalauja, kad t butų paleisti visi 
politiniai kaliniai.

Komunistams paskleidus ir 
išlipdžius savo manifestus, vy
riausybė išleido dekretą, kuriuo 

unijos \vkv\duoja-) 
mos. Jų centrą

Thompsonas lai
mėjo nominaciją

Vakar įvykusiuose kandidatų 
nominavimuose (primary e|ec- 
tions) Chicagos mėras William 
Hale Thompson buvo vėl į tą 
vietą nominuotas.

Teisėjas Lyle, svarbiausias 
Thompsono oponentas tuo pa* 
čiu republikonų tikietu,. kurį 
ypačiai rėmė Chicago Tribūne, 
prakišo.

Trečias republikonų asptrąn- 
tąs į merus, aldermanas Albert, 
gavo mažiau balsų ir už teigėją 
Lyle. v

2,200 precinktų (iš 2,987) 
Thompson ui davė 200,434 bal
sus; Lyle—164,680; Albertui— 
70,916.

Demokratai į merus testąte 
vieno asmens kandidatūrą, bu-' 
tent Cermako. Jis gavo apie 
285,000 balsų.

Tarptautinė kviečių 
konferencija Pa

ryžiuje
PARYČIUS, vas. 24.— Vakar 

Paryžiuje atsidarė tarptautinė 
kviečių konferencija. Joje da
lyvauja dvidešimt septynios val
stybės, priklausančios Taiitų 
Sąjungai, išskiriant Lietuvą, 
Portugaliją ir Albaniją.

Kėsinosi : prieš Vokieti- 
' ’jos prezidento Hin- • 

denbiirgo gyvbę?
BERLYNAS, vas. 24. —Pre

zidento rezidencijos priemenėj 
detektyvai "šiandie suėmė vie
ną vyrą, bedarbį Ąloizą Brollą, 
tykojusį, kaip manoma, prezi
dentą nužudyti. Pas suimtąjį 
^rado saujamą ginklą.
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Atmetė Federalinio teisėjo Clarko nuo
sprendį, kad prohibicijos amendmentas 
negaliojus, nes netiksliai buvęs ratifi
kuotas

WASHINGTON, vas. 24. — 
Augščiausias Jungtinių Valsty
bių Teismas išsprendė, kad 
Aštuonioliktasis konstitucijos 
amendmentas yra teisėtai pri
imtas ir pasilieka galioje.

Prieš kiek laiko federalinis 
New Jersey teisėjas William 
Clark vienoje byloj dėl prohi- 
bicijos įstatymo laužymo iš
sprendė, kad Aštuonioliktasis 
amendmentas negalioja, kadan
gi jis nebuvo kaip reikiant ra-

Sukilimui nuraminti 
Cerro atsižada kan- 

didatuot į prezid.
Laikinasis Peruvijos preziden

tas panaikina projektuotus 
rinkimus ir paskelbia Steigia
mojo Seimo 'sušaukimą

LIMA, Peruvija, vas. 24. — 
Norėdamas nuraminti sukilė
lius, užėmusius Areąuipą, ant
rą svarbiausi respublikos mies
tą, provizorinis ^prezidentas 
pulk. Sancheąi-Gęrro Išleido pja- 
nifestą armijai, kunuo jis at
sižada kandidatuoti į krašto 
prezidentus. Jis taip pat išlei
do dekretą, kuriuo anuliuojami 
projektuoti visuotiniai rinki
mai ir paskelbiami rinkimai į 
Steigamąjį šerną, kuris turės 
organizuoti provizorinę val
džią, sutaisyti naują krašto 
konstituciją, priimti visuotinių 
ir vietų rinkimų įstatymus ir 
nustatyti prezidento rinkimų 
laiką.

Manifeste armijai pulk. Cer
ro prašo kareivius nesileisti 
suvedžioti tiems, kurie “politi
ką pavertė verslu”, ir užtikrina, 
kad principai, kurie buvo nu
statyti praeitą vasarą, kai re
voliucija pastatė jį valdžion, 
bus įvykinti.

Tuo tarpu provizorinė vy- 
irausybė teberekrutuoja karei
vius tarnybai pietuose, kad at- 
steigtų ten tvarką. Veikia griež
ta cenzūra. Oficialus praneši
mai sako, kad sukilimo esanti 
paliesta vien Areųuipa.

Sako, visa pietų Peru
vija esanti sukilėlių 

rankosę
LA PAZ, Bolivija, vas. 24.— 

Atvykę čia iš Peruvijos kelei
viai sako, kad visa pietų Peru
vija’ esanti sukilėlių rankose. 
Pasak jų, sukilimas esąs gry
nai militarinis, siekiąs nuversti 
provizorinę pulk. Sanchez Cer
ro valdžią dėl to, kad ji* nevyk
danti praeitos revoliucijos pa
skelbto programo.

ŽORR
Chicagai ir apielinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Bendrai gražu, nors kiek de- 
besiuota'; nedidelė temperatū
ros atmaina; vadutiniai mainąs! 
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
xtarp 33° ir 39° F.

tifikuotas. Teisėjas Clark sakė, 
kad amendmentas tik tada bu
tų galiojęs, jeigu jis pirma bu
tų buvęs pateiktas valstijų 
konvencijoms patvirtinti, o ne 
valstijų legislaturoms.

Federaliniam teisėjui Clarkui 
padarius tokį sprendimą, vy
riausybė apeliavo į Aukščiausią 
Jungtinių Valstybių teismą, ir 
pastarasis dabar amendmento 
teisėtumą patvirtino.

Motiną užmušė savo 
dukterį; pati nusižudė

i 

New Bruns-
Vienuosė na-

MONCTON 
wick, vas. 24. 
muose čia rado negyvų mote
riškę, Mrs. Sprague, 45, ir jos 
dukterį, 14 metų amžiaus. Duk
tė buvo kirvio smūgio užmuš
ta, o motina skerdžiamu peiliu 
papiauta.

Gydytojai nustatė, 'kad moti
na, matyt gavus staigų proto 
pamišimą, nužudė dukterį, pas
kui pati nusižudė.

Karūna ne mano, ne
galiu jos atsižadėti, 

sako Alfonsas
MADRIDAS, Ispanija, vas. 

24.—Pasikalbėjime su Chicago 
Tribūne korespondentu, kara
lius Alfonsas pasakė, kad Is
panijos karūna nesanti jo nuo
savybė, dėlto jis neturįs teisės 
nei jos atsižadėti, nei bet kam 
atiduoti. Karūną jis gavęs 
kaip paveldėtojas ir esąs tik 
laikinis jos laikytojas.

“Padariau visa, ką galėda
mas,” pasakojo karalius kores
pondentui. “Norėčiau, kad val
džioj butų atstovaujami visi, ir 
respublikonai ,ir socialistai. 
Tuo tikslu norėjau atsižadėti 
visko, išskiriant karūną. Jos 
atsižadėti neturiu teisės, ji ne 
mano nuosavybė.;. Tamsta at
vykai, tikėdamas pamatyti čia 
revoliuciją. Revoliucijos Ispa
nijoje nėra. Visa1, ko mums 
reikia, tai ramumo. Pagaliau ir 
einame į ramumą, nors kelias 
į jį gali būt dar ilgas”.

Mirė Nellie Melba, gar- 
. si operos dainininkė
MELBURNAS, Australija, 

vas. 24. —Vakar mirė čia garsi 
savo laiku operos dainininkė, 
Nellie Melba, 71 metų mažiaus.’ 
Tikras jos vardas buvo Nellie 
Porter Mitchell.

Jungtinėse Valstybėse ji pir
mą kartą pasirodė Chicagojper 
pasaulinę parodą 1893 metais. 
Didžiojo karo metais ji buvo 
suteikta Britų ImlperijOs Damos 
titulą. Melba bUvo gimus Mel 
burne. 1 • ' '

Rado bombą ant Kubos 
prezidento rūmų stogo

HAVANA, Kuba, vas. 24. —. 
Vakar vakarą ant prezidento 
Machado rūmų stogo rado pa
dėtą bombą. Ryšy su tuo suim
ta keliolika darbininkų/ kurie
tą dieną ant stogo dirbo, *

_ ' [Atlantic and .Pacific Photo]

Madride, Ispanijos sostinėj. — Raitelių sargyba ties karaliaus Alfonso rūmais, pastatyta ginti 
valdovą ir jo sostą nuo pavaldinių'puolimo.

Washingtonas bene 
susilauks .naujo Ita

lų protesto

Del Mussolini “garbės” užgavi- 
mo, De Martino tyrinėja 
O’Briano kalbą Brooklyne

NEW YOBKAS; -vas. 24. — 
Italijos ambasadorius Washing^ 
tone, De Martino, formaliai pa
prašė generalinį italų konsulą 
New Yorke, kad jis suteiktų 
jam smulkmenirigų žinių 'apie 
generalinio t Jungtinių' Valstybių 
prokuroro asistento, Mr. O’Bria-' 
no, kalbą, jo pasakytą praeitą 
šeštadienį Broklyno Union 
League klube, kuria Mr. 
O’Brian buk užgavęs premjerą 
Mussolinį. ,

Galimas tad daiktas ,kad Ita
lijos vyriausybė vėl protestuos, 
kaip kad dėl maj. gen. Butlerio 
pasakytos Philadelphijoje kal
bos. ., ,

Italų antifašistai nori 
išprašydinti laukan , 

ambasadorių
Tuo tarpu.vietos antifašisti

nė italų spauda praneša, kad 
netrukus į Washingtoną išvyks 
tam tikra italų kilmės Ameri
kos piliečių delegacija prašyti 
Valstybės Sekretorių Stimso- 
ną, kad jis paprašytų Italijos 
vyriausybę , atšaukti iš W'a'sh- 
ingtono savo ambasadorių De 
Martino dėl to, kad jis užsiima 
aktinga fašizmo propaganda 
tarp Amerikos italų.

Apkarpo lenkų cinko 
pramonės darbininkų 

algas 7 nuoš.
VARŠUVA, vas. 24. —Len

kų vyriausybė pritarė, kad cin
ko pramonės darbininkų algos 
butų sumažintos 7 nuoš.

Robotnik, socialistų partijos 
orgėnas, pareiškia tačiau, kad 
algų sumažinimo , darbininkai 
nepriims.

Giessche Zinlt Kd., kurią kon
troliuoja Amerikos Hąrrimaną 
interesai, iš . karto norėjo nu
skelti algas 30 nuoš., tačiau tam 
pati vyriausybe pasipriešino.

---- -- ------—-
Juros žvejų streikas
SEATTLE, Wash., vas, 24.— 

Čia streikuoja apie 1,500 jūros 
žvejų. Streįkas kilo dėl to,, kad 
žvejojamų laivą savininkai, Už 
jų laivų naudojimą pareikąlavo 
25 nuoš. pagautos žuvies^ ,*lde- 
toj 20 nuoš., kaip ligšiol kad 
buvo,

Smalkios audros Cicili- 
joj; žmonių žuvo

PALERMO, Sicilija, vas. 24. 
—Smarkios audros, kurios per 
dvi dienas siautė Sicilijoje, 
šiandie vėl atsinaujino. Audros 
padarė daug žalos, 
kiek žinomą, 
žuvo, Scillato akvedųktui pra
trukus, Palcrmos miestas liko 
beveik be vandens.

( ----------- n---------- ------- . ...

Dvylika didžiausių, 
Jar gyvų, Ameri

kos moterų

7. taipjau, 
keturi asmenys

NEW YORKAS, vas. 24. — 
Good Housekeeping žurnalas 
padarė savo skaitytojuose an- 
kietą: Kurios' yra dvylika di
džiausių dar gyvenančių Ameri
kos moterų? ,.f

Ankieta tęsėsi keturis mėne
sius. Kandidačių į didžiausias 
moteris žurnalo skaitytojai no
minavo viso 2,786. Iš visų jų 
dabai* jury, galutiname sprenr 
dime, išrinko šias: •

Groce Abbott, federalinio vai
kų biuro* viršininkė. *

Jane Addams, pionierė socia
lios gerovės darbuose. .

Cecilia Beaux, menininkė, 
Amerikos Meno Federacijos, di
rektorius. '

Martha Berry, pietų kalnie
čių yaikų auklėjimo pionierė.

Willa Cather, apysakininke.
Carrie Chapman Catt, moterų 

teisių lygybės vadas ir darbuo
toja dėl tarptautinės taikos.

Grace Coolidge, buvusio prezi
dento žmona.

. Minnie Maddern Fiske, akto
rė.

Helen Keller, kurčia ir neregė 
lektorė ir rašytoja. •

Florence Rena Sabin, moks
lininke, vienintele- moteriške 
Nacionalinės Mokslo Akademi
jos narys. ,
/ Ernęstine Schumann^Heink, 
dainininkė.

Mary E>Woolley, Mount Ho- 
iyoke kolegijos pirmininkė per 
30 metų.

Sprendėjų komisijos (jury) 
nariai'buvo : Newton D. Bą- 
ker, Dr. Henry Van Dyke, 
Booth Tarkinglon, Otto Kahn 
ir Bruce Barton.

Kongresas valstybei pa
reina 811,000 dienoje ' z • ■ - —i—,■. •
WASHINGT6NAS, vas. 24. 

—Atstovų buto sekretoriaus r 
Pa’ge pranešimu, kiekviena’ kon- 
greso sesijos valanda valstybei 
pareina $1,400, arba, taikant 
aštuonių valandų- darbą, apie 
$11>000 dienoje/

Eksportas grudų iš so
vietų Rusijos

Bolševikai šiandie 
Rusijos žmones mai
tina “kalorijomis’

Kas per paukštis tos “kalori
jos”, maža kas žino, bet so
vietų spauda daug' apie jas 
kalba

BERLYNAS, vas. 24. — 
“Maskvos kalorija”, —taip Vos- 
sįsche Zeitung korespondentas 
Maskvoje, W. Stein, pavardija 
savo eilinę korespondenciją.

“KUloriją”-r- pats madingiau
sias dabar žodis Maskvoje.

Per metų metus bolševikai 
žmones penėjo skaitmenimis, 
štatistika, planais ir diagra
momis. Dabar jie juos pepi ka
lorijomis. šiandie visur apie 
kalorijas tik ir kalba’, norg ma
ža kas žino, ką tas gudrus žo
dis reiškia.

i Sovietų valdžia žadėjo mais-
padėtį pagerinti

“piatilietkos”
ir žmonės kantriai
Suprantamas dalykas,

per 
me-

to 
trečius 
tus, 
laukė.
kiaušiniai ir miltai pasiliks ir 
toliau vaikų privilegija. Sviesto 
taip pat nebus, bet žada’ dau
giau margarino. Pirmos kate
gorijos darbininkams žada 
truputį daugiau mėsos. Rieba
lai taipjau pasiliks pirmos ka
tegorijos privilegija. Drapanų 
ir avalinės taip pat nebus dau
giau, bet žada duoti daugiau 
muilo, kėrosino ir tabako.

Bendrai, rimtų pagerinimų 
nesitikima, bet sovietų spauda 
tikina, kad kalorijų kiekis bu
siąs padidintas 10 nuošimčių.

Nušovė streikuojančią 
kojinių darbininkę 

STROUDSBURg/ Pa., vas.
24. —Per streiką, kilusį čia 
Mammoth Hosiery kompanijos 
įmonėse, šiandie viena’ strei- 
kuoj ančių darbininkių buvo nu
šauta, o kitos dvi pašautos, šo
vė jas vienas streiklaužys, ku
rio namai buvo praeitą naktį 
akmenimis bombarduoti.

Eksportas per Klaipėdą
Per šių metų sausio mėn. iš 

Lietuvos į Angliją per Klaipė
dos uostą buvo išvežtoj apie 1,- 
000 tonų bekonų, užkuriuos 
gauta arti 5 mil.'litą. Didžiau
sią bekonų dalį išvežė Lietuvos 
Eksporto Bendrovė. Be beko
ną, dar išvežė 161 toną celulo* 
zos, 18 t. faneros ir kitų pre
kių.

Sviesto pereitą savaitę buvo 
išvežta 881 statinaitė. ✓

MASKVA,, vas. 24. —Oficia
liomis žiniomis, 1930 metais iš 
sovietų Rusijos buvo išvežta 
4,846,024 metr. tonai (apiq 
178,8003,000 bušelių) grudų. 
Tas eksportas sovietų valdžiai 
davė daugiau kaip 207 milijo
nus rublių.

Peruvijoj gali kilti 
pilietinis karas

Ištikimi provizorinės valdžios 
karininkai siunčia sukilimo 
vadams ultimatumą <

LIMA, Peruvija, vas. 24. — 
šimtas augštų Limos garnizo
no karininkų savo mitinge Ka
rininkų Klube nutarė pasiųsti j 
Areąuipą delegaciją, kad ban
dytų su sukilėlių vadais daryti 
paliaubas. Delegacija ūmai iš* 
lėks į Areųuipą aeroplanu.

Jeigu derybos nepavyktų, tai 
reikštų pilietinį karą Peruvijo- 
je. t

Tuo tarpu vyriausybe siunčia 
vieną karo laivą į Mollendo, kad 
tJą miestą, kuris yra Areųuipos 
uostas, užblokuotų.

Paraguajoje kilo po 
litinis darbininkų 

streikas
ASUNCION, Paraguaja, vas. 

24. —Darbininkų vadai paskel
bė visuotipį streiką, reikalauda
mi, kad .MuH uuįmta; JŪkfd 
dėtis, kurį vyriausybė paskel
bė, bijodama neramumų kraš
te. Darbinįnkai taip, pat rei
kalauja, kad t butų paleisti visi 
politiniai kaliniai.

Komunistams paskleidus ir 
išlipdžius savo manifestus, vy
riausybė išleido dekretą, kuriuo 
komunistinės unijos likviduoja
mos. Jų centras tapo policijos 
užimtas.

K

Kunigas už bigamiją 
nuteistas 4 metams 
katorgos kalėjimo

LANCASTER, Wis., vas.,24. 
—Rev. Fred Ędwin Osborn, 
Krikščionių bažnyčios kunigas, 
kuris buvo 'Apkaltintas dėl gy
venimo su/dviem pačiom, šian 
die buvo apygardos teismo nu
teistas ; ketveriems metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Kiek Jungt. Valstybėse 
yra žydų, farmerių

NĘW YORKAS, vas. 24. — 
žydų Agrikultūros Draugijos 
direkcijos pranešimu,, prieš tris
dešimt metų Jungtinėse Valsty
bėse buvo tik 216 žydų farmę- 
rių šeimų, šiandie gi žydų far
merių yra apie 8Š,000.

Paskelbė tekstilės dar
bininkų streikų

" —u:--------

LAWRENCE, Mass., vas. 24. 
—National Textile Workers 
unija paskelbė streiką Ameri- 
chri Woolen kompanijos įmonė
se.

Tarpžinibynis pasita- 
ritarimas

KAUNAS.— šiomis dienomis 
Kaune įvyko tarpžinybinis pa
sitarimas Klaipėdos krašto ir 
centro valdžios atstovų. Pasi
tarime buvo išnągrinėtas SSSR 
miško medžiagos Klaipėdoj ap
dirbtos klausimas, kad ji nepa
tektų J Lietuvos rinką. ,

Thompsonas lai
mėjo nominaciją

Vakar įvykusiuose kandidatų 
nominavimuose (primary elec- 
tions) Chicagos meras William 
Hale Thompson buvo vėl į tą 
vietą nominuotas.

Teisėjas Lyle, svarbiausias 
Thompsono oponentas tuo pa
čiu repųblikonų tikietu, kurį 
ypačiai rėmė Chicago Tribūne, 
prakišo.

Trečias repųblikonų aspiran
tas į merus, aldermanas Albert, 
gavo mažiau balsų ir už teigėją 
Lyle, >

2,200 precinktų (iš 2,987) 
Thcmpsonui davė 200,434 bal
sus; Lyle—164,680; Albertui— 
70,916. ’

Demokratai į merus testate 
vieno asmens kandidatūrą, bu-‘ 
tent Cermako. Jis gavo apie 
285,000 balsų.

Tarptautinė kviečių 
konferencija Pa

ryžiuje
PARYŽIUS, vas. 24.— Vakar 

Paryžiuje atsidarė tarptautinė 
kviečių konferencija. Joje da
lyvauja dvidešimt septynios val
stybės, priklausančios Tali tų 
Sąjungai, išskiriant Lietuvą, 
Portugaliją ir Albaniją.

J • H. • ,

Kėsinosi prieš Vokieti
jos prezidento Hin- • 

. denburgo gyvbę?
BERLYNAS, vas. 24. —Pre- 

zidento rezidencijos priemenėj 
detektyvai 'šiandie suėmė' vie
ną vyrą, bedarbį Ąloizą Brolių, 
tykojusį, kaip manoma, prezi
dentą nužudyti. Pas suimtąjį 
rado šaujamą ginklą.

<

Papos atstovas Bartalo 
ni greičiausia nebe

gris j Lietuvą
KAUNAS, — Vienas kompe

tentingas asmuo, pasakė taip: 
Lietuvos vyriausybei įteikus 
notą Vatikanui, Bartaloni sa
vo vieton, greičiausiai, negrįš. 
Nesą, Lietuvos vyriausybė 
įteiktąja Vatikanui nota priki
banti Bartaloni, kad jis daly
vaująs Opozicinių organizaci
jų susirinkimuose, kas jokiu 
budu nesą suderinama su di
plomato pareigomis.

Mirė žymus vokiečių 
orientalistas Zimmem

.............. r1—1

LEIPCIGAS, Vokietija, vas, 
24.—Vakar mirė Leipcigo Uni
versiteto prof. Heinrich Zim
mem, žymus rytų kalbų moks
lininkas, 68 /metų 'amžiaus.

Nusišovė teismo pirmi 
ninko sekretorius

KAUNAS. —Vasario 8 d. sa
vo bute nusišovė Kauno apyg. 
teismo pirm, sekretorius Petras 
Vaitkevičius, žudymosi priežas
tis dar aiškinama. ‘ >

LIETUVON
įSitmBame Pinigus 
Paltu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai ---

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
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H Detroit, Mieli. » r
Lietuvos nepriklausomybės 

L apvaikščiojimas.
i

Vasario 11 d. Lietuviu Sve
tainėje j vyko iškilmingas Lie- 
tu\ os nepriklausomybės ap- 

,vaikščiojimas, kurį rengė pen
kios draugijos.

Pirmas programe pasirodė 
SLA. benas kuris sugrojo him
nų ir kelis lietuviškus maršus. 
Perstatoma kalbėti Dr. J. .k>- 
hikaitis. Jis prisiminė apie 
tuos laikus, kada caro valdžia 
engė. Lietuvos žmones. Trum
pai papasakojo apie tų laikų 
darbuotojus, kurie nebijoda
mi nei kalėjimo, platino lietu
viškus laikraščius ir knygas. 
l)r. Jonikaitis ir pats yra 
daug nukentėjęs nuo caro val
džios už platinimų lietuviškų 
raštų.

Baigdamas savo kalbą, Dr. 
Jonikaitis ragino visus laiky
tis vienvbės ir neužmiršti sa
vo tėvynės. Jo kalba žmonėms 
labai patiko.

Trečias programų numeris 
buvo B. Sinkus ir p-lė Sofija 
Budvidaitė. Abu Susivienijimo 
jaunuolių kuopos nariai. Sin
kus padainavo kelias dainas, 
o Budvidaitė jam akompona- 
vo. Beikia pasakyti, kad Sin
kus turi labai gražų balsą ir 
iš jo galima tikėtis gero daini
ninko. Budvidaitė taip pat yra 
pusėtinai pažengusi muzikoj.

Kalba trumpai F. Motuzas, 
.lis pristato kalbėti Dr. F. Ma
tulaitį, kuris papasakoja apie 
Lietuvos vargus. Prieš kelioli
ka melų pačiam daktarui teko 
pusėtinai dalyvauti lietuviš
kame judėjime. Jis nukentėjo 
nuo caro valdžios ir buvo pri
verstas apleisti ,savo gimtąjį 
kraštą. Atvykęs Amerikon, jis 
daug dirbo tarp lietuvių. Jis 
yra parašęs keletą knygų svei
katos reikalais, neskaitant jau 
daugybę straipsnių, kurie Til
po laikraščiuose.

Perbėgęs Lietuvos padėtį, 
Dr. Matulaitis patarė žmo
nėms daugiau lavintis ir švie
stis. Dabartiniu laiku, sakė 
jis, daugelis nedirba. Jie pri* 
valo tą laiką tinkamai sunau
doti ir šio to pasimokyti.

Publika Dr. Matulaitį paly
dėjo su didžiausiais aplodis
mentais.

Po to scenoj pasirodė ’V. 
Darmaitis ir p-lė Smaliliutė. 
Juodu kartu skambino ant 
piano. Abu yra baigę muzikos 
konservatoriją ir yra geri pia
nistai. Jųdviejų skambinimas 
publikai labai patiko.

Sekė J. P. Uvicko kalba. 
Adv. U virk yra Amerikoje gi
męs ir augęs tačiau lietuviš
kai labai gražiai kalba. Jis 
ragino visus čia gimusius lie
tuvius mokvlis lietuviu kalbos. 
Trumpai apibudino jis ir Lie
tuvos nepriklausomybės reik
šmę.

• Pasirodė scenoje v broliai 
Sląnevičiai. Tai dar visai jau
ni vyrukai, bet muzikoj jau 
pusėtinai daug atsiekę. Vienas 
jų smuikavo, o kitas akompa
navo pianu.

Kalba konsulas Kalvaitis iš 
(Jiicagos. Jis nušvietė Lietu
vos padėtį tuoj po karo. Per 
tuos tryliką nepriklausomy
bės melų, sakė jis, Lietuvai 
padarė milžinišką progresą. 
Amerikos lietuviams . jis pata
rė laikytis vienybes. Gyvenda
mi vienybėj esą jie galės dau
giau nuveikti ne tik Lietuvos 
labui, bet ir sau.

Paskui dainavo J. Valiukas. 
Jam akompanavo p-lė Smai
linto. Beikia pasakyti, kad Va
li ūkas turi labai malonu bal
są ir visuomet publikai patiiv 
ka. ■ . • • ‘

Turėjo dalyvauti ir daugiau 
dainininku, bet neatvyko. At
sisakė kartu su pažangiaisiais 
dalyvauti ir kun. Boraišis, 
pareikšdamas, kad jam nėra 
išrokavimo dalyvauti, nes ne
daug tebusią publikos. Bet pa

sirodė, kad mes žmonių turė
jome pilną svetainę.

Kun. Boraišis su savo parū
pi jonais apvarkščiojimą turė
jo sekmadienį.

Buvo laikai, kada kun. Bo
raišis turėdavo daug publikos. 
Tai. buvo tada, kai art. J. Ol
šauskas pas j j vargonininkavo. 
Tada viskas buvo gerai. Ol
šauskas buvo sudaręs gerinusį 
Detroite chorą. Kai tas choras 
duodavo koncertus, tai publi
kos visuomet susirinkdavo la
bai daug. Tai buvo Olšausko 
nuopelnas, kuris ne tik gabiai 
vedė chorą, bet su visais pa
laikė gerus santykius. Už tai 
visi jį ir gerbė. Visai kitaip 
yra dabar: kun. Boraišio cho- 

fras susmuko, o tuo pačiu lai
ku nebeteko jis ir publikos.

— Vandupė.

Rhinelander, Wis.
Lietuvių radio valanda

Lietuvių radio programai 
jau yra girdžiami ir šiaurinėj 
Wisconsino daly j. Vasario 22 d. 
gerai girdėjosi Peoples Furm- 
ture. kompanijos programas. 
Sabonis - gražiai .sudainavo 
“Grįžti norėčiau į tėvynę”. Du
etas iššėjo nelabai sutartinai. 
Gražiai sudainavo Rakauskas, 
kurios balsas puikiai skambėjo. 
Abelnai Peoples Bendrovės ra
dio koncertas, kuris tęsėsi pus
valandį, buvo gana geras ir pa
liko malonaus įspūdžio. Snhagu, 
kad lietuviai neatsilieka nuo ki
tų tautų.

Kitas pusvalandis buvo 
“Draugo”. čia jau skambėjo 
nebe dainos, bet giesmės. Kąrš- 
to kataliko akimis žiūrint, gal 
tai ir buvo gerai. Dėliai to ne
siginčysiu.

Tačiau reikia tiesiog stebė
tis iš kunigų pasakytų kalbų. 
Vyrai, tuo jus nieko neatsiek
site, o klausytojams nėra jo
kios naudos. Atminkite, kad 
jus kalbate ne iš ambono, :ale 
į pasaulį per elektros bangas, 
prie kurių išradimo jus neesate 
prisidėję. Atminkite, kad jeigu 
mokslo vyrai butų tik poterius 
kalbėję, tai šiandien nebūtų bu
vę nei radio, kuriuo jus ir pa
tys gėritės.

Girdime programas iš visos 
Amerikos, o kartais net ir iš' 
Europos. Ir jeigu kas garsina 
savo biznį, tai niekuomet ne
užgauna kito, taip sakant, ne
kiša savo nosies į kito reikalus. 
Kitaip ir būti negali.

O jus, vyrai, save skaitote 
mokytais kunigais, prižadate 
kitiems už viešpatį dolerį ne
apsakomai laimingą pomirtinį 
gyvenimą. Tačiau, gerbiamie
ji, neužkabinėkite kitų; atmin
kite, kad jus kalbate ne iš am
bono, bet per mikrofoną. Jums, 
už tą progresą, įkurį padarė pa
saulis, jokis kreditas neprį-1 
klauso. Jeigu žmonės iki šian
dien butų vien tik poterius Kal
bėję, tai jie dabar tegalėtų pa
sidžiaugti vien tik jūsų išradi
mais; visokiais medalhikais i ir 
brostvomis.

—’M. A. S. i

Cleveland, Ohio
Iš paminėjimo Lietuvos' 13 

metų sukaktuvių

Vasario 22 d. Lietuvių "Sve
tainėj 'buvo . surengtas <yąka-* 
ras paminėjimui 13 metų-Lie
tuvos gyvavimo. Iškilmes ren
gė'bendrai .k-aialikiškos^ir tau
tiškos ..draugijoj. Programąsę 
susidėjo fš dailių ir kalbų. .

Pirmiausia vyčių choras su
dainavo .Lietuvos .hiipnų ir 
dar porą dainelių. Po 
bėjo parąpijos .Jklelionas Kam
piškis. Jis sakė, kad lietuviai 
Biri Jaikytis vienybės. Nuro
dė, .kaip Amerikos lietuviai 
dirbdami, išvien . daug galėtų 
pagelbėti Lietuvai. ‘Prisiminė

*

■ __________

tr apie Akinių, kut’į dahąT Jai 
ko (Užgrobę lenkai.

Sudainavus j. fci^itudkulį 
k0le|į dainelių, dWtatyta' 
kalbėti ady. čęsnulis, kuris

**""*«"' .<>.», <..Wi<i.......... .. r<7 . ........... į

- į>asišuįku^b^ iaįie v;
i įeikajlus

Čia >yra žinomas kaipo ./geras 
kalbėtojas. Jo kalbos visi ati
džiai išklausė. 'Jis daugiausia 
kalbėjo apie Viįniaus kraštą, 
kuris turi priklausyti mums, o 
ne lenkam.s Lietuva, sakė 
jis, negali skaitytis nepriklau
soma, kol ji neatgaus savo so
stinę Vįlnių.

Po adv. česnulio kalbos 
p-nia Greičiėnė sudainavo po
rą gražių dainelių, kurięs pu
blikai labai patiko. Greičienė 
dažnai dalyvauja lietuviškuo
se parengimuose ir yra žino
ma kaipo gera dainininkė,.

Trečias kalbėtojas buvo Dr. 
M. Bagdonas iš VVashingtono, 
Lietuvos atstovybės sekreto
rius. į Jis kalbėjo '■ apie tai, 
Kaip Lietuva liko nepriklauso
ma ir kas ten tapo nuveikta 
per paskutinius 13 metų. Po 
to naujos parapijos choras su
dainavo porą dainelių.

Paskutiniuoju kalbėtoju bu
vo šv. Jurgio parapijos kuni
gas E. Steigmonas. Jis nu-‘ 
rodė į tai. kokią klaidą daro 
tie lietuviai, kurie užsigina sa
vo tautybės. Kiti, sakė jis, 
didžiuojasi savo tautybe, o 
mes nenorime prisipažinti, kad 
esame lietuviai.

Ant galo, Šv. Jtirgio parapi
jos choras sudaiiiavo “Mes be 
Vilniaus nenurimsime” ir Lie
tuvos himną. Tuo programa 
ir užsibaigė.

Žmonių prisirinko' pilnutė 
svetainė. Daugeliui pritruko 
sėdynių ir turėjo stovėti. Dar 
turiu paminėti, kad buvo ren
kamos aukos dėl tautiško dar
želio, kuris yra steigiamas
Clevelande.

tam darželiui.
Programui pasibaigus, dai

lus veikėjų ( būrelis nuvyko į- 
Stonio valgyklą užsikąsti bei

* ■ • ■ , į } >.
Žiemos Epidemijos

Daugelis tūkstančių setga Europoj it 
Japonijoj. Dabar rytinėse Jung

tinėse Valstijose

išvarykit jį 
Jeigu ne, tai vartokite kiek* 

Jie yra pa-

^eigu jus turite šaltį, 
tuojaus. J ’Z’ ■
vien? apsaugą prieš šalčius, 
vojingi.

Kiekvienas mažas šaltis 
sistemoje kelis ligų perus, 
to nejaučite ir tada jus lengvai patam
pate auka . net (lengviausios 
kurios ištinka žiemos mėnesiais.

Milionai dabar vartoja garsųjį Grynų 
Žolių Liuosuojantį Toniką, vadinamą 
Bulgai-iška Žolių (Kraujo.) Arbata, kad 
greitai sunaikinti šalčius ir sustiprinti 
ir apšarvoti sistemą. ./Riebios sultys 
išvirtos ,iš šių žievių, šaknų, lapų ir 
stiebų, išgertos labai karštos, yra labai 
veiksmingos.

.Del apsisaugojimo netenka gailėtis ir 
Bulgariška Žolių Arbata geriama visos 
šeimines mažiausai ,#du .sykius ; į savai
tę, palaikys jus gerame .fiziniame stovy
je. PardAvipėjam? ąptickininkų visur, 
35,. 75c, $1.25, ar ji>ėr paštą viena di- 
relė dėžutė (šeimines didumo) $1.25., 
Ądręsųokit MatveL Products Co.r J06 
Marvel Buildihg, Pittsburgh, Pa.

palieka jūsų
Jus galbūt

epidemijos,

Kam Būti ?Re Darbo?
IŠMOKITE SIUVAMOS MASINOS Ol’E-' 
JlAVlMĄ. Pulkus 'Darlps ulei . ‘Moterį.
Ima tik trumpą laiką 1
išmokti. Gerai moka. 
Praktiškos p a m o k o s.
Mes padedam gauti dar
bą. Atsišaukite tuojaus..
Pigiau su šiuo skelbimu į

Jos. F. Kasnicka, J
Principalas :

MASTER SGHOOL
1*00 N. STATE ST., JLOTn FLOOR

ATSIKRATY
KITE JO!

SKAUDANTI 
GERKLĖ YRA 

PAVOJUS.

JgKAUDANTI Jlg^snį ląiką ger-j 
klė yra( pavojus sveikatą!, yąr-į 

rokite Severa’s Aritiscpsol. ’Atsikra- 
tykite jo.,greitai. (Per 50 įmetu šis j 
užtikimas plovimas suteikė pagelbą 
nuo skaudančios gerklės. Plaukite 

' su * juo kasdie.' Pas | aptiekininkųs. į 

■ ■ ge VE
' ANTISEPSOL
■I ........... yi l .į...— H. ’ .i i'li.i..\ .................................

SIUSKITPER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

’ i *

į prašo Lietuvos,žmoresir 
taip patari&Lietuvos’bankji

Veto <7>W 
/. A' h.“ ■ ’ t*—***^ — .

Terbri^,Dnt.
Pavykęs vakaras 

s^itymu 
‘i

•m>mrmwr4

is<iu^^rute|a,‘Aik lį^iaiįnl^ąi te-
' 11. koinisiW 'jtitoiė ilarbe

■ Tat
Plauksime‘k$ 4iQi»s.»& vlėl pasi
rodant. , '

pasi-

su pev- I €horo reAkdlai
Suardžius S-gos chorą 

kvos” su “maurais” tuoj su
darė savo “makuliatura” z su 
obtilsiu, jei mes ką .užsispirsi- 
me, tai būtinai padarysime. 
Matyt; labai “unaravi” pilies 
čiai tie lietuviai. Bet aš iš 
savo puses patarčiau aukštai 
nešokti, nes aukščiau ba... vis- 
tiek neiššoksite. Ir patariu* 
darbuotis ir lavinti savo! balse
lius (ir prdtčlį) ir savo “no
sių” į svetimus reikalus ne
kišti: Tojiau, kiek girdėtis, 
Jaumiečiai t*“ 
ją ir sparčiai varomas 
bas tolyn, 
Jaunimiečių 
dėtas dveji 
Linkiu, geriausio pasisekimo 
ir bravo jaunimiečiai.

t

Vasario d. paminėjimas
-Vasario 15 d. Šv. Jono pa-

Vasario .14 d. K. L. (J.) 
J. S-ga surėųgč ,vąkarą, kurią 
visaip nesisekė.; Buvo suvai
dinta 3 ' veiksnių komedija. 
“Karolio Teta”. Galima saky
ti, kad vaidinimas pavyko ge
rai, dėka mūšų pasidarbavu
sio režisieriaus A. Būdkaus, 
kuris sykiu vaidino ir “tetos” 
rolę. Nežiūrint to, kad tą pa
tį vakarą buvo’ ruošiami 3 va
karai, bet J? S-gos vakaras bu
vo skaitlingas. Visos agitaci
jos Toranto “apsišvietelių” 
pakenkti vakarui nuėjo nie
kais, nes *anf jų praminto 
“bedarbių” vakaro -tebuvo voš 
pustrečios mergos ir “motu
tės” su “tėveliais”. Tiek pat 
publikos tebuvo ir pas “šven
to tėvo” garbintoj ils. Butų 
pageidaujama, kad jaunimie
čiai ir daugiau suruoštų pana-, 
šių pasilinksminimų, nes jėgų rąpija ' rengė ne]

mor-

turi kitą mokyto-
dar-

- dąrbas, kuris 
jau buvo 

metai .
pra- 

atgal.

Kiekvienas žino, 
kad patogausias ir 
tiesiausias kelias i

ir 
kelias į 

yra per 
KLAIPĖDA

Išvengkitc susigrūdimo ir jei ma
note keliauti, išvažiuokite 

anksti.

Išplaukiniai iš Neiti Yotko 
UNITED STATES Vasario 28 
FREDĖRIK VIII Kovo 

UNITED STATES Balandžio

FREpERIK VIII Balandžio .25

21

11

PAVASARIO IR VASAROS EKSKURSIJOS

v E L Ik IN Ė E R S K U R SIJ A
_ . „ .. išvyks iš 'Ne\v Yorko

Kovo 21—March Laivu “PRĖDERIK VHI”
• S. . ■ • , X* 1 A* '*»'*■ ■ *

■ ■•i.’ H diKiijįl 1.^.4 no—.i . |W, it.iii | f ■■■■■>■>■■■   

Didžiausia Bendra Ekskursija ,, ,.
Geg-UžėA 16-^M.ay Laivu UNITED,•STATĖSI

■Iv-'Ji i_i 'i" r-

I 1,1,.III ■ .,1 1 . . ................................ .... . ■!■■■■ "Į

, \ x Linksmiausia Vyčiu Ekskursija 
TIESIOG J KLAIPĖDĄ

Birželio 6—June Laivu “HELLIG 0LAV”
s ............... , . • - " " - ■ . '

«i. I ■ ■   ,.!!»■ ■ . 1 i i i" »n I I. < ■ ■ " — 111 . 1 ■' Į* I1 ’ 1  •

.1 ".P... ■■ y ■■ .. " ■■"“'I' -- ------------------------------------------

Amerikos Lietuvių. Jaunuolių Ekskursija
R e n gi a '

Amerikos Lietuvių Ekonominis 'Centras 
Liepos 3—JtiĮy Laivu ‘WBDERTK VIII” 
LieposWu “UNITED STATES’*

SCANDINAYIAN-AMEKICAN LINE 
Lietuvos Čašjtų Valdybas Kontragenfo PAstui Vežioti 

:27 JMhfahall Street, Neu) Ybtk City
248 Wnshinyton $t., Boston, Mass. ;130 įV. L® įSuH® St., .Chicago, III.

AUTORIZUOTI LINIJOS AGĘNTĄĮ .CHICAGOJE: 
“NAUJIENOS” — 1730 So. Ralsced St.

? V. M STULPINAS — 3255 So. fcklsted St.
P. P. BALTUTIS —- 3327 So. Hidšted

Trečiadienis, vas. 25, 1931
I .Vi t i. .*8i

prisirinko daug — ir daugiau
siai buvo atsilankiusių “kai
riųjų”. Buvo sakyta prakal
bos, kurią labai nevykusiai iš- 
deklamavo, bet iš jo tikėtis 
daugiau ir negalima. Toliaus 
pasirodė kunigas ir papasa
kojo het 3-4 sykius, kad arki
vyskupas žadėjęs ateiti pasa
kyti prakalbą. bet... reikalą 
svarbų turėjęs, tai ir negalė
jęs (matyt, puotą turėjo tą 
vakarą). Kad Toranto klebo
ną “bolševikai” geriau megs- 
*ta už'katalikus, tai visi žino. 
Nekurie net žada kviesti da
lyvauti lošime, t. y. vaidinime, 
nes labai komišką “įgimtį” tu-

ri. Kitos organizacijos pami
nėjime nedalyvavo.

— Jaunimo Draugas.

Jaučiatės pasenęs ir 
nusilpnėjęs?

Jeigu jūsų sveikata yra menka ir jus jau
čiatės pasenęs ir pavargęs, turite mačą ape
titą. jus vargina nevirškinimas, konstipaci- 
ja. Inkstų ar pūslės (degimas, skaudėjimas 
nugaroje, žudote svarumą ir stiprumą, ne
gauto gerai naktį pasilsėti Ir atsikeliate r”, 
to pavargę Ir sudribę, vartokite Nuga-Toro 
tik per kelias dienas ir jus pasielgsite kaip 
daug stipresnis ir geriau pasijausite.

Nuga-Tone yra Naclonalis Sveikatos Ir 
Spėkų Budavotojas. Jis padarė stebuklus 
millonams žmonių. Jis sureguliuoja vidurius 
Ir nugali konstipaciją, suteikia riebų, rau
doną kraują, gaivina ir sustiprina organus 
ir nervinę sistemą ir padidina svarumą su
nešiojusių, suvargusių žmonių. Nuga-Tono 
turi savy prižadą geresnės sveikatos — nau
jo smagumo ir džiaugsmo gyvenime.

Visi vaistų pardavėjai parduoda Nuga-Tone. 
Jeigu jūsų pardavėjas neturėtų jų stake, pa- 
prąfiykit jį užsakyti jų dėl jus iė savo 
džlaberloi ,

(Apgarsinimas)

NAUJIENŲ DOVANOS
/

Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas
NAUJIENOS duos visiems NAUJIEMS 
SKAITYTOJAMS, kurie dabar užsirašys 
NAUJIENAS sau, savo draugams bei gimi

nėms
VISAI DYKAI KNYGŲ

Metiniems Prenumeratoriams už $5.00
Pusei Metų už $2.50

Pasirinkimas tik grupėmis.
Kaina

“NAUJIENOS” -
V. ?M. STULPINAS

- j..r.
• JOHN J. 2OLP 4559 So. bylina St.

CENTRAL MEG. iDIST. 'BANK —M 112 W. 35‘th St.
i.......... į.........  f,

"L111 1 ....... r. . 1 ">

. -NSTm-, ■
kad Amerikos; lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Uetuvą. 1 

Savo; meile savo Tėvynęi jie jau yra jrodę,/btvėįjų atvejais ir 
dabar Stengiasi palaikyti “Su Ja ryšius.

jjk&diflnąs ^metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti hialonupift gavo .giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultutinmio, išrašydami giminėms -laikraSti. Tokia dovana

> .savo ijgimineg ^pdovąnolą „daugybė Amerikos lietuvių.
GRAŽIAUSIĄ! PATARNAUTI /

šitame atsitikime gali ięik sepiausis Įdetuvoje lalkračtis 
• ■ V- ^Įjfettivos\

Vienintelis demokratiško^ minties, tikros .Švięsoį ir (m<jks|p ^skelbėjas. "
Savo turinio rim^uipu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin

kas” šiandien pralenkta Alsus [kitus laikraščius. ' v _ _
“Lietuvos Ūkininko’’ kaina visiems inętams /tik .6 Mtėil, TAIGI

TtK .59 : t ,
Tokia pinigų suma pašiurti niekam, nesunku, reikia tik pasi- .

.rengimo. C .•//.= •. . i.T <. ■ ■
Kadangi 50 ceptų i Lietuva siusti nepatogų^ tai susimeskite . 

keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite šavp gimines.
Už 50 centu Juš padarysite dideli dptyka. nes ne vienų lietuvi’- 

įpratinsite .skaityti ; gę^^ikrpšti, Ir paskui jąu jie patys nemokės ,j 
apseiti be laikraščio! -. > ....

Dar prieš 'Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ukminkuį”
50 centų ir savo gentinių žid^esus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki- ■» 
ninkas” mokės tinkamai lįtisųs metusstarpauti. • '

‘tLlEtfUVOS įUKTNINKO” adresas: .f
• . ji Lithųųpia, Kaunas -Gedimine |ga(t. t -

kia -atsiųsti -gisų metų proirunjeratos>21 dbl..: pusei metų 
į'rmtf.nt'1'ry'.^r" Tjj,..irtr 

,, , . ,r .<'■ ,ii » .^■'*‘«>i> »' i*1'—-.ii

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą^.kaštą isi#ij0ni tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 
; , leidžiamą dvisavaitini spalvuotą , jumoro -jžurpaią -

: •'•‘“'V.AFSVA” .
Joks juiporę žurnąląs hieturejo 'tokio {jendrądafrbių sąstato: A. Vartais, 
-K. Alijošius, Jt Horbačiąufekas, Pivoša, Jul-Boks, &L Kulakauskas, A. 
' . - Smetona, J. Martinaitis, rK. -.Kalpokus Įrjkjti.
PRENŪMERAT'Ą su priedais metams JO litų, tnnjš .mėnesiams !

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai, 
? . Rąžykite :< ; '. <
“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

2
o

Grupė L $2.50
J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo- 
ktii * 
DR. 'KARALIUS’ "Barbora 

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

ERKMANO ŠATRIJONO 
Laikrodininko Atsiminimai .20

Viso .......   $2.50

Grupė II. $5.00
CHICAGOS 

r ....................  $1.75
JO Airija .....

S. MATULAIČIO Dvi Ke 
lioni į Tplimą šaurę ...... .
DR. J. ŠLIUPO Kiek Seho- 
;Vė8f .Graibai ir Romėnai p r i- j 
sidėjo pastumėjimui Gamtos 

tnokslų priekyn ..... ......... 140
31 QLSZEWSKIO Pasaka apie, 

x Kantrią Aleną ........... .............
45 JR. J. STEVENSOS NAKt

VYNE .........................................
50 SOCIALIZMO MINTIES

BLAIVUMAS .................. $1.00
7BLIEPUKO Peklos Kančios.

Dainos .............................. v.....
73 VIŠKOŠKOS Gyvybė —

Poemos ...... ............................
78 BR. VARGŠO Gadynės

Žaizdos ................ .’..................
—__ -

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

Grupė III. $2.50
21 KL. JURGEL1ONIO Misijų

Knyga .......................   $1.00
30 V. GARBINO K?rės Lau

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

Ponais kovojo .......... k..v.. ;20
40 FRANK HARRISO Pasako

jimas Apie Jėzų ..................  .25
> 7 J. ABENO Kaip Žmogus

Mąsto ..... : .20

.50

24

25

26

28

6 ISTORIJA
LIETUVIU

7 JANULAIC
8

.25

14
A-

jimas Apie Jėzų ..................
>5Z7 ‘ ---------- " ' " ~

70 KL. JURGELIONIS Glodi 
Liūdi ............................. .

Viso

. /Grupė IV. $5.00
s m- petrausko: b m,-

zikos sryties .'.........................
25 BAkBORA UBRYKA ar

ba Kjioįtorius ,ir Jėzuitai ...
26 MARIJOS. KONOPNIC-

KOS. Pagal {statymus .........
P. MBRIME. Lokis, Lie-

Karės lau-

•29
tuv.įų legenda

30 V. GARSINO
kuose *>..........

36 V.-KOROLENKO Makaro
Sapnas ...... ......i..

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

su Grinorium ................
48 S- K. KRUKOWSKIS Cbi- 

.nija...... ................. ..............
52 JOHN’ M. WORKS Kas yra 

’Tąip O >kas ne T?ip? 1.
64 ŠARŪNAS Gruodžio 17 

dienos ‘Perversmas ............

.20

No. t Kaina
66 KARLO KAUTSKIO Kas 

72
yra Socializacija ..................
W. > SHAKESPEARE’O 
Machbetb ......a.....................

7
8

31

38

.........t............ ;.......  .60
J. KARALIAUS

.15

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

Grupė V. $5.00
A. .JANULAIČIO Airija .... 
S. MATULAIČIO Dvi ke
liom į Tolimą šiaurę .........
A. OLSZEVZSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną .............
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas' ................. ............

37 OLIVER SCHREINERIO 
' Sapnai ........ .....................

49 DR. E. LOEB Kultūra ir 
Spauda

53 DR. A
Moralybės Išsivystymas .........

56 K. ŠEŠTOKO Kas Išganys
Li.TOdį? Ji<>..... ...........................

60 Milukijada Dzūko Viršžmo- 
niški Nuopelnai ir Juodesnis

už "Pragaro Pavydas .........
KL. JURGELIONIO Dekle- 
matorius ................................. .75
J. KURZĘMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ..................... 25^
H. ISBENO šiaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija ........3 5

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

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka- 
rėš Metu, kaina

68

84

93

40

41 SIMUKAS ir MAGDUTĖ

54
Graži pasakaitė .....................
DR. A. J. KARALIUS Pa- 
čavimasis . pas įvairias Tau
tas ......... ..t................................
LAUKIO P. K^opotkino •—
Ko mums reikia pirmiausia
H.. IBSENO Siaurės Karžy-

.35
93 i

• g»ai ..... ....................................
80 M. GRIGONIO Katriutės

Gintarai ....................................... 20
BR. VARGŠO Milijonai

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

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

Grupė VII. $5.00
NAUJAS PILNAS ORĄ- 
KULAS Visokių Paslapsčių 
Knyga, kaina .................. $2.50
ROBINZONAS KRU1ZIUS 
Labai Graži Apysaka .......

44 GYVENIMO VAIZDE 
LIAI ............... .. ..............
J. A. PREDRO CONCIL
LIUM FACULTATIS ...

GOGOLIO Piršlybos, Ko 
mediją ... ........................
Z. — ' Z- _ini-
gų Nėra ..............  10
BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankymas -kom- -

82

22

35

76

94

$2.50

45

iiitiMja . ..............................................T.........

J. S. TURGENEVO Pini95

96
, likso Atsilankymas kom............20

97 J. GURAUSKIO Salaputris 
“ • ' .20

35
.. ____ ACKAUSKO Eilė
mis ir Proza ............. 35

$5.00

Komedija ...............................
99 A. .N. ASTRAUSKIO Vy 

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

<Viso

Naujienos Chicagoįe ir kitur 
' Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

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

šykite tuojaus ir siųskte savo 
<■■■ y. užsakymus 1

naujienos
1739 So. Halsted St. Cbicago, Ilk
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žmbgus kūrėjas

du • vertimėlius

Sunkenybės • auklėja

Didžiausia Lietuvių Laikraščių

k skursi j a į Lietuvą
Lietuvių Valanda

BIRŽELIONorth Side

ROTTERDAM

skai

BDRN
BEAO 
OesTE

buvo atvykę 
daliu Amėri-

Iš New Yorko 
į Klaipėdą (per 

Rotterdamą)

Hollandų
Amerikos

Linijos . 
laivu

jvyįo 
apie

ingčįd- 
praėjo 
niekas

Pustapėdis nemoka 
lietuvių kalbos?

JOB AG EXTRA 
IH SEVERAL 
EAST6RN 
STUOIOS

GECUREO EXTRĄ 
VJORK ©N THE 

STAGE

Užsisakykite kambarius iškalno. Lietuvos piliečiai, kurie nežinote

L ATE R, 
selected BY 
Q.W.GRIFFITH 

. for s . , 
THE WHITER0S£

ČHSCOURAGEO 
BY LACK OFLOCAL 
OPPORTUNiTY — 
MOV E D To neww

Kūrėjas, ko? —kombinacijų 
suderinimų, pagerinimų, koope- 
racijos. ’»

/S MARftlEO t© 
ELSA WHlTNER 

amohG OTHERS.PAAYS 
IN - 'THE STUDlO 
MUROER MYSTERY '

AND ' KABlTZEp'

* Vienas iŠ tokių Indijos kėlė
jų buvo Karmayoggi Nandalal 
Šen, miręs 1925 metais. Pernai 
metais iš jo užrašų padaryta 
knyga .ir išleista, antgalviu: “In 
The Sanctuary of Silence”. Tai 
yra rinkinys puikių minčių, ke
liančių žmonėse pasitikėjimą 
savim ir sąvo pajėgomis ir ak- 
stinančių prie darbo.

Šiame skyrely dėsime kas
dien po vieną 
iš jo raštų.

Skolinimo ir Buda- *
vojimo Bendrovių U 

S. Lygos Mokyklų 
konvencija

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ILLINOIS , 
BELL TELEPHONE 
h COMPANY f.

Savas Pas Sava 
— sako biznieriai

pii pirmutinė 
Amerikos lietuvių 

istorijoj tokia 
Ekskursija ,

Milžiniškas Wilson tvenki
nys, sako, pakinko arti milijo
no arklių pajėgų.

Sunkenybės, nelyginant ga
ras, vysto snaudančias asmens 
energijas.

Gyvenimo upes ir aplinkybių 
sroves yra šviesos rezervuarai

šiais metais turime 
sekti, kaip viena didžiausių 
tautų pasaulyje, Indija, prade
da. atbusti iš ilgų šimtmečių 
snaudulio.

Tautos nubudimas nėra koks 
r|ors netikėtas išmiegbjimas, 
bet būna iš anksto paruošiamas 
visos eilės žadintojų.

Tokių žadintojų Indija turė
jo visą būrį, kUrių paskiausiu, 
didžiausiu yra Mahatma Gand-

l— “Naujienos”, “Dirva”, 
susitarę rengia didžiausią Ekskursiją Lietu- 

rašalys visus jūsų 
Įaipėdoje pasitiksi

TJATS telefono instrumentas yra 
tik maža dalelė didelės siste- '» 

mos, kuri duoda (jums galimybės su 
tokiu stebinančiu lengvumu kąlbč- 
tiš arti ir toli. Užpakaly telefono > 
yra daug mylių vielų, paini svičia- 
vimo mašinerija ir išlavinta vyrų ir j 
moterų organizacija, kurios bend- • 
rai dirba, kad greitai atsakyti į pa
šaukimus ir padaryti patarnavimų 
taip rtaudingų ir vertingų.

Visos jų pastangos, yra1 atkreiptos 
j atsiekimų pagrindinio tikslo—duo
ti- publikai kuodaugiausia telefono t 
patarnavimo 'ir geriausj už mažiau
sių kainų. - *

gandą už tokias spulkas.
Kadangi Amerikoje spulkos 

vis auga ir pradeda užimti 
svarbią vietą tarpe finansinių 
įstaigų, pavyzdin, kai kurios 
spulkos turi iki $40,000,000 
kapitalo, tad ir jas tvarkyli 
reikalinga daugiaus ' patyrusių 
ir išlavintų žmonių.

Tad, U. S. Bldg. and Loan 
League, matydama šį reikalą, 
-pradėjo steigti visuose dides
niuose , centruose, mokyklas, 
kur patyrę instruktoriai moki
na spulkų < reikalų Wdimo.' '' *

Tokia mokykla susitverė ir

Parengimas.

Ateinantį, šeštadienį, vasario 
28 dieną, northsidicčiai turės 
gražų šokių vakarą, šokiai 
prasidės 8 vai/ vakaro, Alba- 
ny Hali, 3069 W. Armitage 
Avė. Rengia SLA. 226 kuopa..

Bus skanių užkandžių, ir 
minkštų gėrimų. Grieš angliš
kus ir lietuviškus šokius. Bus 
lietuviškų šokių kontestas.

Visi northsidieČiai rengiasi 
prie šio vakaro. Visi šoks ir 
dainuos kaip kas mokės, taip 
ir trepsės. —Busiu ir aš.

Kaip jau “Naujienų 
tytojai žino, spulkos yra susi
vieniję į visokius sąryšius. 
Lietuviai turi Lithuanian 
Building and Loan Associa'- 
tion League -of Illinois. Dar 
yra visų tautų League of III. 
o svarbiausia tai U. S. Bldg. 
and Loan Ass’n League.

Ši paskutinė Lyga užlaiko 
didelį apšvietos skyrių, kuria
me yra susispietę žymus spul
kų darbuotojai. Važinėdami 
po įvairius Suv. Vai. dides
nius centrus, laikydami lekci
jas spulkų klausimu, jie dabo
ja legislaturas, kad nepraleis
tų spulkoms kenksmingų įsta
tymų ir abelnai veda proįa-

ko, kad tai yra. lotyniška, ki
ti — kad ospofantiška,-o dar 
Joti sako, velniai žino, rodos 
lyg lietuviška. Tikiu Jus išaiš
kinsite tą keblų klausimą.

Su didele pagarba, Jūsų 
dęaugutis (Parašas).
Gcrb. “Naujienų” Redakcija,

(Persiunčiu Jums man atsių 
slą skelbimą. Parašyta, kaip 
matote, lietuviškai ir tikrai 
gramatiškai. Bet aš su grama
tika neturiu jokių reikalų. 
Malonu, kad musų tautiečiai 
“gerina” lietuvių kalbą. Antra 
vertus, kam tikęs butų toks 
raštas, kurį kiekvienas galėtų

Neil 
HMAILlbN

BOYHOOD 
SPENT AT 
LOWELL AND 
ATHOL^MASS

neteko daly- 
sosijose, tai 

f Ašy Ii, bet 
tikrai buvo 

Penktadienio va- 
okykla de- 
narių gabu- 
diskusijų, į 

ir iš kitų mies-

progos'1 ir pajėgos kasyklos, įkurtas 
galima amžinai išnaudoti nu
galint poriškadhs, tvenkiančias 
musų kasdienines pareigas. » 
•. Yra pajėgos, kurios gali, pa
kinkyti hydraiiliškas arklių pa
jėgas abiejuose žemės pusru
tuliuose, bet nepalyginamai 
aukštesnė yra pajėga, kuri ga
li pakinkyti žmonijos gaivas, 
rankas ir širdis.

Žemiau dedame įdomų susira
šinėjimą 

, ♦

ChicagOį III.
Vasario 23 d., 1931 m. 
Gerbiamas Pustapėdi,,

. Pavedu Jums tą keblų daly
ką atlikti, ir kaip kalbų žino
vui iššifruoti su šiuomi siun
čiamą apskelbimą. \ Su dauge
liu turėjau didelių disputų 
apie tą naują kalbą: vieni sa-

I ..............Ui ......................

Taipgi ypatingai, gerai ir gra
žiai p, Petruševičius išpildė 
vieną smiliuos solo numerį. O 
visa Budriko ’radio orkestrą 
šąuniai, kaip visados, griežė 
smagius muzikos gabalėlius. 
Net svetimtaučiai sveikino 
Budriką už jo, gerą radio or
kestrą ir dainininkus. Jonas.

Su tikru malonuiųu teko 
klausytis pereitą sekmadienį 
Budriko radio programo iš 
stoties WCFL^nuo 1 iki 2 vai. 
į)o pietų. Visais atžvilgiais 
prograinas buvo geras ir gra
žus. Kada dainuoja Jokie dai
nininkai kaip ponia > Biežięnė? 
S. Rimkūs, operinis tenoras K. 
KrauČų n a s J f (d/; Pažcrsk i s,, (tai 
ištikroj) yra ko pasiklausyti.

C. A. HAVVKIKS, 68 SHOTVVELL ST.. SAN FRANCISCO. CALIF.. nako 
"A* buvau *u*tyrę* ir skaudanti* ir turėjau nuolatiniu* dirvini* purnroje. 
Mano iukHtai nc.IArodė kaip reikiant veikia po Aalėio ir aA buvau be ūpo 
Man reikalingo* buvo Dunn's Pili*. Jos privertė- mane vėl jausti* kaip rei 
kiant. Dabar uA laikau Doan’* po ranka ir rekomenduoju ja* kiekvienam"

Chicagoje apie 4 menesiai 
tam atgal, kurią lanko apie 80 
klausytųjų, daugiausia sekre
toriai ir direktoriai. . y

Vasario 20. ir 21 dienas to
kių mbkyklų (vadinamų 
“Chapters”) įvyko suvažiavi
mas Morrison/viešbuty

J suvažiavimą 
delegatai iš yisii

STAR DUST Copyright Midwest Feature. Service

. -DVIEJŲ 
"AŠMENŲ BRITV4

* (Senąjį ir naująjį modelį)
Geresne Britva

—$rba pinigai grąžinami
$4.00 Eflc ' '

už dešimtį wU penkes 
Garantuotos

PROBĄK CORPORATION
L OIV1MON

AUoStrop Safely Roior Co., Ine., N. Y. G

" ......... ■■ . .............. - —

perskaityti. Jei niekas nega’li 
suprasti, vadinas, raštas 
ko nors vertas.

.Tusų Pustapėdis.

Kadangi man 
vauti dieninėse 
negaliu apie ji 
vakarinės 
žingeidžios 
kare Cbicagoš 
monstravo savo 
mus, ; pavidale 
kurias įtraukė 
tų atvykusius 
kusijos' tikrai buvo 
žios ir pora valandų 
taip .greitai, kad dar 
nenorejo skirstytis.

šeštadienio vakūre 
bankietas; 3 dalyvavo 
•dOtba'r .500 žmonių, tarpe kurių 
matėsi ir- apie 10 lietuvių;

Laike vakarienes buvo gra
žus muzikalis v programas ir 
kalbos. Toastmasteriu buvo 
U. S. League prezidentas Mr. 
lUišs. Charles R. Weber, vy
riausias spulkų egzaminierius 
savo kalboje nurodė skaitlinė'- 
mis, kokią milžinišką naudą 
.neša spulkos. Profesorius Ir- 
ving irgi pasakė labai gražią 
prakalbu,' duodamas visokių 
patarimų spulkų > reikaluosei 
Po programo šokiai tęsėsi iki 
vėlyvos nakties.

Sekantis, mokyklos semest
ras prasidės su* kovo pradžia, 
įstoti gali nenauji nariai.

-- Rypkevicia.

Kas yra tos sąlygos? .Prie
žastys? Aplinkybes?

Laikas’, vieta, žmogus, daik
tas, įmonė.' Vienokia tų daly
kų kombinacija yra priežastis 
nelaimių., Pakeisk tas kombina- 
čijas, ir priežastys pasikeis.

žmogus .yra Kūrėjas, gaba
las Senos ■ Uolos.

Raštas žodis žodin.
Usprasan \Visus Lictuvi’s 

Ant Sosiri’nki’ma 
N’edi’elo 22 Saurios 

3 P. M.
Ant Mitinga Aldormono 

' 18Ward
Bernard A. Conlon

BUS SVARBIOS PRALBOS 
Kvi’ecia V^’sus Lietovc 

Aclonkat
.JOHN PETRAUSKAS

Doan’s Pilis .usZ.

žmogus gali ateiti ir nueiti, 
bet Kūrėjas eina hmžinai..

Mirtis ..gali ateiti ir, nueiti, 
bet gyvenimas eina-amžinai. . 

■ Visi rūpesniai, kryžiai^ ir ne
laimes yra sąlyginiai. >

/
Pakeisk sąlygas ir pakeisi 

kryžius į vainikus, nelaimes ■ į 
palaimas ir rupesnius į malonu
mus., ’ , '

Keturi įetkmingiausi Amerikos lietuvių laikraščiai 
“Vienybė” ir “Amerikos Lietuvis”, — i 
von kokia kada yra'buvus. Patyrę laikraštininkų palydovai 
rūpesčius kelionėje, kaip su dokumentais, taip ir bagažais. 
Speciališki Komitetai ir be jokio vargo ir bagažų kratos praleis ir sutvarkys kelio
nę Lietuvos geležinkeliu ar busais į jūsų kaimus ir miestelius.

Be atidėliojimo kreipkitės prie Naujienų arba savo artimiausio agento dėl 
informacijų. —- Užsisakykite kambarius iškalno. \ 
laivo vardo ir dienos atvažiavimo, privalo tuoj aus atsikreipti prie Naujienų, kad 
butų užtektinai laiko sujėškoti rekordai įvažiavimo. Be to negalėsite gauti per
imto sugryžimui. —- Naujienų ofisas atdaras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

Kreipkitės ypatiškai arba laišku

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, . • . Chicago, III.

Trečiadienis, vas. 25, 1931

Pagelbėkit Savo Inkstams 
, . »• .

Veikite Greitai dėl Inkstu
Nereguliarumų. •

JEIGU vargina nuolatinis strėnų skau- 
dėjimas, pūslės įdegimas ir kėlimą- '

sis naktį, pagelbėkit savo inkstams su
Doan’s Pilis. fen

Sėkmingos per daugiau kaip 50 me 
tų. Patariamos visame pasaulyje. Pa r- T 
davinėjambs pardavėjų visur. •’

r ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS. Sav.

4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162
. .........................  .. ... . -.1 . Į N II—I.Z

r BRIDGEPORT KNITTING '
SHOP ■

Parduodam sveterius savo darbo pigiai
F. SELEMONAVIČIUS. Sav,

504 W?33rd St. j
Tel. Victory 3486

BAGDONAS BROS. 
furniYure b piano moving 

Local B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3599 : 
Res. Tel. Yards 3408

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yards 5069 h, .... .. ................... . .. Z

D ALENO APTIEK A
Receptų iJpildymas — musų

• ’ specialybė

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 1155

r M. J. KIRAS
REAL ESTATB ' 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

L___________ —---------------- /
’ W. J. KAREIVA

Green VaZZet; Products 
Parduodam šviežius kiaušinius 

ir sviestą
4644 S. Paulina St.

Tel. Boulevard 1389

S. P. Kazwell and Co.
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

’ AND INSURANCE
2839 W. 63rd Št,

Tel. Republic 889£ 
k—------------------ ---------------Z
r Metropolitan Wet Wash 

Laundry Co. 
Vienatinė lietuvių skalbykla 

Chicagoje
6553 S. Kedžie Avę.

Tel. Prospect 3939k

r J. MACKIEWICH
MORTGAGE . BANKER

2342 S. Leavitt St.
Tel Canal 1678 ir 1679

r MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam
OAKLAND IR PONTIAC 

• Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

r F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

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

Tel. Grovebill 1038 z v------------------------------ >
BRUNO SHUKIS 

GENERALIS KONTKAKTORIUS 
Taisome senus namus ir 

budavojame naujus r
4131 So. Francisco Avė.

Phone Lafayette 5824 
k__..... ..... . ..........  /

Universal Millinery' 
Shop’

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

3341 South Halsted St. k ■ >

' The Vilija Coal Co..
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus

3700 S. Spaulding Avė.
Tel. Lafayette* 2584• - ..S—J.. . a*

f JOHN J. ZOLP’S :
REAL ESTATE 7.

. Mokame už Lietuvos Bonos $80

4BS9 S. Paulina St 
Į . .

/f ■ - ►M-'T* ) . *K’ iii
X ’ 1 f •<!A4' '-'JL
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NAtOKftOS
Lithuanicnr Daily Nnoa 

Publisbed Daily Except Sunday by 
tbe Lithuanian Newi Pub. Co., Ine.

1739 South Halittd Strttt 
Ttlepbooa Rootavalt &500

Editor P7 GRIGAITIS

Snbscription Ratesi
88.00 p<r, year in Canadl
$7.00 per year ontside of Chicago
$8.00 per-year in Chicago

3c per. copy,

Entered as Seeohd Class Matter 
Marcb '7th. 1914. at. che Post Office 
of Chicago. HL. ander the act of Marcb 
3rd 1879; .

Naujienos eina- kasdien. ilskirUnt ««16 
madienioa. Leidžia . “Naujienų” Bendro
ji, 1739. So. Halsud Su Chicago. 1U. 
Telefonas Roosevelt 8500.
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suktą gramafoną* taftr, tikrą 
plokštelę, paleidžiu gramofoną 
ir kalbų į dūdelę. Gramofonas 
mano7 kalbą tiksliai surašo. Iš
ėmęs plokštelę, pasiunčiu kur 
reikia. Tai' butų gramafoninis 
plokštelė —laiškas.

Daug yra žmonių, negalin
čių skaityti, nes skauda akis. 
Kaip butų gera1 turėti aparatą, 
kuris pats knygas- skaitytų] 
Įkišai, sakysim, knygą, išsitie- 
-ser lovoj ir klausai: aparatas 
tau skaito,- kaip ledą kremta. 
Tai butų patogumas!

.. ............ ..... .- I J V l ....... . 
$16,000. Bankas siūlė ant r tos 
nuosavybės- ^paskolinti $8,000, 
o SLA. Pildomoji Taryba pa? 
skolino $25/000! Ir dagi nė ao? 
kumentų nepaėmė iŠ skolinin
kė, duodama* jam paskolą! Vė
liaus įšėjo aikštėn, kad ta nuo
savybė jau pirmiau buvo 'ųž- 
morgičiuota, taip kad Susivie
nijimas £avo tik antrą morgi- 
čių savo paskolos Užtikrinimui.,

Pagaliau, Pildomoji Taryba 
iš anksto žinojo, kad paskola 
yra duodama Deveniui, nors ji
sai jau turėjo pasiskolinęs i#. 
SLAj $25,000. Reiškia, vienam 
asmeniui paskolinta s $50,000. 
Taigi iš karto buvo aišku, kad 
Devenis, ima pinigus spekulia
cijos bizniui. Bet argi frater: 
nalizmu principas Sušiyienijime 
yra? tam, kad, organizacijos pi? 
nigais galėtų varyti spekulia
ciją biznieriai, kurie turi gerą 
“frentų” Pildomoje Taryboje?

Tokį spekulianto šelpimą or
ganizacijos pinigais patys Pil-' 
domošios Tarybos nariai nebū
tų. drįsę, yies.ąi, prieš organizar 
cijos narius, ginti. Jie bijojo, 
kad nariai nepatirtų’, jogei Dę- 
yeniųį. pąskolinta du kartu pb 
$25;000; todėl buvo padarytas 
“skymas”: paskola ,buvo pada
ryta ne DėVenio vardu, bet jo 
švogerio Ažunario, kuris: jokios 
nuosavybes, . neturėjo ir kuris 
jokios paskolos nenorėjo ir ne
prašė.' Taigi iŠ pat pradžių* Pil
domosios Tarybos nariai buvo 
padarę konspiraciją su* Deve- 
niu; kad butų galima išimti iš 
SLA. iždo, $2^,000 tokiam tiks
lui, kurio’ organizacija nieku 
budu neužgirtų. Ir vargiai bent, 
vienas senųjų Pildomosios Ta? 
rybos narių gali teisintiš^neži- 
nojimu, kad tokia konspiracija, 
buvo daroma, nes ir pats* pre? 
zidentas - Gegužis savo pasiaiš
kinime “Tėvynėje” pripažino, 
kad tikras: paskolos ėmėjas bu
vo Devenis. >

Deveniui pinigai
bet dokumentuose skolininku 
pažymėta • Ažunaris,' ir čekis 
ant $25,000'■ išrašytas Ažuria- 
riui. Taigi Deyems, kurį Pildo- 
moji Taryba ) taip, dosniai su
šelpė, net jokios atsakomybės 
ant savęs nepaėmė už tą. pa
skolą ! ‘ ' ■ • - .

* į *'* / ' *' **' J ’

O Paulauskas dabar pasako-- 
ja, kad toje,' Visoje istorijoje 
nesą nieko ■ daugiau, kaip tik/ 
nuosavybių vertės nupuolimas, 
dėl kurio ,4r. daugelis gerai ve
damų bankų kartais- nukenčią* 
Kažin kur atsidurtų banko di
rektoriai, jeigu valstijos ekza- 
minatoriai užtiktų juos darant 
tokias paskolas, kaip ta Ažu- 
nario-Devenio paskola?

It fotografei laukia naujie
nų. Jiems svarbu, kad galima 
butų; pigiai ir patogiai fotogra
fuoti natūralinėmis spalvomis. 
Sakysim, kaip butų malonu nu
fotografuoti su' tikromis spal
vomis gėlių darželj, kaip kad 
dabar viena’ spalva galima!

Čią paminėti laukiami išradi
mai ir jų patobulinimai turi 
visuotinio pobūdžio. Apie juos 
jah seniai* kalbama, Gal būt, 
kad' šiais 1931* m. jų susilauk
sim! * . "■<

Laukiami-technikos 
išradimai- 

. • - - ./
»i. ... *s • d * 1 i

i . *--------- T‘ ' 'Naudingų technikos išradimų 
yra* nepabaigiamas skaičiaus; 
bet čia paminėsimi tik. tuos, ku* 
Hę jau yra išrasti, bet dar nėba 
tiek tobuli,, kad galėtų; būti pri* 
einami platiems žmonių sluoks
niams ir kuriais jaučiama ypa
tingo susidomėjimo. Praeitais 
įL980 m. garsine, arba; kalbamo
ji, filmą, jau pasiekė • aukšto 
tobulumo laipsnio. Taip pat ge
rai pavyko- mėginimai, perdavi
nėti iš tolo paveikslus. Klauso
masis įradib aparatas, .atrodęs 
prieš kelis metus technikos ste
buklu, šiandie jau ne tik kad 
nieko nestebina, bet net jau 
nusibčdo. žmonės reikalaują, 
kad jie, ramiai saU sėdėdami 
namuose, ne tik'kad girdėtų iš 
viso, pasaulio, o kad' ir matytų. 
Taigi; didžiausias radio klausy
tojų noras, kad. jie butų ne 
tik radio įklausyto jais, bet ir 
radio matytojai* Kaip minėta, 
perdavinejaiit per radio paveik
slus, jau yra pasiekta -gerų vai
sių, tačiau priėtąišai* dar yra la
bai gramozdiški- ir brangus. 
Antra,, dar reikia suderinti per
duodamus radio garsus ir radio 
vaizdus, kad^ jie butų kartu, ma
tomi. ir girdimi- vienam aparate. 
Toks yra naujųjų mėtų, užda
vinys radio technikams. Pusė, 
pati sunkiausioji, darbo jau yra. 
padaryta. Tenka laukti baigiant 
antrosios, dalies.

Oro keleiviai) yra nepatenkinti) 
dabartiniais- lėktuvais, nes lėk*- 
tuvai turi! įsibėgėti prie& pakili 
darni Ir reikalauja’ daug vietbs; 
nutūpti. Oro susisiekimui reik 
kalingi lėktuvai; kurie galėtų; 
stačiai oran pakilti ir nusileis* 
ti, visai be aerodromo. Yra’ jau 
pastatyti, su. panašiais į malūno 
sparnus, lėktuvai, kurie pajėgia 
statmenai keltis1 ir tūpti, bet 
dar neištobulinti. Kalbama taip 
pat apie lėktuvų greitumo pa? 
didinimą, bęnt po 1000-kilomętr 
rų pęrvalandą^ Svajojama net 
apie- tarpplanetihį: lėktuvą, ku
riuo butų., galima nuskristi me
nuliu. Tad, kąipp matom, oro 
srity 'Artimiausiu* laiku; daug 
laukiama.

Inžinieriai yra susidomėję 
‘^plieninio žmogaus”, kitaip va
dinamo “roboto” arba “telė-
fokso”, padarymu, Amerikoj
jau yra; “robotai”, kurie, dirbą, 
gėriau už žm’ogų. Jie atidaro i ir 
uždaro* duris, pardavinėja' bi
lietus, ,priima pinigus ir- duoda 
grąžą, puikiausiai eihą^ namų 
sargybą nakties metų. “Robo
tai’ yra labai "painus; ir’ sudė
tingas: mechanizmas, įdėtas į 
geležinius ■ šalmus; taip; kad at
rodo panašiai į senovės^ ritięrj; 
Ja'me yrą daug mažt>; gramafo* 
ninių plokštelių, toriose?yra su* 
rašytit “roboto” įkalbantieji žo? ‘ 
džiai. Kai. žmogus kreipiasi įi 
“robotą”; ką įsakydamas, tai 
nuo balso oro bangui “robote 
vidury ,mecK'aiiiškai) įsijungia, 
viena ar kita' elektros srovė, ku
ri1 ibi j pdina tą' at kitą*-plokštelę 

' Tuo. budui “hobbtlas”- supranta* 
žmogų ir atlieka jąm: įsakytą 
darbą. Dabar? norimai padaryti* 
Ūkį/ “robotu, kadl jįsi galėtų) 
^tlikihetii RuOh daugiausia patar
navimų, Tokius patobulintus 

; Trobotus” butųv'galimar gamiitt 
didelėmis serijomis, kaip kad 
Fordo automobiliais ir juos pi
giai pardavinėtų

Telefonų ir gramafonų naur 
dotojai taip pat laukia patobu
linimų, Telefonų* naudotojoms 
yra1 svarbu, Uad telefonas, sa
vininkui nesant namie, viską užp
rašytų, kas per tą laiką skambi
no,- ką i kulbėj o ir. paskiau viską 
Įitpasakotų. Tai' butų lyg' tele
fono sujungimas su gramafo-

seriiaj tdaroriiii ir net
rukus tokį' - patobulintą, aparatą 
pagamintį.^ Iš ikjtoshpuses/ kas 
turį ’grąpiafęhą^tas norėtų; kad 
ne tik gramafoilas jam kai be- 
tų/ bet kad butų galima ir 
gramafonų kalbėti. Noriu aš, 
sakysim, pasiųsti kam laišką, o 
rašyti tingių. Tada dedu į už-

TUR-BUT IMS ORGANL
- ZUOTIS
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“Darbas” rašo:

“Teko patirti iš patikimų 
šaltinių, kad . Chicagoj du 
stambus lietuviai i komunis
tai, St. Strazdas, ‘Vilnies^ 
redaktorius, ir J. šarkiunas, 
žymus komunistų kalbėtojas, 
ir šiaip to judėjimo rėmėjas,

• tapo išmesti iš ‘ komunistų 
partijos. Jie, kaip ir dauge
lis kitų, tuoj bu? paskelbti 
‘renegatais’. ”
Vadinasi, “renegatų” armija 

auga. Bimbos rankose dabar 
šluota, tai, bus dar. nemažai ko
munistų šulų “išvalyta” iš par
tijos. * ' w x .

Vakarų Europoje gyvena da
bar daugelis buvusių sovietų 
valdininkų, kurie pabūgo grįž
ti j Maskvą, kuomet Stalinas 
ant jų supyko. Jie susiorgani
zavo į “Negrįžėlių, Sąjungą.” 
(Sojuz Nevozvra^encev)! Mū
siškiems nuo Maskvos bažny
čios atskirtiems kalbėtojams, 
redaktoriams ir t. t. teks- or- 
ganizuotis; į “Renegatų Sąjun
gą”.

i

Metame -----------
Pusei metų 
Trims- mfaesiama ....... 
Dviem mineeiamr 
Vienam mfaeeiui

Chicagoj per Uneiiotojnet
Viena kopija 3c |

. Savaitei......... ....................................  18*
Minėtini —- --------------  75<

Savienytoco VaUtijovc, M Chfcagoj, 
paiml u \

Metanu  87.00,1
Pusei metų ---------—: - 3.50-
Trinu minėsiant ----- . t 1.75
Dviem minesiams ■---------r,,_ 1.25
Vienam minėtini .. .................  .75

Lietuvon h, kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metanu ........    - ....... $8.00
Pusei metų 4.00
Trinu mineaianu 2.50

. Pinigus reikia eimti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

i
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GYVENAMIEJI, NAMAL

Pr. Vikonis * . '

LIETUVOS KELIAI
Iv * ■ f

*

Chicagoj^ yra ištisi distriktai, kur žmonės gyvena 
pasenusiuose- ir netikusiuose namuose, kurie tinka tik
tai ligt£. bakterijoms perėti. Daugelį tų namtį dėl jų ne
saugumo; ir neHygijėniškumo reikėtų sugriauti, bet dėl 
neturte' žinonėš iŠ* jųi nesikrausto; dažnai tos lūšnos ir 
laužai yra dar labiau prikimšti gyventojais, negu nauji 
ir moderniškai pastatyti, namai.

TeciaUs ne vien tik su Chicaga yra taip. Tokių pat 
pavojingų sveikatai ir gyvybei, trobų yra daug visuose 
Amerikos didmiesčiuose. Apskaičiuojama, kad visoje 
Amerikoje gyvena nesanitariškuose namuose apie 20 
milionų žmonių. Pamanykite: turtingiausioje pasaulio 
šalyje šitokie dalykai dedasi!

Bet ar kas rūpinasi tų blogybę pašalinti? Iš priva
tinių “real-esteitininkų” to negalima nė tikėtis, nes jie 
gali parduoti gerus namus tiktai tiems, kurie turi pi
nigų užmokėti gerą pinigą; o pūvančiuose laužuose gy
venantieji žmpnės yra beturčiai.

Aprūpinti juos švariais ir pigiais gyvenamais bu
tais butų galima tiktai su pagelba valdžios: miesto, 
valstijos ir federalės valdžios. Geri namai butų; pigus 
tuomet, kuomet jų statymas eitų labai plačia skalė. O *< 
tam reikia planavimo ilgiems metams ir didelių pinigų. 
Jeigu valdžia imtų iniciatyvą šiiame reikale, tai bilio- 
nai dolerių butų investuoti' į naudingą dalyką, ir dau
gybė darbininkų turėtų uždarbį. Šiandie gi statybos 
pramonėje darbai yra beveik visai sustoję.

i j: 5 •

Bet Amerikos valdžia apie tokius reikalus negalvo
ja. Ji tik užsiima , pranašavimais, kad geri laikai “ne
trukusį patys ateisią.

VERKŠLENANTYE POLITL
KIEKIAI

' VĖJO PAMUŠALAS

Anglijos Darbo Partijos narys, Sir Oswald Mbsley, 
rengiasi steigti), naują partiją; ir ieško sau . šalininkų 
tarp įvairaus krypsnio žmonių. Jisai pasigamino" pro
gramą, kurį; neapsiima vykinti* nė viena esančių Angli
joje politinių partijų. Kai jisai* prieš- keletą mėnesių 
buvo MacDonaldo kabinete, tai jisai sugalvojo* milai- 

/ f

nišką krašto ūkio perorganizavimo planą, kurio įvyki- 
nimui butų reikėję nesuskaitomų sumų pinigų. Valdžiai 
ir darbiečių atstovams; parlamente tą jo planą atme
tus, jisai iš kabineto pasitraukė. 

/

Paskui prie savo originalia sumanymo jisai: pridė
jo dar du punktu: kad Anglija uždėtų aukštus muitus^ 
importuojamoms prekėms, idant apsaugojus savo kraš
to biznį; ir kad vietoje parlamentinės valdžios butų 
sudarytas iš visų partijų atstovų penkių žmonių kabi
netas su diktatoriškais įgaliojimais. Tuo budu Mbsley 
vienoje pusėje stoja už protekcionizmą, kurio šaliniu? 
kai iki šiol buvo tiktai konservatoriai’ (dr tai ne visi), 
antroje pusėje — už diktatūrą valdžioje. Jisai išsivystė 
į savotiškos rųšies fašistą, ir spauda jį praminė ’ “Ang
lijos Hitleriu”. ' * \

■ , ■ -

Atrodo, kad tas “aukštos” kilmės politikas yra vė
jo pamušalas, kuris pats ne$ižino ko norįs. Savo karje
rą Anglijos politikoje jisai pradėjo, kaipo konservato
rių atstovas parlamente. Už dvejeto metų jisai pęręjp 
pas liberalus, o dar už dvejeto paa d&rbiečiMBi
met jisai su savo žmona1 (milionierio Leiter’io anufee)^ 
lankėsi Chicagoje,- ir- čia socialistų susirinkime jUąi j; 
padanges kėlė MacDonal^, Bet pagrįžęs į Angįįją^ji^ąį 
subijlėjoAsu: kaįįiųbjų fsopial^tų /sparnu;kuris 
naldb nusistatymą daiko^ nepakanka|iai radikališku; ’r.

Na, o dabar jisai jau taip “suradikalėjo”, kad. pra^ 
dėjo' skelbti konservatorių ir fašistų idėjas.

Darbo Partijai vargiai bus koks nuostolis, kuomet 
jisai iš jos pasitrauks. u 

' > ■

Visus, kurie tik drįsta yie«r 
šai pakritikuoti SLA. viršinin
kus, sandariečių šulai vadina 
“politikieriais” ir prikaišioja 
jiems norą įsiskverbti į pildo
mąją Tarybą.‘Mat, jų suprati
mu, Pildomoje Taryboje turi 
teisę būti tiktai Gegužis ir tie, 
kuriuos jisai pripažįsta vertais 
tos garbės. Ir, nežiūrint ką se
nieji viršininkai* yra padarę ar
ba daro, viskas turi būt jiems 
palaikyta už gerą.

štai, K. J. ^Paulauskas bando 
šitokiu budu išaiškinti' $25,000 
nuostolių (neskaitant, kitų iš
laidų) , padary tųT/organizaci j ai 
dėl “garsiosios” Devenio-Ažu
nario paskolos:

“Dabartiniu momentu A- 
merikoje ne vienas SLA. pa- 

• nešė nuostolių savo invest- 
mentais ant nejudinamo tur
to. Daug yra nukentėję pa
vieniai asmęnys ir net dide
li bankai, kurių kapitalas 
būna saugojamas ir tvarko
mas gana patyrusių,, eks
pertų. '

“Bostono bankuose mes 
galime rasti daug namų, ku
riuos yra paėm^ už savo in- 
vestmentus ir juos jokiu bu
du negali parduoti, kad at
gauti savo indėlį... Bet sykiu 
pastebėtina^ kad tų bankų 
vedėjai tebėra tie patys 
žmonės-vedėj ai.”

/Vadinasi, ir .Susivienijimo 
vedėjai, kurie išmetė kaip į ba
lą kelis desėtkus’ tūkstančių 
dolerių *iš organizacijoj iždo, 
.privalo pasilikti tie patys* 
. Tas gudrus Gegužio tejsln- 
tojas betgi ^nepasako, kad 
.yra ir kitokių, pavyzdžių su 
bankų vcdėjąis, sumišusiais 
bankų pinigus į blogus invest? 
mentus. Yra šimtai, o gal ir 
tūkstančiai, bankų viršininkų, 
kurie * sėdi kalėjimuose už ban
kų turto pražudymą.
į Palauskas žino- gerais* kad 
keturi senieji.. SLA. viršinin?. 
kai, kuriuos apkaltino Susivie
nijimo komisijų suvažiavimas, 
nėra: smerkiamu ūži tai, kdd--dėl 
.blogų laikui nupuolė vertė nuo
savybių, 4 kurias buvo įdėti 
Susivienijimo pinigai. Jeigu su 
Devenię paskola visas dalykas 
bittų tik tai r tarną* kad ’ namasr 
ąnt kurio paskplihta* $25,000; 
šiandie yra* mąž*

moįataa . paskola, , -tar įninkąs 

nįosios . Tapybos -nariams. Bet 
yra visai kas j Ikifa;

Jau ■ tiio Haįkų, kai Devenis 
ėmė paiskolą iŠ SLĄ., ta nupsk- 
vybė, sulig vietinio banko ap-r 
kainavimo, buvo verta tik Kaina lOČ, ’f.

i '■

skolinta,

* .Kitas sandarietis, p. M.. V., 
atakuodamas “žemą politikavi
mą”, tų, kurie' kritikuoja SLA. 
viršininkus, nuvažiavo taip to
li,* kad prikišo “Naujienoms” 
norą pakeisti /‘Tėvynės” redak
cijoje tokiu* asmeniu, “kurį jie 
galėtų kontorliuoti”. Gal bųt',. 
pas xsandajfiečius yra tokia po
litika praktikubjama^bet “Nąu? 
jienos” ja neužsiėmė ir’ neužsi- 
4mšį. Ter du terminu “Nauji©/ 
nųV redaktorius. buvo Ap&vie- 
tos Komisijos pirmininkas, ir 
jisai ne tik nėbandė .p, Vitaitį 
“kontroliuoti”, bdt? stengėsi, 
kiek galėdamas ištraukti jį*: iš 
'.visokių bėdų-.ir padėti jam ap-- 
įsiginti nuo tų, kurie kesinda* 
vosi varžyti jo įsitikinimų lais-

\ 7 . V
Pastaruoju laiku* “Tėvynės1 

redaktorius > bąndo
SLA. organą Gegužib ir kompa* 
nijos organu, ir jo bičiuoliai 
sandariečiai verkia; kad ne vi
siems SLA. nariams- šita jo 
kenksminga politika patinka.

Taigi? patys tie vyrai ■ politL

paversti

v

»

;as, ne- 
liAbuyo

litikavimą“ tekia.
z ■ -A 
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ATĖJO naujas “JĘėvos” 
numeris, Lietuvos socialde
mokratų užsieny laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”.

&&&&/*/’

(Tęsinys)
\ Jau praėjo tie laikai, kuo
met valstybės galėdavo remti 
savo krašto gerovę, gerai or
ganizuotos kariuomenės pajė
ga. Kitaip sakant, barbariškas 
plėšimų* ’ ir lengvaus pasipel
nymo istorijos laikotarpis jau. 
užvertę savo puslapį, ir apie 
panašius dalykus- gali galvoti

luomas yra iki kaulo persigė
ręs lenkiško fanatizmo dvasia 
ir visą laiką; stovėjo ir stovi 
skersai kelio, trukdydamas 
Lietuvos laiudžiai tvarkyti sa
vo krašto reikalus. Dabarti
niai “tautiškieji” diktatoriai 
vieton* to, kad apkarpius len
kų imperialistinio'erelio spar
nus ir Sustiprinus lietuvių 
liaudies elementą valstybės

tik tie, kurie, matyt, bus pa- gyvenime, kardė ir durtuvo
vėlavę'gimti arba< prisiskaitė 
.aprašymų apie karinės avan
tiūras, dar gaivina; donkicho
tišką vaizduotę,. Lygiai tiek 
pat' yra veidmainingas tvirti
nimas, . jog pačių piliečių ge
rovei reikalinga tiek žandar* 
merijos, kad jos visos ir su ja 
surištų7 įstaigų išlaikymui bu
tų eikvojama ketvirta dalis vi
sų valštybėš pajamų. Kur rei
kalinga3* tiek policijos,, tai . ten 
policija* tarnauja ne' piločių 
gerovės ir teisėtumo apsaugo
jimui,. bet* apgynimui to vald
žios. rėžimo,. prieš..kurį. griežtai 
nusistačiusi dauguma krašto 
gyventojų^ Kitaip sakant, prie 
panašių apystovų. policija tar
nauja ne valstybęi, bet ginda
ma primestą valdžios rėžimą 
kariauja su* piliečiais. 0 prie 
tokių sąlygų, kur vyriausybė 
kariauja su krpšto piliečiais 
dėl ..asmeninių’ savo išskaičia
vimų/ nenorėdama pasitraukti 
nuo vyriausybes vairo, taii ne
gali butu nei.ikalbos apie žymų 
valstybės progresą.

Vadinas, nei vedamoji kraš
to militarizacija, nei skaitlin
gi žandarmerijos būriai ne tik 
kad- neduoda nieko pozityvaus 
ekonominiame valstybės dar
be, bet dar griežtai prieštarau
ją normalaus gyvenimo sąly- 
gomsi 
r Valstybės, tvirčiausia atrama 
nuo išorinio ir vidauš priešo 
gludi ne kokioje' nors dirbti
nai sutvertoje militurinėje or
ganizacijoje, kuričs išlaikymui 
eikvojama kas met po kelias- 
dešimta mijijpnų litų; bet pa? 
$ių krašto pilifečįii pasirnoši- 
.ihe ginti savo ir visos valsty
bės reikalus. Jeigu bendfra ( 
Jirašto padėtis yra tvirta, tai 
valštybe mokės apsiginti nuo 
priešų, bet jėigu kraštas kul
tūriniai ir ekonominiai" bu? 
nuskuręs, r tai. prie pirmo vals
tybes gyvenime išorinio krizio.■ | •/ o*/-- <•
gali žltigti ne tik militarinė 
pajėga,, bet ir pats kraštas, at
sidurtų. tragiškoje padėtyje^ 
'Juk, užtenku pažvelgti į. liuvu* 
šią Rusiją; ar x Austro-Vengri ją, 
kad galėtume įšitikinti, jog 
pastovi ir skaitlinga kariuo
menė visiškai nepateisina sa
vo egzišiavimo.

Bet’ nežiūrint į tai, kad! ir 
pats valstybės egzistavimas 
negali remtis kariuomene, šių 
dienų Lietuvoje norima viskas 
paremti ir pateisinti kariuo
mene. Nežiūrint į tai, kad da
bartinė diktatoriškoji valdžia 
plačiai reklamuojasi, jog; ji 
norinti pakelti, krašto ekono
minę gerovę ir ypatingai jai

i

priemonėmis gina dvarininkų 
reikaliir, tuo pačiu metu gram- į 
zdindami įedidžiausį skurdą i 
pačią lietuviškąją liaudį. Juk | 
žemės refbfcnia- Lietuvoje bu- ' 
vo ir yra reikalinga ne vien 
lilč kaipo, subrendęs socialių 
krašto> rcfbrmųi būtinas klau
simas, ko niekas užginčyti ne
gali;* bet? taipf pat ir lietuvių 
liaudies- kova# su tuo svetiniu 
elementu,, kuris musų liaudį 
Stengėsi' ir stengias x laikyti 
vergo viętoje. “Tautininkų” 
vedamoji politika yra ne kas* 
kit&į kaip; laiko* reikalavi
mams pritaikintas lenkiškųjų 
Lietuvos dvarininkų politikos 
tęsinys, kurie dažnai mėgdavo 
pareikšti, jog Lietuvos mužiko 
be “bizūno” nesuvaldysi. Taip 
ir dabar yra dhroma, # tik vie
ton “tizuno” vartojama mo- 
deitaiškesni bdudimo įrankiai.

Dabartiniai tautininkai, ma- 
ty(; taip galvoja* apie Lietuvą, 
kaip kad j lenkiškieji Lietuvos 
ponai sakydhvo: “krai Litvy 
to jėsV ladny, no sam narod—- 
to brud.” Kitaip sakant, kalbė
dami apie“ Lietuvą^ vadinda- 
miesit “tikraisiais” lietuviais 
in taip toliau, jie neturi ome
nyje visų Lietuvos krašto pi
liečių' gerovės; bet norėtų ma
tyti tuščią Lietuvos kraštą, 
kuriame gyventų vieni “tauti
ninkai,** turėdami saVo reika
lams po tam tikrą skaičių ver
gų, o vergas ponui visada at
rodė ir atrodys “brud.” 
t "Kak kas gal: pasakys, kad 
tai perdedu; bet lai faktai kal
ba* kiek. Čia yra tiesos ir kiek 
perdedame žemės reformos 
sustabdymas, Kai' kurių nusa
vintų miškų, grąžinimas iš val
stybės fondo- buvusiems jų sa- 
vihinkamsj “tautiškos” svajo
nės apdėti ifaujakurius išper
kamuoju. žemės mokesčiu, ku
ris- turėtų būti kaipa atlygini
mas dvaro savininkui' už nusa
vintą žemęr mums rodo, kad 
tautininkams rupi ne Lietuva, 
ne jos liaudis, bet dvarininkų 
ir stambiosios- buržuazijos luo- 
rAas# Apie tautiškumą kalba 
tik* todėl, kad1 šiandien tas ma
doje, bet iš .tikrųjų tai kokia 
gi čia. tautinė poljtika, jeigu 
net prievartos* priemonėmis nu- 
ririta- sustiprihti svetimą, val
stybei elementą*, pavergiant 
lietuviškąją* liaudį. (B. d.)

- - I  r------------------ —r .
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kęjo; erelio galią Lietuvoje, 
veik visai sustabdo žemės re
formą; mat, iš didelio tautiš
kumo pasidaro svetimo gaiva
lo prolegu/itojai. Visiems žino- 

’iria, ieluvos dvarininkų

i
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Red1.. Atsakymais
: Kazys- Kuzanauskas. — Mes 
nežinome, kas yra tas K. K., 
kurio išvadžiojftnai apie demo- 
kraįiją ir? diktatūrą, buvo, kri- 
tikuojami^“5faujįenų” V apžval
goje, iT^iuįs^raijl^ijjis' buvoja- ' 

ąu tori u« vieno - s tirai ps- 
nio, tilpdsiopaskutiniame “Ai
do” (“apšvietiečių” organo) 
numeryje. Kadangi Jus nesate 
bolševikas, tai nemanome, kad 
kas nors Jums primestų jo 
nuomones.

1
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Graboriai

12 rytoNed

Lietuvės Akušerės

Advokatai

labda'

Akių Gydytojai

Kaip ėjo balsavimai

Tel. Yards 1829

CIALISTASMETU VIS

Įvairus Gydytojai
Karolis Knuksta

(Leopoldą ir Antaną, seserį Pau

4729WISS1£,
.a -r

negalėjo jus ii

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

Olis— 
Vasall

ryt ryto, 
vai? ryto 
pinigų į- 
lempas”,

prie 
duodu 
electric

F. Šim- 
Urbelis

Vakar dienų pasitaikė nepa
prastai gražus oras rinkimams

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

BEDARBIŲ* ŠELPI 
MO KOMITETAS

New Yorkas išrinko ir Chi- 
J

cago patvirtino šias garsiausias
Amerikos moteris

Grace Coolidge

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

them Clcan, CIear and Healthy 
Write fbr Free **Eyd Care’*

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

1646 W. 46tfc St.
’ J 'Teliėfųhai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct

Telefonai
Cicero 3724 Į

Valandos: 1 
Nedėliomia ir šventad. 10—12 dieną.

Speciallatae gy. 
gų. Jei kiti negi 
kyklt pas mane, 
mąs atidengs Ju_, —, . 
Imsiu jus gydyti, sveikata j 
klt pas tikra specialistą, r 
kur ir kas; jums pkauda, L 
PO galutino išegzaminavimo

Tarp Chicagos 
Lietuvio

Mieste* pasidarė pavo 
jinga vaikščioti

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 Wcst 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—-4, nuo 6 iki 
Nedaliomis nuo 10 iki 12.

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

CHICAGOJ 
ŽINIOS

Saužudystes nušokant iš aukš 
~ to daugėja

Garsiausios Amerikos 
moterys

Kaip Samuel Insull 
praturtėjo

vir-
Iš ryto balsavimai ėjo

Spėjama, kad \1,340,566

nuo 6 iki 9 valandps vakare

Bedarbiai ir lab 
darybe

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki *8 -vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Chtoagos miešto majoro ir 
šiuirfkų 
.lėtai, 
registruotų balsuotojų, balsavi
muose dalyvaus kokie 800,000 
ar $00,000. Arthur A’lbėrt/ John 
Lyle ir George. Smidt, visi turi 
vilties laimėti. Iš demokratų 
daugiausia tikisi Anton Ger
ui ak. Rytoj. pamatysime, kieno 
bus iiesa. '

bent dar nesu sutikęs 
tsisakytų patar- 

ir labdarybei, 
savo profesi- 
stengiasi pa- 

reikala ma-

3307 Auburn Avė.
CHICAG9. ILL.

Paul M. Adomaitiš 
Advokatas .

Ofisas, vjdnrmiertyje 
Room 2414 . 1

Ope fiortb La Šalie Bldg.

labdaringoji 
pinigų nuo

Nėra 
y pa tos,, kur 
liauti bedarbiams 
Kiekvienas, pagal 
ją arba kitkuom, 
duoti savo ranką 
tant.

šiandien dirbo raštinėj p. šu 
kienė.—Šultė.

Duokite savo akis išegzaininuotl

Dr. ,A. R. BLUMENTHAL 
—OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
4649 51 Ashland Avė. 

kampas 47 St.
Tel. JBoulevatd 6487

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

Ofiso Valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
nuo. 6 iki 8 vai. vakare.

Rez. 3201 South Wallac» Street

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

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

•TeL Prospect 8525

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

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė 

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377 
" Miesto ofise pagal sutartį * 
127 N. Dearborn St 

* Ketvergais ofisai uždaryti.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

BŪT K U S 
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Idykai 

710 West 18th Street 
Tel Canal 3161

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 /

Phone Armitage 2822
Dk W. F. KALISZ 

1145 Mihvaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos ‘vakare uždaryta 
• Nedėlioj pagal sutarti

i skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
kuoja per daugeli mėty ir ižgyd* 

Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Rcsidence' Phone Hemlock 7691

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3 
' Tel. Prospect 1028
Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 

Ofisd valands 2 "iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutartį

Ofiso adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
pifisas atdaras 

Panedėliais, Seredomis ir 
Pėtnyčiomis

Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 
tiktai

ATSIKRATY
KI?LIGŲ PE- T>TT, nosyje, burnoje 
- V ir gerklėje

Leiskite 1 Zopite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus, neprileisti ligų.

1 “Labai naikinantis pe
rus. Raginantis plėves

MRS. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Thcrapy & Midwife 

. Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Rez. 6600 South Artesian Ąventu 
Phone Prospect 6659 ’ 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausii. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt '2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

J, Lulevičius 
GRABORIUS, IR 

balsamųotojas 
Patartųjų ląidotuvė- 
se visose ,miesto ir 
miestelių .dalyse. įMo- 

dtrniŠka . koplyčia 
veltui.

3JO3 Halsted St. 
Chkago, Iii.

Tel. Victory 1115

VALANDOS: . i ) ,
k ‘ nuo 9 Hki <11 > valandai ry 

■ > nuo ‘6 iki 8 valandaii,vak 
apart Iventadienįo ir ketvirtadienio.

D R. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

A. A. S L AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidnrmiestyje 
Room ;1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 Washington St. 

Cor. Wasbington and Clark Sta.
Ofiso Te

Namų Tek Hyde Park 3395

Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1-724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue Island ve.

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

Res. Phone Fairfax 6353

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

priežastipi 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 
atkreipiamą į mokyklos vaikus. Valaųdds 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo '10 iki 
12 .via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

YOURETE5
Night and . Morhing to keep

ar Pree Care** ’yc Beduty” Book
Murinę Co^IIept H. 9 B. Ohio SL, Chicago

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
creatment ir mag
netu blankets ir 
c. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Vasario 22 dieną, 8 valandą vak, 1931 
m., sulaukęs 42 metų amžiausi gimęs Kauno rėd., Telšių apskr., Plun
gės parap., Nugarių kaime. '

Paliko dideliame nubudime moterį > Elsie, po pirmu ;vyru Miliaus
kienę. 4 sūnūs, 2 dukteris. 2 brolius — -Leopoldą ir Antaną, seserį Pau
liną ir gimines, o Lietuvoj seserį Kąroliną^Peiik'įenę. •

Kūnas pašarvotas, randasi 1733 S. .Uipipn Avė/
Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, Vasąrio 26 .'dieną, JO vai. ryto iš 

namu į Šv. Kazimiero kapines. , 1 . . ' '
Visi a. a. Karolio Knuksto giminės, draugai ir pažįstami esat'nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse . ir .suteikti jam .paskutinį .patarna
vimą ir atsisveikinimą. k-' > . , •

Nubudę liekame, - ' . • ’ ? 1
> ; • • ■» • . , ■

Moteris, Vaikai, Broliai, Sesuo ir .Giminės.
\ . | ’’ V *t • ■ Y ' > • < ,

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, Tel. Yards'H 38.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117
Telepbone Randolph hlTl .

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

Namie 8-9 ryte. TtL Repuhlic S600

Ateinanti šeštadienį sukanka 
50 metų kaip Samuel Insull, da
bar didžiausias viešųjų įmonių 
magnatas Amerikoj, atvažiavo 
iš Anglijos Amerikon.

Tai atsitiko vasaria 28 d., 
1881 m. Tada Insull buvo 21 
m. amžiaus. Atvykęs gavo vie
tą pas Edisonų. Tada Ediso
nas tik pradėjo savo karjerą. 
Edisonas paklausė Insulto: “Ar 
valgei pusryčius?” —“Ne dar”, 
atsakė Insull. ' “Tai eik paval
gyk ir ateik gausi darbą. Turi
me daug padaryti ligi 
Man rupi, kaip ligi 5 
sukelti pakankamai 
rengti tris elektros 
pasakė Ediosnas.

Insull 'atėjo ir pradėjo dirb
ti kaip paprastas tarnautojas, 
bet Edisonas, pastebėjęs jo ga
bumus, pradėjo jam užkrauti 
vis didesnę atsakomybę ir 1889 
m. jau Insull patapo viršininku 
Edison Electric Co. dviejų de
partamentų.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
'Tel. Rcpublic 9723,

’ Vidikas- 
Lulevičienė 

I

AKUŠERKA 
\l 03 S. Halsted St 

Telefonas
Victory 1115 

s* Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie 

tų ir puo 6 iki/
9 vai. vakare

K. GUGIS
, ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
\27 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta.
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nao 9 iki 12 ryto

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

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

Panedėlis, vas. 23 d., 1931 m.
Kadangi draugas Milius, rū

bų sandėlio tvarkytojas, daug 
drabužių buvo parvežęs nuo 
ponios Jurgaitienės, 1014 E. 61 
St., tad bent keli vyrai tapo 
apdovanoti šiltais žieminiais ap
siaustais. .Bedarbiai taria jai 
nuoširdų aču.

Valgio nebuvo duota, apart 
duonos. Keletą šeimynų po vie
ną pekedžiuką makaronų gavo. 
Tas labai suerzino žmones ir 
dauguma neužganėdinti išėjo 
namų. Porcijos mėsos duoti 
kasdie, kaip kad buvo daroma 
iki šiol, nebebus galima kol fom 
das padidės. 'Kaipgi ne vi
siems, ką dabar lankosi, bebus 
parama duodama, nes tarp jų 
randasi neteisingų ir “naminę’ 
mylinčių.

Stambiausia šios dienos dova
na buvo nuo (tonstantine Ole- 
šausko, 2531 W. 45 PI. Minėta 
ypata aukavo $5.00.

P. Savickas nuo 5238 W. 
Madison St., aukavo $1.00. Taip
gi riekalauja senyvo žmogaus 
prie namų darbo. Duos visą 
pragyvenimų ir, jei bus reika 
las, primokės.

P. Kuizinas, 
šuo, surinko 
kančių:
O. Petkus 50c
G. Kaminski 50c. Wil. Paulikas 
$1. A. Petput 50c. St. žiogas 
50c. J. Kinčinas 50c.
•kus $1. Jonikas $1. 
$1. P-nia N. N. 50c.

Iš surinktųjų pinigų 
žinąs paliko $1 draugei Kras- 
nauskienei, 3?25 Lime St., o 
kitus pridavė į Bedarbių rašti
nę. širdingai dėkui jai, kartu 
ir tiems, ka neatsisakė aukauti.

Gydytojas Betrašius pasiža 
dėjo atlankyti vieno bedarbio 
ligonio namus ir matant reika
lų gal pasiųs paliegėlį į ligon-

South Ashland Avė., 2 lubos 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

•OFISO VALANDOS:;
Noo 10 iki < 12 vai. ryte? 2 iki 4 

vakaro. Nedek į nuo

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

Tel Lafayette 4146

A. A. *OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL rak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0563 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Utarn.. Ketv. ir Subatoa vak. 
i—Pan.» Ser. ir .Pėtnyčioa vak

Rezidencija Tel. Midway 5512 it 
Wilmctte 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

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

3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 4 V. v.

Oflao telefonas Vlrglnla 0030 
Rez. Tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

na. Namų ofisas North Slde 
3413 Franklin Blvd., 

Valandos 8:30 Iki 0:80 vakaro

tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 ‘ 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Vakar nušoko nuo 19 florq 
iš Capitol Building, 159 North 
State S^t., viena nežinoma mo
teriškė, apie 40 m. amžiaus, ir 
nukrito į gatvę tuo momentu, 
kada gatve, ėjo daug žmonių. 3 
moterys, į kurių tarpą savižu
dės kūnas nukrito, vos tapo 
neužmuštos ir taip visos persi
gando, kad apalpo ir tapo nu
gabentos suteikti pagalbų.

Moteriškę buvo neturtingai 
apsirengus ir jokių dokumentų 
su savim neturėjo, tad likosi 
dar nepažinta. Pasirodo, ji iš
lipusi per langą 19 aukšte, pa
sistatydama dvi kėdės, kol pa
siekė langų atidaryti.

Kita moteris, Miss Mary 
Louise Hanley, ’ beauty shop 
operatorė iš 2907. Eastwood Av. 
užvakar nušoko iš Morrison 
viešbučio, nuo trylikto aukšto 
ir taip pat užsimušė vietoje.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

< LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. DrezeI 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų.
vaikų ir visų chroniškų ligų f

Ofisas'. 3102 So. Halsted S t.. Chicago
arti 3 1 tb Street

3 po pietų, 7—8 vak.

Trečiadienis, vas. 25/ 1931
. .. . -------- ... .... .. - .-r—.

is fcinęAGOj t 
Laidotuvėse patarnau
ju .geriau ir* pigiam, 
negu ,kiti todėl, -įtad 
■priklausau prie gra

bų išdirbystčs.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 617^.

SKYRIUS
3288 S. Halsted \St.

Tel. Victory, ^088

Phoney Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

JONAS VENCKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 23 dieną. 11:50 valandą 
vakare 193 1 m., sulaukęs 18 me
tų amžiaus, gimęs Chicagoj, bir
želio 2 3. 1912. Paliko didelia
me nuliūdime Lietuvoj motiną 
Uršulę po tėvais Vesdziunaitė, 
rėvą Fabijoną, dvi seseris, tris 
brolius ir pusseserę Frances Ves- 
dziunaitę. Amerikoj dėdę George 
ir Eleanor Vesdziunas, tetas ir dė
des F. Balčiūnienę, Pauliną ir 
Feliksą Žurauskus. Nastaziją ir 
Kaz. Varekojus. penkias pussese
res ir Jšfuonius pusbrolius ir gi
mines. Kūnas {^Šarvotas, randasi 
2855 W. 38 St. ,

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
vasario 28’ denią. 8:30 vai. ryte 
iš namų į Šv. Mari»os Panos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 'baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą*; o. iŠ 
ten bys nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines. * ■.

Visi a. a. .Jono Venckaus gi
minės. draugai ir pažįstami ‘esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį pataraviiną ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
George ir Eleanor Wesdziunai 
ir Giminės.

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

ie chroniškų ir naujų U 
,o Jumis ISgydyti. atšilau- 

Mano pilnas ISegzaminavi* 
ūsų tikrų ligų ir jei aS apsi* 

' j Jums sugryS. Ei- 
kurlB neklaus jūsų 

bet pate pasakys 
_a—kas Jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W., Jacksoą Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 ,
Imkit elevatorių

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

lioj , nuo 10 ryto m T po pietų

•v ?-;z ■

[PpcHic aųd Atlantic Photo] 

KAfeN-AVALO karalienę 
Miss Naomi Hooker, išrinkta 
žierųos spoftįų ^kamaValo Pe- 
tosikey, Mich., įkanaliene.

111  jii>iįi’>'lĮliiSidiįii ............

ji buvo puiki šeimininkė White 
Hoųse.

Gmce Ahtott,,fe^enal 
buręau -Viršininkė.

Jane Adams, socialės 
rybės vyriausia veikėja.

Cecelia Beatix, artistė.
Mhrtha Berry, pirmoji pra- 

dėjusi rūpintis -pietų 'kalniečių 
vaikų švietimu. \

'Wilal Cather, novėlistė-ra^y- 
toj'ą*. • <

Garrie Chapman' Catt., ąnots- 
rų sufragisčių ’Vadaš ir kovoto
ja1 bprieš ikarus. z

Minie Mądern Fi^ke, ąktresč- 
Idšėja. ■ ) . !

Helen Kelęr, lakia ir kurčia 
moteris, daug padėjo ak
lų švietimui. ’ A i

Floreiicė Rena Sabin, jnoksli- 
ninkė. \ 'į

Emestjne Shumąn' Heink, 
dainininkėm ' . ,. ‘

Mary E. Wooley, Mount Ho- 
lyoke kolegijos prezidentė per 
30 metų. . • •, . ,

Daug garsių profesorių tų są
rašų' ūžgyre. Tik vienas Gol. 
Isham. Randolph, ‘ pasipriešino, 
sakydamas, kodėl jo žmonos 
lame sąraše nėra.

OFISO VALATjPOS: ^

vai.1 po' pietų ir.’ nuo 7: iki 8 i30 vaL 
; 10.iki 12 v^dieną

Phone Midway 2880, ■
..........   ■ i .i.........................  i... —-■—

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS'

4930 W. 13tb St. Tel. Cicero 49 
Dėlei sunkių laikų kaluos nupigintos

Sidabro Fillinicai----------—--------- ------- $2.00
Porceliano Piningai —:-------- ----------- r— 4.00
AUK&ihcs Crqwns —-—— -r— P- .Urldge_____________J.____ $8.00, už dantį
■Platės ___ _ ________. 320.00 ir augi,

Traukimas be skausmo

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

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

Tel. Brunstvick 4983
Namų telefonas Btunstvick 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.

Daktaras 7
Kapitonai > *1 

Specialistas iš
GYDO TISAS* LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENBJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS IOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pusl&i, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų/ galvos skausmus, skaus-* 
mus nugaroje, kosėjimu 
Jeigu kiti . 
jis jums gali padaryti, 
tūkstančius ligonių 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5i8 vak. Nedėliomia nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 SU kampas. Keeler Ave^, Tel. Cr«wford S578

Telefonas .'Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška .Koplyčia Dovanai 

'Turiu automčbilius visokiems reika
lam?. Kaina. prieinama

3319 Aubiirn Avenue z
CHICAG& ILL.

Lietuviai Gydytojai
. Phone Canal . 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7
Rezidencija 6640 So. Mapletoood Avė.

Telefonas Republic 7868
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Trečiadieni vas. 25, 1931

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Išbombardavo lietu 
vių d u on kepyklą

Ekspliozijoj visi aplinkiniai na
mai sudrebėjo ir daug langų 
išbyrėjo ' •

Pereitų antradienį, vasario 
24 d. anksti rytų, pusiau ant
ros išbombarduota Liudvikų 
Paplausko duonkepykla’, 3357 
So. Auburn Avė. Bomba buvusi 
padėta prie duonkepyklos na
mo kampo.

Sprogimas buvo toks stiprus, 
kad net šalinių namų langai iš
birę j o, o artimuose 
buvusios krautuvės 
langai subiro.

Kalbama, kad tai
kerštininkų darbas, nes tarpe 
lietuvių duonkepių eina kova 
dėl duonos nupiginimo.

Žmonių niekas nenukentėjo, 
tik Mrs. Paplauskienė tapo la
bai išgąsdintą ir visi aplinkiniai 
kaimynai prikelti iš miego.

—Reporteris P. M.

namuose
visi didieji

bus buvęs

publiką ir tėvus, kad nesibijo- sė valandos, buvo jiems .užleis 
tų leisti vaikučius į vandenį, jie ta. . ;;
nenuskęs, gerą apsaugą turint.

Buvo ir mažų mergaičių griis 
pė, ir jos beveik taip pat gerai 
plaukia, kaip ir berniukai. Di
desnius mokinius buvo leista po 
mažesnį skaitlių ir jiems skir-, 
ta po tris šimtus pėdų nuplauk
ti. Tie tai gerai ir greitai plau
kė, net stebino publiką.

Paskui du Chicagos universi
teto studentų kliubai stebuklin
gai plaukė ir šokinėjo nuo len
tos į-vandenį. Buvo sužymima^ 
kiek kuris už kiek laiko perplau
kė ir buvo nekuriemjį''įteiktos 
dovanos. Plaukimo programas 
tęsėsi, dvi valandas. Ir jis buvo 
žingeidus matyti. Kuris buvo, 
nesigailėjo. Visi ipokiniai ru
di, matyt iš vasaros nudegti 
saulės spindulių. Po programos 
publika skirstėsi gerame upe. 
Man pirmos tokios lenktynės 
teko matyti, aš yelijų ir kitiems 
matyti, kada nors, jeigu jos dar 
butų rengiamos.—Buvęs.

Palei pranešėjo 
Peoples įstaiga 
laiški) kh's savaitė kaip n 
tinių klausytojų, taip ir 
limų miestų, išreiškiant savo 
dėkinguipą ir pasigerėjimą už 
davimą šių puikių progranjjj 
per orą. Sekantį nedėldenį bus 
kitas programas iš šios pačios 
stoties tuos pačiu - laiku irgi, 
rūpestingai prirengtas įr 
pildytas. ■ • ■ ' ■ •

pareiškimo, 
gauna šimtus 
kaip niro vie- 
taip ir iš to-

Marųuette Park

Estų Nepriklasomy- 
bčs 13 metų apvai-

kščiojimas

Išliusuotojai
Edisonas išliuosaVo šviesą 

nuo žvakių.
Linkolnas išliuosavo negrus 

iš vergijos. t
Fordas išliuosavo arklius iš 

vežimu. 
* s

Hooveris išliuosavo žmones 
iš darbo.

Wall Street’as išliuosavo žmo
nes nuo pinigų.

Fabrikantai' išliuosavo dirb
tuves nuo darbininkų.

Cdpone išliuosavo munšąiną 
nuo prohibicijos.

Voldemaras - Smetona - kun. 
Krupavičius išliuosavo Lietuvą 
nuo demokratijos.

Smetona išliuosavo Voldema
rą ir kun. Krupavičių nuo lais
vės.

SLA. 36 Seimas išliuosavo 
bolševikus nuo Susivienijimo.

Devenis išliuosavo $25,000 
nuo Susivienijimo.

Gegužės išliuosavo Komisijas 
nuo paskolos tyrinėjimo.

Bolševikai išliuosavo šimtus 
tūkstančių žmonių nuo gyvybės.

Pasaulinis karas išliuosavo 
virš 12,000,000 žmonių nuo 
žemės.—č.

šios

Roseland
Plaukimo lenktynės

Pereitų penktadienį Fenger 
lligh School Natatory (plauki
mui tarnaująs ' vietoje) įvyko 
plaukimo lenktynės. Mpkinių 
buvo suvažiavusių iš apielinkės 
Chicagos vidurinių- ir pradinių 
mokyklų. Jų skaitlius .galėjo 
būti apie pora šimtų. Publikos 
pasižiūrėti lenktynių buvo aįie 
tūkstantis, įžanga buvo 35 cen
tai.

Aš nuėjau po septynių ir pu
sės prie mokyklos, jau pulkas 
vaikučių apgulusių- • -mokyklą 
krikštavo, laukė įleidžiant i vi
dų. Vaikučių riksmo turėjo iš
klausyt, —pradėta leisti vaiku
čius vidun. Be vaikučių buvo 
ir suaugusių žmonių.

Vieta plaukimui prirengta 
gera; Publikai susirinkus gera 
vieta atsisėsti, kaip teatrfe. Kol 
prasidėjo programas, buvo per« 
statoma .mokyklų viršininkai(ir 
jų pa’sveikinimai delnų plojimu.

Aštuntą valandą . prasidėję 
programas. Perstato grupę vai
kučių nuo 12 metų amžiaus iki 
18 metų. Paskyrė nuplaukti 
150 pėdų. Iššovė šūvį, vakiu- 
čiai pasileido plaukti, mėrgai- 
tęs ir suaugę ploja rankomis, 
ragina, kad greičiaus perplauk
tų paskirtą skaitlių ir gautų 
pirmą dovaną.

Antra grupė mažesnių ir 
žiaus pėdų nuplaukti buvo 
ta, net nuostabu buvo 
kad tokius mažus vaikučius 
džiant

, Chicagos , Estai vakar dienų 
šventė savo šalies, Estijos (Es 
tonijos) 13 metų nepriklauso
mybės sukaktuves. Estija atga
vo savo nepriklausomybė kelio
lika dienų vėliau kaip Lietuva, 
būtent vasario 24 dienų, 1918 
m., sutraukydama visus ryšius 
su Rusija ir pasiskelbdama ne
priklausoma demokratiška res
publika.

Estų konsulas savo kalboj 
pareiškė, kad nors Estija ran
dasi prie pat sienų su sovietų 
Rusija, tačiau komunizmas Es
tijoj o visai neturi pasisekimo. 
Estijos laiminga padėtis yra 
ta, kad ji yra apgyventa išim
tinai vienų estų; mažumų ten 
kaip ir visiškai nėra’, todėl ne
atsitinka jokių nesusipratimų 
tautiniais klausimais.

Estų, Amerikoj randasi, dau
giausia farmeriai Wįsconsin ir 
Michigan valstijose ir keli šim
tai estų gyvena Chicagos mies
te.

Estija, nors, ir' turi likusių 
fabrikų iš rusų laikų, tačiau tie 
fabrikai yra nepritaikyti šalies 
reikalams, ir Estijos ukip dau
giausia yra'—žemdirbyste. Val
džia yra įvedusi grudų mono
polius, su tikslu apsaugoti šalį 
nuo nederlių.

Estija kaip ir Lietuva su Lat-> 
vija, yra Tautų Sąjungos na
rys; turi artimus ekonomiškus 
ir kulturiškus ryšius su Latvi
ja, dabar jau sudarė kaikurias 
sutartis su Lietuva, ir yra lin
kusi prie Baltijos valstybių su
siartinimo.

Kovodami už savo nepriklau
somybę Estai taip jau turėjo 
sunkių kovų su Vokietijos balt- 
gvardiečiaisi gen. von der Goltz 
bandomis ir su bolševikų inva
zija’. Iškovojus nepriklausomy
bę Estija sušaukė steigiamąjį 
seimų, kurs priėmė respublikos 
valstybės formų.

pa-

Bet liktai

ma

Lietuvių programas 
iš W B B M stoties -- :-----

Peoples Furniture atsako tik 
už pirmąjį pusvalandį 

h

Praeitą sekmadienį, vasario 
22 d. nflo 2 vai. po pietų iš ga
lingos broadkastinimol W'B B 
M stoties , jr vėl skrido lietuvių 
dainų bangos^ nešdamdš mtisį 
lietuvių dainai už Šinitį ir tū
kstančių mylių į musų tautie
čių namus, taipgi ir kitataučių, 
kurie tik turėjo radio ir žingei- 
dava girdėti ir pasigėrėti lie
tuvy dainomis. . Išpildyme šio 
programo dalyvavo tikros dai
nų “žvagiždės” ir “mėnuliai”; 
padainavo daug lietuviškiį dai
nų, choru, duetais ir pavieni 
dainoriai.

Kazimicrictės samdosi airišius
I. >

šios bedarbės laikais bejės- 
kant darbo tenka išvaikščioti 
visus kampus, ypatingai jeigu 
esi koks aniatnihkas 7>rie na
mų budavojimo. Aną dieną 
einu Rockwell ir prie 68-to\ 
gatvių žiūriu, seserų Kazimie- 
riečių sodne pradeda statyti 
namą. Nudžiugau, sakau eisiu 
pas savuosius pasiteirauti, o 
kad kokios, tai dar.galiu gau
ti ir darbą. Bet nustebau, kon- 
traktorius ir darbininkai visi 
svetimtaučiai. Paklausiau dar
bo. Kontrąktorius atsako man, 
kad jis turįs užtektinai-savo 
karpenterių. Tiesą r pasakius, 
negali už tai ant žmoniij pykt, 
nes prie pirmos progos savas 
savą vis daugiau užjaučia. 
Sueinu su vietiniais Marųuette 
Parko lietuviais kontrakto- 
riais ir klausiu, dęlko tą •dar
bą turi svetimtautis? Nuo vi
sų beveik tą patį atsakymą 
gavau, kad airišiąi esą geres
ni mekanikai, už tai sesers 
Kazimierietės lietuvių ir ne
nori, esą nedavė nė plano 
figeriuoti.

(tS(tvas pas savą.”
Tenka nekartą matyli musų 

spaudoje, kad savuosius mes 
privalome pirmiausia parem
ti. Gražus ohalsis, ir aš pilnai 
su tuo sutinku, nes tą patį da
ro ' ir kitos tautos
bėda, kad lietuviai to obalsi’o 
nesilaiko. Pasirodo 
norantai. Štai kąjJ 
paminėtas faktas jau tai pa
tvirtina. Bet to negana, eisime 
toliaus. čia prie progos turiu 
priminti, kad .Chicagoje ran
dasi pabudavota nemažai lie
tuvių parapijų įstaigų: bažny
čių, mokyklų, klebonijų, sese
rų namų, klioštorių ir ligonbu- 
čių. Ir štai visas 3as darbas 
gal su visai maža išimčia bu
vo pavedamas svetimtaučiams 
kon^raktoriams suvisai neduo
dant nė progos lietuviams 
koritraktoriams ’ dalyvauti 
kompeticijoj. Taip, mums ai^ 
rišiai pabudavoja bažnyčias, 
mokyklas, klebonijas, ligon- 
bučius ir kitas įstaigas, o mes 
lietuviai katalikai tiktai ant 
tiek tur būt esamė geri, kad 
meldžiamės, nuolat aukaujam, 
sąvo vaikučius leidžiame į pa
rapijų mokyklas, puošniose 
klebonijose užlaikome' kuni
gus, ir nelaimei atsitikus eina
me pasilsėt į Šv. ,Ki>yžiaus li
goninę, nes tai, musų lietuvių 
priderystė remti ■ savus. Įlet 
kąd būdavo j ant tas pačias-įs
taigas keletas šimtų lietuvių 
dąrbininkų turėtų progą užsi
dirbti dolerį kitą, ant duonos 
plutos, tai čia liėtiiviai\yrh'ne
geri, nemekąmkai. Ot, airi- 
šis svetimtautis tai jau kas ki
ta; j b >Vąrdas geresnis ir jojo 
nieistraf geresni; Taip neva 
męgma pasiteisinti injisų kle
bonai. Jie nešilaiko obalšio 
“savas pąs savą”, įmus'lietu
vius’ paniekina. x v

■’ . z ‘ L v, ■- v- ’
Lietuviai geri budavotojai '
Kas link .lietuvių kontrakto- 

rįų ir amatninkų. ?Turėdamas 
apie' dvidešimt metų patyrimą

Didelis smagumas

dideli ig- 
ir viršui

džiaut plaukti, kur vanduo gi
lumo aštuonios pėdos ir ilgumo 
15 pėdos; Pirmininkas ramino tuviams kai

Programas praeitų pedėldie- 
nį, kurį rengia ir finansuoja 
lietuvių firma, The Peoples Fur- 
niture, žinoma ir radio kompa
nija, buvo tik puse valandos. 
Nes reikalaUjapt Chicagos Jie

ms antraįpų-

Pypkės ii 
Cigaretę 

Ruky-' 
tojų •

M/?

pric namų b.y d a vo j i m o gavau 
progų prisižiūrėti visokių tun
tu amatnihkams, irštai.'ką tu
riu pasakyti, Kad palyginus su 
kildins tautoms tai iš lietuvių 
yra daug didesnis •' procentas 
patyrusių geresnių ’•■ už/kitus, 
kaip tai darbo gerume, sunUu 
mime, •Irt produkcijoj. Ant 
kiek pažystu užkuriuos' lietu-
nume, ir į) 
kiek pažystu hvh. 

Kvius kontrąktorius, duodu 
jiems irgi pirmą vietą biznio 
vedime. Ir, su tokiais patyru
siaisv mekąnikais suprantąs 
biznįz 7kbntrak(orius drąsiai 
'Stos į konipėticiją prieš bile 
kokį airišį. Tą patį galėtų pa
tvirtinti ir Marųucttc Parko 
apielinkės bankas, ir čia dar 
ręikia' pažymėti . kaipo faktą, 
kad nekurtoms lietuviams 
kontraktoriams, vietiniams,, 
duoda pilnai;tą pačią paskolą 
anUpamų kpip kad, duodavo 
trys metai atgal. O tas ir rei
škia pilniausią garantiją na
mo gerumo., /

Bcts kam hutų žingeidi! tas 
gjili, 'ir savo * Akimis persitik
rinti. ' ' ‘ /

Taigi- sesers • Kazimierietės 
.už paniekinimą , lietuvių, už 
nedavimą progos nors neku
rtoms iš musų užsidirbti kąsnį 
kitą duonas, jau neužsipelno 
jokios pagarbos. . s \

— Pavapi jonas.
----- -------- - , ..... , -----—--------- U.--------------- T-................

Nuolatinis garsini- 
masis duoda nuo

latinius darbus
šiomis dienomis Atneričan 

Tobacco Company išleistas 
pareiškimas parodo, kad padi
dėjimas pardavimų skaičiaus 
ir "palaikymas dirbtuvės pilna
me veikime, tilo duodant nuo
latinio (larbo darbininkams,

I y • '.z

■.........-z - , , .

Vericose Gyslos 
Išgydomos $15-

Tai yra moderniškas įčirškimo/me
todas. Kodėl neateiti,’ kad jums at- 
Hktų darbą tas, kūris pirmiausia su
rado šį metodą? ^Gydymas yra sau
gus ir tikrai Smagu yra matyti kaip 

xšios negražios gyilos išnyksta, /' kad 
niekad daugiau nibesugryšti. Žaizdos, 
skausmai ir sutinimai išnyksta kartu 
su gyslomis. Palieka kojos švelnios it i 
švarios ' kaip kūdikio.

Speciali įrengimai dėl 1 moterų.

Riiptura Išgydoma
...........■ ■

Aš taipgi išąYdau’ ruptūrą be pei
lio, skausmo at išlikimo iš darbo. 
Šimtai liudijimų raštinėje. < 

r PASITARIMAI DYKAI'- '
VISOSE LIGOSE

Dr.E.N.FLINT
32 No. State St. ■,

kambarys 1105
Valandos nuą 9 ryto iki 4:00. po 

pietų. Panedely ir Ketverge 
iki .8:00 vai. vak. .

ĮGALIOJIMUS

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
' rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL. V

turį ląbai artimų.rryšių su pa-5 
didėjimu garsinimo. Pasak to 
pareiškimo, American' Tobac
co Co. gruodžio 31 d., 1930 m., 
samdėsi /daugiau, darbininkų, 
negu kad metai atgal; gruod
žio 31, 1929. J tą skaičių įeina 
pardavėjai ir •dirbtuvės ir ofi
so darbininkai:'

Pasak kompanijos viršinin
kų, šis padidėjimas yra 'lygus 
padidinimui apgarsinimų laik
raščiuose .ir kitų- garsinimų 
kampanijų. Daugiau tp, ši 
kompanija neturėjo darbinin
kų atleidinėjimo . ir visi jie 
dirbo pilnų laikų ir^už augš-

• J , I* , • »

pert tų patį laikų padidėjo tik 
586,070,000.

Kaip išrodo, tai šiais nedar
bo ir afleidinejimų laikais ap-

dalykas 
pagerinti 
panijų,.

jinni laikais ap- 
labai svarbus 

padėčai pataisyti ir 
stovį pavienių koin-

k • • v

Viešini n-

laik- PRANEŠIMAI

\ Business Service
_____ Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbos. Greitai taisome stogus 
vsokioi rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apakai citavimas. Mes atliekame 
geriansj darbą mieste. Kedzie 8463.

........o►—

kų 
dirbo 
tesnes*.

darbiu in- 
. ir visi jie 
ir;.už augš-

"Birutės” choro repeticija tįvyks ket
virtadienio vakare, lygiai 8 vai., Gage 
Park svetainėj., Vįsi choro, daininin- 
kai-kės. nepamirškite laiku ant pamokų 
pribut. :—- ValdybaValdyba.

Ėsant-nuolatiniaml darbui ir 
padidinus apgarsinimus, taip
jau padidėjo ir pardavimai. 
Per* pareitus metus Lucky 
Strjke\ ’cigarctų pardavimas 
padidėjo 6,219,766,000 palygi
nus su užpcrei|ais, 1929, me
tais. Pasak Jungi. Valstijų Iž
do departamento, , kuomet 
Lucky Strike cigaretų parda
vimas padidėjo 6.219,766,000, 
tai kitų cigaretų pardavimas

JUSU PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

------ o------
Boulevard 6520 Re*. Yard* <401

NORKUS & CO.
Perteraurtęm rakandu*, planu* ir vl- 
nokiui biznius, taipgi ii mieste i 
miestą. Teisingas patarnavimai.

1706 W. 47th St
CHICAGO

• Q,—i,—

MADOS

Marąuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brightoiv Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B/OS. fORP.

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

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

------o —
PATARIMAS -

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

Niekur kitur negausite taip pigiai.
Telefoftuokite tuojaus, o anglis pri

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL, CO.
5332 So. Long Avė.

Rekailingi agentai

Situation Wanted 
Darbo ležko

PAIEŠKAU darbo už janitoriaus 
pagclbininką arba prie namų už mažą 
mokestį. 2053 W. Coulter St. 1 lubos.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

REGISTRUOTAS pbarmacistas pa
ieško partnerio vaistinyciai pirkti. Kreip
kitės 7114 S. Campbell Avė., Tel. 
Prospect 3 676.

PILDOME 
INCOME 
TAX 
BLANKAS ,

• f «...

Raštynė atdara kas- 
val. 

vakaro. Sėkmadie- 
J

niais nuo 9—-1 vai.

Naujienos.
.... ............... . I

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS janitoriaus pagelbi- 
ninkas, unijistas, nevedęs, blaivas. 3335 
Dougias Blvd., front basement.

** 1 * *O - **■—
REIKALINGAS kriaučius prie naujo 

košt u m ieško darbo, turi būt patyręs. 
Frank Degimas, 3356 S. Halsted St.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

■REIKALINGA apysenė moteris prie 
nalmų darbo ir prižiūrėti ligonį.

9953 So. State St.

Juodos materijos paskiau- 

mieros 16, 18, taipgi- 36, 
38, 40(ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių,^ prašome iškirpti 
aduotą bjankutę arba priduoti pa- 
-yzdžio, numerį, pažymėti mierą ir 

aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno, pavyzdžio kaina 
L5 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu bū už- 
mkvmu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dėpt., 1789 So. 
Halsted St.. Chicago, UI.

2951 -— 
sis modelis.

Sukirptos

.. ATMINK SAVO
NAUDAI, 

kad vesdamas visos reikalus per 

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

CHICAGO < 
Tel. Boulevard 0511 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam* Mortgečius ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo . bei 

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

ATLIKTĄ DARBA

For Rent
PASIRENDUOJA 6 kambariai, pe

čium šildomi, 5627 S. Justine St., 2 
augštas, šviesus ir modemiški. Mūri
nis namas. Šaukite Stewart 5538.

> Furnished Rooms
IEŠKAU kambario vandeniu apšildo

mo, su valgiu, Marųuette Parke. Ra
šykit Box 1270, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St. >t

Business Chancea 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
biznis išdirbtas. Priežastį patirsite ant 
vietos. Parduosiu pigiai. šaukite 
Republic 1625. •/

NAUJIENOS' Pattem, Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti'man pavyzdį No —
Mieroš ..—........—— p*r krutino

' / : ■ - ’ ' ■ •’ • A

(Vardas ir pavardi) ,

CLASSIFIED ADS.I
• ■ ■ ’ ------------------------------------------------------------------ ------------- ---

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
Biznis išdirbtas per daugel metų. Par
duosiu už pirmą pasiulijimą.

4438 So.’ Hermitage Avė.

EducationaI 
Mokyklos

Mokykis barberystis .
, AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del fafor 
maciju lauk arba rašyk:

‘ INTERNATIONAL BARBĖK' 
COLLĘ0E, .

672 West Madison Street

PARSIDUODA groseris. Geras biznis, 
renda pigi. Vienai persunku.

3417 So. Union Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

—......       .y

SALDAINIŲ MOKYKLA
Atsidaro saldainių mokykla moterims. ir mergin'dms, Ją ątidaro p-hia Mila
šienė, kuęi turėjo Hoipe Capdy JJhop\pe,r keletą metų ant 69 gatvės prie 

‘Mirųuette: Parko, oVdabar ant ^3/;^t. Pati dirba višokiįis chokoladinius sak - 
dainius, taffy applesž salted peanuts, fudge ir tty /Motery^, kuęĮos: norit tapti 
independetit, atsidarykit- kendžių šapą, arba kurioj norite '^namuose padaryti 
pinigu /išmokit ' dirbti saldainius. Tai pelningiausias ir tinkamiausias mo
terų užsiėmimas. r ' ; ; ' ' ' ‘ .

Pirmą .lekciją-demonstracija veltui vasario 27 d., 1 vai. dieną. Mokykla 
atsidarys kovo 2 J. Pęr dvi savaites bus pilnai išmokytos. Pamokos bus 
duodamos ir vakarais,' Moterys merginos kviečiamos atsilankyti ant de-- 
monstracijos. , ' r - ■ r

s

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

Gramatikos, sintakses, aritmetikos. 
knyąvedysŪs. stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
dstema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradinį mokslą i devynis menesius: 
augštesrd mokslą į vienus metus. Ame
rikos* Lietuviu Mokykloje jau tuks- 
tančihi lietuviu įgijo mokslus, Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
IsigVti abelną mokslą. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokyto].,
3106 S. Halsted St

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, . fannas, biznius visokios rųšiea. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas a yra. Perkam notas, 2nd mortgage ” 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. • Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
i Tek Lafavette 0455

nrnčAGO rr.r.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

. 3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St;Louią Avė. 
CHICAGO, 1LL.

t,‘S1/, ■ Mv

Einančia!
Finansai-Paskolo*

PINIGAI
* .

Mes stotinam nuo $50 iki $800
Nelmam komiso 

Nuošimti® mokamas ant neišmokite* 
sumos ' 

Finance Corporation 
of Illinois ■ . 

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

Ud $800

DABAR YRA PROGA- IR GERIAU
SIAS LAKAS PIRKTI REAL ESTATE 

UŽ JŪSŲ PAČIŲ KAINĄ

BUK NEPRIKLAUSOMAS IR
, TURĖK SAVO NAMĄ

Real Estatfe kainos pradeda kiltį aug- 
štyn. ‘

Niekad nebebus kitos progos pirkti 
už tokias žemas kainas.

' Tik $100.00 cash tereikia, 
kad nupirkti 2 augštų. mūrinį namą

' arti 37 ię Halsted gatvių, 
2 flatai

Likusius po $30.00 į mėnesį.
Mes taipgi turime 4 8 kitų nuosavy

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

Ateikite ar rašykite dėl sąraše.

FRANK J. PETRU 
1443 W. 18th Street 

Telefonas Canal 0806

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis. 
5627 Justine St,, 5 ir 6 kambarių, 
pečiais šildomas, moderniškas, gerame 
stovyje, tvirtas, švarus. šaukite savi
ninkę Stewarv 5538.




