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Bolševikų ‘Susivienijimas’!
Teisinasi Valdžiai

Žada sustab’dyti veikimą Illinois valstijoje 
- Penki bolševikų Advokatai bando už

ginčyti neteisėtus “LDS” žmonių darbus

ILLINOIS VALDŽIA DARO 
TYRINĖJIMĄ 

. K ,111 ...................1

1930 m. adv. 
pranešimą’ iš

Gruodžio 3J d.
A. Olis gavo 
Springfieldo, nuo Apdraudos 
Užveizdos, kad net ’ penki bol
ševikų advokatai rašė jam laiš
kus iš New Yorko ir Chicagos, 
užtikrindami, kad Illinois val
stijoje vadinamas “Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas” ne
sąs organizuojamas ir nebusiąs 
organizuojamas tol, kol nebu
siąs gautas čarteris New Yor
ko valstijoje ir kol jisai nebu
siąs patvirtintas ir užregistruo
tas šioje valstijoje.

J
Šiuos laiškus bolševikų ad

vokatai parašė Apdraudos Už- 
yeizdai, Mr. Harry W. Han- 
soh’ui, matyt, tuomet, kai pa
starasis pareiškė “darbininkiš
ko susivienijimo” organizato
riams ir atstovams, jogei be 
čarterio^ yra draudžiama prira
šinėti narius prie apdraudos 
draugijos ir kolektuotį įš jų 
(Juokies, ir nurdęR£ kad ' toks 
(teteisėtas darbas yrą baudžia
mas.

New-yorkiškio bolševikų “so
juzo” vardu kreipėsi į Spring- 
fieldą su pasiaiškinimais ir pa
siteisinimais advokatai Lipjpitt 
ir Berle, o iš Chieagos — Theo- 
dore Johnson, ir “prezidentė” 
Bacevičiaus ' advokatai Bach- 
rach ir Abt. Vadinasi, bolševi
kams pasidarė toks “striokas”, 
kad jie pasisamdė net penkis 
“buęžuaziškus” advokatus ap
siginti.
Teisinasi, kad duoklįų neėhię ir 

prieš SLA. neagitavį.

Per šituos penkis savo ad
vokatus bolševikai teisinasi, kad 
jie neėmę jokių duoklių į “dar
bininkų susivienijimą” ir ne
kalbinę SLA. narių į tą naują 
“susivienijimą” stoti.-

“Jų įvairių laiškų turinys 
yra toks”, sako Apdraudos 
Užveizda, “kad jokių pinigų 
apsidraudimui nebuvę imama 
šioje valstijoje (no Insur
ance has been written in 
this State) ir jokių bandy
mų nebuvę daroma prikal
binti Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje narius dėtis į Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mą (no attempt has been 
made to perauade members 
of the Lithuanian Alliance 
of America to join the As- 
sociation of Lithuanian 
Workers).”

iQRHus
Chicagai ir apielinkei fedeta 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjęs debesiuotumas su ne
didele temperatūros atmaina; 
vidutiniai ir stipresni pietų va
karų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 25° ir 45° F.

šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 4:30. Mėnuo leidžiasi 
5:48 ryto.

Bolševikų “sojuzo” advokatai 
bando įtikinti p. Hansoną, kad 
iš viso čia nieko kito nebuvę., 
kaip tik daugelis SLA. narių 
“dėl nepasitenkinimo” patys, 
niekeno nekalbinami, pasitrau
kė iš SLA.

A

Jie bando užginčytu tą fak
tą, kad Illinois valstijoje jau 
yra kuriamos “LDS.” kuopos, 
apie kuriu augimą triubija vi
sa komunistų spauda. Jie užsi
gina to, kad į tų kuopų mitin
gus yra siuntinėjamas dakta
ras kvotėjas, kuris^ekąaminuo- 
ja aplikantų sveikatą, ir kad 
kiekvienas aplikantas užsimoka 
įstojimo mokesnį ir tam itįk- 
ras duokles, nustatytas sulig 
tam tikra “lentele”ii’ jie to 
užsigina net akyvaizdoje to fak
to, kad bolševikų “susivieniji
mas” paskelbė įstojimo mokes
nių sumažinimu per pusę, idant 
butų galima pritraukti daugiau 
narių. •

Ar jie galės ‘ šitais užginči- 
jimais valdžią pertikrinti, tai 
parodys laikas. Illinois valsti
jos Apdraudos Užveizda sako 
tyrinėsiąs dalyką toliaus. Bet 
tie užginčijimai 'rodo, kad bol
ševikų “susivienijimo” komite
tai Chicagoje ir'kituose šios 
Valstijos miestuose ėmė pini
gus iš žmonių neteisėtai ir ga
li už tai būt patraukti atsa
komybėn. O žmonės,, kurie 
jiems “duokles” mokėjo, jokios 
apdraudos neturi; pinigai, reiš
kia, kaip į balą išmesti.
Duoda žodį neimti mokesnių.

Užsignyę, kad jie neagituo
ją prieš “fašistišką” Susivieni
jimą ir ncatkalbinėją nuo jo 
narių ir nerašą žmonių į savo 
“darbininkiško susivienijimo” 
apdraudos skyrių, bolševikai 
per savo penkis advokatus dar 
kartą užtikrina Apdraudos Už- 
veizdą Springfielde, kad jokio 
apdraudos biznio šioje valsti
joje nebuvę iki šiol daroma ir 
nebusią daroma ateityje. Mr. 
Harry W. Hanson, kuriam bol
ševikų advokatai davė tuos už
tikrinimus, sako:

“Jie mus užtikrino, kad jo
kio’ biznio jų Susivienijimas 
nedarė ir nedarys, iki Susi
vienijimas nebus tinkamu bū
du šioje valstijoje kvalifikuo
tas.”
Tie, kurie pažįsta bolševikus, 

žino labai gerai, kad tie jų už
tikrinimai ir pažadai valdžiai 
buvo duoti visai ne su tikslu 
savo žodžio laikytis. Viešai jie 
duoklių gal dabar ir nekolek- 
tuos, bet slaptai varys savo 
darbą, kaip varę, nepaisydami, 
kad tie mokesniai, kuriuos ši
taip neteisėtai bolševikas “su
sivienijimas” . kolektuoja, gali 
visai pražūti. Kol žmonės dar 
duoda pinigų, byloms vesti, tai 
bolševikai vis samdysįs advo
katus ir bandys išsisukinėti.

Bijodamas gauti proto pami
šimą, Watertowno, Mass., gy
ventojas Peter Flętchęr nušovė 
du jaunu savo punu, paskui 
pats nusižudė.
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$500,000 trobesys, pastatytas Marione, Ohio, nabašninkui prezidentui Warrenui G. Hardinguj
bet ligšiol dar nededikuotas. Dabar steigėjai planuoja dedikacijos apeigas laikyti ateinantį 

. j vasarį

Nikaraguoje sukilę 
liai nukovė 8 Amen 

kos jūreivius
Kruvinose kautynėse taip 

krito negyvi'vienuolika nika- 
ragieČių, o keturi kiti sužei
sti '

pat

MANAGUA, Nikaragua, sau
sio 2. — ■ Nlkdrkglečių sukilė
lių būrys užvakar puolė Jung
tinių Valstybių jūreivių kuopą, 
taisiusią telefono liniją tarp 
Okotalo ir Apalio. Jvyko kru
vinos kautynės, per kurias aš- 
tuoni juręiviai ir vienuolika 
puolikų buvo užmušti, o du jū
reiviai ir keturi pikaragiečiai 
sužeisti.

Kautynės tęsėsi per dvi va
landas, iki visi jūreivių kuo
pos nariai krito arba buvo su
žeisti. ;

Puolikmas, saiko, vadovavęs 
Miguel Ortez, Nikaraguos su
kilėlių vado, Augustino Sandi- 
no, leitenantas.

Reikalaus ištraukti A- 
merikos jūreivius iš 

Nikaraguos
WASHINGTONAS, sausio 2. 

— Senatorius King (dem., 
Utah) ketina pirmadienį pasiū
lyti rezoliuciją, kad Jungtinių 
Valstybių jūreiviai butų ištrau
kti iš Nikaraguos.

Šen. King sako, kad aštuo- 
nių Amerikos jūreivių nukovi
mas ir dviejų kitų sužalojimas 
yra “tragedija, kuri turi sukel
ti Amerikos žmonių užuojautą,” 
ir visai nesą reikalo laikyti sa
vo piliečius ten, kur jiems vi
sados gali panašių katastrofų 
atsitikti. “Mes per daug mąi-^ 
šomės į svetimų kraštų reika
lus,” sako senatorius, “ir toks 
elgesys turi, galų gale, sukel
ti Lotinų Amerikos neapykan
tą mums... Bloga, kad mes siun-, 
čiame durtuvus amerikiečių ka-' 
pitalams svetimuose kraštuose 
remti.”

Baltimorėj, Md., gaisras su
naikino laikraščio Baltimore 
Post įstaigą, padaręs $200,000 
nuostolių. Linotipisfas Douglas, 
šokdamas pro langą iš trečio 
augšto, užsimušė.

Išgėrę automobilio radiato 
riaus alkoholio, Granvillėj, III. 
mirė du žmonės.

Jauna britų lakūnė 
skrenda j Kiniją

LONDONAS, sausio , 2.—Pa
garsėjusi britų lakūnė, Miss 
Amy Johnson, 23 metų am- 

vžiaus, šiandie savo mažiuku ae
roplanu išskrido iš llendono ae
rodromo pavojingon kelionėn i 
Kiniją. Ji lėks per Berlyną, Ma
skvą, per Sibiro tyrulius,-per 
Mongoliją į Pcipingą, Kinuose.

■ I

Hoovejris paskelbė 
Lbndonb sutarties 

įsigaliojimą
WASHINGTONAS, sausių 2. 

— Prezidentas Ilooveris vakar, 
Naujų Metų dieną, išleido pro
klamaciją, kuria jis ’paskelbė 
Londono juros sutarties įsiga
liojimą Jungtinėms Valsty
bėms. -

Mussolini radio kai 
ba Amerikai

Italija

Naujų Metų dieną Jungtinės 
Valstybės girdėjo Italijos dik
tatoriaus Musšolinio kalbą iš 
Romos per radio. Joms 
kalbėjo, angliškai.

Savo kalboj . Mussolini tikri
no, kad nei jis, nei visa 
negeidžią kito karo. Pats jis 
dalyvavęs praeitame kare, ge
rai prityręs, kas esąs karas, o 
todėl jį šiurpas krečiąs tik pa
mąsčius apie naują ginkluotą 
konfliktą. Kai dėl fašistų jau
nuomenės kareiviško lavinimo, 
tai čia ^tikslas esąs padaryti ją 
stiprią, savim pasitikinčią ir 
disciplinuotą. Italijos prekybos 
santykiai su Rusija esą nau? 
dingi italams ekonomiškai, bet 
jie neliečia Italijos vidaus po
litikos.
X Mussolini pasakė gražių kom
plimentų Jungtinėms Valsty
bėms ir pareiškė pagarbos pre
zidentui Hooveriui.

jis ir

Nušovė detektivą auto
mobily su svetima 

moterim
TAMPA, Fla.', sausio 2. ■— 

Praeitą naktį čia užumiesty bu
vo nušautas detektyvas John 
Jonės, kuris savo automobily 
turėjo svetimą moterį, Mrs. 
Hattie Steward. Į automobilį 
buvo paleista keliolika šovinių, 
bet moteriškė išliko nekliudytą.

527 streikai buvo Ispanijoje 
1930 metais, jų tarpe daugiau 
kaip 200 streikų turėjo poli
tinj pobūdį.

Panamos vyriausybė 
sukilėlių nuversta

( ■...., ——

Prezidentas Arosęmena priver
pstas rezignuoti, paskyręs 
(premjeru sukilėlių vadą

- vienintelės Panamos

PANAMOS MIESTAS, Pana
ma, sausio 2. —- Prezidento 
Arosemenos valdžia šiandie ta
po staigiu sukilimu nuversta.

Ryto metu nedidelis sukilė
lių būrys puolė nacionalinės po
licijos — vienintelės Panamos 
pastovios armijos —- stotį ir 
po trumpos kovos ją paėmė.

Tuo pačiu kartu buvo pada
rytas puoliinas prezidento rū
mų, kurie taip pat netrukus 
buvo paimti ir prezidentas Aro- 
ąemena suimtas. Suimti taipjau 
ir kiti augšti valdininkai, jų 
tarpe Panamos provincijos gu
bernatorius Boyd' ir policijos 
viršininkas Ararigo. Viceprezi
dentas Duques, kaip spėjama, 
pabėgo.

Revoliucininkų _ vadai priver
tė prezidentą Arošemeną rezig
nuoti, prieš tai .premjeru pa
skyrus vyriausią sukilimo va
dą, Harmodio Ariasą, kuris su
darys naują vyriausybę..

Sukilimo metu buvo atsitik- 
tinai ktilipkos užgautas ir mir
tinai sužeistas Amerikos laik
raščių korespondentas Harwell 
Ayers:' Jis mirė nugabentas į 
ligoninę.

Nubaudė “kriminalės 
policijos valdininką”
KAUNAS. — Praėjusią vasa

rą j gclž. stotį pas budintį val
dininką atėjo girtas buv. “Tė
vynės Sai’go” red. pil. Andziu
lis Juozas ir, pasivadinęs kri
minalinės policijos valdininku, 
nesikluasęs, pradėjo kalbėti te
lefonu ir reikalavo, budis 
valdininkas patikrintų I-os kla
sės bufete esančių keleivių do
kumentus, nes ten esą įtartinų 
asmenų. / ' •_

Budįs valdininkas policijos 
pagalba išprašė neprašytą sve
čią ir kai policija pareikalavo 
įrodyti, khd jis tikrai yra\krim. 
pol. yaldininkas, tai Andziulis 
pasakė nesvarbu” ir iš
ėjo. , ‘

-Po klek laiko hdziulis vėl 
užėjo į budinčio aldininko 
kambarį ir vėl skambino tele
fonu taip pat pasivadinęs krim. 
pol. valdininku.

Teisme prisipažino buvęs gin 
gtinai nubausti.

Teisme prisipažino buvęs gin 
tas ir prašė lygtinai nubausti. 
Esąs žurnalistas ir studentas.

Taikos teisėjas J. Andziulį 
nubaudė 40 lit. arba 3 paras 
arešto. ;

■t

Lietuva Gerai Tarpsta, 
Sako Amerikietis

_________ _____ u_________ /

Praeitieji 1930 metai blivę “most prospe- | 
rous” Lietuvos istorijoj - Biznis krašte 
žydėte žydįs, ir Lietuva kylanti kaip ant 
iriieliu

KAUNAS VIRSTĄS MODERNIU MIESTU
KAUNAS, sausio 2. [Chica- 

go Tribūne korespondento Do- vo surijusios visus
nald Day.J — Ką tik pasibai
gusieji 1930 motai buvo tar
piausi Lietuvos istorijoje. Tuo 
tarpu\ kai kiti Europos kraš
tai skundžiasi nedarbu ir pra
monės problemomis! mažutė 
Lietuva su savo trimis mili
jonais gyventojų naujuosius 
metus pasitinka optimistingal

Kaune ir kituose Lietuvos 
miestuose biznis kilte kyla. Sta
tomi nauji trobesiai, meksfal- 
tiflTfamos gatvės. Puikus vieš
keliai masina ūkininkus daž
niau lankyti miestus ir dau
giau prekių pirkti. Taupiniai 
bankuose Lietuvoj, kur pirmiau 
ūkininkai savo pinigus laiky
davo ' namie paslėpę, praeitais 
metais pakilo nuo 100 milijo
nų litų $10,000,000) iki 146 
milijonų litų ($14,600,000), c 
ipotekos (morgečiai) pakilo nuo 
37 milijonų litų iki 51, milijo
no litų.
\ žmonės- leidžia pinigus

Lietuvos tarpimas pareina, 
pasak vietos čkonomistų, dau
giausia iš to, kad ūkininkai ėmė 
gausiau leisti pinigus. Praeity 
Lietuvos ūkininkas anaiptol ne
buvo išlaidus žmogus. Į mies
tus važiuodavo retkarčiais, o 
nuvažiavęs pirkdavos tik reika
lingiausių dailetų. Amerikos lie
tuviai, vėl grįžę į Lietuvą ir 
patapę jos piliečiais, norėda
mi padėti organizuoti savo nau
ją valstybę, daug padarė ir 
tuo, kad pamokė ūkininkus ne
laikyti savo pinigų papeliuč- 
kiuose, bet leisti juos apyvar
ton.

Kaimas kulturėja
Po dešimtmečio propagandos, 

^uklėjimo ir Amerikos kruta- 
mųjų paveikslų, berniukai, ir 
mergaitės Lietuvoj metė kram- 
tę saulėžolių sėklas [Iš tiesų, 
saulėžolių sėklų niekas niekur 
Lietuvoj nevartodavo.] ir ėmė 
kramtyti “chevving gum’ą” [Tai 
dar “progresas”!], dėvi pirkti
nėmis drapanomis ir važinėja 
dviračiais, tuo tarpu kai jų tė
vai perkasi geresnes ūkio ma
šinas, plečia piefcinkystę ir 
kiaulių auginimą, užuot nepel
ningo rugių ir bulvių auginimo.

Kredito padėtis gerėja
Finansų ministerija* paskelbė 

optimistingą panešimą, paro
dydama didėjantį perkamąjį 
krašto pajėgumą ir ^kredito si
tuacijos pagerėjimą. Prieš kele
tą metų bankai ir kredito įstai
gos Lietuvoje sugebėdavo apsi
lenkti su įstatymu/ir už pasko
las dvylikai mėnesių imdavo po 
20—30 nuošimčių, šiandie gali 
jau gauti pinigų/ iš 10 nuoš. 
Toliau bus^dar pigiau. Trisde
šimt penkiose didelėse kredito 
įstaigose ir 398 mažesnėse kre
dito draugijose įdėliai didėja ir 
biznis visose šakose rodo 'page
rėjimą.

Lietuva buvo sunaikinta
Kai po didžiojo karo Lietu

va atgavo savo nepriklausomy
bę, jos ateitis buvo netiki*.

No. 2

Kariaujančių kraštų armijos bu- 
krašte gy-
sunaikinti;vulius. Ūkiai buvo 

trečia dalis jų buvo niekas dau
giau kaip tyruliai. Trobesiai 
sugriauti, sunaikinti. Gyvento
jai buvo beraščiai ir /atsilikę. 
Lietuvos kaimietis, paklaustas, 
kurios jis-tautos, atsakydavo 
esąs katalikas, — panašiai kaip 
kad tamsus Lenkijoj ir Rusi
jos valstiečiai, kurie įavo tau
tybę maišydavo su tikėjimu.

Kaunas transformuojąs
Lietuvos nelaimių viršūnė 

buvo ta, kad naujai susik 
jos valdžia dagi neturėjo
gosx nei įsitaisyti Vilniuje, se- 
nAje savo sostinėje: Lenkai iš
vijo ją ir pagrobė Vilnių ir visą 
Viįniaus kraštą. Lietuvos val
džia buvo priversta keltis į 
Kauną, buvusį rusų įgulos mie
stą. Kaunas gi buvo purvinas, 
iš palies tik grįstas, išdrikęs 

“tfnlcHs kaimas) su daug didelių 
’božrtyčių ir mažais aplūžusiais 
mediniais namais. Gyventojai 
saVo vandenį imdavo arba iš 
upės, arba iš pompų svarbiau
sioje gatvėj. Taip dar ir dabar 
daroma, bet jau dedamos van
dens įvodos, miestas kanalizuok" 
jamas ir šiandie Kaunas spar
čiai transformuojąs, keičia sa
vo išvaizdą, kaip kad savo iš
vaizdą keitė maži Amerikos 
miestai automobiliams plintant, 
Tik čia, Lietuvoj, tas procesas 
eina daug sparčiau.

I
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Beturčiu vaikus neliuo 
suoja nuo mokesnio 

už mokslą

Šėtos vidurines7 mokyklos pe- > 
dagogų taryba .atleidžia nuo / 
mokesnio už mokslą pasiturin
čių tėvų vaikus, pav. M. Luh-. 
kevičiaus, kuris turi 40 ha že
mės, o beturčių vaikus nuo mo
kesčio nepaliuosuoja, pavyz
džiui — Gulbinienės, kuri gy
vena tik padieniui uždarbiau
dama ir, neatleidus jos vaiką 
nuo mokesnio už mokslą, pri
versta buvo jį iš mokyklos at
siimti.

4?
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Valstybės Dramos gas 
trolės provincijoje

metais'KAUNAS.
Valstybės Drama aplanku visą 
eilę provincijos vietų statyda
ma Vytauto Didžiojo garbei 
Maironio Veikalą “Kęstučio mir
tis”; tęsdama savo pradėtąjį 
svarbų darbą. Valstybės ^Drama 
išvyksta į Vilkaviškį, kur įvyks 
2 vaidinimai. Kartu su drama 
vyksta ir šaulių Sąjungos at
stovas tautinio aukl. ir propag.

4

4

skyr] vedėjas V.’ Daudzvardasr-u_
■ > ą

(trnndžin IR d. hnvn nnma-
1

druodžio 15 d. buvo numa
tytas spektaklis Kaišiadoryse, 
bet dėl vietos technikinių kliū
čių spektaklis atidėdamas^, 
Naujų Metų; tuo laiku Valst. 
Drama aplankys dar Mariam- 
polę ir Alytų. f
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KORESPONDENCIJOS
So. Omaha, Nebr

Visokios žinios

kunigas kartu su pa- 
parsikvietė naują 

kad tasai vaikus- pa-

rai neužsitarnavo, nes tiesiog 
tyčia užsitraukė ligas.

Panelė A. Uvick. atvyko Ka
lėdoms' pas -savo- motinėlę apsi
lankyti. Po Naujų Metų ji vėl 
išvyko Chicagon.

P-le> Uvick. yra fiziško pra
timo mokytoja. Chicagos gy
venimas jai labai patinkąs. Ji 
pageidautų, kad ir jos močiutė 
ten apsigyventų.

» » •
Kalėdų vakare [panelė S. Ar- 

mušiutė buvo nuėjusi pas savo 
drauges Papikaites. Draugės ją 
parlydėjo namo. Tačiau į vidų 
įeiti ji negalėjo, kadangi netu
rėjo su savim., rakto, o jos tė
vai kažkur buvo išėję. Teko 
ant porčiaus laukti. Staiga ji 
pajuto, kad artinasi nepažįsta
mas vyras, kuris laikė rankoj 
revolverį. Mergaitė baisiai iš
sigando h; klykdama ėmė bėgti

Vietos 
rupi jonas 
vyskupą, 
dermavotų. Vyskupo .atsilan
kymas kad kam .padarė ir ne
malonumų. Pavyzdžiui, jis pa
sikvietė vieną didžiausių vaikų 
ir paklausė jo kiek yra dievų. 
J klausimą tasai neatsakė. Vys
kupas pradėjo ir daugiau viso
kių dalykų apie “Dievo galy
bę” klausti, o vaikas tyli ir 
gana. Suaugusieji žmonės pra
dėjo šypsotis. Pamatęs, kad 
vaikai nieko nežino apie dan
giškus dalykus, vyskupas per 
dvi valandi juos kamantinėjo.

Š. A. Draugijos nariai stovė- 
. jo eilėj. Bet kadangi vyskupo(

ceremonijos perdaug ilgai už-į Banditas pasivijo ją ir revolve- 
sitęsė, tai nariai labai prisika- į riu trenkė į galvą. Paskui pa- 
mavo bestovėdami ir užsirusti- ( gavo jos piniginę su $16 ir pa- 
nę apleido bažnyčių. ' spruko.

Dabar parūpi jonai negali su
prasti, kuriems galams vysku
pas darė tokią ilgą investiga- 
ciją arba kamantinėjimą. Vys
kupas visur ėjo ir viską apžiu
rėjo. Jis apžiurėjo ir tokias 
vietas, kurias jam nereikėjo 
apžiūrėti. Bet ką tų paprastas

ir kalba, kad tam Proleta-

irgi, daug nuVeiks švietimo dar
be Kanados lietuvių tarpe ir 
išplės sąjungos veikimą/. • Ka
dangi K.L.J.S. yra , nepolitinė 
kultūros organizacija j tai šiame 
susirinkime nutarta veikti'kon: 
takte su Sūnų ir Dukterų pa
laipine draugija, kas ir buvo 
pareikšta Sūnų ir Dukterų drau
gijos delegacijai, kuri buvo at
siųsta i šj susirinkimų tuo tiks
lu. Vienybė-galybe. Reikia tik 
sveikinti tokį draugiją susiar
tinimų.—G. J. Yurk*

Lietuvos vyriausybė pa
sirašė pašto sutartį; su 
Skandinavų Amerikos 

Linija
KAUNAS, gruodžio 12 d. — 

Sulig gautuoju pranešimu vi
su^ Lietuvos pašto siuntinius, 
kuriuos savo laiku vežiojo kitų 
linijų laivai, mm veš Skandi
navų Amerikos Linijos Idivai. 
ši jau pasirašyta ir- atatinka- 
mų įstaigų jau patvirtinta su
tartis, pradeda veikti nuo 1931 
m. sausio mėn. 1 d. ir todėl po 
pirmo sausio visi Skandinavų 
Amerikos Linijos laivai at
plauks su Lietuvos paštu. N

Sveikatos Dalykai
Koki gydytoją 

šaukti?

rapijono lįkimas, — tai tylėk 
ir Dievą mylėk bei mokėk baž- 
nyčios “padotkjis”.

» to to
LLP Draugija gruodžio mė

nesyj laikė savo metinį susi
rinkimą. Be. kitko nutarta at
šaukti savo delegatus iš klebo
nijos susirinkimų. O tai dėl to, 
kad jie jokios naudos visuome
nei nenešair tarp narių tik 
gimdo nesutikimus.

Pusmetiniame draugijos ‘sub
rinkime buvo nutarta per šešis 
mėnesius* nemokėti ligoniams 
pašalpą, kad sustiprinti iždą. 

, Be protokolo patvirtinimo val
yty ba ir pradėjo tą nutarimą 
v; kdyti. Metiniame susirinki
me nutarta nemokėti tik už 
pirmą ligos savaitę. Paskui už 
dvyliką savaičių mokėti pilną 
pašalpą, t. y. po septynis dole
rius savaitei. Jei narys per tą 
laiką nepasveiks, tai vėliau 
mokėti po pusę pašalpos, dar 
per dvyliką savaičių. Pašalpų 
mokėjimas prasidėjo nuo gruo-

Sužeista Armoškiutė įbėgo į 
aptiekę, kur jai tapo suteikta 
pirmoji pagelba. Buvo pašaukta 
ir policija. Tačiau piktadario 
ir pėdos jau buvo atvėsusios. 

.-o » s
Vienas apdraudos kompani

jos agentėlis vaikšto po žmo
nes
rui reikėtų kailį išpliekti, kaip 
kad’ buvo padaryta su A. A, 
Žalpių. Girdi, Proletaras nie
kam neduodąs1 ramumo ir ap
rašąs visokius nemalonius įvy
kius “Naujienose”.

Patarčiau tiems vyrukams 
perdaug nesinervuoti. Jei tei
sybė kam nepatinka, tai juk ne 
Proletaro kaltė. O 
jus turite žinoti, kad
letaras jums .nėra koks Zal- 
bii-ir ’Juozas Suoris. - •>»•/..

» £
Bedarbių eilės bėVeik tos pa

čios,—jos nemažėja. Laimė dar, 
kad laikosi gražus oras. Sniego 
nėra, šalčių nėra, ledo nėra, 
darbo nėra ir pinigų nėra. O 
dūliai to ir duonos kąsnis pusė
tinai susitraukė.—Proletaras.

antra, 
Pro-

Toronto, Ont
Parengimas

Gruodžio 27 d. Toronto mies
te Įvyko K.L.J.S. vakaras-kon
certas. Buvo suvaidinta dvi 
komedijos: “šeimynos laimė” ir 
“Teismas”. Artistai savo roles 
atliko geriausiai; sprendžiant 
pagal svečių atsiliepimus, gali- 

i ma pasakyti visi artistai tikrai 
paskirti I llus^c'bino savo gabumais 
lel ren-1 r0'ic- 

giamo vakaro. Buvo taip pat | Daug garbės tenka drg. 
renkama nauja valdyba. Išėmus j kevičiui, kuris, pasirodo, 
iždininką, tapo užtvirtinta visa Į 
senoji valdyba.

Kai priėjo prie to dienotvar- į 
kės punkto, kur svarstoma vi- ■ 
sokie sumanymai draugijos! 
naudai, tai vienas narys pareiš-i 
kė, jog draugija per pereitus siems svečiams. Vėliaus buvo 
metus išmokėjo apie $1CO tie-pol<iai griežiant “Ihe Imperia» 
siog be reikalo. Musu draugi- IrouLadouis iadio otkestiai. 
joj, sakė jis, atsirado “spešel’ ■ Svečių buvo pilna sale; ypač 
ligonių. Tūlas gemblevis belos-!buvo nmlonu matyti svečių iš 
danu s su kauliukais susipyko! W*ndsor, Ont., Detioit, Mieli., 
su savo oponentu. Vien tik žo
džiu nepakako, - pradėjo peš
tis. Oponento, butą stipresnio. 
Gembleris tapo tiek sumuštas, i 
kad moteris turėjo jį atgaivin- i 
ti. Teko jį ir į ligoninę vežti.

Kitas draugijos narys važia
vo automobiliu. Jis buvo tiek 
“nusilesęs”, jog nebegalėjo sa
vo automobilio suvaldyti. įvy
ko. nelaime, — susidūrė su ki
tu 'automobiliu. Stiklai labai 
feupiaustū jo veidą. Nip Ir sirgo, 

inoma, žmogus.
/Tračias irgi buvo susirgęs dd 

gėlimo. Ketvirtas besirgda- 
m/is išmoko rolę ir atsimalda- 
vęs tuoj ‘vaidino parapijos sve-

Musų konstitucija sako, kad 
susirinkimų nutarimai įeina ga- 
lion lik po to, kai tų nutarimu 
protokolas tampa sekamame 
susirinkime priimtas ir patvir-| 
tintas.

Toliau buvo nutarta 
septynis darbininkus

Buvo taip pat‘ Būt- 
turi 

j daug gabumų meno srityje, nes 
iminėti du veikalai buvo suvai- 
jdinta jam režisuojant.

Havajų gitaros paskambino 
keletą muzikos kūrinėlių, kas 

! daug malonaus ūpo suteikė vi-

Chicago, 111 
Montreal, Que.

Hamilton, Q.it.
G. J. Yurk.

Toronto, Ont.
5

K.L.J.S. susirinkimas

Tokie tai yra pašalpų ėmimo 
specialistai. Pašalpos jie tik- kimasi, kad

savaitę Džiovos 
atsišaukimų 
ieško pata- 
ligoje. Pa- 
kad neišeg- 

negalima

Kaip išsirinkti šeimynišką 
gydytoją?

Beveik kas 
Draugystė gauna
nuo žmonių, kurie 
rimo kokioje nors 
prastai atsakoma, 
zaminavus ligonio, 
duoti patarimo, ir, kad atsišau
kiantis turi kreiptis prie vieti
nio gydytojo—dažnai, tas p^ts 
vėl atsišaukia reikalaudamas 
pagelbos išsirinkti,., „/‘atsakantį 
gydytoją’’. ,, t

“Šeimynai, kuriai reikia per
sikelti į kitą niiestį'‘gyventi, 
sako -šitos draugystes ’ narys, 
klausimas “kokį gydytoją šauk
ti”, yra labM svarbus. Sveika
ta ir gyvastis yra perbrangus 
turtas pavesti į 
gydytojo rankas, 
lengva išsirinkti, 
kalbos priežastis

NAUJIENOS, Chicago, IH K - '   —■■■t I .........  -

gydytojo, kuris laikas nuo laF 
ko, išranda stebuklingus vais
tus*' . Ir jeigu gydytojas turi 
puikų automobilių ii; Jaukiamą
jį kambarį pilną.,' .Jigonių, tai 
nėra, profęsjnip , sumanumo 
ženklas. \

paprastai gabus • gydytojas 
nesigarsina- plačiai,; • nesigiria 
savo nuveiktais darbais ir- ne
mėgsta kalbėti >viešai apie li
gonius. , z. ; D. '

Kuomet jam pasitaiko keblią* 
‘ligą, išrišti,, jis .tyrinėja .ją kar
tais net kelias dienas. Ir jeigu 
nežino kokia liga tai gali būti 
šaukiasi kitų- gydytojų pagel
bės. Vyrai, kurie., nežinomi 
kaipo geriausi gydytojai pasau
ly, visuomet ligą gerai ištiria 
prieš išreiškiant nuomonę.

Geras gydytojas, turi medi- 
kalinį knygyną,.nors ir mažą, ir 
naudojasi juo# /Skaito nors 
vieną medikalįnį; -žurnalą. Jei 
galima, lanko ; medicinos sky
rius. ■ - * -j; .1*

Užtikrinimui tiems, kurie gy
vena užmiesčiuose ir kur tik 
tėra vienas gydytojas, tokiu 
budu neturint pasirinkimo., ga
lima drąsiai jų ■' gydyfnui pasi
duoti. Gal jam ir Stoka te,k- 
niškos- tobulybės, bet turi su- 

•manumo. Neturėdamas ant ko 
remtis patarime, jis išmoko 
pats savim apsirūpinti, daž
niausiai sunkiausiose aplinky
bėse. '. ’ , •

J eigų esi - po ■* gydytoj o globa, 
ir jauti, kad neirti geryn, ne
reikia tuojaus eiti -pas kitą. 
Nieko nepelnysi kas savaitę 
gydytojus mainydamas. Naujas 
gydytojas turės vis* nuo pra
džios pradėti, taip -kad jokios 
pažangos jigoje nebus.
" Cfhlų gale pašltihkus gydyto
ją, atmink, kad jis nors ir gy
dytojas, negali* stebuklų dary
ti. Nereikalauk ‘iš jo negali
mų daiktų. FLIS.

beveik veikofiročlai yra 
su8ikruptritię. Mokyklos vaikų 
statistikos rodo, kad tiesiai už
silaikančių vaikų grupė, visuo
met viršija, sveikatoje'ir moks
le lygi4 P’Ufeę susikūprinusių 
Vaikų. To "• priežastis dažnai 
yra, blogos- sėdynės ir netinka
mas fizinis auklėjimas. 1 Sulan
ksčius gyvuosius organus, nega
li tikėtis, kadi smegenys ir rau
menys atsukančiai .veiktų.. Ko
dėl kareiviai mokomi tiesiai 
vaikščiotu pakelta galva, ; iš
tempta krutinę? Tai: ne vien 
>del to, kad. gražiai pasirodyti, 
bet kad butų sveiki. Slisi- 
kuprinimas gali būti ligų prie
žastimi;.

Kai kuriuose užsiėmimuose, 
darbuose priverčiama ilgą laiką 
susikuprinus dirbti. Prie tokių 
darbų reikalinga poilsis. Kad 
išsisaugoti susikūprinimo iri iš 
to kylančių pasekmių, reikalin
ga vystyti raumenis darant 
mankštinimus ir tam tikrus 
žaidimus, Susikūprinimo tai
symui. nereikalinga * brangių 
prietaisų. Paprasto mankštini- 
mosi rytais ir vakarais pilnai 
užtenka. FLIS.

. Dalyvaus įžymus

AŠ. TU W JŪSŲ
■ NUMERI

šeštadienis, sausio 3, 1931

RADIO
PROGRAMAI

NEDĖLIOJĘ, SAUSIO 4 d. iš Stoties WGFL
970 kyl. nuo 1 vai. iki 2 vai. po pietų.

Dalyvaus Kontestantai dėl pirmenybės 
išlaimėti

prizų-dovanų
t

Susikūprinimas ir 
sveikatą

Ant jūsų radio šįvakar... 
Pasiklausykite Lorna Fan- 
tin, garsios numerologys- 
tės. Ji papasakos jums 
kaip vardai ir datos daro 
įtakos į; pasisekimų bizny
je, meilėje ar apšivedime. 
Tikra radio įdomybė.

JVBBM. 8 valandų. šįvakar

Kontestas ir Balius -visų radio artistų įvyks 
Sausio 25 d. Ashland Auditorijoj, Ashland ir

Van Buren Street <

SAUSIO 3 d. Radio, Programas! bus siun 
čiamas ant trumpųjų, bangų iš stoties 

W9XAA iš Navy Pier. 
nuo 9 vai. iki 10 vai. re.

lietuviai artislardlr'Bitdriko 
Orkestrą.

ečiai negirdės. Bet

Radio

bus šisW9XAA programų 
programas*-girdimas Lietuvoje, Europoje ir Amerikoje.

Šie programai duodami lėšomis ir pastangom^

Jos. F. Budrik Korporacijos

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417 So. Halsted Street

CHICAG ILL.
Telefonas BOVLEVĄ^*”Wjr

t

neatsakančio 
Ne visuomet 
Taigi, šios 

yra atkreipti 
atydą j nekuriuos dalykus, ku
rių * pagelba galima tinkamai 
išsirinkti gydytoją.

Pirmas reikalavimas yra, kad 
gydytojas, turėtų leidimą medi
ciną praktikuoti. - Kada New 
Yorko valstija išduoda gydyto
jui leidimą, ji užtikrina, kad jis 
turi reikalingą mokslo prisiren
gimą, ir kad valstijos kvotimus 
yra išlaikęs.

Išsirenkant gydytoją reikia 
taip atsargiai elgtis, kaip daro 
šeimininke pirkdama uogas. . Ji 
paverčia pintinę ir žiuri ar uo
gos apačioje yra taip-pat ge
ros ,kaip viršuje Nelabai seniui 
viena šeimyna, prireikus gydy
tojo, pašaukė vieųą;; l. kuris, ji 
manė, buvo gydytojas. Galų ga
le sužinojo, kad jis tiktai chi- 
ropraktrkas. Reikia žinoti, 
kad chiroprak^ikas nėra gydy
tojas. Ne. tik, kad dauguma jų 

mokslo, bet 
porą savai- 
“chiropri'k-

Tiesi pųzičįjaj ‘prid&dda žmo
gui energijoj f izinio ''judrumo 
ir surnaningumd.’Dauguma pa
saulio’ v\dų stovėjo tiesiai ir 
buvo ^sveikatos ir tvirtumo 
Įjayydžiaįs. Net Sfą'poleonas, tik 
peniuų pėdų aukščio, darydavo 
tvirto žmogaus, impresiją’ dėl 
to, $|ad nebuvo susikūprinęs; 
bet tiesus. žinoma, ne visi 
tiesieji turi daug smegenų, bet

OLD GOLD
RAUTO PROGRAM

fll i I III ■

ŠVEWAMEIIIKOS

TRUMPAS KEMA8iMKTW^P«*  ŠVEDUI

DIDELIAIS, NAUJAIS IR
, . MODERNIŠKAIS

Švedų. Motorlaiviais
Lietuvos Pašto ir keleivių patarnavimas 
PERSITIKRINK ŠVARIAIS, MODERNIŠ- 
KAIS LAIVAIS, 'MANDAGIU PATARNA- 

t .VIMU IR SKANIU MAISTU
Paranki kelionė j' <

t

Užsisakykite Vietas Dabar!
Laivų Išpifįųkin?flL i? Netv- Yorko 

.■M.1 L. GRIPSHOLM Sausio 17 
S.S.DROTTNINGHOLM ' Sausio3 L 
M. L. GRIPSHOLM ...... Vasario 21 
S. S. DROTTNI^IGH^LM Kovo 14: 
Inforfnaęijos ir ilčpįib'iijpt;^ . t’lNcuUoi'te sii 
žemltipiu Motuvti} kalboj, Kaunamas, 

. kreipiantis pas savo agcUtU. arba t

Swedišh Airito., Line
181 N. Mrchigan Avė;, Chicago

Turkiškos, Rtfsiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
•Eiektrikihiaiv Treat- 
• mentai

Švediškas Mankštinimas ir Elektri- 
kinis Masažas.

š Treatmeritai< visokių, ligų> reuma
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
ttfip toliaus, su elęktrikiniais prietai- 

*saisi Violetiniai Saulės Spindulių 
treatmentai. 'r 

Mineralinės, sulferinės vanos duo
da didžiausiu kraujo cirkuliaciją, kuo-.

*mi Raliipfu išsigelbėti nuo visokių ligų. 
Moterų Skyrius atdaras' Utarnin- 

kais-nuo- 8 '•iki 12 vai. nakties.
Kambariai, dpi pergulojimo.

į 1657 W., 45th. St.
Kampas Paulina St.

.Nuo 8; vai. ryto iki 12 vai. nakties. 
NedČliomis nuo 8 iki 2ros vai.

1 po-pietų.
Phonę Boulevard 455 2

f

Apd rauda
nuo=

Nelaimingų Atsitiktai
rtį su atsakomin-Naujienos padarė, s 

ga apdraudos kompanija ir gali apdi&usti 
vyrus ir moteris, tarp16 ir 70 metų amžiaus. 
Nėra gydytojo egzaminavimo.

Apdrauda išdalyta į 6 skyrius. Mokes- 
tys metams, , C

Šios rųsies apdrauda apdraudžia žmo
gaus gyvastį nuo $1000.00 iki $5000.00. Taip
gi duoda, ligoje pašelpų nuo $7.50 iki $40.00 
savaitėje per 26 savaitės.

Del platesnių informacijų kreipkitės į

Pbilco, Victor. R. C. A. Radiola, 
ĮBrunswick, Atvvatcr Kent, Howard, 
[Majcstic, Spatton, Columbia, Bosch, 
^ada.. v g ' * ■■■■•;, _ // *

> ATMINKIT l
, Radio aparatas, tai yra. augščiau- 
>gis 1 clektro-tccbnikos išradimas. Taigi 
•kam pirkt . Rpdio iš paprastų į krau
tuvių. o,, paskui. keikt, kad neveikia 

Jr> gailėtis. Tūkstančiai lietuvių gai- 
-lisD bet pęr .vėlu,

ATMINKIT! fe*
£ Musų RaJip kirautuvč. yra vienin
telė Radio krautuvė Chicago, kurios< 
savininkai ir vedėjai yra visiems pa
žįstami lietuviai elektros ’ ir radio 
tęchnikaį if inžinieriai. Čia pirkda
mi radio esate užtikrinti, kad gau- 

*naC gcrh-USUi nes- nres padarysim: ge
niausią. s
fe ATMINKIT 1

P0t4(navimas visuomet. 
į —r ištįrkU^

pavartojair

General

■

t Pas y mus y ra teisingos kainos ir 
.sanžining^s - -• —--
'Persitikrinkite

3856 Archer Avė 
'■ netoli. Rockvvcll. St.

L^fayertė 6195 
CH1CAGP, 1LU

dėl
Pypkės ir

neturi medicinos 
yra praleidę tiktai 
čių taip vadinamose 
tiku mokyklose”.

Gydytojo, kuris"
sensącijinį) ąpsigarsinimo būdą, 
reikia vengti. Jeigu jis galė
tų padaryti viską, kaip sako, 
tai nebūtų reikalo plačiai gar- 
sintis. Tokię išsitarimai kaip 
“egzartiinuojamo •• veltui”, arba 
“grąžiname? pinigus, jei nepa
tenkiname” yru humbugas. Sy
kį paklausus plačiai išsigarsinur 
sios patentuotų .vaistų įstaigos 
savininko: “Ar tiesa, kad di
desnė - dalis užsisakančių vais
tus esti ma^ąi nusimananti 
žmonės?” “Tikra- tiesa’’,— jis, 
atsakė. Buvo jis daug atvires
nis ‘ atsakyme, negu yra vaistų 
garsinime.
..Negalimas spręsti .apie ,gydy

tojaus gabumą pagal raMndVfs

Ilil.RI <1 I ll»»<ll> >11 ........... .............. .

IŠMOKIT DEZĄ^ĮPflMA
Dezaininimaa ir siųyirha» 
dresių moka; didelį alga. 
Jus salite.išmokti šio se* 
rai apsimdktMp užsiž- 
juimp, j „trumpa Įąika./ pi- 
□lomos , išduodamos. Ra

šykite dėl;." nemekąuĮos 
.knykeUs. • , 

mast^Kjcollege 
J0& -M) Kastticka,

190 State SU U 10 fl,
r ' į....■ ė r • a . i|,'m

Gruodžio 28 d. Toronte įvyko 
K. L. J. S. metinis susirinki
mas. Buvo išrinkta valdyba ir 
aptarta visi svarbesnieji S-gos 
reikalai. Malonu buvd klausy
ti valdybos narių ir atskirų kcu 
misijų raportus, kad valdybos 
nariai ir komisijų* nariai per tą 
trumpą metų laikotarpi tiek 
daug nuveikė kilnaus kultūros 
darbo, be jokio iš Sąjungos at-, 
lyginimo, —didelės garbes ver- 
tii tie kultūros darbininkai. Tir

naujoji valdyta j0 ••ofise. Reikia, saugotis- tokio

NAUJIENAS
J So. Halsted St. 
CHICAGO; ILL H

Didėlis smagu

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
i 12th STREET

* Tel. Kcdzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti Sr. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.
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Tarp, Chicagos 
Lietuvių

Radio artistų balius 
Sausio 25 d.
Ashland Auditorijoj

------ 1* I -i* .—.
F t.

šio 25 dienų, 8 vai. po pietų 
iš visų dalių Chicagos ir apie- 
linkės susirinks tūkstančiai lie
tuvių ant šių nepaprastų iš
kilmių, kad smagiai laikų pra
leidus prie geros Budriko radiu 
orkestros.

Rengia radio valandos leidė
jai pagerbimui kontestantų: 
Budriko radio valandos admi- 

komi- 
R.

nistracija ir kori testuotų 
tetas.

Mums praneša, kad vietoje • 
vasario 1 dienos, kaip buvo 
per radio paskelbta naujų metų 
vakare, radio artistų balius- 
koncertas tikrai įvyks Sausio 
25 dienų Ashland/ Boųlevard 
Auditorijoj.

Virš $1000.00 prizų bus iš
dalinta konlestantams. Bus ro
domi specialiai* pagaminti Lie
tuvoje krutami paveikslai. Bus 
Įrengta radio studio — Tele- 
vision. Visi artistai ir publi
ka bus nufilmuoti ir nufoto
grafuoti. Taipgi dalyvaus du di
džiuliai chorai. — Vadinasi sau-

North Side
Raudonlige sergantys vyrai

Vienon biznio Įstaigon atva
žiavo pustdzinis Maskvos da
vatkų arba kitaip' sakant “rau- 

ar taip 
žmones 
atrodo,

» .i1 r-r 
f

INVENTORIAUS
Išpardavimas!

mii'n

Smuklėj’, ar krautuvėj

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffl

Pabandykite
NUSIFOTOGRAFUOTI SAVO 
ĮRENGTUOSE KAMBARIUOSE. 
KAINA ŽEMA,—SUSITAIKIN- 
S1M. MALONĖKITE PAŠAUKTI

ENGLEW00D 5 84 0

donųjų . Na, ir žiūriu, 
jie jau raudoni, kaip 
kalba. Beveik taip ir 
kaip žmones kalba.

Suėję į vidų persistatė vienas 
antrų “profesionalais” žmenė 
mis, susėdo apie stalą, viena? 
iš jų išsitraukė “pantukę”, ku
rioje matėsi raudono skystimo 
Aš pamaniau, kad tas žmo 
gelis gal ir ištikro-turi kokio 
daktaro profesiją, kad priėję; 
priė jų paklausiau, “Kam tam
sta išsėmėi tuos vaistus, ka
dangi čia niekas neserga?” — 
Jie atsakė, “Mes patys serga
me ir mums vaistai reikalin
gi”. — “Bet čia ne vaistai, sa
kau, čia munšainas, tai jus, 
draugučiai, pRsirodot esą mun- 
šaino profesionalais”.

Kai pradėjo tie “profesiona
lai” gydytis, tai greit ir dau
giau vaistų .išsitraukė, ir be
gerdami 
Tuomet 
aiškinti 
donųjų
kias rojaus gerybes.

Pamaniau, kad tie 
žmonės vis tik nežino, kokių 
jiems vaistų reikia. Jiems rei
kia ko nors tokio gerti, kas 
jų protus* išblaivytų, kad ga
lėtų pagalvoti ir pakalbėti kaip 
tikri darbo žmonės, o ne kaip 
tuščių burbulų gaudytojai. -

Ten buvęs.

Henry Clay paminklas, kurį 
dabar Jungtines Valstybės pa
dovanojo Venezuelos respubli
kai. ,

visai paraudonavo. 
pradėjoMiž viens kito 
apie Maskvą 
viešpatystę”,

ir rau-
ir kito-

nesveiki

Nustebau

P. Conrad
COMMERCIAL FOTOGRAFAS 

730 West 62nd Street 
9IUIIUIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIMIIIH

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 SokRocktvell St., 

CHICAGO, ILL.

Praeitų pirmadienį eirtu Ęal- 
sted stryčiu ir ,a tėjau ties 82 
gatve, žiurju, kad Lietuva Kny
gynas 
te iššluotas, tik sienos ir grin
dys, nė vienos knygos nesima
to. Iš karto pamaniau; ot tai 
jau “oldapcriai” turbut užklu
po7 Mickevičių, bet greit suži
nojau, kad “išsimtifavo” į sa
vo nuosavų namų, 3653 South 
Halsted St.

rytas ir tartum šiuo

Nu, ir einu pažiūrėt į naujų 
vietą. Įėjau į vidų, o — Jackau 
produkšin kaip pas Fordų! Vie- 

, n i kala, kiti knygas kraujų, o 
Mickevičius dirba kaip sau iri 
surikau: Aribiesas tave čia at
nešė? Mes >taip buvom visi pri
pratę anoj vietoj ir per tiek 

41aug metų, d^ibar palikai tuš-i 
čių vietų. Kas tik ateis, tai vi
si pasiges. Nu, ir koks tavo iš-: 
rėkavimas buvo kraustytis?

Mickevičius man sako: “Aš 
nekaltas, kad tamstų, geografi
jos nepažysti, čia nėiri tokios 
didelės žiemos kaip ten, nes 
daug arčiau prie ekvatoriaus?’

Pradėjau skaičiuot, ^tai lygiai 
penki blokai į pietus nuo seno
sios vietos. Nu, jeigu jau taip, 
tai, saldau dar kokį 10 blokų 
paeik j' pietus, tai saulė eis 
virš tavo galvos ir jausiesis kaip 
Brazilijoj! Supratau, kad Mic-, 
kevičia manė erzina, tai ir aš 
jį paerzinau, ir išėjau savo ke
liais/ ' '■ • .. Į

Pustapėdis* .

Žodis j Kupiškėnus

VAŽIUOKIME Į LIETUVĄ
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu

Laivų Išplaukimai Iš N e w York:

T* per KLAIPĖDA
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas

Oscar II .............. .......  Jan. 6 Hellig 0lav ........ .... Jan. 31
United States .... .... Jan. 24 Frederik VIII ........ Feb. 14

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipki t 8a pas savo arentų arba:

SCAND1NAVIAN-AMERICAN LINE 
27 VVHITEHALL ST. 248 WASHINGTON ST. 1)0 N. LA SALLE ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAOO, ILL.

Rašo Duas A. L» Graičuiijas
Apmiręs buvo Amerikoje kul

tūrinis darbas. Neseniai susi-; 
tvėręs Kupiškėnų Kliubas, šian
dien skaito arti vieno šimto! 
narių. Tas ženklas atbudimo, 
Kupiškėnai išpradžių buvo už
sibrėžę/tik steigti skaityklų Ku
pišky. Bet Uugant nariais ■—pra
plėstas laukas darbuotės. Su
manyta netik įsteigti knygy
nas/ b^t nupirkti piečius !ir 
atatinkamų knygynui namų 
pastatyti. Idant ta įkūnyti, ir 
kad visi kupiškėnai išsisklaidę 
po plačiąją pasaulę butų pri
traukti į bendrų kultūros darbų 
— bus padalyta “Auksinė Kny-

S?XXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX133m3XXXXXXXXXXXR
M • ___  •- _________

■t M Bia ’ Vh'AAA .DR. B. M. ROSS
U2TIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA 

30 METŲ.
Sergantys žmonės yra kviečiami 

dykai pasitarti su daktaru.
Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgydančiais po 
tb.rtr^p kiti gydymai nedavė pasekmių. Tūkstančiai tu
rėję kraujo' ligas, privatines ligas, chroniškus, nervų, p 
inkstų ir pūslės pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti 
laimingais, 
niems vyrams.

Žmonės turintys prašų kraujų, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm nėra 
perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai/pagimdo paralyžių, 
beprotybę ir smegenų suminkštėjimų. Ateikite ir pasikalbėkite su daktaru 
apie bite kokių ligų ar silpnumų. Už geriausi gydymų jus mokate ne 
daugiau, negu norite ir galite mokėti. /

DR. B. M, ROSS
35 South Dearborn Street

kampas Monroe St., Crilly Building, Chicago.
Imkite elevatorių iki penkto augšto. #

VALANDOS: Kasdie nuo 10 a. m. iki 5 p. xn. Nedelioj 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliais, Seredomis ir Subatomis valandos prailginamos nuo 

10 a. m. iki 8 p. m. *

• B. M. Ross m
__ ___  M

Geriausias gydymas sugrąžinimai stiprumo ir gyvumo silp- *

M

vi ____ M B S i

R0TTERDAM — V0LENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’a i ir iš visų dalių

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile ’ vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N, Dearborn St. Chicago,

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės#* 
- _• », • g 4 <• g A

Kas labdariu girnęs, jo cĮvasfa it saulė, 
Visiems lygfaį šviečia, šildot-^hepavydi. 
“Aukso veršiui” rodo šavi-meilės ydą;

“Didybe” apsirgęs... tuoj’ virsta į kiaulę:
Tik sau, šau ir dar sau viską glemžia, krauna;
Tų visa gėrybę tik iš Vargšų gauna, 

Bot no iš “sau lygių”, gudruolių, turtuolių...
, bažnyčioj; ar darbe,

iŠ vargšo iščiulpę pelhų ir jo garbę / 
Užtart’ išraudo, ų?... “1 (erezija šuoliu”.
Jis gamina turtų ne sųu, bet gudruoliui...

0 • >;< ije

Ne Marsas dievaitis tąutas karan gundo,
' Nei gamtos yr’ lemta tautai tauta engti, 

Nei turtą gaminant viens kitų pavergti;
Kur labdarių stinga, žmonės pat’s “pasiunta”: 
“Aukso veršius” garbin’; ištvirksta; svaiginas’.

Daug civilizacijų ir kultūrų žuvo,
Del to kad lygybės tarp žmonių ne buvo;

Vieni dievais nešės’... kiti—jungų, jienas.
:Jr

• s • / ..

Kodėl negalvojam’ kad puotoje penų
Alkani bedarbiai, kaip męs sunaudotų?..
Kad šimtai draugijų tvarkiai lenktyniuotų 

į Bent kas antrų dieną, parUošt* tokį planų:
Visi, kas tik gali, iš savųjų tarpo

*• Rinktų prasto maiąto, bet švaraus ir sveiko. 
Veltui gavę “salę” Gramonto, Mažeiko.

Savosios draugijos vardu ir jos darbu 
Alkanus maitintų... Kitą dieną “Kliubas”

Trečių—“Petronėle”... Ketvirtų—^‘Uršulė”, 
.Penktą—“Šventas Rokus”, ųr gal kokia “Julė”,

Penėtų ir juokint’ nūn verkiančias lupas...
Mes, labdariais tapę, badą painikinkim,

Tiktai nelaikykim’ retežiuos širdis; >
Visuos’ pritarimo meilės balsas girdis’, /

Tad’ drąsiai,, tų meilę darban pakinkykim’.
Oro, vandens, (?) saulės, gamta veltui teikia. 

Maisto,ir ko reikia, žmonės sau gamina. 
Perteklius ir “gerų” dažnai pagadina...

-Gerų žmonių labui nūn labdariu reikia.

Aš drųsiai maldauju—ne man aukos tenka. 
Bučiuodamas kiekvienų, labdaringų ranką, 
Būt’ geriau bedarbiams, kad tie kų šelpt’ žada, 
Savo širdies balsų imtų sau už vadų, 
TJai badas išrodyt’ kaiį> kleckas taukuose, 
šypsena puošt’ veidus tų, ką. nūn varguose...
Tik moterys, vyrai, leiskim meilei veikti, 
Kas išdrįs lietuvį pašiepti ar peikti!... 
Tiktai labdarybės išaukštins mus’ žmones, 
Nereikės mum’s jokios svetimos malonės. - 
Labdaringais buvus’ bus lengviau ir mirti: • 
Nereik’s samdyt’ “krivį”, kad mirusį girti.

o. —Tylintis.
■ v i;,'' r •. . i

........... ............ ' ' ................ . ............. !*■■■■■" . ................... . .............. . .|W..|1. . I ,,, ...... I.

ŽEMOS KAINOS AN^VISŲ RADIO

duodame didelę nuolaidą

$89.00
$79.00
$36.00
$79.00

10 Tūbų Victor Radio 
už ................... ........ ...................................
9 Tūbų G. M. Radio

• už ............................ ............ ...................
. Naujas Radio su trimis Screcn Grid
tūbomis ...... ..............................................
Radio ir Victrola sykiu
už ...............................................................

Gražus Radio programas iš Stoties WCFL. 970 k.
kas nedėldienis nuo 1 iki 2 vai. po pietų

Dalyvauja daug žymių lietuvių artistų. Yra gera 
Lietuvių Orkestrą po vad. M. Yozavito. 

Taipgi dalyvauja kontestantai ir lenktyniuoja 
už 1,000 dolerių prizą

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So5 Halsted St., Chicago, III

TeMonai- ^OULEVARD 4705

ga” ir visi nariai įrašyti į tųjų1 
auksinę knygų. Ir kada įsikū
nys Kupišky amerikiečių pasi
ryžimas, tai toji aukso knyga 
bus nuvesta ir perduota kny
gynui amžinai atminčiai. Lai 
tada pasididžiuos musų girtu- 
nes, artimi ir draugai —ameri
kiečių kupiškėnų nuveiktu gar
bingu darbu. / •; ‘ -

Kupiškenė—tau smagų ir ta
vo krūtinė.išsipučia; it kalakuto, 
ir akyšna ašaros pasirodo,kada 
nuvykus Lietuvon, laikįnėn sos- 
tinen Kaunan “Laisvės Varpas” 
užskambina ir budma vaikus 
tėvynės į bendrų sutartiną dar
bų. Tuos pačius kilnius jausmus 
sujudins tavyje sugrįžus IJūpiš. 
kin, ir įėjus savo knygynam

Pamink, kad tik 10c į mėnesį 
duokiė, kad būti pilnu nariu 
iupiškėnų Kliubo. —Pinigus 

siusk vardu:
Jonas Kulis —sekretorius.

3259 So. Halsted St, Chicago, 
11. Nevęluok ir neatidelok,, kad 

paspesi. Pirmiau įsirašysi į auk
sinę knygą savo Vardą, —grei- 

k
■ i.............. h ■■■ ■■■■■ i.. .... ...................... ...... ................. . ......U-..........

čiaus tavo vardų patemis gimi 
nes, artimi ir draugai. Ir ne 
.trukdysi įkūnyti nemirtinų kul 
tųrbs įstaigų. >
i- ‘i. ' ’

‘'i ,
i i į |l I į |l i ■■ M—
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JUSU PATOGUMUI
aNAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

—---------------------------- .

Marųuette Park
TUBUCIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.
A

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. L&ayette 1083

Rosdand ir Pullmaji
WAITCHĘS B.'.OS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Piillman 5950 

ir • • -i <Kai jums reikes pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
p a d u o t i “classified” 
skelbimą ar užsirašyti 
“Naujiepas’*, kreipkitės

♦

*

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

.BANKASŠIS DIDELIS BANKAS -ĮR( 
DYTO PATVARUMO IR ST

APSAUGOTI . -

JŪSŲ TAUPIMUS
15 Pienu nuošimčiai. 
Visi taupimo depozitai įneš
ti prieš arba sausio 15 deiną 
neš nuošimčius nuo 1 dienos.
• .:

Atidarykite Taupymo Sąskaitą Šiame Banke
JUS ĮGYSITE UŽSITIKRINI- 
NIMĄ IR PAMATA JŪSŲ 
ATEITIES NEPRIKLAUSO- 

■MYBEI. ; V

DIREKTORIAI:
NELSON MORRIS W. H. REGERY, Prės.
WALTER M. HEYMANN, Vice-Pres. Western Shade Cloth Go.

First National Bank , - H. ISAACS, Pres.
LOUIS H. HEYMANN, Pres. ' 12th St. Store
A. G. LEONARD, Pres. . LOUIS BOISOT
.t.Vr'Ji.rJJ & Transit Co. . M. MERVIS
1RVING N. KLEIN, Pres. C. L. JERNBERG, ViCe-Pres.

L. Klein, Ine. ■ h. S. PFLAUM, Vice-Pres.

West Sdoe Trust
AND SAVINGS BANK

Authorized Tru^t Company—^ (

CHICAGO
K ’

• * * .

VALANDOS:. Subatomis — 9 vai. ryto iki 8 valandai vakaro.
Kitomis dienomis —* 9 vai. ryto iki 3 valandai po piet.



NAUJIENAS, Chicagd, m

Užsisakymo kaina:
Cbicago je — paštu:NAUJIENOS

Tht Lithuanian Daily New» 
Publisbed Daily Except Sonday by 
tbe Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsttd Strttt 
Ttlephont Roottvelt 8500

Metams ...................1...^........... $8.00
Pusei metų .......  - 4.00,
Trims mėnesiams ...........  2.00
Dviem* mėnesiams .................... 1.50
Vienam mėnesiui ...................................75

Cbicagoj per išnešiotojus:* 
Viena kopija ........__ _________ . 3 c
Savaitei > 1

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year ontside of Chicago
$8.00 per year in Cbicago
. 3c per copy

Mėnesiui ____ ~..J.______ 75c

Suvienytose" Valstijose, ne Cbicagoj, 
f paštu:

Metams __ $7.00
Pusei metų ___ 3.50
Trims mėnesiams * . .. 1.75

Entered as Second Class Matter 
March 7tb, 1914, at tbe Post Office 
of Cbicago, III., ondef tbe act of March 
3rd 1879.

Dviem mėnesiams ......................... 1.25
Vienam mėnesiui ...___________ ... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ...............................................$8.00
Pusei metų ...........................   4.00
Trims mėnesiams ..Z................... 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kanu.‘su užsakymu.

z

Naujienos eina kasdien, išskiriant sek
madienius. Leidžia “Naujienų” Bendro* 
vė. 173 9 So. Halsted St., Cbicago, 1U. 
Telefonas Roosevelt 8500.

PAPOS PALAIMINIMAS PILSUDSKIUI

—4-------------------------- į------- ‘

hizacijų laisvę, tai iš tų “prbfsojuzų” pabėgtų visi, iš
imant žvalgybininku^ ir biurokratus. '

Tose šalyse, kur darbininkai tupi teisę laisvai orga
nizuotis, i bolševikiškas “unijas” darbininkai neina.

,i>li -■—’■
šeštadienis, < sausio 3, 1931

av

“TARPININKO” PASIAIŠKI
NIMAI

Kaip praneša Associated Press telegrama iš Varšu
vos, Vatikanas labai susidraugavo su Lenkijos valdžia. 
Gruodžio 31 d. įvyko tam tikros ceremonijos Varšuvo
je ir Vatikane tam susidraugavimui pažymėti: lenkų 
valdžia apdovanojo papos nuncijų aukščiausiu Lenki
jos ordenu, “Polonia Restituta”, o papa per lenkų pa
siuntinį suteikė palaiminimą Lenkijai ir maršalui Pil
sudskiui. (Įdomu, kodėl šitos “svarbios” žinios visai 
nepaminėjo Marijonų “Draugas”, .kuris šiaip praneša 
apie kiekvieną popiežiaus nusičiaudėjimą).

Tai yra gana reikšmingas dalykas.
Lenkijos diktatorius, kuris smurto keliu sutrempė 

savo krašto piliečių laisvę ir konstitucines teises, gau
na papos palaiminimą!

Tai ne pirmas toks R.-Katalikų bažnyčios galvos 
žiriksnis. Italijoje, taip pat, papa susidraugavo^ su dik
tatorium Mussolini, kuris pavergė Italijos liaudį ir iš
žudė daugybę geriausių - visuomenės darbuotojų, Lietu
voje-artimiausiais papos bičiuoliais pasirodė esą tauti
ninkai, perversmo keliu pasigrobę valdžią i savo ran
kas. .

žodžiu, Vatikano šeimininkas jaučia kokią tai. ypa
tingą simpatiją demokratijos - priešams, smurtininkams 
ir diktatoriams. ’

Iš -senųjų valdžių, popiežius labiausia draugauja su 
Ispanijos karalium Alfonsu, kuris yra tiek šunybių pri
dirbęs, kad prieš jį kyla jau ne tik paprasti darbo žmo
nės, bet ir patys monarchistai.
\ Vadinasi, draugingumo . ryšiais Romos-Katalikų 
bažnyčios galva ypa susijungęs su viduramžiškos mo

narchijos liekanomis ir ^u šių dienų žiauriomis dikta
tūromis. Pąpa tuo būdu šiandie yra aršiausios pasau
lyje reakcijos centras!

Lietuviams papos sėbravimas su Lenkija
sudskiu turi didelės reikšmės dėl to, kad dar nėra iš
spręstas ginčas dėl Vilniaus. Laimindamas tuos, kurie 
užgrobė Vilnių, papa visam pasauliui demonstruoja, 
kad teisingumas tautų santykiuose jam nerupi. Vatika
nas eina su tuo, kuris yra galingesnis!

Bet papos, kaip žinome,* turi klausyt visa katalikiš
ka dvasiškija. Lietuvoje gi kunigai dar turi daug ga
lios. Jeigu papa Pilsudskį laimina, tai Lietuvos kunigai 
ne tik negali prieš jį kovoti, bet jų pareiga yra jam 
išsilenkti. Na, o paskui kunigus seka ir tamsesnioji 
dalis liaudies. ’ .

\Šitokiose aplinkybėse Lietuvos padėtis darosi labai 
sunk t Jeigu ji neapsižiurės, jeigu Lietuvoje klerika
lams pateks į rankas valdžia, tai — ką jau bekalbėti 
apie Vilnių! — gali to visa Lietuva atsidurti Lenkijos 
nasruose. \

Bostoniečio “real-estatinin- 
ko” A. J. Kupsčio leidžiamas 
laikraštis “Tarpininkas” buvo 
paliovęs eiti, dabar vėl pasiro
dė. Antgalvis jau pakeistas į 
“Naują Tarpininką”, laikraščio 
formatas sumažėjo ir jo leidė
jas sakosi negalįs pasakyti, kaip 
tankiai laikraštis eisiąs, o gal 
turėsiąs vėl sustoti.

Ponas Kupstis nusiskundžia, 
kad jisai negavęs pakankamos 
paramos iš visuomenės ir jam 
buvusi persunki našta vienam 
visais Ihikraščio leidimo .reika
lais rūpintis. Apie “Tarp.” at
siradimo istoriją)jisai rašo taip:

“Dalyvaudamas “ Amerikos 
lietuvių viešame gyvenime 
beveik per 18 mėtų, pama
čiau, kad kultūros srityje 
mes, amerikiečiai, labai toli 
nenužengčm. Musų spauda 
beveik išimtinai užimta par- 
tijiniais reikalais. Bešališkų 
žinių ir straipsnių, ypač iš 
mokslo srities'ir ab^lno mu
sų gyvenimo, .. visuomenei 
duodama labai mažai (? — 
“N.” Red:.). Todėl ir patei
kiau Tarpininką, kad užkim
šus šią spragą. Patį sunkiau
sią įkūrimo darbą atlikau 
pats vienas, tikėdamasis, 
kad -šiam kiltam darbui šir
dingai' pritars rimtesnieji in
teligentai ir ateis į talką. Ir 
buvo kreiptasi 
pas daugelį 
lietuvių, kurie 
rime įvairių

Y

stijoje^“bždraiista” veikti. Bu
vo rašyta tiktai, kad tos val
stijos valdžia yra nusistačiusi 
prieš bolševikų “susivienijimą” 
dėlto, ’ kad jo organizatoriai 
peržengė įstatymus, ir už tuos 
nelegališkus jų darbus “yra 
pasiryžusi atšaukti” duotą lai
kiną čarterį.

Iš komunistų spaudos dabar 
matyt, kad jų “susivienijimoV 
advokatai aiškinosi valdžiai ir 
stengėsi užginčyti tuos dalyA 
kus, dėl kurių “darbininkiškas' 
susivienijimas” yra kaltinamas, 
šis faktas parodo, kad New 
Yorko 'valstijos vyriausybė, iš 
tiesų, pradėjo imti į nagą tos 
organiazcijos viršininkus.

Ar bolševikų advokatams pa
sisekė išteisinti jų “susiviėni- 
jįmą”, męs nežinome (iš “Lais
vės” sunku tikėtis, kad jį pra
neštų tiesą). Bet jeigu jie tu
rėjo valdžiai aiškintis, tai pa
sirodo, * kad “Naujienos” buvo 
painformuotos^ teisingai.

Vadinasi, pati komunistų 
spauda tų žinių tejsingumą pa- 
tvirtįna, nors ji ir bando ap
dumti publikai akis, prasima
nydama tą, ko niekas nebuvo 
rašęs.

gicUlio ir kirto jam
į žandą.

Komunistų spauda katutes 
plojo. Girdi, visi" Vokieti jos dar- 

daryti. 
čhuliga-

bininkai turėtų taip 
Vadinasi, turėtų būti 
nais.

Gyvenime pasitaiko visokių 
keistenybių. Pasitaiko, sakysi
me, kad žulikas žuliką- apšmu- 
tija. Na, o Rusijoj pasitaikė, 
kad sabotažninkas teisė sabo- 
tažninkus. Pavyzdžiui, neseniai 
užsibatgusioj byloj figūravo ir 
profesoriaus \ Osadčij vardas. 
Jis buvo 
Ir kaltės 
pu prieš 
ferositfs 
narių ir
sabotažninkus.

teisiamas už sabotažą.
prisipažino. Tuo tar-

trejetą metų
buvo vienas 
teisė anglies

ir Pil-

KAS VADOVAUJA DARBININKAMS PASAULYJE?

* Vakar “Naujienose” buvo paduotos skaitlinės apie 
socialistų vadovaujamą Amsterdamo profesinių sąjun
gų (unijų) internacionalą ir apie “raudonųjų” prof
sąjungų Maskvos internacionalą.

Pasirodo, kad maskviškiam internacionale yra viso 
11,706,462 nariu, bet iš to skaičiaus daugiau kaip vie
nuolika milionų narių priklauso Sovietų sąjungos “so- 
juzams”, taip kad visam pasaulyje, išimant bolševikiją, 
tėra tik 646,462 nariu. - • - ■

Tuo gi tarpu Amsterdamo internacionalas turi 
19,862,307 narius! * ,

Reiškią, vief\pje pusėje truputį daugiau kaip puse 
miliono, o antroje pusėje — beveik dvidešimt milionų. 
Socialistų vadovaujamos darbininkų sąjungos turi tris
dešimt kartų daugiau narių, negu bolševikų “raudonie
ji profšojuzai”! . / ' %

Tai parodo fcuoaiškiausia, l kas. vadovaują pasaulio 
darbininkų judėjime. * •• 1

Tiesa, komunistai* giriasi 11 milionų narių Rusijos 
sąjungose. Bet tai nėra laisvi darbininkų susivieniji* 
mai. Rusijos “profsojuzai” yra valdžios įstaigos, į ku
rią žmonės yra priversti rašytis, ries kitaip-jie negauną 
nei darbo, ,nei maisto. Jie ne kovoja už darbininkų bū
vio pagerinimą, bet stengiasi palaikyti “discipliną” dar
bininkuose, kad jie nemurmėdami pildytų visus komisa
rų įsakymus. Jeigu Rusijoje darbininkai atgautų ergą*

tas pro- 
teismo 

kasyklų

sąu fabrikuose ir švilpauja, tuo 
tarpu kai visame pasaulyj siau
čia nedarbas.

» »
“Laisvės” N6. 292 rašoma, 

<ad -Fosteris pareiškęs Fish 
komisijai štai ką: Kuomet 
Jungtinėse Valstijose darbinin
kai turi gyventi blogiausiuose 
namuose, tai Sovietų Sąjungoj 
darbininkai turi viską geriausi, 
kas tik yra. '

Bet štai minėtas Tomas iš 
Milwaukee toj pat “Laisvėj” 
rašo, s kad žmonių matosi su
vargusių, bet ūpas jų geras? 
nes kiekvienas žino, jog šian
dien, vykdant' penkerių metų 
planą, jie pavargs.

Vienas Maskvos davatka sa-

ko, jog Rusijos darbininkai tu
ri visko, o kitas tvirtina, jog 
matosi suvargusių žmonių. Bu
tų įdomu patirti,\ ar komisarai 
yra labai suvargę bevykdydami 
penkių metų planų?

» » » x
“Laisvėj” telpa melagių čem

piono Fosterio' pareiškimas, kad 
prie negrų pavergimo priside
da ir socialistai. Girdi, jie tų 
darbą varo kartu su republiko- 
nais ir demokratais, žinoma, 
tas bolševikiškas pape nei vie
nu faktu pebando paremti da
romą socialistams priekaištą. 
Tačiau deliai to stebėtis nėra 
ko, nes jeigu jis remtųsi fak
tais, tai nebūtų nei bolševikas.

Norwoodo Socialistas.

Y

šiuo reikalu 
inteligentiškų 
dalyvavo tvė- 
organizacijų.

Perstačius dalyką, iš didžiu
mos gauta atsakymas, kati 
Amerikoj \dabar, nieko^viiega^ 
Įima nuveikti...”
Liūdna, kad p. Kupsčiui te

ko taip nusivilti. Bet atrodo, 
kad dėl to nusivylimo yra kal
tas dalinai ir jisai pats.

Imantis laikraštį leisti arba 
kitą kokį didesnį visuomenės 
darbą dirbti, reikia, aiškiai ži
noti, kas norima pasiekti. O p. 
Kupstis tą žinojimą vargiai tu
rėjo. Jisai sakosi norėjęs įsteig
ti laikraštį, kuris duotų dau
giau “bešališkų” .• žinių ir 
straipsnių, negu kiti Amerikos 
lietuvių laikraščiai, užsiimą tik 
partiniais reikalais. Bet argi 
tiesa, kad musų laikraščiai yra 
toki partyviški, kad bešališkų 
žinių ir straipsnių nededa? Taj 
yra netiesa. Išimant bolševikų1 
organus, kuriuose ne tik edito- 
rialai ir agitaciniai straipsniai, 
bet ir žinios yra rašomos su 
aiškia partyviška tendencija, 
kitų musų laikraščių turinys 
daugumoje susideda ne iš 'par- 
tyviškos agitacijos', bet iš pra
nešimų ir informacijų, kurie 
yra ne mažiau bešališki, kaip, 
sakysime, anglų spaudoje.

Antra vertus, kuo pasirem-. 
darnas “Tarp.” leidėjas galėjo 
tikėtis sugebėsiąs pasidarbuoti 
kultūros labui geriau už visus 
kitus lietuviu laikraščius? Kul
tūra ir mokslas reiškia truputį 
daugiai^ negu mokėjimą pel
ningai vesti “real estate” biz
nį.’ , ■ T

Iš Norwood, Mass., buvo iš
vykęs i Wąshingtoną garsu$ 
komunistą^ Mačenas: Mat, ten 
įvyko ateivių teisėms ginti kon
ferencija ir -prie kongreso de
monstracija. Tai buvo gruodžio 
1 d.

Neapsėjo ir be “revoliucijos”. 
Mačenas -pasakoja, kaip konfe
rencijos delegatai suėjo į vie
ną valgyklą valgyti. Iš pradžių 
viskas ėjo ramiai Bet štai įėjo 
keli delegatąi, kurių tarpe bu
vo ir vienas negras. Valgyklos 
darbininkaA atsisakė patarnau
ti negrui. ^Ąsyk’vienas delega
tų sušukęs: t “We protest.”

To pakako. Tuoj visi sukilo, 
— kurie valgė ir kurie buyo 
pavalgę. Kai kurie, ėmė lėkštes 
daužyti ir atsisakė už valgį mo
kėti. Restoranui nuostolių bu
vę padaryta už $50. Po to “re
voliucionieriai” užtraukę Inter
nacionalą.

Pirmą kartą girdžiu; tokį at
sitikimą, kad žmonės už dyką, 
pavalgę imtų daužyti “dišias” 
ir šaukti: “Pakilk varguose su
žavėta pasaulč alkanų vergų.”

» » s
Garsus Bostono oratorius 

aiškino ateivių biliaus kenks
mingumą. Sakė, kad esą jei 
žmogus norės eiti 4 bažnyčią, 
tai tūrės klaustis policijos; eisi 
į unijos mitingą, — klausk po
licijos; eisi pas draugą išsiger
ti, klausk policijos.

Mano supratimu, tai bus di
delis bolševikams laimėjimas. 
Kuomet policija 
kams 
miai 
kojų

NEVA ATITAISO ^lELĄ”

“Laisvė” rėkia, kad apje bol
ševikiškų ‘‘susivienijimą” prie
šai skelbią ' melu . 61 x d

“Bavyįdžiui, ‘Naujienos’ pa- 
skelbč, buk New Yorko val
stijoj uždrausta Darbininkų 

’ Susivienijimui veikti. O tai 
biaUrus melas. Tcikio^ uždrau
dimo nėra.”
Bet bjaurus, melas yra ne ke- 

no kitix skelbiamas, o tik pa* 
čios “Laisvės’\ Nes “Naujie
nose” niekuomet nebuvo rašy
ta, kad tai bolševikų organiza*

Stalino karalystėj visokių po 
litinių , stebuklų 
“Laisvė
Yorke prie Franci jos konsula
to komunistai surengė demon
straciją. Esą policija mėginusi 
demonstrantus išsklaidyti, bet 
pastarieji buvę Wip kovingi ir 
pasiryžę, ’ kad nesidavė. Keliuo
se susidurimuose policija iš de
monstrantų' gavusi “ausų”, o 
kitur ji buvusi nustumta į šalį.

Tie komunistaL yra tikri 
klounai: N6w Yorke prie fran- 
euzų koųsulato jie rengia de
monstracijas ir policija savo 
buožėmis muša jų durnas gal-

Tuo tarpu Maksvoj fran- 
konsulas sėdi kuoramiau- 
Jei . rusai -''be Stalino ’ ži-

giriasi,
pasitaiko, 

kad New

!Vas.
'cuzų
šiai.
nios bandytų ten surengti de- 
jnoiistraciją prie Franci jos kon
sulato, tai butų teisiami kaipo 
kontr-revoliucionieriai arba sa- 
botažninkai.

draus katali- 
eiti į bažnyčią, tai žy- 

tures padidėti Lenino se- 
skaičius.

• » S » ' ,
“Laisvė” No. 230 prakeikė 

Bedarbiams Šelpti Komitetą. 
Sako, kad, girdi, taip socialfa- 
šistai gelbsti bedarbius. Esą 
tas jų komitetas gal ir numes 
vienam kitam bedarbiui, kaip 
ubagui, šmotelį duonos, keletą 
centų bei suteiks kokio lietu
viško buržujo nudėvėtą, suply
šusi skarmalą, nudėvėtus čeve- 
rykus.

“Laisviškai” protaujant išei
na taip, kad badaujančiam be
darbiui nereikia duoti nei duo
nos, nei drabužių, nei avalinės. 
Lai jie, bolševikiška) tariant, 
stimpa.

kad
yra

Niekam nėra paslaptis, 
komunistai savo darbais 
labai artimi, chuliganams. Chu
liganiškus darbus jie dažnai su 
didžiausiu pasididžiavimu gi
ria* štai jums ir pavyzdys. Ber
lyne vienas bedarbis komunis-

rijai jait esą Nęw ¥orko«W- tas priSje prie eociaiisto Zoer-

■ k I
! Vladas Mingelevičius

JIS SUGRĮŽO
i (APYSAKOS FRAGMENTAI)
» ■ - ’

Komunistų logika yra labai 
keista. Kuomet ateina iš Rusi
jos žinios, jog ten šaudoma 
žmones, tai “Laisve” ploja ka
tutes budeliams ir stato juos 
pavyzdžiu. Bet štai Jersey City 
teisėjas 'iRegan pasmerkė mirti 
jaunuolį v J. Ktisnak už polic- 
mano nužudymą. Kai nuospren
dis tapo paskelbtas,, tai, teisė
jas liepė atvesti du jaunus va
gilius, kad tieji pasižiūrėtų 
prie ko veda jų pasirinktas ke
lias.

“Laisvė” reiškia pasipiktini
mą. Ji sako, kad esą buržujų 
teisėjas mano, jog tokiu žiau
riu budu išmokins jaunuolius 
nebevogti. Vadinasi, laisviečiai. 
galvoja taip: buržujai^šaudy-i 
darni žmones neišmokins, o Ru-1 
sijos bolševikai ir kulkomis iš-Į 
mokins. Matomai, bolševikiškos; 
kulkos yra kitokios nei buržu-i 
aziškos. »

....Ne, tu ' brangioji negali 
žinoti... i

—Kodėl? Juk aš beveik du 
metu Kaune.

—Karik?
—Mokinausi muzikos.
^Taip? •— Dabar aš su

prantu... Bet, .kaip gaila, kad 
taip ilgai nepasitikome... Tiek 
daug pergyventa, kiek ilgė
tasi ! — Jis grįžtančios laimes 

, apsuptas ir džiaugsmo ašaro
mis* akyse, švelniai, švelnutė-

(Pabaiga) 
4 z

Graži, jauna pianistė, ypa
tingai gražiai ir vertingai 
skambino. Miklus jos pirštai 
skraidytu skraidė pianino kla- 
višiais, iš po kurių kilo ir pli
to-nuostabiai žavėjanti muzi
ka....

Visi” 
klauso 
jisai 
skambančią savo jaunystę, , ,
šventą ir kilnią jo pirmosiosIHat griebė ją; priglausė į sa- 
meiles ariją, kuri nugalėta 
ūžiančių jos audras disonansų 
pasidaro nesuprantamu balsu 
chaose...

...Pasigirsta skausnip ir liū
desio gaidos... Pagaliau nu
plaukia sale susikaupusio ty
laus ilgesio aidai...

Jauna laiminga pianistė, 
gausingų aplodismentų ir gė
lių lydima apleido sceną...

Jakubenas nebesusi laike?
Dabar itin smarkiai pajuto 
savo niekšiškumą ir todėl są
žinės ir dar nespūjusios užgęs
ti meilės vedinas išėjo iš salės 
ir prisiartino prie užkulisinio 
kambario durų, pasibeldė... 
Nelaukęs pakvietimo pravėrė 
duris ir sustojo priešais pia-

Bolševikų prięšfašistinįs su
sivienijimas išleido lapelį į vi
suomenę vardu “Keturi metai 
fašistinio smurto ir teroro Lie
tuvoj”. Tame pletkų lapelyj 
yra pasakyto, kad Amerikos 
socialistai ir “Naujienos” virto 
atvirais Smetonos kruvinojo 
režimo garbintojais.

Tegul ta begėdiškų melagių 
organizacija 'prirodo faktais, 
kada ir kur lietuviai socialistai 
virto atvirais Smetonos režimo 
garbintojais.

» » K 1
Vincas Tomas, milwaukietis, 

kaip žinia, pasižymėjo.savo ka
ringumu su Chicagos policija 
laike Susivienijimo seimo. Pas
kui buvo nuvykęs į Sovietų 
Rusiją. Apie tai, ką jam ten 
papasakojo, dabar jis rašo 
“Laisvėj”. Sako , jis> kad Rusi* 
jos kalėjimas yra savo rųšied 
fabrikas. Jis gavęs net infor
macijų, kad. bolševikijoj kalįjty 
mai nesi vadina kalėjimais, alį 
pataisos namais. Girdi, n&sig 
akimis žiūrint, taip ir esą: ka
lėjimus bolševikai pavertė dirb
tuvėmis.

Atrodo, kad visa tai rašoma 
suaugusiais beibėms. Vadinasi 
išeina, kad Rupijoj ir kalėji
muose geriau nei buržuaziškuo- 
se, kraštuose, laisvę j. Bolševiki- 
j<& mat, kaliniai nėra kaliniai, 
o kalėjimai nėra kalėjimai. Ten 
pataisos ‘ namų įnamiai '.dirba

atydžiai jos klauso, 
ir Jakubenas... *Girdi 
tos muzikos tonuose 

savo ’ jaunystę,

»—Justai!—sušuko jinai ir iš 
nustebimo pasiliko truputį 
pravirom lupom...

—Mylimoji Brone!... Ateinu 
pasveikinti ir jeigu esu ver
tas prašyti atleidimo... Aš ne
guliu tikėtis, kad tu man gai
lėtum atleisti, tiek daug 
skausmo tau suteikiau, išplė
šiau tikėjimą į žmpnes... Do
vanok jeigu gali...

Ji nebeleisdama jam pabai
gti, keletą sekundžių nuo vi
dujinės kovos ir kančių, vieto
je stovėdama didžiai banguo
jančia krutinę, drebėjusi,— 
staiga ištiesė jam ranką...

—Nors tu prašai manęs tau 
dovanoti, nės iš tiesų tiek 
daug man teko iškentėti, kiek 
skausmo ašarų išliejau... Tu 
kaitas, ncsigini, bet aš vis 
dar aklai tikėdama į musų1 
meilę netik, kad atleidžiu vi
sus nusikaltimus, bet kartu 
pasisiūlau... v

—Brangioji! Tu man atlei- 
dai, nors aš toks niekšas bu
vau

ve, ėmė bučiuoti ją, jos lupas, 
ąkis, ji nepispriešino...

—...Bet, Justai, manęs dar 
laukia publika, po koncerto, 
jei busi taip geras,. palydėsi 
mane į butą?...

— Jei) tik leisi, visados su 
mielu /noru vykdysiu veik 
visus tavo norus ir tuo busiu ♦
begalo patenkintas...

—4r nusilenkęs jai išėjo.
Išseko koncertu programa. 

Publika ėmė skirstytis, bet 
ir išsivaikščiojus svečiams, 
kiekvieno širdy užsiliko bent 
švęlnųs, -malonus,, jaudiifdn- 
tieji pianino tonai — kur Alos 
pagimdė jautri Gailiūtės sie
la, gi jos rankų pirštai padėjo 
sielai išleisti išorių, malonią, 
žavinčią muzikos intonaciją. 
Po to ,gana palankiai spaudo
je atsiliepė muzikos kritikai.

degančiu 
Veidu ir Lai plakančia 
širdim, aavo1 ranka pagriebė 
jos...'

—Tai nutarei grįžti, Justai?
—-Taip, augrįžtu , ir ant vi> 

«udos, nes išklaidžiojęs ap
gaulingos ir gana ' audringos 
meilės urvu, pažinęs jos 
skausmą... Ant ^alo sulyginau 
ją su musų k®ndra, švaria ir 
nekalbi nmeile to kokį didelį 
deirtumą aš ,«pgmačiau... Su
prantu, kad yien su tavim aš 
galiu būt ikimingd... Skaus
mas, iš didelio iigėsio tavęs 
mėmė matf norą gyventi ir 
kovoti su jo sunkumais; aš 
tapau be energijos, taip pat, 
be tavęs kūryba manoji itin 
daug smūgių, apturėjo,..

— Ak, ^nekalbėk man dau
giau apie skausmą! Kenčiau 
aš, kančios neaplenkė Jr ta
vęs, ir to mums pakanka..,

sarėlis..; Medžiai išskleidė la
pus... Žydėjo ievos. Jau kai 
kur net'ir aiyvbs skleidė savo 
malonų kvaplį. Malonus, it di
džiulė gyvybės banga žalumas 
užliejo žemę...

Jakubčno veikalas išėjo iš 
spaudos... Laukė pasirodant 
recenzijos.

Iš pažįstamų sulaukė širdin
gų pasveikinimų, gi jo myli
moji Bronė padovanojo tą 
proga jam didelį gyvų gėlių 
bukctą...

Saulėta diena. Oro bangjM, 
dvelkia kvapiu balzamu ir 
tartum kiekvieną einantį, jos 
meiliai bučiuoja-glamonė ’ja.

1 Jakubčno duris k&s tai pu
drą šiai pasibeldė... /'

Paprašius jam, duryse pasi
rodė Trinkūnas— Vieną ran
ka laikė skrybėlę ir laikraštį, 
kita durų rankeną.

—Prašau toliau — Eidamas 
jį pasitikti prašė Jakubenas.

—Bet, ar galiu tikėtis, kad 
dovanosi ?

Leisk pirma tą pat tavęs 
drauguži paprašyti...

—Neturiu nieko už ką ne
galėčiau jau atleisti...

z

(Bus daugiau^

“KULTŪROS” No. 11 tik 
ką gautas iš Lietuvos. Kai
na 45 centai. G augi te “Nau
jienose”.

• “KOVA”, Lietuvos social
demokratu užsieny leidžia
mas laikraštis, šį laikraštį 
leidžia iš Lietuvos išvažia
vę politiški emigrantai. Pa
vienio numerio kaina 10 c. 
Galima gauti “Naujienose”.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mikas Jozavitas ati 
darė'Muzikos Stu

diją
Market Parko kolonija 

naują kultttros žydinį
įsigijo

Chicagai ir visoms Amerikos 
lietuvių kolonijoms per aaug 
gerąi pažįstamas jaunas pianis
tas p. Mikas Jozavitas šiomis 
dienomis įsteigė Muzikos Mo
kyklą (Piano Studiją), 6305 S. 
Rockwell str., telefonas Pros- 
pCfCt 5910.

Tai yra visai nauja įstaiga 
naujojoj lietuvių kolonijoj, 
Market Parke. Mokyklos vieta 
patogi, prie 63 gatvės, du blo
kai) nuo Western avė. Kadan
gi Market ,Parko kolonija nuo
lat auga ir kas kart daugiau 
jaunimo priauga/tai tokia mu
zikos mokykla, vedama vieno 
gabiausio pianisto kaip Miko 
Jozavito, yra labai naudinga.

Mikas yra Chicagos Birutės 
dabartinis mokytojas ii4 ligi 
šiol dirbo su p. J'. Budriku lie
tuviškoms radio valandoms/ra- 
dio orkęstros vedėju ir anbuli
veri u. Dabar' pereidamas į tik
rąją savo profesiją, — mokin
ti muzikos, jis iš p. Budriko 
korporacijos pasitraukė ir ža
da pasišvęsti savo tiesioginiam 
užsiėmimui.

NAUJIENOS, -Chicago, UI.
-------■ ■■ .-—.I ■£. M I !■   I I

Dalyvaus “Naujienų” Koncerte

Patyręs.

Muzikos mokyklą vesti p. Jo- 
zavitui jau nebėra naujierih. 
Dar būdamas visai jaunutis, 
nuo 18 ligi 22 m. amžiaus, tai 
yra penketas metų atgal, jis tu
rėjo pats savo Piano Studiją, 
kurią pasekmingai vedė per še
šerius metus. Savo studiją Mi
kas likvidavo > susidėjęs su 
“dzimdziais”, — išvažiavęs j 
kitas kolonijas. Daug ir jo mo
kinių šiandien dalyvauja įvai
riuose lietuviškuose muzikos 
parengimuose.

Vaidylų Naujų Metų 
Banketas

Kaip kas metai, taip ir šiais 
metais Vaidylos ir jų draugai 
susirinko palydėti senuosius 
metus ir sutikti naujųjų. Ra
gutis nurodė Vaidyloms banke
to vietą Universal Kliubą, o 
Didysis Perkūnas aprūpino į- 
žangos bilietais ir kitokiais su
vartojamais dalykais.

Man pirmą kartą teko daly
vauti Vaidylų parengime. Turiu 
pasakyti, kad Vaidylos yra tik
rai geri žmonės, turinti gerus 
norus dirbti gerus darbus ir 
veikti kitų labui. Vaidylos 'yra 
tie žmonės, kurie už mažą atly
ginimą surengia gražiausi ban
ketą, kur stalai išėjo apkrauti 
įvairios rųšies gardžiais valgy
mais ir sveikais gėrimais.

Vaidylų ir jų draugų 
ko geras būrelis, apie 
galvų,* visokių amatų 
fesijų. Apie dvyliktų
nakties „Vaidylos pradėjo eiti 
savo pareigas. Beužkandžiau-

susirin- 
virš 30 
ir pro- 
valanda v

Andreevų trio iš “Petruškoš” kliubo. Tai pagarsėję rusų 
šokėjai, kurie yra apvažiavę visą pasaulį. “Naujienų” koncerte, 
kuris įvyks sausio 18 d., jie išpildys dalį progrtono. Kartu su 
kitais “Petruškos” kliubo artistais jie išpildys labai įdomų 
numerį “čigonai”. Tas gražus dalykėlis susideda- iš šokių ir 
dainų.

jaut ir besigaivinant, be to se
nus atsiminimus beprisime
nant, staiga pasigirdo Didžio
jo Perkūno balsas, kurs kiek
vieną bankete dalyvavusi per- 
statęs, pasakęs kaliais žodžiais 
kiekvieno biografiją, supažin
dino su Vaidylomis ir Vaidy- 
las su svečiais.

Po trumpos cėrcmoniales Per
kūno prakalbos, vienas iš sve
čių, J. F. Budrike radio parda
vėjas, Kazys, Baltimorietis, su 
dideliais plaukai^, užstatė radio 
kurį p. Budrikas specialiai pa
skolino Vaidylų vakarui, ir už- 
grajino. Radio yra naujausios 
1931 metų mados, kurs ir be-

KILIS PAI N -

r.A«L RICHTER Cr COJ 
•INAY AND SOUTH «r>rVM m,
' BROOKLYN, H.V

vielę muziką perduoda, ir re
kordus griežia ir policijos, ra
portus perduoda. / •.

Prie gražios mtizikos, kurią 
“dirigavo” Kazys Baltimorietis, 
Vaidylos ir svečiai smagiai pa
sišoko. Tik ketvertui valandų 
praėjus po to, kai senieji me
tai jau nuėjo praeitin ir jau
niklis 1931 Metas užėmė jo 
sostą, Vaidylos su svečiais pra
dėjo skirstytis, pirmą kartą šiais 
metais pamiegoti.

Apleisdami svetainę visi drau
giškai pasispaudė rankomis, lin- 
kėdamiesi geriausių naujų me
tų, geresnių kaip senieji buvo.

Net Pasaulio Vergas, sutikęs 
tokius netikėtus Naujus Metus, 
iš sykio pasijuto buržujus ir 
pasisamdęs už 7 centus visų 
didžiausį “geltoną kabą”, gele
žiniais bėgiais nubrazdėjo sta
čiai į lovą. ;

Pasaulio Vergas.

Roseland
Rytoj, Sausio 4 d. 2 vai.

pietų Palmei* Park svetainė
je, Hlth St. ir Indiana Avė. 
SLA. 139 kp. laikys metinį 
susirinkimą

po

skriausti daugelį narių, jie tu
ri surinkę daug pinigų, ir ne
siunčia Gentrap, Bet tas jiems 
gal nepasiseks. SLA. centras 
iš jų išreikalaus. Mes darom 
pastabą dėlto, kad yra tokių 
narių, kurie mokėjo savo mo
kesčius komunistams dar gruo
džio mėnesį, o paskui ateina 
pas mus ir skundžias i, kad 
komunistai jų pinigų nesiun
čia j SLA. centrą bei jiems at
gal grąžina.

Nieko nuostabaus, kad komu
nistai nesiunčia pinigų, kuriuos 
jie surinko paskutiniais mėne
siais. Bet komunistai nepasiun- 
Čia ir tų pinigų, kuriuos jie su
rinko birželio, liepos ir rug
pjūčio mėnesiuose.

Reiškia, narių pinigus komu
nistai konfiskavo ir laiko juos 
jau šeši mėnesiai. Kada nariai' 
pareikalauja kad jų pinigai bu
tų pasiųsti, tai komunistai sa
ko: nebijokite, mes pasiųsma. 
Nariai, bukite atsargesni.

Valdyba.

PAINrtKPtLLER

Skaudamų Muskulų 
Pergalimų 
Skausmų KrutinSje 
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir 

Išsitempimų 
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad raunate tik
rąjį i INKARO valsbaienklia ant 
pakelio pagelbės j urna apsisaugoti.

Knygutė, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX> 
PELLERIO daugely atsitikimų, pri
dedama prie kiekvienos bokutM.

Parsiduoda visose valstlnlM 
po SSc. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai U

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Visi nariai dalyvaukite susi
rinkime ir užsimokėkite savo*|» 
mėnesinius mokesčius.

Taipgi turime pastebėti SLA. 
139 kp. nariams, kad nemokė
tų savo mokesčių komunistams, 
nes kurie sumoka komunis
tams, SLA. neatsako, kad ko- 
jntųiistai jų pinigus pasilaikys 
sadū'Komunistai pasirengė nu-

Visai Dykai Knygų
Pusei JVIetų už

$5.05

MALT TONIC’O 98

arba

Extra Pale Alaus

1739 South Halsted Street

21
30
30
46

mVIOORATlHO
OO rofLCONvActsO**1’* 

Rlf
6000 »0« ThC HOM* 
lw.ru >•« <»•

26
28

65
67
71
73
75
78

No.
24

33
36
49
51

Metiniems Prenumeratoriams už ....

Ir Dabar Sekamos
Kalėdos

Dar tik kelios( dienos tepraeitos kelyje į 
Sekamas Kalėdas — bet jos ateis čia ne
paprastai greitai. Tūkstančiai narių 
musu 1930 Kalėdinio Kliubo žino kokis 
didelis smagumas buvo gauti didelį čekį 
Gruodžio pirmąją. Niekurie išleido ji;

jeigu jus tuoj aus prisidėsite prie musų 
1931 Kalėdinio Kliubo.

Central^^Bank
ATRUSTCOMPANY 

U10West35th Street
A State Bank • • • • A Clearing Kauše Bank

MALT TONIC - CITRA PALE 
SPEGIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne2*- 
gali būti be

Jis yra rekomen- įg
duojamas per

Dr.B.McNichoIas
Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St, Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3821 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Peoples Furhiture Co.
KRAUTUVES SKELIA

DIDI IŠPARDAVIMĄ
RADIO—RAKANDŲ—PIANŲ

Pradėkime Naujus Metus pirkdami namų 
reikmenis už naujas sumažintas kainas!

ŠTAI NEPALYGINAMA RADIO 
VERTYBE:

Puikus 8 lubų elektrikinis radio 
pilnai įrengtas dailiame kabine
te, dabar Peoples Krautuvėse

r1,u." „U' $49.00
m

Lengvus Išmokėjimai, N evakuojame Extra Mokesčių

$2.50

.20
25
10

KAINA 
Kur- 

35

.75

.15

.50

.35

.35

.20

.20 .

$2.50
O

.50
Viso

$2.50

48

2-jų šmotų puiku Mohair setą už

$5.00Viso

25

GESTSrORU;

^ythinG ForThe noMES

■btt

68
81

04
95

96

97
99

69

64
66
72

No.
‘57

70

No.
93

.20
,20
,2<;
20

•10
41
54
61
93
80

K. Ibseno 
žygiui 4

Grupė V. $5.00
A. Janulaičio Airija ...............25

,40
.35
.15
SJ5

____ .00
.no

Kus Išganys 
,75.

,35
44

.20
.40

i
.75

i

20c
.20
.75

8
31
38
37
49
53
55
60

A,.... ......*

18
42

4177-85 Archer Avė. ’ 2536-40 W. 63 St
COR. RICHMOND ST. COR. MAPLEWOOD AVĖ.

Lafayettc 3171,r . ' Hemlock 8400 .

— Siaurės 
veiksni.. Tragedija

Grupė IV. $5.00
D-ro Gralėuno Sveikata.... 2.50
Dr. A .J. Karaliaus Pusi kal
bėjimas Amorikono su Grino- 
rlum ......  L..............
S, 'K. KrukowHkaJa Ohinija 
John M. Wprks Kas yra Taip 
O kas ne Taip? ....................... ■
Narūnas Gruodžio 47 dienos 
Perversmas ...........................
Karlo Kantsklo —-Kas yra 
Soeializacija ................... -•......
W. SliukcHpertre’o Machbeth

KAINA 
J. Alk'no Kaip Žmogus Na
šio ............. ...........................
Kl. Jurgelionis Glludi-Lilidi

Visi

Grupė VI. $2.50
žemaitės Raštai Karės Metu 
Kaina ............ ............... ...........
Simukas ■ ir Magduiė Graži 
pasakaite .............. -....... ............
Dr. A. J. Karalius Pači avi 
masis pas Įvairias Tautas 
Laukio — P. Kropotkino — 
Ko mums Reikia Pirmiausia 
11. Ibseno—Siaurės Karžy
giai .............. .................... ..........
M. Grigonio—Katriutės Gin
tarai .................... ............-.....
Dr. Vargšo—Milijonui Van
denyje ..........................

Viso

NAUJIENŲ DOVANOS
\ 21 I

Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas 
ilK TRUMPAM LAIKUI

t %

AŪJIEMS SKAITYTOJAMS, kurie 
J sau, savo draugams bei giminėms

NAUJIENOS duos visiems 
dabar užsirašys NAUJIENAS

Grupė I. $2.50
■ KAINA 

J. Viškoškos Tikri Juokai .80 
Dr. Karaliaus Barbora Ub- 
ryka arba klioštorius ir Jė
zuitai ...............................................75
Marijos Konopnickos Pagal 
įstatymus ......   .75
Erkmano šatrijono Laikrodi
ninko Atsiminimui ........  20
Viso .................................... $2.50

Grupė II. $5.00
Emilo Zola 
nas) ...... .•..
A. Nemojewskio Revoliucijos 
ŽnionėSį .......   8<
V. G. Karolenkos Makaro Sap
nus ...........
“Socluliznio 
vumas” ___
l)r. A. J. Karaliaus Nuosavy
bės Išsivystymas .................
J. Laukio Mvteris ir Jos 
Vieta žmonijoj .....-...... .
L» Fargue Labdarybė -pir- 
•miau ir •-dabar-...... .. ..................
T. J. Kučinsko 16 Kristų.... 
Liepų ko PekloJ Kančios 
J. Viškoškos Gyvybė ........
Aukso Veršis vieno veiksmo 
komedija ...............................
Br. Vargšo Gadynės Žaizdos 
M. Grigonio' Geidaus Vėliaus 
negu niekad komed. ........
J. Gurauskio šuiaputris 
Komedija ...............................
Viso .................... -................... $5.00

Grupė III. $2.50
Kl. Jurgelionlo Mįslių Kny
ga ............................................. 1.00
V. (.aršino Karės Laukuose 
(kareivio atsiminimai) ... .35
A. J-Jis Kaip Žmonės su 
I’onAis kovojo -----    20
Ffiink Hurriso Pasakojimas 
Apie Jėzų .—............................... 25

Darbus (Iloma- 
.......... ........  1.00

,30
.20

Minties Blaivu- 
.......................... 1.00

.50

Januliiičio Airija .........
Matulaičio—Dvi Velioni į 

Tolimu Šlaurd ........ —
A. OIšcvskio/—Pasukų apio 
Kantriu Alelių ...............
L. Tolstojaus—Pragaro Air 
gijin|as ............. .................
.Oliver Svlirclncrio Sapnui .... 
Dr. E. Locb Kultūra ir 
Spaudu ...................................
Dr. A. J; Karaliaus Moraly
bės Išsivystymas 
K. šeštoko — 
Liaudį? .................. ............ .
Mihikl.iiula — Dzūko Virš 
žmogiški Nuopelnui ir Juo 
dėsnis už Pragaro Pavydus .15 
Kl.. Jurgelionlo Dokluinųto- 
torius u............-.......... —-.......- .75
J. Kurzcmevvskio—MeUĮųinos 
DuUturas .......    .25

NAUJIENOS CHICAGOJE ir 
KITUR METAMS $8.00

Grupė VII. $5.00
Naujus l’llntis Orakulus—-Vi
sokių Paslapčių Knyga .... 2, 
Hobinzonas Kruizius—Labai 
Graži Apysaka ......................
Gyveninio Vaizdeliai ------
J. A. Frcrtro Conciliuiu Fa- 
cultatis ....................................
Gogolio—Piršlybos, Komed. 
J. S. Turgenevo — Pinigų 
Nėra .........................................
|ialčiko\vskio —Pono Felik
so Atsilankymus .kom. .-..i.... 
J. Gurauskio šuiaputris 
Komedija ....................  «0
A. • N. Astrausklo — Vyrų 
Vergija komed................-...............25
V. K. Ručkutisko ■ Eilėmis
ir Proza ..................   35
Viso ............... -...........;..... $5.00

NAUJIENOS VISUR 
AMERIKOJE METAMS $7.00

Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas; Šis pasiulijimas til 
trumpam laikui. Rašykite tuojaus ir siųskite savo užsakymus

NAUJIENOS
Chicago, III

Taipgi matykite šiose krautuvė
se pilną rinkinį visų Standard iš- 
dirbyscių radios: Kimball, Ma- 
ještie, Atvvalcr Kent, R. C. A. Ra
diola, Zenith, Philco, Victor, Co- 
lumbia ir kitus. Dabar pasirink
dami naujų 1931 metų mados 
gausite nuolaidos Pcoples krau
tuvėse daugiau kaip kitur.

DIDELI EARGENAI, SEKLYČIOMS SLTL 
, v *

Peoples Krautuves užlaiko nuosavą seklyčiom 'setų dirb
tuvę. Turi duoti darbą savo darbininkams dcl to ir ne
skaitome tureli uždarbius. Todėl dabar Peoples Krau
tuvėse galite įsigyti puikinusį setą pusdykiki,/arba tik už 
išdirbystes kaštus, pavyzdžiui : 
3-jų šmotų Jacųuard dailų setą už

Gražus Fricze arbp ontiųue Vclvet 
setai $200.00 vertes už

$45.00 
$60.00 
$95.00

Negirdėtas kainų numa
žinimas ant puikiausių 
Grojiklių pianų Peoples 
Krautuvėse, šis grojiklis 
pianas yra vertas $100 ir 
pilnai gvarantuotas. Sy
kiu lempa, benčius, šėpe'^ 
Ič rolėms, 25 rolės, ir pats 
pianas, viskas tik už

$98.50
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Visuomet busite geriau patenkinti lankydami šias did
žiausias ir ątsakoiningiausias Lietuvių Krautuves 

Chicagoje

SOUTH

lw.ru
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CHICAGOS! 
ŽINIOS

J

(Apysaka suaugusiems 
vaikams)

"Giltine apsčiai šienavo i
Naujų Metų dieną (

Automobiliai užmušė 
žinomų

Devyni žmonės užmušti ant I 
vietos, kaip greitasis traukinys ! 
užklupo automobilį lies Harvey, j 
23 mylios nuo Chica\os. Auto-į 
mobilyje^ažiavo vi.oSsi& gal
vų, iš kurių 9 užmušti vietojo 
ir dešimtasis 3 mėnesių am
žiaus kūdikis, numestas por 20C • 
pėdų, išliko gyvas ir sveikas. | 
Kūdikį rado susmegusi snie-. 
guose beverkiantį. >

Užmuštieji yra Olascn ir 
wak šeimynos, kurie dienos 
tu važiavo iš Elmhurst’ į
diana svečiuosna ir pataikė ant 
gelžkelio trekių tuo momentu, 
kai 50 mylių greitumu trau
kinys buvo Čia pat.

Kiti astuoni užmuštieji yra: 
Mis.s Pauline Fleischhaker, 26 
m., nuo Kimball avė.; John 
White, '2j1 m., nuo Ingleside 
avė.; Leroy 'l'ardis, 22 m., nuo 
Evving avė.; Victor Anderson, 
31 m., nuo So/Green st.; Jo
nas Schultz, 1
rė nuo sužeidiAio Naujų Metų 
vakare; Mrs< Frances Peterson, 
mirė sužeista Naujų Metų va
kare; Esther Peterson, 6 m. 
mirė sužeista sykiu su motina; 
nepažintas žmogus, apie 40 m., 
užmuštas ant \Varren blvd. 
Campbell avė.; ir dar du 
kai, 15 ir 11 metų.

me-
In-

m. lietuvis, mi-

prie-

Pašauta 10 žmonių Nau 
jų Metų naktį

TIMOTHY DWYER ~
34 m. amžiaus, kurio automobilis visu smarkumu įvažiavo 

į būrį žmonių anksti Naujų Metų vakarą, laukusių gatvekario 
ant !Westcrn avė. ir 63 st. ir užmušė du lietuvius, J. Girait'į ir 
J. Schultzą mirtinai ir trečią, Wm. švirmicką mirtinai sužeidė. 
Be to ten pat užmušė vietoj pil. Cohen.

Dwyer, atlikęs tą baisią skerdjmę, norėjo pabėgti automo
bily, bet žmonės jį pasiviję sulaikė ir tik atskubėjusi policija 
jį atėmė iš įpykusios minios.

Nugabentas į Lawn stotį Dwyer laikėsi labai išdidžiai ir 
į klausimą, ar jis nesikremta dėl savo darbo, atsakė, kad ne, 
ir atsisakė duoti bent kokių paaiškinimų kol jo atvokatas at
vyks.

Paklaustas, ar buvo girtas, jis atsakė, “nesąs savo burnoj 
degtinės turėjęs”, nors policininkas'George, Keeling ir dar vie
nas liudininkas patvirtino, kad negalėjo kojose stovėti’. Vakar 
rytą buvo koronerio tyrimas Šv. Kryžiaus ligoninėj, kur buvo 
pašaukti likę gyvi liudininkai.

Dwyer yra city hall tarnautojas,' dirba kaip chief dis- 
pateher prie Chicago gatvių biuro. ’ Kur jis važiavo, atsisakė 
pasakyti. Karas buvo ne jo paties.'
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’sj”, bet ndpattnėjo ten pat už
taisytas valdžios s įstatymais 
“kilpas”.

Kartą vilkas ir lape keliavo 
I drauge ješkodami ką nors už- 
jesti. Tikrai nežinia ar tai bu- 
: vo ir pas juos bedarbė, i-r ko-! 
kiu kitokiu ,budu biznis pablo I 
gojo,, tik tiek yra žinoma, kad 
abudu buvo pusėtinąi išalkę 
Pakelyj jiedu patėmijo po me
džiu kabančią /ąsį. Lapė pa
žvelgus tuo suprato, kad tai: 
buvo gudraus žmogaus sugak 
voti dėl jų slastai, ir sau ra
miai praėjo pro šalį. Vilkas tąi 
pastebėjęs sušuko: “Kūmai! ar 
tu ne matai, štai žąsis po’me- 

’džiu kabo. Tai yra mudviem ge
ras užkandys”. “Taip”, atsakė 
lapė, “aš mačiau, bet matai ku- 

iandic yra pasninkas ir

Ir kaip tas vilkas nepripa- 
Lžihdami Įstatymo (pasninko), 
šoko prie milijono dol “žąsies” 
ir “pasikorė”.

mai
aš nieko mėsiško negaliu ėsti”.

’ Vilkas pamąstęs, kad jis pas
ninko nepripažįsta, šoko nusi- i 
traukti žąsį. Žąsis nukrito į 
žemę, bet vi,Įkas liko kaboti ore 
vietoj žąsies.

Tųpmet lapė drąsiai priėjo ir 
pridėjo pusryčiauti žąsieną, 
Vilkas tą matydamas sušuko— 
“Kūmai! ką tu darai, juk šian
die pasninkas”. Tuomet lapė 
nusišypsojo ir vieną 
merkus ramiai jam 
“Tam pasninkas, kas 
žemės nepasiekia.”

akį pri- 
atsako: 
kojomis

Tankiai ir pas suaugusius 
vaikus-žmonės pasitaiko viso
kių įlelaimųi, bet jie jas patė- 
mija tik tada, kuomet jau ko
jomis žemės nepasiekia.

Kaip matoma tokis vilko li
kimas pasiekė, ir mus ponus- 
draugus. bolševikus. Jie labai 
geraį matė “pakabintą po me
džiu” SLA. * miliono dol. “žą- 
-i— -----------— .------

Dabar jau praėjo kiek laiko primerkę kramto milioninę
vis niekaip negali pasiek- SLA. “žąsį”.

ti kojomis žemės ir nežinia a) 
kuomet nors pasieks. O • tuo 
tarpu nekurie iš arčiau stovim

šeimininkai, kuriems prikalu- 
so ta žhsis turėtų apsižiūrėti ir 
juos biski pabaidyti, nes kitaip 
no tik žąsies, bet ir plunksnų

čių, lyg ta lape, ramiai sau akį jiems neliks. —šienpiuvys.

Koncertas ir Balius

Lygiai dešimts žmonių guli 
ligoninėse kaip pasekmė Naujų 
Metų sutiktuvių, 9 iš jų per
šauti netyčia, o vienas tyčia. 
Gerokas būrys šaudytojų pa
leista iš policijos stočių nuo
vadų rytą metą po Naujų Me
tų, pernakvoję šaltojoj. Sako, 
kad bendrai šiemet Nauji Me
tai nebuvę nė slapesni, nė sau
sesni, kaip kiti panašus nauji 
metai. Sužeistųjų pavardės at
rodo, ne lietuviškos.

$700.00 DOVANŲ $700.00
GEROVĖS

Maskaradinis Balius
, /N RENGIA

Raiiaanos Rožes Ras. Kliubas
Sausio-January 10 dieną, 1931

Liet. Liuosybes Svetainėj
14th St. ir 49th Ct., Cicero

MUZIKA BUCK JONĖS ir -JO HARMONIJOS KARALIUS
Pradžia 8 v. v. iki ?? * Įžanga 75c. su pasidėjimu drabužių

• Rengia

Chicagos Lietuvių Draugija Savitarpines Pašalpos

Nedėlioj, Sausio 4tą dieną, 1931
Wicker Park Svetainėj

x ’ 2040 West North Avenue
> • > ' - . •

Įžanga 75 centai. «- Pradžia 5:30 po pietų

Garsinkitės“N-nose”
—- ------------------------------------- -------------------- ---------------- ..  ................................... .................. ■■■■    :   ....... ............... ........................................................ .   ... ......................................................... .................... .. ,

šiame Koncerte svarbiausią dalį išpildys Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”, 
“Bijūnėlio”'Choras, Chicagos Lietuvių Simfonijos Orkestras ir pirmaeiliai solis
tai, kaip tai: Anele Salaveičikiutė, p-le Bekeriutė, J. Čepaitis, Duetai ir Trio iš 
žinomų dainininkių: Stradomskaites, Bekeriutes ir Skeveriutės. P-nas Steponą- , • 
vičius vadovauja Chicagos Liet. Chorą Pirmyn, o Salaveičikiute — Bijūnėlio 
Chorą. < . ' ' »

Visi lietuviai kviečiami atsilankyti į šią puikią pramogą ir linksmai praleisti 
laiką. x KVIEČIA KOMITETAS.

» K.

• • ' . .

NU” 1

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

/

Sausio-January 18, 1931
Chicagos Lietuviu Auditorijoj '

Programą Išpildys “BIRUTĖ”, Chicagos Lietuvių Choras PIRMYN ir “PETRUŠKA” Klubo 
f“ Artistai: Šokėjai ir Dainininkai /



šeštadienis, sausio 3, 1931

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roselando Bedarbių 
reikalai <

Mano atsiminimai

Čiai ypatingai Roselandiečiai; 
Burnsidiečiai; West Pullmanie- 
čiai pasirūpinkime savo kaimy-t 
nu, pagelbėkim jam, nes »ir į 
musų kaimyno stubą perkūnas 
trenkė. Nors čia Amerikoj yra 
mada aįpsisaugot nuo perkūno, 
uždeda perkūnsargius, bet de
ja musų kaimynas nors turė
jo perkūnsargius, bet nieko ne
gelbėjo, nes atsirado naujas tai 
yra Kapitalo perkūnas, kuris 
trenkė j musų kaimyno stubą, 
sudegino jo perkūnsargius, tai 
yra sutaupintus centus. Sutau- 
pinti centai tai yra musų per
kūnsargis, kuris apsaugoja mus 
nuo visokių nelaimių, bet, de
ja, nevisi mes galėjom daug 
sutaupint; tai ligos ar kitos 
kokios nelaimės sutrukdė mums.

gerbiamieji broliai ir 
ir mes eikim į talkų 

Gelbėk i m jį 
drabužiais ir t.t. Ypa- 
Draugijos, Kuopos ir 
prisidėkit prie šio pra- 
darbo. Išrinkit Komi-

Nbrth Side
'Metinė Iškilmė

Svečiai’ atsilankiusieji j Ba
lių bus priimami t. drąugystę 
veltui. Todėl nepraleiskite pro-

Graboriai

ir sykiu balsas trakšt, 
botagu. Mes pašokom 
senesnieji pradėjo sa- 
perkunas įtrenkė čia

Man prisimena vienas atsiti
kimas; dar aš buvau jaunas, 
kokių 15 ar 16 metų. Man be
tarnaujant prie ūkininko mano 
dėdės, Juozo Tačilausko, Vilka- 
balių kaime,. Bartininkų para
pijoj, Vilkaviškio Apskrityj, 
štai kas įvyko:

Vieną gražių nuorudenes die
na, pamenu kad jau buvo visi 
javai suvežti į kluonų. Taigi 
mums pietus bevalgant užėjo 
mažas debesukas ir pradėjo ly- 
not, bet ne ilgai laukus tik 
švyst, švyst sušvietė tokia stip
ri šviesa 
kaip su 
iš vietų, 
kyt, kad
kur nors netoli. Išbėgom lau
kan, ogi žiūrim- kad musų kai
myno Juozo Merkevičiaus' stu- 
ba jau dega. Sujudo visas kai
mas, pradėjo šaukt-rėkt: dega, 
dega; dega! subėgom visi .dide
li, maži, bandėm gesyti. Bet 
viena senutė mums paaiškino, 
kad perkūno ugnį vandeniu ne
galima užgesyti. Bandėm rukš- 
čiu pienu gesyti, bet pritrūkom 
pieno.. Trobos buvo arti subil
da votos, tai ir nuėjo visos du
rnu, tik paliko tvartų sienos, 
nes buvo iš molio sulipdytos, 
žmonės ir gyvuliai visi \paliko 
sveiki ir gyvi.

Juozas xMerkevičius turėjo 
didelę šeimynų — 7 vaikus, ir 
visi dar ne dideli. Ką dabar da
ryt? nė maisto, nė pastogės. 
Ne tik maistas reikalingas šei
mynai, bet reikia ir gyvuliams. 
Bet čia jau kaimynai ateina į 
pagelbą. Pasidalina' kaimynai. 
IVienas paima 4 vaikučius, ki
tas tėvus su trimi mažaisiais 
vaikais, kiti arklius, kiti kar
ves, kiti (ivis, net ir kiaules. 
Kiti paėmė palaikyti kol t var
aus'pataisys.

Tvartus greitu . laiku patai
sė. Kaimynai padarė talką, nu
važiavo į Vartelinės girią, par
vežė balkiams sparus, lotas. 
Kaimynai suvežė šiaudų kulius, 
ir per porų savaičių ^vartai bu
vo pataisyti. Gyvuliams pašarą 
kaimynai suaukavo, kas šieno 
centnerį, kas dobilų, kiti šiau
dus kas grudų čvertka, kas pus- 
kartį, kitas ir eielą maišą. Taip 
kad žmogelis su šeimyna ir gy
vuliais prasimaitino kol tik sa
vo įfeidarė.

Per žiemą kaimynai gelbėjc 
suvežt medegą dėl visų trobų. 
.Pavasarį pagelbėjo pabudavoti 
viską, taip kad iki sekančiam 
rudeniui 
vota.

/Taigi,

Taigi 
seserys, 
savo kaimynui 
maistu, 
tingai 
Kliubai 
kilnaus 
sijas ir prisiųskit į Bedarbių 
Šelpimo Komitetą, kuris laiko 
susirinkimus kiekvieną sekma
dienį 2 vai. po pietų C. Stru- 
milo svetainėj, o ofisą turi J. 
Chiutros name po num. 10715 
Michigan Avė. Taipgi Draugi
jos nutarkit dalyvauti Bedar
bių šelpimo Komiteto rengia
mame baliui, kuris įvyks 18 d. 
sausio 1931 m. C. Strumilo sve
tainėj. Visas pelnas to z baliaus 
skiriamas bedarbių šelpimui.... 
Programo tvarka bus paskelb
ta vėliau.

Viršminėtas komitetas jau 
veikia 4 savaitės, jau suspėjo 
sušelpti kelis bedarbius drabu
žiais ir anglimis. Labiaus yra 
reikalingi pinigai anglims nu-

Bedarbių' šelpimo Komiteto 
Pirmininkas

Adomas Draugelis,
34 W. 104th St.

buvo viskas pabuda-

iš šito 
Lietuviai 

esam geros.širdies žmonės. Tai
gi ir mes Lietuviai Amerikie-

mes matom 
kad/ mes

Į KAZ^ERAS STEPONAVIČIA 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio I dieną. I valandą po pie
tų. 19 3 1 m,, sulaukęs 54 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoje. Nau
jamiesčio miestely. Panevėžio ap- 
Paliko dideliame nuliudime sese
rį Kazimierą, 2 anūkes — Eleną 
ir Rūtą, švogerį Antaną Liepą, 
pusbroli Stanislovą Liepą, pusse- I rę Anną Juozaitienę, švogerį Juo- I zaitį. dėdienę Liepienę ir gimi- I nes. Kūnas pašarvotas, randasi Į 710 W. 18 St. Del platesnių I. informacijų kreipkitės prie Ant. 

Į Liepos Tel. Canal 6799.

Į, Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
sausio 5 dieną. 8 vai. ryte iš na
mų į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Kaz. Steponavičiaus 
giminės. draugai ir pažįstami 

f esat nuoširdžiai kviečiami daly- 
itĄdti laidotuvėse it suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei- 

\ kirtimą.

Nuliūdę liekaryc.

Sesuo, Švdgctis. Pusseserės, f 
/ Pusbroliai ir Giminės. 

' V
Laidotuvėse patarniuja . grabo- 

;rius. Butkus. Tel. Canal 3161.

a.

Chicagos Lietuvių Draugija 
Sav,. Paš. kiekvienų metų ren
gia metinį koncertų, taipgi ir 
šį 1931 metų turės savo iškili 
mingų koncertą rytoj Wicker 
Park salėje.

šiame koncerte dalyvaus įžy
miausios spėkos Chicagoj, kaip 
tai: '‘Chicagos Pirmyn Cho
ras”, “Bij linelio Choras” ir ge
riausi solistai — Anelė Sala- 
veičikiutė, kuri yra jau pagar
sėjusi dainininkė. Ji visada už- 
žavėja klausytoj us 1 savo malo- 
niu balsu; panelės * O. Bekeri li
te su O. Skeveriute, taipgi pa
sižymėjusios dainavime duetų; 
Merginų Trio, kuriame daly
vauja panelės Stradomskaitė, 
Bekeriutė ir Skeveriute, ir J. 
Čepaitis, solistas.

Šis vakaras bus vienas iš 
geriausių šioje dalyje miesto, 
nes minėta Draugija yra vie
na iš didžiausių pašalpinių drau
gijų Chicagoj ir todėl visi jos 
rengiami vakarai yra pirmaei
liai. Kiekvienas atsilankęs į šį 
vakarų išsineš gerus įspūd
žius. Ponas Steponavičius, Pir
myn Chor<# vadovas sako, kad 
jie deda daug pastangų, kad 
vakaras butų pilnai pavykusiu. 
Kas 
kas

veltui. Todėl nępraleiski 
gos, ir tapkit nariais vienos iš 
didžiausių draugysčių ne tik 
Chicagoj, bet ir visoj Ameri
koj., ’

S. Narkis.

Laiškai Naujienų 
Ofise

... _ 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

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

Lietuviai Gydytojai
, Phone Canal 6222

dalyvaus tai nesigailės, o 
nebus tai apgailaus.

A žvalgas.

Ar mylite teisybę?
Kiekvienas lietuvis ir lietu

vaite, kurie mylite teisybę, su
sipažinkite ir remkite Teisybės 
•Mylėtojus. ,

Vienų iš geriausių progų tu
rite tai padaryti, atsilankyda
mi į Teisybės Mylėtojų Drau
gystės balių, kuris įvyks nedė- 
lioj, sausio 4tą d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 7 valandą 
vakare.

Backofsky, F.
Eidukaitė, Bose
Glembauskas, John 
Gesevičius, P.
Jankauskas, Wm., Rockford, 

Illinois
Jankauski-Jankus, T.
Kazlauskis, Kaz.
Kandis, John 
Liutik, Alex 
Lesh, V.
Lapinski, Sam 
įLegeikis, D. v 
Latvis, • Jonas 
Madenis, E.
Mikašauskas, (Joseph 
Miller, P.
Petrulis, M.
Petraitis, Joseph
Puceta, Jos.
Pukinskis, Felix 
Rudy, Albert
Strupaitė, Petronėlė
Shill, A. M. Ž
Shimkus, August

Šimkus, K. 2
Samuolis 3
Stapulionis, Mrs.

Sluz, T. ’ ’
VaUntinas, Antose

’ Wells,.Wmi
Wassel, Walter' ;
Žalis, Adam 3
Žebrauskas, Peter 2.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

-------- 0----- r-

Undertaking Co.
P. B. Hadley 'Lic. 

Koplyčia dykai 
710 West 18th Street

Tel Canal 3161

Lietuvės Akušerės

< Vidikas- 
Lulevičienė t

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted 

Telefonas
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po 

tų ir nuo 6 iki 
- '9 vai. vakare

St.

pie-

..., Graboriaii
Telefonas? Yards 113 8

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therap.y 8 Midvvife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

• Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatment ir mag- 

blankets ir

9252

:i & 'fe.

Moderniškįį“ Rbpjyaįa 'poya 
Turiu autoinoHiliiflt vųfokifems.

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

reika

Juozas Giraitis
Mirė Gruodžio 3 1 dieną, 6'valandą vakare, 1930 m., gimęs Pan- 

čiakių kaime, Paežerių valse., Vilkaviškio apskr. Amerikoj išgyveno 
apie 25 metus. Paliko dideliame nubudime moterį Pauliną, po tėvais 
Atkočiūnaitę, 3 seseris — Oną Lulevičienę, Antaniną Kazlauskienę, Mag
daleną Giraitytę. o Lietuvoj motiną, brolį Miką ir 2 seseris — Elzbietą 
Adomaitienę ir Marijoną Kviedinskienę, visus švogerius, brolienes ir gi-

Southminės. Kūnas pašarvotas randasi Lulcvičiaus koplyčioj, 3103
Halsted St. f

Laidotuvės Įvyks panedėlyje, Sausio 5 dieną, 1:30 vai. po 
koplyčios bus nulydėtas Į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozo Giraičio giminės, draugai ir pažįstami esat

piet iš

nuosir-r 
džiai kvie'čiami dalyvauti laidotuyėse ir suteikti jam paskutinį pątarna-*- 
viiną ir atsisveikinmą.

Nuludę liekame.
MOTERIS, SESERYS, ŠVOGERIAI IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Lulevičius. Tel. Victory 1115.

Jonas Sėhultz
Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 1 diėn.ą, 1:15 valandą ryto, 1931 

m., sulaukęs 16 metų ir 11 mėnesių^ amžiaus, gimęs Chicago. Liko už
muštas automobiliaus prie 63 ir IVcstern Avė. t Paliko dideliame nuliu- 
dime tėvą Joną, motiną Domicėlę, 4 • seseris — Oną. Kotriną, Elzbietą ir 
Juzefą. 2 švogerius — Petrą Zansitįj Pranciškų Labanauską. Kūnas pa
šarvotas randasi 67 38 S; Campbell A ve.

Laidotuvės Įvyks pirmadienyje, Sausio 5 dieną, 8- vai; ryto iš namų 
į Gimimo Panelės Švenčiausios parapijos bažnyčią, Marųuette Parke, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio, -sielą, o- iš >*ten bus nuly
dėtas Į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Schultzos giminės, draugai ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti ladotuvėse ir suteikti jam -paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. ;

Nuliūdę liekame,
tėvai,, seserys, švogeriai, giminės ir pažistaml

t .į, , .

Laidotuvėse patarnauja gfaborius Ežarskis, Tel. Boulevard 9277.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas«iš

) WIS SIG,
|^r PasauUniamit^ kart 

Sena Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ^IR MOTERŲ

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir. pūsles, užnūodljinui 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus,, skape- . 
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jūs • iigydvti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums, gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir iigydi 
tukjtanČiu* ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdia 
nuo 10 ryte iki 1 vaL ir nuo 5-8 vak. Nedėltomis.jiuo 10’ryt. iki* 1

—-------- o----------- -

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis' 
Graborius Chicagoj.

į r - • , •

.1646 W. 46th St. 
i . ■

Telefonai.

Boulevard 5203

Boulevard i 8413?

1327 So. 49tb:Ct.< 
• ’ • <

Telefonas*

Cicero 3724

J* Ęulevičius
RIUS.iR

Patarnauju 
se- visoje 
miestelių c

>103

laidotuvėm 
miesto ir 

dalyse. Mo- 
k'oplyčia 

veltui.
S. Halsted St. 

III.
Victory: 1115

PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
ju. gęriau ir. pjgįau, 
negu kiti todėl, kad. 
priklausau p^ie gra-v 
... bųų išdirbystės.

ORISA&i
18ihų Street 

Tek Canal-4 6’174
SKYRIUS:

3238 S. Halsted' SU 
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”*• SKYRIUS 
3201 Auburn Teb Blvd* 3201

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
, 2201 West? 22nd Street . 

Vai.: 14—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 So. Mapleutood Avė, 

Telefonas Repnblie 7868

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.

Rezi, 3201 South Wallace Street '

Rez, 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
. 1821 So. Halsted Street

CHICAGO. ĮLL.

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

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

Tel, Brunsuiick 4'983
Namų telefonas Btunsuiick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diatbermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A.I BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

p 11 e 
duodu 
electric

Gydytojai

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 J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely, atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589
...... ■•■—O*- — «p-

Tel. Yards. 1829 ’

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas; ir, Akinių Dirbtuvė-
756 West 35tli St.

kampas Halsted' St.
Valandos nuo 10:—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
—.......  —

8

- —0 —i_
Jei abejoti apie. savo, akis, eik' pas

A R; BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Laikinai persikėlė, už 
kampo ir dabar randasi 

46601 Grose • Avė.
: Tel. Yards-4317.;

1 IU ' "-i U ' ■ ......
Lietuviai Gydytojai

DIL ALKOMS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So; Halsted Street

• , s Telj Calumet 32^4^ ‘ 
Nuo 9 iki 12. vai., dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare
- i 'Į ■ ■■■ 1 ■

& LDavidonis^ M. D.
4910 Seu Michigan Avenue

Tel. Kenwood. 5107

rtjuo* 9" iki' H valandai ryte? 
nuo. 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVI^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Yąrds 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Rezidencija Tel. Mtčhvay’ 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D.
- CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0244 
Valandos: Panedėligis ir Ketvergais 

3 iki 8 vai. vak.,. U tam i n kais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 4 v* v.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas-

Specialistas moteriškų, vyriškų* 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisast 3*W)2 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 tb Street

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

Advokatai

R. GUGIS
ADVOKATAS . 

MIESTO OFISAŠ 
127 N. Dearborn St., 1113 

o Telefonas Central 44X51 
Valandoj: nuo 9 ryto iki 4 

Gyvenimo vieta \
3323 South Halsted Street 

Tel. ^Boulevard 1310 
Valandos! nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

pietų

Ofiso telefonas Virginla 0030 
Hez. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS., IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo £ i ikį 1,1 valandai ryt?' 

s, Įiki^nvalandai vakarį
__ ~—-s—;:—r < r---------------------—i'

' Phbne Canal '2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija:

4193 Archer Avė.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

z Valandos —'7 iki 9 vakare
Olis—Utarn 
Vasall

ir Subatos vak.Ketv.
Pan.. Ser; ir Petnyčios vak.

.Phone Franklin 2460

Leųnas S. Mikelonis
.Advokatas

1QSouth La Šalie St
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. ' 

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHES
.Lietuvis Advokatas

Phone Lafayette 0098 _

Du. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

PRANEŠIMAS 
Phone Boulevard 7042 

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Pagrįžo į seną. vietą. 
4641' So. Ashland' Avė. 

virš Marshall Drug store, arti 47 St.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone' Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

D1R.HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

Gydo staigias i ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir /vaikų pagal naujausius 
Metodus X-Ray ir kitokius elektros
prietaisus. «

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

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

Tel. Canal 3110 \
Rezidencijps telefonai

South Shoro 2238 ar Randolpb 6800

DR. CHARLES- SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

........... CHICAGO, ILL. . 
SPECIALISTAS DŽI*OVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.

Nedek nuo 1U ika 14
Phone Midway 2880

Tel.

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

52 East 107th St
kampas Michigan Avė

Pulhnan 5950—namų Poli. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti. *

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St' 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A A. SLAK1S
ADVOKATAS-

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. WaMngton ^f. 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofisp Tel. Central .2978 

Ntamų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 2151 IV. 22nd St. nuo 6-Pil
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic, 96005 
--------------- ------------------------ -------------------- -

ADVOKATAI
29 S. La Šalie St. Room 7301
Tel. Central 6390 Vai. 9—4^
Rezidencija 6168 S. 'Kaiman Av.<

Tel. Prospect 3525

Paul' M. Adomaitis, 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

0ne North La Šalie Bldg, 
One North La Šalie St, 

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso Tel. State 27041 4412

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis- Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
’ Tel. Boulevard 2800 
Ret. 6515 So. HockweU St.
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Naujų Metų Aukos
. ......................................"■ «

•vF

^nagingai žuvęs Naujų Metų va
karą, grįždamas iš darbo, kai 
ant Westem 
kampo jį ir 
belaukiančius 
žinėjo vienas
listas, Dvvyev. J. Giraitis buvo 
plačiai apsišvietęs, susipratęs 
žmogus.

■

*

PRANEŠIMAI
1 Šeštadienis, sausio 3, 1931

CLASSIFIED ADS

NAUJIENOS,“Chicagor III
trr-rr —r~—• ' ■ ' , >  ------------7——f

Dar Apie Trijų Lietuvių Suvažinėjimą
Smulkesnės žinios anie Juozo 

Giraičio įnirtį
Kaip jau matėte vakar “Nau

jienose”, buvo pranešta apie 
trijų lietuvių suvažinėjimą ant 
Western ave ir 63 st. Apie tą 
įvyki bandžiau sužinoti kiek 
plačiau.

r,i r» ui, iX

CLASSIFIED AUS.
............................ -.............vai. nakties. Giminės, motina 

ir seserys negavo net mirties 
valandoj būti pas tą jaunikaitį, 
ries daktarai pasakę, kad yra 
tjk koja sulaužyta ir kad ligo
niui reikia ramybės, bet kai 
atvyko rytą metą, tai ligonis 
jau buvo senai miręs.

.Jonfas pašarvotas namuose, 
6738 So. Campbell ave., pas tė
vus. Jo laidotuvės bus pirma
dienį, saus. 5 d. ryte. Jonas tapo 
užmuštas grįždamas iš Lind- 
blooin, mokyklos, kur turėjo 
specialius ekzamenus mokslo 
stipendijai gauti, stoti Į univer
sitetą.

Naujienų Spulkos Nauja Serija 
sideda sausio 2 dieną. Įstokite į 
ką kolei, dirbi, kad nustojus darbo ne
reikėtų stoti į eilę dėl bliudelio sriubos.

£ AUKITE REPUBLIC 9101 
ir gaukite pagelbą nuo- jūsų diegimų 
k skausmų paimant vieną iš musų mok
slinio masažo treatmentų.

Mes spccializuojamės sumažinime jū
sų perdidelio svarumo.

THE SIXTY THIRDU ASHLAND 
HEALT SYSTEM

6327 S. Ashland Ave, Republic 91 Ql

pra- 
Spul-

Educational
, ,  Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTRS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del in 
maciju šauk arha( rašyk:

INTERNATIONAL BARBER
COLLEGE, 

672 West Madison Street.

Furnitiire & Fixtures
, , . Rakandai-Įtaisai

APLEIDŽIU MIESTĄ
Turiu tuo jaus parduoti savo gražius 

rakandus, Wilton gaurus. 9 tūbų e’ek- 
trikinį radio ir viską kitą mano 4 
kambarių apartmente. Parduosiu su di
deliais sau nuostoliais. Viskas kaip 
nauja. Ateikite tuojau*.

3040 W. 62nd St. •

GREITAME PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos. Mintaksės. aritmetikos. 
AnvzveciykŪa. štenogtafijos ir kitu 
nukslo šakų. Musu mokyklos nauja 

<*isterna stebėtinai ireitai užbaigiama 
iradlni mokslą i davvhis mėnesius: 
mgAteHrd mokslą | vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tuks
iančiai lietuviu Įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti Šiandien it jums oadėsimf- 

,<«igvti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnal 

iaot>e mokslo šakose apsišvietę.
Amerikos Lietuvių 

Mokykla
J. P. OLEKAS, Mokytojas 

3106 S. Halsted St 
> CHICAGO. TKh.

dasi pas graborių p. Li Ulevičių 
ir ketvirtadienio vakare nuvy
kau pažiūrėti, Liulevičius pasa
kė, kad nabašninko kūnas te
bėra neparengtas, nes, sako, 
rytoj teks vežti prie anų dvie
jų užfnuštųjų, Jono Schultzo ir 
Cohen’o į Šv. Kryžiaus ligoni
nę, kur koroneris darys tar
dymą.

. “Ar tamsta norėtum pama
tyti Giraitį? paklausė p. Liule
vičius.

“Taip,” ‘ sakau, ir nuėjome, 
kartu su Dr. Margeriu, kurs 
taipjau ten buvo, į lavoninę. 
Lavonas buvo jau apdailintas, 
tik vienoj vietoj matėsi pra
muštas veidas pagal akį. Liu
levičius sakė, kad nabašninko 
visas kūnas yra sveikas, tik 
airodo galva užgauta ir sker
sai kaktą buvo mėlynas ruo
žas, reiškia, kad Giraitis buvo 
nutrenktas smarkaus užgavimo, 
nes mašina kai jam trenkė, tai 
jis nulėkė į vidurį gatvės.

Grabofius Liulevičius yra p. 
Giraičiui švogeris, p. Liulevi- 
čienė yra tikra Giraičio sesuo. 
Liulevičius sakė, kad Giraitis 
tą pavakarį buvo pas jį ir iš 
jo važiavo namo. Matomai va
žiavo Halsted gatve ligi 63 gat
vės ir iš ten paėmė 63 gatvės 
karą, kuriuo atvažiavęs ligi 
Westem ave. išlipo, iš kur jam 
yra pareiti ligi namų (įar 5 blo
kai.
-^Matyt, jis lauke gatvekario 
važiuoti Western ave. ligi 68 
^gatvės, ir tame momente teko 
persiskirti su pasauliu.
švirmicką yra vilties išgydyti

Kitų dviejų užmuštųjų nete
ko matyt, tačiau norėdamas 
plačiau patirti nuvykau pas 
sužeistąjį Vincentą švirmicką, 
7202 So. Fairfield ave., tikedar 
mas jį rasti ir su juo pačiu 
bandyti pasikalbėti.

Nuėjus moteris atidarė duris. 
Paklausiau, kur tamstos vyras? 
Ji atsakė, kad ligoninėj. ~ Ko
kiam? — Atsakė, kad švento 
Kryžiaus ir kad ątrodo yra la
bai sunjciai sužeistas, nes vei
das yra supiaustytas, vienos 
kojos nebepajudina ir kraujais 
spiauja.

“Kaip tas girtas automobilis
tas jį sutrenkė, vyras (švir- ( 
mickas) dar laikėsi gerai ir 
pats paprašė policisto, kad jį 
parvežtų namo ir parvežtas 
pats savo pajėgomis į stubą 
įėjo, ir tik pasisakė esąs tru
putį užgautas. Sako, važiuoju 
į ligoninę, o rytoj pareisiu. Ma
tyt, kad tame sujudime pats 
nieko nejautė, o gal ir nenorė
jo mane nugąsdinti, tai ir pra-. 
šė policistų parvežti namo pa- 
•simatyti, bet ant ‘rytojaus kai 
nuėjau į ligoninę vyro lankyti, 
tai jau nebebuvo galima su juo 
susikalbėti’’, pasakojo Mrs. 
švirmickienė. Nuėjus lankyti, 
sako, • vis skundėsi nebegalįs 
užmigti, nes visur jam. atrodą, 
kad yra pilna durnų.

Taipgi ' Mrs. švirmickienė 
skundėsi, kad ligobis neturėjęs 
gero prižiūrėjimo; koja, šako, 
sutinus, kraujais spiaudo,' o nie
ko nedaro ligoniui gelbėti. Kad 
butų nuėmę tuojau spindulių 
paveikslą, tai nors butų sku
biai sužinota, kas yra.

Dabar pakviestas ligoniui gy
dyti Dr. Biežis, iš kurio vėliau
siai teko patirti, kad ligoniui 
einasi geriau ir kad tikrai iš- 
gys. —Pustapėdis.

C Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos, įvyks metinis koncertas 
sausio 4tą dieną 1931, VMicker Park 
salėje, 2040 W. North Avė. Pradžia 5 
vai. po pietų. Šiame koncerte daly
vaus geriausios spėkos Chicagos Pirmyn 
Choras, Bijūnėlis ir kt. 
si

Kviečiami vi- 
atsilankyti ir smagiai praleisti laiką.

v ' Kviečia Rengėjai.

Persona!
Asmenų Ieško

ANTOSC VALANT1NAS paduoki
te savo antrašą. Man sakė, kad telefo- 
navot. Aš ten nebegyvenu. Box 1 25 5, 
Naujienos, 1 739 So. Halsted St.

Situation VVanted
Darbo IeškoDraugystės Lietuvos Sūnų No. 1. Vi- 

nariai būtinai turi atsilankyti į mc- 
’ ‘ ‘ , 193 1 m.,

vakare, P. ’Lukaševič svetai-

Dwycr apkaltinta : užmušime
Įvykęs penktadienį koronerio 

tardymas rado Dwyerį kaltą 
užmušime (mąnsląughter). Nors 
policija kaltino, kad Dvvyer bu
vo -girtas, tačiau koronerio 
nuosprendy Ųii neminima, 
Dvvyer bus kaltinamas tik 
“recless driving”.

Dvvyer ir ištiko nelaime,
motina, kuri sirgo pneumonia 
ir turėjo silpną širdį, išgirdusi 
apie sunaus ąreštavimą, mirė 
penktadienio rytą. Kaltinama
jam ta žinia praneštą tik po 
to, kai pasibaigė tardymas.

si 
tinj susirinkimą, sausio 3 d., 
7:30 vai. ___
nėj, 453 1 So. Paulina St.

Nut. rast. L. Geležinis.

ir ESU jaunas vyras nevedęs, unijistas. 
ieškau darbo už dženitotiaus pagelbi- 
ko. Saukite Van Buren 0018.

ir
UŽ

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS senyvas žmogus į 
garadžių dirbti naktimis, turi kalbėti 
angliškai, 5 706 S. Ashland Ave. John 
Winters Garagc.

Iškilmingas Balius ir Šokiai, rengia 
Teisybės Mylėtojų Draugystė, nedėlioj, 
sausio (January) 4 d., 1931, Chica- 
gos Lietuvių Audtiorijoj, 3133 S. Hal
sted St. Įžanga 50c. Pradžia 6:30 v. 
vak. Bus suteikta garbės dovanos na
riams. lAirie yra išbuvę- 12 metų drau
gystėj ir nėra sirgę. Visuomenė yra 
nuoširdžiai kviečiama atsilankyti į virš- 
minėtą puikiausios rūšies Balių, kur ga
lėsit linksmai pasilinksminti ir pasišokti 
pre geros lietuviškos muzikos ir norin- 
teji likti draugystės nariais’ galėsit įstoti 
dykai. Kviečia Rengimo Komisija.

Automobiles
CADILLAC DE LUXE SEDANAS

Aš esu priverstas paaukoti savo gra
žųjį vėlyvo modelio Cadillac, nes man 
reikią pinigų. Išvažiuotas labai atsar
giai tik 6,200 mylių ir yra tiek pat 
geras, kaip naujas. Kad įvertinti ma
no karą jus turite jį pamatyti. Jis yra 
puikiausias ir gražiausias karas Chicago- 
je ir-jo užteks tisam amžiui. Jis turi 
kiekvieną galimą įrengimą, taipjau skry
nią. Aš užmokėjau už jį $3,250 ma
žiau kaip metai atgal. Parduosiu jį už 
$375. Meldžiame atsišaukti tiktai ne
dėlioj. 2238 North Sawyer Ave., Ist 
apartment.

Jo

*

Furnished Rooms
Daukanto

yra

St.20

4380 Archer ir Kedzie

sve-

T

Tel Lafavttte 0455

PINIGAI

biznius: mainysiu ant mašinos 
mažo namo ar parduosiu už

Žiniai. Lie-
Kliubo me-

paveikslus 
sušelpimo 

Komitetas.

mokesčius j 
nut. rast.

REIKALINGA moteris indų plovė
ja, patyrusi.

4169 So. Halsted St.

po 
Nedė-

DELICATESSEN ir grosernė, $30Q,( 
ar geriausis pasiūlymas. Parduosiu tuo- 
jaus. Ant biznio gatvės, renda $35, 4 
kambariai, 4418 Wentworth Ąve.

PARDAVIMUI saldainių ir smulk
menų storas. Turiu parduoti iš prie
žasties, kad turitf du bizniu. Tarp 
trijų mokyklų. 1734 So. Union Avė. 

.... ...... o

IŠSIRENDUOJA apšildomas kamba
rys dėl vieno arba dviejų vaikinų. 

3213 Parnell Avė.
-------- O-----

Ofiso
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro.

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

RENDON apšildytas kambarys vy
rams arba apsivedusiai porai su ar be 
valgio. 852 W. 33 St. 1 lubos front. 

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

ROADAUSE parduosiu, mainysiu 
arba priimsiu partnerką, biznis geroj 
vietoj. 3908 W. 111 St. Telefonas 
Beverly 4626.

F. 
504

PARDAVIMUI grosernė visa arba 
pusė — vienai persunku varyti biznis. 
3417 So Union Avė.

KAMBARYS ant rendos su visais 
patogumais, su valgiu ar be valgio. 
3155 S. Halsted St. z

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

RENDON kambarys, šviesus ir ap
šildoma*. merginai arba vaikinui. 7?30 
So.' Washtenąw Avę.

• Business Service
BiznioPatarnaviman

PATENTAI, copyrighte — Bradi- 
mai visokios rųšies. 

B. PELECHOWICZ,
2300 W. Chicago Ave. Brunswick 7187

Bedarbiu

Rodys Jonas K. Milius

Pradžia 7:30 vai. vakaro
Įžanga' asmeniui 50c.

Paul M. Smith & Co.
REAL ĖST ATE

. LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui, 

lotus, farmas, biznius visokios rųiies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nU mortgage 
Ir parapinam 1 ir 2n<l mortgage leng
vomis lilygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas. 1

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
krautuvė Stetcher mašinos gerame sto
vyje, pigiai. 4534 S. California Ave.

Real Estate For Sale 
Namul-žemS Pardavimai

avė. ir 63 Street 
dar du lietuvius 
gatvekario suva- 
girtas automobi-

Jaunas, 16 m. gabus studen
tas, miręs Naujų Metų vaka
rą nuo sužeidimų, kai Dvvyer 
automobilis įvažiavo į būrį žmo
nių, laukusių gatvekario ant 
Western avė. ir 63 st. kampo.

Jis skubėjo namo iš mokyk
los, išlaikęs prizo ekzamenus.

IŠKILMINGAS
Balius ir Šokiai
Rengia Teisybės Mylėtojų Draugystė 

Nedėlioj, Sausio (January) 4 d., 1931 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 

' 3133 So. Halsted St.
Įžanga 50c. Pradžia 6:30 vai. vak.
Bus suteikta garbės dovanos nariams, kurie yra išbuvę 12 metų 

Draugystėj ir nėra sirgę.
Visuomenė yra nuoširdžiai kviečiama atsilankyti į viršminėtą pui- > <■ 

kiausios rūšies Balių, kur galėsit linksmai pasilinksminti ir pasišokti pridf 
geros lietuviškos muzikos ir porintieji likti Draugystės nariais gelėsite' ' 
įstoti dykai. KVIEČIA RENGIMO KOMISIJA.

Vakaras
SUSELPIMUI
Bus Rodomi Žingeidus 
Paveikslai iš Lietuvos

SUBATOJE,

Sausio-Jan. 10,1931
Mildos Svetainėje

3142 So. Halsted St.
(3 lubos)

Rengia
BEDARBIŲ ŠELPIMO KOMITETAS

. f

Schultzas .mirą tą pat naktį
11

Jonas, Schultz toje pačioj ne
laimėj sunkiai sužeistas, tuo
jau tapo nuvežtas į šv. Kry
žiaus ligoninę, kur tą pačią 
naktį mirė sulaukęs tik ligi 1

PILĖS
5 DIENŲ VAISTAI DYKAI 

Kenčiantieji nuo Pilės gali gauti ga
rantuotas pasekmes. Be peilio, be ope
racijos. Nelaukite iki jus sulauksite 
extra skausmų, kančių ir išlaidų. Atei
kite šiandie į S-M-S Health Institute, 
Dr. P. B. Schyman, Med. Dir., 1869 
N. Damen Avė., Chicago. Namai 
S-M-S — Herb — Nu — Tonic.

HELENOS SCHYMANSKIENĖS ŽO
LĖS TUKSTĄNČIUS IŠBYDO f

Pastebėtinas 5 dienų Namų Gydymą
si su Žolėmis dykai. Tūkstančiai, ku
rie sunkaii sirgo, dabar yra pasveikę po 
vartojimo šių; pąst^ėtinų žėlių gyduo
lių. Helena Srhtfrnanskienė, 1869 N. 
Damen Avė;, ar 208 W. Madison St., 
Chicago, pasiūlo jums 5 dienų Namų 
Gydymąsi su Žolėmis dykai. . Ateikite 
ir pamatykite ją, arba rašykite pažymė
dami savo ligą ir ji prisius jums $1.00 
bonką Toniko dėl,'kraujo, arba $1.50 
treatmentą spcialiip/Žolnį' Gyduolių Dy
kai. Pridėkite 25cį. apmokėjimui supa- 
kavimo ir persiUhtiriib. ’•

Namai S-M-S 'Hcrb Nu Tonic.

WTD A JL Jtvx>.

Lukšio Paveikslai
Hi. . i ■ f >'>

Senai visų laukiamieji Luk
šio paveikslai jau pradedami 
rodyti Chicagoj. Chicagieeiai 
pamatys didžialusias lietuvių is
torijoj iškilmes — Vytauto ju
biliejaus iškilmes. Bus parody
ta Marienburgo pilis, kurion 
kryžiokai buvo1 įkalinę” Vytau
tą ir iš kurios jam pavyko pa- 

’bėgti. Bus parodyta’ daug kito
kių nematytų įdomybių.

Maršrutas bus tokis: v
Sausio 4, 5 Gimimo Panelės 

šv. par. salėj, Marąuette Parke.
Sausio 6 Aušros Vartų par. 

salėj, West Sidėj. .
Sausio 7 .Šv. Mykolo par. sa

lėj, North Sidėj.
Sausio 11,12 Visų šventų par. 

salėj; Roselande,
Paveikslus rodys ir aiškins 

pats filmininkas
C, G. LUKŠIS.

Mėsa
Nuo galvijų kornais penėtų, nuo 1 ^6 

iki 2 metų sertiimo, parduosiu 
pigiai. y.

Atvažiuokit dvi arba daugiau šeimy
nų, nurodykit katrą gyvulį, o 

mes tuoj padarom.• z 1
Važiuokit Cicero' Ave., 147 St., 

Ridgeland Ave. iki 171 į ryuts 
> iki vietos.

Alex Uzemack
Tinley Park, III.

VAKARAS BEDARBIŲ 
SUSELPIMUI

Bus rodomi žingeidus paveikslai iš Lie
tuvos, Rodys Jonas K. Milius, suba- 
toje, sausio 10, 1931, Mildos svet., 
3 142 S. Halsted St. (3 lubos). Pra
džia 7:30 vai. vakare. Įžanga asmeniui 
50c, Maloniai kviečiame atsilankyti į 
šį vakarą, pamatyti gražius 
iš Lietuvos ir prisidėti prie 
bedarbių. Bedarbių Šelpimo

Help Wanted-A-Female
Darbininkių Reikia_______

REIKALAUJU geros merginos, kuri 
yra pabaigusi mokyklą, moka visus dar
bus namuose ir nori būt ant laukų. 
Mokestis sulig susitaikimo. Parašykit 
laišką arba patelefonuokit.

JOE. T. POŠKA.
Ogden U Lacey Rd., 

i Downers , Grove, III. 
Tel. Downers Grove 8014Y4

Bridgeportast. Simano
Draugija laikys metinį susirinkimą sek
madieny, sausio 4 d., 12 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet., 
3133 So. Halsted St. Nariai yra kvie
čiami būtinai dalyvauti, nes randasi 
svarbių reikalų svarstymui, taipgi bus 
raportas iš metinio peržiūrėjimo turto 
draugijos, kiekvienam draugui bus įdo
mu išgirsti apie draugijos stovį, taipgi 
privalote apsi/nokėti savo 
draugiją. P. Kiltis,

Keistučio Kliubo Nacių 
tuvių Keistučio Pašelpinio 
tinis susirinkimas yįyks nedėlioj, sausio 
4 d., lygiai 12 vai. pietų laiku, Liberty 
Grove svet., 4615 S. Mozart St. Visi 
nariai ir kurie nori prisirašyti prie Kliu- 
bo prašomi susirinkt paksirtu laiku. 
Gerbiami nariai; labai gerai padarys, jeigu 
jie skaitlingai dalyvaus šiame svarbiame 
susirinkime, rimtai svarstys visus klau
simus ir užsimokės savo šiems 1931 me
tams duokles. Anton J ūsas, rast.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ifiogzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikra 4lga ir jei aš apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSogzaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

valandos: nuo 10 ryto iki 1

Her Way/ of Love 
(“Jos būdas mylėti”) 

su ANNA ZESSARSKAYA, žvaigž
dė iš “The ViUage of Sin” 

Pagaminta Sovinko su Maskvos 
Dailės Vaidylomis 

C I N E M A 
Chicago Avė., 

į rytus nuo Micbigan Avė. 
Matinee kasdie 50c 

Vakarais, Sub. ir Ned. 75c. •

ATMINK SAVO 
NAUDAI, ' 

kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidą

Perkam Mortgežius ir, Bonus./ 
Skolinam pinigus ant Namq, 
Parduodam ir išmainom visokį turtg. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

Pardavimo Notarialiikus raitus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVAĘANTUOJAM SAVO

ATLIKTA DARBĄ.

TIKRA PROGA
Hudson Super Six vėliausio 1930 

modelio, 4 durų Sedanas. Aš esu pri
verstas paaukoti už casb. Karas yra 
tiek geras, kaip dieną išėjęs iš dirbtu
vės. Vartojau tik labai trumpą laiką. 
Turi šešis visiškai naujus balloon tai- 
rus, spot ligbt, snubbers, šildytoją, jis 
neturj net įbrėžimo ir yra visiškai kaip 
naujas. Kainavo man nesenai $1,850. 
Paaukosiu jį tiktai už $325. Atsišau
kite bile laiku nedėlioj. 223 1 North 
Kedzie Avė., Ist flat.

NEPAPRASTA PROGA
Našlė yra priversta paaukoti savo vė

liausio modelio Graham-Paige Sedaną, 
kuris nebuvo vartojamas per aštuonius 
mėnesius ir yra kaip dieną nupirktas; 4 
ratų brėkiai, geri balloon tairai ir ge
riausias motoras. Aš negaliu pati ka
ro draivinti ir man reikia pinigų. Pri
imsiu $2/5. 2538 North California
Ave., 1 flat.
________________ 1----------------------------------

STUDEBAKER “COMMANDER” 
SEDAN

Netekau darbo ir paaukosiu jį už 
cash. Karas yra praktiškai kaip nau
jas, nes aš vartojau jį tik septyriius mė
nesius ir išvažiavau tik kelis tūkstančius 
mylių. $275 paims jį. 3837 North 
Spaulding Ave., 2 flat.

'Business Chances
I”?-11-!- __ ___

PARSIDUODA bučernė ir grosernįė 
arba mainysiu, vieta išdirbta, vVta 
$4,000. Tel. dienomis Prospect 9208) 
vakarais po 7 vai. Republic 10110.

-------- O——

PARDAVIMUI saldainių ir gerų 
mokyklos reikmenų sankrova, sporto ir 
rašymo dalykų, smulkmenų ir žurnalų. 
Apleidžiu miestą, turi būti parduota 
prieš sausio 5 d., 2750 W. 63 St.

-------- O------r-

SUTĄUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais: 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodaJt GOVALIS. 

Boulevard 6620 Rea. Yarda 4401 
NORKUS & CO.

Perklaustom rakandus, pianas ir vi
sokius biznius, taipgi U miesto I 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St .
CHICAGO____________

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai 

DIDELis SUTAUPIMAS ANT
MEGZTŲ VILNONIŲ 

. SVETERIŲ
Storų it plonų, dėl vyrų» vaikų, mote
rų ir merginų. Mes parduodame 
megztinius sveterius už nuo 75% iki 
100%, sutaupimą. Megztos vilnonės 
kojinės dėl vyrų ir moterų. Seni 
tenai sutaisomi.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

SELEMONAVIČIA, savininkas 
W. 33rd St., arti Normai Ave.

Tel. Victory 3486 
Atdara kasdie ir vakarais.

Financial
Finansai-Paskolou ___

RESTAURANTAS PARSIDUODA 

geroj vietoj, biznis išdirbtas per ke
lis metus, priežastis pardavimo — tu
riu du 
ar ant 
casb.

SK0LINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 ’ila $300 

Po valstijos priežiūra

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
, TeL; Grovehill 1038

Mm akolinam nuo $50 iki $800 
Neimam komiso 

Nuoiimtb mokamas ant neiimokSto* 
sumos 

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priefiura 
3804 S. Kedzie Ave.

PUIKI PROGA
Parsiduoda 2 akrai žemės, labai ge

roj vietoj, prie 79 ir Archer Ave. Tin
kama vieta dėl viltų arba daržovių fir
mos. Geri keliai, mokyklos: elektra, 
gasas įvestas, gatvekariai; apie pusė my
lios nuo Lietuvių Tautiškų kapinių. 
Užtektinai pragyvent darbščiam žmo
gui su maža ieimina, užlaikant daržo
vių farmą. Parduosiu pigiai, arba mai
nysiu ant mažo namo, loto a‘r ko kito. 

JUOZAS VILIMAS.
4556 So. Rockwell St.

Virgiaia 2054




