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riuos manoma, kad jie taip pat 
yra nebegyvi.

Sprogimo metu kasyklose dir
bo apie penkiasdešimt darbi
ninkų. Dauguma jų išliko svei-

Kaltina Maskva dėl 
neramaus angliaka
sių streiko Vokietijoj

UŽPALIAI 
giamas statyti per šventąją ge-. 
ležbetono tiltas. Atrodo stip
rus, platus. Ilgam jis patarnaus 
žmonėms. < , • 4 • .

Ledas nunešė jūron 
50 rusų žvejų

MANILA, Filipinai, sausio 6. 
—- Paskiausiais pranešimais, 
per šiautusią praeitą šeštadienį 
baisią audrą Filipinų salose žu? 
vo daugiau kaip dvidešimt as
menų. Daugelio kitų dar pasi- 
genetama. Kamotes sala beveik 
visai sųnaikįnta. Kiekvienas na
mas ten sugriautas.

Masiniai inžinierių

10 Italijos armijos 
hidroplanų atskrido 

į Braziliją

Ieškojo brangenybių 
stačiatikių koply

tėlėje

Didžiojo karo graanta 
užmušė motiną ir dve- 

. jetą vaikų

Baigia statyti tiltą per 
Šventąją ;

Du ispanų armijos avia 
toriai užsimušė

BOSTON, Mass., sausio 6.— 
-Meras James Curley savo me
tiniame pranešime miesto tary
bai ragina, kad taryba rimtai 
apsvarstytų priemones įvesti 
1932 metais penkių dienų dar
bo savaitę visiems miesto dar
bininkams ir tarnautojams. '

Pašalino iš vietų ke 
turis pašto skyrių 

viršininkus

Bostono burmistras 
už 5-ių dienų dar

bo savaitę

Išskridusios iš Italijos dvylikos 
lėk tu vii eskadros, du buvo 
priversti nusileisti vandenyne

MariKmpoleje beveik nėra to
kios šeimos, kurioje butų kas 
nors nesirgęs gripu. Dar ir da
bar Vis būna naujų susirgimų.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
sausio 6. — Opuzenos, miestely 
vienas gyventojas per ilgus mev 
tus laikė namie granatą, kaip 
didžiojo karo atminimą, šianr 
die ta granata sprogo ir užmu
šė du vaiku h* jų motiną. Mo* 
teriškės vyras ir vaikų tėvas 
iš išgąsčio krito negyvas.

Gruodžio 8 d., naktų, nešino; 
mi piktadariai išmušė Kretin
gos stačiatikių koplytėlės lan
gą, per jį įlindo j koplytėlę, at
plėšė ten buvusią spintelę ir iš
vartė koplytėlėje buvusius daik
tus, matyt ieškojo brangeny
bių. Iš koplytėles nieko nepa
imta. .

Gruodžio 12 die- 
vyko Voldemaro

ASTRACHANĖ, Pietų Rusi
ja, sausio 6. — Atskilusi nuo 
kranto milžiniška ledo lytis nu
nešė į Kaspijos jurą penkias
dešimt žvejų ir daug arklių.' 
Jų gelbėti pasiųsta laivai ir 
aeroplanai. '

VIENA, Austrija, sausio 6. 
— Policija suėmė čia pabėgu
sį vengrų komunistų lyderį, Jo- 
sefą ,Rėvai,; buvusį komunistų 
laikraščio redaktorių. Kartu bu
vo suimti dar keturiolika kitų 
asmenų, kaltinamų dėl bolše
vikiškos darbuotės.

Suimtas Rėvai buvo žinomo 
I

vengrų komunistų vado, Belą 
Kūno, draugas.

Jugoslavų tremtiniai 
akmenimis bombar
davo pasiuntinybę

VARŠUVA, sausio 6.—Tatrų 
kalnuose užsimušė Varšuvos 
universiteto profesorius Jan 
Krammer. Jis paslydo ant šlai
to ledų ir nukrito 200 metrų 
stačion pakalnėn.

šiems mėnesiams sunkiųjų dąr- 
bų kalėjimo. Jis buvo suimtas 
už( kurstoįrią kalbą.

LONDONAS, sausio 6. — 
Miss Amy Johnson, britų la
kūnė, telefonu (iš Varšuvos pra
nešė, kad ji tur-but mesianti 
savo skridimą per Sibiro tyru
lius į Peipingą, Kinuose.

Vakar ji savo aeroplaną su
kūlė, nusileisdama žemėn neto
li nuo Varšuvos.

čekos agentai” areštavo mie 
•v stelio komisarą ir jo drau 

gus ir išsivežę pakorė

^VARŠUVA, sausio 6.—Pra
neša, kad į Kamencvo mieste
lį, Baltgudijoje, netoli nuo Len
kijos sienos, atvyko “slaptosios 
sovietų policijos agentų” būrys 
ir suėmė vietos komisarą ir ke
letą kitų sovietų valdininkų. 
Suimtuosius jie išsivežė Bori
sovo linkui. <■.

Ant rytojaus to miestelio gy
ventojai ra^o netoliese komi
sarą ir jo draugus pakartus 
ant medžio šakų.

Tariami “slaptosios policijos 
agentai” buvo, iš tikrųjų, ko
vojančios su bolševikais balt- 
gudžių organizacijos nariai,

suėmimai ir nusizu 
dymai sovietijoje

Shipping kompanija 
. J., praneša, kad 
reikės apie 3,000 

laivų statymo dar-

Gruodžio 7 d. Raseinių aps. 
Kražių v. Bublelių k. Antosei 
Aleksandravičiūtei pilant žiba
lą j lempą, užsidegė žibalas, o 
nuo žibalo užsidegė jos tėvo 
Jeronimo ir brolio' Prano rūbai. 
Tėvas apdegęs mirė. Autose 
ir Pranas mažiau apdegė ir nu
gabenti į Kražius pas gydytoją.

užsidegusio ži- 
Aleksandravičių 
visu turtu 120,-
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Be to, nuo 
balo sudegė, 
gyv. namas su 
000 vertės.

Vyriausybe suėmė slapta 'ko
munikatą, raginantį vokiečių 
komunistus “naudotis ekono
miniu krizių”

SURATAS, Indija, sausio 6. 
— Ramdas Gandhi, indų na
cionalistų vado Mahatmos Gan;

CHARLOTTE, N/ C., sausio 
6. — North C^rolinoje ir Vir
ginijoj vakar siautė tornadas, 
padalydamas didelės žalos trU 
jose kauntėše. Keletas farmų 
trobų sugriauta arba apdrasky
tą. Kiek žinoma* šeši asmenys 
buvo užmušti, jų tarpe vienas 
baltas ir šeši negrai.

NEW YC^KAS, sausio 6.— 
pia tapo suimtas kepyklos sa
vininkas Frederick Reiling, 40 
metų amžiaus, kaltinamas nu
žudymu savo podukros,) Doris 
Reiling, 18 metų mergaitės.

Jos kūnas buvo rastas bai
siai sudaužytas kepykloje, kui 
ji dirbo. Suimtasis Reiling pri
sipažino, kad užmušęs podukrą 
geležine kede.

Susekta, kad savo vietas jie bu
vo pirkę iš vieno Indianos 
kongresmano Washingtone

MELILA, Ispanų Moroka, 
sausio 6. — Du ispanų armi
joj lakūnai, Fernando , Garcia 
Esteban ir Miguel Xifre, užsi
mušė, jų aeroplanui nukritus čia 
iš 600 pėdų augštumos.

JAUNAS, 
ną Plungėj 
teismas.

Voldemaras iš Platelių į Plun
gę teisman atvažiavo autobusu.

Voldemaras atvažiavo labai 
gerai nusiteikęs, linksmas.

Iš autobuso išlipęs jis nu
siskubino į teismo raštinę savo 
bylos studijuoti. Su Voldema
ru kartu tą pačią bylą studija
vo ir vid. reik. min. juriskon
sultas ir tai bylai vesti jos įga
liotinis Jakpbas.

Bet dėl formalių įgaliojimo 
aplinkybių, Voldemarui pra
šant, byla atidėta.

Iš* teismo Voldemaras nubė
go tiesiog į kirpyklą. Mat, jis 
buvo nesiskutęs ir nesikirpęs. 
Jis apaugęs plaukais. Bet barz
da reta.

Bėgant Voldemarui į kir
pyklą, su juo gavo trumpai pa
kalbėti laikraštininkai, kūne 
buvo nuvykę iš Kauno į Plun
gę, kaip liudytojai.

Laikraštininkai klausė Vol
demarą, 1/aip jis manąs apie 
vokiečių keliamą revizionizmą; 
ar ta šienų revizija Lietuvą pa
liestų ?

Voldemaras atsako, kad Lie
tuva su Vokietija turi sienų 
sutartį ir vokiečių keliamas re- 
vizionizmas Lietuvos neliestų.

Del ' Klaipėdos Voldemaras 
pareiškė, kad jis su štrezema- 
ųų JjuVęs sudaręs džentclmeii- 
agreman ąutartj, kuria einant 
Vokietija Tautų sąjungoj iškel
ti arba palaikyti skundą "prieš 
Lietuvą gali tik iš anksto su 
Lietuva susitarus.

Zauniaus Susitarimo su Kur- 
cium Ženevoj įvertinti negalįs, 
nes nežinąs smulkmenų.

Į Lietuvių santykius su Len
kais 
reikia žiūrėti realiai, o ne ma
tyti tik tą, ką, nori matyli. Aš 
daviau Pilsudskiui ranką, — 
tęsia Voldemaras, —- ir sakiau 
“taika”, bet jau tada numa
čiau, kad su Lenkais vis tiek 
negalima bus susiderėti, nors 
ir laiką, deryboms buvau pa
skyręs.

VIENA, Austrija, sausio 6. 
— Jugoslavų tremtiniai ir jų 
simpatizuotojai vakar vakarą, 
antromis metinėmis Jugoslavi
jos karaliaus Aleksandro dik
tatūros sukaktuvėmis, surengė 
čia demonstraciją ir akmeni
mis bombardavo savo krašto 
pasiuntinybę. Pasiuntinybės lan
gai buvo išdaužyti. Policija de
monstrantus išsklaidė ir keletą 
asmenų suėmė.

VVASIIINGTONAS, sausio, 6. 
— Pašto departamentas paša
lino iš vietų keturis pašto sky
rių viršininkus Indianos valsti
jos pirmame distrikte, kadan
gi buvo susekta, kad savo vie
ptas jie buvo pirkę įš vieno kon
gresmano Washingtone.

Pašalinti yra: Otto Weilbren- 
ner, Mount Vernone; Wm. Da- 
visson, Pctersburgc; McKinley 
Aires, Chrisney, ir Mrs. Hclen 
Roetzel, Boonvillėj.

Pašto departamentas kol-kas 
neskelbia vardo kongresmano, 
kuris pardavinėjo vietas pašti
ninkams. Pirmam Indianos dis- 
triktui atstovavo kongresmanas 
Harry E. Rowbottom, rcpubli- 
konas, kuris tačiau pastarai
siais rinkimais nebebuvo iš
rinktas.

BECKLEY, W. Va., sausio 
6. Keturi angliakasiai buvo 
užmušti įvykus šiandie sprogi
mui Raleigh Wyoming Coal 
Mining kompanijos Glen Rogets 
kasyklose. Kitų keturių anglia
kasių dar pasigendama.

Gelbėtojų kuopa keturių, už
muštų darbininkų kunus sura
do ir išgabeno į paviršių. Ieš
koma likusių keturių, apie ku-

JNAJLAJLAo, Brazilija, sausio 
6. — Perskridę Atlanto vande
nyną iš Afrikos,, šiandie į čia 
atlėkė dešimt Italijos karo hi
droplanų. šeši jų atlėkė į Na- 
talą kaip 4:10 popiet, o kiti 
keturi — dvidešimt penkias mi
nutes vėliau;*'Du * hidroplanai, 
— viso, jų išskrido iš Italijos 
dvylika, motorams sugedus, 
buvo priversti nusileisti van
denyne. Vieną jų paėmė gar
laivis Antonio <>Mosti, antrojo 
įgulą išgriebė artimiausias krei
seris apie 475 mylias į žiemių 
rytus nuo Natalo.

•Visai tai oro eskadrai vado
vauja Italijos aviacijos minis- 
teris Italo Balbo. Iš Italijos ji 
išskrido gruodžio 17 dieną. Iš 
Natalo hidroplanai skris į Rio 
de Janeiro, o iš ten gal būt į 
Buenos . Airesą.

Maskvos komunistų organas 
Pravda įdėjo straipsnį, kuriuo 
piktai puolamas garsus visame 
pasauly rusų dainininkas Fio
doras šaliaįpinas. Laikraštis 
maišo jį su purvais, išvadinda
mas “šarlatanu”, “niekšu”, 
“sukčium” ir panašiais žod
žiais.

Tokio puolimo priežastis- yra 
ta, kad šaliapinas pareikalavo 
užmokesnio už savo memuarus, 
kuriuos Gosizdatas (sovietų 
valdžios leidykla), sako, vog
tinai išleido.

Didelė Pažaislio vais- Voldemaro byla ati 
čiaus valdybos bylaSpaudęs pranešimais, įvairių 

geležinkelių linijų .dirbtuvės, 
kur darbąi buvo ilgesnį ar trum
pesni laiką sustoję, dabar vėl 
pradeda dirbti.

Taip, New York Central ge
ležinkelio dirbtuvės Ęast Buf- 
falo ir Depevv priėmė vėl į dar
bą 1,000 darbininkų. Missouri- 
Pacific ir Missouri-Karisas-Tex- 
as dirbtuvės priėmė -2,400 dar
bininkų. Southern Pacific — 
850. Norfolk & Western — 2,- 
800. Gulf, Colorado & Santa* 
Fe šapos — 200. Monon Lines 
priėmė apie 800 darbininkų, 
bet dirbs tik dali laiko. Rock 
Island dirbtuvės ketina šį mė
nesį priimti apie 2,500 darbi
ninkų.
3,000 darbininkų laivų statymo7 

darbams

Didėjąs debesiuotumas ir tru
putį šilčiau; vakarop gali būt 
lietaus ar sniego; lengvi ir vi
dutiniai pietų rytų vėjai.

VMcar temperatūra įvairavo 
tarp 34° ir 31° F.

šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 4:34. Mėnuo teka 8:07 

^vakaro.

Kari 
Severing, Prūsijos vidaus rei
kalų ministeris, vakar vakarą 
kalbėdamas per radio pasakė, 
kad angliakasių streiko situa
cija Reino krašte esanti pilnoj 
policijos kontrolėj. Jis įspėjo, 
kad komunistai, Maskvos dik
tuojami, bando sukurstyti Vo
kietijoje visuotinį streiką.

Ministeris Severing perskaitė 
ištraukų iš perimto slapto ko
munistų komunikato, kuriui) 
Ruhro vadams įsakoihft 'išnau
doti sunkią ekonominę .paelėtį 
ne tik Ruhro krašte, bet vi
suose didžiuliuose Vokietijos 
pramonės centruose.

Streikininkai grįžta at- 
t gal į kasyklas
Streiko banga Ruhro anglies 

kasyklose atslūgo ir vakar pu
sė streikavusių angliakasių jau 
grįžo atgal į kasyklas.

Bochume policija padarė kra
tų ir suėmė daugiau kaip šim
tą komunistų agitatorių kur
stytojų. Marle bedarbių minia 
atakavo policiją akmenimis ir 
buteliais. Aštuoniasdešimt sep
tyni asmenys buvo suimti. 
Muštynių tarp bedarbių ir dar
bininkų įvyko Bottrope.

Šiandie prasidės nauja 
arbitražo konferencija

f Dortmundą atvyko Vokie
tijos darbo ministeris šteger- 
valdas, kuris nori pasitarti su 
samdytojų ir darbininkų atsto
vais dar prieš prasidėsiant tre
čiadienį (šiandie) naujai arbi
tražo konferencijai.

West Virginijos kasyklų de
partamento viršininkas Lambie 
sako, kad Glen ' Rogers kasyk
los esą “be galo gazingos”, bet 
nuo ekspliozijų esą “apsaugo
tos” uolos dulkėmis.

BERLYNAS, sausio 6. — Ru-> 
sų socialdemokratų partijos or
gano Socialističesky Viestnik 
korespondentas Rusijoje prane
ša apie naujus skaitmeningus 
sovietijoje suėmimus ir nusi
žudymus inžinierių ir šiaip in
teligentijos tarpe.

Maskvoje tapo suimtas inži
nierius S. Veicmanas (brolis 
garsaus sionistų vado, D-ro 
Veicmano), ir buvęs sovietų 
valstybės patiko direktorius 
Robkovas.

Inžinierius šein, buvęs vie-, 
nas svarbiausių liudininkų gar
sioje prof. Ramzino ir kitų in
žinierių byloje, kalėjime pasi
korė.

Inžinierius Klark. nusižudė 
Maskvoje, šokęs žemyn iš ket
virto trobesio augšto.

Sovietų gurno trusto direk
torius, inžinierius Lisicinas, nu
sižudė kartu su savo žmona. 
Klarkas ir Lisicinas paliko laiš
kelius, kuriuose jie sako, kad 
geriau patiems pasidaryti galą, 
ne kad būti čekistų kankina
miems ir pagaliau paskerstiems.

įpuola šaliapiną x

‘ KAUNAS. — 1926 m. liepos 
22-27 dieną Savivaldybių depar
tamento revizorius padarė Pa
žaislio valsčiaus valdyboj revi
ziją ir rado daugybę nusižen
gimų, kurių tarpe ir šiuos:

A. Ambrazevičiaus vekseliai 
2,500 lit. neišpirkti guli kasoje 
nuo 1924 m. Tiltui skirtos me
džiagos 8 ktm. nurašyta kaipo 
išaikvola namų statybai, bet 
namų statybai sunaudota apie 
2 ktm., o 6 ktm. medžiagos žu
vo. Skirstant mokesnius namų 
statybai neprisilaikyta lygybes. 
Neprašalinti 1^25 m. II. 18 d. 
Valstyb. Kontrol. pastebėti tru
kumai ir byla tyčia užlaikoma 
valsčiaus valdyboje. Gautos iš 
Miškų d-to už kelių taisymą 
6,960 lit. viršaitis Majauskas 
išaikvojo namų statybai. Gau
damas iš Ap. vald. pinigus, 
viršaitis ne tuojaus įnešdavo 
kason, bet laikydavo pas / save, 
o išvažiuodamas palikdavo ne 
kasoj, bet pas pašalinį asmenį 
A. Ambrazevičių. Revizijos 
kom. pirm. Ambrazevičius ne
teisėtai pritarė sutarčiai su Li
li i ovu “saikai” . įrengti.

Laužant V. Tarybos nutari
mus viršaitis ūkio budu namų 
statybą vedė savo atsakomybe 
ir išleido daugiau lėšų, negu pa
tikrinimo komisijos buvo numa
tyta, būtent: virš 6,000 litų ir 

I darbo neužbaigė.
Revizijos kom. pirm. Ambra* 

zevičius per vieną dieną sufa
brikavo namų statymo apyskai
tą revizijos laike (25. VII) ir 
nurodė gavimą medžiagos, kuri 
nebuvo gauta ir neįrašydamas 
tikrų išlaidų.

Apskrities technikas Viš- 
.niauskas užkviestas patikrinti 
26.VII sunaudotą medžiagą, ap
skaičiavimo išvadas davė ne 
sulig tikrų davinių, bet kaip 
valsčiaus valdyba norėjo^ — 
(vieton 2 ktm. priskaitė 8 ktm.) 
ir priskaitė daugiau medžiagos, 
negu buvo įdėta.

Viršaitis Majauskas 15 lap
kričio sutartimi pardavė lent
pjūvei Levino ir Gelermano dar 
negautą miško medžiagą: šioj 
sutarty suklastotos datos; me
džiagos gautu tik už 900,13 — 
ix* visa medžiaga gauta, nors 
ir visa pakvituota.

- Prie rangovo Liniovo dirbu
siems darbininkams liko nesu
mokėta 940 litų, nors jiems bu
vo užtikrinta, kad pinigai ne
žus ir t.t.

Visa tai kažkokiu bildu bu
vo užtikrinta, bet dabar grupė 
Pažaislio vai. piliečių kreipėsi j 
Kauno apygardos teismo vals
tybės gynėja, kuris peržiurėjo 
revizijos aktą ir duomenis apie 
papildomą nusikalstamąją nie- 
džiagą, davė bylai eigą.

[Atlantic and Pacific, Photo]

Britų lordas Willingdon,- Kanados general-gubernatorius 
bar skiriamas Indijos vicekaralium, ir jo žmona.

NEW YORKAS, sausio 6 
Federal 
Kearney, N 
jai tuojau 
darbininkų 
barns.

Audėjų
• STOKHOLMAS, Švedija, sau

sio 6. — Del to, kad tekstilės 
įmonių savininkai paskelbė^ jo- 
gei nuo Gausio 12 dienos dar
bininkų algos bus apkarpytos, 
tekstilės darbininkų sąjunga, 
kuriai priklauso 32 tūkstančiai 
tos pramonės darbininkų, pa
skelbė visuotinį tekstilininkų 
streiką. Streikas turės prasidė
ti sausjo 12 dieną.
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Plymouth, Pa.
Iš Kapinių Bendrovės 

susirinkimo

Gruodžio,28 d., 2 vai. po pie
tų, 40 Terry Str., įvyko Lietu
vių Tautiškų Kapinių Bendro
vės metinis shsirinkimas.

Nors metinis susirinkimas 
buvo, bet valdyba neturėjo pri
rengus pilno raporto. Bet ir iš 
nepilno valdybos raporto pasi
rodė, kad L.T.K.B. gerai gy
vuoja.

Nežiūrint į tai, • kad tokie 
baisi bedarbė siaučia, visgi ta
po parduota keletas lotų. Pa
laidota. 1930 m. 21 ypata. In- 
eigų padaryta viršaus $1000. 
Išmokėta už darbą ant kapinių 
per vasarą, duobkasiams, sko
los atmokėta $100.00 ir kito
kios smulkios išlaidos sudaro 
viso viršaus $500.00.
Pinigų sulig 1 d. sausio, 1931 
m., lieka pas iždininką $464.86.

L.T.K.B* su«sirinkimai buvo 
laikomi per praeitus ‘metus kas 
trys mėnesiai, bet šiemet nu
tarta laikyti kas mėnesį, -;-kož- 
no mėnesio paskutinį nedčldie- 
nį 2 vai. po pietų aukščiau mi
nėto j svetainj.

Valdyba išrinkta aklamacijos 
budu: pirm. J. Bagdžiunas, vi- 
ce-pirm. J. Kulponas, prot. sek. 
J. Statkevičia, fin. sek. C. Kas- 

/ peras, iždininku K. Rendarci- 
kas, iždo globėjas K. Cicelaus- 
kas ir Aug. Stravinskas.

Sekantis susirinkimas įvyks 
sausio 25 d.,—bus išduotas pil
nas raportas, kas nuveikta per 
praeitus metus.

‘ —St. Žukauskas.

Hf > rįįM.į.
. . , r

kata, • gražiam tikslui,\ steigi
mui lietuvių tautai paminklo 
miesto parke, kur tas pamink
las stovės per gentkarčių ge'nt- 
kartes.

Darželio atidarymas ruošia
ma ateinantį pavasarį.

Prašome visuomenes paremti 
šį perstatymą sausio 18 dieną. 

—Liėt. Kult. Darželio Vald.

darvey, III.
Susikūrė Bedarbiams Šelpti 

Komitetas

CIeveland, Ohio
Miesto Teatre lietuviškas 

perstatymas

Plačiai Amerikos lietuvių;’y h 
sucmenei žingeidi! bus patirti 
«pie vieną dalyką kas veikiama 
tarp Clevelando lietuvių, ko nė
jusi turbut niekur kitur pasau
lyje. Kaip keletui kitų tautų 
taip ir lietuviams miestas davė 
apie du akru žemės viename 
parke, vadinamam Rockefeller 
Park, įsteigimui Lietuviško 
Darželio. Sudėjus visų tautų 
darželius, tas bus dideliu pa
gražinimu visam miestui. Par
ką miestui padovanojo pats 
Rockefeller.

Lietuviai katalikai ir tauti
ninkai tuoj sudarė ^komitetą, 
visos draugijos atsiuntė atsto
vus ir sutvėrė Lietuvių Kultū
rinio Darželio Sąjungą. Ta Są
junga kelia fondą Darželio iš
puošimui, pargabenimui papuo
šalų, gelių, medžių kokių čia 
nėra. Darbą atlieka paties 
miesto darbininkai, tik reikia 
paduoti medegą.

Darželio fondas jau yra apie 
$600 didumo.

SLA. 289 kuopos susirinki
me, laikytame sausio 2 d. šie
met, apsVarsČius einančius or
ganizacijos reikalus, pirminin
kas pakėlė klausimą apie be
darbių padėtį ir ant vietos bu-, 
vo duotas įnešimas ir išrinktas 
Komitetas iš dviejų ypatų, A. 
L. Skirmonto ir A. A. Ambuto, 
ir čia pat suaukauta iš kuopos 
iždo $5.00 ir nariai sudėjo se
kamai

A. L. Skirmonuis $1.00; A. 
Ambutas 50c.; V. čeponienė 
50c; A5 Mikšys 50c.; T. S.Rut- 

* kauskas 50c.; Kl. šilinckis 50 
c.; A. Lemežis 25 c.—viso su
sidarė $8.75, tai jau pradžią 
turime.

Komiteto užduotis pirmiau
sia atsikreipt į vietines drau
gijas kaip tai Šv. Onos drg., 
ir Harvey Lietuvių Amerikos 
Kliubą," kad bendrai sudarius 
komitetą ir pirmiausia apžiūrė
ti vietinius bedarbius, jei tokių 
rastųsi.

Tai, gerbiamieji, lietuviai ir 
lietuvaitės, stokim į darbą, pa- 
sirodykim, kad mes atjaučiam 
savo, tautiečius bedarbei išti
kus, tai gi gal kaikurie turite 
atliekamų drabužių, be skirtu
mo kaip vyriškų taip moteriškų 
ir vaikų. Bus'visokį reikalin
gi, priduokite komitetui, o ko
mitetas perduos ten, kur bus 
reikalinga.

Apie tolimesnį komiteto vei
kimą bus pranešta yėliau, kada 
komitetas susitvarkys.

/ —A. L. Skirniontas,
Bedarbių -šešlpimo Komitetas, 

15723 Lathrop Avė., 
^Harvey, III.

IM# Trečio- 
jiKoitferemija
U t !■»— .... I.

šių 1930 mėti) gruodžio mėn. 
15-16 dieną/ Berlyne įvyko Lie
tuvos Socialdemokratų Oi’gaita 
zacijos Užsieny , Trečioji Kon
ferencija, kurios su nekantru
mu laukė visa socialdemokra- 
tinę emigracija, kadx aptarus 
gyvenimo pastatytus klausi
mus.

Konferencijoj su sprendžia
mu balsu dalyvavo atstovai iš 
Rygos, Vilniaus, Gardino, Lo- 
džės, Sosnovico, Karaliaučiaus, 
Gerdaunes, Berlino ir kitų viė- 
tų. Konferenciją atidarius 
sveikino ją Socialistinio Darbi
ninkų'Internacionalo vardu drg. 
Krispynas (Crispien), Savo 
kalboj jis linkėjo konferencijai 
geriausių pasekmių darbe ii’ iš
tvermės kovoj su Lietuvos fa
šistais. Po pasveikinimų skai-

NAUJIIS^OS, Chlc&gd, III. v
——.......r................. ' '■■■ n..I ,.!■

Melitą
tų ėmigr. organiz.aeijbs ‘kotait^- 
to tiaras ■•di‘gi''W^^vičiuš te
moj—PrieŠfdŽi^tinį kova tarp
tautinėj plotmėj. Refcrentaš 
savo kalboj ^ėstė visą eilę 
sąlygų, ktiHoie tenka. dabartį 
niu metu ’ pafį^yenti Europos 
demokratijai ^besigrumiant su 
fašizmu ir pabrėžė, kad iš' dau
gelio prietaohįų yra. pasėkmin- 
ginusi priemonė- 'kovoj sir fa-

'' Ktaiferencl ją apšv^ščius 
dtaigybę Iclaų'^itaų i4» išširtakus 
vadovybę-kotaitėtą,' išsiškirštė 
kupina rėvolifenįis' dVasiOs ir 
phsiryžimo pa^įti/^yisotais iŠgd- 

Iftatažiai 
phšiliuošuoti i f fašistų jtmgo.

Vikdomąjin > Kotaitetan iš
rinkta šie d^.: BrifaČa, Pa
plauskas, AiįčįylčiUs, Mintas, 
Januškis, Kašįį 
kds.—Kapšas. 'į 
... -.......  1 t iįi.r^itii ’ hz

'Vi -
ir Kaunėc-

.■ ■ ’-'t. . .

ĮVAIRIOS ŽINIOS Iš KLAIPĖDOS
PADANGES j

______________________ ■ - ----- ' 'i

"BeiucHv xc7ux

Darželio namini vakaris
Kitas ypatingas dalykas atsi

tiko, tai toks. Vietinis didžiau
sias Ohio valstijoje dienraštis 

■“CIeveland Plain Dealer” su
manė rengti Tautų Vakai’us. 
Miesto auditorijos mažąjį teat
rą paėmė visai žiemai (jau da
bar tas eina antra ^iema) ir 
kas sekmadienis duoda kožnai 

. tautai pastatyti savo tautišką 
veikalą su savais artistais. 
Dienraštis apmoka lėšas pats, 
net ir tikietus duoda (tik kos
tiumus ne), o visos ineigos ei
na tai grupei, kuri veikalą sta
to.

Lietuviai statė savo veikalą 
pernai, ir šiemet sausio 18 d. 
(sekmadienį) stato ^Galiūnas”, 

• K. S. 'Karpavičiaus dramą, iš 
gilios Lietuvių senovės, iš kovų 
su taip vadinamais žmogėdžiais. 
Vakarą ruošia ta pati Darže
lio Sąjunga ir pelnas skiriamas 
Darželiui. Kuomet kitų ttaitų- 
grupt's pelną sunaudoja sau, 
Lietuviai naudoja Visuomeniš-

Rašo A. KabArdiri'as

Visame pasaulyj pavasario 
sulaukusi žmonės aria, sėja, o 
per vasarą augina javus. Ru- 

aukę, jie nuvalo lau- 
džiaugiasi savo darbo 

bildu jie patys ir 
■ aprūpina -maistu, 

rudens 
maistas 

reikalingas.

Miami, Fla.
Iš pp. Bačiūnų keliones

P-as J. J. Bačiuilas, Tabor 
Farm savininkas, rašo vienam 
“naujieniečiai” iš Miami, Fla. 
savo atostogų kelionės įspū
džius.

P-ai Bačiūnai apleido Tabor 
Farm, Mich., apie dvi savaiti 
atgal automobiliu. Per tą laiką 
jie jau toli nuvažiavo ir nema
žai gražių vietų aplankė. Tarp 
kita ko p. J. Bačiunas rašo: 
Dar pakol kas vis blaškomės 
po margąją pietų šalį. Buvome 
Havana, Kuboj, penkias dienas. 
Iš ten grįždami sustojome Key 
West., Fla. Dabar vėl Miami, 
Fla.* Rytoj manome traukti į 
vakarinę dalį Floridos. Dar vis 
nenusistovėjome. Po sausio 7 
d.' š. m. manome kur ners nu
tūpti. Pranešiu ‘ vėliau.

Savo laiške p. Bačiunas pa
rašė apie įdomią žuvavimo par- 
ty 40 pėdų motoriniu laivu. 
P-nia Bačiunienė ir jų draugas 
žuvis gaudė, o p. Bačiunas--' 
marių ožius. Mat, buvo aud
ringa jura ir jų valtį bangos 
pusėtinai supo. Atlarttiko van
denyne prie Key Wcst, yra pu
sėtinai daug ir didėlių ' Žilvų. 
Bačiūnų partija tik keletą vai 
landų žuvavo, bet pagavo pusė- 
tinhi žuvies-—kėlėtą' žuvų sfiga- 
vę po 2fr#30 svarų, vadinamų 
barakut, griper ir kitokių.

Oras apie Matai, Fla. yra vė'H 
sus ir didėli vėjai. Maudytis 
pėr šalta. * . .

P-ai Bačiūnai • siunčia labų 
dienų MN»-hja” Stabdį ii* Visiem^ 
savo draug^tas.^Ris.

gėrimų yra linkę. Na, o gedi
mai Lietuvoj yra iVrffeetinai 
brangus. Visi didieji alaUs Pra
varai turi sudarę sindikatą, ku
ris ir nustato kainas. Valdžia 
turėtų ką nors daryti, kad tas 
sindikatas arba truštas taip

daugelis begėdiškai žmones neišnaudotų, 
visiems Visokie alaus gamintojai Erigel- 

nlanai važinėja po Paryžių ir 
be atodairos leidžia iš Lietuvos

kus ir 
vaisiais. Tuo 
savo šeimas 
Ir paprastai 
lankia, nes 
vienodai yra

Klaipėdos krašte, pernai vis
kas gerai užaugo. Vasarą oras piliečių išplėštus pinigus. Kuo- 
pasčliams, šakniavaisiams ir so- met 
dams buvo gana palankus. 
Ačiū tam, žmonės susilaukė ga
na gero derliaus. O kadangi 
viskas gėrai užaugo, tai pro
duktai Lietuvoj pusėtinai atpi
go. Biėdnuomenei, žinoma, tai 
išeina į gerą ir ji yra patenkin
ta. Visai kitoks reikalas yra su 
ūkininkais. Atrodo, kad geru 
derlium jie nelabai tesidžiau
gia. Grudų kainos yra laba: pi
gios, — turi«pusdykiai/ viską 
parduoti.

Parduoti savo produktus ūki
ninkai turi pigiai, o kai terika 
kas nors iš miesto pirkti, tai 
reikia mokėti brangiai, štai kai 
kurių ūkio produktų kainos. 
Rugių centneriui reikia mokėti 
11, litų, miežių 12 litų, avižų 10 
litų. Kitų produktų kainos to
kios: už sviesto svarą moka
ma iki 3 litų, grietinės litras 
nuo 2 iki 2.60 litų; obuolių lit
ras pusantro lito ir t. t. Pagal 
statistikos biuro apskaičiavimą; 
Klaipėdoj vienas žmogus gali 
neblogai pragyventi už 113 li
tų ir 73 centus; gi šeimynai iš 
penkių asmenų pragyvenimas 
atsieina 258 litus 86 centai.

- Darbai Klaipėdoj per visą 
vasarą ėjo gaiųi gerai. Išdar
bių beveik visai .nebuvo. Ne
dirbo tik kokie seneliai, senutės 
ir paliegėliai' žodžiu, nedirbo 
tik tie, kurie negalėjo arba' ne
norėjo dirbti. Kai laukų darbai 
pašibaigė, tai darbininkai pra
dėjo grįžti į miestą. Ir miestas 
jau buvo pasirengęs juos pasi
tikti. Vieniems surado darbo, o 
kitus, kurie darbo negalėjo 
gauti, aprūpino ^pašalpa.

Reikia pasakyti, kad Klaipė
dos krašto žmonės jau nuo se
nų laikų yra labai įpratę į deg
tinę. Visose didesnėse dirbtu
vėse darbininkams algas išmo
ka penktadieniais. O vakare jau 
pilnos visos staukleš. Darbinita 
kai geria tiesiog iš pasiutimo. 
Taip dedasi savaite iš savaitės.

- Darbininkai, kurie turi sezo
ninį darbą, atsiduria kriViilgoj 
padėtyj, kudmęt jie- nebetenką 
daVbo. Jie’ tiesiog fne,itiri ko vali 
gyti ir j uos\ miestas privąrstaš 
yra šelpti. Ypač sunkioje paį 
•dėtyj atsiduria tie, kurie turi 
“dideles šeimynas.

šiaip Klaipėdos krašto mote
rys yra gintas šeiminihkės ir 
phgižymi savo tauptimu .beitako 
nomlškutau; Apie vyrus to jo
kiu budu- negalima4 pasakyti, įi 
jie (mažais išėmimais) vlsi^rie

miežių centneris kainavo 
26 litai, tai už alaus butelį rei
kėjo mokėti 60 centų. Dabar 
jau antri metai už miežių cent
nerį bemokama tik 12 ar 13 li
tų, -o alaus butelis parsidavinė- 
ja po 70 centųf, Vadinasi, mie
žiai nupigo pe|].;pusę, o nežiū
rint į tai, alus pabrango.

Jums, Amerikos lietuviams, 
gal bus įdomu*•poth’ti, ką ma-j 
te ■ ir girdėjo/ -^-Lietuvos darbi
ninkai, kurie buvo nuvažiavę į 
Sovietų Rusiją. Taigi papasako
siu. .!<v„ •

Per paskutįyius kelerius me
nesius rusų ėįonominė komisi
ja iš Klaipėdos “Eksporto” nu
pirko kolchozams apie 3,000 
veislinių kiaulių. Tos kiaulėj 
vyriausiai buvo skiriamos'-'Sa* 
maros ^gubernijai. ’Ta komišijt 
dirbo per kėlis taėfifešiiis; Č 
“Eksporto” bendrovė turėdavę 
tas kiaulės ' traukiniais vežti 
Rusiją. rB0davo taip f į vagota 
suvaro , po 20 kiaulių ir'prista
to vieną darbininką jų šėrimų 
ir prižiūrėjimui. Miltai į kibk 
vieną VagOiią- buvo pristatomi 
tad darbininkui reikėdavo at 
nešti vandens'ir iš miltų'dary
ti tam tikrą tyrę. DaVb'ihinkd, 
miegojo vagonuose vkartu šd 
kiaulėmis-.

“Eksportas” savo darbinin
kams išrūpino užsienių pasilsi 
Kiekvienas darbininkas turčjd 
pristatyti po tris savo fotogra
fijas. Kiti vizos tapo išFupth- 
tos, tuoj pasiųsta'pirtaaš trans-^ 
portas. Iš Klaipėdos į Samarą 
nuvažiuoti ėmė aštdoriias fpa^ 
ras. Važiavo' kartu Ir rusų gy< 
vulitpgydytojas,'kiltis, t&ip 
kant, rūpinosi kiaulių Sveikata-

Su kifekVinilu ’ ,tr^hspdi*tu ' Var 
žiavtf po šešiolika dkrbihinkų; 
Važiuoti teko pėr Lėtviją į ’ Bi- 
gošoyd stotį, kur' rahda^i tušų 
muitinė. Ten višlis vdgoniis nd 
keldavo nuo ratą ir uždėdavo 
ant rusų vagontį; ratų. Tai 'bu
vo daroma todėl, kad Lietuvoj 
garvežiai yra Vokietijoj ga- 

/• ' z' . ■ . . ' . i . ’ •tainti ■ ir lietįiika įįįfeke 
lių Oė^ihtaš? ktaVie,'yra plktešhi

Muitinėj bolšėidtfy komen
dantas visus....darbininkus pa
šaukė į savo kamerą' ir padarė 
smulkmenišką reviziją. JoiPirl 
jnas^klausimas'buvo, ar; kas iii 
važiuojančių; kartais neturi bol 
šeVikiškų pinigų.yJei kUs’tufc 

’jo tokių pinigų, t-tai' pyivėi’staš 
'taiiVb jubs palikti miritinef; Pa
žadėta juos grąžint į -atgal grįžj 
i a n t.. Lietuvos jiinfg uš*; bu Vo ibi-

jut)s ibolšėvikiškais fubllais iš- 
mkihyti. Išvežti iŠ Rusijos; so- 
MeįfŠl$tj pinigu: taeleidŽitapa.

Muistai*j Fiėkvibną labai ge
rai Jščiupmėjo, privertė net nu- 
širehgti: Valizai i^Vėhtė,1 iščiu
pinėjo, ir vis klausė, ar nesive
ža kokios nors nelegališkos li
teratūros. . Pakartotinai buvo 
rėilęalaujama ’ - pasakyti, kiek 
kuris turi pinigų." Svetimą va-

- ir WaW' ^fliudi-į
!iWiįris da‘^6' teisės sovie

tiškais pinigais kooperatyvuose 
pirkti taaišto ir kitokių pro
duktų. Mat, sVetitaŠalis, ktariš 
thlta ’̂m laikui atvažiuoja į 
mMją; bdlšėiHkų pinigais bė 
paliudijimo negali produktų nu
sipirkti, — jis tuti taokėti sve
tinga Valiuta. Reikia pasakyti, 
kad bolševikai labai žvejoja 
svetimų šalių pinigus.

NuVėžę kiaules į Samarą, lie- 
•t'uviai darbininkai namo grįžo 
pėr Maskvą, kur paprastai tek
davo Retokai palaukti traukinio 

’ (aŠtUotabliką Valandų ir ib 
giait)\ Stdtyj ir gatvėse darbi
ninkai'Slitiko daug rusų" darbi
ninkų, kutie tiėsiOg baisiai at- 
rodo. Tai tikri skurdžiai, — ap
žėlę, išblyškę, apdriskę, išba
dėję. 'Vieni į antrus žiuri su 
'nepasitikėjimu- ir bijosi žodį 
pratarti. Už menkiausią val
džios kritiką galimą patekti į. 
kalėjimą. O šnipų bolševikijoj, 
kaip Konstantinopolyj kad bū
davo šunų.

Buvęs tokis atsitikimas. Kar
tu Su lietuviais iš Samaros va
žiavęs ir vienas vokietis, ku
ris MaŠkVoj panorėjęs įsigyti 
bolševikiškų pinigų kolekciją. 
Už kepaliuką duonos vienas 
rusas darbininkas tuoj prista
tęs tų pinigų. Pasitaikė, kad 
tarp drugų. darbininkų buvo ir 
vienas “draugas” šnipas, kuris 
tuoj pašaukė policiją. Kaip be
matant, davusis vokiečiui pini
gus darbininkas tapo suimtas 
ir nuvestas tardymui. Pasitei
rauta, kas gali būti areštuo
tam. Kiti rusų darbininkai at
sakė, jog jįs bus tjeisiąmas už 
spekuliaciją.ir.labai galima, jog 
gaus pusantrų metų kalėjimo.

Patyrė lietuviai dar ir kito
kių įdomybių. Rusų darbinin
kai papasakojo, jog maistą ir 
kitas gyvenimo reikmenis jie 
gali pirkti kooperatyvuose tik 
tame atvėjyj, kuomet parodo 
komendantui savo bilietą ir 
gauna tUm tikrą leidimą. Pirk
ti leidžiama tik tam tikras kiė- 
Ris. Kartais pasitaiko tikrų 
kurjozų. ? Nueina, šakysime, 
darbinirfkds pas kotafendantą ir 
gauna paliudijimą, jog koope
ratyvas privalo parduoti batus. 
Su paliudijimu darbininkas ei- 
taa'. į koopefatyvą. Na, o ten 
jau CįO kitų dąbiniiikų nori taip 
pat batus4 pirkti. Visiems pra
nešama, jog kooperatyve yra 
trys poros batų. Todėl teksią 
palatikti kelias savaites, o gal 
ir kelis • mėnesius, kol batus 
kooperatyvui prisius iš dirbtu
vės. /

Kooperatyvuose biznis irgi 
ypatihgu hudu yra vedamus. 
Kai ateina 4arbtainkas ko nors 
pirkti, tai pigiausia jis pa
duoda sUvo bilietą ir komen
danto paliudijimą. Formališkai 
viskas įrašoma į knygas. Po 
to duodama orderisr~kuris iš- 
pildomta' užpakalini bose kamba
riuose. Koštutaęris prekių nei 
nemato. Mokėti ant vietos ne
reikia. Kooperątyvas pasiunčia 
sąskaitą į tą fabriką, kur dar
bininkas diH)a, ir tėn iš <j o al
gos 'atskaitoma tiek, kiek jis 
išpirko kbopėratyve. Jei kas 
dar lieka, tai/ atiduodama jam. 
Tos sąskaitos ’dnroma' kd's mfe- 
-hbbį. 1

Brangumas viUdkių f produktą 
yra tiesiog neįmanomas, žiemi- 
niams' drabužiams įsigyti’ reika- 
liftak' apie 400' rUblių. Kaip 
lengva taiJ padaryti darbinin- 
katas, bus niiomąnu iš to, kad 
ir. getaš ąhiUtntakas. per mene
sį‘Uždirba iki 150 rublių. 
Paprąfet'o durbiniriko uždarbiai 
žy^nįhi mažesni. '* 

i Maskvoj ha taki purtinai api 
lūžę, o kai'kurie* i; višai a{)lčis-

.. .............. y.“ " . J":.
V. :.t’’ I ’ . J i . - ... ..
jų nįekas netaiso.^ Gatve- Ryti, ar jie to ar ne. Bi- 

kariąi vaikšto ; tik retkarčiais. Ketai" visokiems •'pateli jflmams 
yra brukami per prievartą. At
sisakyti muo .pirkimo niekas ne
drįsta. 1 Laikraščiūs darbinin- 
fcar-mažai 'teskaito, nors jie
juos ir gauna. Mat, bolševiki- 
joj ‘ Visa spauda yra kaziona.

(Bus daugiau)

Automobiliai^ važinėja tik sve
timšaliai ,ir valdininkai. , Svę- 
tįmšaliųs tupj.pažinsi: jie gra
žiai apsirengę ir, matyti, bado 
nekenčia. Visai kitokį įspūdį 
daro rusai, —jie nuskurę ir iš
badėję. Reikia dar pridurti, 
kad svetimšaliai turi savo krau
tuves, kur jie gali nusipirkti 
visokių daiktų.

Teatrus ir vis ikias paskaitas 
darbinįjįkai priversti yra la.n-
-— -----------------—   ... .... , .. .—

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yita naudingos.
------- :---------- ■4—--------------------

■ - — .

AR JŪSŲ NUGARA
I •- » . 4' • . .» I I , »

Prasta nugara galbūt įspėja 
pakrikusius inkshts

JEIGU kenčiate nuo strėnų skaudėji
mo. pūslės įdegimo ir kėlimosi' nAk- 

_z tj, susidomėkit! Pagelbėkit savo inks
tams prie pirmo pakrikimo ženklo. 
Vartokite Doan’s Pilis.

Sėkmingos per daugiau kaip 50 me
tų. Patariamos visame pasaulyje. Par
davinėjamos pardavėjų visur.

50,000 Vartotojų viešai pataria

SUSILPO?

VV'ALTER. SOUTH. 520 COFFEY ST.. INDIANAPOLIS, IND., «ako: “Ma
no inkstai veikė nereguliariai ir Alapiniinaaie buvo mažas ir (ieginantia. Afi 
jaučiaus luoftas ir pastyręs ir maii<), strėnos nuolatos skaudėjo. Galvos 
skaudėjimai ir kvaituliai taipjau nuolįatds nSanė Vargino. Doan’s Pilis buvo 
kaip tik reikalingos, nes po jų vartojimo greitai atgavau gerą sveikatą' ir 
tokiu pasilikau".

A Diuretic 
for 

the Kidneys
..ta

zzzzzzTxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxfxxxxxxxxxxxxzxxxxx

DR. B. M. R8SS
UŽTIKIMAS LIGŲ SPECIALISTAS 

PASESĖKMINGAI VIRŠ )0 -metų

Sergantys žmonės yra kviečiami 
dykai pasitarti su šiito'daktaru

Jo gydymai tapo išbandyti ir 
to, kaip kiti gydymai nedavė 
tėję kraujo ligas, privatines ligas, 
inkstų ir pūslės nesveikumus, liko išgyti ri padaryti 
laimingais. Geriausias gydymasz sugrąžinimui stiprumo ir gyvuiho silp
niems vyrams. »

Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm nėra 
perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo parąlvžių, 
beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite' ir pasikalbėkite su daktatu 
apie, bilc kokią ligą ar silpnumą. . Už geriausį gydyrfią jus mokėsit ne 
daugiau, negu išgalėsite.

DR.

B
pripažinti, išgydančiai? .po 

pasekmių. Tūkstančiai tu- 
ligas. -chronišktis, nervų,

35 South Dfiarbotn Street 
kampas Monroe St., CJrilly Building, Chitago. 

: . linkite elevatorių iki penkto augst'o.
n. iki 5 p;'m? Nedėlioj 10 a. m. iki 1 
Sųbatomis valandos prailginamos nuo 

■ iki. o ...

^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi*ixtn!Tiffllt£fcr xiH f nii*^ 
.1'

VALANDOS: Kašdie nuo 10

10 a

Apdrauda
■ —*==* 1 =nliio~ " 1 1

NelaimingųAtsitikimu
' , • x-.

Naujienos padarė sutartį su atsakomin- 
g'a apdraudos/kompanija ir gali apdrausti 

. vyrūs ir mbterrs, tarp 16 ir 70 metų amžiaus. 
Nėra gydytojo egzaminavimo.

. * ■ I »
• x Į • . •'.

Apdrauda išdalyta į 6 skyrius. Mokes
tis metams,

' $1, $3, $6, $10, $16 ir $24
Šios rųšies - apdrauda apdraudžia žmo

gaus gyvastį nuo $1000.00.iki $5000.00. Taip
gi'duoda ligoje pašelpą nuo $7.50 iki $40.00 
savaitėje per 26 savlaiteš. '

Del platesnių iriformacijų kreipkitės į

NAUJIENAS
CH1CAGO, ILE.

Rusiškos ir Turkiškos Vaitos
12th-STREET 

Jei. Kcdzie Š902 !



tėveliams bus išTėmykit Visi Didelę Naujieną
Dviejų automobilių susikultmas

vargus ir

1981

NAUJIENŲ DOVANOSmus

siems

Visai Dykai Knygų
Metiniems Prenumeratoriams už

Pusei Metų už

Viso tn.oo
Viso

paminėti

.50

Viso 00.00 02.00

J. MACKIEWICH

Canal 1678 ir 1679

Roosevelr 3352

aficierių, 
pavaduoti

KAINA 
Kar-

915 Klimasauskas M-mas
916 Kiela Vladas '
918 Keros Johan
925 Pocius Z

MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

SKAITYTOJAMS, kurie 
draugams bei giminėms

paštą didelio šeimininio
5. Adresuosiu Marvel 
106 Marvel Building.

Lietuvių 
Pašalpos, 
d. sausio 
koncetą,

'tacla .. ... ..
gąsčio ir vaikučiai sužeistieji 
prikentCs skausmo. / Iš anksto 
turi pasisaugoti nuo nelaimių.

Girtų automobilistų pavojus

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

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St

Tel. Republic 8899

Tarp Chicagos 
Lietuvių

orkestrai ir chorui, tiesiog už
žavėjo klausytojus savo stip
riu ir gerai lavintu balsu. Kiti 
du solistai pp. O. Berkiutė ii* J. 
Čepaitis atliko savo dalis gana 
gerai ypač karštai publikos bu
vo su'tiktas ir iššauktas antru 
kartu p. Čepaitis, pačios North 
Sidės solistas. Tik tiek reikia 
pasakyti, kad kaip p-lei Ber- 
kiutei, taip ir p.-Čepaičiui rei
kia nenuilstant daugiau lavin
tis, ypač aukštesnėse* ir dau
giau lanksčiose įlotose ir tuo
met juos publika da labiaųs 
mylės. Toliau dainavo mergi
nų trio iš p-lių: Stradomskai- 
■tos, Berkiutės ir Skeveriutės ir 
duetas p-lių Berkiutės ir Ske
veriutės. Jos lankantiems kon
certus lietuviams yra gerai, ži-

šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausiji paštų (Clark ir Adam, 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobe j nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

903 Bitin M J
904 Bielska Emilja

jūsų sistemą nuo

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO. ‘

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

Tel. Boulevard 1162

Savas Pas Sava
— sako biznieriai

NAUJIENOS duos visiems NAUJIEMS 
dabar užsirašys NAUJIENAS sau, savo

NAUJIENOS CHICAGOJE ir 
KITUR METAMS $8.09

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

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS 'pigiai 

ir pristatom į jūsų namus 

3700 S. Spaulding Avė.
i Tel. Lafayette 2584 NAUJIENOS VISUR 

AMERIKOJE METAMS $7.00

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvejų atvejais jr 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.'

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

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis 

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintėlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, mari 
kas” šiandien pralenkia visus ki

“Lietuvos Ūkininko” _
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

W. J. KAREIVA
Green Valtey Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą 

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

V. BAGDONAS
EXPRESSING

Mes perkraustom pigiai
3336 S. Halsted St<

Tel. Yards 3408 . 
ir Calumet 3399

■ Scredoje, prieš Naujus Metus 
atsitiko bąisi nelaimė Rožių/ 
žemėje. Ant 110 St. ir Ed- 
brooke Avė. kryžkelyje du 
autai susikūlė. Vieno auto 
skeveldros beliko, o antras šiek 
tiek pasitaisęs nuvažiavo. Pa
sekmes, vienas žmogus pusgy
vis, įneštas i stubą, kol patro! 
vežimas atvažiavo. Atvažiavęs 
vežimas sužeistųjų nuvežė i li
goninę. Vienas poliemonas pa
silikęs minios žmonių klausinė
jo, kaip atsitiko nelaimė. Kaip 
ištikrųįų atsitiko, ir aš pats 
negalėčiau pasakyt,’ nors pro 
langų matyt ta gatvė. Laikraš
tį skaitydamas išgirdau trenks
mų. Maniau, kad kas bombų 
metė. Išbėgau j gatvę ir pamal
čiau du autu besibučiuojant,-— 
krūva stiklų, sukruvinta gatve 
/ir minia žmonių. Pamatęs pus-- 
gyvį žmogų, nustebau. Nėra 
stap laitų, turėtų pareikalauti. 
Jau čia daug nelaimių pasitai
kė ant tos gatvės. Pirma kol 
gatvė buvo neištaisyta, retai 
būdavo nelaimių. Dabar kuo
met gatvė naujai ištaisyta, tro- 
kai ir autai tik zvembia. Kuo
met buvo pasnigusi, nuo kalno 
vaikai važinėdavos rogutėmis. 
Man baimė buyo ir žiūrėti į 
vaikučius, mąsčiau, kaip tie 
jauni kūdikiai stato savo gy
vastį j pavojų. Kuomet pusnin
ga, tėvai turi pridabpti savo 
vaikučius; čia kada nors ne vie
nas vaikas paaukaus savo gy-

po visą Chicagą, Cicerą ir apy
linkės miestelius, bet jos cent
ras randasi North Sidėj ir dėl 
to ji yra vadinama North Si
dės draugija ir kas svarbiausia 
šįmet ir koncertas buvo išpil
dyta pačioj North- Sidėj lavin
tų koncertinių spėkų, ■ kurių 
generolais yra p. K. Steponavi
čius ir Anelė Salaveičikiutė- 
Steponaivičienė. Pirmas vado
vauja North Sidės chorų “Pir
myn”, o antra "“Bijūnėlį”, bet 
rodosi, kad jame randasi dau
giau lelijų, negu bijūnų.

Koncertas prasidėjo su daina, 
“Tu mano motinėle, mačiutė 
sengalvėlė, gana pailsai, .-gana 
nuvargai kol mane užauginai”. 
Tai dainavo North Sidės vaikų 
ehoras “Bijūnėlis”, po vadovys
te Anelės Salaveičikiutės-Ste- 
ponaivičienės ir ne vienai mo
tinai galėjo nuriedėti per vei
dus džiaugsmo ašara, išgirdus 
kaip tie mažyčiai, kurie, da ir 
dabar daugelis negali užmigti 
be mamytės liūliavimo, jau dė
ka voj o jai už jos 
gražų užauklėjimą.

Tolinus tas pats 
choras dainavo da 
nas ir jos visos

Kiti keikia, kam lietuvis pri
sigėręs pakrinta šalę gatves ir 
miega kaip degloji. Bet kita
taučius giria. Aš negiriu nė 
vieno. Tik papasakosiu vieną 
atsitikima, ką aš mačiau, parei
nant iš parko; Matau atpišfca 
autas tiesiog priešais. Autąi 
sustabdė, išlaipino iš auto 3 
girtus asmenius. Autų paliko 
parke, o tuos tris asmenis pa
šaliniai žmonės paėmė ir nuve
žk policijos sjtotin. Girti nesi
priešino, jie manė, kad jie. yra 
detektyvai. Jeigu tuos girtus, 
vaikėzus nebūtų sustabdę, bu
tų daug nelaimių pridarę. Lau
kiau keletu minučių, negalėjau 
sulaukti kas karą atsiims: dau
giau negalėjau laukti, nes bu
vo .šalta ir sniegas dribo. Ir 
daugiau esu matęs kitataučių 
šposų darant. Jie prisikaušę, o 
kartais “svytard” pasiėmę į 
autą, nebėra laiko draivinti 
autą, turi “romansuotis”. —R.

________ ____ nes ne vieną lietuvi 
raštj, ir paskui jau jie patys nemokės

- ’ / * -
"" Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 

50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

LIETUVOS ŪKININKO” adresas: 
Lithuania, Kaunas Gedimino gat 88 Nr.

........... Amerikon išsirašyti, rei- 
pusei metų 1 dol.

.... r* f '■friTrtmž.TM.rjjAmagsc

Bijūnėlio 
kelias dai- 

buvo puikiai 
pritaikytos jauniems daininin
kėms, kas parodo, kad vaikučių 
choro mokytoja p. Anele Sala- 
veičikiutė-Steponavičienė ne tik 
kad yra gera mokytoja, bet 
drauge ir expertas parinkime 
tinkamų dainų..

Taip pat “Bijūnėlis” jau tu
ri ir .savo solisčių ir galima ti
kėtis, kad ateity iš jų bus ge
ros dainininkės ir apie jas da 
teks ne vienam ir ne vieną kar
tų aprašyti ir dėl to šiuo kartu 
daug nerašysiu.

Antrų koncerto dalį pildė 
Chicagos Lietuvių Choras Pir
myn, drauge ir atskirai su Chi
cagos Lietuvių Simfonijos Or
kestrą. s Pirmiausia orchestras 
sugriežė vieną Thamaso kuri
nį, Raymond overture, Ir šis 
kūrinys matyt publikai labai 
patiko, ką aiškiai rodė gausus 
delnų plojimas. Toliau ėjo 
Chicagos Liet. , choro Pirmyn 
numeriai. Kaip orchestrų, taip 
ir choro vedėju yra p. K. Ste
ponavičius, buvęs Birutės ir 
Kanklių chorų vedėjas ir dėl to 
jam nėra naujiena rengti kon
certams siužetai. Ypač dabar, 
kuomet abudu su p. Steponavi
čiene, užvaldė North Sidės jau
nuolių dailės draugijas.

Jau ir Chicagos Liet, chore 
Pirmyn pradeda užimti pirmas 
vietas čia augęs jaunimas, kaip 
ir Birutė ir choras vis darosi 
geresnis ir geresnis. Senesnie
ji choro nariai galt džiaugtis 
ir didžiuotis, kad jie atlaikė 
choro pozicijas ir dabar kaipo 
fetfebeliai senos- armijos, su
laukė savo auklėtų 
kurie juos pradeda 
pirmose eilėse.
.> Baigdamas turiu 
apie vieną kitą atskirą daini- 
ninkę-ą, ir nekuriuos atskirus 
numerius. Iš viso buvo 3 so- 
listai-ės. Tai, pp. A. Salaivei- 
čikiutė, Ona Berkiutė ir J. Če
paitis. - Apie, p. A. Salaiveiči- 
kiųtę butų galima parašyti la
bai daug, nes Chicagos lietuviai 
geresnės solistės už ją neturi. 
Ir šį kartą ji dainuodama so
lo, Mano Karžygis, iš operetės 
“Cukrinis Kareivis”, pritariant

n. Ibseno — šiaurės 
žygiai 4 veiksni. Tragedija .30

Didžioji Chicagos 
Daugi ja Savitapinės 
jau šiais 1931 m. * 
t nėjo .savo metinį 
Noth Sidės Wicker Park svetai
nėj. Tai buvo tikri šv. Onos at
laidai Alvite.

Vienoj dainoj yra pasakyta, 
kad tas nelietuvis, kas kalbą 
užmiršs brangiosios Lietuvos, 
taip lygiai galima pasakyti ir 
apie šių draugiją, kad tas ne 
chicagietis, • kas ne priklauso 
prie šios draugijos.

Jei da kas abejojo, kad Chi
cagos Lietuvių Draugija S. P. 
nėra antra po SLA., tai sek- 
madienyj sausio 4 d. galėjo per
sitikrinti atsilankę į draugijos 
njetinį koncertą. Išskiriant 
“Naujienas”, tai nei viena kita 
draugija Chicagoj nesutraukė 
tokias minias žmonių, kaip 
C.L.D.S.P. ir ne duoda savo na
riams ir svečiams tokių puikių 
koncertų už palyginamai gana 
žema kainą.

Nors ši draugija turi narius

" Linkėtina d-jai ir jos auklė
tojams kuo geriausio pasiseki
mo, kad kitą. Metą surengtų da 
puikesni konMtą ir su dides« 
niu skaičium narių.—J. S. A*

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS. Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5019

M. J. KIRAS
. REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

Raseinių Magdė
Į Bedarbių šelpimo vakarų subatoje, sausio" 10

Mildos Svetainę, 3142 S. Halsted St., 7:30 vai. vakare, atva
žiuoja iš Lietuvos ir bus pirmu sykiu Bridgeporte RASEINIŲ 
MAGDĖ ir MARIAMPOLĖS ŽYDELIS. Jų manageris yra Si
monas Kvietkus.

šiame vakare pamatysite žingeidžius paveikslus iš Lietu
vos ir tuos du juokdarius.

Būtinai atsilankykit į ši vakarą, tikrai turėsite didelio 
pasitenkinimo. '

North Sidės lietuvių 
atlaidai

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

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

P. Conrad
COMMERC1AL FOTOGRAFAS 

730 West 62nd Street
VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIffl

Dar Niekad Nebuvęs . Pasiulijimas 
TIK TRUMPAM LAIKUI

Bulgariška žolių Arbata
Saugokitės tų šalčio ligos perų!
Išgerkit puoduką Bulgariškos Žolių 

Arbatos šįvakar.
jų riebi sunka subudavoja jėgą ir 

pasipriešinimą jūsų kraujuje ir pagelbs
ti išvalyti " -!------ ; ------ ----- J“
šildo sustingusi kraują, padidina cirku
liaciją ir priduoda naują gyvefiimą.,

Bulgariška Žolių Arbata yra pardavi
nėjama apttekininkų visur už 35c, 75c, 
$1.25, arba pc 
didumo už $1 
Product Co.. 
Pittsburgb, Pa.

nomos ir nenorėdamas užimti 
daug vietos laikraštyj, pasa
kysiu tik tiek, kad jos daina
vo taip gerai, kaip ir visuomet, 
jei dar negeriau. Vyrų kvar
tetas susidedantis iš pp. Yaka- 
vičiaus, Balandos, Ažiuko ir 
Kezes ne tik kad puikiai sudai
navo, bet dar ir savo gestais 
gardžiai publikų pajuokino.

Koncertas užsibaigė dalinimu 
r ženklų užsitarnavu- 
nariams, vadovaujant 

D-jos pirmininkui p. J. Micke
vičiui.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street . . Chicago, DL

A. Janulaičio Airija __
S. Matulaičio—Dvi kelionl į 
Tolima šiaure ___________
A. Olševsklo —Pasaka apie 
Kantria Alena___________
L. Tolstojaus—Pragaro -At
gijimas ____________ _____
Oliver Schreinerio Sapnai __
Dr. E. Loeb Kultūra ir 
Spauda ’ —f_____ <________
Dr. A. J. Karaliaus Moraly
bes Išsivystymas _________
K. šefitoko — Kas išganys 
Liaudį? _____________ t___
Milukiįada — Dzūko Virš- 
žmogiški Nuopelnai ir Juo
desnis už Pragaro Pavydas 
Kl. Jurgelionio Deklamato- 
torius -------------------------------
J. Kurzemevsklo—Medicinos 
Daktaras „__________________

Lietuvių Viešbutis
W. NEFFAS. Sav.

2435 S. Leavitt St.

Žemaitės Raštai Karės Metu 
Knina ____________________
Simukas Ir Magdutė Graži 
pasakaite __________________
Dr. A. J. Karalius Pači avi 
masis pas {vairias Tautas 
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M. Grigonio—Katriutės Gih- 
tarai- .............. .......................
Br. «Vargšo—Milijonai Van 
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Viso

imu ir Įdomumu “Lietuvos Ukinin- 
biuiiurou piuiuaiua viou» imoUs laikraščius. į .

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ. , . -

Tokia pinigu suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi-
^Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susinieskite 

keli pažjstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.
Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, 

{pratinsite skaityti getą laik: “ _
apseiti be laikraščio! \ '

_________, ________ _____ _ ,t ....
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos U
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Pabandykite
NUSIFOTOGRAFUOTI SAVO 
ĮRENGTUOSE KAMBARIUOSE. 
KAINA ŽEMA.—SUSITAIKIN- 
SIM. MALONĖKITE PAŠAUKTI

i ENGLEW00D 5 8 4 0

Grupė VII. $5.00
Naujas Pilnas Orakulas—Vi
sokių Paslapčių Knyga __ 2.06
Robinzonas Kruizius—Labai 
Graži Apysaka___________ .40
Gyvenimo Vaizdeliai —— .60
J. A. Fredro Concilinm Fa- 
rultatis ---------------------- :---- .20
Gogolio—Piršlybos. Komed. .26 
J. S. Tnrgenevo — Pinigų 
Nfira__________________ 4_. .10
Balčlkoįvsklo —‘ Pono Felik
so Atsilankymas kom.------ - .20
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Komedija — --------------- .20
A. N. Ast r Kuškio — Vyrų 
Vergija komed.-------------------- .20
V. K. Račkausko Eilėmis 
ir Proza ______    .86
Viso _____________  80.00

NEPAPRASTAS VAKARAS DETROITE 

DAINOS IR VODEVILIS
. Įvyks

Nedelioj, Sausio-January 11 d., 1931
Lygiai 4:30 po pietų

Lietuvių Svetainėje
Prie 2 5-tos ir W. Vernor Highway, Detroit, Mich.

Rengia Lietuvių Svetainės Bendrovė
Dalyvaus artistai Jonas ir Marijona ČIŽAUSKAI, Šv, Jurgio Parapijos 

Choras ir Kun. J. ČIŽAUSKAS.
Dainuos M. širvaitienė, S. Bukšaitė, B. Petkien?, A. Juodsnukaitė, M.

M. Stankienė ir kiti... •
Klasiškus šokius išpildys A. Žyriniutė ir A. Sųuires.

Bus solų duetų ir visokių komedijų
Brangus Lietuviai! Šis vakaras bus .vienas iš svarbiausių ir gra

žiausiu vakarų ką mes esame matę, dėl to ir prašom visus atsilankyti ir 
užtikrinam kad visi busite užganėdinti, nes čia išgirsite linksmų, gražių 
dainelių ir juokingų komedijų. Kas ateis tas džiaugsis, o kas neateis, tas 
gailėsis per visą savo amžių.

PO KONCERTO ŠOKIAI PER ABI SVETAINES. 
Įžanga ant koncerto 75c ypatai, vaikams 15c.,

1 tik ant šokių vyrams 60c, moterims 40c. 
WOLFĖ’S PROWLERS ORCHESTRA

Grupė I. $2.50
KAINA 

ViSkoškos Tikri Juokai .80 
Dr. Karaliaus Barbora Ub- 
ryka arba klioštorius ir Je- 
z.ultai ------------------------- --------- 70
Marijos Konopnickos Pagal 
įstatymus -----------------------  .70
Krkmano šatrilono Laikrodi
ninko Atsiminimai ------ 20

Viso --------------------------- $2.00

Grupė H. $5.00
Emile Zola Darbas (Roma
nas) ----------------------------— 1.00
A. Nemojewskio Revoliucijos 
žmonės --------------------------- .30
V. G. Karolenkos Makaro Sap- 
nas — --------------------------------- 20
“Socializmo Minties Blaivu- 
vumas’’ --------------- -----— 1.00
Dr. A. J. Karaliaus Nuosavy
bes Išsivystymas .-------- --------- ©O
J. Laukio Moteris ir Jos 
Vieta žmonijoj -------------- .20
La Fargue Labdarybe pir
miau ir dabar --------------- .20
T. J. Kučinsko 16 Kristų™ .20
Liepuko Peklos Kančios —.20
J.. Viškoškos Gyvybe .............. 20
Aukso Veršis vieno veiksmo 
komedija ------------------— .20
Br. Vargšo GadynBs žaizdos .20 
M. Grigonio Geriaus Vėliaus 
negu niekad kbmed. ------ .20
J. Gurausklo šalaputris 
Komedija ----------------- .20
Viso —™._..—------——— $0.00

Grupė III. $2.50
Kl. Jurgelionio Mįslių Kny
ga ______________________  1.00
V. Garšino Kares Laukuose 
•-(karcivlb atsiminimai) ..........30
A. J-tis Kaip žmones su 
Ponais kovojo ------------------- .20
Frank Harrlso Pasakojimas 
Apie Jėzų--------;--------------- .2©

D-ro Graičuno Sveikai^— 2.00 
Dr. A .J. Karaliaus Pasikal
bėjimas Amerikono su Grino- 
rium ____________________ .20
S. K. Krukowskaja Ohinija .40 
John M. Works Kas yra Taip 
O kas no Taip? ____________.75
"Šarūnas Gruodžio 17 dienos 
Perversmas _____________ 20c
Karlo Kautsklo —Kas yra 
Socializacija _____________  .20
W. Sliakespeare’o Machbeth .7©

KAINA 
J. Alieno Kaip Žmogus Mą
sto ....... 2______________  .20
Kl. Jurgelionis GHudi-Liudi .00
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KAS ŠIANDIE DEDASI LIETUVOJE

Kartkartėmis tai vienas, tai antras stambus Lietu
vos visuomenes veikėjas patašo kuriam savo pažįsta
mam Amerikoje laišką, iš kurio patiri daugiau apie 
bendrą padėtį ir nuotaiką “senojoje tėvynėje”, , negu 
skaitant cenzūros suvaržytus Lietuvos laikraščius. Vie
nas toks laiškas, šiomis dienomis pasiekęs Chicagą, pa
sirodė mums ypatingai įdomus, ir žemiau mes paduoda
me iš jo keletą ištraukų. I

Laiške, visų-pirma pažymima didelė visuomenės 
apatija, bet kartu ir tas faktas, jogei “iš apačios jau
čiasi, kad žmonės revoliucionizuojasi”. Sodžiuje žmonės 
jau kalbą, kad pavasarį tikrai busią Seimo rinkimai 
(nežinia, iš kur jie tą tikėjimą įgijo).

“Tuo tarpu pas mus”, tęsiama toliaus, ' “žydi 
‘kazionščina’. Net pikta žiūrėti: koki tik įstatymą 
ar Įsakymą išleis, vis rusų gubernatorium kvepia. 
O jau tie visi apvaikščiojimai, iškilmės, tai senu 
rusišku įpročiu daromi — minia visai nedalyvauja, 
tik išrinktieji. Nė pasižiūrėti žmonėms iš tolo ne
leidžiama. Policija veja nuo trotuarų, daugiau (ar
čiau) kaip vieną kvartalą neduos tau prieiti.. Žmo
nės spiaudosi ir vis mažiau ir mažiau vaikščioja. 
Tokiu budu atpranta tas iškilmes savosioms skai
tyti; tai ponų, išrinktųjų. Patys užmuša tą patrio
tizmą, apie kuri ant popieros taip daug rašo.

“žinoma, kai tik Europoje prasidės visur bruz
dėjimas, tai ir pas mus bus atmainų, beit tuo tarpu 
aš nemanau, kad kas nors Įvyks geron pusėn. Tik 
baugu, kad tas pasiliuosavimas per vėlai neateitų 
ir kad jisai nerastų mus pilnoj vokiečių prigulmy- 
bėje, į kurių glėbį mes. grimzdam vis labiau ir la
biau.” ; - .
Laiško autorius tečiaus sakosi žiūrįs į dalykus “fi- 

lozofiškai”, suprasdamas, kad po karo visuomet būna 
didelė reakcija ir kad noroms nenoroms tuomet tenka 
laukti, kol tas debesys praslinks. Bef tuojau ir vėl grįž
tama prie pavojaus iš vokiečių pusės:

Pavojus iš vokiečių

kad policija darytų tvarką. Bet, pasirodžius, kad vai- 
džios organai yra nepakankamai energingi ir stiprus 
kraštui ramumą užtikrinti, jos dąbar pačios stojo į 
frontą. ' ' . ,

Kova tarp demokratijos ir fašizmo
Galingą Vokietijos respublikos gynėjų organizaci

ja “Reichsbanner”, profesinių-sąjungų kovos būriai ir 
panašus susipratusių darbininkų susivienijimai dabar 
ėmė vartoti jėgą prieš fašistų smurtą. Anglų laikraščio 
“Manchester Guardian” korespondentas * praneša, kad 
Vokietijos provincijoje ši kova jau eina visu smarkumu, 
f kiekvieną fašistų gaujų smūgį atsakoma smugiu, ir 
Hitlerio sekėjams darosi riesta. Įdomu yra tai; kad ko
munistai šitam milžiniškam dvikovyje tarpe respubli
kos gynėjų ir fašistų palieka visiškai be reikšmės, ylr iš 
tiesų, komunistai netinka nei į vieną, nei į anfeą pusę.

Prūsų valdžia, kurioje svarbiausias vietas tūri so
cialdemokratai, remia šitoje kovoje, žiooma, respubli
kos gynėjus. Tuo budu yra vilties, kad fašizmas Vokie
tijoje bus sutriuškintas, ir tuomet nereikės ir Lietuvai 
bijotis puolimo iš Vokietijos pusės. Fašizmo sutriuški
nimas Vokietijoje ne tik duotų ramybę Klaipėdai, bet 
ir butų tas akstinas Lietuvos visuomenės pažadinimui, 
kurio laukia iš Europos aukščiaus paduotojo laiško au
torius.

<

ŪPO LIGOS
Išlakstė raitelių arkliai. — Be- 

gančios pelės. — Nuogų mo
terų ejsenos*— Maži kryžiuo
čiai. —šėtono baimės ligia.— 
Spirgančios raganos. — Tul
pių epidemija. — Ir beždžionė 
rekordą muša.

. (Pacific and Atlantic Photo]

Mrs. Clair Fahy, Los Angeles 
aviatorė, užsimušuš aeroplano 
katastrofoj gruodžio 19.

nų Italijoj, ji 
į kitus Euro- 
Keturioliktame 

šokimo manija.

> “Tik vienas dalykas, tai vokiečiai yra. baisus: 
jų pasiryžimas atimti Klaipėdą ir* mus ekonomiš- 

tkai engti. Atėmimas Klaipėdos butų didžiausias 
smūgis — ‘memento mori’ (atsimink, kad mirsi! — 
“N.” Red.) visai Lietuvai. Turite Jus kuo smarkiau 
Amerikos laikraščiuose bubnyti apie tai... Čia esa
ma įvairių gandų, kaip gali įvykti Klaipėdos paė
mimas* vieni pranašauja, kad vokiečiai padarys 
pas save bolševikišką (? — “N.” Red.) revoliuciją, 
kad atsikratyti reparacijų ir prie tos progos Klai
pėdą užimti ir gal ir visą Lietuvą; kiti sako, kad 
tai yra vokiečiams labai rizikingas bandymas, o 
pasitenkins jie neva klaipėdiškių sukėlimu ir pa
skelbs, kad Klaipėda grįžta prie vaterlando.” 
Čia matome, kad Lietuvoje šiandie pradeda reikš

tis i didelė baimė' vokiečių, kuri jau beveik nustelbia su- 
sii/upinimą dėl galimo lenkų puolimo. Ši baimė Lietu- 
vojrtilo nuo to laiko, kai Vokietijos reichstago rinki
muose turėjo milžinišką pasisekimą kraštutiniai nacio
nalistai (fašistai). ✓ ,. .■ ; j

Bet laiške minimų “pranašų” spėjimas, kad vokie
čiai galį padaryti pas save “bolševikišką revoliuciją” 
tikslu nusikratyti reparacijomis ir -okupuoti Klaipėdą, 
vargiai yra paremta faktais. Bolševikiškai revoliucijai 
šiandie tikrumoje yra mažiau progos Vokietijoje Įvyk
ti, negu buvo kada nors per pastaruosius dvyliką metų. 
Vokietijai grasina ne bolševikiško, . bet fašistiško per
versmo pavojus. Jisai yra pavojingas ypač todėl, kad 
jam simpatizuoja dauguma buržuazinių, kapitalistinių 
partijų. - ’

Hitlerio vadovaujamiems Vokietijos fašistams (ar
ba “nacionalsocialistams”, kaip jie tenai vadinasi) ne
reikėtų gal nė už ginklo griebtis, kad paėmus valdžią 
j savo rankas: jei centro valdžiai reichstagas išreikštų 
nepasitikėjimą, tai Hitleris butų pakviestas sudaryti 
naują ministerių kabinetą arba bent jame dalyvauti.

Tečiaus yra vilties, kad tai neįvyks. Darbininkų 
masės Vokietijoje pradėjo agresingą kovą prieš fašis
tus. Pirma jos tik. su pasipiktinimu žiūrėdavo į barba
rišką triukšmą, kurį keldavo gatvėse ir viešuose susi
rinkimuose komunistai ir fašistai. Jcs'i'eikalaudavo*

Tur buti, visi žinome, rašo 
vienas' laikraštis, kad žmonių 
minia greičiau duodasi apima
ma kokio nors ūpo nei atskiras 
žmogus. Minioj, žmogus tam 
tikrais atsitikimais lyg ir ne* 
tenka savo proto. Jis tada vi
siškai pasiduoda gaivališkiems 
vyksmams. Pavyzdžiui, už
klupta patalpoj gaisro žmonių 
minia visai neturį prpto, 'tuojau 
pasidaro prie durų beprotiška 
kamšatis ir dauguma labai 
skaudžiai nukenčia. Tai iš- 
gąsties ūpas. Minia taip pat 
lengvai pasiduoda džiūgavimo, 
kerštavimo, baimės .ir t. t. upui.

Šitai pastebima ne tik žmo
nių, bet ir gyvulių tarpe,. Daž- 
• . r

nai atsitinka, kad išmokyti ir 
drausmingi raitelių arkliai dėl 
menkiausios priežasties staiga 
pasileidžia bėgti, ištisais eskad
ronais, lekia kur pakliūva ir 
išsisklaidę iltį bėga kelias my
lias. Šitokiais visuotinės bai
mes atsitikimais sulaikyti bė
gančius arklius nėra jokių prie
monių.

. 1871 m. Anglijoj keli šimtai 
raitelių gvardijos arklių staiga 
šoko į visas puses ir nepaisy
dami jokių kliūčių, bematant 
išlakstė. Daugybė arklių su
sidūrė su kliūtimis, susižeidė 
arba ir-užsimušė. Vėliau paaiš
kėjo, kad šito bėgimo priežas
tis buvo netikėtas lekiančių 
laukinių žąsų riksmas.

Tais pat metais panašus at
sitikimas buvo ir Rusijoj, Pe
terburge. Čia taip pat staiga 
pabiro 900 raitelių arklių ir pa1- 
sileido bėgti i visas puses. Vė
liau kai kuriuos arklius surado 
Suomijoj. Vienas arklių būrys 
bėgo paskui stambesni arklį, 
kaip paskui vadą^

Įvairiais laikais ir įvairiose 
vietose buvo pastebimas pelių 
ir kitokių žvėrių visuotinis bė
gimas. Tokiais atsitikiniais* iš 
vienos vietos i kitą per- kalnus, 
pelkčs, upes bėga milionai tų 
gyvulėlių, palikdami paskui, sa-* 
ve taip pat milionus žuvusių. 
Aišku, kad šitie gyvulėliai bė
ga kažin kokio minios ūpo ap
imti: Ko jie bėgo, jie patys 
nežino. Sakoma yra, kad nii- 
nią kai kada apima socialinė 
epidemija, visuomeninio gyve
nimo sukrikimo liga.

Ramaus visuomeninio gyve- 
nimo liga arba socialinė-epider
mi j ajau yra sirgus ne viena 
žmonių bendruomenė: žmonijos

istorijoj yfa pažymėta net ypa
tingų, visuomeninio gyvenimo 
atžvilgių, ligotų laikotarpių.

Pavyzdžiui, tam tikra žmo
nių bendruomenė kenčia dva
sios vergiją. Atskiri' žmonės 
netenka asmens savarankišku
mo, atpranta plačiau galvoti, 
kritikuoti, jų asmenybė ištirps
tą minioj ir jie pagaliau pasi
daro akli minios ūpo vergai. 
Tada užtenka menkiausio pa- 
akinimo, kad visa minia pasi
duotų kvailiausiems obalsiązhs, 
kad ji sektų pačius ne,verčiau-, 
sius vadus, žmonės tada pa
sidaro' gyvuliški.

Visuomeninio gyvenimo tyri
nėtojai ne kartą yra nurodę, 
kad Įvairių tikybinių atskalų ir 
kai kurių religijų Įkūrėjai daž
nai buvo ne .visai pilno proto 
arba nesveikų n’ervų ar su ki-' 
tais dvasios trukumais žmonės. 
Nesveiku savo dvasios upu 
jiems sekėsi apkrėsti minią ir 
ta, kaip netekusi sąmonės, ėjo 
paskui juos, ršiuo atžvilgiu 
i'yškus pavyzdys yra Magome- 
tas ir jo tikybos musulmonizmo 
atsiradimas. Pirmieji musul
monai tikybiškai taip buvo už
sidegę, kad kovodami su kitaip 
tikinčiais 5-gatavi buvo išplauti 
visą pasauli.

Dideji tautų persikėlimai, 
kurie dažnai pasikartodavo se^ 
nesniais amžiais, turi panašumo 
su aukščiau paminėtais visuo
tiniais pelių bėgimais.

Viduriniais amžiais, kada 
viešpatavo didžiausias žmonių 
tamsumas, šlykščiausią ne tik 
kūno, bet ir dvasios vergija, 
kada galvojančiai asmenybei 
nebuvo vietos, buvo puikiausia 
dirba čia minimoms (sociali
nėms epidemijoms. Tadą ne
daug pastangų tereikėdavo su
kelti minias ir pastūmėti jas 
kokia nori linkme. Kryžiaus 
karai, kuriuose su kariais kar
tu traukė moterys ir vaikai, 
yra ryškiausias visuotinio., pa
mišimo ' pavyzdys. Religinio 
kerštavimo ūpo žmonės ėjo ne 
tik šventos žemės atkariauti, 
bet ėjo ir prieš eretikus. Vi
durinių amžių kronikų rašyto
jai pasakoja apie religinę ma
niją, apėmusią moteris: tūks
tančiai nuogų moterų tylėda
mos, giliai susikaupusios trau- 
k ė gatvėmis, ir .daugelis* jų -čia 
pat gatvėj ” parkritusios mirti
nai traukėsi, tampėsi, religinio 
pamišimo pagautos* ~

Paskui panaši liga apėmė 
vaikus.' Atsirado vaikų \ prana
šų ir vadovų. • ; Vienas i berniu
kas,ėJavių 4 /pieįnenėjis/ ' t vardu 
Steponas pradėjo skelbti vaikų 
tarpe kryžiaus karą; su netikė
liais.' Jis ir “stebuklUis darė”. 
^Epidemijai plito ir 10—8 metų 
vaikai, pametę tėvus, trauke 
per kaimus ir miestus šaukda
mi ^sudaryti kryžiuočių al’miją.

Karalius Pilypaš^Augustas iš
leido tam tikrą Įsakymą grą
žinti vaikus pas jų tėvus, bet 
veltui. Tėvai nieko negalėjo 
padaryti su savotiško pamišimo 
apimtais vaikais. Berniukai ir 
mergaitės iš tėvų namų bėgo 
jei ne pro duris, tai pro lan
gus, jei ne dieną, tai naktį.

Vėliau atsirado antras vaikų 
pranašas 10 metų Mikalojus iš 
Kelno miesto. Susidarė dvi 
vaikų armijos. Dalis vaikų pa
siekė juras, pateko į laivus ir 
vergų pirkliafpasinaudojo leng
va proga prisigaudyti jaunų 
vergų: berniukus pardavinėjo, 
kaip vergus, o mergaites į pa- 
leistuvybės namus. Kita vaikų 
dalis pasiekė Ronlą ir iš ten 
buvo grąžinta atgal į Vokieti
ją. Ir kada paskui vaikus 
klausė, ko jie iš tikrųjų norė
jo bėgdami, jie, lyg iš miego 
pabudę, teisinosi patys nieko 
nežinoję. Šitai vaikų epidemi
ja buvo tryliktame amžiuj.

Po to užėjo kankintojų liga. 
Atsiradus 1260 
greit persimetė 
pos kraštus, 
amžiuje’ užėjo
Ir moterys ir vyrai, ir suaugę 
ir paugėliai metė savo namus, 
metė savo darbą ir ėjo šokti, 
šokti be galo.

I

Penkiolikto amžiaus pabaigoj 
užėjo šetomanijos gadynė, kuri ( 
truko pusantro šimto metų. Vi
sus apėmė negirdėta šėtono 
baimė. Popiežius Inocentas , 
VIII 1488 m. paskelbė bulę ra
gindamas į kryžiaus žygi prieš 
šėtonus. Šėtono baimės epide
mija apėmė ne, tik’ katalikus, 
bet ir protestonus. Prasidėjo 
raganų persekiojimas. Ligo
nės, isterikės moterys, buvo 
be pasigailėjimo kaltinamos 
santykiais su šėtonu. Dešimti
mis tūkstančių moterų ir net 
vaikų buvo sudeginta ant lau
žo už santykius su šėtonu. Vie
noj tik Vokietijoj per tą laiką 
buvo sudeginta apie 70 tūks
tančių raganų. Anglų karalius 
Jokūbas1 I 1597 m. parašė apie 
šėtonizmą net didelį mokslo ■ 
darbą. Ir kas nuostabu, kžtd' 
epidemija taip apėmė žmonių 
dvasią, kad daugelis moterų 
pačios prisipažindavo esančios 
raganos ir siC visokiomis smulk
menomis nupasakodavo savo 
santykius su šėtonais. Vienas 
teisėjas per savo tarnybos lai
ką (nuteisęs šimtus raganų, pa
galiau ir pats "save apkaltino 
dėl ryšių su velniu; už šitą nltd 
sikaltimąfjis, žinoma, buvo su^ 
degintas. ;
^-Panašių > epidemijų galima 
pažymėti, ir palyginti, nesenais 
laikais. Norvegiją 1842 m.1 ap* 
ėmė apaštalavinfo manija, kuri 
buvo pavadinta tarnaičių liga, 
kadangi ji ypč siautė tarnaičių 
ir žemesnių luomų moterų tar
pe. Ypač dažnai pasikartojo 
isteriškos religinės manijos' 
Amerikoj.

180'0 m. Kentucky /valstijoj 
išplito apaštalavimo epidemija 
su giesmpmis, šokiais, isterišku 
juoku, šunišku lojimu ir panBU-’ 
šiais nežihoniškais veiksmais. 
Susirinku “apaštalai” gegužės 
22 d., siuto 4 dienas ir tris 
naktis. Panaši epidemija pasi
kartojo 1832 m., kurios metu 
visi kaip padūkę ėmė šliubus: 
1840 ip. kilo vadinamoji “Mile
rio manija”, kurios metu lauk-; 
ta pasaulio pabaigos.

Amerikoj religinės manijos! 
pasirodo . nepašikeisdamos su 
ekonominėmis ir finansinėmis* 
manijomis. Panašių manijų bu<- 
ta ir Europoj;/pav., spekulia^ 
ei jos manija."

1634 m,, Olhn^ijoj pasirodė' 
“tulpių” epidemija. Paprastus’ 
darbus vĮsi mėtė ir ėmėsi ai^ 
ginti tulpes jomis prękiatt-1 
ti. Prasidėjo; beprotiška. speL 
kuliacija. Tulpėms' kainos 
go negirdėtai. Kai kurie s u - 
dėję savo pinigus į tulpių au
ginimą greit praturtėjo. Epidėi- 
mija -apėmėįr svetimtaučius. I 
tulpes pradėta žiūrėti, kaip į 
žmonijos'-turtų šaltinį. Bet ne*- 
trukus visas šitas biznis žlugo.

Daugelis žmonių subankrotavo., 
liko be turto.

Panašių ekonominių epide
mijų yra buvę ir daugiau, žmo
nės masėmis yra kišę pinigus 
i pačius 'kvailiausius sumany
mus, yra ’ sirgę įvairiausiomis 
spekuliacijos epidemijomis.

Musų laikais taip pat yra 
epidemijų, nors ir ne taip 
kenksmingų. Sa’kysime, pernai 
Afrierikoj buvo užėję “durnių 
sezonas” mušti rekordus sėdint 
medy j ar ant stiebo, be per
traukos šokant, važiuojant dvi
račiu; išsilaikant iki* 500 valan
dų su lėktuvu ore ir t.t. Apie 
Įvairius rekordus dabar tik ir 
kalbama. Pasakj'ama, kad re- 
kordomanija 'arba rekordų liga 
apėmusi jau ir gyvuliais: esą 
viena beždžionė, kaip pasikabi
nusi uodega po medžiu,-tai taip 
ir kabojusi ištisas tris dienas, 
žinoma,\tat yra pašaipos pasa
kojimas, bet su šių dienų re- 
kbrdų ligos upu visai sutinka*.

i i * i i'niMii.iai mti‘ • —•

Skaitytojų Balsai
Pastaba

rinės Europos kultūrinimo ir 
švietimo budu bus Lietuvos 
liaudis dabar šviečiama-Aai ir 
Lietuvos diktatūrai griuvus, o 
demokratijai užimant Valstybės 
Šėimininkės vietą, jokių nekul- 
turinjų Įvykių neatsitiks, bėt 
kaip nūn kad daroma, vien fa- 
natizuojant liaudį... ir musų 
liaudis gali pasekti Rytų Euro
pos pavyzdį, ir su “Tautos Va
dais” ar ir “dvasininkais” fa
natiškai ir pasielgti?... “Ką pir
ma mesi, tą paskui eidamas ra
si”. Tai ir Tautinės Eros lie
tuvių Enciklopedijos Redakto
riams patartina, nesiskubinti 
su taja vienpusinės vertės lie
tuvių Enciklopedija; musų tau
toje pilietinė lygybė ir spau
dos laisvė, bei Vakarų Europos 
budu liaudies kultūrinimas yra 
daug daugiau reikalingesnis ir 
vienkart nepaly^namai gar
bingesnis prieš kitas tautas pa
sirodymas, negu nevykusiai 
paruo'šta enciklopedija.

—A. K. Rutkauskas, M. D.
Vyriausias Enciklopedijos re

daktorius yra prof. Vaclovas 
Biržiška,t kuris, reikia tikėtis, 
fašistams nepataikaus.— “N.” 
Red.

JŪSŲ PATOGUMUI
<cNAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

’ > ----------- '
Marauette Park
TUBVC1O APTIEKA

2832 W. 63rd St.-

Brigliton Park 
b; r. .i>ieit<iewicz

■ 2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette, 1083 •r

Roscland ir Pullman
AVAITCHES B/.OS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai, jums reikės pa
siųsti "pinigus ■ Lietuvon, 
p .a d u o t i - “ciassif ied” 
įskelbimą ar užsirašyti 
•“Naujienas”, kreipkitės

ii į artimiausi atstovą

Vyriausiai lietuvių enciklopedi-* 
jos Redakcijai Kaune

■ ii , O r   .h. I —B

“KULTŪROS” No. 11 tik 
kę -gautas iš Lietuvos. Kai
na 45 centai. Gaugite “Nau
jienose”.

Dabar Lietuvoje šviesuome-' 
nes gyvenimas... nenormalus. 
“Pleekaitininkai” nūnai Praloto 
A. Dambrausko viešai “pra
keikti”... Cenzūra net kulturinįi: 
veikimą trukdo... Romos kata-i 
likų kunigai, mokslo Įstaigoms 
vadovauja..., Lietuvos teismai* 
jezuitiniu s budu teisia laisvai* 
manančius piliečius. (Šiaulių 
teisme “Tikri ir netikai šven-* 
tieji” knygelę sudeginimui pa7i 
smerkia, o jos autorius teismo 
priverstas, per • ištisus, metus 
nĮeko, prieš Romos katalikų* 
bažnyčią, nerašyti. Tai kunigų 
sugalvota- “pakuta” meditiaci-' 
joms apie Romos galybę laik^ 
praleisti\vėltui; nieko protiško- 
nei pažangaus darbo nedir
bant!) Valstybės lėšomis peni-* 
mi net penki vyskupai ir visa* 
armija pralotų, dekanų, kanau-' 
ninkų^iklebonų, vikarų, brolių ir 
seserų vienuolių ir busimų' 
ginkluotų Romos bažnyčios vy
čių ’pavėi&rinltrkį, ateitininkų* 
ir “stebiiklu|s’^ Lietuvoje da-’ 
rančiiĮK^ėteiiteįiį’Ą f per^ visas' 
siūles byrantį’ fJnhtizmą kriti- 
kuetim LietuvobT spaudai ^už-* 
drausti”. / x ‘

-K3ro stėvfe* prfefc • geriausius’ 
Liefdvos'* lėtais* gynėju*> -žo-Į 
džM dįktatdr^/ f^iemks^kles 
rikaMiipas ir ‘ sla^tbjh ‘žvtfigyba: 
liaiįdj nuodija ‘ ir apatijoj 
gramzdina- L'iet’iivos šviesuok 
rfietoė^ išmokoj žinoma, ne visi,* 
tylėti. Sjjgryžus demokratijai' 
su spaudos" laisve Lietuvon, ne> 
abfejbjtf, kad' ptisė* L» Enciklo
pedijoj^ tilpusių t raštų - turės 
btiti1 išfttesti; o viM; hunai “iš- 
gamomis'’ apšaukti “nusidejė- 
1^’i užims Lr EhcHdopedijoje* 
garbingas vietas. Jeigu; Vaka-

“KOVA*’, Lietuvos sociab 
demOkratiĮJ užsieny leidžia
mas laikiaštis. šį . laikraštį 
leidžia” iš Lietuvos išvažia
vę politiški emigrantai. Pa
vienio numerio kaina 10 c. 
Galima gauti “Naujienose”.

PASIDARYK daugiau pinigų 
Didu reikalavimas 'siuvimo operatorkų 
Uždarbis siekia $25 
iki $50' į savaitę. fT* 
Lengvas, malonus dar- 
bas. Mes galime pri- ZTvt/A > 
rengti operatorkos vie-A^£Ld| )T\ 
tai j trumpą laiką. 
Dienomis ar vakanis<jflEaa£<įš«^ 
Maža kairia.

MASTER SEWING MAGHINB 
- OPERATING SGHOOL 

190 N. State St., lOtb floor

ĮGAĖIOJIMUS
(Doviemastiš)

v •' ____ _______/

galite - padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

. negu kitur.

Klausdami informaci-
- ją ’iŠ kitų miestų 

rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

JMMm*

LIETUVON
SiunHritnfc Pinigus 
PaKtū ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai —

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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Bedarbiu Šelpimo Reikalai
' ~ I *      .,   I

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

Ofiso naujas adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street

Tel. Victory 1657 
Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 

tiktai

Kiek laiko atgal gavome di
delį baksą obuolių nuo p. Dar
gužio, 1606 So. Halsted St., sa
vininko Lietuvių Kotelio, ku
riuos išdalinome . bedarbiams 
prieš Naujus Metus.

Gavome drabužių nuo:
Mary Lubart, 3821 Emerald 

Avenue.

Gruodžio 6, 1931

Duota sandvičių:
Padėkavone gerada

riams

atsisakyti šelpti mus bėdoj;
— Viėnas iŠ bedarbių.

Rengia šaunų 
vakarą'

Subatoj, sausio 10 d. SEA. 6- 
tas Apskritis rengia puikų va
karą su muzikališku programų, 
dainomis, vakariene ir šokiais, 
šiam vakarui paimta dvi Lietu
vių Auditorijos salės. Sako, Va
karas busiąs vienas iš šauniau
sių ir įdomiausių. Be to Ibus 
gera muzika, kuri jaunus ir 
senus linksmins.

S LA/ 6-to Apskričio vakaro 
rengimo komisija kviečia visus 
gyvus lietuvius prie vakarienės.

■ ! .. . ---------------------- ----------------------_ .......................................................... ....................
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Tautiškos Kapinės tik iš vardb 
yra tautiškos, deja, jos tikrė- 
lybėje yra ifuolat drumsčiamos 
tam tikros žmonių grupės, par-.‘ 
sidavušios Maškvąi ir naudojar 
mos jų nešvariai politikai/

Laike visų pereitų metą dėl 
Tautiškų Kapinių ištiko ypa
tingai aštrių kovų kurios daro 
daug nuostolių Kapinėms. Mas
kvos politikieriai ir mirusiųjų 
ramybę naudoj a. sa vo piktam 
ermui kelti.

Reiktų kad lotų savininkai 
atkreiptų dėmėsi ir patvarky
tų Kapinių trustisus, pakeis
dami -juos tokiais žmonėmis, 
kurie rūpintųsi Kapinių reika
lais, o ne politikavimu.

rf1
M - ------------------------------------

Graboriai

S. D. LACHAVK'Il
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-------- n

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

į*i ....... .. AiiBMakhiMižlM

Lietuviai Gydytojai įvairus Gydytojai

J. Ambroz, J. Gerlotas, V. 
Petn/uskas, J. Dapkus, J. Pa- 
midaitis, A. Benusevich, Ant. 
Bukauskis, M. Žgcndis, Cirvin- 
skas, C. Antanavičius, F. Au
gustinas, A. Plekis, J. Maukus, 
Radis, Ant. Andrulis, J. Rūkan
tis, Alex. Adomavičia, Jos. Bar
auskas, Tamašauskis, Kalvai- 
s, P. Milius, Jakubauskis, G.

Andrek, A. Kruša.

Duota maisto:
Gildą,Lileikienė, žiezkienė, 

Donauskienė, Lenskienė, M. Ku
bilius, Mitchell, Strogis, Para
rtai tienė, Juškienė, Puišienė, 
Barkauskienė, Ambroz, Dapkus, 
Ant. Andrulis, V. Petrauskis, 
Gerlokas, Milius, A: Kruša, Cir- 
vinskas, Mrs. y Grybas-Mitchell.

Dubti drabužių:
įvirs. Strogis (2 aprons) ; K. 

Jankauskienė (trousers foi 
boy); Matulionis (overcoat and 
childrėn’s clothes) mergaitei, 
9 metų; Violet Balis, čevery- 
kus ir didelę lėlę.

Nerandu įžodžių padėkavoti 
visu pirma “Naujienoms” už 
jų pradėtą darbą, šelpti bedar
bius. Toliau tariu širdingą ačiū 
Bedarbių Šelpimo Komitetui už 
jų nenuilstantį darbą.

Dekavoju visiems geros šir
dies žmonėms, katrie šiokiu ar 
tokiu budu prisidėjo prie sušel- 
pimo musų bedarbių. Nevienam 
iš musų butų prisiėję kentėti 
baisų badą ir šaltį, jeigu ne 
jus, geros širdies žmonės.

Jus ištiesdami mums savo 
duosnią ranįą, nevienam nuvi- 
jot bado šmėklą nuo musų 
slenksčio. , Ypatingai dekavoju 
biznieriams už jų duosnumą; 
niekados neužmiršim jūsų. Ka
da mes pradėsim dirbti, steng
simės kaip galėdami jums at
silyginti. Dar kartą dėkavojam 
visiems kas gelbėjo ir kas dar 
žada gelbėti.

Taipgi prašome ir toliau ne-

Lietuvių Tautiškos
Kapinės

Tarpe to skaičiaus čia 
tokie vyrai, kaip Dėdė 
Damijonaičiai, Vargšas 
kurie savo amžį dirbo

Dabar muitiniame susirinki
me, kurs įvyks sausio 11 d., 
otų savininkai turėtų išrink
ti kapinių trustistus <sai nau
jus ir išvyti, politiką iš Tauti
nių kapinių, tai butų kiekvie
nam lietuviui malonu ir savo 
mirusiuosius artimus ir drau
gus aplankyti ir mirusiuosius 
palaidoti, ir patiems šėrinin- 
kams butų smagiau, kad Ka
pinės įsigytų 
jos, negu to 
tų.

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei- 
cale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš- 
aidų užlaikymui sky

rių.

3307 Auburn Avė, 
CHICAGO, ILL. 

-------- o -

Gavome maisto nuo:
Aleksunas, du maišus juodos 

duonos.

PAdėkavonė

PRANCIŠKUS SHANAUSKAS. 
kuris mirė gruodžio 31 dieną ir 
palaidotas' tapo Sausio 3 dieną, o 
dabar, ilsis šv. Kazimiero kapi
nėse, amžinai nutilęs ir negalėda
mas atsidėkavot tiems, kurie 'su
teikė jam paskutinį' patarnavimą 
ir palydėjo jį į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.-

'Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalihimą iš musų tarpo. 
reiškiame giliausią padėką daly- 
vavusiems laidotuvėse . žmonėms? 
ir suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojsme musų dvasiškam tė
vui. Kun. Pralotui Krušui. kurs 
atlaikė įspūdingas pamaldas už 
jo sielą: dėkavojame graboriui 
S. P. Mažeikai. kurs savu geru 
ir mandagiu patarnavimu garbin- ' 
gai nulydėjo jį į amžinastį, o 
mums palengvino perkęsti nuliu-1' 
dimą ir rūpesčius. dėkavojame 
Mišių aukautojams. gėlių au
kautojams. gtabnešrams ir paga
lios dėkavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms: o tau 
mulų mylimas tėveli sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę
Mbteris. Sūnūs, Duktė 
ir Giminės

rimties ir pagar- 
buvo per 19 mc-

d. tegul kiekvie-

BUTKUS
Undertakiiig Co.
i P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 West 18th Street

Te! Canal 3161

Lietuvių Tautiškos Ka’pinės 
jau 19 metų kaip yra įsteig
tos, ir dabar jose jau ilsisi 
apie 4,000 musų tautiečių pa
laidotų, 
ilsisi ir 
Šernas, 
ir kiti,
musų geresnei daliai.

Tautiškose Kapinėse butų ra
dę sau poilsio vietą ir daugiau 
gerų musų žmonių, kurie yra 
seniau ar vėliau mirę, jei iČa- 
pinės butų nuo pat įsteigimo 
tinkamai vedamos. Gaila, taip 
nebuvo ir nėra. Per ilgų laiką

Sausio 11
has dalininkas padeda savo ki
tus reikalus į šąli, ir alpsilan- 
kę į susirinkimą - lai atiduoda 
savo balsą už tinkamus žmo
nes. Kapinių nebegalima ilgiau 
taip laikyti ir iš savo busimos 
poilsio vietos leisti juokus da
ryti. Perkūno Sunūs.

Lietuvės Akušerės

a

ALFRED HERRMANN
įMirė sausio 5 d.. 1931, su- 3 

laukęs 31 metų amžiaus. myli- : ■ 
mas vyras Onos (po tėvais Nor 
rūšis), mylimas sūnūs John ir Q, 
Henrietta Herrmann, mylimas , N 
brolis Fannie Cardosi. Carl. Julia -■ 

.Haut, Paula ir Anita Melchior. >■, 
Narys North Shore Lodgc No. 93 7 ;H 
A. F. U A. M.

Kūnas pašarvotas Krauspe 
lyčioj, 3905 Lincoln Avė., 
Byron St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
šio 8 d.. 3 vai. po piet. iš 
lyčios bus • nulydėtas Acacia ka 
pines.

Visus
žystamus 
dalyvauti 
mirusiąjam

Nuliūdę

Žmona, Tėvai, Broliai, 
Seserys ir Giminės.

t

ROZALIJA GAL1NSKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 5 dieną, 5:4 5 valandą ry
te. 1931 m., sulaukus pusės am
žiaus. gimus Šilalės vals., Taura
gės apskr. Paliko dideliame nu
liūdime sūnų Albertą. 3 dukteris 

, — Bronislavą. Josephiną ir 
Prancišką, seserį Elzbietą Druktei- 
nienę ir gimines. , Lietuvoj — 2 •' 
seseris. Kūnas pašarvotas randasi 
95 8 W. 36 St.

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
sausio 9 dieną. 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos ’ 
pamaldos už vilionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Rozalijos Galinskie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami .daly
vauti laidott/vėse ‘ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei-

H 
kop- 

arti H

sau- <■ 
kop- ‘ M

gimines, draugus ir pa- - 
nuoširdžiai prašome 

laidotuvėse ir suteikti , 
paskutinį patarnavimą.

liekame,

Al A 
ONA URBONIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 5 dieną, 7 valandą vakare,'! 
1931 m., sulaukęs 54 metų am
žiaus, gimęs Šiaulių apskr., Papi
lės parap., Purvių kaime, Amerikoj 
išgyveno 21 metus. Paliko di
deliame nuliudime 4 dukteris — 
Eva, , Oną, Elzbietą ir Kotriną, 
brolį Antaną Kateivą, brolienę 
Oną, 3 žentus — Joną Vitas, 
Povilą Antanavich , ir Pranciškų 
Varnagis, 2 anūkus, o Lietuvoj 
3 seseris, Kostanciją, Barborą ir 
Leonorą ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randami 6404 South 
Roėkwell St. ,

Laidotuvės įvyks pčtnyčioj, 
sausio 9 dieną, 8 vai. ryte iš . na- ’ 
mų į Šv. Jurgio parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos' 
pamaldos už velionio sielą, o iš t 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a.a. Onos Urbonienės gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam ->askutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Brolis, Brolienė 
Žentai, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Ežefškis, Tel. Boulevard . 
9277. s

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

.............. Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamiiotojas
Moderniška. Koplyčia Dovanai 

TUriu automobilitis visokiems1 reika 
lanis. Kaina prieinama

3319 Auburn AvėUUe
CHICAGO, ILL.

—-------o----------- '

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis

- Graborius Chieagoj
.2

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas

Cicero 3724

. f

[646 W. 46th J

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

G
FRANCIŠKUS JASUTIS 

, I 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 4 dieną, 6:15 valandą ry
te. 1931 m., sulaukęs 18 metų 
amžiaus, gimęs Chicago, III.. Pa-., 
liko dideliame nuliudime tėvą Kle
mensą, seserį Josephiną, brolį 
Juozapą, dėdes ir dėdienes — 
Antaną ir Julijoną Jasučius, Joną 
ir Eufemiją Vitkus, Čepulienę, c 
pusbrolius Jasučius ir Čeputį, pus
seseres Jasutaites. Vilkaites ir Čc- 
putaites ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 3300 S. Wallace 
Street. "

Laidotuvės įvyks ketverge, sau
sio 8 dieną. 9 vai. ryte iš namų 
į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten . 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. t

Visi a. a. Pranciškaus Jasučio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiaL kviečiami dalyvauti; 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai, Sesuo, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- Į 
rius Rudžius, Tel. Canal 6

POVILAS RUBINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 5 dieną, 9:20 valandą va- ' 
kare, 1931 m., sulaukęs 5 metų 
amžiaus, gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Domicėlę, tėvą Jurgį, 6 se- ’ 
seris, du brolius, dėdes ir gimi
nes. ‘ x

Kūnas pašarvotas, randasi 23 52
S. Oakley Avė. ‘

Laidotuvės įvyks pėtnyčidj, 
. sausio 9 dieną, 8:30 vai. ryte iš 

namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kuribje atsibus gedulin
gos-pamaldos už vėlionio sielą, o ' 
iš ten1 bus nulydėtas į šv. Kazį-s- 
miero kapines.

Visi a. ’ a. Povilo Kubino gimi->': 
nes. draugai ir pažįstami esat, 

.nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

' i' Nuliudę lįekame,

Tėvai, Seserys^ Broliai, 
Dėdės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Lachavich, Tel. Ro’osevelt 
2515. t'l

Nuliūdę liekame, 
1 v 1

Sūnus. Dukterys, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo-' 
rius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards1 1138. 4

uąjalis
J

■x
a

/ Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandas nuo 1 iki 3 po pietų 
, nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ŽALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

ir

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

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

T ei. Brunsivick 4983
Namų telefonas Brunsivick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diatbermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netdli 46th St. Chicago, III.

' Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICĘ KAHN
4631. South Ashland Avenue 

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

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

iI

j 
j i

i

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
\ vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 th Street

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

Vidikas-^ 
Lulevičiene

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St. 

Telefonas
Victory *1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1 Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS *
127 N. Dcarborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physičal Tberapy U Midwife 

Naujoj vietoj
South Albany Avenue6109

9252

P «Xic 
duodu 
elcctric

Phone 
Hėmlock

Patarnauja 
gimdynio, 
massage,
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
t. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanau

Akiu Gydytojai

Ofiso telefonas Virginia 0030 
Rcz. Tel. Van Burcn 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

na. Namų bfisaa North Slde 
3413 Franklin Blvd.

Valandos ,873o iki 0:30 vakaro«

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

Tel.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

. (VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

1 1 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Te\ Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos vak.
Vasalle—R*n., Ser. ir Pėtnyčios vak.

Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 

/ nuo
9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė.
■ Valandos: 2—4 po piet 

Phohe Lafayette 00.98

Phone Franklin 2460 

Leonas S. Mikelonis 
Advokatas 

10 South La Saite St 
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHES
Lietuv Advokatas

J. įJulėvičiils'
GRABORIUS iR 

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

derniška koplyčia 
veltui.

J3T03 S.'Halsted St!. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

PIGIAUSIS LIETUVIS 
gABORIUS CHICAGOJ 

Laidbtuvėse patarnau
ju - geriah ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie ..gra

bų - išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel.' CanAl 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St!

Tel. Victory 4088

DR. VAITUSH, OPT,
lietuvis Akių specialistas
Palengvins akių įtėmpiriią, kuris esti 

priežastimi gajvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 1 Prirengia 
teisingai akiniu?. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė ątyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
ntio 10 iki1 8! vai. Nedėlioj riuo 10 iki 
12 via. po pietų. .
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ I1AIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely 1 atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
471'2 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
--------O--------

ĮDr. A. P. Kazlauskis
-Dentistas-

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

. PRANEŠIMAS
' Phone Boulevaęd 7042

Dentistas'
Pagrįžo j seną vietą

4645 So. Ashland Avė.
virš Marshill Drug stbre, arti 47 St

Tel.

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

 

52 East 107th St

kampas Michigan Avė
Pullman 5950—namų Pull. 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 Pėtnyčibj' nuo 9 iki 6

' Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rcz. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

8

Phone Boulevard 8483 K

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR \ CHIRURGAS 

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

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

A. A..SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W'. Washington St. 

Cor. V/ashlngton and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Centrai 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 VV./22nd St. nuo 6-9 
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republię 9600
■...... ■■■■■i ».l. ■ .............................. . . . įM ... Ii l ■

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

įvairus Gydytojai

DR. H ER Z M A N
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 VV. 1 Sth St., netoli ‘Motyan St. 

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

Tel. Canal 3110 ‘
Rezidencijos telefonai 

South Shore 2238 ar Randolph, 6800■ - ■ • ' 
.......•.................. ...............-r-.........        .

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

, OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDęS: 
iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 
Phone Midway 2880

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St. 
kampas' Halsted St. ‘ 

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

—o—-------
.......... ... i'ihiii

-------- -
'Jei'abejoti apie savo -akis, eik pas

Dr. A. K. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar randasi 

4660 Gross Avė. 
Tel.'Yards 4317

•, i r.-.iii'į įr - į ■ a. i r.i . <.a *■ ii imc

Dfetatfai Gydytojai
M

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

Tel. Calu’rtiet\3294
Nuo 9 itfl 12 vai, dienos ir 
nuo 6 ikiL9' valihdos Vakare

Paul M._ Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje
“ Room 2414 

One North La Šalie Bldg. 
One North La Saite St.

(Cot. Ęa Šalie and Madison Sis.)
Ofiso TeL State 2704; 4412

WISSIG,Daktaras
Kapitonu

. Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYfc 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ____ , ,
Specialiikai gydo ligas pilvo, plątlčių, in it pu užnuodijirmi 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reutnatizmą. galvos skausmus', skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles1 skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti,' ateikite čia ir persitikrinkite^ ką 
jis jums gali padaryti. , Praktikuoja per daugeli metu ir ižgydl 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
<20a West 26 SL r " 1 •—

Paša
? Šerio

YDOtaOSJOStRA
it pu

kampai Kjoeler Ave>> , > jTęl^ Crawford 55T8

Simpatiškas— 
Mandagus 
Geresnis ir pi
gesnis už kl4 
tų patarnavi* 
mas.

L M Eudeikis Komp 
n,

4605-07 S. Hcrmitage AVe
Tel. Yards’4 741'-ir 1742

SKYRIUS
44'47 So. Fpirfiėld Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 Sa 49th Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794

. SKYRIUS

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

Tel. Kcnwood-5107
VALANDOS:
z. nuo 9 iki 11 valandai7 ryte:

‘ nuo 6 'iki
3201 A'ųbucn Avė. Tėl. Blvd. 3201, apart šventadienio

8 valandai^ vakare 
ir ketvirtadienio.

Nuo 10 
iLl. po 
Vakaro.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 6o. Rockvell St.
TA. Republic 9723

J



“NAUJIENŲ” KONCERTAS ?
Įvyks Lietuvių Auditorijoj sausio 18 d.

■, '  - --- - - ■ — -

metinis konver
čia pat. Kiekvienais 
“Naujienos” stengėsi 

koncertus surengti, 
jos tatai pądaryti ir

“Naujienų 
tas Jau 
metais 
šaunius 
Bandys
šiais metais. Programas jau su
darytas. Jis bus tikrai geras 
ir Įvairus. Dalyvaus musų ge-. 
liausi chorai ir solistai. O pa
įvairinimui paimta pagarsėjusi 
rusų profesionalų artistų gru
pė, kuri susidės iš šokėjų ir 

 

dainininku, v

Pavyzdžiui, koncerte daly
vaus corgij Arkadjievič Ne 
lidov\T°i žymus rusų daininin- 
19T7 m. jis baigė Peter

burgo muzikos konservatorijų. 
Tuoj po to jis tapo pakviestas 

/dainuoti Marijinsko teatre, kur 
buvo statomos operos. Operoj 

dainavo du sezonu. 1919 m. 
jis dainavo pagarsėjusiame Ba- 

leevo\ “Šikšnosparny}” (“Letu-

Aplinkybių verčiamas, 1920 
m. jis apleido Rusiją ir išva-| 
žiavo j užsienį. Vieną sezoną 
dainavo Botarijos karališkoj 
operoj, o vėliau važinėjo 
koncertais 
Amerikon 
1923 m. čia \jis per kelis sezo- 

us koncertavo įvairiuose tea- 
t)*uose, kaip tai: Balaban and 

atz, Paramount ir kituč. 
Pastaruoju laiku jis dainavo 

“Petraška” kliube, kur kas va
karą yra rengiami programai. 
Visi, kam tik teko girdėti, yra 
tos nuomonės, kad 
šauniai dainuoja. Ir 
gerai dainuoja, bet 
yra puikus artistas.

“Naujienų” koncerte Nelido
vas padainuos kelias dainas so
lo, o paskui kartu su kitais 
“Petraškos” kliubo artistais iš
pildys vaizdelį “čigonai”. Tas 
vaizdelis susideda iš gražių dai
nų ir charakteringų šokių, ku
riuos atliks šokėjų Andreevų

si!
po visų Europą, 
Nelidovas atvyko

*

Nelidovas 
ne tik jis 
taip pat

trio. Vaizdelis yra tiek patrau
kiantis, kad’ “Petraškos” kliu- 
bc publika nuolat reikalavo jį 
kartoti.

Cicero
Kvietimas į Kliubo susirinkimą

Pereitą panedėlį tilpo “Nau
jienose” žinutė iš Cicero, pa
rašyta p. G.. Pociaus, žinutė iš 
dalies teisinga apie tai, kas yra 
Cicero veikiama. Tik man nė
ra suprantama, kodėl ponas Po
cius taipgi ir kiti Cicero Citi- 
zens Protective Association’s 
musų tautiečiai taip yra nepa
stovus. Kiek man yra žinoma, 
kiek pirmiau, to Kliubo valdy
ba kuo ne visa gyveno Grand 
Work ir kaikurie priklausė prie 
Lietuvių Pagerinimo Politikos 
Kliubo, kiek vėliau persikėlė 
ant 16 gatvės į vadinamą Park- 

|labom pašalį ir apleido senąjį 
i Grand Work Kliubą ir su pasi
didžiavimu prisirašė prie sve
timtaučių kliubo. Kaikurie mu
sų draugai perspėjo, kad berei- 
kalo metate seną kliubą. Atsa
kymas buvo, kad grinoriai nie
ko neveikia.

Kiek toliau, kaip jau yra ži
noma, nuo svetimtaučių pabė
gę pristojo prie Ūselio Kliu
bo. Po Ūselio bankroto susi
tvėrė vėl lietuviškų po vardu 
Cicero Citizens Protective As- 
sociation vis dar iš 16 gatvės 
ir vietos lietuvius kviečia prie 
jų prisidėti. Aš neužvydžiu 
veikti jokiai organizacijai, tik 
mano tokia nuomone, kad vie
toj bėgiojimo ir organizavimo 
naujus, verčiau visiems lietu
viams, Cicero gyventojams, pri
gulėti prie senojo kliubo, kurs 
jau veikia toje kolonijoj virš 
20 metų, ir finansiškai neblo
gai stovi. Tai butų daugiau ga-

Vakaras
Bedarbiu

SUSELPIMUI
Bus Rodomi Žingeidus 
Paveikslai iš Lietuvos 

t

) Rodys Jonas K. Milius

SUBATOJE

ausio-Jan. 10,1931
Mildos Svetainėje

3142, So. Halsted St.
(3 labos)

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

Rengia ,
BEDARBIŲ ŠELPIMO KOMITETAS

r . t ■M
.■ A

J'.'

Įima ko nuveikti. Taip gi, pa
tartina ponui Pociui, kad savo 
draugus paragintų prisidėti prie 
senojo kliubo. Susirinkimas bus 
šiandien, 7:30 Vai. vakaro Luk
šienės svetainėj, 1500 So. 49 
Avė., Cicero, III. Taip gi 
kliubiečiai atsilankykite, 
balsuojama, 
siri likimus.

kur laikysime

visi 
bus 
su-

A. Tumavičius.

Cicero
“Aušrelė” atgaivinta. Jaunuo

liai grįžta atgal *

te
pa-

Pereitą pirmadienį įvyko pir< 
mas bandymas atgaivinti Cice- 
ros jaunuolių draugijėlę “Auš
relę” — Muzikos*r— Dainos ir 
lietuvių kalbos draugijėlę.

Nors siaučiant biauriam orui, 
visgi susirinko jaunimo ir 
vų, kurie vienbalsiai nutarė 
laikyti draugijėlę.

Tolesniam organizavimui
rinkta tuolaikinė valdyba—ko
mitetas iš Leonardo Edinto, po
nios Kielienės ir Antano Run
giu.

Vedimui draugijėlės r- Juo
zas Kuzmickas-Uktveris — jam 
pavesta ir surasti tinkamų mo
kytoją, > .

Greitoj ateityje manoma pa
bengti mažą vakarėlį.

Ponas Antanas Matui, vie
tos. spaustuvu inkas (žinomas 
kaipo “Jojo” — klaunas) irgi 
buvo ir žadėjo ateity — lan
kytis /ir linksminti jaunuolius.

Pradžia gera. Ateinantį pir
madienį ir vėl jaunimas su tė
vais renkasi ir tarsis dėl toles
nes darbuotės. Pilnai tikima, 
kad iki pirmadienio jau bus 
gautas mokytojas arba moky
toja.

Geriausios kloties “Aušrelei”.
Juozas.

Bridgeportas
Draugija Lietuvos Dukterų 

aukauja bedarbiams
ve]

Gruodžio 20 d. įvyko minė
tos draugijos priesmetinis su
sirinkimas. . Narių atsilankė 
daug. Mat, buvo, valdybos rin
kimas ateinantiems metams. 
Protokolas skaitytas iš pereito 
susirinkimo liko priimtas. Dau
giau sekė visokį raportai. Pa
aiškėjo, kad Draugija gerame 
stovy kaip nariais, taip ir fi
nansų. .Minėtų dieną įstojo 5 
naujos narės: Stella Maraka, 
Ona Stašauskienė, Pet. Triška, 
Sofija Krizauskienė ir Rozali
ja Petraitienė. šį kartą drau
gija turėjo 5 ligonius, bet vi
sos ^pasveiko, ir visoms pripa
žino pašalpų atmokėti. Valdy
bos narių raportai tapo priim
ti. Parengimo komisija rapor
tavo, kad parengimas pilnai pa
vyko; išmokėjus visus ekspen- 
sus, kurie buvo padaryti suren
gimui vakarėlio, pelno liko 22 
dol. su centais.

Xutarta, kad tas likusis pel
nas. butų paskirtas dėl bedar
bių, taip ir padaryta, ir dar 
ant vietos pakolektuota nuo 
draugių -
sų komisija:x P. Grigonis, J. 
Kukuraitienė, Alek. Galalis, O. 
Mažeikienė ir A. Tankienė 
gruodžio 24 d. aplankė, ir su
šelpė 5 šeimynas, kurioms tik
rai reikėjo pagalbos,7 ir dar vie
ną bušelį valgių nuvežė “Nau
jienų” bedarbių šelpimo komi
tetui.
' Toliau buvo nutarta, vėl reng
ti vakarėlį tam pačiam tikslui 
šelpti bedarbius; išrinkta komi
sija: Alek. Galalis, P. Grigonie- 
nė, M. Kizienė, D. Bakas ir C. 
Riškienė. Darbas atiduotas ant 
komisijos nuožiūros. Daugiau, 
prieita prie rinkimo valdybos, 
liko vienbalsiai išrinkta ta pa
ti: pirminin. Emilija Milerienė, 
Evanston, UI.; pirm, pagelb. 
Petronėlė Grigonienė; putar. 
sekr. Anelė Dudonienė; finansų 
A. Valančiunienė; kontrolė A. 
Daraškienė; kasos,globėja Mar. 
Kizienė; iždininkė Urš. Radzia- 
vičienė; maršalka K. Aštraus-' 
kienė. Taigi visos valdybos na
rės pilnai tinka užimti savo vie-

sudarė $8.61. Mu-

kr n’
i i/,r......................1Ik,^ihii.i »■
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kas tračią subattj kiekvieno mS- maino vardą dėtų į laikrastj..”
hesio paprastoj svelainSj
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Valanda kita links
mai praleisti yra 

naudinga
4Tokią naudingą r 

leisti gavau ir aš N 
vakarą
gus Joniškiečių L. K. Kliubo 
narius pp. Aniklctą ir Vikto
riją Rimdžius; kurie gyvena 
Brighton Parke, 4020 Campbeli 
Avenue.

Spėjau lik prieiti prie na
mų, išgirdau orkestrą grojant, 
o įėjęs į vidų radau pilną jo
niškiečių svečių su joniškietė- 
mis smagiai bešokaht. Pama
niau sau, jus joniškiečiai, jau
ni, gražus, bepig jums suktis 
susikibus poromjs, ,ir aš kaip 
jaunas buvau, taip pat dariau, 
— pasigavęs kokią skaisčia
veidę, geltonplaukę, prisispau
dęs palei širdies, o..kojytės kaip 
nendrytes lankstėsi, sukinėjo
si šokant. Bet dabar. .. ■

Apsisveikinus su svečiais vos 
spėjau atsisėsti, kaip ponia 
Rimdžiuvienė tuojau paprašė į 
kitą kambarį vakarienės, kur 
radau bevalgant gražų būrelį 
jaunimo (oficialė vakarienė jau 
buvo baigta, visi svečiai paval
gę, tik jaunuoliai su savo pa
čių reikalais buVo pasivėlinę, 
žinoma aš ir panašiai pasivė
linau, o be to tokiais pat rei
kalais pasivėlino ir Joniškie
čių Kliubo vicc-prczidcntas). 
Visi įnil>om draskyti vištas ir 
visokiais rakibolais vyti jas į 
futbolus.

Bevalgant ^Juozas Kazįmie- 
raičiukas pork kartų 4 biane 
baltomis pažiurėjo; .supratau, 
kad jis man duoda ženklą, kad 
aš taip greit nevalgyčiau. i Pa
skiau, Julė K-nė, Telšiuose ei
nančio laikraščio+.- “žemaitis” 
agentas, pasikvietėxį savo gru
pę liguoti, kita , grupe suside
danti iš Juliaus,> Jono, Kazio 
ir Viktoro, plėšė remizą. /

Bejuokaujant, ijbękrečiant vi
sokias “fones? ’P,as,<. svetingus 
p; Rimdžius atėjo ir namo lai
kas.. Smagu pabūti valandėlė, 
kita tarpe smagių draugiškų 
žmonių. / .jjrę

orogą pra
du.) ų Metų 

nuvykęs pas įtekmih-

>»

tyebus įdedami. Aš savo kolo
nijoj nedėsi ii.

Kodėl reikia rašytis prie 
SLA' 178 kuopos? Kol sveikas, 
kol darbo turi ir uždirbi, rodos, 
kam čia draugijos pašalpos, 
pomirtines,, bet kai vargas, be
darbes, > liga, o dar kokią ir 
mirtis užeina, kaip gerai, 
esi savo organizacijoj.

Ačiū visiems!
( Aukos pinigais:

Geo. White $10, Mrs. White 
$1, Mike Suranda; $2, John 
Strauz $2, J. Balsis $1, Anna 
Lukošius $2, August Lukošius 
'$1, Kelly Severia $1, Kazimie
ras Puteikis $1, B. Waiantįnas 
$10, P. Walantinas $2, J. Prans- 
kunas $1, V. Calabrase 50c., 
Anna Dobįn $1. . »

/ 
>Aukos drabužiais

Dr. Tananevičius aukavo dra
bužių, M. Zabelskis drabužių, 
A. Lukošius porą, batų vertės 
$6.50, gerą' overkotj. Vincen
tas Gaudiešius dvi poras batų, 
vertės 10 dolerių. Mrs. Piezis 
sviesto ir sūrio. B. Walantinas 
12 porų batų ir drapanų. Chas. 
Puteikis kautą ir batų; A. 
shys 4 keisus papso. 
jiems.

Mrs. Werkšienč daugelį 
žiu drabužių, B. Jurkus 2 ke
pures, Mrs. Budrienė overkau- 
tą, J. Stira. drapanų, Adam 
Mažrimas davė svetainę ir, du 
keisu alaus ir užkandžių. Ačiū 
geros širdies žmonėms, kurie 
suteikėte pagelbą bedarbiams. 
Ant atminties aukautojams bus 
padaryta lenta-paveikslas, kur 
bus surašyta vardai atminčiai 
kiek kas aukavo. Ta lenta ka
bos svetainėj ant sienos kol 
atvažiuos antikristus su pečiu.

— Bedarbių Komitetas.

’ ŠAUKITE REPUBLIC 9101 
ir gaukite pagelbą nuo jūsų diegimų 
ir skausmų paimapt vieną iš musų mok
slinio masažo treatmeritų. *

Mes specializuojamas sumažinime jū
sų perdidėtio s va tymo.
THE SIXTY THIRD S ASHLAND 

HEALT SYSTEM
6327 S. Ashland Avė.' Republic 9101

kad

Mik-
Ačiu

gra

Redakcijos Atsa 
... kymai

; M. E. iš Town of Lake. Sy
kį ant visuomet prašome atsi
minti, kad jokie ąnonymiški 
(slapti) rašiniai, be autoriaus 
pilno vardo, pavardes ir adre
so nebus naudojami.

Karveiiškis. PRANEŠIMAI
✓ ■

Mt. Greenwood
i ,

Bedarbių vakaras ir laukos
• * 1 * %

Bridgeport Naujienų Skyrius persikėlė 
į naują vietą 3653 So .Halsted St. ČiJ 
galima užsisakyti Naujienos ir priduoti 
skelbimus į Naujienas.

Sykiu Čia randasi didžiausias lietuvių 
knygynas Aušra — galima gauti viso
kių knygų.

' AUŠRA.
3653 So. Halsted St.

Dollar SauingSi Building 8 Loan Aą- 
sociation “spulkos” metipis ir visuoti
nas narių susirinkimas įvyks' ketvirtadie
ny". sausio (January) 8 d.. 1931 m., 
kaip 7:30 vai. vakare; * spulkos naujoj 
vietoj, 6812 S. Western A ve. Kvie
čiam visus, narius atsilankyti ir atsivesti 
naujų narių prirašyti prie spulkos, nes 
atsidarė nauja serija. — Direkcija.

“Birutės” Choro reguliarės pamokos 
įvyksta kas ketvergo vakarą, lygiai 8 v,, 
Gage Park svetainėj. Visi choro da
lyviai malonėkite atsilankyti laikų. 
Nauji nariai-rės yra kviečiami įstoti da
bar, kuomet pradedama repeticijos prie 
sekamo ‘‘Birutės’’ parengimo.

Valdyba.
■ ■ ■■* ■■ ■■■ I ■■ ■ ■■ «

Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn ge- 
nerališkos dainų pamokos bus ketverge, 
sausio 8 d. ir panedėly 12 d., Meldažio 
svet.. 8 vai. vakare. Visi dainininkai 
malonėkite susirinkt} laikų, nes turime 
tinkamai prirsiengti prie Naujienų kon
certo, taipgi kurie mylite dailę meldžiame 
prisidėti prie choro. Valdyba.

CLASSIFIE D ADS.
1 ...........................----------------------------------

Business Service

i'0% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai, taisome stogus 
vsokios rūšies, bite kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliayimas. Mea atliekame 
geriausį darbą mieste. Kedzie 8463.

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETERIŲ
Storų ir plonų, dėl vyrų, vaikų, mote
rų ir t merginų. Mes parduodame 
megztinius syeterius nž nuo 75% iki 
100% sotaupimą. Megztos Vilnonės 
kojinės dėl k vyrų ir moterų. Seni sve- 
teriai sutaisomi.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

F. SE1EMONAVIČIA, savininkas 
504 W. 33rd St., arti Normal Ave.

Tel. Victory 3486
Atdara kasdie ir vakarais.

Financial
Finansąi-Pąakoloy________

SKOLINAM PINIGUS
Neimant komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra

J. NAMON & CO. '
MORTGAGE BĄNKERS 

6755 So. Western Avenue 
X TeL Grovehill 1038

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs,jūsų tikrą ligą Ir Jei aš apsi- 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryfi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
po galutino IBegzamlnavimo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson B lyd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS '

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro.

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

yra

PINIGAI
■ / ,

Mea akolinam nuo $50 Iki $800 
Neimam komiso

Nuoiimtk mokamas ant neiimokitoa 
sumos

Finance Corporation 
of Illinoia 

PO valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

Furniture & Fixtuyes 
_________ Rakandai-jtaisai 

APLEIDŽIU MIESTĄ
Turiu tuo jaus parduoti savo gražius 

rakandus, Wilton kaurus, 9 tūbų elek- 
trikinį radio ir viską kitą mano 4 
kambarių apartmente. Parduosiu su di
deliais sau nuostoliais. Viskas kaip 
nauja. Ateikite tuojaus.

3040 W. 62nd St.

20 St.

po 
Nedė

SLA. 178 kp. bedarbių nau
dai buvo surengus balių, su
laukti IJaujus Metus,, su pui
kiais šokiais, prakalbomis. Kal
bėtoju buvo gerbiamas musų 
tautos kunigas Daskus, Rose- 
land. Publika labai buvo užga
nėdinta jo prakalba. Antras 
kalbėtojas buvo Cone, Chicagoj 
gimęs jaunas lietuvis. Labai 
graugingų prakalba pasakė apie 
bedarbius. Nevienam širdį su
graudino.

Paul B. šaltimera, 1715 S. 
Nnion avenue; B. Walanti- 
nas • veikė po savo koloniją.’ 
Kaip koks žiburys susispietė 
būrelis veiklesnių žmonių. Mt. 
Greenwood lietuviai geros šir
dies žmonės, vienas nuo kito 
nesiskiria, vienas kitam ranką 
paduoda, veikia broliškai. Mes 
veikiame, žengiam pirmyn, kad 
nepasiliktume nuo kitų lietuvių 
kolonijų, šiandien mums ne- 
sarmata j savo tautos bedarbį 
pažiūrėti, šiandien nėra nuogi, 
kiek galime, tiek -šelpiame. Be
darbių šiandien randas prie 
Bedarbių Komiteto B. Walanti- 
no 32 doleriai 65 centai.

Porai šeimynų bedarbių ko
mitetas užmokėjo už gesą bilų 
ir elektrą, be to kitoms šeimy
noms bedarbių vaikams dar 
pietus nupirkta, kad galėtų 
eiti mokyklon. Savo kuopos 
draugams ir/draugėms,

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

S. L. A. 36 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 7 d., 7:30 vai. vakare, Cbicagos 
Liet. Auditorijoj, 
narių, nes 
tarti ir bus 
kuris įvyks

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas yisus reikalas per 

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 06X1 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Personai 
Asmens Ieško

IEŠKAU geros šeimininkės. Turi 
turėti mažiausia $1,000 pagelbėti man 
biznyje. Ne senesnės 40 metų ir be 
vaikų. Aš esą 40 m. amžiaus, ne ve
dęs. Platesnes žinias suteiksiu laišku.

TONY SMITH 
c/o Abe Sįegel

224 Front St., Fargo, N. Dak 
—. . ■ .............................................. ........................... .....

IEŠKAU .apsįyedimui merginęs arba 
našlės. Pageidauju, kad butų brunette, 
aš esu augęs vaikinas, mašinistas, turiu 
pastovų darbą.' Kuri myli gražų šei
mynišką gyyęnimą — meldžiu siųsti 
laišką su paveikslu. Gyvanašlės neatsi
šaukite. x

AUŠRA (Box 101)
’ 365 3 So. Halsted St.

*—jy tas: Susirinteirhai yra laikomi

katrie 
nedirba, bus suteikta pagelba 
užsimokėti duokles. Bedarbiai, 
kam, reikalinga batų, drapanų, 
atei|ęite pasiimti, didelį krūva 
yra7 prikrauta anitmicijos. Po- 

šeimynų bedarbių sako: 
geriau

Prašau pribūti visų 
randasi svarbių reikalų ap- 
renkami darbininkai vakarui, 
vasario 1 d. .y

Rast. J. Balčiūnas,

S-mas Liet. Namų Sav. ant. Bridge- 
porto laikys metinį susirinkimą trečia
dieny, sausio 7 d., 7:30 v. v., Chica
gos Lietuvių Auditorijoj. Visi nariai 
malonėkit laiku pirbuti, nes randas daug 
svarbių reikalų, kuriuos būtinai turime 
aptarti, taipgi bus raportas iš metinio 
knygų peržiūrėjimo, kiekvienam bus in- 
domu išgirsti stovį; taipgi privalote ap
simokėti savo mokesčius.

i Nut. rašt. S. Kunevičia.

20 ardo Lietuvių' Politikos ir Pa- 
šelpos .Kliubo metinis susirinkimas 
įvyks sausio 7 d., 8 vai. vakare, A. 
Bagdono svet., 1750 S. Union Avė. 
Malonėkite visi atsilankyti laiku, nes 
turim svarbių nutarimų aptarti ir už
vilktas duokles prašom užsimokėti.

A. fydangenas, nut. rašt.

Kriaučių lokalo 269, A. C. W. of A., 
metinis susirinkimas įvyks seredoj, sau
sio* 7 d., 7:30 v. v., Amalgametų Cen
tro name, 3?3 S. Ashland Blvd. šiame 
susirinkime bus daug svarbių reikalų 
aptarti, tad malonėkite susirinkti laiku.

— Valdyba.

VAKARAS BEDARBIŲ 
SUŠELPIMUI - "

Bus rodomi žingeidus paveikslai iš Lie
tuvos. Rodys Jonas K. Milius, suba- 
toje, sausio 10, 1931, Mildos svet., 
3142 S. Halsted St (3 lubps). Pra
džia 7:30 vai. vakare. Įžanga asmeniui 
50c. Maloniai kviečiame atsilankyti į 
šį vakarą, pamatyti gražius paveikslus 
iš Lietuvos ir prisidėti prie sušelpimo 
bedarbių. Bedarbių Šelpimo Komitetas.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų sa
vininkų ir draugijų atstovų visuotinas 
metinis susirinkimas įvyks septintadieny 
sausio (January) 11 d., 1931 m., Lie
tuvių' Auditorijo$ svetainėj, 3133 So. 
Halsted St., 1 valandą po piet ant pir
mų lubų.' Būtinai atsilakykite į šį su
sirinkimą, nes turėsit progą išgirsti ra
portą iš pareitų metų biznio apivartos, 
taipgi bus rinkimas 5 trustistų sekant 
čiam terminui ir ateidami susirinkiman 
atsineškite atvirutę kaipo ženklą, kad esa
te loto savriinkas-kė, nes be atvirutės 
nejbusit įleidžiami į susirinkimą.

Kapinių Valdyba.

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIEDADS
Educational

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfS 
AMATO.

f Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE.

672 Weat Madison Street.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintakses. aritmetikos, 
knygvedystts, stenografijos, ir kitu 
mokslo Saku. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis minėsimu 
augštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai Uetuviu įgijo mokslus, Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslu. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnal 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS. Mokytoja. 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Business Service. 
Biznio Patarnavimu

ir

SUTAUPINKIT ant anglių Bonlevard 
1035 .Garsus Radium Mine Rnn $6.50 
už ton) su pristatymu * vežimų lodais; 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

ras 
“Aš badu mirčiau, ne

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Boulevard 6620 Bes. Yarda 4401
NORKUS & CO.

Peitraustom rakandus, pianus Ir vi- 
HoldUB biznius, taipgi ii miesto i 

miestų. Teisingas patarnavimas.
1706 W. 47th St

CHICAGO
1706 ’

Situation Wanted
___________ Darbo Ieško___________

IEŠKAU darbo prie namų ar kito
kio darbo, už mažą atlyginimą. ' Esu 
60 metų amžiaus. I. Ližaitis. Telefonas 
Canal 1088.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_______

URMO GROCERIO įstaiga reikalin
gą yra lietuvaitės mergaitės, turinčios 
banko ar didelio biznio patyrimą, dirb
ti už knygvedę ir kasierę. Norėtumėm 
gauti tokią, kuri kalba lenkiškai ir lie
tuviškai. _ i

MID-WEST GROCERY 
2434 S. Westem Avė.

a

REIKALINGA mergaitė dėl namų 
darbo; gera alga, valgis ir kambarys. 
4845 N. Avers Avė., Independtnce 
0869.

REIKALINGA v patyrusi veiterka, 
darbas dienomis, geras mokestis.

3457 S. Halsted St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA PAUKŠČIŲ 
ŠTORAS

(
'geras biznis *dei žmogaus, kas supran* 
ta biznį, aš gavau į mainus ant namo, 
parduosiu už $300, gali pirkti su <ro-‘ 
ku arba vieną storą.

7842 S. Racine Avė.

, GERA proga automobilių mekani- 
kui savo šapą įsigyti už prieinamą 
kainą. ' Visi įrengimai up to date. 
Kreipkitės į Naujienas,“ Box L256, 
1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir Jiučernė 
su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780

Real Estate For Sale 
Namai-ŽernSPardavimul

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE » 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. . 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimai*
4425 So. Fairfield Avė.

Tęt Lafarcm 0455




