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jungos
’ Kaltina Lygą Neteisingai 
L Elgiantis su Lietuva

Visus ginčus Tautų Sąjunga visados iš
sprendžia didžiųjų valstybių naudai ir 
Lietuva nebesitiki sulaukti iš jos tei
singumo savo bylose su Lenkais ir Vo
kiečiais
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6 18 die- 
uvos, šios

KAUNAS, sausio 8. [Chica- maišytis į vokiečių kilmės Lie- 
go Daily News koresp. Jonius tu vos piliečių reikalus Klaipė- 
B. Wood.] — Ateinančioji Tau- dos krašte Vokietija neturi nė 
tų Sąjungos sesija 
sidės Genevbje sarti 
ną, gali netekti Li<
mažos ir kirkinamos valstybes, 
kaip savo nario.

Lietuva buvo ne i" 
kus Tautų Sąjungos narys, mo
kanti kas metai po $60,000 duo
klių ir gaudama kasdien sriau
tus Sąjungos dokumentų, rei
kalaujančių specialaus užsienių 
reikalų departamente kambario 
ir viscr'štabo raštininkų jiems 
išsortuoti, bet ji buvo dar be 
galo naudinga Sąjungos diplo
matams kaip nuolatinis visais 
klausimais pralaiĮnėtojas — juk 
dagi Tautų Sąjunga ynr reika
linga šalies, kuri pralaimėtų, 
kai kartais esti koks ginčas 
sprendžiamas. - j

Trumpai tariant, Lietuvos
pasitraukimas reikštų nuėmi
mą Tautų Sąjungai “blofo”
kaukės ir, pravestas iki logiš
ko galo, priverstų Sąjungą ar
ba paliauti Lietuvos draskymą, 
arba pradėti atvirą karą Eu
ropoje, 
l/ietuvos kivirčai su Lenkija,

Vatikanu ir Vokietija
Be seno ginčo, kurį Lietuva 

turi su Lenkija dėl pastaro
sios smurtu pagrobimo Vil
niaus; be dabartinio aitraus 
ginčo su Vatikanu ir stiprių 
laiškų, kuriais Lietuvos prezi
dentas apsikeitė su Romos pa
pa ir kurių ligšiol dar viešai 
neskelbiama, Vokietija įvėlė 
Lietuvą dar į trečią kivirčą, 
būtent, dėl Klaipėdos. Tas gin
čas dabar yra Tautų Sąjungo- 
ye.

Užsienių reikalų ministeris, 
Dr. Zaunius, bijo, kad ir to 
ginčo Tautų Sąjunga, kaip pa
prastai, neišspręstų ( prieš Lie
tuvą.
Tautų Sąjunga — didžiulių val

stybių tarnaite
“Lietuvoje vis labiau imama 

įsitikinti, kad teisybės "iš Tau
tų Sąjungos Lietuvai nėra ko 
laukti,” pasakė vienas užsienių 
ministerijos atstovas. “Tautų 
Sąjunga visados išsprendžia di
džiųjų valstybių naudai, žino
dami gerai, kad jei ji išspręs 
kitaip, didžiulės valstybės pa
vartos jėgą, kaip joms pačioms 
patinka, ir Tautų Sąjungai ne
liks nieko kita, kaip tik 
žiai joms pritarti.

Nepateisinamas Vokietijos 
šymos į Klaipėdą

“Nuo laiko, kai Vokietija 
pradėjo dabartinį kivirčą dėl 
Klaipėdos, Lietuva negalėjo da
gi Klaipėdos direktorijos pre
zidento paskirti, kadangi vie
toje eina nuolatiniai, vokiečiu 
kurstomi, nesutikimai. O juk 

gra-

mai-

kokio pateisinimo, lygiai taip, 
kaip pati Lietuva neturėtų pa
teisinimo, jei ji bandytų rū
pintis lietuvių kilmės Amerikos 
piliečiais, kurių Chicagoj, pa

vyzdžiui, gyvena daugiau, netik palan- J'. ’ . ~kaip kuriame -nors mieste pa- nnrvc m n- J
čioj Lietuvoj.”
Klaipėda tvinte patvinus vokie

čių propaganda
Klaipėdos krašte vedama si- 

stematinė kampanija, kurios 
tikslas yra atgauti tą kraštą 
Vokietijai, jos prarasą einant 
Vesalės sutartimi.

Pasak observatorių, jų tarpe 
ir amerikiečių, propaganda, ku
ria vokiečių kilmės piliečiai yra 
kurstomi prieš savo valdžias, 
siekia į žiemius iki pat Rygos. 
Kurstymų kampanija yra gau
siai remiama pinigais. Iš ku
rių šaltinių tie pinigai plau
kia, tikrų žinių nėra, bot spė
jama, kad iš Berlyno.

Ta propaganda, kur Vokieti
ja yra piešiama kaip visų 
skriaudžiamųjų apgynėja, yra 
ypač energinga Klaipėdoj.
Lietuva visados jau išanksto* 

nuteisiama
”|Mes buvome kantrus, visa

dos tikėjome, kad Tautų Sąjun
ga bus teisinga ir kad Lietuva 
susilauks geresnių laikų,” pa
sakė Lietuvos užsienių reikalų 
ministerijos atstovas. “Mes te
orijoj pripažįstame Tautų Są
jungos organizaciją, kuri turė
tų duoti mums vietos tribūnoj, 
kur savo bylą galėtume aiš
kiai išdėti pasauliui. Bet da
gi to mums neleidžia, nes, Tau
tų Sąjungai turint stipriai iš
plėtotą ir brangią spaudos pro
pagandos organizaciją, kiekvie
nu klausimu Lietuvos šalis yra 
visados išjuokiama ir puolama 
tiek Europos, tiek Amerikos 
laikraščiuose, taip kad mums 
tenka gintis dagi pirmiau nei 
pasirodome Gene vo j e.

“Lietuvai garbingiau butų, 
kad Vokietija butų priversta 
kovoti, jei ji nori, ir kova pa
sigrobti daugiau teritorijos, ne 
kaip ramiai pasiduoti Tautų 
Sąjungai, kad ji Lietuvą pada
lintų, tą dalinimą jau pradė
jus nuo Vilniaus.”

Trys asmenys mirė nuo 
nudingų gėrimų

SAUNAS, Cal., sausio 8. — 
Nuo nuodingų svaigiųjų gėri
mų čia šiandie trys asmenys 
mirė, ketvirtas susirgo ir taip 
pat vargiai beišliks gyvas. Vy
riausybė stengias susekti but- 
legerius, kurie pardavinėja'nuo
dingus svaigalus.

L Atlantic and P-.emu x-noto l 
. • .i i

Amerikos lakūnai, kap. Wm. Macharen ir Mrs. Beryl Hart, pasirengę savo monoplanu Trade-
wind išskristi iš Norfolko, Va., kelionėn per Atlantą į Paryžių.

Lietuvos derybos su 
Lenkija nukeltos į 

sausio 16 diena 
l

KAUNAS. — Apiev Lietuvos 
Pasiuntinybės rūmuose [Berly
ne] įvykusį paskutinį prieš 
šventes Lietuvos Lenkijos de
legacijų posėdį buvo išleistas? 
toks komunikatas:

“Lietuvos Lenkijos delegaci
jos šiandien 5 vai. turėjo Lie
tuvos Pasiuntinybėj savo posė
dį. Abiejų valstybių delegaci
jos nutarė: 1) Iš naujo susi
rinkti 1931 m. sausio 16 d. 
Ženevoj su tikslu tęsti disku
sijas dėl susitarimu projektų 
apie reguliavimą incidentų ir 
konfliktų, kurie galėtų įvykti 
Lietuvos Lenkijos administra
cijos palinijy ir parengti, Tau
tų Sąjungos Tarybos 1930 m. 
rugsėjo mėn. 18 d. rezoliucija, 
tarybai raportą; 2) Lietuvos 
delegacijai pasiūlius, abi dele
gacijos nutarė atidėti klausi
mą apie susisiekimo reguliavi
mą palinijo upėmis po kitos 
Tautų Sąjungos Tarybos sesi
jos.”

“Eltos” korespondentas paty
rė, kad Lietuvos delegacija į- 
teikė lenkų atstovams savo kon- 
trprojektą dėl pagrindinių skir
tumų tarp musų ir lenkų pa
siūlymų palinijo konfliktams 
tirti ir spręsti, liečiančių to or
gano sudėtį, kuris konfliktus 
nagrinėtų.

Pagal lenkų pasiūlymus, kon
fliktus spręstų komisijos, susi
dedančios iš atitinkamo ruožo 
Lietuvos apskričių viršininkų 
ri lenkų Storastų.

Tuo tarpu Lietuvos delega
cija siūlo tikslesnį ir tinkames
nį organą, kuris susidėtų iš 
neutralių valstybių karo atta- 
chės, akredituotų Kaune ir 
Varšuvoj, musų pasienio poli
cijos inspektoriaus ir atitinka
mo aukštesnio lenkų karinin
ko. Jo pirmininku Tautų Są
jungos Taryba paskirtų. neik 
tralios valstybės pilietį.

Lietuvos delegacijos pasiūly
tas tokios komisijos- sudarymo 
būdas nėra be precedentų: sa
vo laiku tokį pat organą buvo 
pasiūliusi Tautų Sąjungos Ta
ryba bulgarams ir graikams jų 
incidentams spręsti. Be to, mu
sų delegacijos projekte išdėsto

ma tos komisijos kompetenci
ja- . ;

Lietuvių lenkų derybose da
lyvavęs Lietuvos Vidaus Rei
kalų Ministerijos Piliečių Ap
saugos Departamento direkto
rius dr. Navakas sugrįžo į 
Kauną. .

Lenk/įj os ? delegacij os pirmi
ninkas šmulekovskis? kadangi 
nėra lenkų pasiuntinio Berly
ne, pasiliko tuo tarpu Vokie
tijoj, ir, kaip lenkų vyriausy
bės atstovas dalyvaus mirusio 
Vokietijos pasiuritinio Varšu
voj Rauscherio laidotuvėse.

Trys lakūnai užsimu
šė aeroplanui nu- 

, kritus
MARSHALL, Tex., sausio 8. 

— Netoli nuo čia vakar nu
krito aeroplanas, skridęs iš 
Fort Worth į New Orleans.

Katastrofoje žuvo pilotas A. 
Brown, antras pilotas E. Wil- 
liams ir pasažierius Robert 
Wilson, studentas.

Bedarbių susikirtimai 
su policija Brooklyne
NEW YORKAS, sausio 8.— 

Apie trys šimtai komunistų va
dovaujamų bedarbių šiandie pa
darė demonstraciją ties Brook- 
lyno rotuše, reikalaudami mai
sto, drapanų, nemokamų butų 
ir šilumos. Po to jie pasuko į 
netoliese esančią Salvation Ar
mijos įstaigą, kur policija pa
stojo demonstrantams kelią, ir 
čia prasidėjo riaušes. Keletas 
asmenų, jų tarpe du policinin
kai, buvo sužeisti.

ORB
Chicagai ir apielinkei Tedera 

lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Bendrai gražu; nežymi tem
peratūros atmaina; vidutiniai, 
daugiausia vakarų, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 31° ir 32° F. .. J

i
šiandie saulė teka 7:18, lei

džiasi 4:36 
vakaro.

MėnUo teka 10:51

Penki italų lakūnai 
žuvo vandenyne

T(rys< kiti ory” ekspedicijos į 
Braziliją . dalyviai sužeisti 
dviejų lėktuvų katastrofose

- V J ''' ' ' ■ . ' *’ r
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ROMA, sausio 8..— Vyriau
sybė, kuri iš karto slėpė žinias 
apie nelaimę, ištikusią kai ku
riuos. oro eskadros ekspedici
jos į Braziliją dalyvius, dabar 
oficialiai pranešė, kad toj eks
pedicijoj penki' aviatoriai ka- 
tastrofingai žuvo; kiti .trys bu
vo sužaloti ir keturi lėktuvai 
sukulti.

Iš Bolamos, Portugalų Gvi
nėjoj, vakarų Afrikoj, turėjo 
išskristi per vandenyną į Bra
ziliją dvylika hidroplanų. Jie 
buvo paskaidyti į keturias di
vizijas, kiekviena divizija ki
tokios /spalvos lėktuvais — rau
donos, baltos, žalios ir juodos. 
Pakylant skristi, du lėktuvai 
nukrito į vandenį, ir jie buvo 
pakeisti kitais dviem, kurie ly
dėjo eskadrą .iš pat Italijos.

I ■ ' Į

/ Išskridus iš Bolamos, netru
kus vienas raudonų hidroplanų 
nukrito į vandenyną ir sudu
žo. Serž. Fois, mechanikas, bu
vo užmuštas, o du pilotai su
žaloti.

Praslinkus dešimčiai minučių 
nukrito antras lėktuvas, bal
tas, kuris, smarkiai užsigavęs 
į vandenį, tuojau užsidegė, šio
je katastrofoj žuvo kap. Luigi 
Boer, Įeit. Barbicinti, serž; Neil
si ir serž. Imbastari, radio ope
ruoto] as.

Baigiant skristi pėr Atlanto 
vandenyną, dar du lėktuvai bu
vo priversti nusileisti vande
nin, vienas apie 100 mylių nuo 
Brazilijos baudžiamos Fernan
do do Noronha, salos, antras 
^pie 125 mylias nuo Natalo, 
Brazilijoj. Abiejų įgulos buvo 
italų kreiserių išgelbėtos.

sau
Papa Pijus XI šian

Papa išleido naują enci 
kliką; smerkia gimdy

mų kontrolę
VATIKANO MIĖSTAS 

šio 8 
die paskelbė naują encikliką, 
kuria jis pasmerkia gimdymų 
kontrolę, išsiskyrimus, drau- 
gautines vedybas, sterilizaciją, 
ir seksualinį auklėjimą.

Pakilusios vilnys sunai-Austrijos fašistu
naikini keletą kaimų
MELBURNAS, Australija, 

sausio 8. — Gauti čia pavė
luoti pranešimai sako, kad Kū
čių dieną pakilusios juros vil
nys Naujos Gvinėjos salose su
naikino keletą kaimų, šeši žmo
nės žuvo. Misijos stotis Sapo- 
roje taip pat sunaikinta.

■*

Buvęs komisaras - 
Pilsudskio tarnas

I

Varšuvos “Robotu ik” pra
neša, kad tardytojas Demant, 
kuriam Pilsudskio valdžia pa
vedė tyrinėti suimtųjų seimo 
atstovų bylas, yra buvęs bol
ševikų komisaras sovietų Ru
sijoje. Iki 1921 m. Deman tar
navo Leninui, paskui atvyko į 
Lenkiją ir dabar tarnauja Pil
sudskiui.

Į Brest Litovską Lenkijos 
diktatorius buvo sukišęs prieš 
seimo rinkimus stambiuosius 
opozicijos vadus — vieną bu
vusį Lenkijos premjerą j keletą 
buvusių seimo atstovų ir visą 
eilę armijos oficierių. Ne vie
nas tų žmonių kariavo Lenki
jos pusėje, kai ėjo karaš tarpe 
Lenkijos ir Rusijos. Dabar Pil
sudskis paskyrė buvusį rusų 
bolševikų komisarą tuos žmo
nes tardyti*. -

• Kas taft avo vienam dikta
toriui, pasirodo, tam nesunku 
yra pereiti tarnybon pas kitą 
diktatorių.

Leguia nuteistas su
mokei valstybei 

$7,625,000
LIMA, Peruvija, sausio 8.— 

Augustas Leguia, nuverstas 
Peruvijos prezidentas, ir trys 
jo sūnus šiandie Valstybės Tri
bunolo buvo nuteisti sumokėti 
atgal į valstybės iždą 25 mili
jonus solų ($7,625,000).
Buv. Leguia ministeris bandė 

nusižudyti
LIMA, Peruvija, sausio 8.-— 

Praeitą naktį bandė čia kalė
jime nusižudyti Benjamin De 
Los Heros, buvęs ministeris 
nuversto prezidento Leguia ka
binete. Skustuvo geležte jis 
persipiovė rankos arteriją.

XII. 12. pil. Al. Danušaitis
Kriukų k., Šiaulių ap., dėl nevy
kusios meilės nutarė nusižudy- line Davis. 
ti ir peiliu persidūrė krutinę.

----- ------------ ----- , r •. ;•-----\- r ; 7 —

Kodėl Prarastas Vilnius?
P. Untulio iš senų istoriškų dokumentų surinkta įdomi 

knyga bus pradėta spausdinti “Naujienose” pradedant 
z rytojaus numeriu.

«

Visų “Naujienų” skaitytojų prašoma į fą veikalą at
kreipti ypatingo dėmesio, ner tai yra veikalas, surašytas 
iš labai' sunkiai beprieinamų šaltinių ir mums lietuviams 
ypatingai šiuo laiku svarbus/ nes norėdami vaduoti Vil
nių, turime pirmiausia žinoti ir tas priežastis, dėl kurių 
mes jo netekome. Knygoje yra dokumentais išdėstytos ir 
kitokios istoriškos'priežastyk, dėl kurių Lietuva ne tik 
Vilniaus neteko, bet it buvo pačią nepriklausomybę pra
radus. Iš praeities turime mokintis, kaip j geresnę ateitį 
žengti.

“Kodėl prarastas Vilnius” eis per “Naujienas” kas
dien per kokias tris savaites. Prašoma nepraleisti nė vie
no numerio atydžiai neperskaičius.

riaušės prieš anti- 
karo filmą

VIENA, Austrija, sausio 8. 
i— Vakar vakarą Vienoje įvy
ko piktų fašistų riaušių pro
testui prieš rodymą teatruose 
anti-karo filmos “Vakarų fron
te nieko naujo.” Smarkauda
mi, fašistai ir heimwehrinin- 
kai — kariškos fašistų orga
nizacijos nariai — daužė ypa
čiai žydų įstaigų ir laikraščių 
redakcijų .langus, iki apie vidu
naktį buvo raitosios ir pėsčio
sios policijos išvaikyti. Dauge
lis buvo sužeisti ir daugiau kaip 
šimtas riaušininkų yeštuoti.

Prof. Voldemaro by
la bus numarinta?
Vokiečių spauda, ryšy -su p. 

Voldemaro byla, plačiau ir apie 
jį prasitarė.

Dedant antraštę “buvusio 
diktatoriaus likimas”, aprašo
ma pirmiausia A. Voldemaro * 
dabartinę išvaizdą: į Plungę, 
kur turėjo būti teismas, A. 
Voldemaras atvažiavo apaugęs 
reta barzda ir tokiais pat ūsais, 
o nuo galvos iš po kepės ky
šoję ilgi 'ligi kalnieriaus plau
kai.

Tačiau A. Voldemare -paste
bėta permainų, ’ ^ jis pasidaręs 
švelnesnis, nuolankesnis val
džiai.

Kalbėdamas užsienių politi
kos klausimais, jis jau pasisa
kęs nenorįs sunkinti padėties 
ir išsireiškimuose buvęs labai 
atsargus. Bendrai, jame paste
bimas kažkoks persilaužimas.

Voldemaras žurnalistams pa
reiškė, jog jis apie p. štencelį 
jokių gandų neskleidė ir kad 
tokie gandai, kurie Iškelti kal
tinime esąs gryniausias non
sensas.

Byla atidėta dėl formališkų 
priežasčių, tačiau toks p. Vol
demaro pareiškimas savaime 
suprantamas ir iš to, kaip kal
bama, galį būti h- atatinkamų 
išvadų. -J

Moteriškė užmušta, ke
turi sužeisti automobi

lių kolizijoje
, T„ I——i ....

HAMMOND, Ind., sausio 8. 
— Dviem automobiliam šian
die čia susidūrus/ buvo užųnuš- 
ta viena moteriškė, Mrs. Caro- 

Keturi kiti asmenys
pavojingai sužaloti.
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Pirkliai: yieho. miesto < gali $200,000,000' 7% paskolos. Jei
gu/ tokią paskalą. Brazilijai gpli
tų tai, be. ąbejo, įęs fipansinč 
padėtis p&taišytį'ifi’ė gimdai

)
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PASAULINĖS ŪKIO 
SUNKENYBĖS

Paskutiniu metu, rašo vie
nas laikraštis, viso pasaulio 
ekonominį gyvenimą palietė 
nepaprastai sunkus ūkio krizis. 
Visur pastebima įvairių, tiek 
žemės ūkio, tiek pramones ga
minių kainų puolimas, preky
bos judėjimas 'visai sumažėjo, 
pagamintos prekės7stovi sandė
liuose nevartojamos, o viso ši
to išvadoj visus kraštus ištiko 
didžiausias nedarbas. Ne velt- 
tui kai kas mano, kad dabar 
pasaulis gyvena tokį didelį ūkio 
krizj, kokio po didžiojo karo 
dar. nebuvo. Sunkiausiai šis 
krizis atsiliepia į pramonės 
kraštus, kaip Anglija, Vokieti
ja ir Jungtinės Valstijos. Ta
čiau reikia pasakyt, kad krizio 
neišvengė ir žemės ūkio kraš
tai. Italija, kurią galima pava
dinti grynai žemės ūkio šalimi, 
gyvena dabar tiesiog ją žudan
čius ir jos ūkį griaunančius 
laikus. Lietuvoj šis ūkio kri
zis palietę daugiausiai ūkinin
kus. Miestiečiai jį ne taip jau
čia. Pravartu bus pažiūrėti, 
kaip šis ūkio krizis reiškiasi į- 
vairiose valstybėse atskirai.

Vokietijoj po markės stabili
zavimo laikų ūkio būklė buvo 
kiek pagerėjusi, bet ją visą 
laiką slėgė karo skolų mokėji
mas kitoms, karą laimėjusioms 
valstybėms, nors tas skolas ji 
ir ne visada mokėdavo. Šitas 
skolų mokėjimas apsunkino jos 
krašto ūkio vystymąsi, o kilus 
visam pasaulyj ūkio krizini, jos 
ūki visai pakirto. Vokietija, 
kaip ir kitos valstybės, griebė
si tokios muitu politikos, kad 
muitų pagalba sumažintų įveži
mą ir kad tuo budu paliktų 
krašte ‘ daugiau pinigų.* Ši (a 
vokiečių politika paskatino ir 
kitas valstybes apsirubežiuoti [ 
muitais nuo* vokiečių prekių.’ 
Taip kilo tarpvalstybinis muitų 
karas. Tas muitų karas taip 
pa veikė Vokietijos ūkį, kad jų 
pramones gaminių 
sandėliai ir niekas jų nep 
Dėliai to turėjo Vokietijoj da 
lis pramonių 
sumažinti gamybą 
gamybai, liko 
be darbo.

Jau praeitų 
d. Vokietijoj 
ketvirto miliono 
ieškančių darbo, 
mėnesį bedarbių skaičius 
padidėjo ir jau gruodžio 
Vokietijoj buvo 3,762,090 bedar
bių. : 
randasi keturi milionai suvir
tum. Tai baisi 
šmėkla, šitą sunkią darbinin
kų būklę sušvelninti 
vyriausybė griebiasi visokių 
priemonių, organizuodama vie
šuosius darbas, bedarbiams "ominių 
šelpti įstaigas, skirdama jiems | 
lesų ir iš taip jau sunkiai su
vedamo jų biudžeto.

Angliją spaudžia nemažesni 
vargti, kaip ir Vokietiją, čia- 
ypač smarkiai paliete ūkio kri
zis anglies pramonę. L--------
užsidaro vienos ar kitos ak
mens anglių kasyklos, šioj sri
ty nuolat siaučia, darbininkų 
streikai dcl nepakenčiamų dar
bo sąlygų. Bedarbių skaičius 
žymiai auga. ‘ 1929 m. liepos 
mėnesyj bedarbių Anglijoj te
buvo tik virš vieno, miliono, p 
jau 1930 m. sausio men. be
darbių skaičius pasiekė virš 
pusantro miliono. Lapkričio

tos-valstybės mažiau-iš jų per-.saulyj ūkio krizis, yra įvairios 
ka, bet ir dėl to, kad jų kolo
nijos, ypač Australija, vargsta 
nuo ūkio krizio ir gyventojai 
negali pirktis sau reikalingų 
pramonės ‘gaminių.

Anglų globoj esančioj Indi
joj siaučia tautinis judėjimas, 
ir vietiniai gyventojai ragina
mi boikotuoti anglų prekes, ši
tas boikotas daugiausia ir 
vargino anglų pramonę.

Jungtinės Valstijos ypač 
plėtė savo gamyba didžiojo

su-

iš
ka

ro metu, kai visos Europos 
valstybės buvo priverstos ieš
koti Amerikoj ne tik pramonės 
gaminių, bet ir žemės ūkio pro
duktų. Tuo metu Amerikoj la
bai išaugo gyvulių. ūkis. Tuo
jau po karo gyvulių ir mėsos 
gamyba. Amerikoj pasiekė au- 
kščiausį laipsnį. Tas pat vyko 
ir su pramonės įmonėmis, ku
rios buvo užverstos europiečių 
užsakymais pagaminti vienokių 
ąr kitokių gaminių.'Tuo metu 
Amerikoj buvo vedama taip 
vadinamoji pagreitintos gamy
bos politika. Nuo tos politikos 
Amerika nenorėjo atsisakyti ir 
toliau. Bet po karo, susitvar^ 
kius Europos ukiili, pareikala
vimas sumažėjo, ir Amerika 
mažiau galėjo parduoti savo 
gaminių. Nežiūrint
pagreitintos gamybos politikos 
ji neatsisakė. Del to sande
liuose susidarė gaminių pertek
lius. Tas perteklius palengva 
augo ir priėjo prie to, kad 
Amerika savo gamybą turėjo 
sumažinti. Sumažėjo taip pat 
ir Amerikos prekyba, ką paju
to bankai: per trumpą laikų 
užsidarė keji šimtai bankų.
Sumažėjus prekybos ir pramo

nės gyvumui, atsirado Ameri
koj ir bedarbių armijos. Nors 
Amerikoj aiški bedarbių sta
tistika nevedama, bet bedarbių 
skaičiaus didėjimas aiškiai pa- 

I stebimas. Dabartiniu laiku jų 
priskaitoma keli milionai. Kai 
kuriems tenka ir pusėtinai pa- 
skursti.

Italija, fašistų valdoma, pri-

Kaip jau buvo minėta, pasau
linį ūkį apsunkino kai kuriose 
valstybėse pagerinta gaihybh, 
taip vadinama viršp.rodįikęijai' 
pagaminama prekių daugiau, 
negu jų reikalaujama. Bet toji 
viršprodukcija nėra pagrindinė 
priežastis, žmonės pirktųsi į- 
vairių jiems reikalingų .dalykų, 
jei. turėtų pinigų.''Tikrąja to 
krizio priežastimi anglų eko
nomistas d’Abernono laiko ne 
tiek gaminių kainų puolimų, 
kiek nuolatinį aukso kainų kili
mų. Amerikos bankuose ' guli 
didžiausi kiekiai aukso, o tuo 
tarpu New Yorko prekybos į- 
mones, sandėliai perpildyti pre
kių, o įvežamoms prekėms de
da didžiausius muitus, kas pa
brangina jų pačių gaminamas 
prekes—tai viena, o antra — 
priverčia ir kitas valstybes 
griebtis apsaugomųjų muitų, 
šitas ūkio krizis žymiai sunia- 
žėtų žalavios gaminamuose 
kraštuose, jei prekių kaina 
bent kiek pakiltų arba aukso 
kaina sumažėtų. Prie1 ūkio kri
zio prisidėjo dar ir tai, kad be
veik visuose kraštuose įsigalėję 
nuomonę, kad reikia Įvairių 
prekių pasigaminti vietoj ir to
ji vietinė gamybaę net kiekvie- 

reftiiama,
kad tuo badu sulaikytų pinigų 
išplaukimų užsienin.

no krašto valdžios to, nuo;

Lietuvių biznieriams 
žinotina

kartu partraukti ptfėkęs, iš Lie
tuvos. ParfBaukiąnt prekes di
desniais kiekiais, išlaidos pro- 
porcionaiiai . stisidaro . mažesnės 
ir prekes galima bus pigiau ir 
pelningiau/parduoti. - ę . -- 

žemiaus yra patiekiama są
rašas kainarašČių ant prekių. 
Kaip kad nurodyta, Rainos ga
lima gauti virš minėtose vieto
se Amerikoje arba tiesioginiai 
Iš pačių pirkliayiėčių.1 

' / •r- .’.
Pieno r Produktai r

Pratlešimąs Auditoriaus J. P. 
jVarkalos, > vice-pirmininko 
Amerikos Lietuvių Ekonomi
nio Centro, kuriam pavesta 
organizuoti eksportų iš Rie
tuves i Ameriką, , • .

j . ■ ■ .M — .- \

Ponas ’ J.'P:ryan^"^*’va-'> 
sarų buvo Lietuvoje virš 4 mė
nesių ir užmezgė-, daug prekybi
nių ryšių dėl importavimo pre
kių iš Lietuvos į Ameriką. ■ ■

T

prikrauti
ka į ėjo net prie ekonomines kata- 

! strofos. Visą laiką Mussolini 
užsidaryti arba' Italijoj ekonominiai

SumažėjusFeikaIai PiliKiausiai stovi, kad 
armijos žmonių j krašto .gerove augte auga. Bet 

' i paskutiniu laiku pats Mussolini 
nj pastebėjo nepaprastai sunkią 

krašto būklę ir paskutiniame 
fašistų tarybos posedyj aiškiai 
pats pabrėžė Italijos ūkio sun
kumus. Valstybės biudžetas 

i didžiausiais nc- 
Vien per paskuti- 

mėnesius biudžeto defici
tas (nedateklius) siekia 729 

Tam reikalui nu- 
tarnautoj ų al- 
įvairioms pre- 

Muitu kėlimo 
kraštą prie to, 

apyvarta žymiai 
sumažėjo dėl jų brangumo, 
myba nusmuko ir biudžeto 
ficito išlyginimas pasidarė 
sunkesnis.

• Šitas Italijos ūkio krizis

metų spalių
buvo beveik pus-.

darbininkų*
Per lapkričio

dar
j (i j suvedamas su 

į., datekliais.
šiuo laiku bedarbių ten 111113

Vokietijos milionus lirų.
tarta sumažinti

vokiečių 8as? padidinti
ktms muitus.
politika privedė

Kasdien i kcs.

ga- 
de- 
dar

ki
lo dėl nesveikos krašto polrti- 

Kariuomenei ir fašistų 
milicijai išlaikyti skiriama di
džiausios sumo. Tas ir privedė 
prie nubiednėjimo, krašto ga
mybos- sumenkėjimo. Tokiame 
ūkio krašte, kaip Italija, susi
darė didžiausi bedarbių skai
čiai. Jau Italijos vyriausybės 
oficialiniai šaltiniai rodo, kad 
spalių mėnesį bedarbių ten bu
vo apie pusę miliono, kai tuo 
tarpu 1929 m. tuo laiku bedar-

pilOCUlUU 1HIUVWV. *V4V . # n..

1 <1. bedarbių Anglijoj jau bu- b>ų smičius tesekė vos oOO tu-
o' apie 2,200,000, o per lapkri

tį bedarbių skaičius dar .padi 

 

dėjo^daugiau kaip visu 100 tūks
tantiu žmonių. Nors darbiėčių 

 

valdžia deda visas galimas pas

 

tangas nedarbą sumažinti, bet 
vis dėlto bedarbių skaičius riuo: 

 

lat auga. Augių pramonės į- 
monės priverstos savo gamybų 
mažinti ne tik dėl to, kad ki

katančių. Tikrumoj Italijoj be
darbių daug daugiau. Mat, itųįj 
lai, nenorėdami parodyti savo 
Ūkio katastrofos, naduoda nę- 

r»3 žinias. Vokiečių eko 
nomistų nuomone, Italijoj esa
ma apie pusantro miliono be- 
darbių, kas žemės ūkio kraš
tui yra tikra baisenybe,

Priežastys, dėl kurių kilo pa-

Daugelis lietuvių pirklių 
Amerikoje nori padidint ir pa
didins savo įplaukas, patrauks 
naujus pirkėjus “costumėrs”, 
jeigu greta su tomis prekėmis, 
kurias dabar parduoda, dar 
pardavinės prekes, - pargabentas 
iš Lietuvos.

Del apielinkės bus naujiena, 
o dėl pirklio ir Lietuvos respub- 
liks bus apčiuopiama nauda.

Taigi žiniai visų tų. pirklių, 
kurie dabar pirkliauja Lietuvos 
gaminiais arba nori užvesti 
prekybą Lietuvos produktais, 
žeminus aš patieksiu firmų 
vardus ir adresus Lietuvoje, 
kurie įteikę man savo kainaraš- 
čius Lietuvoje būnant ir yra 
pasiryžę siųsti prekes ant jūsų 
pareikalavimo. • s.

Kad sutaupinti laiką gavime 
prekių, kainoraščius ant že-« 
miau pažymėtų prekių galite 
gauti trijose vietose Ameriko
je; 1) Pas generalj Konsulą 
Lietuvos Respublikos, P. ža- 
dėikį, Park Row No. 15, New 
York City, N. Y,, 2) pas Chi- 
cagos konsulą P. A, Kalvaitį, 
3) pas J. P. Varkalą, 3251 So. 
Halsted St., Chicago,: III;

Kainoraščiai žėMiąuš suminė
tų ■ prekių ytą^lŠ^feitinė- 
ti raštininkams visų Lietuvių 
Prekybos Butų, kurie >andasi 
sekančiuose miestuose:/

Baltimore, Md., • 
Brooklyn, New York 
Chięago, Illinois .. 1 

. Cleveland, Ohię ,
* Detroit, Michigaii - 
’ \N®wari?, • New Jei’šey

New YoriUN,' Y. y, 
Pittsburgh, Pa.
Waterbury, Conn. ;
Del pirklių tų miestų, kur 

yra Prekybos Rūmai geriausia 
butų atsikfėipti pas raštihihką 
tos ;orgariizacijosr o jis. su mie
lu noni. kaįnaraštį įteiks^ jums.

‘‘Pienę , : s » ..'.ii. » ', i? * *

Centras” Laisvės Alėją No. ,24, 
Kaunas. • , ’ ..

Mėsų Produktai—Akc. B-vė. 
“Maistas”'— Veivęrių Plentas, 
Kaunas. ; , , •.................

“Džiovinti Grybai”— Ponas 
Justinas Švelnys—Trimytų g- 
vė No. 4, Kaunąs. -.

Konservuotų Grybų, žuvų ir 
Skumbrių—Inž. A. GĮodenis— 
Gedimino g-vč No. 30 a. Kau
nas.

Konservuotų minogų: F.
Suhr—ŠlėVio g-vė No. 19, Klai
pėda. ' ;•

Gintarų iSdkbiriiai: ~iL. M. 
Karpus—Puodžių g-vė No. 1/ 
Klaipėdą1/’ Payyždžius gintarų 
šis fjifklys riiain* įteikė atvežt 
Amerikon 4r “/norintieji' gali 
j uos gauti ir iš; j ų pasirinkti, 
jeigu prisius' depozitų * 025.00, 
kui;ie bus grų^iiiti tada, kada 
pavyzdžius gausiu atgal.' . ...

Gintarų Išdirbiniai - Tauer 
& Friedman, žafdžių g-vė No< 
15, Klaipėda. •u v

Linų Audiniai—“Teodor Jan
sono įpėdiniai”jš Miestas Biržai, 
(Pavyzdžius galima' gauti pas 
mahey.' "1’' ’

Rankdarbiai-Audiniai j Mezgi
niui— K. Bielinis—žemės Ūkio 
Rūmai, Kaunas, Vasario 16-io 
g-vė. Kas žingdidauja pirkliau
ti sodžiaus1 ‘mergelių išdirbi-’ 
niais, lai pasiunčia $1.60 virš- 
nurodytų adresu ir' paprašo, 
kad jam atsiųstų'“Sodžiaus Me- 
nas 4 knygos.- ' . ,

Tai bus }alfcįę^ęs jvainų au
dinių ,ir.. mezgįųįų.. Tik .dabar 
išėjo. r b

įPirkliai, . ..užmtęrįsųoti kįto- 
kibihis prekėmis ųęi:< Čia‘ sumi
nėta, žinįą^ gali,... gaų£įt pas -b. 
Joną ^boblsevičįų, Ppmoiies. ir 
Prekybos , Rūmų : pirmininką,, 
Kęstučio HgątYė.,^o. 32, Kaunas,. 
Lietuva,, -^J'. VarlRlą. • ,

Pirmoji šių metų 
..■z ..'’;šawitė^ ;//i
Su naujais1 ihetais Buvo de

dama daug vilčių ąplamam biz-j 
ni.o ir industrijos pagerėjimui. 
Ir, reikią pasakyti, jog pirmoj i 
1931 metų savaįtė pasirbdėgan 
džidgihanti. Kai Kurios’ indus
trijos, kurios b p vo, atleidūsios 
darbinįpkus prieš Kalėdas pra
deda imti. ątgąl. j dhrbą<- ..

Ypatingai ,4ąug .gyvumo ro- 
do automobilių industrija. ..Nuo 
automobilių neatsilieka ir ge
ležinkelių srytis., čia irgi ro- 
dopia .neįu^žąj gyvumo ir ima
ma darbinįpkai atgal darban. 
Plieno industriją* kuri pribš 
Naujus .Metus puvo nupuolusi 
žemiau 80% normalės produk
cijos, dabar ■ Z skelbiama, jog 
Chičagos’ disti;kite dirbama 
60% normališkUmo; Aliejatis- 
gazolino industrija- irgi po trit* 
puti pradeda stabiližuotiš. 
darytoj j aliejaus pramonininkųi. 
sutartis kooperuoti mažhianf, 
gazoliną gaminimą ir perdirbi
mą, duoda gerų rezultatų; Alieį 
jaus kompanijoj tikisi turėti, 
šiemet geresnius metus- nei 
pernai. ; ‘ / n L

Šią savaite taip pat pasirodė 
biržoj e > stako-šėr ų' > s us tiprčj i- 
maš. Įvairus Šėrai rodo 
denciją kilti ir -po trupųtį /be-^ 
veik kasdien einu aukštyn. Bę-į 
si rodė didelis ^gyvumas ir bon-. 
dų rinkoj. Jų' kainos taip' pat • 
kyla kąsdiep. ^ĄrljlįaĮ, t$j>; 
sunku pasakyti. Pietų Ameri
kos valstybių bond’ai. buvo la
bai nępoimjįirim W

S

: Atpigsią taierai '..... - • '.J- ■ >

SeniaL/Iatikiama taierų atpi
gimo., Neperseniai “rnail or- 
def ” pardavė j ąi nupigino taie- 
ruš - apie;.12 -Šiomis dienomis 
Goodyear Tire . and Rubber 
kompanija 7 Kanadoj numušė 
taierams kainųp^nud |0 iki 
15%. Panašą^ % nupiginimp 
laukiama /Ami^Įkoj. Tad) kųpie 
mano' pirkti taierus, gerai /pa
darytų, kad nesiskubintų pirk
ti sav^įt^ ' Tokiu /bUdu 
sutąupįpt$ dolerį kit^/ Ypatin
gai , tię^aii^etnkžai /siitąUpiiiti, 
'kurie ddtįg- vi^hii < kariui 
perka. . Jeigu Goodyear nupins 
savo taiėrus, nėra abejojimo, 
kad ir kitos kompanijos turės 
ją pasekti, nes ši kompanija 
yra savo rųšies ' stambiausia 
kompanija pasauly.—tR-s.
' - ' i : ' v. ■ • • / ■ '• ‘-. a.. . . į

Iš Amerikos Lietuvių 
Ekonominio Centro 

’ Veikimo •
lį Pirmosios Amerikos Lietu

vių Ekonominės Konferencijos, 
įvykusios , š. m. birželio 10-11 
dd.,; sudarytasai Ekonominis 
dehtras j du turėjo du posėdžiu, 
ąbii New Yorke^ Pirmasis' po
sėdis, įvyko rugsėjo.23 ir 24 
liepomis; antrasis lapkričio 12 
į. Treciasis Ek. Centro PQsė- 
dis numatomas sekančių metų 
pradžioje., ... . . ..

2. šis tas apie Ek. Centro 
Veikimą jau buvo pranešta 
spaudai pirmiau. Dabar yra ga-^ 
limybės pranešti bent kiek dau- 
giąu, > '■i . .. < ? t ..

Visų pirmiausia Ek. Centras 
norėtų . ąiškųmo dehąi pareikš-, 
ti, kad Vaizbos Butai neturi 
mažiausio;.noro, ar tikslo daryti 
bent ’ kokios,, kompęticijos ki- 
tpirijį. ^ančjųi^s .f-9rgąpiząęįj ęiųs; 
<ąr ? draugij^mš, priešingai,- 
Ek.į.Čphtfas sveikina kiekvieną 
sveiką visuomenės organizacijų, 
nes Ek. Centras tiki į organi
zuotos visuomenės didesnę kul-i 
turįnęs reikšmę,. ■■

■ Antras dalykas, — rVaizbos 
Butų Sąjungos veikimo laukas 
ir rupesnių sritis yrą ekonemi- 
iiivąi dalykai 
nįaį.lieįųyi'škps išeivijos Ame
rikoj ę reikąląi,. ar tai ekonomi
nio turinio ,j santykiavimas Su 
Lietuva, Todėl toms lietuvių, 
Organizacijoms, kurios čia Ame
rikoje. dirba ekonominį darbą 
-r- Vaizbos Butų Sąjunga yrh 
jų talkininkas, o ne. konkuren
tas.- ..

Ir trečias dalykas — Vaiz
bos Butų Sąjunga neturi tiks
lo tarnauti kokiam vienam luo
mui, bet turi tikslo teikti nau
dos visai lietuvių išeivijai Ame
rikoje, kaipo jų ekonomine 
agentūra. Todėl darbo, biznio

ekonemi-
, arz tai ekonomi-

1 m

ir profesijų žmonės, pripažjnda- 
,tni ; ekonomines kooperacijos 
visuomenišką vertę, yra natū
ralus Vaizbos Butų nariai 
(vtizbininkai).

Ir dar vienas dalykas: Ame
rikos sąlygose gyvendami lie
tuviai turi amerikoniškai ir 
elgtjs, —yoųr^elf J”.. Iš- 
■tikro, juk upes . patys galime 
geriau apie savo ekonominius 

;reįkaluš pagalypti, negu ka s ki
tas ipagalvotų^Bęt kad lietuvių 
skaitlius atskirose kolonijose 
yra ;ų^dįdo»ka^,, tat, išęįną. tiką- 
ling^uyĮ^a^ atskirų kolonijų 
iie|įviškąs pajėgas jupgtj Vie- 
nan■ daiktan atskirų štabų rL 
iįoae.<fr atsira
do), i Am, Liet, Vaizbos Britų 
Sąjunga stt, taip vadinamu 
JEkonominju įGedtru pryšaky. 
k Kokia gi nauda, prigulėti 
« Vaizbė^Britot ? : |
7 < a) Prigulėjimas prie Vaizbos 
^Buto arba Chamber of Čom- 
merce kiekvienam nariui teikia 
ttilĮj visuomeninio^ pasitikėjimo

ąmąr.Tiiai -ląjfi,’ kas Ubai svarbu
J gyvenime ir

jo iUžsičiiiimc
Sakoma, kąį$ęr$ši 
sii New Yorięb bankininkai' ddl

• r . : i j ___ ______ i______ ■j.’;

b) .Prigulėjimas prie Vaiz
bos Buto už menką inetinį na-\ 
no mokesnį (nuo 1 doi. iki 5 
aol.) teikia galimybės nariui 
pasinaudoti nemokamai visoke
riopa informacija, kuri suplau
kia j V. B. organizaciją iš įvai
rių šaltinių. O . gi jau viena 
naudinga, informacija gali ke- 
nariopaį nariui atlyginti už jo 
narystės sumokėtų mokesnį.

c) Vaizbos Buto narys turi 
galimybės netik, tikėtis savo 
biznyje iš savo draugų vaizbi
ninkų paramos, bet dargi turi 
^teisės reikalauti iš organizaci
jos centro (valdybos) pagalbos 
ir Užtarimo reikalui esant. Lai
kydamiesi iš vieno tarpe savęs, 
lengviau įveiksime spaudimą- 
kompetici ją iš pašaliečių.

d) Vaizbos "Butas, kaipo vi- 
šuomeniniai-komercinio pobū
džio organizacija^ lengvai gali 
sudaryti naudirigų komercinių 
ir socialių ryšių kaip Ameri
koje,, taip ir Lietuvoje, ‘ iš ko 
atskiri biznieriai gali turėti 
sau visakeriopos naudos.

Amerikos Liet. Ekonominis 
Centras tikisi, kad visuomenė 
įvertins Vaizbos Butų idėjų ir 
įsitikins, kad ekonominiai ref- 
kalai privalo mums rūpėti ne
mažiau kaip politika. 1

4. Turizmo reikaluose pada
ryta keletas žingsnių. Remiam 
tis pirmosios Ekonom. Konfe
rencijos nusistatymu, Ekon. 
Centras pirmame savo posėdy
je nutarei “Turizmo klausimas 
yra visų Vaizbos Butų ir Ekon. 
Centro dalykas;
pavestinas vienam kuriam Ek. 
Centro nariui, kaipo turizmo 
referentui.”

Antrame savo posėdy Ek. 
Centras padarė . dar žingsnį: 
turizmo reikalų tvarkymų pa
vedė Ek. Centro pirmininkui. 
Be to, atskiri Vaizbos Butai' 
yra prašomi savo narių tarpe 
Sutverti “Turizmo Komisijas”.

Dr. Pranas Puskunigis, Ek. 
Centro pirmininkas, yra pareiš
kęs tokių minčių: “Visi turiz- 

, njd, keliai į Lietuvą turi eiti 
per1 Klaipėdą — vienintelį Lie
tuvos uostų,. Turizmas iki žibi 
nebuvo dŠi4 Vedamas visuome
nes organizuotomis pastango
mis, tat ir vaisių iš turizmo 
neturėta kiek buvo laukiama. 
Dabar Ekon. Centras ir Vaizr 
bos Butai su visuomenės prita
rimu ir talka mėgins turizmui 
duoti visuomeniškai-ekonomi- 
nės reikšmės, ir pirmoje eilėje 
rūpinsis jaunuomenės ekskur
sijų į Lietuvą organizavimu ir 
šios idėjos platinimu.”

5. Tarpe daugelio Ek. Cent
ro svarstytų klausimų pažymė-; 
tini bent šie;

a) Visiems V. Butams išsiun
tinėtas šiems 1930 metams at
liktinų darbų pasiūlymas;

b) Pradėta akcija dėl užėmi
mo tam tiktų vietų teismuose, 
bankuose, ir laivuose per lietu
vius;

c) Vaizbos Butų nariai su
pažindinti su Lietuvos produk
tų vėliausiomis kainomis. “Ek. 
Centras ragina V.‘Butų narius 
(vyrus ir moteris) prie kiek
vienos progos reikalautų Lietu
vos prekių ir remti lietuvius 
įmporterius, kurie traukia pre
kes' iš .Lietuvos”, kaip va; 
saldainius, * džiovintus 'grybus, 
rūkytas dešras^ bekonus ir 
kumpius, taipgi gintarus dova
noms. . k.

6. Ekon. (Jęntraę jau turi sa
vo statutų paruošęs ir priėmęs. 
Yfa zgamiųamas. ir Vaizbos Bu
tams konstitucijos projektas. 
Ęk, Centro; statutas (Susideda 
iš 30 posmų jr pareigp paskirs
tymo schemos.

Ek. Centras turi pasistatęs 
sau didelės svarbos uždavinį: 
jungti vienan daiktan nedideles 
Hetdvių ekonomines .pajėgas ir 
vadovauti Amerikos liėtuvių 
ekonominiam judėjimui. Toks 
milžiniškas'darbas tik tada ga
lės sektis," jeigu - tas Centrus 
sugebės užsitarnauti visuome
nės paramos, ko jis ir trokšta. 
Ek. Centras žada kviesti taL 
kininkus-kofespondentus dėl 
ddrbo spaudoje? Žada įėškoti ir
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kviesti ekonomijos specialistų . 
Jr ypač žmonių su. praktikos 
patyrimais įvairiose ekonomi- ■

jos šakose. Pastarasis Ėk. Cen- *
tro statuto, posmas taip skam
ba: “Kiekvienas E. C. narys 
skaito sau už pareigų gerbti 
svetimų nuomonę, vengti tuš
čios polemikos, ieškoti progų . 
patarnauti lietuviškai visuome
nei be jokių skirtumų.”

Amerikos Lietuvių 
• Ekonominis Centras

Laikinas adresas: 15 Park 
Row,' Room 538, New York,

, I

šis reikalas

1980 m, s gruodžio 23 d.

Iš Apdraudos Srities

Kas 
raitis,

Bet nelaimė neskiria

•r

A

U

Nelaimingi 
atsitikimai 

_  ■ 
tikėjo, kad Juozas Gi- 
Jonas Schultz ir Švir-

mickas pateks tokion nelaimėn? 
Du pirmi girto automobilisto 
užmušti, o ’švirmickas sunkiai 
sužeistas. 1 , ,

Per pirmąsias naujų metų 
dienas 17 žmonių neteko gyvas
ties. Iš lietuvių * proporciona- 
iiai jų . skaičiui nelaimingų at
sitikimų berods turėtų mažiau 
įvykti,
nei tautos, nei pažiūrų, — pa
gauna ir išrauna paskutinį kvė
pavimą. ; j

Tie jauni žmonės, ypatingai 
a. a. Jonas Schultzas buvo ku
pini kuogeriausių norų ir sva
jonių, niekad negalėjo sau įsi
vaizdinti, kad kas nors pana
šaus su jais.galėtų atsitikti.

Rengėsi baigti senus metus 
ir sutikti naujiL Tuo tarpu 
niekšas užbaigė jų gyvenimą.

Nelaimingų atsitikimų yra 
tūkstančiai. Aš nežinau, ar aš, 
pats, rytojaus *. sulauksiu. Mes 
yięi to nežinom, .bet tikim, — 
gal? Kiekvienas žingsnis mų- ! 
sų žengtas gąlf mdms atnešti 
kokįl pavojų, i>. ypįstingat tada,

i.

t

kimeš. Tbdel mums reikia buf ’'X 
prisirengusiais, nes kada ūmai 
miršta žmogus, arba tampa už
muštas,—reikia jį palaidot kaip 
žmogų. O toks palaidojimas kai
nuoja gana daugi

žmogus mirė, ir jo skausmai 
bei Vargai pasibaigia. Bet kaip 
žiūrėti, j tuos, kur yra likę 
jauni kūdikiai, kur moteris iš
leidžia visus pinigus ant palai
dojimo! Reikia mokyklos, rei
kia gyventi. Jeigu nėra iš ko 
—gręsia badas ir skurdas arba 
labdarybė. t

Bet taip neturėtų būt. Reikia 
apsidrausti t. iš kalno, < kol svei
kas ir .tvirtas. “Nafūjienos” ap
rūpina apdraudą, gyvasties, 
nelaimingiems r atsitikimams, 
sužeidimams, ligoje. Už mažą 
mokestį po 1c, po 2c į dieną 
galite apsidrausti.

Accident (sušižeidimas) bei 
per jį netekimas gyvasties ge
rai yra mokama. ' *

Už $1.00 metams ’ $1000.00, 
už 03.00—$2,000.00,\už 06.00— 
010, $12,00, 016.00, $24.00 fhe- 
tams galite gėriu apsidraiisti, 
tai palyginus yra visai maža 
mokestis. Nelaukit rytojaus, 
nes rytojaus galite nesusilauk
ti.—Juozas Kuzmickas.

' » » »
.. \' i .. z r.;, >. , i i t

Pas lietuvius yra daug ąp? 
draudoj tarnaujančių žmonių 
Ar jie negalėtų savą nuomo* 
nes, patyrimus, jspųdzius para
dyti f Vyrai, rašykite! Pada
rykite apdraudos skyrių daug 
/domesniu. kPrašome. - 

» » ,
Daug ‘ žmonių kreipiasi dd 

apdraudos sužeidime— nelaimei 
net iš kitų miestų. Ęutųjąbai 
gerai, kad jie praneštų {savo 
metus, užsiėmimą ir prisiųstų 
pilną mokestį, kaip pąžymfcta.

--------;----- V. a -A «?■■■.. —
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SAI’JIESŲ 
Pinigų Siuntiny Skyrius at
daras HUfĮ > V-
iki 8 vaL valę, ^fUtldiaaūus 
nw»'> v. p. p.
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Hammond, Ind.
Apie lietuvius

Del 
ke-

Blogi laikai nesibaigia, 
bedarbės didėjimo užsidarė 
lios valgyklos ir kitokios krau
tuvės. Tarp jų randasi ir trys 
lietuvių drabužių krautuvės 
bei dvi valgomų daiktų.

Gruodžio 31 d. Erie kompa
nija atleido 11 darbininkų nuo 
vagonų \ taisymo. Standard 
Steel vagonų dirbtuvė jau se
niai uždaryta. Ji net Naujus 
Metuspasitinkant neišdavė jo
kio balso. Iš to galima spręsti, 
kad darbai trumpoj ateityj ne
gerės.

šiomis dienomis čia atsidarė 
šelpimo skyrius dėl nevedusių. 
Duodama kavos puodukas ir 
šiokie tokie pietus. Sueina vi
sokių tautų žmonės. Randasi ir 
keli lietuviai senberniai, kurie 
gerais laikais nesigailėjo dole
rius eikvoti naminėlei. Dabar

džiaugiasi gavę kavos puodukų.
Lietuvių čir buvo priskaito- 

ma iki 22 šeimynų. Yra ir SLA 
273 kuopa su 21 nariu. Gyven
tojų Hammondc priskaitomit 
iki 75,000. —Vietihis.

So. Omaha, Nebr
Pasekmingas vakaras

“Savas Pas Sava”
— sako biznieriai

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS. Sav. 

4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019

mus

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.' 

Mes parduodam\vyru aprėdąlus pigiai 
JSKAS, Sav. 
alsted St. 
■vard 1162

J. PETRĄ
3312 S. I

Tel. BouJ

V. BAGDONAS
EXPRESSING

Mes perk raustom pigiai
3336 S. Halsted St

T.l. Yirdi 3408
ir Calumet 3399

M

G. BURBA
' Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigibs^kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 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 sviestą 

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899 -

r Metropolitan Wet Wash 
/Laundry Co.

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Chicago je

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939

r J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St. 
Jei. Canal 1678 ir 1679

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus

3700 S. Spaulding Ave<
Tel. Lafayette 2584

f ’" ' "
Lietuvių Viešbutis

W. NEFFAS, Sav.

2435 S. Leavitt St.
. . Tcl. Roosevelt 3352 , .....

VH. ■ arfas, ........

LLP Draugija tuoj po Kalė
dų suvaidino “Piršlybos”. Vai
dintojai savo roles gana gerai 
išpildė. Iš sunkaus darbo dar-, 
bininkų geriau nei negalima 
reikalauti. Matyti, kad jie visi 
su pasišventimu dirbo.

Be vaidinimo dar buvo šo
kini, dainos ir dcklemacijos po 
vadovyste p-les Beliniutčs. P-lč 
Beliniu te yra profesionale. Ji 
yra puiki pianiste ir smukinin- 
kė, o taip pat valdo gerai ir 
kitus muzikalius instrumentus.

Iš Chicagos buvo atvažiavusi 
mokytoja panelė A. Uvick, kuri 
buvo atvykusi į parengimų. Ji 
yra labai aukštos nuomones 
apie panelės Beliniutės suma
numų ir talentų. žiūrėkime, 
kad kartais neprarastume jos. 
Tai butų didelis nuostolis.

Po vaidinimo buvo šokiai 
prie geros muzikos, šoko visi 
seni ir jauni. Publikos susi
rinko pusėtinai daug. Visi iki 
vėlumos smagiai linksminosi.

Rengėjai turėjo progos įsiti
kinti, kad mes jų vakarus 
mėgstame. Butų todėl pagei-, 
daujama, kad po- Velykų vėl į- 
vyktų panašus vakaras. Mes 
tikrai jį paremsime.

Prie progos reikia rengimo 
komitetui tarti didelį ačiū už 
tokios šaunios pramogos su
rengimą ir paskatinti, kad ir 
ateityj jis nesnaustų.

—Proletaras.

IPoeifle and Atlantic Photo)

Pranas Juozas Otto, Habsbur- 
gas, 19 metų amžiaus vaikesas, 
pretendentas j Vengrijos sostų

Toronto, Ont
Iš Kanados L. J. S-gos 

veikimo

Gruodžio men. 7 d. šv. Agnės 
svetainėje buvo suvaidinta po
ra komedijų — “Teismas” ir 
“šeimynos laimė”. Suvaidinti 
pasisekė gerai. Laike vaidini-, 
mo publika turėjo skanaus juo
ko. Programų paįvairino gita
rų kvartetas, — labai gražiai, 
išpildė keletu dalykėlių, už kų 
iš publikos susilaukė daug ap
lodismentų. Publika programų 
buvo patenkinta. Vėliaus sekė 
šokiai, griežiant šešių dalių or
kestrui. šokiuos daugiausiai 
dalyvauja ateiviai iš Lietuvos, 
tad ne visi lieka patenkinti mu
zika, nes griežia nuolatos vien 
angliškus -šokius.

Ateityj turėtų kreipti domės 
S-gos valdyba, kad muzika pa
tenkintų publikų.

Nors tikinčiųjų puse pakišo 
kojų J. S-gos parengimui (su
rengė skiepe šokius), bet visgi 
publikos atsilankė pusėtinai. 
Nors išlaidos buvo labai dide
lės, bet da atliko keletas dole
rių pelno.

Metinis susirinkimas
Gruodžio men. 28 d. toj par 

čioje svetainėje įvyko metinis 
S-gos susirinkimas. Kaip žino
ma, po skilimo S-gai sunku bu
vo prieiti prie tikros tvarkos, 
bet ačiū darbščiai valdybai jau 
įėjo j tikras vėžes.

Susirinkime buvo svarstoma

pataisyti įstatai, kurie ateinan
čiame susirinkime bus užtvir- 
ti ir įeis galion.

Buvo atsilankę Sūnų ir Duk
terų‘Pašai. Draugijos atstovai, 
kviedami Jaunimo S-gą prisi
jungti prie jos.

Atstovų pasiūlymų S-ga pri
ėmė su ta sųlyga, kad turi pir- 
miaus susitaikinti su antra 
Jaunimo S-ga, kuri jau yra 
mirusi ir du mėn. laiko atgal 
skelbė, kad jau yra prisijungu
si prie paš. dr-jos. Betgi per 
susirinkimų paš. dr-jos, kuomet 
buvo įnešta prijungti J. S-gą, 
tapo atmestas tų narių, ku
riems rupi ugdymas paš. drau
gijos, o ne ermyderių kėlimas.

Tad ir musų Jaunimo S-ga 
pareiškė atstovams, kad visuo
met skaitys paš. draugija kai
po savo artimiausių draugę ir 
pavyzdingiausių organizacija, 
net sutiko pastatyti parengimų 
pelnų skiriant liaudies namui. 
Bet be susitaikymo su senąją 
J. S-ga nenori 'jungtis, nors 
galima sakyti, kad mažas skai
čius S-gos narių nėra nariais 
paš. draugijos.

Be to, prisijungus teks su
tikti svarstant bent klausimus 
su pirmykščiais nariais irgi 
bus didžiausių skandalų politi
nio pobūdžio, kur keletas mask- 
vinių neina svarstyti paš. drau
gijos ai- kitos organizacijos rei
kalų, bet eina išlieti Savo tulžį 
už kito kalnieriaus, kas paš. 
dra ugi j ai nepageidau j ama yra.

Susirinkime buvo nutarta pa
naikinti ■ žodis “Jaunųjų”, kas 
nuo skilimo laikų -skambėjo 
S-gos antgalvy.

Taip pat buvo renkama se
kantiems metams valdyba. Į 
valdybų įėjo šie asmenys: į pir
mininkus J. Raila, prot. sekr. 
V. Marcinkevičius, finansų 
sekr. J. Srugis, iždininkus J. 
Jakubynas ir pirmininko pava
duotojus A. Leimonas.

Valdybon buvo renkami as
menys kaipo patikimi tame 
ftarbe ir ne tam, kad garbę tu
rėtų būti valdybos nariais, bet 
kad ir pasidarbuotų bei išlai
kytų autoritetų Jaunimo S-gos. 
Ačiū senai darbščiai valdybai, 
kuri kovojo ir nešė sunkiau
sius persekiojimus nuo’ visokių 
parazitų. Ji dirbo su pasišven
timu ir privedė S-gą prie tikro 
jos kelio. Už tai reikia tarti 
jai ačiū. Ji bus pavyzdžiu da
bartinei valdybai.

Be to, dėkime visas pastan
gas, kad pritraukti į bendrų 
musų darbų Toronto jaūnuo- 
lius-es, nes J-mo Sąjunga1 yra

“dvasios, kultūros ir švietimo 
r e i k a 1 a ins Ą rgcn t i no j c.”

Minėtas kunigas yra susi* 
trepnijęs ne tik savo stono 
cnatai, bet ir svietiškose1 niar- 
nastyse. O kokis jis. “švietė- 
jas’’, tai apie tai rašo bu v tįsis 
jo globojas čx-kohsulas Jonas 
Skinkis (kuris taipgi preten* 

jdavo, bet Kaune tam reikalui 
lėšų negavo)/ Taigi “Argenti
nos Lietuvių Balse**, artimame 
konsulatui laikrašty ex-koh- 
sulas Skinkis ir drožia apie 
“tėvelį** Jahilionį, pasipikti
nęs Janilionio plepalais, tilpu
siais Kauno vėjo malūne “Pie
ną”. “A. L. Balse” apie ta šar
lataniškų švietėjų, ex-konsulas 
p. Skinkis šitaip rašo:

. “Koks tai ‘korespondentas’ 
kunigo Janilionio pateptas 
‘Dienos’ Nr. 35 (103) rašo: 
kad Argentinos visi laikraš
čiai nieko neverti, tik. esąs la
bai geras 
‘savaitinis* 
pažangiųjų 
mų ne ‘TijuŠams* zakristijo
nams spręsti. Laikraščių turi
nys ir gerumas priklauso1 nuo 
jų leidimo sąlygų. Visi ne
kultūringi, tik labai ‘kultū
ringas’ kunigas Janilionis, dėl
to, kad surinko iš vargstan
čių darbininkų po 5 pešus me
tinio prenumerato ir išleido 
vieną ‘švyturio* nr. už 5 pe
sus. Tą patį “švyturį* lipino 
per keletą menesių ir jau, kad 
sulipino, tai anot to kriožo 
‘ai que aver.’ Pridėta panų su 
vaikais ir iš parnagrafiriio 
vielos žurnaliuko paveiksliu
kų. Tai tik lept skaitytojams 
už penkis pesus po vienų nu
merį. O dabar ‘palauk. šuneli 
kol pastips kumelė*, kur čia 
beleisi laikraštį, ' kad pinigai 
reikalingi gaspadinės parši- 
plukdymui iš Europos.

“Kitam ‘Dienos* nr. tas pats 
‘Tijušas* rašo, kad kunigo Ja
nilionio labai laukianti Ar
gentinos visuomenė. Mes visai 
negirdėjom, kad kas tai jo il
gėtųsi ir lauktų. Jų užtektinai 
yra vietoje. Turbūt ‘Tijušas’ 
išsivaizdina, kad jis su pusan
tros. davatkos ir dat kokiu tai 
senberniu sudaro Argentinos 
lietuvių visuomenę. Be to, 
‘Diena’ rašo, kad Janilionis 
Argentinos lietuvių didelis 
veikėjas. Taip jis . daug ‘nu
veikė’, surašė į kokią tai ne
va draugiją iš kitų draugijų 
paviliojęs dangaus' loskomis 
keletą fanatikų ir išviliojęs 
po 5 pesus prenumdratai ir 
po 3 pesus šėpai, švyturio’ 
išleido po vieną numerį ir iš
vyko vėl kur tai ‘organizuoti*. 
Sako suorganizuosiąs visiems 
lietuviams kliubų. Tik kažin 
kiek tų lietuvių tą kliubą lan
kys. Turbūt Janilionis, jo gas-

grthizncinio darbo istorij 
fis. As. 
lD-Nli-30 Lietuvių

jaunimo organizacija.
Prot. Sekr. V. M.

kunigo Janilionio
‘Švyturys*. Apie

laikraščių gcru-

Galbūt JŪSŲ 
Viduriuose Yra 

Nuodų!
IŠEIKITE rytoj ryte su nauju 
gyVumu h* žvalumu, kokis pa
einu nuo / švarių žarnų. Syrup 
Pepsin — daktaro receptas dėl 
vidurių — pagelbės jums tai 
padaryti, šis - junginys šviežių 
liuosUojančių /žolių, gryno pep
sino ir kitų grynų priedelių iš
valys jūsų vidurius pilniausia 
— be gnaibimo, sirgdinimo ar 
nesmagumo.

Susirinkę sistemoje nuodai 
sudaro rūgstančias atmatas vi
duriuose, pagimdo tą kurtumo, 
galvos skaudėjimo, išpūtimo, 
aitrumo jautimą; padengia lie
žuvį ; sugadina kvapą; atima 
energiją, stiprumą ir nervų jė
gą. Biskutis Dr. CaldwėlFs Sy
rup Pepsin pašalins’ panašius 
nesmagumus švelniai, nekenks
mingai, skubiai. Skirtumas, ko
kį jus jausite ant rytojaus, pa
rodys jums jo vertę.

Dr. Caldwell studijavo vidu
rių pakrikimus per keturias 
dešimt septynius metus, šis il
gas patyrimas leido priruošt re
ceptą tokį, kokio vyrai, mote
rys, sęni žmonės'ir vaikai rei
kalauja paakstinti vidurius pa
tiems pasigelbęti. Jis yra na
tūralia; švelnus, pilno veiklu
mo it jo malonus skonis kiek
vienam patinka, štai kodėl “Dr. 
Calchveil’s Syrup Pepsin”, kaip 
jis -yra vadinamas, yra popu- 
liariškiausias aptiekose parda
vinėjamas liuosuotojaš.

I~ ■ <,' iMii. >1 ■■ ..   .................      — ■

Dr. VV. B. CaldvvelCs

SVRIIP PEPSIN
A Doctofs Family Laxalive .

i . ..........         -T-------

Dykai dėl Asthma 
Žiemos Laiku

Pastebėtina., metodas,., kuris atėjo nagelbon 
dusulingiems — Parsisiųsdinkit Šiandie 

nemokamą bandymą.

pa-“Lietuvos visuomene 
skaičius ‘Dienų* gali įsivaiz
duoti, kad mes Argentiniečiai 
ir ešame tokiais asilais, kurie 
kimbame į/skvernus pirmam 
pakliuvusiam kunigui. Argen
tinos lietuviai pažangus ir 
moka patys, be kunigų malo
nės organizuotis, y Jenilionis 
nieko gero ^nesuorganizavo, 
bet įnešė nesantaikų lietuvių 
tarpan.”

Sakoma, kad “varnas var
nui akies nekerta,’* bet kuo
met varžomasi už numestų 
nuo puotaujančio stalo kaulų, 
tai
vienas antram šmakšt ir greb- 
štelįa... ?.

Argentinos * lietuviai juokia
si, kad Kauno ponai tik tiek 
apie Argentinos lietuvių rei
kalus išmano, kad švietimo ir 
kultūros darbui lėšas pavedė 
pasileidusiam kunigui!

Tai dar vienas skaudus

JeiRii jųn kenčiate nuo tų baisiu Asthma 
(dusulio) .atakų, kada būna Salta ir Slapia* 
jeigu jus užtrokState ir negalite atgauti 
kvapo, būtinai tuojaus pasiųskite i Frontler 
Asthma Co. dėl nemokamo iSbandymo šio 
pastebėtino metodo. Nežiūrint kur jus gy
venat ir ar jus pasitiklt kokiais nors vais
tais pasaulyje, parsisiųsdinki! Sį nemokamą 
iSbandymą. Jeigu jus kenčiate visą amžių 
ir viską ka tik Žinojot išbandyt be pagelbos; 
net jeigu jus esate visiškai nusiminę, nenu- 
stokit vilties, bet parsisiųsdinkit šiandien Sį 
nemokamą' bandymą.

Tai /ra būdas sužinoti ką progresas gali 
dėl jiis padaryti .nežiūrint jūsų visų pereitų 
nuslv/lltnų jums ieškant pasiliuosavimo nuo 
Asthma. Todėl parsisiųsdinkit Si nemokamą 
bandymą. Padarykit tai dabar, šis garsini
mas skelbiamas, kad kiekvienas kenčiantis 
galėtų pasinaudoti Šiuo progresyviu metodu 
ir pirmiausia dykai išbandytų gydymą, ku
ris yra žinomas tūkstančiams, kaipo didžiau
sia palaima, kokios jie susilaukė savo gy
venime. Prisiųskit kuponą šiandie. Ne
laukto.

DYKAI BANDYMO KUPONAS 
FftONTIER ASTHMA CO.
510-K Frontier Bldg„ 462 Niagara St. 
Buffalo. N. Y.

Prlsiųskit dykai Išbandymui jūsų 
•> , metodą, adresu:

pretendentai “netyčia”

O, tas skausmas!
Skausmas, nežiūrint iš kur jis 

paeitų, ar tai busų Reumatizmas, 
skausmas nugaroje, patrūkimas, skau
dančios raumenys, yra greitai paša-

fluomeninio gyvenimo
linamas su

DAINOS
♦

Iš BADU) STOTIES WHEC, 1420 KILOCYCLES 
SAUSIO 8-TĄ KETVERGE, PRADŽIA KAIP IR 
VISADOS NUO 7-TOS VALANDOS VAKARO

Badio Artistų Koncertas ir'Balius, Sausio 25-tą dieną, 
Ashland Boulevard Auditorijoj.

PO

/

NAUJŲ METŲ—NAUJI RADIOS IR NAUJOS ŽEMOS KAINOS

Majestic Radio v 
už . .... . ......

Zcnith Radio 
už ........ ....

Bosch Radio 
už .. .

General Motors, Day Fan 
už ...... ....

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

NAUJOS STROMBERG-CARLSON RADIOS.

Naujas Baby Grand radio $36.00

$49.00
$59.00
$79.00
$79.00
$89.00

Jos.F.Budrik,1™
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard’4705

Apdrauda
nuo

Nelaimingi! Atsitikimų
Naujienos padarė sutartį su atsakomin- 

ga apdraudos kompanija ir gali apdrausti 
vyrus ir moteris, tarp 16 ir 70 metų amžiaus. • 
Nėra gydytojo egzaminavimo.

Apdrauda išdalyta į 6 skyrius. Mokes- 
tys metams,

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

gaus gyvastį nuo $1000.00 iki $5000.00. Taip
gi duoda ligoje pašelpų nuo $7.50 iki $40.00 
savaitėje per 26 savaites.

Del platesnių informacijų kreipkitės i

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
W nosyje, burnoji 

ir gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas. išnaikinti pe
rus, neprileisti . ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

Kultūros Reikalų 
Atbalsiai

(Laiškas iš Argentinos)
Kauniškis “Lietuvos Aidas” 

jdėjo abrozą įr “interview” su 
klebonu Janilioniu, kuris iŠ 
Lietuvos valdžios išgavo lėšų

PASIDARYK DAUGIAU PINIGU 
Didis reikalavimas siuvimo operatorkų 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 i savaitę. 
Lengvas, malonus dar- l&T 
bas. Mes galime pri- 
rengti operatorkos vie- Fi
tai j s trumpą laiką. 
Dienomis ar vakarais. 
Maža kaina. 

mAster sewing machine 
. G* (90 N. State Su

savaitę.

OPERATING SCHOOL 
lOth floor 
sifili iitfti 5iY>W

“RYKŠTE SKAUSMUI”
ši garsi gyduolė naikino skaus

mus per metų metus ir JŪSŲ skaus
mas išnyks tuojaus, kaip ją pavarto
site.

Kaina 50c. Pardavinėjama visur.

John Novak Co. •
Chicago. Illinois

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 5—

Tcl. Kcdzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.
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Užsisakymo kalnas
Chicagoje -— paštą

Metams ................................. .
Pusei metų ....___ .............
Trims .. mėnesiams ........ . ......
Dviem mėnesiams ...............
Vienam mėnesiai .......4........

Chicagoj pet išnešiotojas:
Viena kopija -----

'Savaitei  _______  18c
Mėnesiai _____ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

■ V
r ; ’ v ii*

Penktadienis, sausio 9, 1931

/

Naujienos eina kasdien, išskiriant sek
madienius. Leidžia “Naujienų” Bendro
vė. 1739 So. Halsted St.» Chicago. 11L 
Telefonas Roosevelt 8500.

... $8.00

.... 4.00

.... 2.00
.... 1.50
.............75

Orderiu kana sa ažsakyma. 
■ ......................................... i --------

Metams ......................... ______  $7.00
Pašei metq ............. . ...... ..............  3.50
T rims mėnesiams ........ ................. 1.75
Dviem mėnesiams ........ ................ 1.25
Vienam mėnesini _____ ______j.______  .75

Lietuvon ir kitur ažsienioose 
(Atpiginta)

Metams —______________  „ SR.OO
Pusei metų ...............M 4.00
Trims mėnesiams ........
Pinigas reikia siųsti

________ 2.50
pašto Money

PRAMONĖS ATGIJIMAS

Per keletą paskutinių dienų pradėjo rodytis spau
doje pranešimai, kad dirbtuvės įvairiuose" Amerikos 
miestuose priima atgal tūkstančius darbininkų, kurie 
per mėnesį laiko arba daugiau buvo atleisti iš darbo. 
Tai sukėlė optimizmo ūpą taip biznieriuose, kaip ir 
darbininkuose. , ' ■

Butų klaida tečiaus manyti, kad tas darbų pagerė
jimas reiškia, jogei biznio depresija jau pasibaigė. Tai 
yra daugiausia ne kas kita, kaip tik bižnio atgijimas 
po tarpšvenčio pertraukos. Nuo Kalėdų iki Naujų me
tų, kaip žinoma, biznis visuomet sumažėja. Be to, apie 
metų pabaigą dirbtuvės peržiūri savo inventorių ir da
ro planus ateinantiems metams. Tuo budu apie tą laiką 
biznis apsistoja, kad ir gerais laikais.

Dabar jisai ėmė atgyti ir grįžti į tą stovį, kuriame 
jisai buvo prieš šventes. Klausimas, ar tas atgijimas 
eis ir toliaus?

‘ Apie tai žmonių'nuomonės šiandie ne vienodos. 
Vieni mano, kad depresija dar tęsis bent per šią žiemą 
ir pavasarį. Matyt, kad šitokios nuomonės laikosi ir 
Washingtonas, kadangi dabar jisai rengiasi daryti ant
rą bedarbių surašinėjimą, būtent, didmiesčiuose.’

Antra vertus, yra nuomonių labai pesimistiškų, t. 
y. kad blogi laikai dar nepraeisią mažiausia per ištisus 
šiuos metus; ir, iš kitos pusės,' yra labai optimistiškų 
nuomonių, sulig kuriomis krizis jau dabar visai baigią- 
sis ir greitai vėl busianti “prosperity”. Sunku pasakyti, 
kuri iš šitų nuomonių yra teisingesnė, bet atrodo, kad 
blogiausioji krizio dalis jau yra vistiėk praėjusi arba 
netrukus praeis. .

Apie keturioliką mėnesių gamyba^ Amerikoje ėjo 
labai lėtai. Nors per tą laiką ir pirkimas buvo mažes
nis, negu prieš tai, bet didelė dauguma žmonių visgi 
.gyveno ne taip jau labai prastai. Todėl šiuo laiku pre- 

z kių perviršio rinkoje nėra (išimant kviečius ir kai ku
riuos kitus produktus). Šituo atžvilgiu dabartinis mo
mentas visai skiriasi nuo to laiko, kai prasidėjo krizis. 
Tuomet rinka buvo užversta prekėmis. Visame kame 
'buvo perviršis.

Gerovės grįžimą šiandie trukdo daugiausia tai, kad 
per nedarbo laiką sumažėjo daugelio žmonių taupiniai. 
Kad ir kuris dabar jau gauna darbą, bet jisai negali 
susyk išsitiesti. Ims laiko iki žmonių perkamoji pajėga- 
bus atsteigta. Todėl negalima tikėtis, kad dalykai biz
nyje pagerėtų staigiai. Bet visgi yra pamato laukti, 
kad jie eis tolyn ne blogyn, bet geryn.

Vienas juokdarys pereituosius metus pavadino 
°Nineteen hundred dirty”. Reikia manyti, kad šie me
tai jau nebus “Nineteen hundred dirty-one”.

maža šalis, kaip Lietuva, negali pasaulyje būti. Ji turi’ 
prie, ko nors “glaustis”. Jeigu ji galutinai nutrauktų 
ryšius su Vakarų Europa, tai ji; kad ir nenorėdama, 
atsidurtų sąjungoje su Rytų Europa^ ir Azija. Ar tai 
nebūtų pragaištis jos- ateičiai ? *

Lietuvos valclžia, pirm^ negu daryti tą žinksnį, tu
rėtų pažiūrėti, ar ne ji pati dalinai kalta, kad Lietuva 
paliko be draugų pasaulyje.

" - •---- -—r -........ .. .........................

V. M. Doroševičius Vertė J. Pabarška

Tragedija Išvirkščiai
-i-O kaip puiku,, kaip malonu, 

kad Othello pasmaugė Desde- 
moiią!

Aš nustebęs pažvelgiau 
į šalimais sėdinčią gražią mote-

..■/ui' „>

pavyzd., mažų Edisoną, kuris 
dabar laikomas didžiausiu mu
sų laikų išradėju, labai sudo
mino telegrafas. Jis buvo gir-

Wigkbše '*TstaTgoąė^ ^išauklėti
(Vaikai monarchistų reikalus ir 

kma>! tai . iįjfes demokra- 
;&r. būdami ir demokratiniu 
iudw4.r.išftuklėję vaikna ^musų. dėįęs, kad svarbiausios itelegra- 
abdaringosė priegfaiidoŠie Ir' f o sudėtinės dalys yra viela ir

sutinku. Aš paskiria tave vyV 
resniuoju (leitenantu !

Kassi0. širdingai ačiū ! - La4 
bą .naktį, madame Dezdemona j 
Labą (nak*tį, ponas OtheJlO. .(^ū 
na link durų). - V j

Othello. (SulStko jį) tas, 
kas čia atsitiko tarpe musų- j t

Kasai0. (Pakeldamas ranką.) 
Prisie-kių!

> Othello. Ir aplo&smentas ? į
Kasskh. (Mušdamas-ųaįfl jį j 

krutinę) Kapas! (Išeiną^ Už* 
danga. v, j'

Nelabasis kur imtų, mano 
gražioji kaimynka turėjo tiesą 
sakydama, kad pats gęruma| 
tragedijose — tai tas., kad hero
jai laiku miršta!

- Moterims kartais ateina j 
galvą labai protingos mintys.!

' -

tnėkyklose,7 turėsime M&mokra- 
jijbš apgynėjus, bet pirma viso 
ko1 turime <Susiofganizuotf ir 
pastatyti priėglaridris' - 'ir mo- 
’kyk'ias. Gerb?1 J. Add U 
nori ko tai ^Irtttfrini

elektros srovė. Tad jis su savo 
draugu, gyvenusiu kitoj gatvės 
pusėj, nutarė nutiesti per gat
vę telegrafo laidus ir pamėgin
ta telegrafuoti. ' Vielos .gabalą 
jauni telegrafistai rado greitai 
kažkur kiemo sąšlavyne. Bet 
elektros energijos šaltinis ne 
taip lenga buvo rasti. Galų gale 
Edisonas atsiminė, kad elektra 
galima gauti, braukiant su ran
ka juodam katinui prie vilnas. 
Reiškia, juodas katinas yra ne
išsemiamas elektros energijos 
šaltinis. O čia, lyg tyčia, kai
mynų katinas toks didelis ir 
juodas! Draugai nusprendžia 
katiną pavogti. Prisivilioja jį 
duonos gabalėliais, sučiumpa ir 
iškilmingai nusineša brangų 
grobį prie telegrafo laido, čia 
vienas laiko katiną ir prikiša 
prie jo kailio vielos galą, o ant
ras ima braukyti katino kailį 
prieš vilną. Tokia operacija 
katinui nepatiko. Jis suprunkš
tė, užvežė nagais vienam ir 
antram telegrafistui per veidą 
ir paspruko;. Bandymo rezul- 
<tate abu telegrafo mėgėjai 
verkdami parbėgo namo su su
draskytais veidais...

Tikras kalbų vunderkindas 
Buvo franouzas Pilypas Bara- 
tier, pastoriaus sūnūs. Būda
mas trijų metų, jis jau mokė
jo lotyniškai ir gražiai skaitė 
ir rašė. Penkerių metų jis ge
rai kalbėjo vokiškai, angliškai 
ir itališkai. Eidamas devintus 
metus pradėjo mokytis hebra- 
iškai ir graikiškai. Vienuoli
kos metų jis stebino profeso
rius savo žiniomis. Trylikos 
metų jis parašė teologišką vei
kalą, už kurį gavo magistro 
Taipspį. Kas iš jo toliau butų 
išėję, negalima pasakyti, nes 16 
metų jis jau numirė. XVIII a. 
gyveno vunderkindas mergaitė 
Marija Taus, gydytojo dukatų.

1

' ir iš karto 
nori ko tAi' 7kblttiringeshio už 
labdarybę. .Norėti galima ir ge
gužės pįeno, ar dangaus migdo- 
lų/jhęt tąį įt'Mš svajonė. Ma
no sumanyme pagrindu yra 
centras, su samdytais darbi
ninkais, stenografais ir t. t. Vi-' 
sos draugystės, kliubai, susi- • • - I / \ *
vienijimai ir dar kitokios drau
gijos, pašalpą nariams teikian
čios, privalėtų visos prie cent
ro rišties. Visų draugijų koo
peracija ir seimų nutarimais 
labdarybės eiga butų tvarko
ma. Jei turėsime sumanių lab
darių, tai musų labdarybė ne
bus menkesnė už žydų ar ang
lų labdarybės, 
gražiai šluoja” 
labdarybė gali būti geriausia 
pasaulyje. ^TylkMis,

vienas baltas, kaip sniegas! Ir 
aš galėjau įsimylėti į tą juody- 
lą, tą batą, tą kamįnkretį! Tė
tušis buvo .teisingas, kada šakė, 
kad tu mane apnuodijai, .nugir
dei. ,Ir už tą viską—Įkoks gi at
lyginimas? Juodas nedėkingu
mas!!! Bet kągi daugiau ir ga
li tikėtis nuo negro!

Othello. Madame Othello, tu 
•užsimiršti! Aš ne negras, aš 
mauras! ..

Desdemona. Visiiek, tu suo
dis! ir dėl tų tai suodžių aš vis
ką paaukavau! Jam paaukavau 
jaunystę, gražumą, vietą pasau
lyj, gimines, dėl jo mečiau pui
kią, linksmą Veneciją ir turiu 
karsoti ant kokios7tai' salos! Iš
mainyti vietą pasaulyj ant vie
tos /viduryj jūrių!

Othello. Bet tu neprivalai už
miršti, 'kad, ačiū man, tu dabar 
gubernatoriehė.

Desdemona. Didelė garbė! 
Kada aš galėjau būti madame 
Rederigo, Venecijos didžiūnė ’ 
Meldžiu man tuojau pasakyti, 
kur tu buvai ? (Eidamas artyn) 
Kur tu buvai?

Otelio (šluosto .skepetąite 
prakaitą) Mamyte, ąšv.

Desdemona. Skepetaitė, kieno 
skepetaitė?! Kieno, aš tavęs 
klausiu, skepetaitė?! 'Skepetaitė 
su moteriška žymia? Kieno ske
petaitė?

Othello. (Visai sumišęs) Ma
myte.. \

Desdemona. O k-r-raujo man, 
k-r-r-aujo! , Aš jį už kančias 
pamylėjau, o jis mane apgaudi-. 
lieja,.. Skepetaitė! Kieno ske
petaitė? “ ’ ■ •

Othello. Mam..
* Desdemona. Tai šia tau ! (už

simojus taip smąririai kerta jam 
per veidą, kadram iš nosies pa
sirodo kraujas, net iš šėpos pa
sigirsta “oi”)

Othello. ^prieina prie šėpos) 
Ą, Čia kažkas suriko!
Desdemonh. Neatidaryk šėpos, 

du^suvelsi mano drabužius!1
Othello. Ne gerbiamoji me

luoji. Pas ttavę, teisybe, ‘^rėkian
ti” drabužiai! Tu myli puoštis! 
Bet visgi drabužiai negali -rėkti 
“oi”'! (Atidaro šėpa iš ten išei
na Kassio) x

Othello. .Kassio?!
Kasšiė;>4(Ka Aei visliai) Taip,1 

jūsų malonybė!
Othelloi*^ia, ir takiu laiku! 

Tai? Reiškia, 'togo teisybę sakė!., 
•aš, juodasJkva!ilys, -jjam netikė
jau. Meldžiu man prisakyti, ger- 
birimasis, ’kriip ta atsiradai brik- 
ties laikų sopoje mano pačios?

Kassio. Aš atėjau pas tamstą 
su reikalu!..

Othello. Naktį su reikalu!..
Kassio. -Su neatidėliojamu rei- 

i kalu! juk tamsta užsiėmi reika
lais naktimis? Tamsta vos‘tik- 

' pats rinkei.
Desdemona. Taip, pats tik da-

j bar -sakei’!
OthėHo. O ta jali ir nugirdai^ 
Kassio. Netikėtai, Aš .atėjau* 

su reikalu ir nusprendžiau tams-, 
tos palaukti. O ikad tamsta ne-| 
pamanytum ‘ką »riors blogo, ra-, 

! dęs mane čia, pasišlėpiau'ą šėpą.!
Othdlio. Ijm..Jlr tu,raiškią \vis.- 

Jką giijdėjaiį? < ’ > 1;
Kassibt Vašką...'
Othello. ir... ir; apJoftismeiitą?- 
^Kassio. ftr .aplodismėntą !
DthelloL Hm... Kaip/tai ne-į 

gerai slapstytis svetimose šępo-j 
se. Bet, pasakyk, koksgi yra tas 
ttavo ^ęatidęliojamas reikalas.-? M

&assio'.. 'Aš 'norėjau tamstos 
įprašyti > vietos vyresniojo liete| 
nantų!, . »'* < /i i

Othello... Jlm... taip... štai 
įkas... Ir tas neatidėjięjama?
f Kissio. Taip.Aš norėčiau . jau 
pabusti vyresniuoju leitenantu

bihlOl". -Gerąi.r Rtbusk!.. Aš

Skaitytojų Balsai

Labdarybė

•F

(Diskusijomš) 
(Tylinčio atsakymas gerb.

‘Nauja šluota 
Tai ir musų

“Labdarybe mums atrodė 
kaipo 'žeminanti įstaiga” pir
mame paragrafe, savo rašto 
išsireiškė gerb. J. A-la. “Aš gi 
sakysiu, labai gaila, kad Ame
rikos lietuviai iki šiol savuš 
našlaičius nr staigion nelai
mėn patekusius savus vien
genčius atiduodavo airių, ce
chų, ar amerikonų prieglau- 
dosua, o lietuvių labdarybė 
susidėdavo iš rinkimo aukų, 
kad lavoną su mišiomis “žmo
niškai” palaidoti. Toki, kuni
go ar kjeno <k;ft° paskatinti 
aukų rinkėjai išmesdavo visą 
lietuvišką labdarybę. Tauto
je yra vadai ir pasekėjai. Taip 
yra, buvo ir bus. Ne visi tau
tos nariai genijais, ar su įgim
ta inicijativą jižgeina. Iš tij 
vadinkime “Dievo pamylėtų”; 
ar pasturlakų, didelė dalis tu
ri būti it maži vaikai per am? 
žiu prižiūrimi, kad patys sau 
blogai nedarytų. Taip ,yrą 
visose tautose, jtaip yra ir lie
tuvių tarpe. Pasakyk, kad 
labdarybės nereikia, arba neJ 
reikės, gali tiktai tas, kuris 
vadovaujamoje vietoje neda-į 
lyvavo, ar plačiosios visuoine-i 
nes reikalais niekad nesirupi-j 
no. Juk kasdien atsitikimai; 
įvyksta, kur be labdaringo’ 
darbo neapsieinama. Gimi
nės, ar draugai tą labdaringą 
darbą atlieka. Sakyti, -kad 
labdarybė ką nors žemina, 
mažiausiai kalbant reiškia 
labdarybės nesupratimą.

1 ' •

Ki toj e vietoj e . gerb. . J. .A-U 
rašo: “...labdarybės Anglijoj 
iškėlė ant tiek savo “aš”, kad 
da ir šiandie jie ąave skaito 
.aukščiau už visas kitas pasau
lio tautas”. Ąpot .šių auto
riaus žodžių,. Jiętuyiam lęip'ta 
su ainiais susjlygiųti nei ąe- 
bandjftį. Man rodosi, kad pa
ti prigi^ntis silpnus -žmones 
pašįdidžiavfmu kutena . Gerą 
darbą padarę visi, daugi&u ar 
mažiau, .didžiuojasi. Aš lab
darybei «kyriu platesnį reg- 
•ratį, šnegu gerb. * J. A4a. Jo 
manymu, -tai ^labdarybė 'baigia
si su parklupusio draugo, kar
tu ėjusio, .prikėlimu. Aš kalbų 
i^pie ^labdarybę; žinoma, laiki
ną ir kolitu Uokdjb kuri visai 
itautaii ^gerovę (lemia, ir Vien
kart, Ubdarybės <vadų ‘nepralo- 
foina, ?bėt nauda tsenka pilie
čiams; tautos nariams, ir pir
mučiausiai pavargėliams. 'Rei
kalams atsiradus ar -įstaiga ’tu- 
'ri įsikurti tų reiklių aprupini- 
jjųui. Jeigu iries patys mėstėig- 
-Sime 'aavo •iriidatyva tokių ijs- 
itaigų, kdkių 7 mums patiems 
neikia, bet Iš šiokios arrtckiQS 
valdžios reikalausime; kad Me
džią pagamintų, tai tokie pilie
čiai susilaukia vergijos ir dik
tatūros. s

•Kad Anojoje dąbdąi^bėlhu- 
vo piliečiu raukome, o ne kara
liaus, tai faktas. Kad nūn ka
ralius ayba valdžia jas .globoja, 
tai reiškia, kad jos (labdarin
gos jstaigo^) yra jėga, -ant kų- 
trjos, karalius remiasj. “Kur ^u- 
^vą įidlnų ten ^r rięjja”. Jeigu ka-

Klaidos atitaisymas
■ 'iron.i ♦

“Naujienų” No. 4, antradie
nio, gruodžio 16 d., 1981 laido
je, “Del Lenko Balso” sraips- 
nyje, išspausdinta: “Vilnijos 
lietusių atidavimo reikale” tu- 
rėoj būti ATVADAVIMO, o ne 
atidavimo.

žiūrėkite
307, Gr. 31, 1930.

“Naujienų” No.

ĮVAIRENYBĖS
Vunderkindai

“Vunderkind” yra vokiškas 
.žodis. zJis reiškia lietuviškai 
“nuostabų, stebuklingą vaiką”. 
Vunderkindu vadinamas vaikas, 
kurs dar visai mažas būdamas, 
jau pasižymi nepaprastais ga
bumais, pralenkdamas net su
augusius; Tokių nuostabių vai-] 
kų gyvenime pasitaiko, nors ir 
labai retai. Jų greito subren-' 
dimo paslapties mokslininkams' 
lig šiol susekti nepavyko. Kai! 
kurie iš vunderkindų miršta 
jaunystėj, nesulaukdami kiek 
ilgesnio amžiaus. Kiti išauga 
ir virsta genistliškais- ar talen- 
ringais žmonėmis. O yra ir ta
ikių .vunderkindų, kurie maži 
būdami stebino visus savo ga
bumais, o suaugę nieku nesi
skyrė nuo (pąpras.tų žinomų. Jų 
gabumai virsdavo normaliais.

Bendrai reikia pasakyti, &ad 
beveik visi įžymus žmones jau 
pasireiškč savo gabumais, bū
dami vaikais. .“Taip antai* 
•nialįškas vokiečių matematikas 
iGausas jau lankydamas pra
džios imdkyklą parodė pepapras- 
’tus ^matematiškus gabumus. 
tBudamąs 17 mėtų jis išspren
dė lig tol neišsprendžiamą geo- 
ohetrijos (problemą, būtent, jro- 
-dę, kad į apskritumą galima į-į 
rašyti taisyklingąjį jseptymoli-, 
tkėriipį." -Garsus -kompozitoriusf 
Aoperias, turėdamas <9 metus,; 
įįau riešai koncertavo Varšu
voj, musų * imperatoriui Alek-( 
•Sandrui tt klausant. (Caras ga- 
bimn atikui’ padovanojo brangų 
žiedą. Kompozitorius .Mocartas, 
ketvertų, aaety vataę, grieže 
savo ‘tėvo vedamajam orkestre 
vaikišku ‘smuiku. Bet, iš ‘ki
ltos pusės, (pavyzdžiui, garsiau- 
sias^a^glų matematikas. Niuto- 
nas/vaikas (būdamas, jokiais 
gabumais nepasižymėjo. Jis bu
vo, laikomas' žęmiau vidutiniško 
tipo vaiku. Taip pat nieku ue- 
4dskjwė aš savo tarpo, maži bu
riami, 4r riaug vėliau pagarsė
jusių ^rašytojų dr •maksUmnkų. 
Kai kurie ^ęniališki žmonės 
jaunystėj, riar -nežinodami savo 
tikro •įašaukiincį t dąug 
Wgt>, kol galų galę .atatikda- 
^5 savo gaburhų‘sritį. Kiti;ine- 
gavę pagrindiniu ' mokslo žųrių, 
turėjo iPato anokyfe uždar- 
Uįąudanri^aų duonos ’hąsnį, ITo-. 
kįąis ^atyejais noapsįeidavo ir! 
be juokingų" nuotykių., štai, k'C. i . ' « • . ‘ r t

Į Devynerių^metų ji^rm Jotaišr 
kai fnoksliškuš veikalus. Vie
nuolikos metų ji pradėjo studi
juoti apktomij^ ,ir tuojau savo 
žiniomis stebino tų laikų gy
dytojus. šešiolikos metų ji 
laikė paskaitas mokslo draugi
jose. 18 metų ji numirė džiova. 
Skaičiavimo vunderkindas įbuvcr 
Frankas, kurs šešerių metų 
•vaikas rodydavosi -cirkuose ir 
’bakare, stebindamas visus ne
įprastai gabumais skaičiuoti 
minty. Tačiau šuaugęs jis to 
gabumo neteko. Anglas šat- 
»ertonas, dešjmticš metų vaikas, 
rašė poemas, bet,pasisekimo
^neturėjo. Jis todėl ;Upųsjžudė. 
.Nevykusiu vunderkindą Veikia/ 
laikyti ir pagarsėjusį kino Ar
tistą Džekį Koganą, ‘kurs ma
išas būdamas parodė didelius 
•vaidybinius gabumtis, bet da
bar, jau paaugęs, jokiu artisti
niu talentu nepasižymi. Ir Lie
tuvoj yra buvę nemaža vun
derkindų.. “T.”

—Ką—ą—ą ?!
•r—Aš randu nepaprastai puiku 

ir. iškilminga, kad yiskas pasi
baigė taip laimingai.

—Lai—min—gai?!
—Laimingiau ir būt negalėjo. 

Tragedijose visas laimingumas 
ir yra tame, įad herojai penk
tame akte miršta. Dievas žino, 
į ką pavirstų jų šeimyniškas 
gyvenimas, jeigu to neatsitiktų! 
Gyvenime viskas, kas ne trage
dija —komedija! Vidurio nėfa, 
ir vietoj išaukštintos tragedi
jos, mes turėtumėm, gal būt, pa
čią paprasčiausia komediją...

Trauk velniai kokia mintis! 
Aplamai pasekmingos mintys 
gimsta tik pas moteris.

Darodymas čia pat.
Moterims atėjo pasekmingiau- 
sia mintis pasaulyj: tekėti už 
vyro. Tuo tarpti kaip vyrams 
priklauso pati nepasekmingįau- 
sia: skandintis. Vienok žodžiai 
gražiosios kaimynkos neduoda 
man ramumo! Ką, jeigu su Q|- 
hello neatsitiktų tragedijas ir 
viskas pasibaigtų “laimingai”?!

oAiello. .
lago nemelavo. Othello ne

pasmaugė Desdemonos, tai reiš
kia ir nepasipjovė. Jis ramiai 
gubernatoriau j a ant Krito salos. 
Desdemona, kaipo gubernalorie- 
nė, rengia “pares”.

V 'AKTAS
■ Scena perstato t Desdemonos 
miegamąjį kambarį. Naktis. Ot
hello įeina ant pirštų galų dr 
gesina žvakę. Jis stengias būt 
riepatėmytu. žinoma,' kad juodo 
mauro tamsoje’ įžiūrėti negali
ma. Othello nusiima kardą ir 
kitką lipa kopėčiomis , į lovą, 
bet užkliudo Desdemoną. * ?

Desdemona. (Pašoksta tar
tum pabudus.) AKas čia? ;‘

.Othello. .(Tyliai) Tąi aš, du- 
šytė! Aš! Tavo Othellukas! 
Desdemona. Uždek žvakę! Tam
soje nematyt tavo juodo veido. 
Aš turiu su tavim pakalbėti!

Othello; Bet’ dušyte..
Desdemona. Nekalbėk! Uždek 

-žvakę, sakau tau! '
Othello. Meldžiu dušytė! Be 

reikalo tu tik pyksti! Tąs ne
tinka dėl tavo veido spalvos.

Desdemona. Dar jis čia drįsta 
'kalbėti apie mano veido spalvą1’; 
Pasižiūrėtum tu j save kokios! 
spalvos tavo veidas Į kaip ką tik 
nušveistas batas! ’

.Othello ((Truputį įsižeidęs) i 
Bet, (dušyte, tu. turėjai akis, ka
da iiž mane tekėjai.

Desdemona. Mes visos aklos.' 
kol mergaitės. Mes praregiam,; 
kada ištekam už vyro. Apgailė-* 
tina, kad tas mums taip Jaran i 
įgiai atseinaM. JKur tu taip ib* 
|gai buvai? Meldžiu atsakyti!

Othelo. Bet, .Ausyte, tu nepri- 
ivalai užmi'i'šrtiį, ’kad aš visgi esą 
^gubernatorium. į^eikųlai..
į Desdemona. Wk^kit, koks; 
inuoširdus 'tarnautojas. Gųber-į 
inatoniški reikalai naktimis.: Aš 
gnaaiau, girtuokliavai kur įdram ;

nu, aei KienKaių politiKavimę jgyatęj krikiy nors..u , 
Lietuvai dar teks netolimoji: Othello. Bet, dušyte.. -

Iteadem<taa. Telėki įtu.^mas 1 
Įtu bktam tu juodas žmogus! ;

Bėsdemuna. Ta^P, tų‘! Nesiru>

Žystes;! Aš žinau,kaip tu meili-į 
Uais 'prie madame lago! Mari 
(lago viską* pasakydavo.!

LIETUVOS NEPASITENKINIMAS TAUTŲ 
SĄJUNGA

Iš Kauno atėjo žinia, kad Lietuvos vyriausybė 
svarsto klausimą, ar nebūtų geriau Lietuvai pasitraukti 
iš Tautų Sąjungos.

Mažiau kaip už dviejų savaičių laiko Genevoje pra
sidės Tautų Sąjungos suvažiavimas, ir tenai vienas 
svarbiausiųjų dienotvarkės klausimų bus Vokietijos 
skundas prieš Lietuvą dėl “vokiečių persekiojimo” Klai
pėdoje. Užsienių reikalų miništeris Žaupius mano, kad 
šį kartą Lietuvai teks ir vėl pralaimėti, kaip kad ji jau 
yra daugelį kartų pralaimėjusi panašiuose tarptauti
niuose suvažiavimuose. /

eneva peremė lenkų pusg ginče <del Vilniaus. Ji 
veikiausia dabar pritars vokiečiams Klaipėdos klausi-'

Lietuvos vyriausybė, be to, šiuo laiku turi smarku 
susikirtimą ir sil Vatikanu, dėl klerikalų politikavimo 
Lietuvoje. Kad kokios, 1.
ateityje eiti į Genevą teisintis ir dėl papos kaltinimų, 
kad ji laužanti konkordatą. Tuo gi ts^u draugų, ku- : . ^^9
rie Lietuvą užtartų, .ji šiandie, galima sakyt, neturi. ,;tW! ^Nj^iru^

Taigi yra visai suprantamas Kauno palinkimas nugink, aš &iwtu -too nįek- 
įraukti su Tautų Sąjunga iyšius. Suprantamas ir y ’ 
tas užuojautos. Bet kažin ar Lietuva ką laimėtų, pada* 
riusi tokį žinksnį? *

Pasitraukimas' iš .į
visišką Lietuvos izoliaciją, bet da ir daugiau,; reikštu 
jos patekimą sovietų Rusijos įtakon. Vienui viena,tokią

v

JŪSŲ PATOGUMUI

^AUJJENOS” ' TVJII 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Marųuefte Park
TUBUCIO APTUiKA
! 2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. I’UJTKLEW1CZ 
' 2608 W. 47th St.
Tol. Ufąyette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B.'.OS. CORP.

■ - 62 ij. Iplth St.
į?el. .Pullnian 5950

Kai jums reikes pa
siųsti pinigus Lietuvon,, 
n a .d u .o t i “classif ied” 
Skelbimų .ar užsirašyti 
‘“Naujienas”, kreipkitės 
jį artimiausi atstovų.

m ~ . ..v, .m; , Othello. Bet lago yra žinomaiTautų Sąjungos reikštų ne tik ^lugj5t ' > > ; i
:iją, bet da ir daugiau; reikštu Desfemona. žinoma, visi- žmo-į |

įnešta juodi, apart’4avęs. Tu

jne.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

! tikas tiki, kad bus galima gau- Tllinnfa Lifitlivill Pa- '®jianskas> Pirmininkas; ffuozhą' «. Lietuvos moterys leidžia 
' ti tai, ko jis siūlo, kuomet-dar- ** v i° Wiri« i* * a Antanaitis,' vice-pirmjninkas; jau 2 metai mėnesinj mokslošalpos Kliubas

. U ^4-
Illinois Lietuvių

Senas Petras
Užėjau„ j vieną lietuvišką 

krautuvę nusipirkti rūkyti. 
Krautuvėj randasi keletą vyrų, 
kurių tarpe ir mano para pi jo
nas Gervazas ruko “Rocky 
Ford,vcigarą.

Mums besikalbant apie pra
eitį su savo parapijonu Ger
vazu,-su kuriuo bebuvome ma
tęsi prieš gerus 7 metus, jis 
papasakojo apie angliakasių pa
dėtį šiandien. Tuo tarpu įeina 
koks tai neregėtas vyras, ran
koj kokių tai popiergalių ne
šina ir nė iš šio nė iš to pra
dėjo pašyti visų krautuvėlėj 
esančių^ vyrų ir moterų, kad 

 

pasifašytų ant kokios tai “pe- 
tišinos”.

Gervazas tuojau užklausė at
ėjūno, kas’ esi ir kokia organi
zacija yra pasiėmusį tą darbą 
dirbti ir kam tie parašai rei- 

• kalingi ?
Atėjūnas pradėjo Gervazui 

miksėdamas kalbėti, kad 
esąs Vilnies parapijonas 

 

Vilnies <bosai jį pasiuntę 
žmones pa šų rinkti, kad 

Įėjus iš valdžios išprašyti 
$25.00 į sa tę kiekvienam 
darbini. Ana, sako, “Naujie
nos” duoda bedarbiams tik pa
nešiotus skudurus ir seną mai
stą, o komunistai duos po dvi
dešimts penkis dolerius kiek
vienam kas savaitę cash!

Gervazas klausia, ar bolše-

jis 
ir

PO 
ga- 
po 

be-
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Pabandykite
NUSIFOTOGRAFUOTI SAVO 
ĮRENGTUOSE KAMBARIUOSE. 
KAINJV ŽEMA.—<SUSITAIKIN- 
S1M. N1ALONĖKITE PAŠAUKTI
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■U-4 > 4-

- : <>X'<

y.)

t' z. * . z’

•Ww.*fc
<' T

P. Conrad
COMMER^IAL FOTOGRAFAS 

730 Wėst 62nd Street 
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bininkai nė vieno atstovo ne
turi Washingtone. — *0, taip, 
užtikrino bolševikas, pinigų ga-1 Illinois Lietuvių Pašelpos? 
Įima gauti be jokių atstovų, Kliubas laikė savo metinį susi
nės pinigų, sako, yra Ameri- [rinkimą penktadieny, sausio- 2 

( ko j tiek ir tiek. Ir kam, girdi, 14., Ghicagos Lietuvių Auditori- 
tų atstovų reikalinga Washing- joj, 3133 S. Halsted St. Susi*j 
tone i surinksime sako, neužil- rinkimą atidarė pirm. Waltęr' 
go didelę demonstraciją, Jiuve- Ldkis kaip 7;30 v. v., raštinin- 
sime bedarbius, maršuodami ;kas iššaukė valdybą. Iš valdy- 
gatvėmis į city hall, ir paro- nesirado vieno iždo globė- 
dysime, kad mes atsiekėme sa- jo; į iždo globėjus buvo' išrink-■ 
vo tikslo, ir tokiu budu visi tas Frank Bakutis dėl to susi- 
bedarbiai kiekvienas kas savai-jrjnkimo# 
tę gaus po $25.00 cash.

Gervazas ir sako, žinai, ta- 
varčiau, sako, toks jūsų suma
nymas visai neblogas. Gauda
mas po $25 kas savaitę, dar 
penkinę ir bolševikams į kar- 
bonką įmescjati, ir pas Ag
niešką pasigerti atliktų. Aš jau 
bevelyčiau tuomet visą amžį 
bedarbiu likti. Tik-/ sako, visa 
bėda, kad ant tų tamstos po
pierėlių pasirašę daugiausia to
kie, kurie nėra piliečiai arba 
tokie, kurie nėra bedarbiai, bet 
mielai butų bedarbiai, jei tik 
kas po- $25 į savaitę mokėtų.

Raudondavatkinąs galop pra-1 sivienijimo Draugijų ant Brid- 
dėjo rimtai karščiuotis ir Pri- geporto atstovai išdavė rapor- 
simygdamas tikrino, kad tik La. raportas buvo priimtas 
pasirašykite, o šiur visi gau- vįenbalsiai. 
site po $25.00, tik neklausyki
te “Naujienų”, nes jos yra So- Ghicagos Lietuvių Auditori- 
vietų Rusijos priešas ir gali jos korporacijos -direktorius iš- 
dar, jei kokia, neleisti Ameri- davė savo raportą apie Audito- 
kos valdžios, kad duotų mums rijos stovį; jo raportas priim- 
po $25.00 į’savaitę! tas vienbalsiai. Naujų Metų

Kitas pilietis iš šono atsilię- baliaus rengimo komitetas pra- 
ipe, sako: Kaip jus pradėsite nešė, kad balius buvo gruo- 
bedarbiams mokėti po $25.00 džio 31 d. Publikos buvo apie1 
į savaitę, kas bus tuomet su 300; .atsilankiusieji sulaukė 
jūsų pačių bizniais? Juk ir bol- Naujus Metus smagiai. Kliubui, 
ševikų namų statybos kontrak- liko pelno $29.58. Komitetas 
toriai, ir bolševikinė koopera- tarė ačiū darbininkams ir kliu, 
tyvo valgykla ir pats “Vilnies” ' biečiams už skaitlingą atsiląn-^ 
štabas darbininkų nebeteksite, kyma. ant baliaus; raportas pri- 
juk jūsų pačių darbininkai dį^- imtas vienbalsiai.
ba -už žymiai mažesnes ;algąs, Knygų peržiūrėjimo komite-* 
kaip $25.00; pavyzdžiui, sako, L g)lw
namų .statybos kontraktoriąijL,^ kad k yra tvarkoj 
•kurte yra bolševikai ar bolse- ;L KHubas,, į,ra f (.„rtingas
vikų pntarėjm, tie moka dar- $5872 05 raportaS .priimtas 
bimnkams po 3a ir- 40 centų,* - - - - r
į valandą, dailydei moka po 601 
ir 75 centus, valgykloje moka J 
tarnaitėms po $12 ar $15 į'|2 
savaitę, taip pat, “Vilnyj(į>k&i-1.
kurie dirba už mažesnę algątSav,o vietas, 
kaip jus kad žadate kitiems i įšaukė paują valdybą 
duoti... Kas tada bus, tavar-h •
čiau? Darbininkai išeis bedar-Į 
biais, patys komisarai nepratę]; 
darbo dirbti, tai bus ir po bdl-T 
ševizmo... Gąlup, kam jėškoj;e$ 
už save durnesnių? Kas ne-s 
žino, kad prakišę su “juodai
siais broliais” ir su SLA., dar 
nieko neišmokote^ ir ,dar vie-i 
ną komediją norite pavaidinti.

Bolševikas visai paraudona
vo, ir nebeturėdamas žodžių, 
išėjo iš krautuvėlės mclsflafria- 
si į šventą Leniną, kad nevięr- 

jninkus atverstų į bolševikus, 
o Dėdę Šamą priverstų duoti 
kiekvienam bolševikui po $25.00 
į savaitę.

Vadinas, jau nuo “revoliu
cijos” -ligi loskąvos duonos jąu-/ 
progresavo musų bolševikai, /

Senas Petras. ! * 
/ ; 11
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Skaityta nutarimai iš praei
to susirinkimo; nutarimai' liko 
priimti vienbalsiai.

Ligonių lankytojų raportai. 
Kaz. Prilgauskas išsirgo 8 sa
vaites, lankytojų pripažintas 
už ligonj; nutarta išmokėti jam 
ligos -pašelpą. Zigmonas Šid
lauskas išsirgo 4 savaites, lan
kytojų pripažintas už ligonj; 
nutarta išmokėti ligos pašelpą 
už 4 savaites. Ben. Saulėnas 
serga jau penktas mėnuo, lan
kytojų pripažintas už ligonj, 
nes jis turėjo kelias operacijas 
ir yra prastame padėjime; Su-

Adolph Kaulakis, nutarimų raš
tininkas; F^ank Norkus, (fin. 
rašt.; -iBen’ M. Butkus/ iždinin
kas; Jonas Adomaitis ir Jurgis 
Janušauskai -iždo globėjai- 
Dom. Antanaitis,; ntaršalka; 
Frank Bakutis, sudžia-; Ted 
Aleliurias, štidžio faštininkas.

Nutarta rengti įįaiių gruo
džio 31 d., taip kaip praeitą ’ 
kad turėjom/ sulaukti Naujus 
Metus; taipgi nutarta rengti 
vakarienę balandžio mėnesį kai
po pagerbiu^ garbės narių, ku-l 
rie yra išbuvę Kliube po de-i 
šimti metų ir neėmę pašelpos. •

Buvo atsišaukimas kas link 
musų mirusio nario Antano 
Tamošausko, kuris mirė gruo-' 
džio 11 d., 1930 m. Narys bu
vo suspenduotas, paliko jo mo
teris su vąikais bėdname padė
jime. Kliubas išmokėjo iš iždo 
$50 ir nutarė šaukti ,extra su
sirinkimą vasario 6 d. dėl galu
tino nusprendimo, kiek Kliu-1 
bas galės sušelpti ,tą moterį.

Susirinkimą uždarė pirminin
kas Joųąs Bįjanskas kaip 10 
v.al. vakare. —A* K. Rašt.

žurnalą “Lietuvos Sesuo”, — 
iš kurio jaunos mergaitės pa- 
simokina, kas daryti, kad svei- 
kn,-^-graži,— grakšti, —protin
ga,-— naudinga užaugtų; kaip 

; ^prisirengti ateičiai ir būti gera 
išeimyninkė ir t.t.—apie viską, 
kas tik moters gyvenimą palie
čia.

Na, o »ką gi tu amerikiete tu
ri 7-r-Kaip tavo kūdikiai auklė
jami? Kaip tavo sveikata? 
Kur tavo grakštumas, ir t.t.? 
—Pasiklausk savęs!— •

i

North Side
Prastai išpiovė korinis

uz-

Kaip ir pranešimas 
amerikietėms

Rašo Dr. A. L. Graičunas

■Sesutę, ar žinai tu, kad tave 
Lietuvos -sesutė pasivijo kultą- 
roj ir apsišvietime? Netik pa
sivijo, bet kai įkuriais atžvil
giais ir pralenkė 
kiętę.

•Lietuvos sesutė 
ta nepelningais

tokią ameri

• jr Kliubas
j $5872.05;

vienbalsiai.
Naujuose reikaluose pirm. 

J W aiter Lėkis pranešė, kad 
nauja valdyba dėl 1931 m. ,nž- ctl- Į . . . _ v,. . _, Rastimąkąs

nors uzvkers- 
kąsdieniniaįS) 

darbais, -Visgi rado laiko kvies
tis ir įkultui’intis; tu »gi tik -nosį 
pauderiuoji ir akutes mėtai j 
praeivį bernaitį;''' apie proto 
pamiklinimą, apie -apšvietą tu 
pamiršai! Pasekmės to -visko 
štai:

1. Lietuvos moterys leidžią 
jau 4 metai .įnėhesinį .^oksįo 
žurnalą “Motina ir Valkios”,'.j— 

iš kurio jaujos, mptmos moki
nusį, kaip savo brangius kūdi
kius auklėtį, jląvinti, tobulinti^,; 
kad užaugę butų nąudingi vi 

^Činąs" suomenęi. b į

skau-

'..ii

ir 
miegu geriausia.. ' James Vozech”. Pasekite Šį patyrimu! 
Vynas pagelbėjo milionams kenčiančiųjų per pereitus 40 metų, 
durius, pagelbsti virškinimui, sugrąžina sveiką apetitą, pašalina konstipaciją ir 
gasus, suteikia poilsingą miegą. 
DIDUMŲ!

Ar Jus Pavydit 
Šiam Žmogui Jo 

Apetito?
, r.Štai yrą nuoširdus

“Crystal Lake, III.
kenčiau nuo skilvio
dėjinio, neturėjau apetito, 
jaučiaus pavargęs rytais. Ta
da aš pradėjau imti

Trinerio Kartųjį Vyną 
dabar aš vėl galiu valgyti viską ką noriu, aš .nebeturiu skilvi? paktikimų ir 

' James Vozech”. Pasekite Šį patyrimą! Tyinerio Kartusis
Jis išvalo vi-

Vienai Northsidės 
augo dideli komai 
dos), tad paprašė 
riaus, kad jisai išpiautų skau
dančius kornus. žinoma, bur- 
dingierius sutiko padaryti ope-. 
raciją ir pąsiguldęs ant operaci-, 
jos stalo pradėjo piauti korjius, 
na ir bedarydamas tą sunkią 
operaciją, patėmijo, kad ponia 
turi dvi gražias blauzdas ir už
sižiūrėjęs į tas gražias blauz
das, padarė prastą operaciją, 
Įkąd kornai nepoįjgo yąl ataugo, 
bet burdingierjus jąu buvo iš- 
gimuiąnęs. Bet štąi viename 
Skąitlingame suėjųne popia su
tinka buyusį burdingierių ir 
daug nekalbėjus .užjvažiavo jam 
pakętbuku pfer valgomą.

poniai 
(nuospau- 
burdingie-

—!—.-■ ■■■ .— ir" ; -1

Garsinkite “N-nosew

PRANEŠIMAS!
• ' <

Telegramomis mums praneša iš musų atstovybių užsieniuose, jog 
keleiviai žemiau nurodytoj klasifikacijoj gali gauti vizas be jokių 
bereikalingų atidėliojimų.

1. Laikini lankytojai
2. Studentai t į

3. Dvasiškiai
4. Moterys ir mažesnieji vaikai Amer. Jungt z

Valst. piliečių
5. Motinos ir tėvai Jungt. Valst. piliečių
6. Moterys ir mažesnieji vaikai asmenų gavusių

pirmuosius pilietybes dokumentus.
United States Lines teikia jums progos nupirkti laivakortes savo 

giminėms aukščiau minėtoje klasifikacijoje priskaitytiems. \Tokiu 
budu jie galės būti atvežti United States Lines laivais.

Jus galite viską prirengti per savo vietini laivakorčių agentą 
ar per by kurią United States Lines įstaigą.

Informacijoms apie kainas, laivų išplaukimo laiką, valdžios įsta
tymus ir tt. kreipkitės į vietinį agentą ar tiesioginiai į

UNITED STATES LINES
CHICAGO OFFICE GENERAL OFFICES

Charles Krcilek. Gen. Agt. 45 Broadway
2 l 6 No. Michigan Avcnue New York City

Laivai į Europą išplaukiu Jiū$ .S<U>Mt£- .

.1

f

jPas visus aptiekininkus, DABAR DVIEJŲ

S

$5.05• Viso
$2.50

18
42

04
<U 
03
80 

8B

No. 
57

70

KAINA 
K ar-

48
52
04
00
72

Grupė IV. $5.00
D-ro Gralėuno Sveikata.... 2.50 
Dr. A .i. Karaliaus Pasikal
bėjimas Amerikono su Grino 
ritini ....... ........... ......s. r....................
O kas ,no1 Taip? ..._________
Aaruųns'' Gruodžio 17 dienos 
Pcrvorgmąs 
Karlo jKantsklo 
Socializaelja

KAINA 
J. Alleno Kaip žmogus Ma
sto ................................................... 20
Kl. Jurgelionis Gliudi-Liudi .50

Viso

. _ ..20
K. Kri|kowskaja Ohinija .40 
n M. ;Works Kas yra Taip 

.75

___ 20c 
•Kas yra 
-Z___............. 20

W. Shakcspcare’o Machbolh .75

No.
1)3 H. limeno — Siaurės 

žygiai 4 veiksni. Tragedija .35

A........ •
4JL- Simukas Ir .Masdutė Graži 

.panaūaitd --X ...........
“■ DK A. J. Karalius Paflavi- 

inaaiH naa tvairlM Tautas 
Snukio — 1*. Kronotkiuo -— 

o mums Reikia Pirmiausia .;
II. Ibsenų—Siaurės Karžy
giai IT.—....... ..... .........  :
M. Grlgonlo-AKatriuUs Gin
tarai 
•Dr. VarjrfirLMlItįoąBl Van
denyje .

»Viso

Grupė VI. $2.50 
40 Žemaites Kaštai Karės Metu

Kaina ..................._.......A.^... .75

.15 

.50 

.35 

.35 

.20 

.20 

$2.50

..........................._ .

llė&lthrtu--

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas

TIK TRUMPAM LAIKUI
'-•> «•>! i , • . s. . . - .

NAUJIENOS duos visiems NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, kurie 
dabar užsirašys NAUJIENAS sau, savo draugams bei giminėms

■t

26

25

Grupė L $2.50
KAINA 

J. VIKkofikos Tikri Juokai .80 
Dr. sKnriillattH Barbora ,Ub- 
ryka' arba klioštoriua ir Jė
zuitai .................  .75
Marijos Konopnlckoa Pagal 
įstatymus ---------------- ------- .75
Krkmano Satrliono Laikrodi
ninko Atsiminimai ......-.......... 20
Viso ------- ------ ------------- $2-50

^»pėa$5.oo 
']e Zola Daębas (Iloma- ---- - -------------- ------------- Jl.00

.80 s

z ■ ■ ■ ' ■ ■ ■-t

Neužmirštamos Laidotovės
Kuomet PataMauja

GRABORIUS EUDEIKIS.

Į / jįjį v .» ■ t v .<■»♦> >4.- *

Paskutinis patarnavimas ir atsisveikinimas su savo myli
mą ypąta yra .skaudus. Jūsų širdies skąųsmąi ’bus paleng
vinti, jei turėsit įpaėm,§ grdborių iEudejkį.
Musų graborišKas patyrimas per daugelį metų išmokino 
mus kuogeriausiai apsieiti su giminėmis mirusio asmens. 
Jis gauna ,pas mus ne tik patarnavimą, bet ir -nuraminimą.;

< . į...

Įspudingąs laidojimas visuomet pasiliks jūsų atmintyje. 
Mes sutelkiame ambulance nuvežimui ligoninėn ir auto
mobilių patarnavimą, kad ir didžiausioms laidotuvėms.
Mes patys (išdirbame grabus ir turime jų didžiausį pasi
rinkimą. Graborius Eudęikis yrą neprigulmingas -graborius.

N O.

Visai Dykai Knygų
Motiniems Prenumeratoriams už

Pusei Metų už

n;-- - ----------------,-------------- -
t, Nępiojcws^lo Revoliucijos

Karoie^BTMakaro**.'Sąi>-'. 

“-Socializmo ifinties Ėiaivu- 
•vumaa” ..... ——.................. ><1*00
Dr. Ą. J. KaraŲąųs Nuosavy- 

.bes -ISslvystymąs .................. ,60
J. J/auljlo Moteris ir Jos 
Mętjl Žmonijoj .........  ,20
jLa Fu r g u e Labdarybe pir
miau ir dabar ............ ,.............20

1------- -------------------- --------- .20
,2« 

________ _____ _______ ____  .20 
Aukso Veršis vieno veiksmo 
komedija ___________________20
Rr. Vargšo Gadynės Žaizdos .25 
M. Grigonio Geriaus Vėliaus 
negu niekad komod. ------
J. Gurausklo Salaputris 
Komedija ■. 

Viso —4

Grupe DJ. $?.50;

Vigo $5.00

GyVybė

Musų grąboriškas patarnavimas yra nebrangus.1

68
84

,25
.20

$5.00

35
4 t
76
04
05

06 Balčikowaklo 
so AUilunkyi

.07 į. Glirausklo Saloputrls
00

60

2.50
.45 
.50

:3
,ib
,20

-— .20
Vyrų

. AB

.. .35
>5.00

30
30

nmvjv . ............
40 Frank Harrlso Pasakojimas

KotnodijU ..._.......
A. N. Astmusklo
Vergija komed. ...
V. K. Račkausko Eilėmis 
ir Proza ..........----- -------- ----

V ISO

7
8

31
38
37
40

53

55
60Jųrgelioųio ^isUų Kny- 

ga -----:......— ------------ 1.00
V. GarSino Karės Laukuose 
(kareivio atsiminimai) .... .35
A. J-tis Kaip Žmonės su

■ Ponais kovojo ......................20
_ ‘ f
Apio Jėzų t.----------------- 25J. F. Eudęikis Komp

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas: i

4605-07 South JHęjtfiiitag# Ayenue
Tel.r Yards 1741 jr 1742 - -
. 1 SKYRIUS

.......... 4447 Sof Fairfiėld Avtmūe ~
Tel. U^y#ttė i0727 ”,

- v SKYRIUS • ‘ '
1410 So. 49thACt., Cjęąro

....  ......... -■ ..................-SK-YRIUS
3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

ssss

,32 
33

?6

t02 
65 

f .67 
71 
73 
75
78 
70
08

Grupė V/ $5.00
A. Junolulčlo Airija ........ 
S. Matulalfio—Dvi kelioni j 
Tolima šiaurę ......................
A. Olševsklo —Pasaka apio 
Kantria Alena ...... ..
L. Tolstojaus—Pragaro At
gijimas ....................................
Olivėr Sclircinerio Sapnai__
]>r. E. Locb Kultūra Ir 
Spauda _____ ___ ................. ;
l>r. A< J. Karaliaus Moraly
bės Išsivystymas  ..... —.
K. šeštojo —- Kas Išganys
Liaudį?
Mllukliuda 
žmogiški i

Grupė VIJ. $5.00
Naujas Pilnas Orakulas-—Vi
sokių Paslapčių Knygų .... f 
Robinzonas Kruizlus—Labai 
Graži Apysaka ...... ....
Gyvenimo Vaizdeliui ------
J. A. Fncdro Concllluin Fa 
cultatls ................... — ............
Gogolio—Piršlybos. Komed. 
J. 8. Turgenevo — Pinigų 
Nėra —---- ----------------------

— Pono Felik' 
mas kom........ ..

.25

.40

.35

.15 

.35

.60

,<■
Li’aii3T'f"^L..........".T_„.Z’""' .75 
Mllukliuda — Dzūko Virt- 
žtnoKiaki Nuopelnai ir Juo
desnis už Pragaro Pavydas. .15 
Kl. Jurgcllonlo Deklun ta to
torius L......... 75
J. Kurzemeuskio—Medicinos 
Daktarai) ............. .......... ............ .25

NAUJIENOS VISUR 
AMERIKOJE METAMS $7.00

NAUJIENAS CKICAGOJE ir
KITUR METAMS $8.00

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

1739 South Halsted Street Cfakago, m
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Cultural Contri 
butions

or 
Lithuanians Gift to America

aini to 
essenti- 
cultural 
country.

If vve vvere asked this ques- 
tion —\Vhat have vve Lithua- 
nians contributed to American 
cuiture, and is this contribu- 
tion distinctly Lithuanian' - 
vvhat vvould our ansvver be? 
At the moment, I am unable 
to ansvver the question.

For the first point of attack, 
lot us turu to the activities 
of our musical organizations. 
Aside from their sočiai purpo
ses it seems to me that such 
organizations should 
contribute something 
ally Lithuanian to the 
development of this

Of course, it is a factor in 
the musical development of 
singers, orchestras etc. to sing 
and play extracts from “Car- 
men” and other operas, būt 
vvhy punish the audience at 
the price of $2.00 or more and 
several hcurs borcdom to lis- 
ten to a mediocre rendition of 
some of our favorite operas, 
vvhen at that price wc can hear 
experts.

Novv I do not wish to givc 
offense to any one. In fact, 
1 commend the efforts of the 
performers and conductors. My 
especial point is that vve are 
ali making a great big noise, 
būt apparently vve have no aim. 
Or have vve?

My suggestion to these or
ganizations vvould be to have 
an aim, a cultural 
Irom the need to 
ney and the desire 
many productions
season as possible, vvhy not 
have as an aim, for example,— 
the production of ai least onc 
operetta which shall be distin
ctly Lithuanian and which shall 
be so good, that the ręst of 
the vvorld vvill be delighted to 
see it? *

Why cannot all those vvho 
are musically trained (not be- 
ginners) co-operate, choose 
from among themselves those 
best fitted for it and have these 
individuals sėt to music and dra-

aini. Aside 
make. mo
to have as 
during the

sagas and folk-lore and history.- mchtibned aims. (Perhaps 1 am 
This vvould necessiateco-ope- too far ahead of my time).

ration vvith those vvho are train
ed in dramaties, literature and productions from these Lithua- 
thę history of Lithuania and nian choruses and orchestras, 
also the history of thę Lithua
nian settkment in this country. 
Also, it vvould require that some 
have' a detailcd musical train
ing, as hanilony,' 
music, etc.

Not so long ago, 
sion to be presont 
cal sketeh ccnducted by a per- appear on our programa. My 
son vvho has z no musical feel- p]ca j 
ing, altho hc plays several ins- what vve have that is distinctly 
truments. There vvas no evi- oul. own įo give į0 (his country. 
dencc of dramatic direction.
There vvas totai lack “elan” in 
musical rendition.

liet usr hear good Lithuanian

history of

1 had ocea- 
at a muši-

pot for nationalistic purposes 
(I am no nationalist) būt for. 
the salo of making h distinc- 
(ive‘ Lithuanian contributioh to 
American cuiture

1 vvish to add here that I do 
not advocate that the music of 
other nationalities mušt not

Ict us concentrate on

‘F

Penktadienis, sausio 9, 1931
—ii-.—- ----------------- --------y,.,-. ....... .

envious, too selfish and too 
individualistic to vvork to-get- 
hcr for one big aim? Or do our 
political beliefs and religious 
creedų- keep a strangle-hold 
on uš to the extent of prevent- 
ing us frofti, co-operating vvith 
our fellovv vvorkcrs vvho livc 
on the other side of the fence?

Cuiture should have no lines 
of demarcation relative to its 
contributors. To make our cul
tural contribųtions specifically 
Lithuanian in spirit vve mušt 
vvork lo-gether culturally. Lets 
stop pulling at opposite ends 
of the rope. —Lets us all pull 
to-gether in one directiori,

Again may I say that I wish 
to offend no one. This out- 
burst is merely the reaction of 
a long suffering member of the 
audience. I feel certain that I 
have expressed the opinion -of 
many others who if they could 
vvould speąk i n stronger terrns 
than I feel incliried to do.

My criticism is not directed 
only to the two specific instan- 
ces mentioned herein. It is 
intended^ to be gencral, to be 
applied to Lithuanian produc
tions as a whole. The two men
tioned werc used merely for 
illustration. I have many others 
in mind.

I hope this will be, taken in 
the spirit in which it is inten- 
ded. Those of you who have 
the povver of forming and deve- 
loping our tastes, do stop a mo
ment and think what you are 
aiming to do. Are you expend- 
ing your efforts fruitlessly? 
Why waste your energies in 
mcaningless movements when 
you hdve a rich Virgin field to 
cultivate culturally?

The above-mentioned points 
indubitably bring out some of

— ....
ansvver the guestion as ’to vvhat 
vve Lithuanians have contribu- 
tcd to the cultural life of Ame
rica, which contribution vvould 
be essentially Lithuanian 
character.

miss the Vėty people vvhose 
attentioh t vvish to attract.

ard exposure will lead us no- 
vvhero. We mušt be giiidod by 
those vvho kriow tnbre than vve 
do. VVe are vvilling to have 
our tastes elevated. Būt wc 
cannot do this by ourselves. 
We do not' know how. We need 
dircction.,

Hcnce, this gentleman vvhom 
I mentioned abdve can find 
plenty to do among u s by tak- 
ing as his aim “'this year the 
development of a taste For bet- 
ter forms of amūsement among 
us Lithuanians here i n Chicago.

Instead of thihking of us 
as “boobs” with a liking for 
lovv-grade exhibitionš, such 
as a supposedly čomical pre- 
sentation of a past convention, 
etc, let him consider us i‘or a 
moment as ‘human beings vvho 
vvish to develop • and progresą.

I understand hls aini is to make 
plenty of money. (I may be 
mistaken). Well I believe he 
vvould make more money than 
he does novv, if he vvere to give 
Us a high grade form of humo- 
rous entertainment instead of 
the trash he h'as been i n the 
habit of presenting. For, you 
see, many of us vvoiįjd attend 
these plays and concerts vvho 
novv remain a t home, for We are 
tired of being bored. Our undy- 
ing gratitude and respect vvould 
be his additionaLrcvvard.

In addition to this individual, 
there are many others vvho 
have been educatcd in the cul
tural arts, some vvho havė even 
gone to other lands for further 
training. Could not they all got 
to-gether and contribute their 
little bit to the cultural whole? 
Why not fo^m an organization 
vvhose purpose vvould be to raiše 
the standards of Lithuanian mū
šio, drama and art?

Or are vve Lithuanians tqo the reasons vvhy I find I cannot

in

—Louise P. Narmonta
P. S. My greatest regret 

tjiat I cannot write an article in 
Lithuanian, for I fcar it vvill

is

GARSlNKITfeS NAUJIENOSE
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VakarasMy second point of attack 
is vvilh reference to the cultural 
contribųtions of indivfiduals.

Of course onc cannot aivvaysih'or cffcct, 1 am choosing* one 
lay all blame on the director. jporson vvho perhaps is able and 
He or shc docs not have ’choice. jgiftod in the matter of cntor- 
or picked matcrial to vvork 
vvith. Būt, I eontend, if the 
dircctor has the ability and the 
techniquo he can get results 
even from this ravv matcrial. 
In this case 
vvere vvill i ng, 
melodious, the 
interesting in 
all male casl, būt the operetta 
vvas a fiasco musically and dra- 
matically.

My neighbor, not knovving 
the political divisions of Lith
uanian musicians here, or their 
petty jcalousies, suggested, that 
before such an operetta is 
presented to the public, vvhy 
not first have a shovving be
fore all those vvho profess to 
knovv something about music 
and dramaties, so that the con- 
sensus of trained opinion vvould 
polish off the rough corners and 
give to the people a presenta- 
ble production. I doubt vvhe- 
ther it vvould be possible to 
have such a committee, būt 
vvouldn’t it be 
vve could?

We vvho have 
i n s ilence vvould 
attempt vvhereby the aim vvould 
be to produce a more finished 
demonstration of musical and 
dramatic effort. We vvish to 
support these efforts, būt it 
is so boring and discouraging 
to see no definite improvement 
year after year.

Sūrely, the Lithuanians have 
been scttled in Chicago long 
enuf to have educated them
selves and their children to 
such a point that a fevv could 
be found among them vvho

musical ability ės 
he can attract huge 
docs not attract 
(as he thinks) be- Bedarbiu

the performers 
the music vvas 
production vvas 
that it was an

believes vve 
i n America

is undcr a

taining' people. Because of hi 
hutnor and 
a composer, 
crovvds. He 
these people
causc he acts the part of a f opi 
and because he 
Lithuanians here 
are “boobs”

This gentleman
misapprehension. Some of uę 
are “Babbitts” let us grėnt 
that. Būt ręst of us! We havė 
had to vvork hard to cstablish 
a footing in this ncw vvorld 
and to rear and educatc our 
children. Novv we( are a little 
lesš^vvorried about keeping the 
vvolf from the door, vve earn 
our livelihood a little more 
easily. Consequcntly vve . have 
a little more time for leisure. 
We are groping, groping, and 
are willing to learn.

In order to learn wc mušt 
be directed in the matter of. 
our entertainment as to its 
quality and choice. A haphaz-

SUSELPIMU
Bus Rodomi Žingeidus 
Paveikslai iš Lietuvos 

Rodys Jonas K. Milius
/

SUBATOJĖ,

Sausio-Jan. 10,1931vvonderful if *T 77
fil

suffercd long 
vvelcome any Iškilminga Metini Baliu

• Rangia :
Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašelpos Kliubas

Sukatoje, Sausio-Jan. lotą, 1931
M. Meldažio Svetainėje

2242 W. 23rd Place
Pradžia 7:00 vai. vak. Orchestra J. PHILLIPS.

Mildos Svetainėje
3142 So. Halsted ŠL

(3 labos)

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

Rengia
BEDARBIŲ ŠELPIMO KOMITETAS
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Penktadienis, sausio d, 1931

..... .............
i

Bedarbių Šelpimo Reikalai
BEDARBIŲ ŠELPI 

MO KOMITETAS
dfiso naujas adresas: 

BRIDGEPORT FURNITURE 
COMPANY

3224 South Halsted Street 
Tel. Victory 1657 

Valandos: nuo 9 iki 
tiktai.

ryto

Bedarbių šušelpimui 
žada būti žingeidus ir 
garyčiomis 
Ten 
NIŲ WAGD& ir MAPJJAMPO- 
L£S Ž . Prie to, — 
žingeidus paveikslai iš Lietu

 

vos.

Todėl prašome pirkti tikie- 
tus iš anksto nuo Bedarbių Šel
pimo Komiteto atstovų. Iki ma
lonaus pasimatynjo Mildos sve
tainėj, subatos vakąre.

Labdarybė
(Niekojimui mintys)

Labdarybė, it niekojami gru
dai, juo daugiau “diskusuoja-1 
ma”, tuo švaresnė, naudinges
nė, jtekmingesnč, suprantames
ne • ir reikalingesne bus. Daug 
ir drąsiai pasakyta. Ar-gi ne?

..t

[Pacific and- Atlantic Photo]

George Russell, 
ir poetas, dabar lankęsis Chi- 
cagoje.

, šiai yra pasitraukusi iš S.LgA., 
o dar tebelaiko pas save is pa
nų ' surinktus męnešihįus mo- 

‘ kępčius už birželio; liepos tjįi; 
rugpitičio mėnesius, ir totįel 
daug narių yra suspenduotų, o 
kiti visai išbraukti iš S.L.A. 
Todėl pranešame visiems tiems 
nariams, kurie nėbuvote atėję 
į metinį susirinkimą, užsimo
kėti ir patikrinti jūsų mokes
čių knygutes pagal ceiitro pri- 

\ siųstus rekordus? ateikite pas 
finansų raštininkę Marę Kldsįs, 
įl0758 Indiana Avė1, ir patikrin- 

airių* filosofas kite> ° kuriems laikąs mokėti,

Graboriai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o- mano 

darbu busite'.užganėdinti. 

Tel. Roosevek 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS ♦

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

--------O--------  ,

. žmogaus žmogumi (ne gyvuliu), 
vakaras 
dar ma- 

JUOKINGAS.
etina pasirodyti RASEI-

Atsakymas Misa M. Jocius, 
Westville, III. — Tamsta nori 
gauti darbų prie namų. Jei to
kių darbų pas mus pasitaiko, 
tai jie yra greitai paimami ki
tų bedarbių, nes į Bedarbių šel
pimo Komiteto ofisą kasdie at
silanko 50, 60 ir net iki 100 
žmonių prašydami darbo. Gali 
suprasti, kad bile koks darbas 
greitai būna paimtas. Iš West- 
villes tamstai čia važiuoti ir 
tikėtis musų ofise gauti dar- 

‘ bą, nepatartina.

Jėškau darbo, esu sliesorius, 
mechanikas. F. Linkauskas, 
926 W. 36th St. Tel. Botilcvard 
4186.

Geri žmonės, gelbė 
kit bedarbius

Bedarbių šelpimo KbnųteUjs
* ̂ atsišaukia į jus, kad gelbėtu*- 

;met mums tęsti tą sunkų dar-* •
bą—šelpti bedarbius.
pagelbps, komitetas 
dctigyiu veikti.

Bedarbių skaičius 
didinasi, j musų ofis;
atsilanko daugiau kaip 100 reū 
įkalau j ančių pašelpos, bet visus 

sušelpti, nes 
maisto, aprčda-

Be jūsų 
negali

pas mus

tai ir užsimokėkite savo mo
kesčius. / , ,

A. Narbutas, Organizatorius.

Pljone Boulevard 4139 
A. MA LSKIS

pasaulyje buvimas, be labdary
bės—neįmanomas. Evoliucijos 
žvilgsniu į žmoniją žiūrint, ko
kiais žmonėmis yra lemta būti 
ir kokiais nūn esame, išskiriant 
Einšteiną, Marconį, Edisoną ir 
apie tuziną, kitų nūn gyvų žmo
nių, likusieji esame kūdikiais 
lopšiuose, vien kitų labdarybe, 
ne savomis pastangomis, pamo
kintais jaučiamėsi.

Gerbiamas “Naujienų” skai
tytojas, maldaujamas neįsižeis
ti, bet kantriai, it veidrodyje, 
savąjį “Aš” kritiškai įvertinti... 
štai “savęs-kritikai” svajonė
lė: 20-to šimtmečio “garbin
giausios” tautos gamina karui 
nuodingas dujas. Tos nuodin
gos dujos užmuša visokį gyvį, 
kas tik orą kvėpuoja. Tauta 
tautai grasina it angis angiai... 
Tai kur čia nuo gyvulio (evo
liucijos keliu) atsitolinimas? 
Žmonija dar kūdikystės laips
nyje, be labdarybės nei žings
nio žengti negalinti. Musų 
“Tautos Vadų” ir tų, kurie į 
savo “Aš” tiki, kad jų “gudri 
galva geresnė už šimtą negud
rių”, likę vieni be bų “negud
riųjų” ar pasigamintų dviratį 
iš pavojaus “užsienin dumti”, 
ar rašomą mašinėlę, “dekretų” 
rašymui? Mat, “Rytų Euro
pos” mokyklose “mokinosi tam, 
kad nedirbti”. Šitą mintį ma
no atmintyje užgrūdino Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus įkūrė-' 
jas ir amžinas tos labdaringos: 
(?) įstaigos
Rokas Šliupas. Štai jo žodžiai:. 
“Mat, tamsta, mes mokinomės 
tam, kad nedirbti”...

štai kitas . pavyzdys: “Kokis 
reikalas beturtį ligonį gydyti?.. 
Lai miršta... Man gana darbo 
mirimo Uudymus pasirašinėti.”; 
Tai yra žodžiai Kauno miesto; 
ir Apskrities Valstybinio Gy
dytojo Dr. Jasinskio, man į pos valdyba, jau apie 3 mene-

pirmininkas Br.

akis taip kalbėjusio, jo kabine
te,' Kaune, sausio mėnesyje 
1921 metais. (Šitų - dviejų 
“garbingų” ponų įvardinimas 
jiems šird-gelos nepadarys. Kad 
juodu jųjų užimamoms vietoms 
netinkami; kad juodu ir jiems 
lygus “mokinti” ponai “Tautos 
Vadų” vietosna patys įsiskver
bę visiems lietuviams gėdą da
ro, tie savojo' “Aš” garbinto
jai, it maži vaikai... nemato. 
Jokia rezoliucija, jokis visuo
menės viešas protestas juos 
nepriverstų iš užimamų vietų 
rezignuoti... Tai tau ir tautine 
kultūra. Ar be, labdarybės įsi
galėjimo tokia tauta sugebės 
nuo uzurpatorių (parazitų) ap
sivalyti? Aš labdariui skiriu 
daug garbingesnį vardą, negu 
teikėsi gerb. J. A-la, “Naujie
nų” No. 303, gruod. 26, 1930 
laidoje, lygindamas prie “poniu-, 
tos, savo gero vardo iškėlimo”, 
norinčios. Gerb. J. A-la strai
psnis pilnas pats sau prieštara
vimų, bet tiek žingeidus ir ge
ras, kad gundyte*' gundau visus 
labdarybe susidomėjusius tą 
gerb. J. A-la straipsnį perskai
tyti. Manau, kad labdaringų į- 
staigų įkūrimas galimas -ten,: 
kur diktatoriai jokiam organi
zuotam veikimui neleidžia nei 
pradėti. Grynai labdarybei nei 
aršiausi despotai nedrįsta prie
šintis. Taiz galingiausioji mo
tulė joga... Visi geros valios 
lietuviai ir lįetiĮvait-Cs, ipęj^ią-. 
mi ąpie labdarybę rašinėti.

—-A. K. Rutkauskas, M.? D.

Hayes Monument 
Company 

2724 W. Ulth St.
Skyrius priešais di
džiuosius vartus 
Holy Sepulchre 

kapinių.
Tel. Beverly 0601 
*'Arnžitį Akmens” 

> paminklai.
Augščiausia 

kokybė. 
Žemos kainos.

Didžiausias pamin
klų pasirinkimas 

Chicagoje

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley K Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kainą prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

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

ų 3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. 

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

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai
710 West 18th Street

Tel Canal 3161

Lietuvės Akušerės

Vidikas- 
Lulevičienč

AKUŠERKA 
H 03 S. Halsted 

Telefonas
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 'vai. vakare

J , « . f • .'t l » • » t z .f* t. ‘ . I

ĮGN. J, ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graboriui Chicagoj

1646 W.,.46th>;st

Telefonai

Boulevard 5^03 ,

BoulcVafd f
t

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas
• ... stf !(9

Cicero 3724

. ■.' .- .. .  ....... ..... .....—■•:■■■ ■
• •.

Lietuviai Gydytojai
Phone Canal 6222

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 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulęyard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rfz. 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.

St.

ir

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

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

' Tel. Brunstvick 4983
Namų telefonas' Brunstvick 0597 

AJltraviolctinė šviesa ir diatberrnia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A.BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, III.

Įvairus Gydytojai
Phone Acmitage 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. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195

Ralph C. CupIer,M.D.
CHIRURGAS

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

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

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 1930.

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

_______ Advokatai_______

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn S t., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street
' Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
z ; '

Nedėlioj nuo 9
vakarą, išskyrus ke^vergą

2 ryto

MRS. ANĖLIA K. JARUSH
. Physical Therapy 8 Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

■ Phone
Hemlock 9252

Patarnauja ’ ^p r i e 
gimdymo, duodu 

. massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic biankets ir ... ■ , 
t: t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai, t

. mes negalim 
mums trūksta 
lų ir avalynės. Taipgi riedaug 
turim pinigų ‘ 
maisto.

Mes neturim užtektinai di
desnes mieęos apsiaustų, vy- 

ms ir vaikams čeverykų, vir
ių ir apatinių marškinių, 
manom, kad pas jus ran- 
apdeVėtų rūbų ir čevery- 

tik reikia noro surinkti ir 
atvežti; arba katrie nenorit ar
ba negalit pristatyti, malonė
kit patelefonuoti, 
žinosime pasiimti

Dėkavojam tiems gerada
riams, kurie ikį šiam laikui gel- 
bejo>mums šelpti suvargusius 
bedarbius. Su jūsų pagelba 
mes nevienam nuvijom bado 
•šmėklą nuo jų slenksčio.

Prašom jūsų gelbėti ir tc- 
liau, neatsisakyti nors tuos 
trupinius nuo jūsų stalo skir
ti bedarbiams. Jei jus visi 
skirsit nors mažą . dalelę nuo 
savo uždarbio, arba iš savo 
krautuvėj 
esam tikri, ka 
aprūpinti daugiau bedarbių, o 
jus neliksit bėdnesni. ^Kuric 
(Tar neprisidejot prie gelbėjimo 
bedarbių, ištieskit savo duosnią 
ranką, šelpkit bedarbius ir jų 
mažus kūdikius.

z Pastaba: šį atsišaukimą, 
•“Geri žmonės, gelbėkit bedar
bius,” parašė vienas musų 
Jrendradarbis, kuris pas savo 
akimis ato ir savo kunu at- 

vargą, kurį kenčia

pirkti anglių ir

Me

kų,

bedarbiai.

mes atva-

arbių naudai, 
mes galėsim

Perskaitykit tą atsišaukimą 
ir pagalv it.

Bedarbių šelpimo Komitteto
Pirmininkas,

Antanas Žynio n tas. ’

m®

S.L.A. 139 kp. narių aiydaiv;

Buvusioji komunistinė kuo-

*

Roseland

J. F. RADZIUS
PldlAUŠlS ^lietuvis 

GRABORIUS i chicagoj
Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
>. t OFISAS:
668 W. 18th Street 
jf TeL Canal 6174 

SKYRIUS:
8288 S. Halsted St.

Victory 4088

i&i 
b)’

Marijona Viskantiene
po tėvais perzynskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 8 d<, 9:40į 
vai. ryte, 1931 m., Hebron, Iiid«, sulaukus gilios se
natvės; gimus Utenu apškr.* Amerikoj išgyveno 26 į 
metus. Paliko dideliame t nuliūdime vy r $ Joną, du 
sunu — Jonęi ir Vladislpvą ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 4614 Sj Wood St.

Laidotuvės jvyks papedėly, sausio 12 d., 8 vai., 
ryte iš namų į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, > 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos, už veliones ' 
sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

, Visi a. a. Marijonos Viskantienės giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami da 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa 
tarnavimą ir’atsisveikinimą. \ f

Nuliūdę liekame * -’
' Vyras, Sunai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, 
tel. Yards 1741. * ?

——

r

Daktaras
Kapdtonu\

Specialistas iš

S Wl SS1G,
■F Pasaul
" Seno__  alaus

GYDO VISAS LIGAS VYfcŲ IR <
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NT&SGYpOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pušlis, užnuodijim* 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus; ’skmw, > 
mus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas* t 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, kų 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų i 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 Vak. Nedėliomis nuo tO ryt.' 
4200 Wewt 26 SL, kampas Keeleg A ve., TeĮ. Crairfųrd

■J.; ^Lulevičius
GRABORIUS iR

BALSAMUOTOJĄS;
Patarnauju laidotuvė
se • visose miesto ir 
ihiestėlių dalyse. Mo-: 

detniška koplyčia " '

3103- S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel, Victory 1115

Ofiso telefonas Vlrfflnia 0036 
Rez. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJĄS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas North Bide
3413 Franklin Blvd. s 

Valandos 8:30 Iki 9:90 Vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:’
. nuo 9 iki 11 valandai ryto

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

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.

Akiu Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palėngyins akių įtempimą, kuris. e$t:i 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių 'karštį, nuima kataraktą, atitais<> 
trumparegyste ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas-su elektra, ^paro-* 
dafičia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 40 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 ik! 
12 via. po pietų. . . • .
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589----- O—

> : Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS ' AKIŲ SPECIALISTAS

8

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki

*
Jei abejoti apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

i Laikinai persikėlė ų: 
kampo ir1 dabar randas! 

4660 Grose Avė. 
Tel. Yards 4317

PETRONĖLĖ MELDAŽIENĖ
Persiskyrė $u šiuo pasauliu 

• sausio 4 dieną, 4 valandą ryte, 
19.3'1 m. sulaukus 65 m. am
žiaus, gimus Mariatnpoiės apskr., 
Igliaukos parap., Igliškėlių kai- 

'me.Paliko dideliame nuliudi- ;.
me vyrą Jdhą/j žentą’,rPovilą . Ur-\i 
butaitį iF-anuktoS’ —Boleslovą, 
Stanislovą; Adėię' ir Oną. Taipgi 
Mykolą Mcldažių ir • Kruševičių 
šeimyną Ir gimines. Prigulėjo 
Apaštalystės Maldos draugijoj. 
Nabašnin.kė gyveno ir mirė Bata- 

,via, III. Kūnas pašarvotas ran
dasi graboriabs Lachavich kop-:’ 
tyčioj. 2314 W.‘ 23 Place.

Laidotuves įvyks subatojė, sau- , 
šio 10 dieną, 8/30 vai. iytė iš 
koplyčios į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gejulin.- 

' gos pamaldos UŽ velionės stelą, . # 
iš ten bus nulydėta^ į Šv. 
miero kapines,.

Vi|i a< La. Petronėlės Meldažier, 
?nės įgitįųrtfcL <įraugajpįt p^žįsUrti- 
esat j nuosirdžjiai kviečiami ‘ dalyį f 
vauti ■ įaitlotavėše' ^j ‘ suteikti jai 
.paskutinį patarridviiną if atsisvei
kinimą. ” "

Nuliūdę liekame, ‘ ,.4
Vyras, Žentą f, Anūkai 
ir Giminėa \ ,wr'

Laidotuvėse piatarrtauja grabo- 
l'ius S, D. Lachląvięz, Telefonas 
Roosevelt 2^15.' » ;*-r. ’•*• *)■ . *' f*'

Lietuviai Gydytojai "

DR, A. J. KARALIUS
Gydytojus ir Chirurgas 
3147 So, Halsted Street

Td« Calurtiet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos k 

\ nuo 6 iki 9 valandos Vakire 
.............. ............. į, .

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

Tek Kenvvood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;* 
nuo. 6 iki 8 valandą! vakare

p ?• ;b. apart iventadienio ir • ketvirtadienio.

" Phone Cahal 2118 
Valandoj: S—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.

! Įj.'jh Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland/Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
- ' Resi^criCe Phone Hemlock 7691
.......................... .. ...... N . ........................ .. ...................... » . --------------

PRANEŠIMAS , 
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Pagrįžo į seną vietą 

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS 
(GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. , 3421. South Halsted St,
Valanddš: nuo 10 iki 2 po pietų, 

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

DR. H EB Z M A N
/—IŠ RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 

-^metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
10Ž5 W. 13th St., netoli Morgan

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:3.0 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shote 2238 ar Randolph 6800

St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., , 2L lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO' VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Ned& nuo 10 iki 12 v. dieną 

; Phone Midway 2880 ^

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

52 East 107th St
kampas Michigan Avė

Pullman 5950—namų PulI. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

Tel.
Miesto ofise pagal sutartį

127 N/Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

~^-2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
# ADVOKATAS 

«
Ofisas vidnrmiestyje 

Room 1502 
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

77 IV. Washington St. 
Cor. Washington and Clark Sts. 

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

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

(Cor. La Šalie and Madison Su.) 
Ofiso Tek Šute 27041 4412

r

i

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas .

4631 So. Ashland Avė.
x .Tel. Boulevard 2800
Rti. 6515 So. Rocku)ell St.

Tel. ftepublfc 9723
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“naujienų” koncertas
įvyks Lietuvių Auditorijoj sausio 18 d.

...i . .1 .««.,■ nuli I uiiil l„lįiįiM>,i‘l|>, ...i.l—
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i. Jėškota kailininko, 
bet pasirodo, kad šioj dirvoj

Koncerto Programas
Naujienų metinis koncertas 

bus tikrai šaunus. Pirmiausia 
dalyvaus Chicagęs lietuvių ge
riausios meno jėgos, — “Biru
te” ir “Pirmyn” chorai.

Kalbėti /46ug apie tuos cho
rus nėra reikalo: kiekvienam 
dainos mėgėjui jie yra žinomi. 
Abu yra vadovaujami jaunų 
ir energingų mokytojų, kurie 
žada publikai patiekti ką nors 
naujo. .

Dainuos Anelė Salaveičikiutė- 
Steponavičienė, kuri savo ga
lingu ir gražiai išlavintu balsu 
jau ne k; rtą yra palinksminu
si chicagiečius.

Bus ir siurprizas: atvyks 
dainuoti į musų koncertą ir 
viena iš kitos kolonijos lietu
vių dainininkė. Bet apie tai 
vėliau.

Ir j.ai dar ne viskas. Kon
certe dalyvaus penki' profesio
nalai artistai iš “Petruškos” 
kliubo. Trys iš tų artistų yra 
pasižymėję šokėjai, o du dai
nininkai. Nelidovas dar visai 
neseniai dalyvavo operoj, o vė
liau koncertavo po įvairius 
miestus. Kitas kliubo įdarys — 
tai Miraeva, kuri labai gražiai 
dainuoja čigonų romansus, žo
džiu, koncertas bus labai gy
vas ir įvairus.

-y

dydamas Birutes choristus. Lai raportu 
bus visiems mirusiems ją po- ’ ‘ _ 
ilsio vieta pagerbta ir rami jų nieko konkretaus negalima su 
lankytojams, o tai bus malonu 
kiekvienam mirusiojo artimam 
ir draugui.

Laikas nusikratyti politikos 
ir bolševizmo jungo. Visi jau 
nusikratė: kriaučiai, šiaučiai ir 
SLA. organizacija. Dabar lai
kas ir Lietuvių Tautiškoins Ka
pinėms jų nusikratyti.

Perkūno Simus.

Grižo iš Illinois 
sostinės

-r-r
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Penktadienis, sausio 9, 1931
... .. .... -.a.,.------------- ----------- ----------------- --

pondencijai pateko pY> svetiniu PRANFOIM AT
b: Loto anvinįnkn atminsmin *

S.L.A. 6-to Apskričio 
vakaras

Lietuvių Tautiškos 
Kapinės

šį šeštadienį sausio 10 d., 8 
vai. va k. įvyks S;L.A. 6-to Ap
skričio šeimyniškas vakarėlis, 
visiems gerai žinomoj vietoj, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted Street.

šis Apskričio parengimas bus 
pirmas po įvykusio S.L.A. Chi- 
cagos seimo. Tenka spręsti iš 
vakaro komisijos darbuotės, jog 
bus nepaprastai įdomus kaip 
prasrhe, taip ir vakaro progra
mų. čia suvažiuos iš visos Chi- 
cagos ir apylinkės apskričio de
legatai, ku<*pų valdybos, žymes
ni veikėjai, biznieriai ir musų 
žymesnieji profesionalai; taip
gi musų broliai Indiana Harbo- 
rieciai skaitlingai dalyvaus. 
Programas bus įdomus; susi
dės iš muzikos, dainų ir kele
tas įdomių kalbų apie vėliau
sius organizacijos reikalus. Bu
tų labai geistina, kad musų na
riai atsilankytų kuo skaitlin
giausia į šią apskričio iškilmę. 
Kadangi pastarajam laike at
skiros kuopos beveik kaip ir 
negali savistoviai nieko įdo
maus veikti, todėl yra svarbu 
koncentruoti ąpėkas prie SLA, 
6-to Apskričio.

Dalyvaukim visi. Sueisim, 
pasipažinsim, vieni su antrais 
pasidalinsim mintimis, pasi
klausysim gražaus programo, 
pagaliaus bus skanių .užkand
žių, o kurie mėgsta — pasi
šoks prie ypatingai gražios or- 
kestros.

’ Geo. J. Stungis, 
Apskr. Pirm.

nebu- 
proto 

siuntė 
vietą,

ir pažeminimų

t

Vakar sugrįžo iš Springfield, 
III. adv. A. Olis su žmona, kur 
buvo išvažiavusiu matyti Illi
nois legislaturos ir senato se
sijos atidarymą, ir ta pačią 
proga kai'kurių legalių dalykų 
atlikti.

Senato ir atstovų rūmų pir
mojo bendro posėdžio įdomiau
sioji dalis buvusi jaundjo, vos 
32 metų amžiaus Mr. Barrett 
įvedimas j State treasurer urė
dą, kuriam kaip jauniausiam 
Suvienytų Valstijų istorijoj val
stijos iždininkui plojo ir gėles 
įteikė ne. tik demokratai, bet 
ir oponentai republikonai.

Suvienytos Valstijos ( pasta
ruoju laiku daro įdomų ekspe
rimentą su jaunais žmonėmis, 
ir tas eksperimentas pasirodo 
labai pasekmingas. Pirmas bu
vo Chicago universiteto prezi
dentei-išrinkimas jauno, 33 me
tų amžiaus Dr. Hutchins, kitas 
Barrett’o išrinkimas į Illinois 
valstijos iždininkus, kitas dar 
— jaūnojo La Folette išrinki
mas Wisconsin gubernatorių, 
ir tt. ,

Adv. Olio 
viams verta 
amerikiečių
tvarkos musų didesniųjų orga
nizacijų susirinkimams vesti.

. i Rep.

ranti. Nutarta Kontrolės'’ ir FL 
nansų Komisijų, kurios daly
vavo pastoviųjų Komisijų su
važiavime ir tyrinėjo dalykus, 
paklausti sekančiai:
Klausimai Finansų ir Kontro

les Komisijoms
1. Kas yra kaltas, Ažunario- 

Devenio paskolos reikale?
2. Ar paskola yra visai žlu-_ 

gusi taip kad SLA. nė dalies ne
begali atgauti™ ir

3. Ar galima iš kaltininkų 
ką nors gauti? Atsakymas pa
geidaujama per spaudą trum
pai ir paprastam žmogui šu- 
prantama kalba.

F. T; Puteikis,
, Kuopos korespondentas.

p; Loto .; savininko straipsniu 
apiė Tautiškas kapines.

————į— ' .
Mrs. Steponavičienės 

pasirodymas
Kitą savaitę penktadienį, sau

sio 16 d., 8:15 vai. vakaro Cur- 
tiss Hali, 410 S. Michigan blvd. 
Fine Arts Bldg. įvyksta Phi 
Beta artistų koncertas, kuriam 
visą programą sudaro ponia 

S.alavcičikiutė-Steponavi-

North Side
Prapuolė lietuvis Frąnas 

Dedura

Gruodžio 4 tą dieną 1930 me
tais išėjo iš’ namų, kur jis tu
rėjo ruimą, naktį parvažiavo 
su Yellow( Cab, turėjo argu
mentą su vežėju ir vėl nuva
žiavo nuo namų ir daugiau ne
begrįžo atgal. Jo vardas, yra 
Franas Dėduką. Sako, jis ne
turėjo jokių giminių Chicagoj. 
Jo amžius yrą 37 metų, kai
rės rankos nukirsti keturi pir
štai: gyvenimo vieta 477 De- 
ming Place, darbą turėjo Co- 
lumbus Hošpitolyj e.
jam ten pat yra ir jo 
sugrįžtant. Policija irgi 
to žmogaus, kuris taip 
riškai prapuolė.

Darbas 
laukią, 
'ieško 
miste-

nuomone,/ lietu- 
pasimokinti iš 

oficialių ištaigų
Iš Lietuvių Janitorių 

Kliubo

Town of Lake
Iš SLA. 122 KUOPOS 

SUSIRINKIMO

Lietuvių Tautiškos Kapinės 
yra įsteigtos 1912 metais. Pir
mas apvaikščiojimas įvyko ge
gužes 30 d. Tai buvo Kapinių 
atidtflymas. Susirinko gražus 
būrelis žmonių, kurie išklausė 
programo ir pagerbė tuos mi
rusius, kurie buvo jau palaido
ti naujose, laisvose tautiškose 
kapinėse. Visi džiaugėsi susi
laukę tokios įstaigos, kur nie
kas nevaržys, gyvųjų sąžinės 
nė drums mirusiųjų ramybės 
ir neapkalbinės jų amžinos at
minties; nereikės pataikauti ir 
bijotis klerikalų, už neėjimą į 
jų Romos įstaigas ir ncsiklau- 
symą popiežiaus agentų barnių.

Kol tautiškų -kapinių 
vo, kunigas bile laisvo 
žmogų mirusį galėjo ir 
į tam tikrą pažeminimo
už švento Kazimiero kapinių 
tvoros, kaip kokius kriminalis
tus, ir tik už tai, kad savo pro
tu gyveno. Džiaugėsi žmonės 
sulaukę lietuviškų tautiškų* ka
pinių, manėsi jau galutinai pa- 
siliuosavę iš visokių bausmių, 
paniekinimų
Viskas buvo gera, ramu, ka
pinės tvarkėsi gražiai, bet štai 
1924 metais atsirado kitos da
vatkos, tik nebe juodos, o rau
donos, išaugintos ant Maskvos 
katekizmų. Tos davatkos ėmė
si su 'liauju fanatizmu įtraukti 
Kapines į bolševizmo purvyną 
ir dar 1924 metais, gegužės 
30 d. jau bandė versti Kapinių 
trustisus atsiklaupti prieš Le
nino abrozdą. Akyplėšiškumas, 
su kokiu pradėjo savo misijas 
raudondavatkės, pasirodė dar 
aršesnis už juodųjų davdtkų pa
stangas. (Manau, niekas visame 
pasauly nedrįstų taip išjuokti 
musų lietuvių, kaip buvusieji 
ir esantieji bolševikai trustisai 
darė 1924 metais.

Dabar tie patys Maskvos 
agentai jau pešasi patys, ir 
per pereitus mętus vedė karą 
prieš vieni kitus. Kada jie baigs 
savo imtynes, kas gali užtik
rinti, kad jie vėl nesuvaidins 
naują puolimą ir nepabandys 
į lietuvių tautines kapines juo
duosius brolius laidoti, kaip jau 
norėjo jais apgyvendinti lietu
viškąjį Bridgeportą, lietuvių 
namus perleisdami juodukams?

Del tų ir kitų pavojų, būti
nas reikalas, kad kiekvienas 
lietuvis ir lietuvė patys susi
rūpintų savo tautiškų kapinių 
likimu, ir kad tų netekus vėl 
nereiktų naujomis rūpintis, — 
kviečiami visi lotų savininkai 
atvykti j' susirinkimą, kurs į- 
vyksta ateinantį sekmadienį, 
sausio 11 d., 1 vai. popiet Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. ir atiduoti savo 
balsus už naujus kapinių truš- 
tistus, kurie rupiptųs kapinių 
gerove, ne politika, ir nesta
tys lietuvių poilsio vietos į ko
munistiškų mitingų piečių. Yra 
labai daug gerų žmonių, ku
rie yra pirkę lotus kapinėse. 
Jei turi lotą, turi rūpintis, kad 
kapinės butų visiems lietuviams 
ir kad savo kapinėse niekas 
nebūtų stumdomas, kaip tai pa^ 

________ ____ darė kapinių pirmininkas gegu- 
Lmcative-tonic%- eniLDREN žės 30 d., 1929 metais^., ktum- nėj” tilpusiais straipsniais bei.

Illinois Vaikas 
Stebina Motinų

sanaus pilvas tankiai būda
vo pakrikęs ir jis nemažai ken

tėjoj nuo šalčių”, sako Mrs. Frank V. 
Sheets, 4926 W. Division St., Chicago. 
“Iis7 karščiuodavo ir jo kvapas buvo 
prastas. Aš radau, kad jis turi užkie
tėjusius vidurius.

“Mano motina vartojo California 
Fig Syrup dėl mus, todėl aš nuspren
džiau duoti ir savo sunui. Aš tikrai 
nustebau pamačiusi kaip greit jis sustab
dė karščiavimu, išvalė jo kvapą ir lie
žuvi, sureguliavo jo vidurius; padarė jj 
vėl stiprų ir energišką vaiką”.

Greitas, saugus būdas išvalyti ir sure
guliuoti vidurius vaikų, turinčių aitru
mą, galvos skaudėjimą, užkietėjimą, yra 
California Fig Syrup. - Duokite jo prie 
pirmo ženklo prasto kvapo, padengto 
liežuvio, nerangumo, karščiavimo. Kiek
vienas vaikas mėgsta jo tirštą vaisių sko
nį ir jis veikia be gnaibimo ir nesma
gumo. Jį vartojant padidėja apetitas; 
pagerėja virškinimas; silpnam pilvui' ir 
viduriams priduodamas akstinas ir stip
rumas.

Per penkias dešimt metų daktarai pa
tardavo šį tyrą augmenų produktą. Tik
rasis visuomet yrą atžymėtas žodžiu 
California. Žiūrėkit jo kada perkate, 
nes kitaip galite gauti imitaciją.

FIG SYRLP

Finansų ir Kontroles Komisi
joms klausimas

-------------T ....SLA. <122 kuopos susirinki
mas įvyko sausio 4 d., 1931 m. 
kaip paprastai J. Dimbelio sve
tainėj, 4523 So. Wood gatvė. 
Narių susirinkime dalyvavo ke
letas dešimčių, nors iš viso kuo
pa turi apie du šimtus narių. 
Pageidaujama, kad nariai dau
giau lankytų susirinkimus.

Ligonių lankymo komisija 
pareiškė, kad draugas Kazys 
Mankus, apie kurį jau buvo 
rašyta, tebeserga ir yra sun
kios ligos perblokštas; jam pa
šalpa iš SLA. yra išsibaigusi, 
bet pagalbos yra reikalingas 
visais atžvilgiais. SLA. 122 kuo
pa yra nusistačiusi draugą 
Mankų prižiūrėti ir remti visais 
galimais budais. Jei rastųsi ge
ros širdies žmonių, draugijų, 
kuopų bei kliubų, kurie norėtų 
draugą Mankų, ligds perblokštą 
ir esantį be duonos kąsnio, pa
gelbėti, aukas prašoma siųsti 
finansų raštininkui Frank Rai
la, 4522 So. Honore St., Chi
cago, III.

Oak Forest < seneliams šelpti 
komisija savo raporte su džiau
gsmu pareiškė, kad apylinkės 
draugijų kuopos bei kliubai nuo 
kurių atsakymai jaw gauti, ski
ria aukas iš savo iždų ir iš
renka atstovus, taip kad pasek
mės bus geros ir kaip tik bus 
gauta paskutiniai- atsakymai, 
tai tuojau bus šaukiamas ben
dras susirinkimas iy dalykas 
priverstas prie galo. < .<

Naujai valdybai užimant vie
tas pasirodė, kad pereitą susi
rinkimą išrinkta protokolų raš
tininkė Mrs. J. Bložienė atsi
sakė nuo raštininko pareigų ir 
į susirinkimą neatvyko, tai jos 
vieton išrinkta ' ateinantiems 
metams protokolų raštininku 
J. Gaižauski. -

Diskusuota Ažunario-Devenio 
paskolos reikalas, pasiremiant 
spaudoj ir SLA. organe “Tėvy-

Raketeriai norėjo nužudyti 
lietuvį janitorių

Lietuvių Jaiiitorfų Klitibas 
turėjo susiirikimfj sausio 5 d., 
6227 Eitis avei, vl<ui\ perbėgo 
paprastus Kliubo reikalus ir po 
to pirmininkas’ pranešė, kad 
vieną mūšų nžlrį buvo mušei
kos sumušę. /.

Atsitikę panašiai: kokia tai 
anglių kompaniją jam vežė pra
stas anglis; jis kaip janitėrius 
savo bosui pasakė, kad anglys 
prastos, ir bosas atsakė dau
giau anglių nebeimti iš tos kom
panijos. Anglis pradėjo vežti 
kita kompanija.

Neužilg(J po to janitoriaus 
moteris gavo telefoną, kad jos 
vyras kuogreičiausia apleistų' 

•tuos namus, nes jis busiąs už
muštas. žmogus nepaisė grasi
nimų ir dirbo kaip dirbęs. Vie
ną rytą anksti trys' vyrai su 
revolveriais pastdjo jam/ kelią 
išeinant iš namo ir liepė eiti 
į jų mašiną. 1 Janitorius mas
tydamas, kad jau tiek taip blo
gai tiek kitaip, smogė vienam 
ir antram kumščiu ir bandė 
bėgti, ir nors užpuolikai su re
volverio kriaunomis apskaldė 
jam galvą, tačiau pavyko pa
bėgti. Pasirodo, kad ir anglių 
kompanijos varo biznį šu geng- 
sterių pagalba. '

šaukiama janitorių konfe- 
. / rencija

Kliubas šauks visus janito
rius į lietuvių janitorių konfe
renciją, kurioj dalyvaus unijos 
didieji viršininkai su ponu J. 
Elias, Universal State Bank 
prezidentu priešakyje. Gal bus 
proga mums lietuviams janito-

visą 
Alice 
čienč soprano ir Marguerite 
Willidms, pianiste.

Ponia Steponavičienė atliks 
tris programos dalis, pirmą ir 
paskutinę iš svetimų tautų 
kompozitorių, trečiąją iš gry
nai lietuvių: Petrausko “Ty
kiai, tykiai Nemunėlis teka”, 
Šimkaus “Kur bakūžė samano
ta”, čerienės '“Medžio Svajo
nės” ir P. Sarpaliaus “Dukru-

Simfonijos Orkes 
tros fotografija

"F........ .....................
Naujienų S pulkas Nauja Serija pra

sideda sausio 2 dieną. * (stokite į Spul- 
ką kolei dirbi, kad nustojus darbo ne
reikėtų-stoti į eile dėl bliudelio sriubos.

VAKARAS • BEDARBIŲ 
SUSELPIMUI

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.

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

Kapinių Valdyba. '

ŠAUKITE REPUBLIC 9101 
ir gaukite pagelbą nuo ^jusų diegimų 
ir skausmų paimant rieną iš musų mok
slinio masažo treatmentų.

Mes specializuojamės sumažinime jū
sų perdidelio svarumo.
THE SIXTY THIRD B ASHLAND’ 

z 'HEALT SYSTEM
6327 Š. Ashland Avė. Republic 9101

CL ASSIFIED AOS.i

m/

Educational

MOKYKIS BARBERYSTKS 
AMATO.

Diendmis ar vakarais. Del infor
macijų sauk arba rąžyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street.

Business Service 
Bjgnio Patarnavimas

ŠUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Gsrsųs Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais; 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną «u 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

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

Boulevard 6620 fiea. Yardi 4401
NORKUS & CO.

Herfcraustom rakandus,, oianus ir vi
sokius biznius, taipgi Ii miesto i 

miestų. Teisingas patarnavimas.
1706 W. 47th St

CHICAGO 
-------o— •

Ateinanti sekmadienį, sausio 
11 d., lygiai 10:45 min. ryto 
visi < Lietuvių Simfonijos Or
kestro nariai renkasi į Lietu
vių Auditoriją ant Bričfgeporto, 
kur juos fotografas Stankūnas 
nuims paveikslus. Paveikslas 
reikalingas klišei (cut), tad 
būtinai kiekvienas turi atsinešti 
savo

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.

o—
10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 

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

Jaun.

muzikalius instrumentus.

11

North Side
s

Bij unėlio Choro pamokos 
vyks ^teinantį nedėldienį,
dieną Sausio, dešimtą valandą 
ryto, Almiro Simon Svetainėj, 
1642 North Hancock St., kur 
ir pirmiau laikydavo pamokas. 
Kviečiami atsilankyti į pamo
kas atsimesti naujų na
rių, nes ponia Steponavičienė 
pareiškė,, kad greitu laiku pra
dėsianti hidkinti' veikalo, kurį 
ant sekančio . parengimo žada 
publikai prirodyti. Todėl kvie
čiame kuodaugiausia naujų dai
nininkų prisidėti prie Bijūnėlio 
Choro. Po pamokų bus tėvų su
sirinkimas, ten pat bus išduo
ta raportas iš pereito parengi
mo ir bus svarstyta 'svarbesni 
reikalai. Todėl kviečiame ir tė- 

atsilankyti į susirinkimą.
B. S.

Simano Daukanto Teatr.
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
mirtinės praėjusių metų. Taipgi bus 
rinkimas darbininkų dėl busimos vaka
rienės. M. Paulaitis, rast.

West Pullman, III. Naujiena. Čia pir
mą kartą, atvyks Raseinių Magdė iš 
Raseinių, o kaip čia daug žemaičių ne
praleiskit progos sausio 9, 7:30 vakare, 
Lietuvių Parapijos salėje,' ant Emeraid 
Avė. Iš Lietuvos judami paveikslai, tar
pais, ' kas atsilankys, tai 10 metų jau
nesnis pareis iš juoko, daugiaus to
kios progos galim nebesulaukti.

Iškilmingą Metinį Balių, rengia Liet. 
Piliečių Darbininkų Pašclpos Kliubas, 
Subatoje, sausio 10 d., 131 m., M. 
Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd 
Place. Pradžia 7 vai. vak. Orkestrą J 
Phillips.

Dr-ti . L. Vėliava Amerikoj No. 
laikys metinį susirinkimą, sausio 11 d
1, vai. po piet., A. Čėsnos svetainėj, 
45731 S. Paulina St. Draugai ir 
draugės, malonėkite atsilankyti ant 
priėmimo kitos draugystės. Už neatsilan
kymą bausmė $1.00. Sekr. J. Dabulskis

Kun. M. X. Mockus kalbės temoj: 
“Kaip surast ir suprast: Ar dievas su
tvėrė dangų, žemę, žmogų ir viską?” 
Pagal šventą Rąstą — Bibliją. Kvie
čiami pribūti lietuviški Biblistai it 
Baptistai z , Prakalba įvyks Mildos 
svet., 3142 So. Halsted Sj., nedėlioj, 
sausio 11 d., 2 vai. po pietų?

Kviečia visus atsilankyti Rengėjai. 
C

Humboldt Parko Lietuvių Politiškas 
Kliubas rengta didelį balių, nedėlioj, 
sausio 11 d.. 1931 m., Chystal svet., 
2705 W. North Avė. Pardžia 5 v.- y.

Komitetas.

1

vus

1 Roseland
Al
bus

Felicijos Nezelskaitės su 
bertu Kuiųskiu vestuves 
sausio 18 d.
Felicija Nezelskaitė — yra 

duktė plačiai žinomo Roselando 
biznieriaus Juozapo Nezelskio, 
gyvenančio adresu 136 aE. 107 
St.

Albertas Kumskis 
quette Parkietis, 
studentas.

Kiek teko nugirsti 
didelėą iškilmingos

yra Mar- 
medicinos

rengiama 
vestuvės. 

Bus apie- dešimts porų pajau
nių ir visi lietuviai studentai. 
Jaunavedžiams šliubas bus duo
damas visų šventų parapijos 
bažnyčioje sausio 18 d. 1 v. po 
pietų.—Kaimynas. ,»

“The Chess Player”

'll l

Financial
Finahsai-Paskoloa ______

SKOLINAM PINIGUS
Neimant komiso nno $50 iki $300 
Paskolos yra ir tant pirmų morgičių

J. NAMON & CO.
MORTGAGE BANKERS — 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Gtovehill 1038

--------- O---------
♦

PINIGAI .
Mes skolinanti nuo $50 iki $800

• Neimam komiso
NuoHmtU mokamas ant neiimokitos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

Furniture & Fixtures

APLEIDŽIU MIESTĄ
Turiu tuojaus parduoti savo gražius 

rakandus, V/jhon kaurus, 9 tūbų elek- 
trikinį radio' Ir viską kitą mano 4 
kambarių apartmente. Parduosiu su di
deliais sau nuostoliais. Viskas kaip 
nauja. Ateikite tuojaus.

3040 W. 62nd St.

Personai 
Asmenų leėko

IEŠKAU doros merginos arba našlės 
apsivedimui. Manų amžius yra 3^ 
metų. Kitas žiniai apie savę suteiksiu 
ant pareikalavimo. Galite rašyti ang
liškai arba lietuviškai.

Box 1257< 
Naujienos,

1739* So. Halsted St., Chicago, III.
—o---

PERKAME LIETUVOS LAISVĖS 
Paskolos BonOs. Kas norite parduoti, 
kreipkitės į Naujienas, £ox No. 1258.

Situation Wanted
... pari>0 le**0

NAŠLĖ be vaikų paieškau, darbo 
prie namų arba kokiam biznyje. Esu 
patyrus prie valgių gaminimo restaura
cijoj, E. L., 1118 N. Hoyne Avė., 
Telefonas Armitage 0908.

Help Wanted—Female 
k Darbininkių Reikia ___

REIKALINGA merginų prižiūrėti 
apartmentus. Gera mokestis. Atdara 
visą dieną, nedėlioj atdara nuo 12 iki 4. 
Phone Kedzie 9749, Taylors Employ- 
ment Agency, 7 So. Crawford Avė.

Specialistas gydyme chroniška ir . nauja li
ga. Jei kiti negalBjo Jumis iSgydyti, atsllan- 
kykit pas mane. Jiano pilnas iSegzamlnavl- 
mas atidengs jusa tikrą ligą ir Jei aS apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata Jums sugryB. Ei
kit pas tikrą specialiste, kuris neklaus jusa 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
po galutino ISegzaminavimo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
20 Jackum Bti)d., netoli State

■> Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

CHICĄGO, ILLINOIS

valandos: nuo 10- ryto iki 1

yra

/ st.

Business Chances 
Pardąvimui Bizniai

PARENDUOSIM arba parduosim 
restaurantą su visais įrengimais, gera 
vieta prie dirbtuvių. Pardavimo prie
žastį patirsite. 2133 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 5064.

Cinema Art teatre nuo vakar 
pradėjo eiti naujas sensacinis 
filmas “The Chess Pįayer” 
(šachmatistas), pagamintas pa
gal Henry Depuy Mazuel ir fil- 

Dalyvauja 
bajoras, jo nuotaka, draugas ir 
“robotai” (mechaniški žmonės). 
Sąko, filmas dar fantastiškeš- 
nis už “Metropolis” ir už vei
kalą “R» U. R.”.

riams pasirodyti, kiek yra mu^ jjauotas Lenkijoj. •
sų lietuvių janitorių ir gM bus1 
proga -mums lietuviams janito- 
riams gauti savo biznio agentą 
lietuvį. Vėliau i bus paskelbta 
“Naujienose” kuomet ta kon
ferencija bus šaukiama.

Visi lietuviai iš kalno susi
tarkite ir

3612

Klaidos

Ofiso
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro, 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

po 
Nede

butinai dalyvaukite.
Paul ^Daubaras, 

So. Michigan Avė.

pataisymas: Vakar 
dienos “Naujienose” įvyko tek- 
niška klaida, kur p. Paul Dau
baro pavardė ir adresas, pri
klausą aukščiai!... įdėtai kores-

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

‘i ' ' z' ’

To prašo Lietuvos žmonėse 
laę pataria Lietuvos bankai

'atmink savo
NAUDAI,

kad vesdamas visus reikalus per

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

- CHICAGO
Tel, Bonlevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų
. • * •'' s* ■ ■ < ■

Perkam Mortgečius ir Bonos.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam ir iimainom visokį turtą 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Paldavimo Notariališkus raitus.
Siunčiam. Pinigus ir Laivakortes. - 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MBS GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DĄRBĄ.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE \

.LOANS 0 INSURANCE )
Perkam,, parduodam, mainom/nąmas, 

lotus, farmas, biznius visokio! rųlies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2n< Jmortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimąs-

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafavette 0455

-------- 0--------

UŽ PUSĘ KAINOS
Dviejų augštų mūrinis namas su sto

ru • ir 9 kambarių flatu. Tinkama 
vieta bile kokiam bizniui, o ypač mink
štų gėrimų patliorui. Randasi ant 
didelio, tirštai apgyvento bulvaro, biz
nio kampas, į pietvakarius nuo miesto 
rubežiaus. Parduosiu už pusę kainos 
tikrosios jo vertės, nes išvažiuoju į 
Europą.

A. MARSZEWSKI, 
10315 S. Michigan Avc., 

Chicago. ,




