
The First and Greatcst Lithuaniari Daily jn America
I I n.»■■■!■ I H. ■ wmi I Į m i3ylĮjĮĮMit!ĮjĮĮff»Ąii

The First and Greatest Lithuanian Daily in America
,į'i ... II 1,1 II Iii—II ■ i'im» i '■ i"

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PŲBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Pbone Rooaevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

The LitKuanian News
Eatered as second-class matter March 7, 1914 at thc Post Office at Chicago, III,, 

• under the Act of March 3, 1879

NAUJIENOS
The lithuanian Daily N£ws

PŲBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halated Street, Chicago, Illinois

Pbone 'Roosevelc 3500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XVIII Kaina 3c Chicago, III., Ketvirtadienis, į Sausis-January 8 d., 1931 No. 6

Sausio 15 prasidės 
specialus bedarbių 

surašinėjimas
s —- —, —.

Valdžios Cenzo Biuras bedar
bių surašinėjimą padarys tik 
20 didžiulių Jungtinių Val
stybių miestų, jų tarpe Chi- 
cagoje

1 ,

Lietuvos Naujienos

Ateinantį ketvirtadienį, sau
sio 15 dieną, Cenzo Biuras pra
dės specialų bedarbių surašinė
jimą.

Bedarbiai bus .surašinėjami 
ne visuose Jungtinių Valstybių 
miestuose miesteliuose, bet tik 
dvidešimty parinktų didžiulių 
miestų, kaip pramonės centrų.

Šituo surašinėjimu valdžia 
nori patikrinti, kiek yra paki
tėjais krašte nedarbo padėtis 
nuo praeito balandžio mėnesio, 
kai buvo daromas visuotinis 
gyventojų surašinėjimas. Be
darbių surašinėjimas įvyks pa
našiai, kaip kad buvo daroma 
gyventojus surašinėjant. Tam 
tikri surašinėtojai vaikščios iš 
namų į namus ir su rasinės be
darbius.

Parinkti miestai, kuriuose bus 
surašinėjami bedarbiai, yra šie:

Boston 9 Minneapolis 
New York Duluth
Brooklyn Birmingham
Buffalo New Orleans
Philadelphia St. Louis
Pittsburgh Houston
Dayton Denver
Cleveland Seattle x
Detroit įos Angeles
Chicago San Franęisco 
Surašinėtojai suraginęs kiek

vieną asmenį, algapelnj, kuris 
nedirbo dieną prieš surašinėto
jo atsilankymą. Nedirbimo “die
na prieš surašinėtojo atsilanky
mą” priimta dėl to, kad atsi
lankęs surašinėtojas dažniau
siai ras namie tik moterį, šei
mos nariai vyrai gali būt iš
ėję darbo ieškoti, o tokiais at
vejais likusi namie moteriškė 
negalės žinoti, ar jos vyras ar 
sūnūs gavo tą dieną darbo ir 
jau dirba, ar ne. Ji visados, ta
čiau, žinos, ar vakar jis dirbo, 
ar nedirbo.

Bedarbių surašinėtojai klausi
nės, kokį paprastai bedarbis 
darbą dirbdavo ir kurioj pramo
nėj ; ar jis dabar turi kokį nors 
darbą. Jei jis turėjo reguliarų 
darbą, bus klausiama: kiek sa
vaičių, kaip jis tą darbą dirba? 
kodėl jis vakar nedirbo? ar jis 
negaus už tą dieną užmokes- 
nio dėl to, kad nedirbo? ke
lias dienas jis dirbo praeitą sa
vaitę ir kelias dienas jis dirba 
“full-time” savaitėje? Jei as
muo neturi nė kokio darbo, bus 
klausiama, ai* jis gali dirbti? 
ar ieško darbo? kaip seniai jis 
jau yra be darbo ir dėl ko jis 
neteko darbo?

Aeroplano katastofoje ties 
Kingfisheru, Okla., užsimušė 
pasažierius Frazier ir skaud
žiai užsigavo pilotas Wm. 
Music.

Chicagai ir apielinkei Tedera 
lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Gali būt lietaus ar sniego;' 
nedidelė temperatūros atmaina; 
stiprus pietų rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 30° ir 31° F.

šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 4:34. Mėnuo teka 9:27 

\ vakaro.

Anglij’oj dabar esama 
2,643,127 bedarbiu

LONDONAS, sausio 7.—Ofi
cialiu pranešimu, Anglijoje šian
die yra 2,643,127 bedarbiai. Į 
tą skaičių neįeiną streikuojan
tieji Pietų Vali jos angliakasiai.

Hooveris įsitikinęs, 
kad Amerikoj viskas 

esą “all right”
Girdi, ne į “poorhouse” važiuo

ti žmonės praeitais metais 
pirkę sau B1/? milijono auto
mobiliu \ '

NEW YORKAS, sausio 7.— 
Prezidentas Hcoveris tvirtina, 
kad “Amerika nevažiuos į uba- 
gyną (poorhouse) tais pusket
virto milijono automobilių, ku
riuos ji pirkosi praeitais' me
tais.” . .

Vakar vakarą, kalbėdamas 
telefonu National Automobile 
Chamber of Commcrce susirin
kimui New Yorke, Hooveris pa
sakė:

“Automobilių pramonės sta
tistikos parodymai nepateisina 
tūlų žmonių nusiminimo ir su
sirūpinimo dėl ateities. Mano 
žiniomis iš prekybos departa
mento, praeitais 1930 metais, 
nežiūrint depresijos, jus paga
minote ir pardavėte daugiau 
kaip 3V2 milijono automobilių. 
Tai reiškia, kad mes mėgstame 
automobilius ir galime jais va
žinėti. Esu tikras^ - kad musų 
žmonės automobilius vartoja ne 
į beturčių prieglaudą važiuoti... 
Iš viso, ateitis pramonei nepa
teisina nė jokio nusiminimo.”

Bedarbių krašte esą 
tarp 4-5 milijonų

Hooverio komisijos galva , ne
mano,' kad nedarbo padėtis 
pagerėtų iki pavasario

WASHINGTONAS, sausio 7. 
— Hooverio paskirtos nedarbo 
komisijos pirmininkas Woods 
šiandie pasakė senato apropria- 
cijų komisijai, kad Jungtinėse 
Valstybėse esą tarp 4 ir 5 mi
lijonų bedarbių. Nedarbas vis 
didėjąs, irjis nematąs, kad si
tuacija kiek pagerėtų iki pava
sario.

Senatorių klausiamas, kas, 
jo nuomone, turėtų būt pada
ryta, Woods atsakė nė šiaip, 
nė taip. Gjrdi, prezidento pa
skirta nedarbo komisija sten
gusis padėti organizuoti įvai
riose vietose tam tikrus apara
tus bedarbiais rūpintis. Jis pri
pažino tačiau, kad “situacija 
yra nepakenčiama ir visai sve
tima musų idealams” ir kad 
reikią būtinai daryti ką nors 
bedarbių padėčiai palengvinti.

Spauda stengias ra
minti, kad “depresija” 
greitai pasibaigsianti
Nežiūrint, kad (pats Hoove

rio komisijos pirmininkas Wood 
pripažįsta, jogei nedarbas vis 
dar didėjąs, didžiuliai laikraščiai 
bando visais budais visuomenę 
raminti ir įtikinti, kad daly- 
kai imą gerėti ir kad “depre
sijai” ateinąs galas. Tą “galą 
depresijai” jie mato tame, kad 
per pastaras kelias dienas /tū
li automobilių fabrikai ir gele
žinkelių dirbtuvės, kurie buvo 
laikinai užsidarę, priėmė atgal, 
arba dar ketina priimti, kele
tu dešimčių tūkstančių darbi
ninkų.

Prof. Albertas Einšteinas, garsus vokiečių matematikas, kurį gražios kalifornietčs pasitiko su 
gėlėmis, kai garlaiviu Belgenland jis atvyko į San Diego, Cal. Mokslininkas stovi vidury su

'glėbiu gelių. 1

Vokietijos ministeris 
siūlo ne bedarbius, 
bet fabrikus šelpti

Dietrich mano, kad jei valdžia 
subsidijuotų fabrikus, tai vi
si bedarbiai gautų darbo

ŠTUTGARTAS, Vokietija, sau
sio 7. — Hermanu Dietrich, 
Vokietijos finansų ministeris, 
kalbėdamas čia apie ekonomi
nę Vokietijos padėtį propona- 
vo, kad didelės Apjnigų* sumos, 
kurias' vokiečių vadžia išleid
žia bedarbiams šelpti, butų ge
riau žeriamos į fabrikų kasas. 
Fabrikai, girdi, gaudami geros

Ispanija, bijodama 
riaušių, ^paleido iš 
kalėjimo studentus

finansinės paramos, galėtų dir
bti, ir tuo būdu duotų bedar
biams darbo. Dabar valdžia be
darbiams šelpti išleidžianti 750 
milijonų dolerių per metus. Jei, 
girdi, tokių fondų gautų fabri
kai, tai visi keturi milijonai 
bedarbių rasti] darbo.

Vokiečių industrialistai 
priešingi Dietricho 

projektui
BERLYNAS, sausio 7.—Vo

kiečių industrialistai visai ne
pritaria finansų ministerio Die
tricho planui, kurį jis vakar, 
kalbėdamas Štutgarte, siūlė.

Per savo nacionalinę sąjun
gą industrialistai, priešindamies 
iš viso valdžios subsidijoms, pa
reiškia, kad finansų ministerio 
projektas esąs labai miglotas, 
ir jo. pasiūlymas galįs tik paar- 
dyti visuomenės pasitikėjimą 
.finansine Vokietijos politika.

Darbo partija laimė
jo rinkimuos Pa

lestinoj 
/ > -' , . /_•   

JĘRUZOLIMAS, Palestina, 
sausio 7. — Nepilnas dar bal
sų suskaitymas parodo, kad žy
dų rinkimuose į Knesseth Is- 
rael-Boday — seimą, atstovau
jantį Palestinos žydų gyvento
jams — milžinišką balsų dau
gumą laimėjo Darbo partijos 
kandidatai.

Maištininkai Burmoje 
' sudegino 200 namų

• —.III II I ■ ■■ ■

RANGUNAS, Burma, sausio 
7. — šimto maištininkų būrys 
puolė Hmansi ir Wadw mies
telius ir sudegino apie du šim
tu namų. Vienas policininkas 
buvo mirtinai Sužeistas. Puoli
kai apiplėšė miestelių .viršilas 
ir pasiėmė jų šautuvus ir amu
niciją. K

Suėmimai ; “kontrrevo
liucininkų” sovietijoje - ■ ■ ■ Lr_. ■ I
KONSTANTINOVKA, Don- 

•basas, SSSR., sausio 7. — Slap
toji sovietų policija suėmė pen
kiasdešimt asmenų, jų tarpe 
sovietų kooperatyvų tarnautojų 
ir privatinių prekininkų. Suim
tieji yra kaitinami dėl speku
liacijos, kontrrevoliucijos ir so
vietų tiekimo sistemos ardymo.

- MADRIDAS, Ispanija, sausio 
7. — Norėdama užbėgti už akių 
visuotiniam Ispanijos universi
tetų studentų streikui, kuris 
gesia kilti ateinantį pirmadie- 
Tiį, vyriausybe, vakar visame 
krašte paleido iš kalėjimų šim
tus studentų, kurie buvo su
imti dėl dalyvavimo pastaraja
me respublikin.inkų sukilime.

Gen. Kaišekas karo 
Europai pranašo 

rolėje
•ŠANCHAJUS, Kinai; sausio 

7. — Gen. Čiang Kaišek, Kinų 
prezidentas, kalbėdamas Nan- 
kine pranašavo Europai naują 
didelį karą. Karas, pasak jo, 
galįs kilti netolimoj ateity, o 
tai ypačiai dėl krizio Vokieti
jos, sovietų Rusijos, Francijos 
ir Italijos santykiuose.

Anglijoj užgynė siunti
nėti, paštu raudonus 

cirkuliarus
LONDONAS, sausio 7.—Paš 

to vyriausybė užgynė siuntinė-* 
ti paštų raudonus cirkuliarus 
dėl to, kad raudonas popieriaus 
dažas gadina pašto tarnautojų 
akis, ypačiai, kai tūkstančiai jų 
tenka paštininkams išsortuoti.

• ■’ ■ » ’ •
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Biznis “rotten,” šoko iš 
14to augšto

/ -r_____ ■ / ’

NEW YORKAS, šausio 7. — 
Pareiškęs, kad biznis yfa^rot- 
ten”, Samuel Dubrowin, 47 me
tų anyžiaus, jubilierius, šoko 
žemyn iš keturiolikto trobesio 
augšto ir užsimušė.

< ■ “!■ '."t te

Filipinuose, kaipo paskiausi 
^ranešimki sako, per pastarąją 
baisią audrą žuvo ne mažiau 
kaip 150 žmonių. \

Italų hidroplanas ke
lionėj į Braziliją nu- 

krito, užsidegęs
Tragedija atsitiko, dviem oro 

eskadros lėktuvam susidūrus 
ore, skrendant per vande-

BUENOS AIRES, 'Argentina, 
sausio 7. — Laikraščio La Na- 
cion gautas iš Bolamos, Portu
galų- Gvinėjoj, pranešimas sa- 
.kOf kad\du, Italų transatlanti
nės ekspedicijos hidroplanąi. va
kar, netrukus po to, kai visa 
tą oro eskadra išskrido į Bra
ziliją, susidūrė ore ties Prai- 
abranka. Vienas hidroplanų nu
krito, , visas liepsnose, o antras, 
sužalotas, grįžo atgal į Bolamą.

Nukritusio hidroplano pilotė 
kūnas, pasak pranešimo, Ibuvo 
vakar surastas.

Valdžios cenzūra šiandie bu
vo nuimta, tačiau katastrofos 
smulkmenų nepaduodama, ma
tomai, kad nenugąsdintų lakū
nų šeimų, y . .

Mrs. Bart, McLaren 
vėl išskrido per

Atlantą
: l

HAMPTON ROADS laivyno 
oro stotis, Va., sausio 7. <— La
kūnai Mrs. Beryl Hart ir Įeit. 
Wm. McLaren šiandie 6 vai. 
ryto savo monoplanu Trade- 
wind vėl išskrido iš čia kelio
nėn per Atlanto vandenyną į 
Paryžių. Jie skris per Bermu,dą 
ir Azorų salas.

Radio pranešimu, 2 vai. po 
piet lakūnai laimingai pasiekė 
Hamiltoną, Bermudoj.

Aviacijos avantiuristasį 
' Levine kaltinamas .

- dėl vagystės ,
■ NĖW YORKAS, sausio 7.— 

Charles, A. Levine, žinomas 
aviacijos avantiūristas ir Atlan
to skridikas, bus areštuotas, kai 
tik policija jį suras. Levine 
kaltinamas pavogimu $22,000 
vertybių popieriais. 1

į * ■ ’ t - j ] y

Norvegija davė leidimą
Trockini kalbėti

OSLO,. Norvegija, sausio 7. 
— Norvegijos vyriausybė dąvė 
leidimą Trockini, buvusiam bol
ševikų' vadui ir sovietų karo 
komisarui, Atvykti į Oslo ir lai
kyti eilę paskaitų. Trockį pa
kvietę atvykti į Oslo norvegė 
studentų draugija.

Steigs namų pramonės 
ir liaudies dirbinių 

parduotuvę
KAUNAS. - Aną dieną “že

mes ūkio min. buvo “Margi
nių” b-vės susirinkimas, kuria
me nutarta tuojau steigti Kau
ne Anamų pramonės ir liaudies 
meno dirbinių parduotuvę.

Be' to, išrinkta “Marginių” 
b-vės valdyba: K. Bielinis, Vil
kaitis, Grinienė, Stankevičiūtė 
ir Lapenas, Reviz. komis, prof. 
Gaigalaitis iš Klaipėdos, O. Ma
šiotienė ir S. Čiurlionienei. Val
dyba įgaliota skolinti pinigų 
ligi 5,000 H.

Šuliny prigėrė
Gruodžio 5 d., saulei leidžian

tis, Pečiulytė Petronėlė, 20 me
tų amžiaus, gyvenanti pas sa
vo brolį Pečiulį Viktorą, Lauc- 
kaimio km., Kybartų v., nuėjo 
vandens į šulinį, per neatsar
gumą įkrito į šulinį ir prigėrė.

Vėl vienas sovietų slepe 
“neVOZVraŠČenCas” Žiaurus meilužis

Inžinierius spęcialistas Rosat- 
kevič atsisakė grįžti į Mas
kvą

OSLO, Norvegija, sausio 7.,
— Skandalais kurių pastaruo-' 
j u laiku įvyker ryšy su soviett) 
prekybos delegacija Oslo, vakar 
apsivainikavo sovietų inžinie
riaus specialisto I. M. Rosat- 
kevičiaus atsisakymu grįžti į 
Maskvą. Jis buvo gavęs iš Mas
kvos telegramą su jsakymu tuo
jau grįžti iiamo.

Rbsatkevičius, kuris per try- 
liką metų dirbo, sovietams, da
bar oficialiai nutraukė santy
kius su sovietų valdžia ir iš
važiavo iš Norvegijos per Vo
kietiją, bet kelionėje dingo.

L

Amerikos garlaivis su
dužo Kinų upeje z

ČUNKINGAS, Kinai, sausio 
7. — Jangtse upėj, apie 50 my
lių žefriiau čunkingo, smarkiai 
susižalojo į povandeninę' uolą 
Amerikos garlaivis Iping. Kad 
nepaskęstų, garlaivis buvo už
varytas seklumom

' - - _ - - _
J. V. pripažįtša naują 

Guatemalos valdžią
• , t

WASHINGTONAS, sausio 7.
— , Valstybėš departamentas 
šiandie instruktavo Jungtinių 
Valstybių legaciją Guatemalos
Mieste suteikti pripažinimą pro
vizorinei prezidento. Andrades 
valdžiai.

9 asmenys žuvo auto
mobiliui įkritus eketėn

TALINAS, Estija, sausio 7. 
— Vienas/automobilis, važiuo
damas ledu per Emos upę, ne
toli nuo Tartų (Dorpato), įva
žiavo į eketę ir nugrimzdo po 
ledu. Devyni ąsmenyš prigėrė.

Britų angliakasių ir 
- samdytojų derybos
LONDONAS, sausio 7. — 

šiandie vėl prasidėjo Pietų Va
li jos anglies kasyklų darbinin
kų iy samdytojų atstovų roupd 
table konferencija savo gin
čams išlyginti. Nuo Naujų Metų 
pietų Vąlijoj streikuoja 14Q^- 
000 angliakasių.

Nuskendo kontrabandi
ninkas, Klaipėdos 

žvejys
KLAIPĖDA. — Naktį gruod

žio 11 į 12 d. Kuršių marėse 
nuskendo Klaipėdos žvejys. Jis 
kartu su kiįais dviem žvejais 
gabeno iš vokiečių pusės į Klai
pėdą kontrabandą; kelias skar
dines eterio po 50 litrų, kelias 
bonkas romo ir kitų daiktų, šie 
žvejai, nepaisydami pavojaus, 
tamsoj važiavo be šviesos.

Banditai miške
MARIJAMPOLĖ. — Gruod- 

žio mėn. 8 d. netoli Prienų Du- 
miškių miško du kažkokio vy
rai užpuolė Matijošaitį Vincą 
ii’ iš jo atėmė visus pinigus. 
Jis ėjo iš Kauno į Prienus ir, 
beeidamas vieškeliu Marijam
polė — Prienai, priėjo Dumiš- 
kių girioje vietą, vadinamą 
“Ežerukai”. čia jį užpuolė du 
vyrai, iš kurių vienas buvo gin
kluotas revolveriu, ir iškratę 
kišenes, rado piniginę, kurioje 
buvo 165 litai. Apiplėšę, pasi-

ŠIAULIAI. — Gruodžio 10 d> 
apie 12 vai. dienos Šiauliuose, 
Verdulių g. rastas be sąmonės 
žmogus. Atvykus policijai ir ap
klausinėj us vietinius gyvento- 
jtre'6Tąaiškėjo štai kas. Nukeri- 
tėjusio Mažuknos Antano žmo
na turėjusi meilužį. Dažnai pas 
jį išeidavusi ir grįždavusi tik 
po savaitės, ar po dviejų. Pas
kutinį kartą žmona išėjusi ir 
tik po 9 mėnesių tesugrįžusj. 
Vyras ir šį kartą, kaip visuo
met ją priėmęs. Nelaimingo į- 
vykio dieną Mažukna kasė lau
ke duobę. Apie 11 vai. atėjęs 
žmonos meilužis ir pradėjęs su 
Mažukna ginčytis. Mažukna pa
prašęs jam netrukdyti ir tęsė 
savo darbą. Tada meilužis smo
gęs su peiliu Mažuknai į nu
garą, o pats pabėgęs. Sužeis
tasis nuvežtas į miesto ligoni
nę, o kaltininkas suimtas ir pa
dėtas kalėjimam

Gaisrai
Gruodžio 11 d. Dvylikių kai- 

xoe, Pakuonio v., Kauno aps., 
sudegė pil. Batučio Jurgio įpė
dinių kluonas, kurio gale buvo 
priestatai ir juose seni daiktai 
bei ūkio mašinos. Nuostolių pa
daryta 22,240 litų sumai.

Gruodžio 8 d. čestopolio vieij., 
Krąkių v., Kėdainių ap., sude
gė pil. Daukšo-Vacio klojimas 
su Raudais. Nuostolių padaryta 
apie 5,000 litų. įtariamas pade-
tymas.

Gruodžio 3 d., naktį sude
gė pil. Kaniausko Leono, gyv. 
Aleksandravo k., Kartenos v., 
Kretingos ap., jauja -su paša
ru. Nuostolių padaryta apie 
12,000 litų.

APIPLĖŠĖ PARDUOTUVĘ

XII. 9. Jonišky Sereikos Pet
ro parduotuvėn įsilaužė vagi; 
ir išnešė prekių už $00 lt. Va- 
gte suimtas.
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LIETUVON,
‘ Siunčiame Pinigus 
P aitu ir Telegrama.

J Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai ---

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTĘD ST.

CHICAGO. ILL
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KORESPONDENCIJOS

CIeveland, Ohio
Iš Dr. V. Kudirkos Draugystės 

susirinkimo

/Sausio 2 d. jvyko Dr. V. Ku
dirkos Pašalpines Draugystės 
susirinkimas. Susirinkimų ati
darė pirmininkas A. Praškevi
čius. Pirmiausiai buvo peršauk
ti senosios ir naujosios valdy
bos vardai. Paskui sekė sek
retoriaus ir komisijų raportai. 
Finansų sekretoriaus raportas 
tapo atidėtas iki sekamo susi
rinkimo, nes nebuvo knygos 
peržiūrėtos. Kada visi senųjų 
metų reikalai buvo užbaigti, tai 
ir senoji valdyba pasitraukė, o 
jos vietų užėmė naujai išrink
toji. Senosios valdybos nariai 
davė gražių patarimų dėl drau
gijos labo.

Senasis pirmininkas turėjo 
prirengęs gana puikų raportų, 
kuriame jis išdėstė, kas buvo 
nuveikta per pereitus metus. 
Jis pasižadėjo visais galimais 
budais remti draugijos reikalus 
ir ant toliau. Tokj pasižadėji
mų padarė draugas J. Braz- 
dauskas, apleisdamas pirminin
ko pagelbininko vietų. Brazaus
kui tenka nemažas kreditas už 
pasidarbavimų draugijos labui. 
Net šiame susirinkime jam te- 

' ko gana aštria kova pakelti su 

 

bolševikais, kada tieji norėjo 
savo su ymus įvykdyti. Ta- 
čiaus maskviniams narius šį 
karta nepasisekė apdumti.

Ant galo, nutarta, kad laike 
mėnesinių susirinkimų butų lai
komos paskaitos. Tam darbui 
atlikti tapo išrinkta komisija iš 
dviejų narių. Į komisija įėjo 
šie draugai: A. Praškevičius ir 

J. zebrys. Tai labai geras su
manymas, 

jis labiau 
lankyti draugijos susirinkimus.

Kai visi reikalai buvo.-ap
svarstyti, tai susjrinkima užda
rė naujasis pirmininkas J. S. 
Jarus.—J. S. Jarus.

Kūčių vakaras teko praleisti 
pas V. Jenkins. Buvo užkvies
tas (ir visas “Gabijos” choras, 
žodžiu, vakaras buvo labai 
vyzdingas ir visi linksmai 
draugiškai laikų praleido.

# $ $
Nauji Metai Bostone pasitik

ta labai triukšmingai: buvo vi
sokių rėkimų, spiegimų ir ki
tokio triukšmo, kaip prieš svie
to pabaigų. .-Areštavimų buvo 
380, du tapo nušalti. “Gabija” 
palinksmino 600 žmonių ir 
Naujus Metus pasitiko su - mu
zika ir šokiais.

Reikia manyti, kad 
paskatins narius

So. Boston, Mass
Visokios žinios

Dra-

pa-
ir

j Bostonų 
grinorių. 

savo mo- 
net i ku-

Pastaruoju laiku 
suvažiavo nemažai 
Kai kurie jų giriasi 
kytumiu sakosi, kad
nigus Lietuvoj ėję. Tačiau at
važiavę j šių šalį jie jokio mo
kytumo neparodo. Dažnai jie 
daug prasčiau pasielgia, negu 
mūsiškiai tamsunai. Retas ku
ris jų teskaito laikraščius.

—Dzūkas.

So. Omaha, Nebr;
Šis tas iš musų kolonijos

So. Boston Muzikos ir 
mos Draugija “Gabija” jau per 

, keliolikų metų dirba kultūros 
darbų. “Gabijos” nariai suside
da daugumoj iš paprastų dar
bininkų, tačiau jie gani/ suma
niai veda reikalus. Dai’ Mikui 
Petrauskui vadovaujant ji su
gebėjo nuveikti didelius darbus. 
Netekusi patyrusio vedėjo, ji 
rankų visgi nenuleido.

Vesti “Gabija” tapo pakvies
tas Jonas Dirvelis. Jis tuoj pra
dėjo mokyti chorų. Dabartiniu 
laiku jis rengiu operų “Raga
nių”. Nors tai gana sunkus 
veikalas, vienok Dirvelis nesi- 

ijo. Apie šio menesio pabaigų 
vietos lietuviai turės progos 
pamatyti “Raganių” scenoj. 
Tačiau tai dar nėra viskas. Va
sario 22 d. “Gabija” apsiėmė 
dalyvauti konteste. Tokie kon- 
tėstai Bostone yra rengiami 
kiekvienais metais. ' Paprastai 
dalyvauja įvairių tautų chorai. 
Tačiau iki šiol lietuviai neim
davo dalyvumo. Tik vienų kar
ta, rodosi, 1926 m. dalyvavo 
parapijos choras. Šiais metais 
konteste dalyvauti tapo pa
kviesta “Gabija”. Kiekviena 
tauta turės sudainuoti po dvi 
dainas. Manoma, kad lietuviai 
tuos, taip sakant, kvotimus su
gebės tinkamai išlaikyti, 

o o ox
Bostono lietuviai turi gar

daus juoko iš bolševikų, ku
riems plėšikai ne tik kelines 
numovė, ale atome ir deimanti
nius žiedus.

Iš žmogaus nelaimes, tiesa, 
nepridera juoktis. Tačiau bos
toniečiai sako, jog komisarams, 

\ matyti, didelės bėdos nėra, jei 
jie savo pirštus puošia deiman* 

Etiniais žiedais.
a « a

Kiek man žinoma, dar nie
kuomet iš Omahos nebuvo pa
duoda tikslių žinių apie lietu
vius. Tų spragų užpildyti nu
tarėme mes trys,—J. Sabutis, 
A. Akromas ir aš.

Pirmieji lietuviai atvyko j 
Omaha balandžio 17 d. 1888 m. 
Tie lietuviai susidėjo iš dviejų 
šeimų—Orentų ir Mežienių.

Omahos lietuviai yra geri 
žmonės ir jie gerai sugyyena. 
Nuo senų laikų didelė dauguma 
lietuvių dirba skerdyklose. Už
dirba neperdaugiausiai, — pa
prastam darbininkui per valan
dų mokama nuo 42l/2 iki 60Va 
centų. Turiu pasakyti, kad 
omahiečiai ^ra taupus žmonės 
ir laikosi vienybės. Gyvenan
tys čia lietuviai paeina iš įvųf^ 
rių Lietuvos vietų.

195 lietuviškos šeimynos turi 
nejudinamo turto, kurio vertė 
išneša $1,117,325. šeimynos, ku
rios renduoja namus, turi $13>- 
200 vertes turto. Bečlerių yra 
27; jų bendras 
33,700 dolerių. 
Jų turtas siekia 
Senmergės nėra

Lietuviai
97, kurių verte siekia $44,900. 
Radio imtuvų lietuviai turi 49, 
kurių vertė yra $7,350.

Iš Lietuvos atvažiavusių 
tuvių priskaitoma 516. čia
musių—787,—berniukų, 362, o 
mergaičių 425. Tokiu budu 
so Omahoj lietuvių randasi 
803.

Lietuviškų draugijų yra
šios; jų turtus išneša $6,700. 
Universitetų lanko keturi lietu
viai. Nluzikantų, šokėjų ir ak
torių yra 13. 
tus vidurinę 
9. '

Randasi
slauge, vienas lietuvis advokar 
tas Dandi, bet lietuviškai kal
bėti jis nemoka. Barberių yra 
3, agentų 5, valgomų daiktų 
krautuvninkų 4, minkytų gėri
mų saliunininkų 3, gazolino 
stotis laiko du lietuviai, o vie
nas lietuvis taiso automobilius. 
Apielinkėj priskaitoma 8 lietu
viai farmeriai.

Omahos lietuvių nejudinamas 
ir kitoks turtas išneša /$1,254,- 
375. Reiškia, daiktan paėmus, 
lietuviai sudaro vienų milionie- 
rių.

Lietuvių parapijonys, ~dej 
Dievo ir dangaus, turi pastatę 
bažnyčių, klebonijų, Jėzaus se
serims namų, svetainę, mokyk
lų. Priegtam . turi dar pusę 
bluko žemės; Viso to turto ver
tė siekia $125,000. Turtas -už
rašytas kitataučiui vyskupui. 
Negana to, kad lietuviai sudėjo; 
$125,000 nuosavybės nupirki
mui, bet jie dar turi užlaikyti 
aštuonis žmones, —penkias sp-

turtas išneša 
Našlių yra 9. 
13,200 dolerių, 
nei vienos.

automobilių turi

be
gi-

vi-

se-

Per pereitus me- 
mokyklų užbaigi

Viena lietuvaitė

NAUJIENOS, Chicago, IŪ.

sena, dvasios tėvų su gražia^ Biržiška, Vųc. Biržyki, V2. 
gaspadine ir ponų peČkurį. šas, Vabalųs-Cįrudaitįs, Bagdo

nas ir 
z “Kultūra’?' < wo IMI metų 
tampa pažangiosios lietuvių mo-Įsuomet yra užimta. Priegtam 
berniškosiom Jįterątųps organu,! 
kurį remia '^U;iaientingi ra*! 
šytojai, kaip: K. Boruta, A»t.; 
Venclova, P. Cvirka, K, Karso- 
kas—J. RadžvUas, J. 'Šimkus 
—Pr. Daugnb1^. ;Ąnt. Tųlys ir: 
kit. Taigi “Kultūra” talpina; 
ne, tik moksliškus straipsnius,: 
bet ir apysakas, eilėraščiui, • 
kritikas. Amerikietis, norį8! 
pažinti naujųjų lietuvių litera-'
turų, neras geresnio tuo reika*! ir nebėra vietos kur juos besu- 
lu žinių teikėjo; kaip “Kultu-s " 
ra”. ;

“KuRura” šavo išvaizda ir į 
sutvarkymų yru visai moder-į 
niška ir prilygta geriausioms 
tos rųšies užsienio žurnalams, 
“kultūra” yra pažangus žurna
las, ji skleidžia laisvų mintį ir 
kovoja su 
yra tikrai to žodžio prasme 
kultūra. ' ;

Amerikiečiai daugiausia skai-

; J. Juzeliums

Kultūra tikra to žo 
džio prasme

I . , ■

Manom, neteks daug įrodinė
ti, kad kiekvienas kultūringas 
žmogus tik tuo atveju turės, 
pilnos teisės nešioti tų vardų, 
jeį jis seks kultūros ir mokslo 
pažangų, domėsis žmogaus mo< 
kalinės ir kūrybinės minties 
pastangomis bei laimėjimais.; 
Sekti tų tokj įvairų ir tokį gau-; 
sų šių dienų mokslinį bei kul-j 
turinį progresų pilnai galima 
tik turint atatinkamų vadovų, 
kuris greitai ir aiškiai apie 
viską mus informuot^, kuris 
ne tik informuotų, bet ir pats! 
kartu eitų su tuo progresu; UŽ 
jį kovodamas ir jį ugdydamas..

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vienų tokį tobulų 
informatorių apie visus rhoksio 
ir literatūros naujausius laimė
jimus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi-, 
mus,—tai jau devinti metai ei-- 
nantis lietuvių žurnalas “Kul
tūra”. “Kultūra” yra populerus 
mokslo, visuomenės ir literatu-! 
ros žurnalas. Be to, jis yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį 
dideliais 64 puslapių storumo 
susiuvimais. Metinis “Kultu- 
ros” komplektas sudaro apie 
800 puslapių didžiulę paveiks
luotų knygų. Nežiūrint savo 
populiarumo, t. y. suprantamu
mo, “Kultūra” vis dėlto yra 
tikrai rimtas moksliškas ir li
teratūriškas žurnalas.

“Kultūroj” rašo patys žy
miausieji Lietuvos mokslinin
kai ir .rašytojai. Užtenka pa
minėti tik tokius vardus, kaip: 
profesoriai V. Čepinskis, Myk.

‘‘Kultūra’?.

.... .......... .....y,1—" *■" <'"i.
■ . > .>’ *.> V.' 'T '■*.

laiku atskrenda Augiau orga
nizacijų, tai vokiečių salė daro
si- tfer maža. 0 kitas dalykas, 
jų sunkuma gauti, w ji vi-

A L Al .» KZ • .1 •

^kiečių- savininkai yru šališki, 
r^jie visuomet pirmenybę su
teikia. vokiškoms organizaci
joms.

Raudonasis Kryžius, irgi sta
tys sųvo ligoninę. Tam tikslui 
nusipirko ir sklypų žemėųZ Pla
nuojama naujas trobesys sta- 
;yti ir Klaipėdos Lietuvių Vy
tauto Didžiojo gimnazijai, nes 
mokinių skaičius sparčiai auga

I

to angliškus žurnalus, bet jie 
turėtų, pagaliau, sužinoti, kad 
jie puikiai galėtų apsieiti ir be 
tų žurnalų, skaitydami “Kul
tūrų”. plačiai
ir apie Amerikos gyvenimų. 
Tikrai kultūringas lietuvis ne
gali jokiu bųduj apseiti be?‘KuL 
turo's”. . • .

“Kultūra”, tųs toks vertin
gas žurnalas,, , visiems metams 
Amerikoj tekainuoja tįk 3 dole
riai, o Lietuve*j. —-tik 2 dole
riai. Pigiau negalima nė go
rėti. Užsakymus reikia siųsti 
šitokiu adresu: ,f

“Kultūros’V žurnalas, Patiltai,’ 
Aušros ak 15, Lfthuani^

Amerikiečiai, užsisųkyjkite 
“Kultūrų” sąų( arba savo gimi#. 
naičiams Lietuvoj! Tuo jus pa- 
femsite didę]||(įr naudingų kul
tūros darbų.... 7 ■>

i

ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ KLAIPĖDOS 
PADANGĖS

t r ii

(Tęsinys)
Darbininkai niekur negali 

streikuoti, nes streikas skaitosi 
kontr-revoliucionierių darbu. 
Jei darbininkai bando streikuo
ti, tai jie tuoj priskaitoma prie 
šalies išdavikų ir sabotažninkų. 
Jei dėl kokių nors herezijų 
darbininkas tampa iš darbo pa
šalintas, tai / jis tuoj lieka į 
“juodųjų knygų” įtrauktas, O 
tokiame atvėjyj koks nors dar
bas labai sunku bėra gauti. 
Darbininkas viešame susirinki-1 
me turi padaryti atgailų, tai 
tik tada jam duodama senasis 
darbas. Ir/per visa ta laikų 
jam ,žinoma, tenka visokių pa
siaiškinimų su policija turėti.

Po sustojimo Maskvoj lietu
viai darbininkai tik džiaugiasi, 
kai jiems pranešama, jog trau
kinys į Rygų jau yra priruoš
tas. Tas traukinys vėl sustoja 
Bigošovo stoty j, kur randasi 
bolševikų muitinė. Prasideda 
įkyri ir nuodugni revizija. Vis Į 
klausiama, ar kas nesiveža bol
ševikiškų pinigų bei kokių nors 
raštų arba rankraščių. Bolševi
kiški pinigai paprastai vėl iš
keičiami litais. Po 
nijų komendantas 
pasus.

Kai pervažiuoji
keliauninkai, tuoj pamatai. kito
niškų vaizdų. Latvijoj žmones 
judrus, smagus, linksmi, • neblo
gai apsirengę. Tokių apšepu
sių ir paniurusių skurdžių, kaip 
Rusijoj, niękur nematyti. Ry
gos gyvenimas verda, kunku-< 
liuoja.. Gatvėse matosi nema
žai automobilių bei autdbusų. 
Krautuvių daugybė, prekių vi
sokių visokiausių. Viskas pa
lyginamai pigu, Nusipirkti ga
li visko, ko tik nori. Paskui 
svetip^alius nesękioja jokie 
šnipai. Antra vertus^ ten sun
ku svetimšalį butų ir pažinti, 
kadangi visai gražiai 4r moder
niškai yra apsirengę.

Tokių tai dalykų niatė ir pa-

MM
\

Ketvirtadienis, sausio 8, ’31

B HI K ASPIRIN
''Aspirin yra trade žymd Bayer Fabriko Nonoaceticfiotdeater 61 8»UcyUcactd

SkaudSjuną nuo Ištampytų w 
kulų ir Pavargusių Sąnarių.

Sustabdo Neuralgija ir Reumatiš- 
kus Skausmus, Galvos Skaudčji-

■■■? "......- .... ................ ...............-

dėjo lygiai 8 vųl. vakaro, kaip 
tad buvo skelbiama. Klaipėdos 
paštininkų skyriaus pirminin
kas atidarė programų su trum
pa prakalba.

Pirmoji dalis susidėjo iš mu
zikos. Konservatorijos moki
nių kvartetas išpildė Shuberto 
maršų ir kelis kitus kurinius. 
Solo' dainavo Likanderis, serbų 
karališkos operos solistas. Su
dainavo labai gražiai. Kiti pro- 
gramo numeriai irgi buvo labai 
geri.

Koncertui pasibaigus prasidė-

jo linksmoji programo dalis, 
kuri susidėjo iš šokių ir žaislų. 
Grojo net du orkestrai, šokiai 
tęsėsi net iki 6 valandos ryto. 
Publikos buvo labai daug. Va
karų reikia skaityti pasisekusiu 
tiek medžidgiškai, tiek morališ
kai.
----------- ...

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

talpinti.
$ $ K ■

Klaipėdos labdarybės draugi
ja “Globa? po vadovyste po
nios Mašiotienės įsteigė 
biednuomenes vaikučiams “Dar
želį”. I tų vaikų draugijėlę jau, 
W8irašė iki 50 vaikučių. Jie 
yra nuo trijų *iki aštuonių me
tų amžiaus. Laike globojimo 
vaikučiai gauna maistų, drabu
žius. Žodžiu, jie yra sveikai ir 
genai auklėjami. Darbininkės 
moterys yra. labai patenkintos, 
nes eidamos j darbų turi kur 
savo vaiku&us palikti. Joms 
susirgus irgi yra kam jų kūdi
kius globoti.

“Vaikų darželiui” labai sun
ku Klaipėdoj tinkamas namas 
su sodneliu gauti. Nors dabar
tinis namas ir nėra visai tin
kamas, tačiau laikinai jis visgi 
atsako tikslui.

» » » z
Nuo lapkričio mėnesio Klai

pėdoj prie Lietuvių Vytauto 
Didžiojo gimnazijos tapo atida
ryti suaugusiems 
kursai. Išguldoma 
gimnazijos klasių mokslas, 
sirado pusėtinas skaičius 
kytojų.

» » »
Praeitų vasarų Klaipėdoj 

amerikiečiai nusipirko sau 
mus. Tarp jų buvo ir du 
cagiečiaį:

88c

bereikalingas 
Skausmas!

vakariniai 
kėturių 

At- 
lan-

: t

Rašo Ą. Kabiii'clinas ,
..i

1 tyrė lietuvių darbininkai bolše
vikiškam rojuj. Kai kurie jų 
pirma, simpatj^avo , komunis
tams. Bet dabar apie Rusiją 
nei girdėti nenori. Geriau, sa
ko, Lietuvoj su tarbomis po 
kaimus vaikščioti, negu iRtisj-' 
jdj daibihinkii būti. Ten, vįsi 
žmonės yrk pavergti ir skurdų 
kenčia; Gyvenasi neblogai tik 
šnipams, raudonarmiečiams. ir 
komisarais.

■. : ; - y
Klaipėdos Krašto Darbinu^kų 

Amatninkų Susivienijimas -tun 
j au apie 700 narių, šiomis die
nomis centro ' valdyba nutarė 
leisti ir savo: laikraštį. Tapo 
išrinkta ir keanišija, kurion į- 
čjo ,3. JeckcVičius kaipo , pir
mininkas,; A. Būdvyti#, rašti
ninkas,. A.. Kemėža, kuris ęis iž
dininko pareigas. Laikraštis 
pakrikštytas j “Darbininkų Bal
sas”. Pirmas numeris pasiro
dys apie Naujus Metus.

tų cėremo- 
sugrųžina

sienų, sako

Apie gruodžio vidurį turėjo 
prasidėti vežimas iš Rusijos- 
vandeniu ir geležinkeliais miš
ko į Klaipėdos lentpiovyktes, O 
tai reiškia, kųd klaipėdiškiaįns 
atsiras daugiau, d^rbų. Mano
ma, kad darbų .bus tiek daug, 
jog apie balandžio, mėnesį pri
truks ir darbininkų, kadangi 
tuo laiku \ prasidės darbai iri 
prie uosto. ‘Priegtam nemani 
darbininkų ’reįkės tiesimui' ge
ležinkelio nuo, Telšių į Kretin
gą-

» • ■» «•
Lietuvių organizacija 

netoli nuo geležinkelio stotįęs 
nusipirko *did^į ( sklypąH žemes, 
•aM'kujuo ren stalyti dide
lį Lietuvių Kuįtui Namų. Ta
me name bus diįįelė salė ir kg* 
lios mažesnės, svetainės susi
rinkimams laikoj. Iki šio jai* 
ko lietuviai Visokius padengi
mus daugiausia turėdavo vo
kiečių šaulių sųlej.
dangi lietuvių skaičius Klaipė
doj nuolat difeik.lr VUo pačiu

keli 
na- 
chi- 

Gricius iš Brighton
Parko ir Jucius iš Bridgeporto. 
Jucius ūžt1 savo namų mokėjo 

o^W6W^6,0007Ūbu- 
dw dabar gali gražiai iš
pragyventi. ' > 

» s
Lapkričio 13-14 d. iš 

juros siautė pusėtinai 
Padarė

nuom

vakarų 
didelis 

vėjas. Padarė ir nuostolių: 
.išvartė medžius, laivukams pri
rišti stulpus ir 1.1. Upėj van
duo buvo gerokai pakilęs, be
veik Siekė tiltų. Senyvi žmonės 
pasakoja, kad tik prieš dešimtį 
metų buvęs panašus atsitiki
mus. Svetimų šalių laivai tu
rėjo apleisti uostų ir Kuršės 
įlankoj sustoti, ant inkarų. Tai 
padaryti buvo reikalinga todėl, 
kad gręsė pavojus nuo vilnių. 
Bet kaip tik sustojo vejas, tai 
taip greit atslųgo ir vanduo.

Lapkričio 16 d. pasirodė pir
mas sniegas ir biskj pašalo. 
Ant rytojaus žmonės pradėjo 
važinėtis rogėmis, prisikabinę 
dzinguliukus. Tačiau kelioms 
dienoms praėjus atšilo ir pra
dėjo lyti. Sniegas greit pra
nyko ir kilikuose net žolė su
žaliavo* Oras gražus, žiemos 
visai nėra. Daug laivų atplau
kia ir išplaukia. Juros vanduo 
ramus, todėl laivams nėra jokio 
pavojaus.

Dabartiniom dienom daug žmo
nių ima Bayer Aspirin nuo dau-. 
gelio mažų skausmų, ir taip tan
kiai kaip jaučia bile skausmą?

Kodėl ne? Tai užtikrintas 
antidotas nuo daug skausmų. 
Jis veikia!

Ir Bayer Aspirin tabletai vi
sai nekenksmingi. Tapie jus 
turite daktarų užtikrinimų; jos 
nesilpnina širdies.

• ^®1^? “Per‘ pasinaudoti Bayer Aspirin p a-
sirgti’\. Nelauk kad galvos lengvinimui.
skausmas “pereitų”. Ar kad
neuralgia, neuritis ar net reu- Bayer Aspirin visada yra ir 
matizmas yra tai kas tokio ku- jis visada pagelbsti. Apsipa- 
riuos turi perkęsti. Tik dak- zink su jo vartojimų skaitlin- 
taras gali kovoti su tokiais gumu, ir išveng daug bereika- 
skausmais, būt jus galit visada lingu skausmų.

»—■■■ . i ii .............. . ..................

Puikiausias Pasauly 
Linimentas/

“Geriausias visam pasauly lirii- 
nientas” tikrina milional linksmu 
Enker PAIN - EXPELLERJO 
naudotoju. O, kaip jie -pirmlaus 
kentėdavo! Bet dabar jie yra laisvi 
—laisvi nuo tų visų neapsakomų 
skausmu.
Dabar jie visiškai nesirupiaa, nes 
turint PAIN - EXPELLERIO 
bonką namuose žino, kad niekam 
iš šeimos nereikės kankintis sū 
geliamais kaulais ir muskulais.

UMUS PALENGVINIMAS nuo skausmų. Tik nusipirkite 35c 
ar 70c bonką vaistinėje ir issitriukite j uotui skaudama? vietas. • 
Jus busite nustebinti ir patenkinti tUo pačiu momentu, kuomet 
ištrinsite skaudamu vietą su PAIN-EXPELLERIUI 
“INKARAS” nedegina odos ir nesuteršia drabužių. Neturi prik
laus kvapsnio. Tuo tarpu jo kuone magiškas veikimas prašalina 
skausmą ir gčlimą iš skaudamų strčnų, sąnarių ir ištampytų mus
kulų. Nusipirkite Dabar — Visuomet laikykite jį savo namuose, 
'A^imiauąipj Jums Vaistinėj. Tiktai 35c įr 70c

ĮF.Ad. RICHTER & CO} 
BĮRRY ANO SOUTH FIFTH ST5. 

BROOKLYN. N/ *

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kgs mėnesį nuo 

16 iki 32 puslapių didumo.
“TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS”, kas neskaito Margučio. 

Kaina metams $1.50 (8 mėnesius $1.00).
Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th St., Chicago, III.
Margutį redaguoja KOMP. A. VANAGAITIS. >

Margučio Dainos
34 Dainos už $1.00

7 solo dainos, 15 duetų, <8 chorui dainos ir dų trio, telpa wic- 
jiam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, gražios Ir visų 
mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIO dainos.

Kas užsirašys 2 metams Margutį ir prisius $3.Q0, ias gaus vel
tui “Margučio Dainos”.

Reikalaukite iš Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške.

Lapkričio 28 d. buvo atplau
kęs sovietų laivas “Sparta” ir 
atvežė medžiagų zuperiui dirb- 
tir o iš “Union” fabriko pasi
ėmė jau pagaminto: zuperio. 
Dabartiniu laiku sovietų preky
biniai laivai į • Klaipčdų gana 
dažnai atplaukia ir atveža vi- 
sokių prekių. ^GrįŽdmi atgal 
tie laivai taip pat išsiveža įvai
rių gaminių.

Kiek teko girdėti, sovietų 
ppękybo^ komisija veda dery
bas su Klaipėdos Lindenau lai
vų dirbimo firma. Eina gaidai, 
kad bolševikai užsakysiu pada
ryti bent kelis prekybinius lai
vus. •

Lapkričio $0 d. šaulių Name 
pašto, z telegrafo ir telefonų 
taruautoJLi įvyko metinės šven- 
tės vakaras...? Buvo surengtas 
gana įdomus programas. Prasi

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kcdzie 8902

3514-16 Rooscvelt Rd. 
atti St. Louų Avė, 
CHICAGO, ILL.

;— __ s___ .l,./............................................. ... r
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Del tautiškų kapinių

ARCHER & CALIFORNIA 
, SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS, Sav. 

*4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019

THE BRIDGEPORT 
. CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

. Ketvirtadienis, sausio 8, *31 /«
- .................. ----- ................... , „ , ■ ftM—riifciįi,

u*.

Tarp Chicagos 
Lietuvių p

E. tyli padariusi klaidą 
se vietoj pelenuose. Pa- 
dabar tyli musų komu

nistai, pridarę visokių skanda
lų Lietuvių Tautiškose Kapinė
se; tūli ir nuduoda nusižemi
nusius avinus. O gal, loto savi
ninke, nežinai delko jie taip 
aptyto? Jei nežinai, tai aš ban
dysi u\šaiškinti ir išreikšti savo 
ir šimtų kitų lotų savininkų 
nuomonę, rimtai manančių . ir 
Liet. Tautiškų Kapinių ateitim 
susirūpinusių.

Pirmiausia, loto savininko, 
neužmiršk, kad ateinanti- sek
madienį, sausio 11 d. bus vi
suotinas lotų 'savininkų susi
rinkimas, kuriame baigiasi ter
minas, rodos, penkiems direk
toriams: Čurai, Lobinui ir Kni- 
stautui, kurie per eilę metų bū
dami direkcijoj atsakančiai pri- 
draskė mums akis* ir pridarė 
ypač čiuras, finansiškų nesu
sipratimų, nesmagumų.

Loto savininke, neturi jokiu 
budu užmiršti ir savo draugą 
pasikviesti į šį metinį susirin
kimą, kad butų galima paša-

Garsinimai Laikraščiuose 
Geriausia Apsimoka

Todėl'American Tobacco Co. pradėda laik
raščiuose didžiausią garsinimų kompaniją

✓ ‘ (Telegrama “Naujienoms”) ;
Naujienos, / . ’ x

1739 S. Halsted St. ,
\ 1 , .(Jiica-go, 111. >

•The American Tobacco Go. pradeda Naujus Metus 
didžiausia visos šalies laikraščiuose Lucky Strike

garsinimų Irampanija visoj šios kompanijos istorijoj. Meli
sų agentai šiandie išsiunčia jums užsakymus šiai kampa
nijai. Didelis kilimas^Lucky Strike pirkimo, kokio, dar 
niekad pirmiau nebuvo tabako industrijoj, tapo atsiektas 
dėlei didelės įtakos garsinimų laikraščiuose. Mes 1931 fti. 
vėl didiname musų išlaidas apgarsinimams laikraščiuo
se, nes mes tikime, kad šie metai, kaip kad buvo 1930 
m., bus didžiausio mums biznio metai. Mes atvirai įver
tinamą tą didelę įtaką į visuomenės' ppiniją, kurią daro 
tinkamas ir išmintingas gnrsinimasis laikraščiuoše.

GEORGE \V. HILL,
Prezidentai The American Tobacco Go.

“Savas Pas Savą”
— salto biznieriai

V. BAGDONAS 
EXPRESSING 

Mes perkraustom pigiai 
3336 S. Halsted St. 

tel. Yards 3408 
ir Calum.t 3399

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St
Tel. Vktory 2477

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

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

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted St. 
Tel. Yards 6894

W. J. KAREIVA
/• Green • Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestų

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

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

AND INSURANCE 

2839 W. 63rd St. 
Tel. Republic 8899

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus 

3700 S. Spaulding Avė.
Tel. Lafayette 2584

Lietuvių Viešbutis
W. NEFFAS/Sav. J, 

2435 S. Leavitt St.
Tel. Roosevelt 3352

- ' c. • •
linti visą komunistų kuopą su 
visa jų netvarkos ir smurto dik
tatui, o ypatingai tuos, kurie 
neteisingumais pasižymėjo.

Keli žodžiai apie Knis tautą, 
iš ko bus matyt, kam tie ko
munistei tarnauja. Visi žinome, 
kad loto neturėdamas negali bū
ti direktorius, o delko tas Knis- 
tautas turi lotą? Dėlto tik, kad 
galėtų būti direkcijoj, nes kada 
jo paties sūnūs mirė, tai net 
savo lote, nė'Tautiškose Kapi
nėse nelaidojo. Dabar lotų sa
vininkams bus aišku, kam toks 
direktorius tarnauja, ir dėl ko
kio tikslo jis lai^o tą lotą, — 
kad komunistiškus humbugie- 
rius galėtų palaikyti.

Jei mes nesusiprasime ir ne
sueisime visi iš vienp, ncapsi- 
valysime iš komunistiškos slo
gos direkcijoj, tai mums gresia 
pavojus, kadx ir pačių kapinių 
turto neteksime. Juk mes jau 
gerai pažinome komunistų ir jų 
vilkiškus apetitus, kaip 
riais puola savo aukas, 
galutinai sudrasko.

Komunistai kur tik
draugijoj suuodžia turto, tuo
jau ir griaujasi į ją, ne dėl or
ganizacijos labo, bet dėl jos 
turto, ir apleidžia tik tada, ka
da iš draugijos vieni kriauklai, 
belieka, kai / lyg sausis viską 
suėda. Mat komunistiški “prin
cipai” yra tokie, kad kas ką 
nors turi, yra “buržujus”, ir 
iš jo reikia atimti, o kada jau 
nubankrutina, tai lieka “tikras 
darbininkas”. Juk ii’ jų pati 
“Vilnis” ne dėlto yra “darbi
ninkiška”, kad jos komisarai 
pragyvena be darbo, bet dėlto, 
kad ji ir jos komisarai yra mai
tinami iš darbininkų sukolek- 
tuotomis aukomis.

Tai delko musų komunistai 
taip nutylo dėl Tautiškų Kapi
nių. Pasalomis tyko, kad lotų 
savininkams nesusirinkus, jie 
patys vėl galėtų būti išrinkti 
į direkciją ir toliau šeiminin
kauti Tautiškose Kapinėse.

Bet lotų savininkai jau ma
to ir žino, kur bolševikiškas 
šuo pakastas, tad kviečiami vi
si būtinai atvykti nedėlioj, sau
sio 11 d., 1 valandą popiet į 
Lietuvių Auditorijos svetainę, 
3133 So. Halsted St. ir išrink
ti tinkamą direkciją.
Paul Daubaras, Loto savininkas, 

3612 So. Miphigan Ąve.

• American Lithuanian
zens Club priešmetinis susirin
kimas atsibuvo nedėlioj, gruo
džio 21 d. K. Gramonto svetai
nėj, 4535 So. Rockwell St. Pir
mininkai ^Steponas Tverionas 
atidarė suširinkimą. Naujų na
rių dėl prisirašymo į kliubą 
nesiradus, skaityta nutarimai 
iš praeito susirinkimo ir pri
imta. Komisijų raportuose pir
mininkas su raštininku, ku
riuodu buvo paskirti paimti 
svetainę kliubo šeimyniškam 
vakarėliui surengti, pranešė, 
kad nesiradus qia apielinkėj 
tinkamos svetainės, paimta. Lie
tuvių Auditorijos abidvi mažo
sios svetainės ant vasario 7 d.

Po trumpo apkalbėjimo sve
tainės paėmimas užtvirtintas, 
taipgi buvo duotas sumanymas 
per pirmininką, kad laike mi
nėto vakarėlio, kurie iš svečių 
atsilankys ir norės prisirašyti 
j kliubą, butų priimti tam tik
ro amžiaus be įstojimo mo- 
kesties. šis klausimas išdisku- 
suota, kiek pataisyta ir nutar
ta, kurie svečių dalyvaus vaka
rėly, priimti nuo 16 iki 40 me
tų amžiaus be įstojimo , ir be 
skirtumo, vyrai, moterys ir 
merginos.

Dar komisijų raportuose pra
nešta, kad jau paimta vieta 
sekančiam kliubo išvažiavimui. 
Išvažiavimas įvyks liepos 26 
dieną St. Svelainio faunoj, ne
toli Tautiškų kapinių, o kad 
išvažiavimas butų sėkmingas,

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą c 
kad pačios Nai 
yra naudingos.

tai ant vietos liko išrinkta ko
misija, kurios bus užduotis jau 
nuo dabar tęsti prirengiamąjį 
darbą išvažiavimui.

Del pagerinimo kliube tvar
kos, nutarta, kad nariui mirus, 
pomirtinė kam priklauso, butų 
ilgai nelaukus išmokėta (visa 
pomirtinė iš iždo), o vėliau 
kuomet visi nariai sumokės po 
dolerį, tai pasiliks kliubui.

Vienas iš svarbiausių nuta
rimų. netik kad viršminėtam 
susirinkime, gruodžio 21, bet 
ir visam kliubo gyvenime, ku7 
ris verta buvo pažymėti pir
moj vietoj, tai tapo nutarta 
priimti ir moteris-merginas į 
kliubą lygiomis teisėmis su vy
rais. Ta mintis, kad priimti 
moteris į kliubą jau nuo se
nai kliubiečių tarpe rodosi, tik 
reikėjo laukti priešmetinio susi
rinkimo, p kad tokį svarbų klau
simą išspjį’endnsJ; Taigi lietu
vių vienybės žvilgsniu šiuo kar
tu kliubiečiai padarė stambų 
žinksnį ir pagirtiną. Kurios iš 
motorų ar vyrų norėtų prisi
rašyti* prįe kliubo ir dagi be 
įstojimo, mokestięs, prašomi 7 
dieną vasario atsilankyti į Liė» 
tuvių Auditoriją, kur bus kliu
bo puikus vakarėlis su užkand
žiais, gėrimais,, muzika ir šo
kiais. : ’ ; . »/

Kuri pirmutinė " iš moterų 
prisirašys prie kliūbo, be skir
tumo sekančiam kliubo susirin
kime, kuris bus sausio 18 d. 
pirmą vai. po pietų, ;K. Gru
mento svetainėj, 4535 S. Rock- 
well St., kliubo vakarėly, arba 
iš anksto priduos savo vardą, 
{pavardę kliubo raštininkui 
(man), pareikšdama norą įsto
ti kliuban, apie tai manau pra
nešti per “Naujienas”, kaipo 
istorinį įvykį.

Kliubo valdyba išrinkta šiems 
1931 metams, visi įėjo tie pa
tys kaip ir praeitais 1930 me
tais, išskyrus tik finansų kon
trolės raštininką.X

Valdyba yra iš sekančių ypa
tų : Steponas Tverionas, pirmi
ninkas l Walter Eringis, vice
pirmininkas; Anton Jusas, raš
tininkas; J. Naudžiūnas, finan- 
sų raštininkas; J. Manikas, kon
trolės raštininkas; P. Petraitis, 
iždininkas; J. Jasunas, iždo glo
bėjas; A. VielaVicz, maršalka; 
August Saldukas, taikos teikė
ju; Anton Jusas, koresponden
tas; J. Valskis, ligonių apieku- 
nas. Į politikos komisiją iš
rinkti August Saldukas ir J. 
Wingal. Jeigu bus reikalas, tai 
kitos atatinkamos komisijos bus 
išrinkta sekančiam kliubo su
sirinkime. Be to, dar buvo nu
tarta duoti dovanas už prira
šymą naujų narių ir kurie iš 
narių nepatingės pasidarbuoti, 
tai apturės dovanas. Reikia pa
sakyti, kad susirinkimas buvo 
skaitlingas ir tvarkus. Po su
sirinkimo visi nariai skirstėsi 
patenkintais, gal dėlto, kad at
likta daug darbų kliubo gero
vei.

Gal ne visi žinote, kas yra 
reklama? Reklama yra ligą, 
panaši į . amerikonišką^ “dop*\ 
kurią įgauna pypkoriai, kokai- 
nfstai, morfinistai 
kytojai ir kitokį
Juo daugiau pradedi 
juo daugiau telpa, ir 
giau norisi. Reklama 
pas”.

Duokim sau, Jonas Smallano- 
sis važiuoja j Wiskonsiną mau
dytis ir nori, kad butų jo var
das ir pavardė paskelbti laik
rašty. Butinei turi buti pažy
mėta, su kokiu karu važiuoja, 
kaip greit važiavo, kiek gazo 
išdegino, kiek aliejaus išvarvi
no ir kiek l|itokio štofo išvar
toje. Butihki turi užimti ne
mažiau vienos špaltos vietps. 
Kai siigrjžta, tai vėl turi buti 
parašyta viena špalta, kaip iš^ 
simaudė ir dar kad pagavo pu
sės svaro Čerepoką ir du aše- 
riukūSi O jei norėtum tą visą 
“žinią” suirūihpinti, rjau 
žmogus tiesiog suserga rekla
mos ligą. - •

Kitas pavyzdys, Jurgis Bukar 
nosis važiuoja ant farmos nusi
pirkti šviežių kiaušinių. O dar, 
ne Dieve, jei nuosavią moterį 
pasiima drauge, tai turi būti 
aprašyta visa kelionė ir dar tū
ri tinkamai pameluoti, kad, gir
di, išvažiavo ne kiaušinių pirk
ti, bet skersai Amerikoj ir ža
da parvažiuoti išilgai. Rutinai 
turi spausti raidę prie raidės, 
kad j vieną špaltą be,tilptų. O 
kai sugrįš ir pradės “pastrin
ganti”, tai ir visą puslapį turi 
išmarginti. Kas antra eilutė 
turi buti kiaušinių pirkėjo var
das ir pravardė, ir jo žmonos 
giminių vardai. Tai taip pat 
reklamos liga. 

t

štai vienas šaukia, “Klausyk 
sako, tamsta, ateik pas mane, 
aš turiu ką nepaprasto pasaky
ti.” Nu tai Šiur, reikia nueiti. 
“Halio, na, o ką turi pasaky* 
ti ?”
O ar tamsta rašyti moki?”^— 
“Na, nemoku, sakai jam, bet' 
sakyk man vis vien, aš pasaky
siu tokiems,kurie moka raŠy-r 
ti”, užtikrini - sergantį rekla
mos liga. —‘“Visų pirina ga
vau nuo moters laišką iš Kau
no, rašo; kad labai gerai jau-

■ ;................... ' - ■    ■ ■ ■ —

čiasi ^r Kaunas atrodo, kaip tik 
lietuvių miestas.'Antra tai štai, 
žiūrėk pats, nusipirkau JciČenųi 
įąūją klijonką, dvi auksines 
žuvytes, ana vandeny įmerktos, 
ir kaharką”.— “Tai viskas ką 
tamsta turi pasakyti?” klausi 
sergančio reklamos liga.—“Vis
kas, bet aš norėčiau, kad bu
tų nors pora špaltų parašyta 
ir kad nieko nepakeistum”. Tai 
ij1 vėl reklamos liga.

Danininkas-kė rengiasi, už 
poros mėnesių dainuoti, špaltos 
reklama per du mėnesiu prieš 

po kėlės špaltas 
(dainavimą, ir tiek 

pat po dainavimo, na o jei dar 
šalę to yra likę vietos kelioms 
kitokioms žinibms, vėl pyksta, 
kodėl ne visas puslapis apie 
koncertą. Tai vis reklamos li
ga.

Didesnį biznierių aptaškė pro 
šalį važiuojantis automobilis. 
Dvi špaltos. Paprastam žmo
geliui pervažiavo per visą gal
vą,—vos kelios eilutės. Kitas 
net pats apsidairo, kur van
dens balą rasti ir pats atsigu
la aukštelnirikas, kad paskui t 
apie “nelaimę” aprašytų. Kaip- 
ten nebūtų, žmogaus vardas, 
žmonos vardas, vaikų vardai, 
choro vardas, sosaidės vardas, 
ar kad ir kokio negyvo daikto 
vardas, bile tik sykiu butų 
sergančiojo vardas pažymėtas.

Yra toks maišas, kur yra su
piltas milijonas dolerių. Neuž
ilgo ateis to maišo sargų “elek- 
šinai”. čia reikia ii* reklamos, 
kad visi žinotų kas į to maišo 
valdytojus “bėga”. Daugelis tik 
dėl tos reklamos ir “bėga”, nes 
pati vieta nesvarbu, bile jojo 
esant reklamos butų.

Bet vėl ne, Dieve, jei ta rek
lama išeina tokia,' kokios ser
gantis nusipelno, tada jau vi
sai blogai. Aš manau, kad 
daug žmonių yra gimusių po 
katino planeta, mėgsta būti 
glostomi pagauriui, bet jei pa
glostai prieš gąurą, pasiutiusiai 
kniaukia-ir pradeda purkšti. 
Tai vėl yra Jigos požymis.

Well, daug yra neišgydomų 
ligų.-—Pustapėdis.

narių iš visos Chiciigos.
bežinau, kas buvo kaltas, Ai

tą svetainė, ar abelnai visi sve
čiai, nes kiekvieną metą ten 
rengiant ta pati istorija pasi
kartoja: tai yra nesvietiškas 
kėlimas triukšmo. Žmogus išei
na ar kalbėti,' . 
ką kitą daryti,

žino Vertę Mag 
nesia

Kadangi jis tiek 
daug pagelbsti iš
laikymui kūdikių 
ir vaikų sveikais 
ir linksmais, kiek
viena motina turi 
žinoti apie Phillips

Milk of Magnesia.
šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yra veiks-

ar dainuoti ar 
, nieko ne

girdėsi,, tik dar choras kai už
dainuoja aukščiausiomis gai
domis, tai pajėgia perrėkti 
klausytojus. įspūdis toks, kad 
žmogus randiesi ne koncerto mingiausias pašalinime pas ku- 
salėj. . idikius 'ir Vaikus tų simptomų,

a ..4...... kuriuos paprastai pagimdo rugs-
| tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia Švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstjpacijos, šalčių, kūdi
kių ligų.

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintės kalkių vandens neutra
lizavime karvės pieno kūdikio 

ir neprileidžia su-

Antras pastebėjimas, įėjus į j 
salę atrodė^pilna durnų. Beveik 
kiekvienas pasieniais stoveda- 
hias traukė savo cigarą, cigarc- 
tą, pypkę, ir durnus kamuoliais 
dumpino į orą. I Kai prasidėjo 
šokiai, ir aš padariau rezoliu
ciją: well, sakau, jei kiti.ruko, 
ir aš savo “kemalą” užsismaly- 
siu. Ir tai dariau tik dėlto, ka
dangi šokti pradėjus moterys 
dresėmis besiblaškydamos du
rnus greičiau išvaiko.

Trečias pastebėjimas, tai vy- maitinimui 
rų kvartetui, kad jie stengtųsi lęįetgjimo. Pląfųs vartojimai dėl 
prasilavinti padainuoti daugiau motjny jr vaįkų yra plačiai iš-
liaudies dainelių, nes jau ta 
“kukulių košė” tiek pakartojo, 
kad dainuotojams gresia pavo
jus tekti kukulių kvarteto var
das, jei nepasiprovys. Juk tiek 
daug turime kitokių gražių dai
nelių. Ant galo, jei man nepa
tinka, galiu neklausytis.

šiaip vakaras pavyko nepa
prastai gerai. Didžiulėj svetai
nėj; vietų truko ir dar daug 
stačių matėsi. Jau iš paties pa
rengimo matyt, kad C. L. Savi
tarpinės Pašalpos Draugija yra 
didžiausia ne tik Ghicagoj, bet 
turbut ir Amerikoj.

Kurie tai Draugijai priklau- 
sb, yra labai patenkinti, nes ir 
įstatai ir pati tvarka labai ge
ri, ir tokių, draugijų, išskiriant 
SLA., daugiau neturime, kuri 
galėtų mokėti tokias aukštas 
pašalpas susirgus. —Pustiapedis.

aiškinti' žingeidžioj knygutėj 
“Usėful Information”. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 170 Varick 
St., New York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite^ kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį priraši
nėja per virš 50 metų.

(Apgarsinimas)

IŠMOKIT DEZAININIMĄ 
Dezaininimaa ir siuvimac 
dresiu moka . didelę alga. 
Jus' galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di- 
olomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos, '*F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State St„ k. Lake St. 10 fL

.r-:--*

Savitarpinėskon- 
certas

■ , . —■—- ---------
Pereitą sekmadienį Wicker 

Parį/ svetainėje įvyko koncer- 
tas-vakaras vienos milžiniškos 
Chicagos lietuvių organizacijos,

ILGAS MIEGAS PADARĖ
VAIKĄ VĖL LINKSMĄ

“Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą * kartų per naktį, iki 
mes pradėjom duoti jam po 
biskutį Castoria po jo paskuti
nio maitinimo”, sako Iowa mo
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
Cher’s Castoria; ir milionai mo
tinų žino kaip šis grynai auga
lų nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuų dieglių, konstipacijos, šal
čių, viduriavimo ir 1.1. Fletcher 
parašas visuomet yra ant par
kelio tikros Castoria. šalinkis 
imitacijų.

^Apgarsinimas)

Iš RADIO STOTIES WHFC, 1420 KILOCYGLES 
SAUSIO 8-TĄ KETVERGE, PRADŽIA KAIP IR 
VISADOS NUO 7-TOS VALANDOS VAKARO

Radio Artistų Koncertas ir Balius, Sausio 25-tą dieną, 
Ashland Boųlfevard Auditorijoj.

BETURČIO DAKTARAS
L. •- / - . .

Pastebėtinos Gyvybės Žolės, Pagelbsti 
greitai nugalėti šalčius.

Iš pistų, pelkių? kalnų it lygUmų 
yra surinktus Šios retos žolės, kurios 
priduoda medikai? jėgą Bulgariškai ŽO* 
įių (Kraujo) Arbatai;

Tai yp beturčio daktaras, kadangi 
jas ' lengva prirengti |r jos kainuoja vi
sai mažai.

Jos pašalina konstipaciją, pilvo,, ink
stų ir vidurių pakrikimus. Išgertos la
bai karštos, još greitai nugali šaltį it 
apsaugo nuo sunkesnių ligų.
• Bulgariškoji Žolių Arbata yra par
davinėjama aptiekininkų visur, 35c, 75c,, 
$1.25, arba per. paštą viena didele di 
žute (šeimininio didumo) $1.25.
resuokit Marvel Products Company, 
Marvel Building, Pittburgh, Pa.

Dienos Ant Vandenio
PER ChERBOURG -V * 

6 DIENOS PER BREMĘN

Dviemis Greičiausiais Plaukio
jančiais Laivais 

BKF.HEN
" IR •

FIJICBA
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą 

Taipgi Keliaukite Populiariu 
Ekspresiniu Laivu

COLUMBUS
Arba Nuolatiniai kas Savaite Iš

plaukiančiais Gerai Žinomais 
Lloyd Kajutiniais Laivais 

Informacijų Kreipkitės Pas 
Vietirtį Agentą ar

North Gerjnan Loydl 
' Ji' ■’ J ' .

130 W. Randolph St. Chicago

PO NAUJŲ METŲ—NAUJI RADIOS IR NAUJOS ŽEMOS KAINOS

Majestic Radio 
už; • . ....................... .

Zenith Radio 
už ...........

Bosch Radio x
' ‘ už ............ . .................

General Motors, Day Fan 
už ..

Radio ir Victrola krūvoje 
už ...............

NAUJOS STROMBERG-CARLSON RADIOS

Naujas Bab)> Grand radio 
už .............. . ....... . ......

$49.00
$59.00
$79.00
$79.00
$89.00

$36.00
'I »■>

Jos.F.Budrik,!£
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
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Editor P. GRIGAITIS *

Subscription Ratest 
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant sek
madienius. Leidžia “Naujienų” Bendro* 
vi, 1739 So. Halsted -St.» Chicago, III. 
Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagojs —- patai:

Metams .-------
Pusei metų 
Trims menesiams
Dviem > mėnesiam*________
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Chicagpj pet išnešiotojus: 
Viena kopija .......—___
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Vienam mėnesiui ...-------------------- .75

JUetuvon it kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams __  $8.00
Pusei metų 4.00
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KAS LAIMĖJO DIDPĮ KARĄ?

Įsidėjo prie to, kad vyriausieji kaltinamieji tuomet buvo 
sušaudyti. T \

Na, o dabar Rstmzino grupės byloje inžinierius Šein 
jau buvo atgabentas iš žvalgybos kalėjimo! Jisai jau 
irgi buvo kaltinamas dėl “sabotažo”!

‘Kad ir pats apkaltintas, p. šein vistiek ir šį kartą 
liudijo prieš teisiamųjų inžinierių grupę, stengdamasis 
įrodyti jų sąmoningą “kenkimą” pramonei ir “parsida
vimą” užsienio imperialistams. Tik šį kartą “imperialis
tai” buvo jau ne vokiški, bet franeuziški.

Vakar “Naujienose” buvo įdėta telegrama iš Ber
lyno, kad inžinierius Šein nusižudė kalėjime.

Taip pabaigė savo liūdną karjerą tasai sovietų 
“specas” ir Stalino “teisingumo” įrankis. Ir atrodo, į^ad 
tokio pat galo susilaukti yra lemta da ir tūkstančiams 
kitų bolševikiškos tvarkos aukų; bet gal ne visiems 
jiems teks prieš mirtį sutepti savo vardą visišku žmo
niškumo išsižadėjimu, kaip kad padarė inž. Šeirį.

mases./ Jei nebus per vėlai 
pradėtas darbininkų kontr-ofen- 
syvas prieš fašistus Vokietijos 
sostinėje, tai per keletą mėne
sių fašizmas Vokietijoje gal 
buš sutriuškintas.

Pastebėtina, kad šitokių ži
nių apie vidujines Vokietijos 
kovas praneša anglas liberalas, 
t. y. žmogus, kuris gali, kalbė
ti visai bešališkai, nebudaipas 
surištas nė su viena vokiečių 
srove. *

buvp es-

stengiasi, 
butų' pa-

SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS 
r FRANCIJOJE

Visi žino, kas buvo pergalėtojai, o kas buvo perga
lėtieji didžiojo karo mūšių laukuose. Bet tai dar nepa
sako, kam tasai karas davė laimėjimą arba pralaimė
jimą. Reikia pažvelgti į tai, kokių pasėkų atnešė didy
sis karas įvairiems jo dalyviams. Ką gi mes šiandie 
matome?

Milžinišką nedarbą ir prasiskolinimą visose šalyse!
Nedarbas siaučia tiek pergalėtojų, tiek pergalėtų

jų šalyse. Vokietija turi apie 4,000,000 bedarbių, Ang
lija — 2,600,000, Amerika — kokius penkis milionus 
arba daugiau. Sovietų Rusija dar pereitą pavasarį tu
rėjo daugiau kaip 1,000,000 bedarbių; dabar nedarbas 
joje tapik staigiai “panaikintas”, nes valdžia paliovė 
bedarbius registruoti ir jiems pašalpas mokėti, pasi
remiant tuo/lrad tenai trūksta amatininkų, bet “leibe- 
rių” perviršis, žinoma,, tenai negalėjo išnykti.

Italijoje, kuri taip pat buvo pergalėtoja, bedarbiai 
nėra registruojami , kaip ir Rusijoje. Bet kad Mussoli- 
nio viešpatijoje turi būt didelis bedarbių skaičius, tai 
abejonės negali būti, kadangi net ir pats “diuče” viešai 
pripažino, jogei Italija gyvena skaudų ekonominį krizį. 
Iš visų didžiamjams kare dalyvavusių valstybių tur-but 
tik viena Franci ja iki šiol išvengė nedarbo. Ji ir prieš 
karą neturėjo pakankamai savųjų pramonės darbinin-

Ne geriau šiandie stovi valstybių finansai. Vokie
tijai pergalėjusios valstybės užkrovė pasibaisėtiną re
paracijų naštai Tos reparacijos galų gale suplaukia į 
Ameriką, kūnai visos kitos šalys yra prasiskolinusios. 
Bet ir pati^Amerika yra apsunkinta. Karo skolų pa
dengimui ji kasmet dabar skiria iš savo pajamų 1,190,- 
000,000 dolerių. Karo veteranams ir kritusiųjų kareivių 
šeimoms ji išmoka 423^000,000 dolerių. Viso — apie bi- 
liona/ir sęšis šimtus milionų dolerių per metus. '

Didžioji Britanija turėjo prieš karą apie 3,2 bilio- 
nų dolerių skolų; bet 1929 metų gale jos skolos siekė 
37 bilionų dolerių. Francijos. prieškarinės skolos sudarė 
apie 5 bilionus dolerių; dabar ji yra užaugus iki 153,5 
bilionus popierinių frankų arba apie 19 bilionų dolerių.^ 
Belgijos skolos pašoko nuo 1 biliono dolerių iki 1,5 bi- 
lionų (jei ne frankų infliacija^ skola butų daug dides
nė) ; Italijos nuo ‘3,2 bilionų dolerių iki 8,3 bilionų. 
Ir taip toliaus. • ?

Kad tas milžiniškas savo skolas valstybės galėtų 
mokėti, tai buvo padaryta visa eilė sutarčių išdėstyti jų 
mokėjimą daugeliui metų. Fransija ir Belgija, pav. 
bąigs savo vidujines karo skolas mokėti 2,003-iais ir 
2,013-ais ųietais! O užsieniuose užtrauktas savo skolas 
^dalyvavusios kare valstybės mokės iki pat 1,988 metų! 
Į _JTai ve kaip atrodo “karo laimėjimai” faktų švie
soje. Dar vienas panašus karas su panašiais “laimėji
mais” — ir visi ekonominiai bei finansiniai pagrindai 
pasaulyje bus sugriuvę.

TRAGINGA KARJERA

Be daugelio įvairių keistenybių garsiojoje astuonių 
Maskvos inžinierių “byloje”, tikrą sensaciją sukėlė vie
nas liudininkas, inžinierius Šein.

Jisai buvo atvestas į “teismo” salę iš kalėjimo. Mat, 
jisai irgi buvo žvalgybos suimtas ir kaltinamas “kenki
mu” sovietų pramonei. Kartu su juo į kalėjimą buvo 
sukišta dar apie 2,000 kitų inžinierių, traukiamų tieson 
irgi už “kenkimą”. Pirma negu jiems atėjo /eilė stoti 
prieš sovietų tribunolą teisiamųjų rolėje, inžinierius 
Šein buvo pašauktas liudyti prof. Ramzino ir T jo 
bendradarbių-byloje. ... -
/ Ir jisai liudijo, stengdamasis kiek drūtas kaltina- 

^nupsius įklampinti. •
/Jo pasirodymas “teisme” iššaukė nemažą sensaci

ją uęlto, kad prieš dvejetą su viršum metų tas pats 
asmuo, buvo viešas kaltintojas garsioje kasyklų inžinie
rių byloje,, kuri pasibaigė keliolika mirties nuospren
džių. Tuomet inžinierius šein dar buvo laisvėje ir, kaip 
uolus .sovietų pilietis, nėrėsi iš kaiįio, kad butų įrodyta, 
jogei kai’ 7 J ’ '7 77. / 7 . 7
Vokietijos imperialistų “agentai” ir proletariato “tėvy
nes išdavikai”. Jo, kaipo eksperto, parodymai daug pri-

Apžvalga
............................ — / I .........■———

NEDAVĖ PILIETYBĖS KAPI- 
. TALIZMO PRIEŠUI ,

Augštesniojo teismo teisėjas 
Ben. C. Jonės Californijos mies- 
te Santa Rosa atsisakė duoti 
pilietybės popieras vokiečiui 
Jacob Hullen, išgyvenusiam 
Amerikoje daugiau kaip 10 
metų. Teisėjas tokį nuosprendį 
padarė, pasiremdamas natūrali
zacijos ekzaminuotojo C. J. 
Wermillion rekomendacija, ka
dangi Hullen pasisakė esąs pri
vatinės nuosavybės priešas.

Amerikos Pilietinių LaisVių 
Sąjunga * (Am. Čivil Liberties. 
Union) nutarė tam žmogui pa
dėti, reikalaujant, kad teismas 
apsvars’tytų jo pilietybės klau
sima antru kartu.

SOCIALISTŲ KONTR-OFEN- 
StVAS PRIEŠ FAŠISTUS

“Manchester Guardian” sa
vaitraščio 'korespondentas Ber- 
yne rašo apie prasidėjusį Vo

kietijoje kontr-ofensyvą prieš 
fašistus; . ■

“pats”
Kai hitlerininkai pa- 

kad/ jie darys demon- 
Magdeburge, tai zres- 
gfeėjų sąjunga “Rei- 

(Valstybes Vėlia-

įtinamieji inžinieriai tikrą! esą “sabotaįminkai”,

yra 
nuo 
rei-

kad

“Elta” praneša, kad gruodžio 
mėn. 21 d. įvyko dviejose apy
gardose rinkimai į Francijos 
parlamentą. Rinkimus Pas de 
Galais apygardoje laimėjo so
cialistai, o 
gardoje — radikalsočialistąi. >

Tikrieji Francijos - socialis
tai vadinasi Jungtinė Socialis
tų Partija. Gi “radikalai socia
listai” yra niekas kita, kaip li
beralai. 

lUfif . . i ..... — ■ ■■ ■ i

Kodėl Prarastas Vilnius?

Bet Berlyne respublikos gy
nėjų eiles dar tebėra apatiškos. 
Muštynių, kurias rengia fašis
tai su komunistais, tenai įvyks
ta daug, bet gilesnio politinio 
judėjimo nėra., Galima tečiaus 
laukti, kad provincija netrukus 
išjudins ir Berlyno darbininkų

^ardoje laimėjo so- 
Cannes Antibes apy-

[ Pacific and Atlantic Photo]

Aleksiejus Rykovas, buvęs per 
ilgus metus sovietų liaudies ko
misarų pirmininkas (premje
ras). Už nepritarimą diktato
riaus Stalino politikai buvo 
gruodžio 19 dieną pašalintas iš 
valdžios. i

, Nuo ateinančio šeštadienio “Naujienos” pradės 
spausdinti vieno vilniškio veikėjo p. Untulio reikšmingą 
rankraštį, pavadintą “Kodėl prarastas Vilnius”. Iš 
anksto kreipiame gerb. skaitytojų dėmesį susiintere- 
suoti tuo raštu/iš kurio bus matyti, kas yra priežastis 
Lietuvos žlugimo^ ir kas jai trukdė ir trukdo dabar at
gauti savo sostinę ir gražiai kultūriškai susitvarkyti 
namie. Rankraštis eis kas dieną per kokias tris savai
tes, paskui bus atspausta atskira knyga. Nepraleiskite 
nė vieno numerio neperskaitę, nes rankraštis yra rin- 
kinys retų ir labai svarbių dokumentų, ne visur begali
namų šią gadynę.

Atstovybes yra f>00 kraštų. Iš 
viso yra įvykę 22 tarptautiniai 
kongresai, kuriuose dalyvavo 
30—40 kalbų atstovai. Kongre
so oficiališkoji kalba 
peranto.

Esperantininkai 
kad esperanto kalba
daryta visose valstybėse priva
lomu mokslo dalyku mokyklose. 
Kai kur tas jau pasiekta. Taip 
antai, nuo 1931 m. Velykų Ber
lyne pradžios - mokyklose bu
sianti dėstoma esperanto kalba. 
Pirmas tarptautinis esperanto 
muziejus yra Austrijos sostinėj 
Vienoj. Japonijos observatori
ja Tatene savo metines darbų 
apyskaitas skelbia ir esperanto 
kalba . Švedijos vyriausybei 
padedan£, Andre ekspedicijos 
aprašymas išeis ir esperantiš- 
kai. Dedama taip pat pastan
gų, kad esperanto butų pripa
žinta oficiališka kalba Tautų 
Sąjungoj. Tautų Sąjunga savo 
atsakyme patarė ’ savo nariams 
įvesti pas save esperanto kalbą. 
Esperanto priešininkų tarpe 
pirmą vietą užima „ Franci j a. 
Nuo 1928 m. esperanto kalba 
yra leista, kaip vieša telegrafi
nė kalba, tarptautiniam pašto 
susisiekime. . *

Iš to matyt, kad esperanto 
kalba jau yra daug laimėjusi. 
Metas butų ja daugiau susido
mėti ir Lietuvoj. “T.”

žinoma nei gir

kalbas pirmieji 
filosofai. Dekar-

JUSU PATOGUMUI
a

tams (fašistam^^iižjrausta 
didelis masinis mitingas, ku
riame turėjo kalbėti 
Hitleris.
skelbė, 
straciją 
publikos
chsbanner 
va) paskelbė kontr-demonstra- 
ciją. Dėl tų dviejų priešingų 
demonstracijų galėjo įvykti 
rimtos riaušes, ir valdžia abidvi 
demonstracijas užgynė. Tai 
pirmas smūgis fašistams 
sensacingo jų pasisekimo 
chstago rinkimuose.

Korespondentas sako,
Vokietijos provincijos miestuo
se dabar visur respublikos' ša
lininkai, daugiausia socialistai, 
mobilizuoja savo jėgas prieš 
fašizmą. Jie. griežtai atremia 
kiekvieną fašistų ataką. Tuo 
nesitenkindami, jie nuo-defen- 
syvo (apsigynimo) jau perėja 
prie ofensyvo- (puolimo). Kaip 
iki šiol fašistai kad užpuldavo 
priešingų srovių mitingus, sve
taines ir raštines, taip dabar 
yra užpuolami fašistų parengi
mai ir sueigos.

Anti-fašistiškas judėjimas 
darosi vis stipresnis, nes dar
bininkų masės- jau suprato,> 
koks pavojus joms grasina iš 
fašizmo puses. Fašistų priešų 
demonstracijos būna taip skait
lingos,1 kad paprastai publika 
nesutelpa į svetaines..

• Kova ant žut-but eiria tarpe 
dviejų galingų Vokietijos parti
jų, socialistų Jn\ fašistų. 'Šitos 
kovos reikšmę buržuazinės vo
kiečių partįjęs, anot. “Man. 
Guard.” korespondento, vargiai, 
beįvertina. Tuo gi tarpu komu
nistai yra beveik užmirštį ne* 
žiūrint t^ kad ją skaičių® yra 
£ana didelis. Susidariusioje re
voliucinėje situacijoje Vokieti
jos komunistai, kurie savę va
dina “vieniąt$iais tikrais re
voliucionieriais”, pra^pdė savo 
įtaką. Ir įdomiausią, kad'patys 
komunistai arba bent jų vadaį 
tatai žiiio.

Paaiškinimas prie rankraščio
Rankraščio, autorius p. Untu

lis yra Amerikos lietuviams be
veik nežinomas, ' tačiau nepri
klausomoj Lietuvoj ir Vilniaus 
krašte jis yra gerai pasižymė
jęs, kaip/ nenuilstantis kovoto
jas .už lietuvių^ darbo liaudies 
susipratimą ir jęs. išsivadavimą 
iš dvasinio skurdo. Jis yra bai
gęs vieną Rusijos ir vieną Var 
karų Europos.. universitetus. 
Sunkiausiais -Li^Uvai 1919-1922 
metais ir kiek * vėliau yra vei- 
kęs Lietuvos parlamentinėj, po
litikoj ir mokytojavęs gimi^r 
zijose, daugiausia būdamas di
rektorių, be.t klerikalams įsi
galėjus tapo atstatytas ir iš
sikėlė į Vilniaus kraštą, kur 
dabar savo spėkas pašvenčia 
lietuvių kaimiečių švietimui. 
Tai yra vienas iš mažai belikus 
šių idealistų, tikintis į lietuvių 
liaudies šviesią ateitį ir pasi
šventęs tam idealui siekti.

P. Untulio knyga yra surink
ta iš- įvairių senovės dokumen-, 
tų, įrodančių, kokią pražūtin
gą rolę lošė Lietuvoj Romos 
ir Lenkijos dvasininkų imperia
lizmas nuo pat tos fatališkos 
dienos, kada pirmieji “krikš
tytojai^’ į Lietuvos žemę koją

čiau patys stebimės,, kodėl mus 
istorija tiek mažai teišmokino. 
Knygoj sutrauktieji faktai yra 
daug kam žinomi, ypač žinomi 
tiems, kurie lietuvių liaudį 
“mokina ir. į .išganymą veda.” 
Bet šiandien Lietuvoj, Vilniaus 
krašte ir Visose lietuvių katali
kiškose ’ koionijose dedasi daly
kai mažai kuo geresni, kaip dė
josi toje liūdnom atminties se
novėje, iš kurios mes turėtume 
pasimokinti ir bent apsisaugo
ti, apsiginti, kad ateity nepasi
kartotų panašus dalykai, apie 
buriuos tame rankrašty kalba
ma. Nepasimokinome dėlto, kad 
tie baugus fiaktai buvo ir yra 
slepiami nuo liaudies. Ir tik 
ačiū laimei, kada iš pačios liau
dies priaugo sugabių inteligen
tų, kurie retkarčiais iškasa tuos 

^dokumentus ir faktus ir at
skleidžia prieš plačiausios liau
dies akis.

Autoriaus ir tų, kuriems jau 
teko jo rankraštis skaityti, 
troškimas yra, kad šis veikalas 
pasiektų kuoplačhusią ketuvią 
liaudį Lietuvoj, Amerikoj ir 
Vilniaus’ krašte^ kad patys pa
matytume, kas yra musą gilti
nės nelaimėj ir ją pažinę, pa
galvotume, kaip jos atsikratyti.

Knygos skyriai yra šie:,
1.. Kryžuočių politika: lietu

vius apkrikštyti, kad Jie neap- 
sikrikštytų.'

2. Popiežių politika lietuvius
naudoja prieš stačiatikius, ma
hometonus, protestonus ir ere
tikus. , X .

3. Bajorams i lenkų herbai,
atlaidai ir nepaliaujami/karai; 
valstiečiams baudžiava ir dan
gus. , /

4. Kunigų fanatizmo politika 
silpnina valstybę.
. 5. Vargas migirio! Vargas 
lenkino! '

6; Velniai, raganos ir teęto- 
-gai/: ' ? ■ • ■ -

7f “Ponus gerus ir nekaltus 
j nevalią ima”.. į, '

! KįnĮgar klupdo 1 lietuvius 
pri6š caĮrą ir dvarą. <

9. Tegul meldžias, vargsta ir 
yarįdieniais miešta;

_10.{ Taip klydo Lietuvos ne
klaidingieji.

Visi sutinkaipė, kad istorija 
yra geriausioji mokytoja, ta-

si ,

Dirbtinės kalbos
' > ----- ■ ................. • ; j .

Prieš kiek laiko vienas ang
las pasigyrė, kad jis anglų kal
bą tiek suprastinęs, jog pasau
lis, jei nors šiek tiek nusimano/ 
kas gera, privalo tuojau pirą- 
dėti mokytis jo suprastintą 
anglų kalbą. Kitas žmonijos 

kalbų mokytojas
0

geradaris, 
Briusely,, pasiskelbė sugalvojęs

“pasaulines kalbas”, nes kitaip 
sunku butų išaiškinti faktą, 
kad lig šiol jau yra sukurta 
apie 200 dirbtinių kalbų, kurių 
visos nori virsti pasaulinėmis 
kalbomis. t Didelė dauguma tų 
dirbtinių kalbų platesnei visuo
menei yra nei 
dėta.

Dirbtines 
pradėj-o kurti
tas 1049 m. jau galvojo apie 
dirbtinę pasaulinę kalbą.- Po to 
Leibnicas paruošė pirmą tokios 
kalbos projektą, paėmęs pagrin
du lotynų kalbą. Tačiau pir
masis žmogus,, kurs patiekė pir
mą, visai paruoštą vartoti, 
dirbtinę kalbą, buvo pastorius 
šleieris 1800 m. jis išėjo'viešu
mon su “Vdapuk” kalba, žodis 
“Volapuk“ yra sudarytas iš 
dviejų anglų žodžių “pasauliai 
ir “kalbėti”. “Voiapuk” greitai 
rado pasekėjų ir net dabar vy
ksta “voįapukistų” kongresai, 
kurių paskutinis buvo Paryžiuj. 
Didžiausia “Vdapuk” silpnybė 
yra ta, kad pastovis šleieris, 
kaipo jo tėvas, pasiliko sau mo
nopolį kalti naujus . žodžius, 
vietoj davus taisykles naujiems 
žodžiams daryti.

-1887 m., dr. Ėamenholfas iš
leido savo pirmą brošiūrą apie 
jo sukurtą kalbą. Tą iJrošiurą 
jis pasirašė slapyvardžiu: dr. 
Esperanto. Tą šlapyvarde • ir 
buvb pavadinta naujoji kalba. 
Lietuviškai' 16tynų žodis “espe
ranto” reiškia • “turįs1 vilties”. 
Dr. Zęmėnhofag esperanto pa- 

j grindus paėmė g^vks kalbas, iš 
kurių jis surįnkb visus tarptau
tinius žbdžius. Kai dėl atskirų 
posakių ir gramatikos, tai jis 
iš devynių įyvų. kalbų paėmė 
pačius- uesudėtingiąusiiis.. Be 
to* dąve- taisklės naujiems žo
džiams kalti. • ,

Esperanto kalba- gretai įsi
galėjo, ‘ Lig 1907 m.: ji buvo 
nustelbusi visas- kitas dirbtines 
,kalbės. Pę trečiojo tarptauti
nio eksperantipinkų kongreso 
buvo sudaryta tam tikra, komi- 

į kurią įėjo visų dirbtinių 
: kalbų atstovai ir kurios tikslus- 
paruošti wjjąv dar tobulesnę 
paswttli®t kklbą. Tai komisijai 
franeMEij kalbininkas Couturat 
įteįkė patobulintos esperanto
kalbos projektą, *pavadintą
“Ido”- Iš ^ido” nieko neišėjo, 
bet jis dąvė pradžią ištisai ei
lei dirbtinių kalbų. Taip antai, 
atsirado “Nove tatine”, Univer- 
šal’*, “Wrede”; ' “Occidental”, 
bet jos* rado mąža- šalininkų ir 
esperanto konkurencijos nepa-

NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA-

Marųuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
2ft08 W. 47th St.

Tel. Lafayette 1083
• •

Roseland ir Pullman
WAITCHES B.:OS. CORP.
/ 52 Ė. 107th St. •

TeL Pulhnan 695b

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

“KULTŪROS” No. 11 tik 
ką gautas iš Lietuvos. Kai
na 45 centai. G augi te “Nau
jienose”.
L1 ,J "" ■ *" ■ '■ '■ T"17 ,

“KOVA”, Lietuvos social
demokratų užsieny leidžia
mas laikraštis, šį laikrašti 
leidžia iš Lietuvos išvažia-

vienio numerio kaina 10 c. 
Galima gauti “Naujienose”.

Digestible 
as milk 
itself t

visai' naują kalbą, kiuri turinti i;
Virsti tarptautine, susikalbėjimo 

i priemone. Bmseiiečio kalba 
turi labai skambų vardą, bu- 
tent, '“Lu Panlingua RomangĮe”. 'darė.
Ji yrk tikras meno kūriny®,* ' Esperanto kalba turi dabar 
nes jos “prastumui' ’ suprasti 
reikia mokėti mažiausiai astuo
nias kalbąs, kadangi “Lu Pąn- 
Hngąą Romangle” žodžiai yra 
surankioti iš astuonių kalbų!

Ąą nąuj;ausi pavyzd|iąi 
prikišamai rodo, kad'Žmogaus 
•Jvdsids getmėsė kažkur, gljudi 
nenugalimas traukimas’ kurti

apie 50 organizacijų, mokslinio 
ir praktiško pobūdžio. Tų or
ganizacijų centras yrą' pasauli
nį moksto draugija. “Univęrsa- 

’Ta Esperanto ašocro”. Esperan
tininkų skaičių^ pasauly y fa 
sunkiai apskaitomas. įsirašiu
sių pasauĮinčn *mokslo draugi- 
jon narių yra apie 200,000.

įsirašiu

new 
delight in 
Cheese fląvor

Štili anothcr Kraft-Phc^bc 
triumph! Ncw digęstibility, 
hcalth qualitiės and delicious 
new flavor addcd to chccsc.

In Vclvccra aU.thc valuablc 
propcrtlcs of rich milk are

and minėtais. Goodfor tvery
, one, induding thechildrcn. x

Velveeta spreads, slices, oc 
melu and toasts instantly.Try 
a half pound package today.

KRATT

yelveeta
, ▼The. Delicious NawChcc$o Food
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Bedarbių Šelpimo Reikalai
“Kaip gavau nuo jūsų Kalė
doms maisto, tai "net iki dabar 
užteko’*. Matomai ta šeimyna 
turi gerų šeimininkę, kad moka

me ne vien tik dėl savęs, bet 
daugiausiai dėl kitų. Su ta min
timi visi sutikome.

Graboriai Lietuviai

BEDARBI ŠELPI
TETAS

XOfiso naujas adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street v 

TeL Victory 1657 
Valandos: nuo 9 iki 11 

tiktai
ryto

S. D. LACHAVICH

1931
ir širdin-

Slony

6159

Is-

So.
• v
1S-

Sereda, Sausio 7,
Gauta aukų nuo gerų 

gų žmonių
Jonas Milius, 7202 

landyAvc., $5.
Mrs. A. Norbutas,

Albany Avė., $1 ir namie 
keptą pyragą.

Mrs. L. Gedirbienė, 4756 N. 
Maplewood Avė., Chicago, III. 
aukavo į bedarbių fondą $2.00.

(šie pinigai “Naujienose”) 
širdingai ačiū už aukas

TĘ, — panedėliais, sereddmis 
ir ketvergais.

Pavieniai vyrai, kurių stovio 
musų atstovės .^negali ištirti, 
maisto musų ofise nebegaus. 
Jie maisto gali gauti kitose 
panašiose įstaigose, kurių 
Ohicagoj^ dabar jau daug yra. 
Vadinasi, jiems vargo, kaip ir 
nebėra. ' '

Mrs. Kemešienė, kuri pati da
bar jieško darbo, pareiškė, kad 
bile kokį darbą galima gauti, 
tik reikia agentūrai už tai už
mokėti. Taigi pavieniai vyrai, 
norėdami dirbti bile kokį dar
bą, už pinigus gali gauti, čia 
reikia pažymėti, kad dąlis tų 
“singelių” ir gerais laikais ne
nori jokio darbo dirbti, ot taip 
sau ir bastosi. Tai jų dalykas 
ir mes jų sukontroliuoti nega
lime.

Taigi, musų darbas krypsta | 
į socialį darbą. Tas man pa
tinka ir aš taip buvau manęs Chicagos lietuvių inteligentija.

Mačiau laidotuvių procesijoj apie 
140 aiitomobilių, kuriose važia
vo apie 600 žmonių.

Juozas Giraitis dar nenorėjo 
ir nemanė mirti. Kaip žinia, 
jį ištiko nelaimė, — tapo už-* 
muštas girto automobilisto.

Gaila gero žmogaus.
Su a. a. Juozu Giraičių susi

pažinau, rodosi 1910 metais, 
Bostone. O! koks malonus ir 
inteligentiškas vaikinas jis tuo
met buvo. Pilnas gyvumo, pil
nas jumoro. ^Malonu buvo su 
juomi praleisti liuosas nuo dar
bo valandas. . ■

Nesenai dar susitikau su juo-: 
mi pas graborių Liulevičių. Jis 
buvo užsukęs pas savo 
Liulevičienę. Tai buvo 
paskutinis pasimatymas.

Jis gyvendamas tarpe
turėjo daug gerų draugų, nes 
ir jis pats buvo geras žmogus. 
Jam, čia tarpe musų sekėsi ge
rai,.. Jis .vargę’, jręmatė. ,

Prašau visuomenę paremti tą 
musų darbą. Su jūsų parama, 
mums bus lengviau dirbti.

Bedarbių šelpimo Komiteto 
Pirmininkas,

— Antanas žymontas.

Per visą laidotuvių laiką lie
tus. iš debesų lijo, tartum ir 
gamta verkė palaidojusi po že
me vieno savo gamtos tvari
nių žmogų.

tuos didelius
jo moterei

RASEINIŲCha, cha, cha, •
MAGDE ir MARIJAMPOLĖS 
ŽYDELIS atvažiuoja į Bridge- 
portą subatoje, sausio 10, j Mil
dos svetainę, 3142 So. Halsted 
St. 7:30 vai. vakare. Bus daug, 
daug juoko. Kas nori sveikai 
ir gardžiai pasijuokti, būtinai 
atsilankykit į Mildos svetainę 
(3 lubos).

Didžioji šio vakaro programo 
dalis, tai bus rodomi labai žin
geidus ir gražus PAVEIKSLAI 
Iš LIETUVOS. Pamatykit juos]

Linkiu pernešti 
širdies skausmus 
Giraitienei ir sesutei Liulęvi- 
čienei. Musų visų Jaukia toks 
pat likimas. Kas gyvena, tas 
turi ir mirti. Mirsime įneš vi
si. Bet vietoj musų, gyvens ki
ti. Toks jau gamtos surėdy
mas.

LIETUVIS GRABOKIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu - busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. ą3rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

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

Antanas žymontas.
------ - U . - pz ------------------------

Nauja Lietuvių Poli
tikos Organizacija

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

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

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

Telefonas Republic 78'68

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. , Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

\ Įvairus Gydyto j ai
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. MAURO 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

Palaidojus Juozą 
Giraitį

Juozą Giraitį laidojo visa

Gauta rūbų nuo gerų žmonių
Mrs

Campt
829 M

Guntarienė, 7017 S. 
\Ve^\ O. Bandaskis,

maisto
J. Dapkus, J. Barkauskas, 

Vaivadas, čirvinskas, Gribaus- 
kas, Gerlokas, V. Petrauskas, 
Andrulis, Strogis, Milius, Sku
tas, Milkintienė, Mrs. Gildą, B. 
Jucius, G. Masevičia, E. Ivana- 
vičius, Kubilius, A. Griga
liūnas, ruišienė, Danauskienė, 

pus, F. Mitchell, Dauk-
as.

Duota rūbų
J. Jonaitis, F. Linkauskas, S.

Misevičia. .

Stanislovas Stočkųs, knygne- 
Vj/s, 839 W. 33rd.St. Labai pra

šo, kad kas nors jam duotų 
anglinį pečių. Jis maisto gau
na nuo kitų.

Pavieniai asmenys jau šian
die iš musų ofiso sandvičių ne
gavo. Nurodžiau jam adresus 
kur jie gali gauti valgio ir 
kavos. ' ' '

J. Žymontienė.

Musų Darbas
Bedarbių šelpimo Komitetas 

turėjo susirinkimą antradieny, 
sausio 6, 1931. Į šį susirinki
mą atsilankė nedaug narių. Iš 

• atsilankiusių buvo didesnis skai
čius moterų.

Apkalbėjome keletą svarbių ir 
na d jų dalykų.

Musų darbas vystosi į nau
ją kryptį. Praktika mus daug 
išmokino ir mes dabar dirb
sime biskį kitokia kryptimi.

Iki šiol mes negalėjome spė
ti padaryti tinkamos investiga- 
cijos tų šeimynų, kurios kreip
davosi pas mus prašydamos pa
galbos. Dabar mes gavome dau
giau bendradarbių, galima sa
kyti, gerų, patyrusių ir pasi
šventusių tam darbui moterų.

Nuo dabar Bedarbių šelpi
mo Komiteto ofise darbuosis 
mano moteris (J. žymontienė). 
Ji bus, taip sakant, ofiso mana- 
geris. I^rie to sunkaus darbo 
maloniai prisižadėjo dirbti dar 
šios prakilnios moterys: Mrs. 
Bertcher, Mrs. Šukienė, Mrs. 
Kemešienė ir Mrs. Dubinskie- 
nė.

Vadinasi, dabar turime pen
kias moteris, kurios pasiryžu- 
sios dirbti tą socialį darbą (so- 

<’iiil work).
Moterims tas darbas kaip tik 

ir yra tinkamiausis. Jos nu
ėjusios pas kokią nors šeimy
ną, pastebi tokių smulkių da
lykėlių, kurių vyrai negalėtų 
pastebėti.

Nuo dabar pašalpą gaus tik 
ištirtos musų komiteto atstor 
vų šeimynos. Toms šeimynoms 
bus išduotos tam tikros kortos 
ir jos atsilankys į musų ofisą 
TIK TRIS SYKIAI Į SAVAL

3307 Auburn Avė,
* CHICAGO, ILL.

...... *O*—

Undertaking Co.
1 P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 West 18th Street

Tel Canal 3161

Lietuvės Akušeres

vai-

iš sykio.
Vadinasi, nuo dabar musų ge

ros moterys netik ištirs reika
laujančias pagelbos šeimynas, 
bet ir prižiūrės, kad tos , šei
mynos švariai ir patogiai gy
ventų. Jos studijuos nelaimingų 
šeimynų likimą ir pačios stu
dijuos tą socialj darbą.

Tai bus naujas darbas tar
pe Clncagos lietuvių. Linkiu 
joms didžiausio pasisekimo. 
Liuosomis nuo darbo valando
mis prisižadu joms pagelbėti.

Prie to sočiai i o darbo dar 
norima pridėti kitą svarbų dar
bą — sušelpti darbininkų tėvų 
universitetus lankančius 
k us.

Iki šiol visuomenė neperdau- 
giausiai prisidėjo su aukomis 
Bedarbių šelpimo Komitetui. O 
kadangi yra didelis reikalavi
mas pagalbos, tai pats komi
tetas rengia viešus parengimus 
ir tų parėngimų pelnas eina, 
neturtingųjų sušėlpimui. Tų pi
nigų dalis galės būti skirta ir 
tiems neturtingiems studen
tams (viena kandidatė jau yra), 
pagelbėti jai pasiekti savo pra
kilnų tikslą, — vbaigti mokslo 
kursą.

Mes rengdami .pirmą vakarą 
uždirbome $106, su taię pini
gais sušelpėm labai daug žmo
nių. O ypač prięš Kalėdas, tai 
turėjome tikrą šienapjūtę. Dar 
vakar viena šeimyna atsilankiu
si Į musų ofisą man pareiškė:

ONA URBONIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 5 dieną. 7 valandą vakare, 
'J 931 m., sulaukęs 54 metų am
žiaus, gimęs Šiaulių apskr., Papi
lės parąp., Purvjų kaime, Amerikoj 
išgyveno 21 metus. Paliko dir 
deliame nubudime 4 dukteris — 
Eva. Oną, Elzbietą -ir Kotriną, 
brolį Antaną Katcivą. brolienę 
Oną, 3 žentus — Joną Vitas, 
Povilą Antanionis ir Pranciškų 
Varnagis, 2 anukus, o Lietuvoj 
3 seseris, Kostanciją, Barborą ir 
Leonorą ir gimines. Kūnas pa- 

, šarvotas randasi 6404 South
Rockwell St.

Laidotuvės įvyks pžtnyčioj, i 
sausio 9 dieną. 8 vai. ryte iš na- 
mų įi.Šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iŠ 
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. '

Nubudę liekame,
Dukterys, Brolis, Brolienė 
Žentai, Anūkai ir Giminės, »

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Ežerskis, Tel. Boulevard 
9277.

Daktaras f
Kapitonu

Specialistas iš "

seserį 
musų

musų

tekoLaidotuvių procesijoj 
važiuoti su pp. Kirais. Važia
vome viso keturi: p. Kiriene, 
p. Kiras, mano žmona ir aš. 
Parvažiuodami namo iš laido
tuvių, pradėjome filosofuoti: 
Kiras užduoda tokį klausimą; ‘

— Kodel mes čia gyvename?
— Aš juokais atsakiau: gy

vename todėl, kad nėra kur 
dėtis.

Paskiau bekalbant" priėjome 
prie išvados, kad mes gyvena*'

Pereito pirmadienio vakare 
Ažuko svetainėje, 3303 Auburn 
Avė. įvyko antras susirinkimas 
naujo Lietuvių Politikos Kliubo, 
kuriame dalyvavo suvirs 50 na
rių. Susirinkimas nutarė dau
gelį reikalų kaslirik formalumų, 
idant butų išgautas čarteris. 
Buvo ųtitarta, kad šios orga
nizacijos vardas angliškai skam
bėtų: Lithuanian Political Or- 
ganization of Cook County. 
Taipgi buvo išrinkta komisija, 
į kurią įėjo adv. R. VasMle, 
adv. A. Olis ir adv. J. Mockus, 
kurie sutvarkytų šiai organiza
cijai įstatus ir konstituciją..

Šios naujos organizacijos su
manytojai yra Juozas Ažukas 
ir Antanas Ambrožas, kuriė jau 
gan senai veikia amerikonų po- 
itikoj ir kurie, priguli prie dau
gelio ikitų draugijų. Bet jie nu
matė, kad praeity buvo stoka 
vienybės lietuvių tarpe kaslink 
amerikonų politikos ir todėl ne
paisant kad lietuvių yra dide
lis skaitlius, jie negalėjo gau
ti tinkamos reprezentacijos.

Tad šis Kliubas pirmiausiu 
savo uždaviniu pasiėmė glaus
ti lietuvių pajėgas, derinti jas 
veikime ir išgauti lietuviams 
atatinkamą reprezentaciją Ame
rikos politikoj, ypatingai Chi- 
cagos 11 watrde.

Rep,

Vidikaš- 
Lulevičienė •

AKUŠERKA 
i 103 S. Halsted 

Telefonas
Victory 1115 

Valandos:
įuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki
9 vai. vakare

St.

MRS. ANELIA K. JARUSH
Phyšical Therapy U Midwife 

Naujoj vietoj
South Albany Avenue %

Phone 
Hemlock

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

9252.

prie 
dnodu 
eleetrie

Akiu Gydytojai

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.

Tel. Brųnsivick 4983
Namų telefonas Brunstvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diatbermia

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195 _

Ralph C. CupIer,M.D.
CHIRURGAS

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

3 iki 8 vai. vak., Utarninkals ir * 
Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d.Tr 6:30 iki 9:30 v.
4608 Sduth Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

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 
Prospect 193 0.

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

rr i
Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS ’ 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 44 U 
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

Ofiso telefonas Virglnla 0086 
Rez. Tel. Van Buren 5858 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 4= ir 
6 iki 8 vakaro. Nedfiliom nuo 10 iki 12 die. 

n%. Namu ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd. • 

Valandos 8:80 iki 6:80 vakaro.

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

Tel.

VALANDOS;
nuo
nuo

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
■ ADVOKATAI

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

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

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro

Graboriai
^»^*WWW**WWWV^^#W**WW**^**^****—

Telefonas Yarto 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. J Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

—-**-*>

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
> Rezidencija:

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098*

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Pbpne Boulevard 3697 
. 3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

POVILAS BUBINAS

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
sausio 5 dieną, 9:20. valandą va
kare, 1931 m., sulaukęs 5 metų 
amžiaus, gimęs Chicago, UI.

^T^liko dideliapie nubudime mo
tiną Domicėlę, tėvą Jurgį, 6 se
seris, du brolius, dėdes ir gimir 
nes.

Kūnas pašarvotas, randasi 2352 
S. Oakley Avė.’ z

Laidotuvės įvyks pėtnyoioj, 
sausio 9 dieną. 8:30 vai. Įyte iš 
namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv.- Kazi
miero ‘kapines.

Visi a/ a. Povilo tBubjno gimi
nės. draugai ir pažįstami esat 
ntloširdžiai, 'kviečiami 'dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 1 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. ■

' Ndliudę liekame, t

Tėvai, Seserys, Broliai, 
. Dėdės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Lachavicj). Tel. Roosevelt 
2515. '

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graberius Chicagoj

1646 W. 46tb St.

. Telefonai } 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413 

4327 So. 49th Ct.

Telefonas '

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

balsamuoTojas 
Patarnaaju laidotuvė
se -visose miesto it 
miestelių dalyse. Mo

demiška koplyčia 
veltui.

03 $. Hąlsted $t. 
Chicago, ‘III.

Tel. Victory 1115
,V"u-«r 
7

\ WISSIG,
F Seno Krajaus

OTDO TISAS UGAŠ"VYRŲ IR MOTERŲ 
NEUURINT KAIP UISISENSJUSIOSIr NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkirtų ir puslžs, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, TBunaatiZinš. galvos fikausmųų, skaus
mus nugaroje, kosSjim*, jperkfcs skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ka 
jis jums gali pad ' 
tukstaučiue ligopių.
nuo 10 ryte iki 1 Vai. ir nuo 5*4 vak. Nekėliomis dno 10 ryt. 4į*i 1 v. 
4200 2$ SL kampa* jKeeler Avę* TeL Crnwford 5578

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

Simpatiškas— 
Mandagus 
Geresnis ir pi
gesnis U Ž 
tų patamavi-

j. r:. LuaeiKisikomp.

4605-07 S. Hermitage Avė.

VALAI

Tai- Varto 1744 įr 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Faitfield Avenue 
Tel«JLafayecte 0727 

. 'SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Td. Cicero 3794

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, v nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. * Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mdkyklos vaikus. Valandos 
nuo 1D iki 8 v4. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. -po pietų.

KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589
-----O—

« lyV" ■■■, ,»» ,1 I, ■!■■■. .i............................... ■■■■■>■■ —I OTP

Tel. Yards 1«29

DR. G. SERNER
JŲETUVJS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35thSt.

kampas Halsted 6t, 
Valandos nuo J D—-4, nuo & iki 8 

Nedėliomis ūmo 10 iki 12.

■ llln WI»H  ...........I III.—H !!■ II................................  '
—i—HP—,i.i..i r /

Jei Abejoti apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
—— OPTOME-RUST

Laikinai persikėlė už 
kampo ir d^bar randasi 

4460 Grose Ąve.
W Yards 43-17.

ssst-tt.'i i.............

V*"

Gydytojas ir Chirurgas

v41. dienos irNiro/9 iki 12 vsąL dienos ir 
nuo 6, ’*k* 9 valandos yakąre

— ............ ""I") .. ...... ..... . lJim'l»»l>IT■■ i,i

A. L. Davidonis, M. D.
49101 So. Michigan Avenue

Tel. Kcnyvood 51P7
VALANDOS: ‘

nuo 9 iki 11 valandą* ryte: 
uuo 6 iki 8 valandai vakare

_____ . __ ________

Dr. A P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

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

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė 

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti.

PRANEŠIMAS 
Phone Boulevard 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas 

Pagrįžo į .seną vietą 
4645 So. Ashland Avė. 

virš Marsbdll Drug store, arti 47 St.

John Kuchinskas
■' d *

Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd St.

Arti Leavitc St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj ir Ratnyčioj nuo 9 iki 6

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
•Ofiso vąlands 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 ik'i 12

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark Su. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Įvairus Gydytojai

DB.HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrus 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 IV. 18tZ? St., netoli Ądorgan St.

Valąndos: nuo lO—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. valote 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800
1 ................... ... ...T i    ■ i,i-y ■■■

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS UtIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų’ ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po 
vakaro.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 IV. Adams St., Room 2117
Telepbone Randolph S717

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic -9600

ADVOKATAS
29 S. La Šalie St. Room
Tel. Central 6390 Vai.
Rezidencija 6158 S. Talman

Tel. Prospect 8525

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

One North La Šalie Bldg^ 
One North La Šalie St. 

(Cor. La Šalie and Madison S®.) 
Ofiso TeL Šute 2704; 4412

11

I

• 1

OFISO VĄLANDOSt _ 

pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedek nuo 10 iki 12 v. dieną
Pilone Midvvay 2880

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 60. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St.
Tel. Republic 9723
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“NAUJIENŲ”- KONCERTAS 
įvyks Lietuvių Auditorijoj sausio 18 d

pamtitys, kad jų komisarai mo- rctę “Pauliną’’ Lietuvių Audi
ką apie komunistus ir teisybę torijos rengiamame vakare, ku- 
pasakyti, žinoma trida kai mie-tris Įvyks vasario mėnesį. Tai 
ga ar pasigeria. ( Pats Leono labai pagirtinas dalykas, kad 
Pruseikos, '“‘prezidento” Bace- Lietuvių Auditorijos valdyba

“Čigonų Siela” kartą ją išgirsti “Naujienų” 
koncerte, kur jinai sudainuos 
keletą gražių čigoniškų roman
sų. Ji ne tik dainuos solo, bet 
taip pat su kitais “Perruškos” 
artistais išpildys vaizdeli “či
gonai”. Tas vaizdelis susideda 
iš linksmų dainų ir dar links
mesnių'šokių, kuriuos išpildys 
Andreevų trio.

Net “Vilnis” ir ta tei 
sybę pasakė!

ka apie Kom 
pasakyti, žinoma t 
ga ar pasigeria. ( 

1 Pruseikos, “prezidento" 
vičiaus ir žymiausio komuniz- tai sumanė, nes su koncertais 
mo ideologo ir istoriko K. Vai- j žmonės jau apsipratę, bet vel
ionio organas “Vilnis” pasakė, kalą šį sezoną tai vieną tik ir 
ką daro komunistai net su ‘pa- turėjome, nes veikalas nėra taip 
čiais komunistais, kada valdžią 
ir policiją paima į savo ran
kas! K N r.

Marųuette Park
Susitvėrė Lietuvių Demokratų 

/Kliubas

Joniškiečių L. K. 
Kliubo Koncertas 

Bedarbiams

Joniškiečių Labdarybės

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos 

sideda sausio 2 dieną 
ką kolei dirbi, kad 
rcįkėtų stoti į eilę d(

Komunistai ‘ Vienoje areštavo
15 komunistų ir paties
sijos agento Belą Kun’o 

z meninį
tinami
kimo!”

draugą. Suimtieji 
“dėl bolševistinio

Ru:
as- 

kal- 
vei-

dainas arba ro-
Miraeva

karjerą pradėjo gana se- 
Dar Rusijoj ji buvp ži- 
Maskvos ir kitų miestų 
ar. Maskvoj ji per kelis

iM ūsų 
noji

bridžportiškė “raudo- 
gazieta trečiadienio nume-

savo artis-lry, pačiame pirmajame pusią-

Tai Įima Miraeva, kuri’daž
ni i yra vadinama “čigonų sie
la“ Taip ji vadinama yra to
dėl, kad nepaprastai gražiai 
dainuoja ir interpretuoja čigo- 

-nų mėiliškas 
mansus. 
tiška 
niai.. 
noma 
piiBTH
metus)dainavo įvairiuose teat
ruose. Po revoliucijos audrų 
Miraeva apleido Rusiją ir ku
riam laikui sustojo Vokietijoj, 
kunbuvo sukurtas taip vadina- 
namas “Mėlynasis Paukštis”. 
Prie 
grupės pasisekimo 
laipsnyje pr išklojo
kuri 
sais

Mėlynasis
Mėlyno Paukščio” artistų 

žymiamė 
Miraeva, 

žavingais čigonų roman- 
tiesiog hipnotizavo publi-

Vokietijos Miraeva atvy- 
Amepką, kur ji per keli£ 

važinėjosi po Įvairius 
Ant galo, j L sustojo 

prisidėjo prie “Pet- 
..ubo, kur ir iki šiai 

dienai dainuoja ir yra labai 
mėgiama to kliubo lankytojų.

Lietuviai turės progos pirmą

Iš 
ko į 
metus 
miestus. 
Chicagoj iri 
ruškos” km

pyje iš viršaus įdėjo tokią įdo
mią žinią:

“VIENA, sausio 6. — Vie
nos policija vakar čia areš
tavo penkiolika komunistų, 
jų tarpe Joscf Rėvai — buvu- 
sĮ komunistų'"laikraščio re- 
daktorį ir Belą Kun’o asme
ninį draugą. Suimtieji kal
tinami dėl — “bolševistini'o 
veikimo”.

Vienos 
munistai. 
matote, 
nuo bile
valdžios policijos.” ’
Sakoma, ką budėdamas ma

no, tą miegodamas išsiplepa. 
Matyt, ir “Vilnies” komisarus 
šventės smarkiai paveikė, kad 
nė patys nepajuto, kaip visa 
teisybė prasprūdo, na o žodis 
juk ne paukštis, paleidai-nebe- 
pagausi. Nuo šiol net pačių ko
misarų mulkintieji skaitytojai

miestą valdo ko
jų policija, kaip 

niekuo nesiskiria 
kurios buržuazinės

Prieš pat Naujus Metusx įvy
ko skaitlingas Marąueltė Par
ko Pr apidinkių Lietuvių susi
rinkimas, M. Rozenskio ir K. 
Macke ofise, 6812 S. Westorn 
Avė., su tikslu aptarti ką turim 
daryli, kad išrinkus Chicagos 
miestui geresnius -gaspadorius 
— ateinantiems rinkimams.

Plačiai apkalbėjus dabartinę 
miesto padėtį ir jo republiko- 
niškus gaspadorius, prieita prie 
išvados, kad iš Republikonų ne
galima., nieko gero sulaukti dėl 
piliečių gerovės, nes jie patys 
susiskaldę į -grupeles ir pešasi 
tarp savęs, o miesto piliečiai 
liejasi visai užmiršti, — apart 
dideliu taksu...

, • t V X I

Tad ant vielos tapo suma
nyta sutverti piliečių kliubą, po 
vardu: Marųuette Park Lietu
vių Amerikos Demokratų Kliu- 
bas. Valdyba išrinkta iš Įžymių 
biznierių ir senų politikos dar
buotojų, piliečių. Kiek teko su
žinoti iš valdybos, tai jie jau 
turėjo pasitarimus su mieste 
valdininkais ir varo darbą pir
myn dėl kliubo narių gerovės.

Sekantis kliubo susirinkimas 
įvyks sausio 16 d., š. m., po 
viršminėtu antrašu. , Kviečiam 
Lietuvius piliečius prisirašyti 
prie kliubo; įstojimas visai ma
žas. x — Kliubietis,

lengva pastatyti, nes reikia tam 
spėkų ir sunkaus darbo. Todėl 
jie retai prisieina matyti. Nė
ra abejonės, kad Lietuvių Au
ditorija turės gerą pasisekimą, 
nežiūrint dabartinių prastų lai
kų: Taigi musų jauniems artis
tams, dailės ' mylėto j airis, vėl 
reikės atsistoti prieš plačią Chi
cagos Lietuvių publiką.

Senas Dailės Mylėtojas.

Lietuvių Valanda
Radi o artistų kon testas dar 

vis tęsiasi ir baigsis Sausio" 25 
d. milžinišku koncertu Ashland 
Auditorijoj. Pereitą sekmadienį, 
Sausio 4 d. iš radio stoties 
WCFL. nuo 4 iki 2 vai. po pie
tų buvo eiline lietuvių radio 
valanda.

Pereitos subatos vakare nuo 
9:30 iki 10:30 vai. antru syk 
Budriko korporacija siuntė ra
dio programą iš stoties WX9AA 
ant trumpųjų bangų, kurios sie
kia apie visą pasaulį. Pasitiki
ma, kad šią programą girdėjo 
Lietuvoje, Argentinoje, Brazi
lijoj. Laukiama pranešimų. Lei
dėjas šių programų Jos. F. 
Budrik, Ine. užlaiko vieną di
džiausių muzikos ir radio krau- 

3417 South'tuvių Chicagoje, 
Halsted Street.

West Pullman
Svarbus pranešimas SLA. 

kp. nariams

“Paulina” bus pa 
kartota

fT 1Vakaras
Bedarbiu

SUSELPIMUI
Bus Rodomi Žingeidus

Z

Paveikslai iš Lietuvos
Rodys Jonas K. Milius

SUBATOJE

Sausio-Jan. 10,1931
i

Mildos Svetainėje
3142 So.\Halsted St.

(3 lubos)

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

Rėngia
BEDARBIŲ ŠELPIMO KOMITETAS

Andai pastebėjau .“Naujieno
se”, kad Lietuvių Auditorijos 
darbuotojai padarė sutartį su 
Chicagos Lietuvių Choro vedė
ju Steponavičium, sulošti ope-

IŠGYDĖ SAVO RUPTURĄ
Aš gavau didelį patrūkimą keldamas 

skrynią keli metai atgal. Daktarai sa
ke, kad mano vienatinė viltis išsigydyti 
yra operacija. Diržai man negelbėjo. 
Gabaus aš įsigijau tai, kas greitai ir 
pilnai mane išgydė. Daug metų pra
ėjo, bet ruptura niekad nebesugryžo, 
nors aš sunkiai, dirbu kaipo karpenteris. 
Nebuvo jokio? operacijos, sugaišimo, ne
smagumo. Aš nieko neparduodu, bet 
vien suteiksiu pilnas informacijas apie 
tai, kaip jus galite pilnai išsigydyti be 
operacijos, jeigu jus parašysite man, 
Eugene M. Pullen, Carpenter, 388-D 
Marcellus Avė., Manasųuan, N. J. Ge
riausia iškirpkite šį raštelį ir parodyki
te kitiems, kurie turi rųpturą — jus 
galbift išgelbėsite gyvastį, arba mažiau
sia sustabdysite, kentėjimą nuo ru^turos 
ir rupesnį ir pavojų operacijos.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

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

P. Conrad
COMMERCIAL FOTOGRAFAS

730 West 62nd Street
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮIIIIIIIIIIIIIIIIII^

ir 
Kultūros Kliubas rengia kon
certą bedarbių naudai sausio 
25 dieną Lietuvių Auditorijoj, 
mažojoj svetainę j. Visas pelnas 
yra skiriamas bedarbių naudai, 
vargingoms šeimynoms šelpti.

Kliubiečiai buvo susirinkę su
laukti Naujus Metus pas jo
niškieti dramos tėvą B. Vaite
kūną. Visi linksmindamiesi. su 
Naujais Metais, neužmiršo ir 
bedarbių

Ateinanti sekmadienį, sausio 
11, 2 vai. po pietų West Pull
man Park svetainėj įvyks SLA. 
44 kuopos metinis susirinkimas. 
Šitas susirinkimas bus vienas 
iš svarbiasuių. Jame bus išduo
tas raportas kl&k narių bolševi
kai nusivedė j Raudoną susivie
nijimą. Bus kitokių raportų ir 
pranešimų. Visi nariai ir narės 
būtinai atsilaikykite paskirtu 
laiku. ’ ■ !bi

Kaip jau buV'd' pranešta spau
doje, kad raudonasis sojuzas 
netur čarterio, tad tie raudoni 
maklioriai negali rinkti ir pini
gus iš narių. Jeigu jie iki šiol 
renka pinigus Jš narių, o ne
gaus čarterio, supraskite, su- 
vilti nariai, kad jūsų pinigai 
nueis ten, kur jau nuėjo Lietu
vos baduolių pinigai. Kam sek
ti tuos makliorius? Man atro
do kaip jie man nekalbėtų, aš 
jų niekada neklausysiu, Na tik 
valandėlę, žpiogau, , pamąstyk, 
kam bolševikai norį, kad jiems 
pritartume? Ogi todėl, kad 
dirbdami jiems atiduotume sa
vo uždarbį. Juk jie kito nie
ko ir nedaro kaip tik aukas 
renka ir iš jų gyvena.

Atsimenate, nariai
Centras buvo paskyręs generą- 
li organizatorių. Tada 
kai gvalt šaukė, kad bereikalin
gi iškasčiai organizacijai. Bet 
bolševikai tik pradėjo tverti 
raudoną sojuzą, turi paskyrę 
bent kelis \organizatorius. Jau 
ir i šią^ koloniją buvo atsilan
kę bent keli organizatoriai. Ko
kią naudą jus nariai turite iš 
jų? Naudos iš jų neturėjo ir 
neturėsite. Tie ■ raudoni mak
lioriai lankosi ne dęl jus gero
vės, bet dėl savęs. Ir jie tą 
raudoną sojuzą tveria ne dėl 
narių gerovės, bet dėl komi
sarų. Tu, paprastas nary, gali 
gauti pašalpos' ir iš senojo Su
si veni j imo, jeigu užsimokėsi 
duokles.s Nereikia nė provotis 
ir aukas duoti dėl provos, tas 
yra kiekvienam nariui užtikrin
ta. Nariai, apsisaugokite rau
donų makliorių...! Jie dar rfeat- 
siteisė su musų ' kuopa. Mes 
juos dar turėsime paimti už 
literos ir paprašyti, kad grą
žintų kuopos iždą. Sarmata 
butų padovanoti keliems bolše- 
vikėliams kuopos iždą,

—Korespondentas.

neužmiršo 
bedarbių, — buvo platinami ti- 
kietai bedarbių koncertui.^Pals 
B. Vaitekūnas paėmė 20 tiksė
tų ir užtikrino, kad bus ati
duota pinigais, ir dari* prižadėjo 
pri/ašyt savo moterį ir sūnų 
su dukterim prie Joniškiečių 
Kliubo, įsakydamas lai Nauji 
Metai bus . naujas žinksnis . į 
kultūrą ir "labdarybę dėl musų 
brolių ir seserų lietuvių, lai 
bus meilė ir draugiškumas tar
pe musų Amerikos lietuvių ir 
tėvynėj Lietuvoj ilgiausius me
tus. — Svečiai pasilinksminę 
ligi 6 vai. apleido p., Vaitekū
no namus.
a Mrs. V. Rimdžiuvienė, Be
darbiams koncertui rengti ko
miteto narė, buvo suprašius 
kliubiečius pas save Naujiems 
Metams praleisti, ir ta proga 
tikietams į bedarbių koncertą 
paplatinti. Pavaišinus svečius 
gardžiais valgiais, paprašė vi
sus prisidėti tikietų platinti sa
vo draugų ir pažįstamų tarpe. 
Visi buvusieji, paėmė ir žadėjo 
išparduoti. Vėliau teko patirti, 
kad žmonės tikietus bedarbių 
naudai mielai perka kaikurie 
biznieriai ima net po kelias de
šimts tikietų. Vienas Joniškie
tis kon traktorius S. Morkūnas, 
namų budavotojas ir taisyto
jas, pirko net 30 tikietų. Lar 
bai pagirtina, toks biznierius, 
kurs atjaučia savo alkaną bro
lį. Prie tokio kontraktoriaus 
reiktų kreiptis bile statytos rei
kale, nes kas kitą atjaučia, ver
tas yra pats būti palaikomas. 
S. Koniušas, valgyklos savinin
kas, taip gi paėmė 20 tikietų ; 
Mrs. Koniušienė pati įeina į 
bedarbių koncerto komitetą ir 
pati aukauja visam ' vakarui 
sendviciij ir stengias prirengti 
vakarą, kad butų smagus ir 
pasekmingas. Koniušai yra la
bai draugiški žmonės, rdmia 
viską kas lietuviška ir yra lais
vus žmonės, užlaiko švarią valę 
gyklą, valgius gamina ji pati 
iš šviežių gerų produktų, tai 
važiuodami 63 gatve į laukus, 
galite užsukti papietauti pas 
juos. < <

S.1 čiubekis paėmė 5 tikietus 
ir žada dar daugiau paimti.

J. B. Artojas.

Nauja Serija pra
stokite į Spul- 

nustojus darbo -ne- 
del bliudelio sriubos.

, 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 lubos). 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.

Rietuvių Tautiškų Kapinių lotų sa
vininkų ir draugijų atstovų visuotinas 
metinis Susirinkimas įvyks septintadieny 
sausio (January) 11 d., 19311 m.. Lie
tuvių Auditorijos 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 sekan
čiam terminui ir ateidami šusirinkiman 
atsineškite atvirutę kaipo ženklą, kad esa
te loto savninkas-kė, nes be atvirutės 
nebūsit įleidžiami į susirinkimą.

Kapinių Valdyba.

ŠAUKITE REPUBLIC 9101 
gaukite pagelbą nuo jūsų diegimų 

skausmų paimant vieną iš musų mok-

Mes specializuojamės sumažinime ju-

ir 
ir 
slinio masažo treatmentų.

f' ; ‘
sų perdidelio svarumo.

THE SIXTY THIRD 8 ASHLAND 
HEALT SYSTEM

6327 S. Ashland Ave.ft ’Republic 9101

Bridgeport Naujienų *Skyrius persikėlė 
į naują vietą 3653 So .Halsted St. Čia 
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 Savings, Btiilding U Loan As- 
sociation “sp\ilkos” metinis 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 Avė. 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 laiku. 
Nauji nariai-rės yra kviečiami įstoti da
bar, kuomet pradedama repeticijos prie 
sekamo “Birutės” parengimo. t

Valdyba.

Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn ge- 
nerališkos dainų pamokos bus ketverge, 
sausio 8 d. ir panedėly 12 d., Meldažio 
svet.’, 8 *val. vakare. Visi dainininkai 
malonėkite susirinkti laiku, nes turime 
tinkamai prirsiengtį prie Naujienų kon
certo, taipgi kurie mylite dailę meldžiame 
prisidėti prie choro. Valdyba.

i ...

Liet. Ryt. , Žvaigždės Pas. ir Pas. 
Kliubas laikys savo metinį susirinkimą 
sausio 8 dieną, 8 vai. vak. kliubauzėj, 
1652 N. Damen Avė. Malonėkite su
sirinkti ant laiko, nes bus išduotas ra
portas nuo knygų aprokavimo ir dar
bininkai renkami ant baliaus.

Rašt. M. Chepulis.

Simano Daukanto Teatr. Jaun. 
Kliubo metinis susirinkimas įvyks pėt- 
nyčioj, sausio 9 d., 730 vai, vakare 
Lietuvių Auditorijos svet., 3133 So. 
Halsted St. Draugai ir Draugės, tas
susirinkimas yra labai svarbus, kadangi 
turime svarbių reikalų aptarti, taipgi už
simokėkite- užsilikusius mokesčius ir po
mirtines praėjusių metų. Taipgi bus 
rinkimas darbininkų dėl busimos vaka
rienės. M. Paulaitis, rašt.

kuomet

bolševi

Roseland
Nemirusiai pasaukė graborių

Zuzana Riaųkienė, gyvenan
ti adresu 311 Kensington Avė. 
per kiek laiko sirgo. Sausio 4 
d. ji susirgo labiau ir buvo, iš
vežta į Burnside ligoninę.

Sausio 5 d. prieš pietus ka
žin koks kvailys pašaukė gra
borių J, EudeikĮ, kad pasiimtų 
nabaįninkę! Juk tai kvailas pa
sityčiojimas iš sergančios arba 
iš graboriaus.

jVietinis,

Redakcijos Atsa 
kymai

Northsidiečiui. Kadangi apie 
Chicagos Lietuvių Savitarpinės 
Pašąlpos Draugijų koncertą jau 
tilpo du aprašymai, iš kurių 
vienas gana ilgas ir apimąs vi
sas detales, Tamstos rašinio 
“Didelis kermošius” nebedėsi
me. ’ ,

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

, NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockwell St,,' 

' CHICAGO, ILL.

CLASSIFIEDADS
Educational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTtS. 

AMATO.
Dienomis ar vakarais. Del infor

macijų lauk arba rašyk:
INTERNATIONAL BARBĖK 

COLLĘGE.
672 West Madison Street.

Business Service 
Biznio Patarnavimas .

SUTAUPINKIT .ant anglių Boulevard 
1034' .Gat*ų« Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais; 
Nutmeg Egg ir Lomp $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

O——

------ O --------
Boulevard 6520 Rea. Yarda <401

NORKUS & CO.
Perttrauątom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto i 

miestų. Teisingas patarnavimas.
1706-W. 47th St

CHICAGO
--------O--------

-------- O--------
10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 

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

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų li
gų. Jei kiti negalSjo Jumis ifigydyti, atsilan
kyki! pas mano. Mano pilnas išegzaminavl- 
mas atidengs Jūsų tikrą ligą Ir jei aS apsi- 
Imsiu jus gydyti, sveikata Jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ISegzaminaTlmo—kas jums yrapo galutino iScyzamlnavimo—kaa jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

valandos: nuo 10 ryto iki 1

20 St.

poOfiso 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas vistu reikalas per 

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

Pardavimo Notariališkus raštus.* 
Siunčiam Pinigui ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.
--------------- ..---------------------- ■ ..■■■■■------------ Į Į . ..

• Financial
’ Finansai-Paskoloa

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Paskolos yra ir ant pirmų fnorgičių
J. NAMON & CO. 

MORTGAGE BANKERS 
6755 So. Western Avenue 

Tek Grovebill 1038

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

PINIGAI
Mes sfcollnam nuo $50 Od $800 

Neimam komiso 
Nuoiimtiu mokamas ant neiimokltos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois - 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Furniture & Fixtures

APLEIDŽIU MIESTĄ
Turiu tuojaus parduoti savo gražius 

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

3040 W. 62nd St.*

Personai
Asmenų le&ko

IEŠKAU dpros merginos arba našlės 
apsivedimui/ Mano amžius yra 36 
metų. Kitas žinias apie savę suteiksiu 
ant' pareikalavimo. Galite rašyti ang
liškai arba lietuviškai. ' 

Box 1257 
Naujienos,

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_______

REIKALINGA merginų prižiūrėti 
apartmentus. Gera mokestis. Atdara 
visą dieną, nedėlioj atdara nuo 12 iki $!• 
Phone Kedzie 9749, Taylors Employ- 
ment Ągency, 7 So. CraM<ord Avė.

For Rent
PASIRENDUOJA 6 dideli moderni! - 

ki kambariai, arti elevatoriaus, busų ir 
gatvekarių linijų. Renda $22. Pečiais 
šildomi. 1661 S. Homan Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

CICERO . Parsiduoda čeverykų tai
symo šėpa arba išrenduosiu. Visos ma
šinos yra elektrikos ir visi įtaisymai, 
1411 S. 49 Avė., Cicero.

Real Estate For Sale
• Namai-žemė Pardavimni

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANŠ B INSURANCE
Perkam, pąrduodam, mainom namus, 

lotus, firmas, 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 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

. Tel. Lafavette 0455
-------- O--------

-------- O--------
PARDUOSIU AR MAINYSIU 4 PLA

TŲ NAMĄ ANT BUNGALOW

Pardavimui Soft Drink Parlor, gera 
vieta tarp dirbtuvių, j Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Priežastis vienai mo
teriai persunku.

Tel. Virginia 1564

BARGENAS
Parsiduoda 4 flatai po 4 kambarius, 

naujas namas, vėliausios mados, apšildo* 
mas ir parenduoti, geroje vietoje, arti 
karų lainės ir mokyklos, namas neša 14 
nuošimtį, priežastis didelė, atiduosiu su 
nuostoliu.

Sąvitrinkis
4445 So, Campbell Aye.




