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No. 51

Britanijai ir Italijai 
pavyko susitarti dėl 
laivynu apribojimo

Britų delegacija su Hendersonu 
iš Romos grįžo atgal į Pary
žių gauti sutarčiai francuzų 
pritarimą. z

Meksika 'suėmė 10 so
vietų propagandos s 

filmų 
. . -------------- 1---------

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
1. — Meksikos vyriausybė' su
ėmė dešimtį sovietų Rusijos 
krutamu jų paveikslų filmų, jų 
tarpe “Petrapilio galas” filmą. 
Tas filmas Meksikos vyriausy
bė laiko komunizmo propagan
da.

Kaip Rietavo klebonas kun 
Spurtas suktybe gavo dvarą
Sensacinga kunigo Spudo ir jo sėbro notaro Misevi
čiaus byla dėl prigavystas Šiaulių Apygardos teisme

(Tęs^ty po savo galingu sparnu.

ROMA, Italija, kovo 1. — 
Italija ir Anglija vakar priėjo 
prie sutarimo juros klausimais, 
dėl kuriu nebuvo susitaikintą 
praeitų metų juros konferenci
joje Londone. Tas susitarimas 
turės dar gauti Francijos pri
tarimų, bet oficialiose sferose 
čia manoma, kad Franci ja taip 
pat jį priims.

j

1 Britų užsienių ministeris
, Hendersonas, kurte vadovavo 

britų juros delegacijai Paryžiu
je ir Romoje, dabar vėl išvyko 
į Paryžių, pilnas vilties, kad 
sutarimas bus francuzų priim
tas.

Pasiekto sutarimo sąlygos 
kol-kas laikomos slapty. Tiek 
yra tikra, kad jei Francija jas 
priims, tad praeitos juros kon
ferencijos Londone padaryta 
trijų valstybių sutartis pataps 
penkių . valstybių — Didžiosios 
Britanijos, Jungtinių Valstybių, 
Japonijos, Francijos ir Italijos 

•— sutartimi.

ADF vadas tiki, kad 
ekonominė depresija 
jau pasiekus dugną
Willi(am Green randa nedarbo 

padėtį Jungtinėse Valstybėse 
imančią palengva taisytis.

WASHINGTONAS, kovo 1.: 
William Green, Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas, 
mano, kad depresija jau esanti 
pasiekus dugno.

Tą savo nuomonę jis remia 
tuo, kad nedarbo didėjimas 
esąs paliovęs. Esą dagi žymių 
palengvo bedarbių skaičiaus 
mažėjimo. i

Darbo unijų pranešimai ir 
valdžios skaitmenys, pasak 
Greeno, parodą,’ kad sausio 
mėnesį pramonių darbininkų 
Jungtinėse Valstybėse buvę 
5,870,000 be darbo, o vasario 
mėnesį bedarbių buvę 5,770,- 
000. J tuos skaičius neįeina be
darbiai ofisų ir farmų darbi-' 
ninkai.

* Pats Green tačiau netiki,' 
kad laikai urnai galėtų pagerė
ti, juo labiau, kad samdytojuo
se visur pasireiškianti tenden
cija mažinti darbininkams al
gas.
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ORRSJ
Chicagai ir apielinkei federa-s 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesiuota; nedide
le temperatūros atmaina; vidu
tiniai ir stipresni mainąsi v6-< 
jai. . J

x Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 330 F.

Šiandie saulė teka 6:25, lej- 
džiasi 5:40. Mėnuo leidžiasi;

J 5:42 ryto. \
I '1
I

Kova atstovų bute 
dėl visiško imigraci

jos suvaržymo
Suvaržymo priešininkai pasiša

lina iš posėdžių sales ir tuo 
neleido prieit prie balsavimo.

WASHINGTONAS, kovo 1.— 
Atstovų Bute yakar, paėmus 
svarstyti bilių, kuriuo siekia
ma beveik visai uždaryti imi
gracijai duris dvejiems me
tams, kilo karštų ginčų tarp 
biliaus šalininkų ir jo prieši
ninkų. i I

Spykeris Longvvorth, pats 
biliaus rėmėjas, pareikalavo, 
kad bilius butų be ilgesnių de
batų balsuojamas.

Opozicija griežtai pasiprieši
no ir, kad neprieitų prie balsa
vimo, ėmė skubotai apleisti po
sėdžių salę. Posėdy nebeliko 
peikiamo kvorumo, ir spykeris 
buvo priverstas biliaus svars
tymą atidėti pirmadieniui ir 
posėdį uždaryti.

Opozicijai vadovavo New 
Yorko kongresmanas sLa Guar- 
dia, rep., ir Mirinesotos Paul 
Kv?ile, farmer-labor.

“Liberalizmas” augs- 
tose Jungtinių Val
stybių mokyklose

Pittsburgho Universitetas užgy
nė studentams kurt draugiją 
visuomenės klausimams stu
dijuoti.

PITTSBURGH, Pa., kovo 1. 
— Pittsburgo Universiteto vy
riausybė neleido savo auklėti
niams kurti Studentų Draugi
ją Visuomenės Klausimams 
Studijuoti.

Tokią draugiją studentų ta
ryba nutarė steigti dar sausio 
mėnesį, bet Universiteto vy
riausybė dabar užgynė.

Laikraščių reporterių klau
siamas dėl užgynimo priežas
ties, Universiteto kanclerius 
Bowman atsakė:

“Aš nenoriu nieko žinoti apie 
jokią studentų Visuomenės 
Moksht Draugiją, o taip pat 
nieko nenoriu jums apie tši pa
sakoti.” '

Prieš dvejetą metų Pitts
burgo * Universiteto studentai, 
kartu su docentu Fredericku 
Woltmanu, buvo suorganizavę 
Liberalų Klubą, bet pirmas to 
klubo susirinkimas, kuriame 
Dr. Harry E. BarneSz turėjo 
laikyti pranešimą apie Mooney- 
Billings bylą, buvo išvaikytas, 
o studentai įspėti, kad daugiau 
panašių mitingų nebebūtų. Be 
to, docentas Woltm^nas ir du 
studentai, Wm. ’ Albertson ir 
Arthur ^IcDowell, tuomet buvo 
iš universiteto išvyti.

SHELBY, Mich., kovo 1. — 
čia tapo suimtas Rev. Burton 
Shaw, metodistų bažnyčios ku
nigas, kaltinamas dėl išžagini
mo 15 metų amžiaus mergai
tės. Iki teismo kunigas tapo 
paleistas už $3,000 kaucijos.A

. ' [Atlantic and ?*clfto' Photo]; ■>

Del stokos lietaus ar sniego kai kuriose vietose Ohio valstijoj šuliniai visai išseko, žmonės pri- 
versti vandenį pirktis arba gabentis iš upių, kartais gana toli. Paveikslėly čia parodytas Pike

• kauntės farmerys, rogėmis gabųnųsis vandenį iš upės.
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Kas yra apkaltinti 
naūjoje politinėje 

byloje Maskvoj’
MASKVA, kovo 1. — Dide

lėje politinėje byloje, kuri 
bar prasideda Maskvoje, 
kaltinti yra šie. keturiolika 
menų: 
- Vladimir Groma'n, 56 metų 
amžiaus, ekonomistas, buvęs 
sovietų valstybės planavimo 
komisijos prezidiumo narys.

Vasily šer, 47, nuo 1923 iki 
1930 metų -buvęs Sovietų Ru
sijos Valstybės Banko prezi
diumo narys.

Nikoliai Suchanov, 48, ekono
mistas ir rašytojas.

Avraam Ginsberg, 52, moks
lininkas.

Michail Jakubovič, 39, buvęs 
liaudies prekybos komisariato 
tiekimo departamento vice-di- 
rektorįus. '

Anon Sokplovsky, 47, iki 
1920 metų buvęs žydų socialis
tų partijos centralinio komite
to narys.

Lazar Zalkind, 45, išėjęs uni
versiteto mokslą.

Ivan Volkov, 47, kilęš iš ūki
ninkų, ekonomistas, dirbęs so
vietų augščiausioj ekonominėj 
tarnyboj.

Kiril Putunin, 46, knygvedis, 
buvęs centralinės vartotojų 
bendrovių sąjungos prezidiumo 
narys.

Aleksandr Finn-Jenotajevsky, 
58, politinės ekonomijos profe
sorius.. •

Beris Berlacky, 41, buvęs 
Sovietų Rusijos Valstybės Ban
ko prezidiumo, narys.

Vladimir ’ Jekpv, 49, rašyto
jas. ,

Moisei Teitelbaum, 54, bu
vęs vyresnis sovietų prekybos 
komisariato eksporto direkto
rius. /

Isaak Rubiii, 55, politinės 
ekonomijos profesorius, iki 
1920 metų buvęs /evoliucinės 
žydų draugijos narys.

Visi jie, kai# paprastai,, kal
tinami dėl “kontrrevoliucinių 
darbų”: sabotavimo sovietų 
valstybės planų, sąmokslo priej; 
sovietų valdžią, konspiravimo 
su užsieniais dėl intervencijos 
ir kąbitališti-
nę valdžios formą Rusijoje. 
Bendras gi kaltinimas yra, kad 
visi fjte',^socialistai, veikę 
rusų sęcialdemoktatų (menše
vikų) partijai atgaivinti, kuo
met sovietų Rusijoje, išskiriant 
komunistų, visokios kitos poli
tinės partijos yra griežtai už* 
ghtos4^:->nA''-''
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Pats išsikasė duobę ka
pui ir nusižudė

. Hartford; conn., kovo ,1. 
— Apielinkės gyventojas Felix 
Grezięno,-50 metų apižiaus, iš
sikasė netoli nu.o savo namų 
duobę, pastatė kapo gale paties 
sukaltą kryžių sii parašu “Gar
bė Dievui Augštybėse”, ir ties 
duobe nusišovė.,

Kaimynai, išgirdę šovimą ir 
atvykę žiūrėti,, rado Grėzieną 
nebegyvą. Priežastis to keisto 
nusižudymų nežinoma.

Mosley jau išstojo iš 
Darbo partijos

•• '

Organizuoja Naują Partiją, tik 
kol-kas maža teranda sekėjų 
darbiečiuose.

LONDONAS, koyo 1.7— Šir 
Oswald Mosley, ■ aristokratas, 
per savo palyginti - dar jauną 
amžių suskubęs išriedėti iš 
konservatorių' į liberalus, iš li
beralų į socialistus, ir žinomas 
kaip “skubos žmogus”, vakar 
išstojo iš Darbo partijos ir pa
siskelbė steigiąs naują organi
zaciją, vadinaipą The New 
Party (Nauja partija).

Jis atsišaukia į savanorius 
darbininkus kiekviename rinki
mų apskrity, kad pasirūpintų 
keturiais šimtais kandidatų į 
parlamentą ateinančiais rinki
mais, ir sukejtų fondą, reika
lingą naujos partijos darbui 
ir rinkimų kampanijai.

Tas “skubos žmogus” yra,ne-- 
patenkintas Darbo partija, kad 
ji nesugebėjus padaryti galą 
nedarbo padėčiai. Jis nębepa- 
te.nkintas nei parlamentu. Jis 
reikalauja “visiškos parlamen
to revizijos taip, ,kad iš kalbė
jimo įstaigos jis butų , padary
tas darbo įstaiga.”

Mosley nori, kad vyriausybe 
turėtų diktatoriškos galios sa
vo sumanymams vykinti, bet 
butų parlamento kontroliuoja
ma. Vyriausybė pasiūlytų par
lamentui savo projektus, o pat- 
lamenfas be ilgų debatų., turė
tų juos patvirtinti arba atmes
ti. Jei projektas ‘ butų atmes
tas,. vyriausybė . tiirėtų arba 
atsistatydinti, arba savo pro
jektą atsiimti ir pataisyti taip, 
kad parlamentas gailėtų be ilgų 
debatų jį priimti ir leisti vy

Mosley savo sekėjus verbuo
ja iš darbiečių ir konservato
rių, kol-kas betgi be didesnio 
pasisekimo.

i'

kinti.

Du didžiuliai New 
Yorko “World” laik

raščiai žlugo
NEW YORKAS, kovo 1. — 

Du didžiuliai New Yorko 
“World” / dienraščiai — rytinis 
ir popietinis — žlugo.

Abudu laikraščiai pastaruo
ju laiku prarado daug pinigų 
ir nebegalėjo atsigriebti. Pra
eitą penktadienį jie buvo par
duoti.. Juos nupirko už . 5 mili- 
jdmis dolerių^" Scripps-Howard 
laikraščių leidėjų grupe ir su
jungė su gavo leidžiamu New 
Yorke dienraščių “Telegram”, 
kuris , dabar, eis “Worid-Tele- 
gram” vardu.

“World” ėjo per daugiau 
kaip keturiasdešimt metų. Jo 
įsteigėjas ir per ilgus"metus 
redaktorius buvo garsus žurna
listas Josęph Pulitzer (vengrų 
žydas); Dabartiniai “World” 
savininkai buvo trys Dulitzerio 
jaunąs, Joseph, Ralph ir Her- 
bert. ■ ..

Japonų atstovų bu
tas priėmė moterų 

teisių įstatymą
TOKIO, Japonija, kovo 1. — 

Atstovų butas vakar dauguma 
balsų priėmė įstatymą, kuriuo 
Japonijos moterims suteikia
ma lygios su vyrų teisės rinki
muose į miestų miesteli^ ir 
kaimų administracijas.
^ Įstatymas dabar eina į ponų 
butą. Ar ponų butas taip pat 
jį priims, yra abejojimų. Pa
našus įstatymas atstovų buto 
buvo priimtas ir praeitoj par
lamento sesijoj, bet ponai jį 
atmetė. ■ .

t

Indų nacionalistai 
atmetė britų tai

kos siūlymus
. .J

NEW DELBI, Indija, kovo 1.
-y Indijos nacionalistų kongre
so darbo komitetas' su Mahat
ma Gandhi priešaky atmetė 
Britų vyriaušybės; taikos pa- 
sjĮųlymus. Komitetas nutarė 
įįęsti toliau civilio prieSinimos 
kampaniją, iki busianti laimė
ta Indijai, visiška sąvarankybė.

’ yz.Į.' ~ . .. v
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REGINA, sask., Kanada, ko
vo į 1. Du kaukėti bangiai, 
vakar puolė čia Royai Bank of 
Canada skyrių ir pabėgo su 
$17,000 banko pinigų.

Vaikai, pamatę, kokion bai
sioji buklėn pateko jų moti
na, negali ilgiau žiūrėti ir ap
skundžia kun. Spudą Telšių 
Vyskupijos teismui. Vyskupi
jos teismas, nežiūrint, kad net 
kai kurie kunigai Spudo nau
dai melagingai po priesaika 
paliudija, vis dėlto įmato kun.
Spudą pasielgus apgaulingai ir 
nutaria, kad kun. S padas turi 
grąžinti dvarą Girdvainienei
Tačiau kun. Spudas teismo 

apeliuoją į Metropolijos dva
siškų teismą, kur bylą laimi. 
Dabar jau kun. Spudas pasi
junta visai nenugalimu ir kar
čios vargšes Girdvainicnės 
dienos pasidaro dar kartesnės.' 
Bet vaikai, sykį pradėję kovo
ti, nenurimsta ir,, rezultate —

Apygardos Teismą. Kun. Spu
das ir jo sėbras Misevičius at
siduria kaltinamųjų suole, kur 
susirūpinę klausosi skaitant šį 
aktą.

Akto skaitymas užtrunka 40 
minučių. >

Kaltinamieji iš eilės klausia
mi, ar prisipažįsta kaltais.
Nei kun.JS pradas Kinei nok Mjr 
sevičius kaltais neprisipažįsta.

Abu gauna teisę pareikšti 
savo pastabų dėl jiems daro
mų kaltinimų. Pirmas kalba 
kun. Spudas. Kalba lėtai, gai
liu balsu. Kaltinimo akte esą 
viskas “išversta”, ne taip’ vis-: 
kas buvę, kaip ten surašyta. 
Jis tikrai norėjęs Gird Vainie
nei' gero padaryti, bet

i? f i , t > • K •

padaręs daug klaidų
Nepasirūpinęs liudininkais 

iš anksto, bet po laiko jų ieš
kojęs. 50,000 lt. iš Girdvaįnie- 
nės tikrai, negavęs, bet įrašęs 
šią sumą į aktą ir paėmęs įš 
Gird Vainienės raštelį jos gavi
me tam, kad ją pačią apsau
gojus, nuo vaikų "kėsinimosi 
dvarą iš jos užgrobti. Jis no
gėjęs paimti Girdvainicnę

Tragingas “žmogaus be 
tėvynės” likimas

Daugiau kaip 5 mėnesiai laiko
mas kalėjime dėl to, kadi nė?< 

kur “deportuoti”

DETROIT, Mich., kovo L — 
John Rodunske yra vienas dau
gelio panašių “be tėvynės"; 
žmonių, kurių 'niekas nenori ir( 
kurie nežino, koks dar jų liki
mas laukia. v

Rodunske jau nuo praeito 
rugsėjo mėnesio sėdi čia kaun- 
■tes kalėjime, imigracijos vy
riausybės uždarytas, ir stebisi,; 
kaip ilgai dar j j laikys kalėji
me. Vyriausybė bandė depor
tuoti jį j Kanadą, bet Kanada 
neįsileido:
Vokietiją, bet vokiečių konsu
las taip pat atsisakė duoti vi
zą. Ir Rodunske dėl to laiko
mas kalėjime, kaip koks piktą- 
darys.

Rodunske yra gimęs Vokie
tijoje. Tėvai dar. mažą jį atsi
gabeno į Kanadą. Jis ten už
augo. 1923 metais jis atvyko j 
Milwaukee ir čia vedė. Vėliau 
jo žmona mirė, palikus dveje
tą mažų vaikų. Praeitą pava-

bandė ^deportuoti j

Jis Girdvainicnę gel
bėt tuo sau tik nenialo- 
ir nuostolių turėjęs. . J 
jis sukišęs 30,000 lt.,

Sudaręs pardavimo akta,. o 
ne nuomos dėl to, kad valstie
čiai liaudininkai seime reika
lavę sumažinti dvarininkams 
paliekamos žemes normą iki 50 
hp. ir todėl grčsęs pavojus, 
kad ir Išlynai busią išparce
liuoti. Girdvainienė esą pati 
tai žinojus ir pati su juo va
žiavusi Kaunan prašyti Žemės 
Ref. Vald. leidimo žemę par
duoti, 
bėjęs, 
mimų 
dvarą 
kuriuos tegul grąžina jam ir 
jis iš dvaro išeis. šitaip jis 
siūlęs Girdvainiąms, kai jam 
bylą kėlė dvasiškam teisme* 
Bet Girdvainienė esanti labai 
gudri. Ji norėjusi jį išnaudo
ti. Ji —

z • K f ■' . I •» ... *

kunigą Spudą ketverius me
lus ji gaudžiusi ant meškerės, 
kol, pagaliau, “pagavusi” ir 
įvelusi jį į šią bylą.

Kalbėjęs apie valandą laiko, 
nutyla, atsigeria vandens ir ra- _ 
nitai atsisėda.
Pakyla kaltinamasis notaras 

Misevičius. 
■ > w- •

...Jtalba užgautos
ambicijas . tonu. Kaltinamų- 
jų suolan patekęs pėr apsiriki
mą. ^Nusižengimo nepadaręs. 
Savo, kaipo notaro, pareigą 
atlikęs sąžiningai. Viską Gird- 
vainienei išaiškinęs ir viską, 
jo nuomone, ji turėjusi su
prasti. j - ,

Pasisakius kaltinamiesiems, 
prisaikdinami liudininkai. 
‘ {domesnius kai kurių paro
dymus patieksime rytoj. Pir
mąją bylos svarstymo dieną 
teismui pavyko iš 48 atvyku
sių liudininkų apklausinėti tik 
14. Del tokio didelio skai
čiaus liudininkų byla, mano
ma, kiek nusitęs ir galės būti 
bąigta svarstyti tik še$įadienį. 
pintosios dienos posėdis bai
gėsi 10 vai. vak. •

...... .

sarį Rodunske grįžo į Kanadą, 
gorėdamas vaikus palikti pas 
savo seną motiną, gyvenančią 
Wątęrioo, Ont. Rugsėjo mėne
sį j te grįžo atgal į Jungtines 
Valstybes, ir buvo suimtas, 
■įaip nelegaliai atvykęs imig- 
rąntas. Jj bandė deportuoti ar
gai į Kanadą, paskui j Vokie
tiją, bet abiejų kraštų vyriau, 
syįtjės atsisakė deportuojamąjį 
jsilęisti... * ■

SARAGOSA Ispanija, kovo 
1. — Byloje dėl įvykusio pra- 
ęito gruodžio mėnesį sukilimo 
Jukos garnizone prokuratūra 
pareikalavo septyniems sUkilh 
mo vadams mirties bausmės, o ' 
aštųoniems kitiems — kalėji
mo iki gyvos galvos.

LIETUVON
m SiunHane Pini sus 

. Pigiai ir Saugiai ••.-

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTHD ST. 

ZZICAGO. ILL.
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[korespondencijos
Indiana Harbor, Ind Indiana Harbor, Ind

Windsor, Ont
Ligonis svečias

Visokios žinios

Chicagietis

Coiumbia Rekordunuolat turėtų

16199F

16198F
Vieškelis

12142F

16190F

16193F

16188F

DAYEB 16185F

JO ORKESTRĄ
16195F

16192F

16186F

JUOZAS OLŠAUSKAS

Visokios žinios ant

PAVASARIO IR VASAROS EKSKURSIJOS

$3.00

193 Grand Street

miškuo 351h, St

$2.50

$1.50

stengiamas 
Skausmas!

tai ra- 
šis pa
gražint 
ar <hu- 
$235.00

ir Juozas Antanėlis. Tenoras

IR JO ORKESTRĄ

Greiti 
vai.

Išplaukimai iš Neto Yorko
UNITED STATES Bal. 11
1>REDĖRIK VIII Ral. 25

4550 So. Pajilina‘
LTl 2' W

Mazurka

— Polka 
Polka

Polka

jqse dažniausia* jis eidavo raŠ/ 
tininko pareigas.

Linkime jam greit pasveikti 
ir vėl- kertu* su* mumis dirbti.

—-Ligonių Lankytojas

bet jie dirba 
kada turi šiek 

laiko, arba kas 
paragina. Toks, 

darbas, negali

Beimant 
netikėtai išsi- 

tėvui. Sūnūs 
Bet kada kai- 
jog tėvas su 

gyveno ir tatfp, 
jųdviejų jokių kivirčų nebuvo, 
tai policija sūnų paleido.

Vasario 22 d 
malonus 
lietuviai 
p-lė A. Yanush. Maę malonų 
įspūdį padarė, kad p-lė Yanušh 
yra dar jaunutė, bet turėdama 
talentą lavinasi muzikoje ir jau 
gerai1 skambina pianu net sun
kesnius muzikos kurinius, be 
to> ji* yra pavyzdinga mokinė 
mokykloje.

P-as Yurk su šeima šiais me
tais žada praleisti vasaros ato
stogas Lietuvoje, jis ketina iš
važiuoti’apie birželio^ 20 d.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Busimai LSS. kon 
ferencijai

Didžiausia Bendra Ekskursija 
Gegužės 16—May LaiVu “UNITED STATES

lo prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

bargenų: 
pigiau gali 

grudamės 
randasi grandi- 
daiktų \ krautu- 
lietuviams yra 

nes jie ten bar-

Amerikos lietuvių* JaTimioliųt Ekskursija
; R* C n _g i- a ■ ■

Amerikos Lietuvii|. Ekonominis Centras
Liepos 3—July “FREDERIK VIII
Liepos 25-—.

dideli ir moderniški 
Išvcngkitc bereikalingų 
bagažo egzaminavimą 

svetimų šalių rubežių.

Yra pas ;mus ir kitas ligoniai, 
kuris dabartiniu laiku randasi 
Chicagoj. Tai p. Kl. Strumskis, 
su kuriuo atsitiko didele nela-ii- 
mė. Prieš kiek laiko jis tapo 
sužeistas ir dabar prisiėjo vie
ną koją nupiauti.

P-nas Strumskis yra prašilai 
vinęs žmogus ir stambus vietos 
draugijų darbuotojas. Draugi*-

Ana dieną išėjai^ pavaikščio
ti ir sutikau gatvėj savo gerą 
pažįstamą Pr. Jutkų. Klausiu, 
kur jis eina. Atsako, kad einąs 
lankyti ligonį. Esą parvažiavęs 
savo šeimų aplankyti Pranas 
Kęselius.

, Nuvykome abu, bet p. Pr. 
Keseliaus neradome namie, — 
jis buvo išvažiavęs savo reika
lais. Truputį palaukus, jis sug
rįžo. Per kelis mėnesius nebu
vome jį matę. Mat, jis gydosi 
gana toli nuo musų ir todėl nė
ra taip jau lengva jį aplanky-

Kitas praktikas dalysiąs. 
Miisų oi’ganihaįiją tuh/1 
Centrą- ir tątfee čerttire turi būti 
sekretorius, įjūris nolat ragintų 
šertas* kuopas prie .vėikiiho^ 
tvertų naujas, siuntinėtų kal
bėtojus, siuntinėt^ ’ rtefėratuš. 

'r ’ j J '

Be tam tikro centro; sunku 
yra organizacijai laikytis. Tie
sa, mes i^ki šiol jau nuo-/senai 
tokio centro neturėjome: Yra 
Centro Sekretorius ir Pildoma
sis Komitetas, 
vien tik tąda, 
tiek atliekamo 
j uos iš šalies 
Kada ne kada 
būti pasekmingas organizacijai 

'! r’'*

Musų idėjos
būti kaip nors garsinamos. Mes 
neturime LSS. organo. Reikėtų 
apie taį pasirūpinti. Be nuolati
nio rašymo ir agitavimo,' jokia 
organizacija negali pasekmin
gai' gyvuoti. Idėjos turi būt 
perduodamos žmonėms vieno-

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmu b kartu įsigijom tikrai kultūriška “NAUJO ŽODŽIO’ 

leidžiamų, dvisavaitini- spalvuotu jumoro žurnalu
a n a v a ? *

mane atlankė 
svečiai, detroitiečiai 

p. Yurk su šeima ir 
Yanush

klu "arba Suokiu* fiudut “Priei
namiausias įr praktiškiausias 
badas tai spauda.

Av mes pajėgsime savo spau
dą turėti,^ tai klausimas,

Ar .musų organizacija turi 
užtektinai kapitalo, kad savo 
spaudą turėti? Ar randasi žmo
nių, kurie norėtų dirbti orga
nizacijai. Jei kas dykai pasiim
tų dirbti, abejoju ar ilgai ga
lėtų dirbti. Ar mes galime už 
darbą kam. nors atlyginti?

Tai tik keli klausimai, kurie 
reikėtų' apkalbėti busimoj LSS. 
konferencijoj.

Dabar p. Kęselius atrodo ga
na gerai, —geriau nei pirma, 
kai dar nesirgo. Jis sako, kad 
per paskutinius 4—5 mėnesius 
jam užaugę 25 svarai. Mano, 
kad už kelių mėnesių visai pas
veiks ir sugrįš pas savo šeimą, 
o kartu ir pas mus. w

Jo mes tikrai jau pasigedo
me. Draugijose jis buvo labai 
veiklus ir priduodavo daug gy
vumo. Pradėjome kalbėtis, apie 
visokius reikalus. P-nas Kęse
lius pareiškė, kad jam lietuviš
kų laikraščių pasidarė perma*- 
žai —kai kada tenka imtis ir 
angliškų. “Naujienos” ateinan
čios kas dieną. Aš,’sako jis, po 
kelis kartus perkaitau “Naujie
nas”, nes tai geriausias lietu
vių- laikraštis.

Mums besikalbant atėjo ir 
naktis. Palinkėję ligoniui greit 
pasveikti, mudu su Jutkum 
pėsti išvažiavome namo. Grįž
dami namo, vis dar kalbėjome 
apie p. Kęselių, kuris jau bai
gia pasveikti. Laimė, kad jis 
laiku susiprato ir išvažiavo į 
sanatoriją.

Linksmiausia Vyčių Ekskursija 
TIESIOG I KLAIPĖDĄ 

Birželio 6—June Laivu. “HĖLLIG OLAV”

SCANDINAVIANrAMERICĄN. LINE 
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragcntb Paštui* Vežioti

27 Whitehall' Street, NeiV York City
248 Washington St., Boston,. Aįass. 130 N. La Šalie Si., Chicago, Iii.

• AUTORIZUOTI LINIJOS AGENTAI CHICAGOJE: 

‘‘NAUJIENOS” — 173’9 So. Halstcd St.

išvyks iš New Yorko ,
Kovo 21—March Laivu* “FREDERIK VIII

Visos ' Windsor’o dirbtuvės 
žada netolimoje ateityje prą*- 
dčti- dvigubą, gamybą, nes Ka
nados vyriausybė dabar išleido 
tam tikrą pertvarkymą1 impor
to: taisyklėms papildyti. Visos 
dirbtuvės darbininkus ims tik
tai Windsor’e gyvenančius, 
naujai atvykusių* visai neprL 
ims. —G. J. Y.

Rhinelanderyj Įvyko Onoida 
pavieto viršininkų susirinki
mas, kur be kitko buvo svars
toma pratiesti apie 50 mylių 
cementini kelia. Tam reikalui t v
planuojama užtraukti paskolą 
iš $600,000. Cementinis kelias 
čia būtinai yra reikalingas. Ta
čiau viršininkai sau.vališkai 
nieko nedaro, tad ir‘ paskolos 
klausimą jie paves piliečių nu- 
balsavimui. Tie balsavimai į- 
vyks šį pavasarį.

Jeigu sumanymas praeis, tai 
Rhinelander ir VVoodroof galės 
susisiekti cementiniu keliu.

Kiekvienas žino, 
kad patogausias ir 
tiesiausias kelias j 
Lietuvą yra pert 

KLAIPĖDĄ

JOS. F. SUDRIK,Ine. 
3417-21 S. Halsted St. Chicago, III

Telefonas Boulevard 1705

Nauja Coiumbia Radio Tdc-Focal modelis 939. 
dio ir phonografas krūvoje. Gražus kabinetus, 
dio pagalina tolimiausias stotis, groja gerai ir 
visokius rekordtis, taip, kad negalima atskirti 
nuoja dainininkas ar groja rekordas. Kaina 
Ąis gausite noulaidbs ant savo seno gramofono ar radio 
$76.09 ir taipgi lengv 
r uncija.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
atskiri nariai pradėjo šiokią 
tokią agitaciją besiartinant 
LSS. konferencijai. Tai yra la
bai geras ir girtinas dalykas.

LSS. kuopos ir pavieniai na
riai jau dabar turėtų pradėti 
rašyti centrui savo sumany
mus, kad juos galima butų 
konferencijoje svarstyti.

čia< aš noriu kai ką priminti.
Per 25 metus gyvavusi orga

nizacija, pergyveno* įvairių s.taj- 
dijų. laikai keitėsi, žmonės kei
tėsi ir dabar mes gyvename vi
sai naujose aplinkybėse. Prie 
tų naujų, aplink^bį^ perorgani
zuota,; sustiprinta JSS. organi
zacija turėtų* taikintis.

Kas dabar yra reikalinga dau 
ryti, kad organizacija- pasek
mingai gyvuotų? Atsakau: feii- 
kia turėti daugiau jaunų, ener
gingų jėgų ; reikia prie musų 
organizacijos pritraukti jauni*- 
mą, ,

Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių, sąstato: A. Varbas, 
K. Alijošius, J. Fl'erbačiauskas, Pivoša,. Jul-Boks, Ji Kulakauskas,. A.

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims menesiams 2 lt.

v ’ 50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai*
• '. ■ s Rašykite: '

“Vapsva”, . Kaunas,. -Maironio 6.

Prieš kiek laiko pas mus į- 
„vyko didele nelaimė: sūnūs nu
šovė tėvų. Dalykas buvo toks. 
Abu su šautuvais išėjo medžio
ti ir gaudyti žvėrių 
kalkes, šautuvas 
šovė ir pataikė 
buvo areštuotas, 
mynai paliudijo, 
sunum gerai

Jus girdite kiekvieną Ncdūlią Lietuvių muziką iš stoties 
WCFL nuo 1 iki 2 vai. po pietų, kur jus palinksmina 
musų geriausi artistai ir muzikantai.

Tamstos galite gauti dabar visus naujus rekordus 
taip gerai padarytus Budriko krautuvėje. Pas mus per
kant rekordus, gausite ir dovaną.

Rekordus taipgi siunčiame ir į kitus miestus ir už 
prisiuntimą nieko nerokuojame.

lietuvius. pradedama 
□balsis “savas pas sa- 

,vą”. Tačiau to obalsio dažnai 
neprisilaikoma. Pas mus šiuo 
laiku yra gana rinitą padč'is. 
Kada darbai ėjo gerai, tai ir 
biznis buvo kitokis. Darbinin
kai turėjo užtektinai pinigų 
aprūpinimui savo reikalu, o 
kas atlikdavo, lai dėdavo į 
bankus. Sumažėjus darbams, 
atsirado daug visokių keblu
mų, ypač dėl to, kad darbinin
kų kišenės pasidarė tuščios.

žmones tankiai yra perkantri su 
skausmu. Kenčia kuomet nėra 
reikalo' kentėti. Dirba su skaus
mu plėšenčia galva. Dirba nors 
suimti Skausmais.

Ir Bayer( Ašpii’in suteikia grei- , 
tą palengvinimą!

Geriausis laikas imti Bayer As- 
pirin tai momente kada pajauti' 
pirmutini skaįsma^- \Kanfcatidėta p 
palengvinimą mkr^skausmas pa-* t 
sieks aukščiausi laipsni? Ko bijot i 
paimti taip nekenksmingo dalyko?

Skaityk ' patikrintas direkcijas 
sustabdihiui šalčio; palengvinimui į 
skaudamą gerklę.; palengvinimui 
galvos skausmo ir neuralgijos, i 
neuritis; reumatizmo ir tt.

Jus visada galite pasitikėti jo 
greitu palengvinimu. Bet jei skau
smas tartkiai atsikartoja matyk ! 
daktarą kad patirti jo priežasti. (

Neseniai apvogė lietuvį AL 
Kalinauskį. Išvogė lapes,, kil-* 
rias jis buvo* sugavęs 
se. —J. Sharka.

jAetu viai darbi įtink 
biznieriai.

NAUJOS KNYGOS 
i . ■ • ’ l ' ; r -r *•

Gaunamos- “Vienybes" Knygyne
VIRYJE. Išleista 1920 metais. Apdaryta .......------- -—...

1,054 patarimai kaip- virti jvairiųs vąlgiąj* . . ■> .
MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS, Dr. J. Kvedaro^.

Mokykionis ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai,
' kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 

. vaikams , ir ligoniams. • • • . ,
LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...... ...................... ........

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

KAUNO ALBUMAS ..................     i...............
Knyga paveikslų jr fotografijų Kąuno miesto.

VINCO KREVĖŠ RAŠTAI. Septyniuose tomuose •..........
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......... ............................... ......

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu,• Išleista 
1926 metais. .

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .............  >..... ..........
Narni}- darbai, naminė sąskaitybė' ir biudžetas. Kaip 
pigiai Šeimyną užlaikyti. • . .

" VIENYBE , ;;;
Brooklyn, N.- N.

16194 Paukštužis 
Kaimiete

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Žemaitelių Polka 
Marytes ir Jonuko Dhina 

Vyras Pijokėlis Daina 
Pasakykie Panąitėle Daina 

Mergų Polka ' 
Laukiu1 Tavęs

JONAS DIRVELlS IR 
Vestuvių Valęas 
Nauja Gady

Trauk, Simniški 
"Ėjo Mikas” —

"Vilkas—Pilkas* 
"Liudvikas" Polka

ANTANAS VA'NAGATTtS 
16 C97F Vaikinų BSdbs v 

.NŲrr-ginų Bėdos * •

Mes taip pat neprivalome 
užmiršti, kad lietuviai grdšer- 
ninkai ir bučeriai yra musų 
geri draugai arba pažįstami, 
kurie kartu su mumis veikia 
Įvairiose organizacijose. Todėl 
šiais sunkiais laikais bandyki
me juos palaikyti ir su jais 
biznį daryti. Kai mus ištinka 
kokia nelaimė, lai juk visuo
met greičiau gauname para
mos nuo saviškiu. Kada 
sergame, jie mus aplanko 
suramina.

Eikime savas pas savą, 
kime tautiečiai ir remkime 
lietuvius. Aš tai darau ir pata
riu kitiems taip daryti. t

- Darbininkas bedarbis.

ASPIRfrNF
Aspirln _yra traile žymė llaycr Fabriko MonoacotlCacidoster oi Sallcylicacid

olumDia

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kcdzie 8902

Naujausi Lietuviški Rekordai Coiumbia
10” 75c

WORCESTERIO LIETUVIŲ ORKESTRĄ 
16201F Virginia Polka

Marcinkonių Polka

< J JONAS BUTĖNAI, Baritonas
16200F Eiva, Boba .Pupų Kult

Seni Duok Tabako
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Įdainavo A. Šaukevičius ir Wichalonis
Pabaigiai Panelę 
Gegutė ir Našlaitė • <• .

JUOZAS OLŠAUSKAS, Baritonas, su Kanklėms 
Paklausykit Jus Lietuviai 
Kelias 
Juozas Olšauskas ir Antanas Vanagaitis su Kanklėms

. INTERNATIONAL MARIMBA BAND 
Graži .Elcnutė, Polka 
Ruginė, Polka č ..

STASYS PAŲRAS, Bar nonos - t -i 
Su Orkestrus Akompan.

Kad Pavasaris Ateina 
Vyrai, Moters Negirtaukit 
Stasys Pautas, Baritonas

P. HUMENIUK 
Polka 
Polka '

Kol darbininkai pLu'gų turė
jo, tai biznis ėjo visu smarku
mu. Dabar visi — tiek biznie
riai, tiek darbininkai — vaik
što nuludę.

Pradėsiu nuo bucerių. Se
iliau lietuviai bučeriai darė 
pusėtinai gerą biznį ir davė 
kreditus visiems. Kai ateida
vo “pėdės'’ diena, tai skoli
ninkai užsimokėdavo. Visai 
kas kita dabar. Kreditų buče
riai nebenori duoti, nes yra 
didelis vargas su skolų iško- 
lektavimu. Kostumeriai tad 
pradėjo ieškoti sau 
jie perka ten, kur 
gauti. Mes lietuviai 
į Main St., kur 
nes valgomų 
vės. Ta gatvė 
gerai žinoma, 
sienų ieško. H c

Kas kitur dedasi, lai nesvar 
bu. Tuo tarpu dažnai pasitai
ko. kad pas lietuvius yra datų 
pigiau pardavinėjama, negi 
ant Main St. Štai šiomis die
nomis pastebėjau, kad svies
tas ant Main St. buvo parda
vinėjamas po 32 centu svarui 
o pas Joną Karvelį po 27 cen 
tus.

•*<*«■’ l
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Pirmadienis, kovo

Iš tamsos į šviesąValia kuri 'pergali

mos

svie

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

SUDRIKO KRAUTUVE

Arba Keliaukit Populiariu Ekspresiniu Laivu

COLUMBUS

CHICAGO, ILL.

DO-bt

STATE

gino^r
CHICAGO

$79.00
$79.00
$39.00
$42.00
$39.00
$49.00
$89.75

Jus girdžiate gražų programą kas nedėldienį iš stoties 
,W. C. 'F. L. 970 kilocycles, nuo 1 iki 2 vai. po pietų 

.'/.y '• <
Šis programas duodamas Budriko. Radio Krautuvės.

SOON 
ENGAGEO 
BY PAUL ASH

LATER z 
hAOVED TO 

FORT 
\NORTH

Atwater< Kent, 55, screen grid ........................ 
Bosh radio, 8 -tūbų, už ...... ........................ .....
Music Master, screen grid ................ ...........
Majestic radio, 8 tūbų ..:...............j......................

Zenith radio, 8 tūbų .................... ...................
Philco, Cabinet radio ...................................
Brunswick radio model ,20 ...................... .......
Gražus radio ir victrola krūvoje, didelės ver 

'■ tęs, 8 ir 9 tūbų, už .......................................

TAIPČ1 KAS SAVAITĖ PLAUKIOJA GĘRAI 
ŽINOMI LLOYD KABINIMAI LAIVAI

Lietuvą iš New Yorko pasiekiama 
mažiau, negu bėgy 7 dįehų.

NORTH GERMAN LLOYD 
130 W. RANDOLPH STREET

F. MICKAS
SIUVĖJAS , 

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

AT TV7ELVE . 
BECAME POPUtAR
ON THE. STAGE, 

INHOME- 
TALENT AFFAIRS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tau susiras vieta

FOLLOVVED BY 
FOUR V/EEKS 
IN VADDEVILLE

Pataisymas
Prašo pataisyti žinioj, tilpu 

šioj apie Jono Razmaus lai

Draugas Prtiseika 
išvažiavo .atlikti 

velykinę

Nupirko 500 Radijų tie 
šio g iš išdirbę jų

SPECIALIAI TRAUKINIAI iš Bremerhaven 
išeina tuojau, kai laivas atplaukia.

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1)62

STAR DUST Copyright M|dwest Feature Service^

Tuo tarpu
Bridgeporte vaikščioja, kaip 
gaidžiai pasipūtę. Eks-barbe- 
ris Gasiunas jau prieš veidro
dį daro refietėicijas, kokioje 
pozoje jisai stovės, kad drau
gas Pruseika, pėščias parėjęs 
iš New Yorko, sieks jam'pro* 
letarišką ranką pabučiuoti.

R*r-revoliiicija.

Savas Pas Sava
— sako biznieriai

Mat, didelis žmogus, 
griekai, ir negalima 
kol “sklokos” šėtonas

BRUNO SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senas namas ir - 
badavojame naujus

4131 So. Francisco Avė.
Pbone Lafayette 5824

MAŽIAU, NEGU PENKIOS DIENOS ANT VANDENS
PER CHERBOURG, 6 DIENOS PER BREMEN

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel Prospect 3939

JOHN J. ZOLP’S
• REAL ESTATE 

Mokame už Lietuvos Bonas $80

4559 S. Paulina St.

Sandaros” “argu 
mentai”

$98.00
Visos radios garantuotos, kainos su tūbomis ir 

dykai patarnavimas.

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam šviežias kiaašinias 
ir sviestu

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

W0N 
CHAMP1ONSHIP

AT THE 
CHARLESTON

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pastatom į jūsų namus

3700 S.-Spaulding Avė,
Tel. Lafayette 2584

ir čia tas pats, kaįp. kad jie 
Gegužiui jau sykį padare 

I meškos patarnavimą, paskelb- 
| darni, kad s ponas Gegužis į 
prezidentus “neberunys”? Po
nas Gegužis tokiems savo gy
nėjams turėtų galų gale pasa
kyti, anot tos patarles, kad 
“Geradarys kvailys yra už 
priešą kenksmingesnis”.

Pustapėdis.

Kuriuos dabar išparduoda už mažą kainą. 
Radios yra visos naujos ir vėliausio padary

mo visiems žinomų kompanijų.

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 3 PIANO MOVING 

Local 3 Long Distanee Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumef 3399 
Res. Tel. Yards 3408

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav.* 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

Gyvenimo lepktynese mes 
darome perdaug iš savo peris- 
kadųjir sunkenybių ir permaža 
iš savo pačių valios. Tačįau 
patys žinome* kaip faktą, kad 
žmonės būdami fiziškai palie
gėliai ir deformuoti, padare 
darbus, kurių fiziškai laimin
gieji jiems veltui pavydi ir 
stengiasi, pamėgdžioti. Artistas 
be rankų yra nesąmonė, saky
site; tačiau yra tokių.

Kų jus manote apie vieną 
New Yorko retenybę? Orkest
rą iš žmonių vienarankių! Tas 
parodo, kad ir nelaimė yra mu
zika. \

' Tikėkit, abejojanti broliai, 
kad trukumai yra dangaus pa
galba; ir tiems, kurie dirba su 
valia, neturtas yra licęnsija i 
gerbūvį: takas į progresą. 
Taip, kelias į tikslą yra išgrįs
tas neturtu.

THEN “ 
NEVY YORK/ 
AND lAUSICAL 

CObAEDY 
TCP SPEED*

Tamsa tarė “Tegul bus švie
sa”, ir patapo šviesa. Iš'tamsy
bių iškįlo šviesa. Keista ironija, 
ar ne Tačiau, faktas prieš 
kurį visokia fikcija blunka. Vi
sokios šviesos 
čia jūsų 
kinius, 
anglies.

riRST PICTORE 
YOUNG MAN OF

MANHATTAN * 
GOOD IN - OUEEN 
VUGH -- AND a 
MANHATTAN- MARf

Universal Millinery 
Shop

MRS. M. ADOMAITIS. Sav. ’ 
Madingos skrybėlės už žemai, kainas

3341 South Halsted St.

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulevard 8167 ir 4705

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

Tel. Grovebill 1038

J. V1ACKIĘW1CH 
vfORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St.
I ei < anai i h7H u I 079

Kaikurie žmonės laukia iki 
Didžiosios Pėtnyčios su vely
kinės išpažinties atlikimu, bąt 
draugui Leonui Pruseikai duo
ta įsakymas spaviedolis tuo- 
jaus, ir prieš trejetą'dienų ji
sai’ greitu traukiniu’ išvažiilvo 
Ncw Yorkan tą savo pareigą 
atlikti 
dideli 
laukti, 
jį visai pražudys?

Sunkiai teko draugui Prūsei- 
kai sugriėŠyti, kai jisai para
še Bridgeportę ježcdnėvnoje 
ilgą straipsnį, gindamas “sklo- 
ką” Brooklyno komisarų lizde 
ir 'užgaudamas neklai.didgojo 
Bimbęs majestotą. Draugas 
Foster AKP. CK., visos Sovie
tų Jungtinių Respublikų Są-

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

AND INSURANCE 

2839 W. 63rd St. 
Tel Republk 8899

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis .kainomis 

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

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

Mes mokame
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negu visos kitos įstaigos 
Amerikoje. $80.00 už $100 
vertės Boną ir $40 už $50 
vertės.

Norėdami parduoti at
sikreipkite ypatiškai arba 
prisiųskite registruotame 
laiške. Tuoj gausi banko 
čekį!

Prirengiame dokumentus ke
liauninkam. parduodame laivakor
tes ant visi) ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp 
4i>">9 So. Paulina .Street 

CHICAGO. ILL.

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J SP1TLIS. Sav, 

4050 Archer Avė, 
Tel. Lafayette 5019

VhoM aptlekose—Mc ir 85c puodukas ir 
dūdelė. Childran’a Musterole 

b4 tomo) 95c.
Geresnis nei Masterd Plastęr.

jungos Amerikoje diktatorius, 
iŠ pradžius nesuprato, ką tas 
straipsnis reiškia (nes “bulvių 
respublikos” kalbos jisai ne
moka). Bet greitai viskas pa
aiškėjo,, kad draugas Bimba, 
LF. CB., lietuvių, sovietų. res
publikos Amerikoje Vyriausias 
vadas, jam išvertė straipsnį į 
airišių kalbą. Atėjo trumpa, 
bet stora telegrama: “Tuojaus 
pasiaiškink, Comrade Prusei
ka, dėl savo renegatiškų nu
krypimų, o ]kad ne...”

Ir draugas Pruseika? vos 
spėjęs patelefonuoti šarkiunui 
“Good Bye”, išdūmė rytų link. 
Strazdui, atsisveikindamas, ji
sai pašnabždėjo į ausį: “Mel
skis prie Lenino abrozo už 
mano drebančias kinkas ir 
buk visam kam pasirengęs! 
Aš reikalausiu ‘generalio tyri
nėjimo’ i ir užsiginsiu visko, 
ką esu kalbėjęs su sklokinirtr 
kais; tuo būdu gal išgelbėsiu 
savo kailį. Kol tyrinėjimas 
eis 
nors kiaules ganyti Seno Vin

“Sandaros” bosai, beatsily- 
dindaini savo buvusiems ben
dradarbiams, net mane už
kliuvo, ir kadangi mano vie
name rašiny, pavadintame 
“Kas ir ką mano” tarpe kitų 
lietuviški) garsenybių buvo pa
minėtas ir pralotas Olšauskas, 
tai tie bosai ir pasiskubino pa
sisakyti tai ką jie mano. Sa
koma, įleisk meškerę į vande
nį, vėžys tikrai prikibs. Na, 
ir prikibo, nors ir ne prie to 
galo. “Sandaros” bosai tuo
jau pasiskubino prilyginti p. 
Gegužį - prie pral. Olšausko, 
nors aš visai to neturėjau gal
voje. Aš savo “įžymesnybių 
sąraše” turėjau galvoje tik 
žmones, kurie nieko nėra nu
veikę, o mėgsta girtis milži
niškais nuveikimais: pavyz
džiui, pral. Olšauskas mėgda
vo girtis ir tebesigiria, kad jis 
pats pastatęs “Saulės” gimna
ziją ir atlikęs gausybes valsty
bei naudingų darbų, nors jis 
pats nė cento nėra tai gimna
zijai ar valstybei pridėjęs, o 
tik pats iš jų naudojosi. Ponas 
Gegužis panašiai giriasi, kad 
jis SLA. užauginęs tūkstan
čiais naujų narių ir milijonu 
dolerių, nors tuos narius ir 
milijonus kuopų nariai su
traukė ir sudėjo. Žukas pa
našiai gyrėsi, kad jis prirašęs 
milžiniškas daugybes naujų 
narių Susivienyjimui, nors 
faktiškai nieko panašaus ne
padarė. Taip ir visus kitus 
paminėjau, kurie faktiškai 
nieko gera nėra padarę:: bet 
mėgsta kitų padarytais ge-. 
rąiš darbais savintis. ✓-

Sandaros bosai dar labiau 
save išduoda, lygindami su 
pral. Olšausku tik vieną prezi
dentą Gegužį. Juk aš ten su
minėjau kur kas daugiau pa-, 
vardžių. Tad, jei jie tik vie
ną Gegužį įsikando, ar nebus

kurios apšvie- 
namus, gatves, trau- 

dirbtuves, pareina- iš 
Bet iš kur pareina 

Iš tamsiausių gilybių 
žemės glūdumose, tūkstančiai 
pėdų gilyn, kur tūkstančiai 
žmonių prakaituoja drėgmėj ir 
baimėj, kad jus aprūpinus ang
limis, kurios duoda gazą 
są ir šilumą.

•Šviesa. Taip, bet ir mokslo 
šviesą nėra gaunama vien tik 
paprašius. Ar norite šviesos? 
.Jei taip,' tai turite kastis prie 
jos,' gilyn j nežinios sluoksnius, 
į beviltieš miglas, į stokojimo 
tamsybes, ir iš tų nesvetingų 
aplinkybių iškošti šviesą.

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St 
Tel. Yards 6894

BORN- 
JULYJfc, 
' iqi i - 

INPBPENDANCE

150
Kabinimu Lajvu

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas — musų 

specialybė

4193 Archer Avė.
T«l. Lafayette 1155
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Ekspresiniu Laivu

VIETAS DABAR 
užsisiakykit pas savo 
agentą, rekalaudami

BREMEN 
arba

EUROPA

Augščiau pažymėtos, laivakorčių kainos galioja tik tiems keleiviams, kurie j Europą vyks tarpe kovo 2 d, 
ir balandžio 30, taipgi tarpe rugpiučio 1 ir spalio 15. Sugrižižimuį laivakortės geros bėgy dviejų metų.

Greičiausias Laivais Patarnavimas Visame Pasauly ? ; >-

BREMEN EUROPA

dotUvos, kad velionį laidojo 
ne graborius Butkus, bet gra* 
boriiis S. P. Ėąžeika.

Pašalinki!: tą šaltį!
APSISAUGOKITE NUO -

EPIDEMIJŲ ŽIEMOS LIGŲ
Kiekvienas šaltis! palieka jūsų sistemoje kelis ligų perus. Jus galbūt to 
nejaučiate ir tada lengvai patampate auka net lengviausios? epidemijos. 
Riebios sultys išvirtos iš šaknų, lapų, stiebų ir kvietkų, kurie sudaro * •

BULGARIŠKĄ ŽOLIŲ ARBATA 
greitai sunaikina šaltj, jei išgerti karštų einant gulti. 

GERIAU BŪTI TIKRAM, NEGU GAILĖTIS
DEL APSISAUGOJIMO netenka gailėtis. Bulgariška Žolių Arbata ge
riama visos šeiminos mažiausia du sykiu į savaitę kada epidemija siaučia 
šalyje, palaikys jus gerame fiziniame stovyje. Pardavinėjama aptięki- 
ninkų visur, 35c, 75c., $1.25, ar per pastų viena didelė dėžutė (šeimi
nos didumo) $1.25. Adresuokit Marvel Products Co„ 106 Marvel 
Building, Bittsburgb, Pa. '

LABAI NUMAŽINTOS TSSXOS 
KAINOS I KLAIPĖDĄ

IR ATGAL

TIKTAI

llllllllli

llŲltĮlllll
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Publishtd Daily Excep< Sunday by 
che Lithaanjan News Pub. Co., Ine.

1739 South HaUttd Street 
Tehphant Roottvelt 8500

Subscription Ratai 
$8.00 per year in Canada 
$7.00 per year oatside of Chicago 
$8.00 per year w Cbicago 

1c per copy

Entered as Second Claee Matter 
* Marcb 7th. 1914, ar che Post Office 

of Cbicago, UL. ander cbe act of Marcb 
)rd 1879

Naujienoj eina kasdien, išskiriant sek
madienius. Leidžia “Naujienų” Bendro* 
re. 1739 So. Halsted Su. Cbicago. UL 
Telefonas Rnosevclt 8500.

Užitakymo kainai
Cbicagojt —. paltui 
/ 

Metama --------------------------
■Puaei meti) 
Trim* mlnesiama 
Dviem minėdama r... ..... 
Vienam minėtini__ ___ __

Cbicagoj pet iineliotojuai
Viena kopija
Savaitei 18c
Mlneaini  ...........  75c

Suvienytoje VaUtijoM. na Cbicagoj, 
pairai

Metame _______________________ 87.00
Pusei meti) _______    3.50
Trims mineaiama  1.75
Dviem minesiams 1.25
Vienam minusini __________  .75

Lietpvon k kinu ožaitaiuoat
. (Atpiginta)

Metanu $8.00
Pusei metų ______ - . Vfa-Trr.-T—- 4.00
Trims minesiams 2.50
Pinigas teikia siųsti palto Mouey

Orderiu karto so užsakymą.

turėt daugiau^galios, negu visi žtnonių išrinktieji atsto
vai? Negalimas juk daiktas, kad jisai geriau už juos 
visus žinotų, kas yra naudinga kraštui, o kas ne.

Jungtinių Valstijų konstitucijos autoriai davė tiek 
daug galios prezidentui dėlto, kad jie bijojo žmbnių.

X . ■ **

Apie įvairius D alytus i

INFLUENZA

ŽYDAI GUBERNATORIAI

Influenza vėl siaučia. —, Kaip 
senovėj žmonės aiškino ligų 
priežastį. — “Dievo valia”.— 
Limpamų ligų platinimai •T 
Influenzos pandemiškias po
būdis. — 1918 m. influenza. 
— “Rusiška”
Anglų daktaro patyrimai ir 
aiškinimai. <

influenza.
Dviejų Amerikos valstijų gubernatoriais neseniai 

buvo išrinkti žydai, būtent: Arthur Seligman — New 
Mexico gubernatorium, ir Julius Meier 
bernatorium. Iš profesijos juodu yra pirkliai; vienas 
Meier — Frank departamentinės krautuvės galva, o 
antras Seligman Brothers krautuvės pirmininkas.

Žydų spaudoje buvo su pasitenkinimu išreikšta 
nuomonė, kad tų dviejų žydų išrinkimas į aukščiausias 
vietas valstijoje reiškiąs žydų tautos pagerbimą. Tik
rumoje, žinoma, yra kitaip. Juodu buvo-išrinkti ne dėl
to, kad juodu priklauso tam tikrai tautinei grupei, bet 
dėlto, kad balsuotojai jų tautybės nepaisė. Oregono 
valstijoje ir Naujojoje Meksikoje dauguma žmonių nie
kuomet nėra nė girdėję apie žydus, išimant tuos, apie 
kuriuos jie skaitė Biblijoje. Todėl jie neturi prietarų 
prieš žydus.

Tarp žydų, kaip ir kitose tautose, yra gerų žmonių 
ir blogų. O sulig savo ekonomine padėtim jie lygiai, 
kaip ir visi kiti žmonės, gali būt artimi 
arba beturčiams.

“IŠVALĖ” RIAZANOVĄ

Oregon gu

turčių klasei

yra atlikusi 
atėjo eilė ir ,

Po visų partijos “valymų”, kuriuos 
viešpataujanti Rusijos bolševikų klika, 
prof. D. Riazanovui. Jisai tapo išmestas iš Markso- 
Engelso Instituto direktoriaus vietos ir iš komunistų 
partijos.

Riazanovas yra jau senas žmogus. Dar prieš didį
jį karą jisai pagarsėjo, kaipo darbininkų judėjimo is
torikas ir Markso biografas. Jo raštai dažųai tilpdavo 
vokiečių socialdemokratų moksliniam laikraštyje “Die 
Neue Zeit” (Naujoji Gadynė), kurį redagavo Karolis 
Kautskis. Buvo labai nuostabu, kada tas žmogus pas
kui nudardėjo į bolševizmą. Tur-būt jisai pasidavė as
meninei Lenino įtakai, su kuriuo jisai nuo seniai drau
gavo.

Nabašninkas Leninas Riazanovą taip gerbė, kad 
pavedė jam įkurti vienintelę pasaulyje tos rųšies moks
lo įstaigą, Markso- Engelso Institutą, kuriame yra su
rinkta daugybė medžiagos apie tų dviejų mokslinio so
cializmo tėvų veikimą ir gyvenimą. Bet Stalino paka
likai dabar surado,' kad Riazanovas esąs “komunizmo 
išdavikas”, ir jį išmetė lauk.

Charakteringa yra tai, kad Riazanovas yra kalti
namas turėjimu reikalų su socialdemokratais —su ta 
partija, kurią Rusijos diktatoriai jau per dešimtį mo
tų naikina ir nieku budu negali išnaikinti.

PREZIDENTO “VETO” TEISĖ

Jungtinių Valstijų prezidentas turi pasirašyti kiek
vieną įstatymo sumanymą, kurį priima . kongresas, 
idant tas sumanymas pataptų įstatymu. Jeigu jam ro
dosi, kad kongreso priimtas sumanymas yra negeras, 
tai jisai gali atsisakyt duot savo parašą, ir tuomet rei
kia įstatymo sumanymą priimti iš naujo . kiekvienoję 
kongreso dalyje (senate ir atstovų bute),, bet jau dvie- 
jų trečdalių balsų dauguma, idant jisai pavirstų įsta
tymu. ; ■> Į

Bet yra atsitikimų, kuomet prezidentas gali ir ty
lėjimu palaidoti bilių, praėjusį kongrese. Jam konsti
tucija duoda dešimtį dienų pagalvot, ar jisai pasirašys 
bilių, ar ne. Kuomet iki kongreso sesijos galo palieka 
mažiau, kaip 10 dienų, tai prezidentas, gavęs kongreso 
priimtą įstatymo sumanymą, gali įsidėti jį į kišenių 
ir laukti, iki kongresas išsiskirstys, šiam užbaigus se
siją, prezidentas turi teis^, niekam nė žodžio nesaky
damas, išmesti įstatymo sumanysią į gurbą, ir pabaig
ta. Kongreso nubalsuotas bilius ejna niekais.

Prezidento atsisakymas pasirašyti kongreso pri
imtą įstatymo sumanymą vadinasi “y$o” U^tynųJ';k^Jį 
boję reiškia “draudžiu”). Jeigu prezidentas numarina 
bilių, išlaikydamas j jį be pasirašymo, iki išsiskirsto 
kongresas, ’ tai tokį jo elgesį laikraščiai vadina “kiše-

• niniu veto’/ (počket veto). . z
ši prezidento galia yra senų laikų liekana ir prieš

tarauja demokratybės principams. Ji pastato prezi
dentą aukščiaus už kongresą. Kodėl vienas asmuo turi

Azijoj, Europoj ir dalinai 
Amerikoj vėl pradėjo siausti 
“fliu”. Laikraščiai praneša, kad 
ta liga f ypač skaudžiai palietė 
Japoniją.' Jos sostinėj Tokio 
esą apie milionas ligonių, ir 
mirtingumas nuolat didėjąs.

Prieš keletą šimtų metų 
žmonės nesuprato ligų priežas
ties. Jie manė, kad žvaigždes 
išleidžia kokias tai “emanaci
jas”, kurios ir pagimdo ligas. 
Tas reiškinys buvo žinomas 
kaipo “influence” (įtaka). 
Reiškia, pas žmones buvo įsi
tikinimas, kad ligos paeina nuo 
žvaigždžių įtakos. O tų įtakų 
buvo visokių. Tačiau blogosios 
dominavo ir buvo savo rųšies 
bausmė už vienokius ar kito
kius nusidėjimus. šešiolikto 
šimtmečio teokratija tvirtino, 
kad ligų '“įtaka” yra “dieviš
kos rūstybės” padaras.

Prieš . keturias dešimtis me
tų pradėjo siausti taip vadina
ma ąziatiška. cholera. New. 
YorkO miesto administracija 
paskelbė karantiną, kad apsi
saugojus nuo tos baisios ligos. 
Tą patvarkymą griežtai pa
smerkė vienas žymiausių Ame
rikos dvasiškių*,. Jis sakė, kad 
tai yrą nedora priemonė iš
vengti “Dievo valią”.

Vardas “influenca”, vadina
si, paeina nuo žodžio “influ- 
ence”. Jis pradėta vartoti aš
tuonioliktame šimtmety j, o gal 
kiek ir anksčiau. Tuo pačiu 
maždaug laiku prigijo ir kitas 
vardas “la gripe”. Dabar visi 
žino, ką reiškia gripas arba 
influenza, nes daugeliui teko 
ta liga sirgti arba bent maty
ti kitus sergant. Dėl trumpu
mo influenza (influenca) daž
nai yra vadinama “fliu”.

Kad influenza yra užkrečia- 
ipa liga, dėliai to nėra abejo
nės. Todėl ji yra tiek jau pa
vojinga, kaip ir kitos limpa
mos ligos. Palotinai dar pavo
jingesnė, kadangi apsisaugoti 
nuo jos yra labai sunku.
. Limpamų ligų plėtimąsi yrą 
labai paprastas, ^.akysime, New 
Yorke pradeda siausti influ
enza. Kas dieną j tą miestą 
atvažiuoja šimtąj, o gal ir 
tūkstančiai žmonių. Tuo tarpu 
kitj tūkstančiai išvažiuoja iš 
ten į įvąirias Amerikos dalis. 
Pasitaiko, kad tarp išvažiuo
jančių randasi tokių, kurie 
serga influenca. Kai kurie jų 

patys nežino, kad. jie serga 
tą liga. Jie mano, kad tai tik 
paprastas “šaltis”. Tie žmonės, 
nieko blogo nemanydami, ir iš
platina ligą. Kartu su keliau
ninkais keliauja ir liga.

Bet ne visuomet tuo budu 
tegalima . išaiškint į influenzos 
plėtimąsi. Kartais pasitaiko, 
kad ji pradeda siajisti ir visai 
izoliuotose vietose. Admirolas 
Sir. Richard Kempenfelt 1782 
m. raportavo, pavyzdžiui, kad 
“fliu” pasireiškė laivyne, ku-

■ netiirejo j okjo susisiekimo. 
^ m.
tuo pačiu laiku pasireiškė siąųr 
r i h e j Kanados ' daly j ir ' Gren- 
landijoj. Kiek žinoma, tuo lai
šku" tarp tų .yi.etų nebuvo jokįę 
^usįsiekį^o; •

Akivaizdoje tų faktų kai ku-

> < i m ■ ■■ < »■<1   —

rie buvo linkę, manyti, jog in
fluenzos perus išnešioja oras. 
Gal kai kuriuose atsitikjmuo-, 
se tatai ir atsitinka. Bet bend
rai imant, oras vargu bent kiek 
svarbesnę rolę lošia.

Atrodo, kad influenzą pa
gimdo v mikro-organizmas, tam 
tikra bacila. Daktarai mano, 
jog Peiffer ir Canono surasta 
bacila jr yra tikroji influenzos 
priežastis. Tą bacilą neprildau- 
somai izoliavo ir japonų patolo
gas Kitasąto. Anglijos dakta
rai Kenwood ir Parkes sako, 
jog laike epidemijos siautimo 
apie 20 nuošimčių gyventojų 
turi influenzos perus. O tas 
faktas, kad ne visi jie tesuser- 
ga, pareina nuo to, jog. kai ku
rie jų pasižymi didele atspara 
ir jų ligos perai neįveikia.

Influenza yra ypatinga liga. 
Paprastai jii pasireiškia švel
nioj formoj. Kitaip sakant, ji 
nėra pavojinga. Sakysime, nuo 
1913 iki 1918 m. nuo influen
zos Amerikoj iš 200,000 žmo
nių per metus mirdavo tik 7 
žmones. Bet štai 1918 m. Jung
tinėse Valstijose pradėjo siaus
ti influenzos epidemija, kuri 
per keturis mėnesius nuvarė į 
kapus apie 'pusę milįono žmo
nių. Sekamais * metais influen-' 
za pasikartojo, bet mirtingu
mas nuo jos palyginamai buvo 
nedidelis.

Apie vidurį pereito šimtme
čio buvo pradėta, rinkti medžia
ga apie influenzos epidemijas 
ir pandemijąs. Padavimai sa
ko, jog 1557 m. Francijoj tiek 
siautė influenza, kad prisiėjo 
Paryžiuj uždaryti teismus ir 
bažnyčias. Rekordai rodo, jog 
epidemijos siautė 1676f 1703 ir 
1737 m. Tų, laikų žmones ma
nė, jog epidemijas pagimdė 
veikiantys iigniakalniai. .. Kiek 
tikslesnių žinių tapo surinkta 
apie 1782, f803, 1833, 1848 ir 
1860 m. irifliicnzos epidemijas, 
kurios pasikartojo gana perio
diškai, — maždaug kas gent- 
kartę. * t 1

Žinoma, mokslininkai labiau
sia susidomėjo 1889 ii* 1918 m. 
epidemijomis. Apie antrąją 
epidemiją tikslių žinių nėra, 
bet spėjimų daroma visokių. 
Ji prasidėjo Europoj. Į Ispani
jos uostą, Cadiz, atplaukė vo
kiečių submarina. ‘ Apie ' pusę 
tos submarinos jūreivių jau 
buvo mirę nuo influenzos, o 
dauguma kitų sunkiai sirgo. 
Buvo paleisti girdai, kad ta 
submąriną vežė influenzos pe
rus, O tikslas buvęs toks: už
krėsti ta liga priešų valstybes. 
Ęadąngi jokių įrodymų ' nėra, 
tąį reikia manyti, kad tie gan
dai buvo paleisti propagandos 
tikslais. Bet kąip ten nebūtų 
buvę, influenza tuoj praįėj# 
siausti Cadez mieste; o iš ten 
prasiplatino po. visą Europą.

Vienu ir tuo pačiu laiku in
fluenza. pradėjo siausti ir ke
liose Amerikos vietose. Bet 
pradžioj ji buvo greičiau epi
demiško nei pandemiško pobū
džio. Reikia žinoti, kad influ
enza smarkiai platinosi talki
ninkų armijose. Nieko todęl 
nuostabaus, kąd Amerikos ka
reivių 'transportai tą ligą atga
beno ir į šių šalį. Tąi Suvo< ge
gužės ir birželio mėnęsįąis,* .

Aritra influenzos banga Jun
gtines .Valstijas u^ludo rųp- 

lįr ®iii'fmė|tįfeW3,Įi Tiek

šaulio kraštus. Anglų daktaras, 
kuris tuo‘ laiku gyveno rusų 
Turkestane, turėjo progos sek
ti influenzos besiyystymą. Tas 
daktaras, ktfrio vardas dabar 
tapo užmirštas, pasakoja, jog 
1888 m. vasara, buvo neįmano
mai karšta ir sausa. Po to se
kė baisiai šaltą žiema. Nuo tos 
griežtos temperatūros permai
nos žmonių atspara ligoms, ma
tomai, labai sumažėju. Juo la
biau, kad jie neturėjo tinkamo 
maisto. Per vasarą žemė buvo 
tiek išdžiuvusi, kad daugelyj 
vietų atsirado1 • dideli plyšiai, 
kurie pasiliko per visą žiemą.

Pavasarį užėjo baisios; liū
tys. Visur apie Bucharos mies
tu atsirado pelkės ir balos. 
Stovintis vanduo pradėjo dvok
ti. Ėmė šiaušti maliarija, o vė
liau influenza. Nuo influenzos 
mirė ne , tik vietos gyventoja; 
bet ir europiečiai, kurie gyve
no tame mieste. Išlikę gyvi eu
ropiečiai pradėjo bėgti, kur 
kas galėjo. Vieni jų bėgo į Ki
niją, kiti į Sibirą, treti per Ru
siją į Vakarų Europą. Kur tik 
tie pabėgėliai neatsirado, ten 
pradėjo siausti influenza. Pa
baigoj 1889 m. influenza įsiga
vo į Ameriką, kur siautė per 
kelis mėnesius.

Apskaičiuojama, kad rusų

T

-PirmaBienis, kovo 2, 1931
.............. .... ... ....— z I 

bendrai neatrodys taip, kas 1
kalbama apie kultūringai į- j
rengtą ūkį, tai toks mokslo ]
perdavimas kompromituos pa
tį tikslą/

Norėdami, kad teikiamos 
mokslo žinios prigytų jauno- 

įsios kartos sieloje, privalome 
sudaryti tokias apystovas, ku
rios galėtų butk. kaipo faktas, 
jog mokslas, protas ir intensy
vus darbas yra svarbiausieji 

. . ,. . kultūrinės pažangos veiksniai.
Firmų atveju privalome paliuo- \

* suoti jaunuomenę iš to dvasf- 
r nio nepasitenkinimo, iš tos 

jaukinimo prie kamšaties, ne
kaip žinia,* iš , Azijos paeina -švarumo, negalėjimo apsiginti 

daugelis ir kitų ligų. Pavyz- nuo skurdo, kuris gula visu 
džiui, iš ten paprastai praside- sunkumu ant tos musų moks- 
da cholera ir bobuniškas ma- leivijos, kuri gauna mokslą 
ras (plėgė). Bubonišką marą aplužusiose, ankštose, nepri- 
išnešioja žiurkės. Bet tiek nuo taikintose, nei mokslo nei hi- 
choleros, tiek nuo buboniško Igienos reikalams mokyklose. O 
maro šiandien yra priemonių juk jaunuolio mokykloje pra- 
apsisaugoti. Daug sunkesnis leidžiamieji metai yra ne kas 
reikalas yra sti influenza, ku- kita, kaip fizinis, intelektua- 
ri maždaug kaų 25 metai prsk lis ir psichologinis pasiruoši- 
deda smarkiai siausti ir t ūks-Imas busimajam gyvenimui,

tančius- bei šimtus tūkstančių Bet kaip galima laukti, kad 
žmonių nuvaro j kapus. Tačiau jaunoji karta butų aktyviai pa
reik ia. manyti, kad moksliniu- Į $iruošusj kultūriniam darbui, 
kams trumpoj ateityj pasiseks 
įveikti ir infiųenzą bei surasti 
bndų kaip nuo jos apsisaugoti.

influenza nuvarė į kapus apie j 
25,000,000 žmonių. Tačiau tai' 
tik spėjimas. Bet kaip ten ne
būtų, nuo jos tada žuvo daug 
miliohų žmonių.

Anglų daktaras buvo tošį 
nuomonės, jog influenza prasi
dėjo iš žemės emanacijų. Labai 
galima, kad jo spėjimas •dali
nai yra teisingas. Teisingas 
^uo atžvilgiu, kad influenzos 
perai. galėjo atsirasti pelkėse. 
Vadinasi, savo 
“fliu” yra kziatiška. Kaijr ligos | 
perai galėjo ten atsirasti, 
tai jad kitas klausimas. •

V
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kyklos, kad ją baigusieji be 
jokių kliūčių galėtų pereiti į 
aukštesniąją bendrojo lavini-1 
inps ar specialę mokyklą, nęsį 
to reikalauja pats gyvenimas. 
Pradžios mokyklos Lankymas 
privalėtų būti privalomas vi
siems iiiokyklos amžiaus vai
kams, bet jis negali kristi ne
pakeliama našta vargingąja! 
liaudžiai. Praktiškam pradžios 
mokslo įgyvendinimui vietos 
savivaldybės ir centralinė val-| 
džia privalo organizuoti lan
kančių jii mokyklos biednup- 
menės vaikij pilną užlaikymą, 
duodant jiems veltui ne tiki 
mokslo priemones, knygas ir 
mokslų, bet'taip pat rubus ir 
maistą.
" Pradžios mokyklos ‘penkta
me ir šeštame'skyriuje privą- 
lėtų būti įvestos paralelės a- 
matų mokslo klasės, kad tie 
mokiniai, kurie nebelankys 
kitos mokyklos m*ba norūs 
pastoti į aūkštesnąją kuria 
nors specialę mokyklų, gautų I 
pagrindinį pasiruošimų,

Aiiklėjąnt mokyklose jauną-1 
jų kąrtą, privalome neužmirš
ti, jog neužtenką vięn teikiamų 
mokslo žįniųį, bet lygiai tiek 
paį reikalinga turėti' omenyje 
ir tatai, kajp, prie kokių apys- 
tpyų ir kokia logika paremtos 
patiekiamos , mokslo gintos ir 
bendras jaunuomenės auklėji
me Jeigu alkoholikas raginį 
tų prie blaivybės, tai negali
ma tikėtis gerų pasekmių,' 
jeigu tafopkius bandytų kitus 
gtkaibinėti nuo rukyn^o, tai 
vargiai kas jo klausytų; jpigu 
melagius ar šiaip mažai pati
kimas asmuo kalbėtų apie tie* 
są, tai niekas jąm nepatikėtų./ 
Vadiną^ jeigu mes norime lan
kančiai mokyklas įaunuomeiw' 
skiepyti ne pesimizmą, menku
mą ir tikėjimą atkaklaus 
darbo galei, bėt darbštumą, 
Švarą, viltį ir ištvermių-, 
gą palinkimą prie 
buities pagerinimo, tai 
užtenka ?vien mokslo, bet 
reikalinga žiūrėti prie ko
kių sąlygų bus pateikiamas 
mokslas. Jeigu kalbėsime aįke 
kulturingumą, apie švarą ir t. 
t„ bet nebus puikiai įrengti 
mdfcyįu namai, mokiniai sėdės 
aįlužusįošej pašiūrėse,tai nie
kas')št to nei^įs? j.Agu ’žem^s 
ųkio mokyklų 'į mokiniams bus 
kalbąma apiex modernišką žįo* 
mes ūkio kultūrą, bet esantieji 
prie, mokyklų laukai ir bend
ras jų ūkis turės deficitą (kais 
labąi dažnai Lietuvos žemės 
ūkio mokykloje pasitaiko) ar

(Tęsinys) z
dėl šio dalyko nesako. Ir pa
galiau, kas gi už tai atsako-* 
iningas, kad tokia kryptimi 
vedamas švietimo darbas 
griauna pačios valstybės pa
grindus, ir visą šalį paverčia 
kokia tai kinų žeme, kur sveti
mi randa 'sau pelno, o patys 
krašto piliečiai, pardavę pas
kutinius savo daiktus, grū
dasi į devintą pasvietį? Ar tai 
čia normalus dalykas? Ir kas 
tame daugiausia atsakpmin- 
gas? Daugiausia atsakomingi 
yra tie, kurie vadovauja pa
čiam valstybės gyvenimui, 
bet didelė atsakomybės dalis 
krinta ir pačiai susipratusiai 
visuonlcnei, kuri, matydama 
tragiškoje padėtyje musų 
jauną valstybę flegmatišką! 
visa leidžia pro pirštus. Kiek
vieno Lietuvos piliečio parei
ga aiškiai ir griežtai pasisaky
ti, jog taip toliau būti negali, 
švietimo reikalus privalome 
sutvarkyti įaip, kad jie ata-

gyvenimui.
Ne / bendrojo lavinimo mo

kyklos, kurios savo viduram
žių dvasia ir dėstomųjų daly-? 
kų sistema yra visai petin? 
kančios praktiškiems kramto 
reikalavimams, bet įyaijrių, 
mokslo,- pramonės, žemės ūkto 
ir kitų sričių specialus mokyk
los turi sudaryti pagrindą jau
nosios kartos paruošimui rea
liam gyvenimui, Į specialių į 
mokyklų steigimą privaloma 
kreipti kuo daugiausia domės,; 
nes nuo jų tinkamo, išvystymo 
daug priklauso Lietuvos kraš
to ekonomine ir finansinė pa
dėtis, Privalo būti steigiamas 
visuose žymesniuose Lietuvos 
miestuose” aukštesniosios ir 
vidurines amatų, ir technikos 
-mokyklos, su įvairių specialių 
sričių šakomis: statyba, daili-' 
ninkystė, rūbų, avalinės siuvi-* 
m,0 mokslas, kalvių ir šalt
kalvių skyriai, elektrotechni
kos, šoferių mechanikų, kelių 
teclmikų ir kitų gyvenimo sri
čių .specįalės mokyklos. , 

tom reikalui privalo būti 
paruoštos r imtai išdirbtas spe-l 
cialių mokyklų, steigimo pla
nas ir tvirtų pasiryžimu sto-

neš ne' žodžiais, bet' darbais 
privalome pasirodyti, jog mes 
tikime ,saVo pajėgomis ir eina
me kuUurihio progreso keliu.

pradžios mokykla iuri bųii 
ne' mažiau, kaip šešių metų’. 
Jos programų reikalinga su
derinti su aukštesniosios mo-

h
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jeigu ji pačiu geriausiu savo 
brendimo metu yra svaigina- , 
ma ankštumo, skurdo ir fizinio, 
bei dvasinio merdėjimo • upu. 
Pertvarkant Lietuvos mokyk-z j 
las, darbo pagrindan privalo 
būti dedama tinkamų mokyk- < 
loms namų įrengimas. Tie na
mai, kuriais dabar, naudojasi 
daugiau kaip 80%. bendro vi
sų Lfctuyos mokyklų skaičiaus 
yra apverktiname stovyje: bu
vusi net b.audžiavosv laikais ■ 
karčiama, apipuvusi kaimiečio 
steklyčia ar šiaip privatiniai 
namai yra visai ne naujiena, 
kad dabar vien iškabos prika
limo galia butų paversti į pra
dedamosios arba net ir aukštes
niosios mokyklos butą. Tai 
skurdo ir mizerijos žymūs. Tai 
dvasios pabėgėlių ugdymo na
mai, bet ne mokykla, kaip ja 
reikėtų suprasti tiesioginėje to

Įžodžio prasmėje.
Kai kas gal pasakytų, jog 

tatai, kas čia‘ sakoma; yra ne
įgyvendinama svajonė, bet į 
tai atsakydamas, ne toli ėjęs, 
patarčiau pasižiūrėti, kaip su
tvarkytos musų kaimynų lat
vių ir estų pradžios mokslo ir 
kitos mokyklos, Latvija nors 
savo 
veik 
tuvą 
ją), 
dešimts 
lių mokyklų, apie devyniasde
šimta to paties tipo žemesnių
jų mokyklų, prie švietimo mi
nisterijos yra net atskiras spe
cialių mokyklų departamentas. 
Pagrindinė mokykla pas latvius 
šešių metų frx pilnai suderinta 
su aukštesniaja mokykla.

O juk Latvija savo kūrimosi 
metu buvo dar sunkesnėse eko
nominio gyvenimo apystovose, 
kaip Lietuvą; bet prie sąmo
ningo pasiryžimo ir produkty
vaus darbo yra daug daugiau 
padariusi švietimo srityje.

(Bus daugiau) i t

privalo

savo 
nė-

įtį

gyventojų skaičiumi yra 
trečdaliu mažesne už Lie- 
(apie 1,600,000 gyvento- 

bet jau turi virš keturis- 
aukštesniujų specia-

7

Red. Atsakymai

Wh© Next - Apie* tą ku
nigą <if jo “suguloves” nedėsi
me, nes< Kr- gavėnia.

“Vienybei”, Nė vieno fak
to, kuris buvo paminėtas mu
są-editoriate, jus nebandote at
remti, o tik syaidotės epitė- 
•tais; “demagogija” ir t. t. Be 
to, jus prikaišiojate mums 
draugavimą su tais, kurie no
rėtą Lietuvą atiduoti Pilsuds
kiui, Iš to matyt, kad jus savo 
polemikas rašote arba sąmo
ningai . pamėgdžiodami Bimbą, 
arba būdami neblaivam prdto 
stovyje.. Todėl butą bergždžias 
darbas,su jumis ginčytis.

ATĖJO naujas “Kovos” 
numeris, Lietuvos socialde
mokratų užsieny laikraštį. 
Galima gauti “Naujienos^”. 
Kąina Iftc, L

$
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Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Ugnis naujame Jo
kanto name

4140-4142 Archer Avė.

va-

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

BRIDGEPORT FURNITURE 
COMPANY

3224 South Halsted Street 
Tel. Victory 1657 

Ofisas atdaras 
Panedėliais, Seredomis ir 

Petnyčiomis
Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 

tiktai

Bedarbiai ir labda 
rybė

Jbe Vasilkus, nuo State St., 
dovanojo vienų vyriškų ap
siaustų. Ačiū jam. Daug sa
vininkų prie jo atsirado.

P-nia Pyron, nuo Emerald 
Avė., taipgi pati pranešė, jog 
turinti daug gerų rūbų, ku
riais bedarbiai galės naudotis. 
Milius nueis parnešti juos. Ir 
vėl ačiū.

Du vyru nori darbo. Vienas 
yra mekanikas, turi gerus pa
liudijimus, o antras paprastas 
darbininkas, norėtų gauti kur 
prie janitoriaus už pagalbinin
ką. Jis nėra unistas. c

šių savaitę įplaukė .... $13.00 
Kasoj buvo .................. $32.00

Viso $45.00
Išlaidų padaryta viso $11.80

Kasoj lieka

Clearing House for Men”
Štili e.

Jau buvo apie dešimtų 
landų nakties, kai aš parvažia
vau namo ir nieko tokio pa
vojingo nesitikėdama atgul- 
džiau dukterį ir pati rengiau
si poilsio. * Tuom tarpu lyg 
mano akys pradėjo temti ir aš 
jaučiausi lyg migi A apsiausta.

— Nieko tokio, — pama
niau ir akis patrynus, idant 
aiškiau matyti apleidau vir
tuvę. ; z

šviesa pradėjo mirgėti, pa
sidarė neramu. Vaidenas ar 
kas? Ant to viso nekreipda
ma jokios domės, atguliau. 
Vėl neramumas. Paipos
braška. \ Plyšo kas? Pradė
jau jausti ateinantį pavojų ir 
greit pakilus iš po užklodų 
ieškojau priežasties.

Man pravėrus virtuvės duris 
puolė durnai į akis, o pažen
gus toliau mačiau kai durnų 
kamuoliai veržiasi iš kitų fle- 
tų.

— Tikrai nelaimė, bet ne
žinau kokia, ir aš be •avalynės, 
vienais naktiniais rūbais, ap
siautus! miegančių mergaitę 
kuo tai ,skubinausi iš savo 
kambarių* Tik lipant tropais 
žemyn durnai temdė regėjimų. 
Nors vargingai^ ačiū kito 
žmogaus pagelbai, ištrukau iš 
mirties nasrų ir prisiglaudžiau 
pas Mickus, kurie turi “Tailor 
Shop” ant Archer Avė.

Pasiskolinus apsiaustų be
gali žiūrėti kas dega ir kas do 
priežastis šios ugnies, kuri 
siautė jau visu smarkumu. 
Liepsnojo visas skiepas ir Juo
zo Kaziko rakandų krautuvė. 
Apielinkėj susiformavo durnų 
debesys. Gatvės prisipildė 
žmonių . Dauguma iš žigeidu- 
mo stovėjo iki visai ugnis bu-

vininka^, kųoųe visas ję jur
tas sudegė,: o apdraudę . ne
turėjo. Gaila jo, įr; kuplu gai
la, kad nebuvo savo nuosavy
bę apdraudęs.

Jokantams, naipo savinin
kams, apdraudos kompanij|a 
sutaisys namų, bet 'kas pa
dengs lėšas nuo durnų nuken- 
tėjusiems gyventoj amš ir kas 
sugrąžins nuo išgašČio1 palies
tų sveikatų.
j ' .;' > '; ♦'» ’.5

šio gaisro * priežastis, nėra 
žinoma. Spėjama, kad; grei
čiau buvo kieno nors padegta 
su kokiu tai keršto arba už? 
vydo tikslu.

Kai dabar kad namas; yra, 
gyventi nėra galima, tpdel kad 
nėra vandens, gaso, šilutnos ir 
kaikuric flctifi yra be šviesos. 
Kaip greit visų tai sutaisys, 
nei vienas negal užtikrinti.

Šioji nelaimė ir' per gaisrų 
žmonėm padaryta skriauda 
įvyko ketvergo riaktį apie 11 
vai., vasario 26 d., 1931 m.

Šalie.

Padėką A. Ančiutei 
L. BrųitvaftĮur ii* 

M. Jozavitui

as milk 
itšelf! H

New

Jokia gyvastis nenukentėjo, 
nes tie ka nemiegojo, ėjo per 
kitus fletus pranešdami apie 
vykstančių

Tiesa ne vienas buvo rimtai 
ir visi gyventojai 
išbėgiojo. Laimė

nh va«įrW 22’ (j;, Wm;: Li
berty 'Hali,’ CibėrOj III.

Publika buvo labai dėRirt
ga ūž tas dvi latviškas dainas 
kuriaą^pądainavo p-lė Akvilė 
Aričiutė ir už komedijų, su
vaidintų latvių aktorių, kų- 
rięmš režisavo p. Julius 
Brown.

k Chicagos Latvių Darbiniu 
kų Švietimo Draugija reiškia 
padėkos p-lei Akvilei Ančiu
tei, p. Leonardui Brunvaldui 
ir p. M. Jozavitui, kaip akom- 
panistui, dalyvavusiems jų 
koncerte, duotame sekmadie-

J. • Green, 
Rengimo komiteto Sękr

V • i F".......■ ........ ..... 1......... 1

SIUSKIT FEK 

NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žnfonės'r 
Bįp pataria Lietuvos bankai

delight in
Cheese flavor

ant gatvės 
kad ugniagesiai greit pribuvo, 
tad vien per jų neaprašomų 
narsumų tolimesnis ugnies plė
timąsi buvo sulaikytas.

Nuostolio buvo padaryta ne
mažai; galima sakyti, kai 
daug, daug tūkstančių 
vertes ugnis sunaikino, 
blausiai nukentėjo Juozas 
zikas, rakandų krautuvės

d oi. 
La- 
Ka- 
sa-

M

1724 So. Loomis St.
18 ir Blae Island ve.
10 to 12 A. M., 2 to 4
7 to 8:30 P. M.
Pbone Fairfar 6353

Grabforiai
J. Lulevičius

GRABORIUS iR 
BALSAMUOTOJAS 

/ Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
. Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Lietuviai Gydytojai
RS*WWWWWW*^W^*WW***^^^^W**>^***«^*^^***** 

Re*. 6600 South Artesian Aoentu 
Pbone Ptospėct 6659 

Ofiso Tel. Canąl 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.'

Įvairus Gydytojai____
Office Phone Canall912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 
kamp. 

Valandos:

Res.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

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

Kampas Nortb Avė. ir Damen Avė.
Vai.: I iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunstvich 4983
Namų telefonas Btunsioick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir d;athennia
m . ■ R—

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va cdos»

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

Netoli 46tb St. Chfcago. 111

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Aveniu 

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

Nedėlioj pagal sutarti

'b

Lietuvės Akušerės

" Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
03 S. Halsted 

Telefonas 
Vieton 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai vakare

St.

4 
ANTANAS SKRODENIS

' . Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 27 dieną, 12:10 valandą 

.ryte, 1931 m., sulaukęs 41 metų.
amžiaus, gimęs .Stulgių parapijoj, 
Sotkalnių kaime, Tauragės * ap. 
Amerikoj išgyveno 26 metus. Pa
liko didėliame nuludime moterį 
Marijoną, stinų Juozapą, 2 bro
lius —■ Joną ir Kazimierą, o Lie
tuvoj brolį Juozą .seserį Marijoną, 
brolienę ir gimines; Kūnas pašar
votas, randasi 4543 So. .Paulina 
Street.

Laidotuvės įvyks utarninke, ko/- 
vo 3 dieną, 8 vai. iš namų į Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes. ,

Visi a. a. Antano Skrodenio 
giminės, draugai ir pažįstami esay 
nuoširdžiai* J kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti- jam pasku-.- 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą^

K' Nuiudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Broliai • 
ir Gihiinės.

Laidotuvėse. patarnauja grabo- 
rius I. J.i Zolp, Tel. Boule-Vard 
5203. <•

The fellows 
that cause

SORE
TH RO AT

/Coldž and saro throat 
are infections caused 
by germs. The above

germs. Help nature 
Įcombat thiem by gar- 
gling ęvery day with i 
full strength Lisferine, 
lt kilis germs in 15 sec- 
ondš and heals tissue.

Gargle wlth

LISTERINE

MRS. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Therapy S Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Pbone » 
Hemlock 

r Į •

Patarnauja 
įimdvmo. 
massage.
reatment ir mag

netu blankets ir 
c. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas
. ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1931
Otlao icletonaa, 'Tirąliu» 0080 
Res Tel Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas Nortb 8ide 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro j

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

1 iki 8 vai. Nedėl nuo 10 t
Rez Telepbon* Plaza 3202

r .r
Rezidencija Tel Midvvay 5512 b 

Wilmette 195

Ralph C. Cupler ,M.D.
CHIRURGAS

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

1 iki 8 vai. vak.. Utarninkais ir
Petnyčiomis 1 iki 4 v. y.

Ofiso Tel Victory 6893 
Rez Tel D re xei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas'. 3102 So. Halsted St.. Chicagt> 
arti 3 I tb Street

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

9252

prie 
duodu 
eleerrie

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayecte 4-146

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai' vakaro

Advokatai

Grabonai

Ahiiį Gydytojai

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted S t. 
Rezidencija: 

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

K. GUGIS
- ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Degrborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyras ketvergi 
Nrilėlioj nuo 9 iki 12 ryto*

Štili another Kraft-Pfrenix 
triumph! Ncw digestibility, 
health qualities and dcllcious 
ncw flavor addčd to chccsc.

In Vclvecta all the valuablc 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minorais. Good for cvery- 
onet including the children.

Vclvceta spreads, sliccs, or 
melts and toasts instantly. Try 
a half pound package today.KRAFT
Velveeta

v The Delicious New Cheoso Food

Telefonas" Yards- 1138

Stanley P. Mažeika į
Graborius ir 

Bąlzamuotojas
Modemiška Koplyčiai Dovanai 

TuriU automobilius visokiems reika- 
ląms. Kaina pritinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

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

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

akinių. Kainos pigiau kaip1 kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Dr. A. P. Kazlauskis
Dėntistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residehce 'Pbone Hemlock 7691 “

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
i 1701 Tel. Randolpb 0331Room . . _

Valandos nno 9 ryto iki 5 vai. vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory. 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Qli,—-Utarn.. Ketv. ir S u bato. rak 
VadaUr—Pan. ' Ser- ir Pėtnyčios rak

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dėntistas ' 

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

Lietuvis Advokatas

$AME PRIce
FOROVER ’

40 YE AR’ 
2? ounces for 2$cents 

pure.
IZPBAKINC 
iWpowder 

erricient
IT) DduBLE ACTINC

MARTINAS SZAGZDA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 27 dieną, 6:30 vai. vaka
re 1931 m., sulaukęs 40 metų 
amžiaus, gimęs Šakninių kaime, 
Kirdiškių parapijos, Tauragęs ap- 
skrityj. ,

Paliko dideliame nuliūdime gi
mines ir draugus.

Kūnas pašarvotas, randasi 1546 
W. 46th Street.

Laidotuvės įvyks seredoj. ko
vo 4 dieną, 8:00 vai. ryto iš na
mų į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 

‘ kapines.
Visi a. a, Martino Szagzdos gi

minės, draugai ir pažįstami esat, 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

. Giminės ir K Draugai.

Pranciškus Zanckus rūpinasi* 1 
laidotuvėmis.

e ■

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

JONAS KAMINSKAS *
Persiskyrė su šiuo pasąuliuĮ 

vasario 28 diehą, 4:40 vąląųdą. 
ryte, 1931 m., ^ulaukęs 80 me-/ 
tų amžiaus, gimęs ^vlatiampolės 
apskr., Šunskų parap.? Paršelių 
kaime. Amerikoj išgyveno 18 
metų. Paliko dideliame nuliudh 
me motcrįl Marijoną, 4 sunuš 
Kazimierą, Jpną, Vinceptą ir* An> 
taną ir 3. marčias! dukterį) Oną 
Jankauskienę, žentą Jiirgį Jankau
ską, 2 broliu —r Kazimierą ir 
Juozapą Kaminskus, 1,0 anūkų, 
gimines iri pažįstamus. Kulias 
pašarvotas, randasi 1320 So. 50^ 
Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks seredoj, ko
vo 4 dieną, 8::30 vai. ryte iš- 
namų į Švį Antado parapijos Baž* 
nyčią, kurioje atsibus gedulingos ' 
pamaldos už vėlįonio rielą, oi iš 

t ten bus nulydėtas į- Šv. Kazimie- 
' ro kapines. '

Visi a. a. Jono Kaminsko gi
minės, draugai ir pąžį$tajtti esat 
nuoširdžiai kViečiąmr dalyvauti1 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį paarnavimą ir atsisveikinimąi

Nuliūdę liekame, '
'Moteris, Sun ai, Difkt&, 

Marčios, ^entast Broliai, 
, Gimines ir> Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. D. Eachavįčia; Telefonas 
Roosevelt? 25 l-5i .

BŪT K U S 
Undertaking Co. 
., P. B. 1 Hadley Lic. 

Koplyčia dykai
710 West 18th į Street

> »Tel Canal 3101

IGN. J. ZOLP
' Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoj

1

M46: W.| 46th , /Į . • t

, Boulevard 5203 

Boulėvard 8413 

1327į So- 49tb C 
•a ' 
Telefonas ■

ėteem 3724

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal. sutartį

Iki 3 vai. kortuose — nno 3 iki 9 
S u bato mis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St. 
kampas Michigan Are 

Tek Pullman 5950—namų Poli 6377 
Miesto ofise pagal sutarti 

J27 N. Dearbom St 
_ Ketvergais ofisai uždaryti.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

, 756 West 35th St. 
kampas Hąlsted St.

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

Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefono* Canal' 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

Daktaras
Kapitonam -

Specialistas iš;

WISSIG,
Seno Krajaiifl1

' Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė, 

•' kampas 47 St.
Tel. Boulevard, 6487

Tel. Republic 2266 — Hemlock 2010

DR. K. DRANGELIS
DĖNTISTAS

2417 West 63rd Street
(arti Western Avc.)

. .. ................

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki, 12 va), dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare *

i ' K
■■ . ............. , , i . ........................................................ ...

Muri^ patarnavimai Ui- 
doritvžH W kokiam* cei-» \ 
kalė visuomet esti sąži* > 
ningas? ir nebrangus to
dėl; kad neturime iš- 
;ląidi| užlaikyntui tkyr 
rių. '

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

<<

M i L LIO N 5 .0 F P O U N D J U f E d BY 
O U »CO V £ R N M E H

1

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ ‘ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSlOS ir NEIBGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilve, plaučių, inkstų ir puslSs, užnuodijimų 

.kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus^.skaus
mus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, k« 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir iigydi 
tūkstančio* ligonių. Patarimas dylįai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vaL ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo. 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 SU < kampas Keeler Ave~ TeL Crawford 5573

|į *

l 
aidotuvėse’ patai!nau

ju gėriau 5 ir . pigiąu, 
negu kiti todėl,' kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės, 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS: .
8233 s. MaWd St. 

T«L Vietoti 4088;

A. L. Da vidonis, M. D. 
4910 So. Michigan Avenue 

Tel: Kcnvvood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki I Į valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart ibentadienio ir ketvirtadienio.
—— ------------ j............ ...............  -..........  —f

z - Phone Canal 6222 .

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

VaĮ.: 1^.3'. ir>7-48 ANed.j 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 SoJ Mdpletvood . Ave> 

Telefonas Republic 7868

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- IS RUSUOS -

Gerai lietuviams žinbmas per 25 me
tas kaipo patyrę* gydytoja*, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* vy- 
1 
metodas X-Ray ir 
prietaisas.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. I8th St., netoli Morgan 

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

Tel. Canal 3110’ 
Rezidencijos telefonai

South Skote 2238 ar Randolph 6800

rų, moterų jr vaikų pagal naujausius 
kitokius elektros

St.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai* 

OFISAS
4729 South Ashland Ane,, 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki. 12 .vaL ryte, pųo 2 .iki; 4 
vat po pietų. ir ado* 7 iki, 8:30 vaL 
vakaro J Neda, nuo JO iki ‘12 v, dieną

U < Phone Midway 2$80j L

• v M. k. ■ p -• V

• ■

Ofiso ir 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 Sbutfr -WaUats StteeA

DR. G. L. MADGE
DĖNTISTAS

4930 W. 13tb St. Tel. Cicęro 49 
Delel sunkių laikų kainos • nupigintos

Sidabro J'ilJinRrąl------------------------    $2.00
Parccliaųo FlJHnral------------------------------ 2.00
Auksinas. Crown»-----------------------     0.00
Bridžo -------------------------ąo.oo už <tenį|-
Plutos ——..... ............... $20.00 ir augt.

Tcauklmat be skausmo .

. ■

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS .

Ofisas vfdurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 ŠV. Vashington St. 

Cor. Washington and Clark St*. 
Ofiso TeL Central 2978 

Namų TcU Hydb Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 IV. Adams Room 2117 
Telephone Randolpb 6727 

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

Namie 8-9*' cyu. TeL Republic 9600

H

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Roeai 730 
Tek Central 6390 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

TeL Prospect 8525
.  i ■11  ................... . . „ ■'»'<

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas * viducmicacyje
Room 2414 r

norta oeue. ,
One Nortb La Šalie St,, 

(Cot. La Salk and Mfeduoa Sts.)
Ofiso Tel State 27041 4412 f

JOSBPH 1 GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 Sp. Ashland Avė. 
Td. Boulevard 2800 

Rez. 6515 .&>. Rocktoell St, 
JcL Republic 9723.’

“T * « k
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Jack Sharkey Chicagoj

Kiek išleidžia sanitary 
distriet?

Pereitų 1930 metų paskuti
niam pusmety sanitary distriet 
gavo savo išlaidoms $31,664,- 
9(53 ir išleido 29,759,076. Pa
jamų paskutiniuoju pusmečių 
gauta 4 kartus daugiau kaip 
pirmuoju, dėlto kad dauguma 
taksų nebuvo sumokėta ligi 
liepos 1 dienai. Sanitary dis|- 
riet 1928 metais buvo pagar
sėjęs dideliu grafto skandalu. 
Algų išmokėjimai paskutiniu 
pusmečiu labai padidėjo. Pir
mąjį pusmetį išmokėta $1,840,- 
233, gi antrąjį jau $2,274,128. 
Tarnautojų skaičius tas pats.

Pereitą šeštadienį užvažiavo 
Chicagon pravažiuodamas .iš 
Los Angeles Jack Sharkey, ži
nomas Bostono sunkiojo svo
rio bokso čempionas, lietuvis. 
Čia jis turėjo darybas su Chi- 
cago Stadium menageriu Nate 
Lewis, kurs norėjo padaryti 
kontraktą (lel bokso kumšty
nių ateinančią vasarą Startin
iu e.. Sharkey. lydėjo jo meną- 
geris Johnny Buckley.

Kol kas prie susitarimo zno- 
priejo, nes'Sharkey stalo, auk
štus reikalavimus, ko Stadium 
nedrįsta rizikuoti.

Karo veteranai sulauks 
pagalbos

Šilčiausias ir sausiau
sias mėnuo

[Pacific and Atlantic Photo]

Gavo $100.090 — Juanita Han- 
sen, buvus krutamųjų paveiks
lų aktorė, laimėjo $100,000 by
lą prieš vieną New Yorko vieš
butį, kurio maudykloj ji buvo 
skaudžiai karštu vandeniu nu
plikyta.

,-r. u....

tynęs (headquąrtęrs); jniestę 
parengtos, ir plaka ta F su Bun- 
dėsono užrašais iškabinti.

Thompson gavo 296,204 bal
su, teisėjas Lyte 227,986, Albert

ir

kovo 2, 1931

Cook apskrities 
' dietas'

Pereitą šeštadienį 
county board priėmė

biu-

Eugene McCafrey 912.
A. J. Cormak, Demokratų 

nominee, gavo viso 234,258 
balsus ir John De Voney 9860

CLASSIFIED ADS.

Praėjęs vasario menuo skai
tomas sausiausiu ir šilčiausiu 
mėnesiu nuo 1882 metų. Per 
visą šią žiemą buvo tik viena 
diena, 
temperatūra buvo nusileidusi 
ligi 1 laipsnio viršiau zero, tai 
yra vienintelis metas iš visų 
pereitų 60 metų, kada liek šil
ta žiema buvo.

Pereitą šeštadienį datigiaų 
kaiįi 15,000 karo veteranų spė
jo susirinkti ir paduoti aplika
cijas į U. S. veterans bureau 
ant 330 S. Wells st. ir May- 
wood apylinkėj dar 5,000 ve
teranų padavė prašymus pas
koloms. ,

' 't7* • J- , ’

[Pacific and Atlantic Photol

ANDREW VOLSTED'l ’ 1 I > - . • »

nelaimingos pįi’ohibięijo^ įsta
tymo autorius.’ Dabar serga 
apendicitu. i

■ f.

kada

Einstein užvažiuoja 
Chicagon

Šį antradienį sustos pusvalan
džiui pravažiuodamas į 

N e iv Y orką

Trys išgelbėti iš degan
čio automobilio 4

Trys žmonės sunkiai sužeis
ti užsidegus automobiliui ant 
63 st. ir Mariem avė. pereito 
šeštadienio rytą. Automobi
lis, kuriuo važiavo Charles 
Roman, 5740 West 64 st., įva-

apdegę yra John Kalinovvski, 
8385 South Shore drive ir 
George Ambrosia, 5617 West 
63 st. Juos išgelbėjo kiti au
tomobilistai.

PIRKITE SAU

RADIO
—IŠ—

DIDŽIAU SU! ir ATSAK&- 
M1NGIAUSIŲ

pravažiuodamas iš Kaliforni
jos ir New Yorką, iš kur jau 
išvažiuos į Europą, sustos Chi- 
cagoj garsusis mokslininkas 
Albert Einstein. čia turės pa
simatymą ir trumpą pasikal
bėjimą su pacifistų organiza
cijomis. Women*s Interna
tional League for Peacc and 
Frecdom išsiuntinėjo 2000 kor
telių žymiausiems taikos ir 
prieš karą kovotojams, ku
riuos užkvietė į pasimatymą. 
Mokslininkas pareiškęs, kad 
jis nori pasimatyti tik su tik
rais prieš karus kovotojais;

Einstein traukinis -apsistos 
10 valandą ryto Pemisylvania 
gelžkelio stoty.

jau atsiųsta Chicagon $1,000,- 
000 ir dar daugiau laukiama. 
Kiekvienam veteranui išpulsią 
vidutiniai po $200. Viso Chi
cagos apylinkėj esą apie 175,- 
000' veteranų, laukiančių pa
galbos iš Washingtonc priimtų 
karo veteranams bonus pasko-

Veteranai daugiausia ateina 
nuplyšę, suvargę, bedarbiai, 
netiirį; iš ko pusryčių pirkti; 
daugelis neturį kur gyventi. » *:. ■ / 
Išdeportavo ‘125 svėtim- 

šąlius
šeštadienį išdeportuota. iš 

Chicagos 125 nepageidaujami 
svetimtaučiai, kurių tarpe 6 
kriminalisai. Su šiais išdepor- 
tuotais skaičius tokių siekia 
nuo pereitos liepos 1 dienos 
630 išdeportuotų; Tai yra 16 
žmonių daugiau išdeportuota, 
kaip pareitais metais. Visi 
125 išvežti šešiuose uždarytuo
se vežimuose. i

Capone laukia trys 
teisimai

nu Valo Woodlawn policiją 
ir saliunus

PEOPLES FURN. Co. 
įsigysite užtikrintą radio, 
gausite geresnį patarnavimą 
Mokėsite Mažesnę kainą!

Puikus Standard padarymo 
mados kombinacijos radio su gra- 
mafonu. pilnai įrengti dailiuose ka
binetuose verti $175.00, Peoples 
Krautuvių žema kaina tik

S90.00

naujos

šį pirmadienį, kovo 2 d. A] 
Capone gaus formalų nuos
prendį šešiems menesiams į 
apskrities kalėjimą už teismo 
įžeidimą, kovo 4 d. jįs bus tei
namas už valkatavimą, o ka
da nors gale kovo mėnesio jo 
laukia dar trečias ir svar
biausiais teismas už nusukinė- 
jimą taksų. s Jo brolis Ralph 
Capone ir du jo čyfai kompa
nionai, Jake Guzik ir Frank 
Nitti nuteisti už tokius pat nu
sikaltimus.

Nežiūrint į visa tai Capone 
yra laisvas už $5,000 bondsą 
ir jo advokatai dar šį pirma
dienį paduos apeliaciją:

šeštadienį padaryta raidai 
Woodlawn apylinkėj, kur ant 
63 gatvės priešais pačią poli
cijos stotį, būtent Frank Kalin

apartmente, 6327 Woodląwn 
avė. rado didelį sąpdelį mtin- 
šaind,' alkoholio, alaus, vyno ir 
galybes tikietų bonkoms apkli
juoti. Dar du panašus-sande
liai, vedami to paties Kahn, 
rasti tojė pačioje apylinkėje. 
Areštuotas sykiu Kahnui padė
jęs ir policijos leitenanto sū
nūs Tecling. 4

Bundešeną jau nomi
nuoja 7 * ..... ■ »

Susidariusi politine ^organi
zacija iš 15,000 narių, kuriai 
vadovauja stambius, biąnieriai, 
pereitą ^šeštadienį paskelbė, 
kad jie. stato koroųėią Jhinde* 
šen į kandidatus majorui atei
nančiuose balandžio 7 d. rin
kimuose. ’! t' -

Toji organizacija žada pasi
rinkti vardą ir ■ pasivadinti 
nauja partiją. Pats Ęundesen 
dar ncpasisąke,’ nors jau bus-

Cook 
šiems 

1931 niclam^ biudžetą su pas- 
kirimais, viso $83,955,794. Bu
sią sutaupyta * apie pusantro 
milijono, kiAii/ hębeturėš mo
kėti taksų nlokėtojai. I biu
džetą įeina itaįp jau $250,000 
už balsayįnfp kortelių spaus
dinimą pereito lapkričio rin
kimuose. i(dni|sįonieriai to
kiam išrn,okėjimiu priešinasi, 
kad mięsta.M tuaetų; mokėti rin- 
kinių. išlaidus^4

JUSU PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

\ «... 11

Kiek balsavo: vasario 
24 dieną

Balsavimuose, praėjusiuose 
vasario 24 d., paduota viso 
balsų 879,139, .iš"kurių 635,012 
Už.Republ ikonų kandidatus ir 
233,118 už Demokratų, pas
kelbė/rinkimų korrįisija perei
tą šeštadienį^

PRANEŠIMAI

. Marųuette Park
TUBUčIO APTIEKA 

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
VVAITCHES B.iOS. CORP.

52 E. 107th St. ’ 
Tel. Pullman 5950

<
Kai jums reikės pa

siųsti pinigus Lietuvon, 
p a d u o t i “classif ied” 
skelbipią ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
I artimiausi atstovų.

Educational ,
Mokyklon

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
Knygvedystfes, stenografijos, ir kitų 
mokslo Saku. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradini mokslą t devynis mėnesius; 
augutes.4 mokslų i vienus metus. Ame
rikos lietuviu Mokykloje tau tuks
iančiai neturiu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abeina mokslų. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
misose mokslo šakose aneišvietų.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

i. P. OLEKAS. Mokytoja* 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. [U.

Einančiai

PINIGAI
Mes skolinam nuo $60 iki $800 

geimam komiso 
Nuošimtai mokamas neišmokėtos 

sumos 
Kinance Corporation 

i of Illinois
Po*, valstijos urietiur* 

J8O4 S. Kedzie Avė 
----o....

North Side. — S. L ;A. 226 kuopos 
susirinkimas įvyks antradienio vakare — 
7:30 v., kovo 3, Asšociation Hause, 
2150 North Avė. Viri nariai'privalo 
susirinkti. —• Sekretorius.

I ,-^n T -T, r J . .

Margutis rengia Dzimdzi-Drimdzi 
dainų ir juokų vakarą, Liet. Auditorijoj, 
22 kovo (nedėlioj). Pradžia 8 v. v.

Lietuvių Moterų Draugijos .“Apsvie- 
ta’’ mėešinis susirinkimas' įvyks antradie
nį, kovo/3 d., 1931 m.,‘7:3O vai. vak. 
Sandaros svetainėje. 3236* S. Halsted St. 
Vįsos narės susirinkite laiku.

< į ’ , Sekretorė, 
_ , ■■■■■

Lietuvių -' Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks kovo 3 d,t 
8 vai. va., Mark White Square -Parko 
svetainėj, ant 29tos .ir So. Halsted St. 
Malonėkite visi būti laiku ir naujų na
rių atsiveskite.

— A. Zalagenas,'* prot. rast.

Specialistas gydyme chronl&ku ir nauju U 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atallan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ilegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei ai apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
PO yra

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

galutino ISegzamlnavlmo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10t ryto iki 1 
pietų, nuo 5‘iki' 7:30 vakaro. Nedė

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

20

po

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockwell St„ 

CHICAGO, ILL.

■. ■ t-,

■ HM — ■! O—

PERKAME Lietuvos
Paskolos Bonus. Kas 
parduoti, kreipkitės į Naujie
nas, Box No. 1258.

Laisvės 
norite

Business Service
'Biznio Patarnavimau

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS

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

Boulevard 6520 Re*.' Yard> 4401
NORKUS & CO.

•’erfcrauatom rakandus. Dianai ir vl- 
okiua biznius, taipgi ii miesto i 
miestų. Teisingas* patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

PATARIMAS
Patariant visiems lietuviams, pirkti 

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

Niekur kitur negausite taip pigiai.
Telefonuokite tuo jaus, o anglis pri

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO.
5332 So. Long Avė.

Rekailingi agentai

Standard padarymo, gvarantfcoti 
dios pilnai įrengti dailiuose kabine
tuose su tubojn ir viskuo, rinkinis 
skirtingų išdirbysČių. Nekurie yra 
verti virs $100.00, dabar yra proga 
Peoples Krautuvėse įsigyti tik už ,

$45.00
Lengvus ii mokėjimai suteikiami Vi

siems ir nerokuojame jokių extra 
mokesčių. •

Gera nuolaida už senus ra
dio į mainus ant naujų.

Krautuvės atviros Antradienio, Ket
virtadienio ir Šeštadienio vakarais.

PEOPLES
FURNITURE CO.

2536-40 W. 63rd St
HEMLOCK 8400

4177-83 Archer Avė.
LAFAYETTB 3171

:•> CHICAGO. ILL, ' r.' 
j* ...................... ..... . faį

ra-

North German Lloyd 
nupigino laivakortes

North Gęrman Lloyd linija šiandie 
musų dienraštyje duoda pranešimą, ku
ris bus , įdomus kiekvienam manačiam 
šiemet važiuoti pasisvešiuoti Europoje. 
Ji paskelbia labai numažintas round trip 
laivakortes važiavimui trečia klesa. Šis 
nupįginimas ypač yra svarbus sunkiais 
laikai^, ir duos galimybės aplankyti Lie
tuvą ir tiems, kurie kitaip, dėl laiva-, 
ko r rėš brangumo, negalėtų jos; aplankyti, 
j Traukiniai iš didžiųjų miestų nuve

ža tiesiai. Bremen ir Europą prieplau
kom Broųklyne. Po to seka smagi ke
lionė ’ juromis.; Nuplaukus , į Bremer- 
haven, laivą pasitinka specialiai trauki
niai, kurie be persėdimo nuveža vieton. 
Tokio greitumo Susisiekimo dar nebuvo.

Galima tai buvo padaryti keoperuo- 
jant, j Amerikoj, Pennsylvania, geležinke
liui, kurio traukiniai atvyksta tiesiai 
prieplauk'on ir visuomet taiko, kad pa- 
sažieriai nepavėluotų. Laivas, laukia tų 
specialių traukinių ir kaip tik. pasažie- 
riai spėja susėsti į laivą, laivas tuoj iš
plaukia. Ta pati tvarka yra ir Euro
poj. Laivui atplaukus atvyksta specia
liai ekspresiniai traukiniai, kurie nuve
ža pasažierius be jokio persėdimo į jų 
keliones ’ vietą. , J . x ’

Amerikos specialiai vagonai prikabi
nami prie ekspresinių traukinių ir atvy
kus i New Yorką jie tuojaus,nuvežami 
į prieplauką. Nereikik rūpintis nė ba
gažu, nė taksikabais, nė bijotis . susi
grūdimo mieste, at kad galima paklysti, 
nėra baimės ■ pavėluoti, * negi, nakvojimo 
koteliuose. Tiesiai iš traukinio į laivą. 
Tokio parankaus patarnavimo, kokį da
bar teikia North German Lloyd 'r linija

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama kp- 
kiu nofs mažu iŠ pažiūros 

^daiktu. ’ ' •
j -.-.. * / . ■ .>

TAI yra piuku jeigu gali taip
'J padaryt, jog kitiem patiktum. 

O vienok, -dažnai ■ koks mažas 
dalikas gali neleisti* jums eitą 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigti žmogauš 
dantis yra nešvarus, tai jus no« 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir* jums.

Listerine; dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che- 
mikai pagalios surado fustata 
kurs ištikro šveičiu nedrasky
damas dantų emales r— tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas. f

•Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausitii * per* savo/ aptiekoriu.

* Lambert Pharmacal <Co^ Salnt 
Lotris, U. S.’A., ' ,

—ra—i j-------------i—

’ .. ■

Buy gloves with whdt 
it savęs

Nėra reikalo možėti 50o ar 
daugiau, kad zautii gerų dantų 
kolele. LlBterine Tooth Paste, 
didelis tūbas parsiduoda ui 
2Bo. Ji valo ir apsaugo dan- 1 
tie. Be to galite sutauplnti 
$8, už kuriuos galite nusipirk- 
ti'. plrStinaites ar ką kita. 
Lambert Phartnacal Co.

Be to galite sutauplnti 
" j nusipirk- 

___  _ ką kita. 
. Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

\ * * ■ <" t • ’ 4 • '•* ■
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ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

7 • / S / i. /

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau

- jnegu kitur.
Klausdami informaci

jų .iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus, reikalus per 

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 .

Visad sutaupysi daug išlaidų

Personai
Asmenų Ieško £

PAIEŠKAU brolių Jono ir Rafolo 
Jasinskų, Arttano ir Kazimiero Bikelių. 
Alberto Musteiko ir Jurgio Narnajuno. 
Visi paeina iš Ežerėnų arba Zarasų ap., 
Vaisiškių parapijos. Labai yra man 
reikalinga, nes kaip iš Lietuvos sugrį
žęs turiu perduoti žinių. Prašau atsi
šaukti, arba kas apie juos žino prašau 
pranešti,, už ką busiu labai dėkingas. 
P. Yaupiskis, 351 Magnus Avė. Win- 
nipeg Man., Canada.

PASIRENDUOJA 6 kambariai, pe
čium šildomi, 5627 S. Justine Su, 2 
augštas, šviesus ir moderniški. Mūri
nis namas. * Saukite Stewart 5538.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos vyrui, mer

ginai arba vedusiai poYai;. garadžius. 
6609 So. Campbell Aye. Hemlock 0010

Business Chance*
Pardavimui Bizniai

GROSERNfe IR BUČERNĖ — 
Įteigta 10 metų, ant kampo: restriktuo- 
toj apielinkej; daranti cash biznį. Le
do mašina. 6 kambariai užpakaly; 
basementas, 2 karų garažas. Kitas biz
nis. , . v .

5544 So. Hoyne Avė., 
Tęl. ,Prospect 4514

vV;''^899/ . .. 
šilko; padabinto gėlėmis. 1 *.

Sukirptos mitros ' 8, 10, 12 ir 14
’ K-."-'.' ' -

Norint gauti 1 vieną ar dau
giau virš nųjcįądytjį pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba, piid^tL pavyzdžio 
numeri, pažymėti ^mierą ir aiš
kiai parašyti savo vąrdą, pa
vardę ir adresą, 
vyzdžio; kaina ^centų, 
ma prisiųsti pini; “ ' 
to ^ženkleliais kar 
mii Laiškus- 
Naujienos^ 
SGLHatetėiJ

Jaunutei panelei - balinė suknelė. Gražiai atrodytų iš šviesaus 
,.į':■l. 
metų mergaitėms.

' ' V * " .'i "it"“ r •-'T

Perkam Mortgečius ir Bonui. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiutinam namus ir viską vertingą.' 
Padarom davemastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raitus. >
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MBS GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBA

PARSIDUODA valgykla — labai 
pigiai. Priežastis pardavimo neprity
rimas biznyje. Parduosiu už trečdalį 
kainos. Nepaprasta proga norintiems 
pirkti. 4380 Archer Avė. (prie Kedzie) 
Tel. Normai 8527.

Real Estą te For Sale
Namai-žemi Pardavimui

skvieno par 
. Gali- 

arba paš

J-'. luoti:
K 17?9 
m m.

NAUJIENOS Pattren Dept.
173$ S. .Halsted St./ Čhicago,~Ill.

Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

siųsti man pavyzdį No ....-----------------
■ ' . ■' -»

Mieros ••••••••»••»»»•••••••••• per krutinę

CLASSIFIED flDS. Į
Educational

Mokyklos

Paul M. Smith & Co.
' REAL ESTATE

LOANS K INSURANCE
Perkam,- parduodam, mainom namai, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vom b išlygomis. Teisingas it greitai 
patarnavimas.

............ ..................................

, ; > (Vardas ir pavardė)

z (Adresas)

(Miestas ir valst.)

kOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del lafor 
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE.

972 MadGdh Street

Tel Lafavette 0455

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, 
5627 S. Justine St., 5 ir *6 kambarių, 
pečiau šildomas, moderniškas, gerame 
stovyje, tvi/tas, švarus. šaukite savi- 
iiihką Stew»rt 5538.

A:t, * ; •




