
.............— ............ ..... H I h ..............

The Tirst and Greatest Lithuanian Daily inj America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

Phone Rooievelt 8500 * Z .

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
, .............. ■■■.........„ nu.

The Lithuaniau Daily News
Ėntered a.s second-class mattcr March 7, 1914 a t Hic Post Office at Chicago, III., 

under the Act of March 3, 1879 ' p '

The First and Cfreatest Lithuanian Daily ln America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily news

PUBLISHED BY THĖ LlTHtTANTAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, „Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 <

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
—m———m—i—y

VOL. XVIII Kaina 3c
______________________________________________ —— -------------------------- <■

Chicago, III., šeštadienis, Sausis-January 10 d., 1931 No. 8

,Kongresas išmušė 
dantis drakoniškam

Joneso įstatymui
Už. “paintukę” degtinės žmo

nės nebebus siunčiami kator- 
gon penkeriems metams .

VVASHINGTONAS, sausio 9. 
— Kongreso atstovų butas va
ikai’ priėmė kongresmano Stob- 
/bso bilių, kuriuo pakeičiama 
drakoniškas Joneso įstatymas.

Joneso įstatymu buvo numa
tyta maksimum bausmė už bet 
kuri prohibicijos įstatymo lau
žymų penkeri metai sunkiųjų 
darbų kalėjimo arba 10 tūk
stančių dolerių pabaudos, arba 
ir viena ir antra.

Dabar, einant Stobbso įsta
tymu, teisėjai nebegales siųsti 
asmenų į katorgų ilgiems me
tams tik už tai, kad pas juos 
rado “paintukę”. Asmenys, ku
rie neužsiima nuolatiniu gami
nimu ir pardavinėjimų degti-’ 
nė\daugiau kaip po viena ga
lonų?/ einant Stobbso įstatymu, 
nėra dideli kriminaliniai nusi
kaltėliai ir negali būt skaud- 

s žiai baudžiami. Maksimum bau
smė tokiems gali būt šeši mė
nesiai paprasto kalėjimo, arba 
$500 pabaudos. Joneso įstaty
mas bus taikomas tik' dideliems 
butlegeriams.

Stobbso įstatymas belieka 
prezidentui Hooveriui pasira
šyti. nes senatas jį jau pir

šima u yra priėmęs.

Nori panaikinti žydų 
šriftą sovietų Rį- 
' . sijoje—• ’• • V k

MASKVA, sausio 9. — £ių 
savaitę Maskvoje susirinks so
vietų Rusijos žydų filologų kon
gresas, kuris reikalaus, kad žy
diškas šriftas butų panaikin
tas, o jo vietoj įvestas žydų 
raštams — knygoms ir laik
raščiams — lotiniškasis.

Lotiniško šrifto šalininkai nu
rodo, kaip pavyzdį, Turkija. 
Jie sako, kad turkų spauda ir 
turkų kalba^ daug laimėjusios 
priėmimu lotiniško šrifto, vie
toj senoj (y turkiško alfabeto.

Bičiūnas Vilniuie c-
Lenkų telegrafo agentūra 

PAT praneša, kad vakar į Vil
nių atvykęs iš Kauno žino
mas lietuvių rašytojas ir kri
tikas V. Bičiūnas. Jis atvykęs 
arčiau susipažinti su Vilniaus 
lietuvių gyvenimu.

Išgelbėjo 13 vaikų nu
neštu ant ledo lyties
ROCK ISLAND, III., sausio 

9. — Jų namuose įvykus ga
zolino sprogimui, liepsnose žu
vo du vietos gyventojų Mon- 
roe’ų vaikai, 4 ir 1 metų am
žiaus.

ioRHS!
Chicagai ir apielinkei federa 

lis oro biuras • Šiai dienai pra 
našauja: \ •

Didėjųs/debesiuotumas; nedi
delė temperatūros atmaina; vi
dutiniai mainųsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 29° ir 42° F.

Šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 4:37. Mėnuo teka 11:57 
vakaro. / i •

Bankininkai apkaltinti 
dėl $35,000 pavogimo .. * - —
SAULT STE. MARIE, Mich., 

sausio 9. — Federalinis pri
siekusiųjų teismas apkaltino čia 
Emili VVedanų, Ontonagano 
(Mich.) First National banko 
kasierių, ir G. A. Townsendų, 
jo asistentų, pavogimu iš to 
banko $35,000. 

------------- ..

Vokiečių vyriausybė 
daro griežtų žingsnį 

streikų išvengti
Ginčuose tarp darbo ir kapita

lo 1 ivaldžios arbitratzoriaus 
nuosprendis bus abiem šalim 
priverstinas

BERLYNAS, sausio 9. — 
Kancleriaus Brueningo kabine
tas planuoja arbitražo proce
dūrų ginčuose tarp darbo ir ka
pitalo pakeisti prezidento Hin- 
denburgo dekretu taip, kad vi
sokį streikai ir lokautai butų 
laikomi neteisėti.

Ligšiol darbo arbitratoriaus 
sprendimas būdavo darbo mi- 
nisterio paskelbiamas privalo
mu, jei viena ar antra šalis, va
dinas, samdytojai ar darbinin
kai, jį priimdavo.

Einant naujuoju projektu, 
arbitratorius gali išklausyti vie
na ir antrų ginčo šalį ir po to 
padaryti savo nuosprendį, kar
tu su dviem kitais asesoriais, 
kurių nė vienas nėra nei sam
dytojas, nei darbininkas, ir dar
bo ministeris paskelbia spren
dimų galiojamų. y

Priežastis, dėl kurios tas 
naujas įstatymas bus veikiai 
paskelbtas, tai kilę kivirčai 
tarp darbininkų ir samdytojų 
Ruhro anglies kasyklų srity. 
Jei iki sausio 15 dienos ginčai 
nebus likviduoti taikos keliu, 
tai 300 tūkstančių angliakasių 
mes darbų. Kol-kas derybos dėl 
naujos angliakasių algų normos 
neturėjo pasisekimo.

Lenkai projektuoja 
panaikinti privati

nę prekybą?
VARŠUVA, sausio 9. — Len

kų vyriausybė projektuoja vi
sai panaikinti privatinių asme
nų prekybų ir įsteigti vien ko
operacijų prekybų, panašiai kaitf 
sovietų Rusijoje.

Potvynis nunešė j jurą 
pusę arabu miesto

AMMANAS, Užjordonis, sau
sio 9. — Del. smarkių liūčių 
kilęs potvynis nunešė į Rau
donosios Juros Akabos įlanka, 
šiaurinėj Arabijoj, pusę Akabos 
miesto. Tūkstančiai žmonių li
ko be namų. Daug. beduinų gy
vulių taip pat buvo nunešti į 
jura. '

žmonių, kiek žinia, niekas ne
žuvo, kadangi gyventojai su- 

f ’ ♦

skubo pabėgti į augštesnes vie
tas. '

Nori rąstinių grytelių 
Kansaso solonams -

TOPEKA, Kansas, sausio 9. 
— Atstovas Caldwell Davis 
pasiūlė atstovų bute rezoliuci
jų, kuria reikalaujama, kad val
stijos legislatura savo kieme 
pastatytų rąstų gryteles, kur 
lęgislaturos nariai galėtų gy
venti.

Davis, sako, kad, gaudami tik 
$3 dienai atlyginimo, legislato- 
riai negalį žmoniškai išsilai
kyti. ’ 1 H

[Atlantic and Pacific Photo i
I .

Chicago. — Tai visa, kas liko iš automobilio, kuris per Naujus Metus buvo traukinio sudaužy
tas ties 146-ta ir Woods gatvėmis, Harve.y. Automobiliu važiavo dviejų šeimų nariai, viso 10 
asmenų. Devyni jų buvo užmušti. Dešimtas, trijų menesių kūdikis, buvo 200 pėdų nublokštas 
ir išliko visai sveikas. i

Fordo įmonės priims 
dar 60,000-70,000 

darbininkų
DETROIT, Mich., sausio 9. 

— Ford Motor kompanija skel
bia, kad ateinantį pirmadienį į 
įvairias jos įmones Detroito 
rajone bus atgal priimta tarp. 
50 ir 70 tūkstančių darbinin
kų.

Praeitų pirmadienį į Fordo 
dirbtuves grįžo pusseptinto tuk/ 
stančio darbininkų.

Normalįai Fordo; automobilių 
fabrikuose1 Detroitp rajone dirb
davo arti 85,000 dafbiiiinkų/

l

Trys Chicagos lakū
nai užsimušė Flo

ridoje
MIAMI, Fla., sausio 9.—Ame

rikos aviatorių demonstracijoj 
šiandie-čia, jų aeroplanui nu- 
kritus žemėn, užsimušė trys la
kūnai, visi trys iš Chicagos: 
James Riddel, Bob Smalley ir 
Harry \Vare.

Ketvirtas buvęs aeroplane vy
ras, kol-kas dar nepažintas, bu
vo kritingai sužalotas.

Pamokėjo $2.£0, kad jo 
žmoną užmuštų; kalės, 

kol gyvas •
'LOS ANGELES, Cal., sau- 

šio 9. — Kaltinamas pasamdy- 
mu kito žmogaus už $2.20, kad. 
nužudytų jo žmonų, kuri buvo 
jį pametus, Emory Ells, 26 me
tų amžiaus, [(buvo prisiekusių 
posėdininkų pripažintas kaltas 
pirmo laipsnio žmogžudybe. 
Teismas pasmerkė Ellsų kalėti 
iki gyvos galvos.

Trys kriminalistai pa
bėgo iš kalėjimo \

MOUNDSVILLE, W. Va., sau
sio 9. — Praeitų naktį iš val
stijos kalėjimo čia pabėgo trys 
nusikaltėliai: Fred Morgan, ne
gras, nuteistas ligi gyvos gal
vos už žmogžudybę, ir James 
ir John Bogges, broliai, nutei
sti 30 metų už ginkluotus už
puolimus ir plėšimus.

Kunigas nusišovė
BINGHAMTON, N. Y., sau- 

šio 9. —- Pats pasišovęs, mirė 
čia kunigas Henry Ręap, Sus- 
ąuehanos, Pa., katalikų šv. Jo
no bažnyčios klebonas. Sako/ 
kad kunigas pasišovęs netyčia.

Bankų plėšikai pabėgo 
su 15,000 dolerių

BALTIMORE, Md., sausio 9. 
— šeši, revolveriais ir šautu
vais ginkluoti banditai šiandie 
puolė čia Commercial Savings 
banką ir automobiliu pabėgo'su 
$15,000 banko pinigų.

Centralinės Europos 
kraštai laikys žemės 
ūkio konferencijų .- į—- - z.

VIENA, Austrija, sausio ’ 9. 
— Centralinč Europos Institu
tui ir Austrijos žemės Ūkio ir 
Miškininkystės Draugijai pa
kvietus, sausio 19 dienų Vie
noje prasidės centralinės Euro
pos kraštų žemės ūkio konfe
rencija, kurios svarstymų pro- 
grame numatoma tarifų klausi
mas, importai, valstybinės pa
davimo organizacijos ir kredi
tai, žemės ūkio produktų mainas 
į fabrikų gaminius etc.

Konferencijoj ketina dalyvau
ti apie šešiasdešimt delegatų 
iŠ Vokietijos, Čekoslovakijos, 
Abstrijos, Italijos, Šveicarijos, 
Vengrijos, Rumunijos, Lenkijos, 
Jugoslavijos ir, galbūt, Graiki
jos.

Sugavo du banditu, api
plėšusiu banką

JUNCTION CITY, Ky., sau
sio 9. — Policijos ir šiaip žmo
nių gaudomi, tapo suimti du 
jauni banditai, kurie kų tik 
buvo apiplėšę vietos Citizens 
bankų, pabėgdami su $1,000.

Sumušė ir apiplėšė sa
vo tikrą motiną

PH1LADELPHIA, Pa., sau
sio 9. — Praeitų naktį čia bu
vo iki besųmonės' sumušta ir 
aiplėšta Mrs. Agnės Peterson, 
54 metų amžiaus. Nukentėju
sioji plėšikų pažino: jis buvo 
jos „sūnūs Albertas, 25 metų 
amžiaus.
OBK ««*• 

jimas Vokietijoje
- -J—T-----

BERLYNAS, sausio 9.—Ofi
cialiu pranešimu,' graudžio mė
nesio gale Vokietijoje buvo 4,- 
357,000 bedarbių, arba . 380,000 
daugiau ne kaip buvo gruodžio 
15 dienų. To skaičiaus, 2,822,- 
000 bedarbių gauna iš valdžios 
pašalpas.

Komunistai išskerdė 
100 tūkstančių žmo

nių Kinuose
HANKOVAS, Kinai, sausio 9. 

— Tam tikra, komisija, pada
rius tyrinėjimus pastarųjų sker
dynių Kiangsi provincijoje, į- 
teikė centralinei vyriausybei 
raportų, kuriame sakoma, kad 
per šešias savaites komunistai 
išskerdė 100 tūkstančių nekal
tų žmohių, sudegino apie 124 
tūkstančius namų ir pridirbo 
mate^įalinių "nuostolių .vertes 
apie 30 milijonų dolerių.

Komupistų teroras palietė 
beveik du trečdaliu provinci
jos. Skaudžiausia nukentėjo Kl
anas, kur komunistai buvo į- 
steigę “sovietų valdžių.”

Nori vienodų trafiko 
įstatymų visose 

valstijose
NEW Y6RKAS, sausio 9.— 

Nacionalinės Gatvių ir Vieške
lių Saugumo Konferencijos vyk
domasis komitetas nutarė krei
ptis į visų 44 valstijų legisla- 
turas ir prašyti, kad dar šių, 
žiemų visur butų priimtos vie
nodos trafiko reguliacijos įr vie
nodi leidinių važiuotojams 
(drivers) įstatymai.

Komitetas sako, kad daugiau
sia nelaimingų atsitikimų esti 
dėl to, kad įvairios valstijos tu
ri vis kitokius trafiko įstaty
mus, su kuriais automobilis
tai nėra susipažinę.

Vagis pavogė pašto 
maišą su $21,350

IRONWOOD, Mich., sausio 9. 
— Saxone, ,Wis., vagis ar 'va
gys ipavogė geležinkelio stoty 
pašto maišą; kuriame buvo $21,- 
000 pinigų siuntįriių ir $350 
diemento žiedas.

Du vaikai sudegė
— ---- ----------- i______.to

QUEBEC, Kanada, sausio 9. 
— šv. Laurino upėje tapo iš
gelbėti trylika Portnoef mies
telio vaikų. Vaikai buvo išėję 
ant ledo žuvauti ir žuvaudami 
nepajuto, kaip ledas atitruko 
nuo kranto ir nunešė ^juoš į 
Upės vidurį.

ALBERT LBA, Minn., sau
sio 9. —- Netoli hųo Čia. užsi
mušė aviatorių s Bernard Mc 
Farland, 21, jo aeroplanui nu
kritus žemėn.

Lietuvos
Kokie bus 1931 

metai
• .1

Pieš kiekvienus naujus metus 
atsiranda daug pranašų ir spė- 
ji'kų, kurie riaėgsta pranešti 
žmonij&Fapie tai, kas bus, kas 
naujo įvyks per ateinančius me
tus.
\Iš pernai metų spaudos atsi

mename, kad buvo pranašavi
mu 1930-tiems metams visai 
liūdnų; kiek karų, kiek suki
limų ir kitų kitokių nelaimių 
piršo pranašai 1930 metams, 
tačiau jau jie baigiasi, o pra
našystės vis nesipildo.

Kaip ten bebūtų, ar los pra
našystės pildosi ar ne — ki
tas dalykas — tačiau žmonės 
ir toliau pranašauja apie atei
ti-

Kortų būrimai ir įvairus bur
bai geriausia sau dirvų randa 
prancūzų tarpe. Jie tad pirmieji 
ir 1931-mus motus apšnekėjo.

Paryžiaus astrologas Abel, 
pasižvalgęs į žvaigždynų, labai 
optimistiškai sutinka naujuo
sius metus. Jis sako, kad 1931- 
niiesiems metams garbę duos 
naujieji technikos išradimai, ir 
nepaprastos technikos — avia
cijos.* Beveik revoliucija tech
nikoje sukels amerikiečio laku- 
nb išradimas, iš saulės spindu
lių gauti elektros jėgų. Ta iš-

Mussolini per radjo 
gieda visai Europai

taikos giesmes -
T —--------------- - -

PARYŽIUS, sausio 9. — Ita
lijos premjeras Mussolini da
bar ėmė kas vakaras kalbėti 
iš Romos per radio ir savo kal
bomis tikinti Europą, kad Ita
lija tik taikos trokštanti ir nie-. 
kados pirmutinė karo neprade- 
sianti.

Mussolini kalba franeuziškai 
— franeuzų kalbą jis vaitoja 
geriau, ne kaip anglij — dėl
to jį supranta daugelis Euro
pos kraštų. Prancūzai tačiau 
gerai atmena garsia Italijos dik
tatoriaus kalba, pasakyta Leg
horne, kur jis garbino armotas 
ir kulkosvaidžius, sakydamas, 
kad tie babuklai esą geresni, 
ne kaip žodžiai, todėl dabar tas 
jo “taikos” kalbas skeptiškai 
priima. Franeuzų spauda nori 
žinoti, ar, kažin, Mussolini lei
stų Italijoje panašias kalbas 
pasakyti itališkai patiems' italų 
žmonėms, ar tas jo pacifizmas 
yra tik “eksportui.”

Ispanų Alfonsas pa
leido aviacijos 

korpusą ____ '
MADRIDAS, Ispanija, sausio 

9. — Karalius Alfonsas dekre
tu paleido visų armijos aviaci
jos tarnybų. Padaryta tai dėl 
aviajtorių dalyvavime pastara
jame sukilime. Visas karo avia
cijos korpusas bus perorgani
zuotas.

60 žmonių sužeista trau
kinių kolizijoje Vil

niaus krašte
VILNIUS, sausio 9. — Neto- 

Ii nuo Ostkų' vienas pasažieri- 
nis traukinys, ėjęs iš Vaitko- 
vicų j Ostkus, įlėkė į krovinių 
traukinį, šešiasdešimt keleivių 
buvo sužeisti. x

Sako, kad pasažieripio trau
kinio mašinistas buvęs girtas. 
Jis tapo suimtas.

Naujienos
radimo paslaptį, kurį laikų slėps 
Amerikos Jungtinės Valstybės, 
tačiau atsiras toks vokietis sla
pukas, kuris išvogs tų paslap
tį ir atidengs visam pasauliui.

Politikos pasauly Abelis pra
našauja, kaip svarbesnį faktų, 
tai susiartinimų prancūzų su 
vokiečiais, o to susiartinimo tik
slas -r- spirtis prieš Sovietų 
Rusija.

Ponia Fraya 1931-muosius 
metus vadina nepaprastaisiais. 
Didžiausia tais metais katas
trofa bus Paryžiuje, čia opero
je kils gaisras, kurio pasėkose 
bus tokių nelaimių, kokios la
bai retai tepasitaiko. x

Kažkoks pranašas Violel 
1931-si'ems metams didžiausia 

, nelaimę priskaito baisia epide
miją, kuri kils iš Balkanų ir 
užlies visų Europą. f

Amerikietis Lee sako, kad 
1931-ais metais bus v daug iš
radimų medicinoje, taip pat ii 
technikoje. Bus išrasti naujie
ji spinduliai, daug stipresni už 
Roentgeno. Indijoje vienam in
žinieriui pavyks išradimas ak
meninius anglius iheminu bū
du sukristalizuoti į įvairius dia- 
mentus. žinoma, tuo sudarys 
katastrofa visiems diamentų 
pirkliams.

Amerikietis astrologas White- 
comb pranašauja 1931 metais 
dviejų Europos valdovų mirtį. 
Naujorkui pranašauja dvi “juo
das dienas”, viena kovo men. 
antrų rugsėjo. Whitecomb, taip 
kailį ir Fraya, pranašauja 
PrahČUzijar'didelę katastrofų.

Išteisino “Vilniaus Ry
tojaus” redaktorių

“Vilniaus Rytojus” praneša, 
kad šiomis dienomis Vilniaus 
atšaukiamajam apygardos teis
me buvo nagrinėjama “Vilniaus 
Rytojaus” atsakomojo redakto
riaus Noviko byla, kurioj jis 
buvo kaltinamas, kad savo lai
ku “Vilniaus Rytojuj” buvo pa
skelbęs aukojusiųjų nuteistoms 
Adutiškio lietuvaitėms pavar
des. Miesto teismas redakto
rių buvo nuteisęs 200 zlotų 
pabaudos. Atšaukiamasis apy
gardos teismas redaktorių iš
teisino.

Skirs stipendijas ir at
leis nuo mokesčio tik 
neturtingus studentus

šiomis dienomis V. D. uni
versitete iškabintas p. rekto
riaus skelbimas studentų žiniai, 
kad toliau stipendijos bus ski
riamos ir atleidžiami nuo mok
slo mokesčio tik tie studentai, 
kurie be mokymosi pažangos 
įrodymo drauge su prašymais 
įteiks ir dokumentus, liudijan
čius jų pačių bei jų tėvų ne
turtų.

KODĖL PARASTAS 
VILNIUS?

Skaitykite šiandie “Nau
jienų” 4 puslapy

Tai yra p. Untulio svarbus 
dokumentų rinkinys iš Lie
tuvos senosios gadynes is
torijos, pradedant nuo Lie- 

\ tuvos apkrikštijimo ligi 
nepriklausmnybSs praradi
mo. Knygoje rasite, kas 
buvo Lietuvos nelaimių 

/kaltininkai.
V ;



[korespondencijos
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rand Rapids, Mich.

Triukšmingas SLA. 60 kudpos 
susirinkimas

susi-

dar dides-

vienąpas 
paaiškėjo,

kaičio kaltė. Ir kuomet komi-dW” prezidentą' ©acevi^ių, rrą- 
sija ištir'š dalykus (nors tas dėjau dairytis-aplinkui, —SLA.
ištyrimas gana sunkus, ka
dangi vienas žmogus viską 
vedė), tąda visgi bus kiek ai
škiau. Tada nereikės nei pyk
tis*, nei bartis,’neš dalykas bus 
aiškesnis. Mes daugiau nieko 
ir nenorėjom, kaip tik rapor
to.

Prie pabaigos turiu pasaky
ti, kad F'. Žukaitis kaltino 
T. 'Aleksyną ir mane už jau
nųjų pakrikimą, sakydamas, 
kad S. Naudžius ir T. Aleksy
nas suorganizavo jaunimą, o 
dabar patys ardo. Panelė A. 
Marčiulaičiutė 
sakė: 
džius 
tu.”

atsistojus pa- 
“Ponas žukaiti, ne Nau- 
ir Aleksynas ardo, bet 

Naudžius.

tarpe, sa- 
šalin nuo 
priešmeti- 
paaiškėjo,

Tai triukšmingiausias 
rinkimas, koks kada buvo. Oi, 
oi, kas pasidarė? Suspenduoti, 
išbraukti iš SLA. O jau skundą 
tai tikrai reikia paduoti. Nagi 
kam tokiam? Nežinia kas čia 
ėmė ir parašė Centro sekreto
rei slaptą .laiškų, kad jaunieji 
nesiskaito su suaugusių kuopa, 
ir jau visi metai kaip raportų 
neišduoda. Tad Centro sekre
torius P. Jurgeliutė ir parei
kalavo, kad pirma, negu bus 
suteikta finansinė parama jau
nuoliams, butų padaryta revizi
ja. Jus pamislykite, koks tai 
negeras darbas atliktas, kad 
Centrui pranešta apie jaunųjų 
santykius su musų kuopa.

Šitokius žodžius kartojo 
klika, susidedanti iš Greičaičio, 
Bernotų, Medėlininko ir kitų, 
kurie per visus metus neleido 
kuopos valdybai. padaryti jo
kios tvarkos jaunųjų 
kydami, — raukas 
jaunųjų. Rezultate 
niame susirinkime
kati kuopai reikėsią atmokėti 
apie 30 dolerių, kurie sudaro 
jaunųjų skolą. Dėlto ir, buvo 
nutarta prašytį Centro 50 do
lerių. Bet, kaip jau aukščiau 
minėjau, reikalaujama revizi
jos, todėl tas visas reikalas ir 
pasiliko iki metinio susirinki
mo.

Štai ir metinis susirinkimas, 
kuris įvyko sausio 4 d. Į su
sirinkimą atsilankė pusėtinai 
daug narių. Pirmininkas T. 
Aleksynas atidaro susirinkimą 
ir pašaukia visus naujos valdy
bos narius, kad ateitų prie sta
lo. Jis paprašo, kad J. Smil
gius perskaitytų tam tikrą 
punktą iš konstitucijos dėl už
imančios naujos valdybos, ką 
Smilgius ir padaro, 
užėmus vietas, pirmininkas pra
šo, kad visi nariai atsistojimu 
atiduotų paskutinę pagarbą mi
rusiai narei M. Telyčenienęi.

Toliau skaitoma ir kaip vie
nu balsu priimama pereito su
sirinkimo protokolas. Trumpai 
apsvarstoma visi kiti smulkes
ni reikalai ir prieinama prie 
raportų. Visų kuopos valdybos 
narių raportai priimama veik 
be jokių diskusijų. Čia pravar
tu pastebėti finansų raštininko 
raportas, !<uris parodė, jog nuo 
pereitų metų jaunųjų skyriuje 
randasi 30 narių mažiau. Reiš
kia, organizatoriai veik nieko 
neveikė. Po raportų prieita ir 
prie laiškų skaitymo, kur tarp 
kitų ir viršminėtas centro sek
retoriaus jaunųjų reikale laiš- 

jKas tapo perskaityta, čia ir ki- 
f lo didžiausios diskusijos, bet 
I pirmininkui paaiškinus, kad 

laiškas galima priimti, o jo 
< svarstymas bus prie neužbaig

tų reikalų, tvarka tapo vėi 
atsiekta ir susirinkimas ėjo 
ramiai. Bet kuomet prieita 
prie svarstymo to laiško, tai 
kilo didžiausias triukšmas. Tie 
žmonės, kurie per visus metus 
liepė, kad nekišti 
jaunųjų ir šiame 
gynė Žukaitį, kuris 
džiausiąs kaltininkas 
me tų bilų. Vienas 
rėkia, žukaitis net 
sako, kad 'reikia sužinoti, kas Į, 
tą laišką Centrui parašė ir jei' 
kaltinimas pasirodys bą pama
to, tai tokį narį nubausti, 
atsistojęs pareškiau kad 
kaltintų kitų žmonių, nes 
laišką Centrui aš parašiau 
visai nemanau slapstytis. Kač 
link to, ar aš turėjau teisę ra
šyti tą laišką, tai aš turiu pa
sakyti, kad turėjau, nes po 
priešmetinio susirinkimo, kui 
buvp nutarta prašyti centro 
$50 dėl užmokėjimo tų bilų, 
kurias jaunųjų beizbolės jauk

ėtas padarė, buvo paduotas «į- 
nešimus, kad tą klausimą /pa

likti kuopos ir jaunųjų valdy
boms. Kai tos valdybdT ištirs 
dalyką ir nutars, .kad reikia 
'prašyti centro pinigų, tai • jos 
ir atliks tą darbų. Bet kas tau! 
Pradėta varyti agitacija, kad 
nereikia palikti valdyboms, bet 
turi susirinkimas nutarti, ži
noma, tokį nutarimą ir perva
rė. Reiškia, norėta kaip gali
ma greičiau gauti 50 dolerių ir 
atmokėti visas j aunu j ų bilas, o 
jaunimą palikti ir vėl eiti se
nom vėžėm. Ateity buvo gali
ma tikėtis, kad\jie 
nių bilų pridarys.

Pasiklausinėjus 
kitą beisbolininkų
kad jie šių vasarų padarė virš- 
šimto pęnkių dešimčių 'dole
rių. l^ur tik važiavo, vis savo 
pinigais turėjo kelionės iš
laidas padengti. Reiškia, tie 
150 dolerių turi būti pas ką 
nors, o jei jie išleisti, tai turi 
būti kvitos, kas pirkta. Bet 
kuomet nei raportų nebuvo ir 
niekas nebando padaryti re
vizijų tai kas liko daryti? 
Viena buvo išeitis—pranešti
centrui. Centro sekretorius ir 
pareikalavo raporto. Taigi aš 
rašiau tĄ laiškų ne iš piršto 
išlaužęs, bet remdamasi tų 
pačių beisbolininkų pareiški
mais. Aš neminėjau savo lai
ške, kad centras neduotu tu 
50 dolerių, bet tik pranešiau 
kaipo raportą. Taigi ar čia 
yra blogas darbas?

Bet grįžkim prie susirinki
mo. Kuomet dėliai laiško kilo 
didelis triukšmas, tai pirmi
ninkas T. Aleksynas padavė 
ainerį vice-pirmininkui, o pats 
įteikė rezignaciją, pareikšda
mas, kad per visą jo pirminin
kavimo laikų tūli nariai nelei
do tinkamai tvarkyti jaunųjų 
skyrių, o dėliai to dabar turi 
kilti toki dideli ginčai, kad 
negalima prieiti prie jokios 
tvarkos. Jis geriau pasitrauk
siąs. Paėmus vice-pirminin
kui D. Greičričiui vesti tvar-

Valdybai" l<il<) dar didesnis trinks
mas. Šaukė nariai, kad jei 
pirmininkė T. Aleksynas

ir vice-pirmininkas D. Grejfc 
caitis bei užrašu sekretorių^ 
P. Medclinskas. Bet iš jų nei 
vienas nesitraukia, o 1). Grei- 
čaitis muša ameriu į stalų, 
kad nariai nutiltų. Bet nieko 
negelbėjo. Ūžia visa svetainė.

Kenosha, Wis
Visko po biskį

i

rankų prie 
susirinkime 

yra di- 
padary- 

po kitam 
atsistojęs

ne
to 
ir

imti pirmininko T. Aleksyno 
rezignaciją, ar ne. Nubalsuo
jama, kad Aleksynas turi grį
žti prie stalo. T. Aleksynui su
grįžus, atsisteigė tvarka. Iš
rinkta 5 nariai į komisijų, ku
ri turės peržiūrėti jaunųjų 
išlaidas bei įplaukas ir surin
kti visus beisbolininkų įran
kius, kurie kuopai priklauso. 
Kaip tik šitą instrukcija susi
rinkimas davė komisijai, lai 
tuoj F. Žukaitis, kuris per 
visus metus buvo jaunųjų 
kuopos beisbolės tymo me- 
nadžeris-sekretorius ir visas 
vadas, atsistojo ir sako: Girdi, 
kol man kuopa neatmokės 
virš 50 dolerių, tol aš kuopai 
negrąžinsiu niejeo.

Nurodoma Žukaičiui, had 
beisbolininkai padarė pinigų 
apie 150 doleHų. Kur jie yra? 
Žukaitis sako: padarėm dau
giau negu 2 šimtu dolerių, bet 
ir išlaidos buvo didelės. Prieš- 
metiniame susirinkime Žukai- 

itis reikalavo apie 30 dolerių, 
o jau metiniame reikalauja 
daugiau, negu 50 dolerių. Rei
škia, per vienų mėnesį išlaidų 
priaugo
Taigi ar verta daugiau beis
bolo tymas palaikyti, jei duo
bta daugiau negu $250 nuo
stolių tik per vieną vasarų? 
Žinoma, kad ne! Mes nekalti
nam F. žukaitį ir neprime-, 
tam jam, kad jis tuos pini-

Sausio 4 d. įvyke/ SLA. 212 
kuopos susirinkimas German 
American Home svetainėj. Nors 
ir labai užimtas buvau, tačiau 
į susirinkimą visgi- nuvykau. 
Kadangi tai buvo metinis susi
rinkimas, tai tapo įvesdinta 
naujoji kuopos valdyba. Atmes-; 
tas tapo tik pirmininkas, kuris 
nelegališkai buvo išrinktas.* 
Mat, konstitucija reikalauja, 
kad kuopos valdybon gali būti 
renkami tik tokie nariai, kurie 
kuopoj išbuvę ne mažiau kaip 
vienus metus. Na, o pasirodė, 
kad naujai išrinktasis pirmi
ninkas tiek Iriiko Kuopoj nebu
vo išbuvęs, kada jis buvo ren
kamas. Todėl jis ir tapo at
mestas, o jo vietoj bus renka
mas sekamame susirinkime 
naujas pirmininkas.

Man tiesiog buvo gaila žiū
rėti į porą vyrukų, kurie viso
kiais budais stengėsi įtikinti 
narius, kad su išrinktuoju pir
mininku viskas yra tvarkoj. Jie 
kartojo savo maldelę, pežiurint 

'j tai, kad buvo kuoaiškiausiai 
įrodyta, jog naujai . išrinktasis 
pirmininkas kuopoj nęra išbu
vęs vienų metų. r Vienas, tų. vy
rukų tiek Jsikarš|iavj>f jog pra* 
dėjot net' koliotišt *7 ”

Vienok bari neįti
kini)/—jie nutarė; u;kad ?piriiii-: 
ninkas butų per naują renka
mas. Vadinasi, -peršamas -ta* 
voras' pasirodo gana pigus ir 
niekas jo nenorėjo imti.

Šiame susirinkime tapo taip 
pat/ nutarta, kad sausio 18 d. 
kuopa surengtų prakalbas. Mat, 
tą dieną’ įvyksta -Ų0 Apskričio 
suvažiavimas. O tai reiškia, kad 
pas mus* atvyks Susivieniji- . ' . * ’ •
mo darbuotojų iš įvairių kblo,- 
nijų.
kviesti viena iš' dviejų

prezidento niekur 'nesimato.
Tavorščius J. Strieka atidaro 

susirinkimą ir sako: girdi, čia 
Jvyksta diskusijos.-.tarp SLA.. .ir 
LDŠ. Vįepą£ iš ^publikos pa- ; 
Stebi, ar'ŠLArkekftr-'hbrs būdu 
prisidėjo diskusijų?
Pirmininkas;*’’atšako, kad ne. 
Esą tik LDS rengiąs tas’ dis
kusijas. .
f Vadinasi;; ^šy^ i^ėjo aikš
tėn. Tavor^čiai tiesiog grie
biasi prigavystės, kad pritrauk
ti daugiau publikos į savoVjo- 
marką. • Šiaip žmonės bolševi
kiškų prakalbų visai nelanko. 
Bet nors ir buvo- garsinta, kad 
bus diskusijos,, tačiau žmonių 
visai nedaug tesusirinko, -r- 
apie 50 asabų.» ..Daugiunoj ta 
publika susidėjo iš tavorščių ir 
jų pritarėjų. Atrodo, kad žmo
nės jau pusėtinai išgudrėjo ir: 
bolševikiškais įgarsinimais ne
betiki. '• 1 " • <• !-

Prasidėjo prakalbos' ir sykiu 
diskusijos. ^‘Prezidentas” Ba
cevičius kalbėjo apie valandą 
ir pusę.. Jis visą laiką K gyrė 
“raudonąjį sojuzą" ir peikei 
SLĄ. ^Vadinasi, gyrė tokj daįk-; 
tąp kdrir dar pęeg^istuoja.

Užbaigęs ^alva prakalbą, jis 
paklaus j ar kas iš publikos ne
nori KokhjzkĮausimų statuti, ži
noma, tuoj sbūvo ;.keli klausimai 
užduoti. Bet kaip ir paprastai 
pas bolševikus esii; “raudonoj b 
sojuzo prezidentas” daugiausia 
koliojūsį^o pė',‘i klausimus at* 
sakinėjo^ J£uoįijiiŲ sPvo 'prakal
bas ir užbaigė.

Kaip yra * sakoma, žmones 
galima mulkinti^ ;tik per tam 
tikrą laiką’' bet ne visą laiką^ 
Taip atsitiko''ir- ‘šį kartą. Kaip 
patėmijau, i: UDS niekas neši- 
rdšė nei laikė prakalbų, nei ‘pb 
prakalbų, žmdh’es jau pradėjo 
atskirti, kas 'gera, o kas bloga, 
žmogus, kuris pi’JkĮąųsė Susi
vienijimui per-.-^datigelf metų, 
rizikuoji ~ nebenori. Jis gerai 
suprantą,, Kąd.^plęjdęs organi
zaciją gali netekti ne tik visų

KalbČtoj um .n u tarta ■
-advo

katą Olį arba advokatą Gugį. 
Nėra abejonės, kad vienas, ar, 
kitas kalbėtojas išaiškins,’kaip 
tikrai dalykai stovi SLA. Cent
re. Manoma taip pat, kad tos 
prakalbos uždarys burnas musų 
tavorščiams, kurie apie Susivie
nijimą leidžia visokius melus ir 
stengiasi įpiršti savo neva 
“darbininkišką sojuzą”,kurio t 
jie vis dar neįstengia pagim-- 
dyti.

l ■"

20 dol.

tas yra tas, kad jam vado-

jaunimas. Nėra nei mitingų, 
nei raportų. Kuopa visai; nie
ko nežino, čia tai Jau

orkestras. P-nia. Kančiene už- 
fanct'ino gerų sehdvičių, q su 
KanČium maloniai pasikalbėjo
me. Turiu pasakyti, kad- ponai 
Kančiai yra “Naujienų” patrio
tai; Ir labai malonu, kad jiems 
sekasi biznis varyti.

pi-iKiaupu 4iw narių, j.r renčia 
stebėtis, kad iš tokio didelio 
skaičiaus žmonių negalima su- 
daryti tinkamos vaidybos.

. Man pasitaikė būti šiaurinėj 
miesto daly ir susitikti su p. 
J. Martin, kuris, yra Martins’ 
Ręalty kpmpanijos vedėjas.. Ra
dau j j baisiai. UžsirustinUsį/ — 
kitaip sakant, susikrimtusį. 
Paklausiau, kodėl- jis taip susi
raukęs, nes netikėjau, kad že
maitis gali taip labai užsirūs
tinti. Gal, sakau, biznis blogai 
eina? Atsako, kad esą parda
vęs vieno tautįeč|o ' namą, ant 
kurio L. B. draugija turi mor- 
gičių. Turime pinigų ir viskas 
gatava. Tačiau draugijos val- 
ryba nenori imti pinigų, ir tiek. 
Ir nemano jų imti .

Užklausiau, kaip tai gali bū
ti, kad neima, gal kas nors yra 
negerai? Atsako, kad minėta 
draugija neturi jokio suprati
mo apie tokįus dalykus ir ne
klauso ne tik mano patarimo, 
bet ir savo advokatu nepasiti
ki, kuris \jiems pataria pinigus 
atsiimti. Reiškia, draugijos na
rys’atmoka pinigus, nes morgi- 
čiai yra pasibaigę, bet nėra 
kam tuos pinigus priimti.

Klausiu, ką jis su tais pini
gais padarė. Atsakė, kad pa
dėjęs į banką ,ir esą tie beibės- 
vyrai su jais tegul daro ką no-

- Reikia pa’sakyti, kad tą drau
giją dalinai yra užvaldę tavorš- 
čiai. Jie, matomai, apie, drau
gijos reikalų vedimą neturi ma*- 
žiausio supratimo, ypač pirmi
ninkas. Draugijai^ kiek žinau1,

■ —i1
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Ant jųsų radio šįvakar... 
Pątiįklaų^kUę -LoiųųiFąiir v, 
tin, • garsios numerologys- 
tės. Ji papasakos jums 
kaip vardai ir datos daro 
įtakos į pasisėkimą bizny
je, meilėje aT apsivedime. 
Tikra radio įdomybė.

WUBM 8 vldandą šįvakar

Viena ausia teko nugirsti, 
kad Kenoshoj tapo atgaivinta 
LSS: 58 kuopa. Jie tai tiesa, 
tai butų padarytas didelis žin
gsnis pirmyn. Kenoshoj ran
dasi gana didelis būrys lietu
vių, kurie niekur nepriklauso, 
bet jie socialistams

...............- m- 11 ■"« ■ m' >■

fciiujair uurcuų vemta.
dabartiniu laiku,, kuofnet, atei
tis gana juoda, visiems reikė
tų susidomėi darbininkų rei
kalais. Socialistų Partija kaip 
tik labiausia ir rupines darbo 
žmonių padėtimi. WisČonsino 
valstijoj socialistai yra gana 
stiprus ir turi’ nemažai įtakos 
tarp piliečių. Manau, kad jau 
laikas socialistams pradėti 
veikti ne tik Kenoshoj, bet ir

simpati- kitose kolonijose.—Kenoshietis O A
oi U
..b

Gruodžio 30 d. aš gavau už- 
kvietimą atvykti į German 
American JEIome. Užkvletimą 
man prisiuntė BDS sekreto
rius, pranešdamas, kad buk ten 
įvykstančios diskusijos tarp 
seno ir naujo susivienijimo.

Negalėjau iškęsti^— nudūli
nau ir aš į tą mitingą. Kai nu
vykau į svetainę, tai' pamačiau 
ten “darbininkiško susivieniji-

-G'F&totj vį^'ki4ją',pa* 
šnipinę organizaciją gąna bran
giai kainuoją. Jei . kas įsikarš- 
čįavę.^^ą|gta® 
vėliaū ' tikfai'' gailėsis;’ kūomet 
pasirgęs negaus pašalpos.

Priegtam reikia neužmiršti ir 
to fakto, jog jokio LŪS dar nė
ra. Dar yra didelis kląūšįmaš.. 
ar tavorščiai’ savo silsividrfiji- 
mui gaus čarterį. Kas tada 
bus, jei. jis čarte.rio negaus? 

jšifotaiį ’%u^ų tautiečių - litis 
SUVlltl. Vl . /

v’’
Gruodžio 21 d. aplankiau sa

vo pažįstamą pi Beri Kančių, 
kuris; tūrį limbai gražią pasilin
ksminimo yietą ant kelio tarp 
Miiwaukde. ir Čhicagos, ,apie 
perikibsf> rnylids nuo Kenosha. 
Jo VietaVyra tžiiiom'a kaipo “Pa
ris Gardens”. Ir reikia .pasaky
ti, kad ta viet- taip ir atrodo, 
kaip Paryžiaus, darkąs, — dide
lė j r j 'tądąir daug
žmonių, — vieni šoko, kiti šnB* 
kučiavbsfe o^trbti alutį gėrė. 
Mat, W,i§consiijp‘ valstija savo 
piliečia^ą .ie^džįiĮ' y gana neblogą 
alų gerti, vį .-R•»' < -■

n°LLfjMeąicyih|^
RO'ŪFERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiarinki šios linijos lai
vai. Tiesus -trumpas kelias per 
Rotterdam’ų i ir iš visų dalių

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir Informąėijų 
dėlči rašyk bile vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dcarbom -St; -Chfcago.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfarinės Vanos Ir
Elektrikiniai Treat- 

. mentai
švediškas Mdnkštlnimas it Elektri- 

y kinis Masažas,

Treatmentąi visojeių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su ėlelętrikjniais prietai
sais. • Violetiniai Saulės Spindulių 
treatmentai. ra-

’ Mineralinės, svlrftiw vanos duo
da didžiausią kraujo cirkuliaciją, kuo
mi galima'išsigelbėti1 nvisokių ligų.

Moterų Skyjiti(I^Jmtfairas Vtarnin- 
kais nuo 8 iki 12 yaŲ ’hakties.

Kambariai dėl ffc'tgulėjifrio.

A. F. ^BNA
. 1657 W. 45th SI.

Kampas Pauliąa Sl

Nuo 8 vai. ryto iki '12 vai. nakties. 
Nedėliotuis 'nuo 8 iki 2tos vai, 

po’ pietų.
Phutia-BuahiHišd- A-552'- >'■ ---j 
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PAGELBĖKIT SAVO
Veikite greitai dėl

pustės nereaul
JEIGU

masis 
dėjimas, 
inkstams prie 
Vartokite Doan’s

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

50,000 Vartotojų viešai

keli
aktį ir nuolatinis strėnų skau 
sidomėkit! Pagelbekit 
rie pirmo pakrikimo ženklo 
Doan’s Pilto.

savo

INKSTAMS!

pataria Doan’s
CHARLES CARPENTER. 4401 WALLACE ST.. CHICAGO. ILL„ sako: 

“Turėjau skaudėjimą strCnosc ir jaučiaus veik visą laiką pavargęs ir sudrybęs. 
Mnno inkstai nobuvo veiklus ir AląpiniasiB turėjo nuosėdų ir buvo deginantis. 
Afi turėjau galvos, skaudėjimus ir kvaitulius. .Doan’s Pilis j trumpą laiką 
pašalino Aiuos pakrikimus“.

• / . . /

Doan’s Pilis .2°£2.
JEI Į LIETUVA 1931 METAIS TAI

TIK PER KLAIPĖDĄ
Įvertintu Vieninteliu Lietuvos Juros Keliu

SKANDINAVŲ AMERIKOS LINIJA
NUOLATINIS PAŠTO IR KELEIVIŲ SUSISIEKIMAS .

KLAIPĖDA — KOPENHAGA

Dešimts Specialinių 
EKSKURSIJŲ 

į Lietuyą 
1931 Metais

VIII 
......... OSCAR II 
HELLIG OLAV

.......... OSCAR II

.. FREDERIK VIII

1) Kovo 21 .... FRERERIK
2) Balandžio 18 .
3) Gegužės 16
4) Gegužės 29. FREDERIK VIII
5) Birželio 6 .............  C222.*_22
6) Birželio 20 jĮELLIG OLAV
7) Liepos 3 ... .2""
8) Liepos 18 UNITED STATES
9) Rugpiučio 8 FREDERIK VIII 

1.0) Rugsėjo 22 HELLIG OLAV

>,----—l    . . ......
. Laivų išplaukimai 1931 metais

' j iš Weu) York
OSCAR U Sausio 6 d,
UNITĖD STATES .2...
HELLIG OLAV ... 
FREDERIK .VIII - 
UNITED STATES

. Sausio
Sausio 

Vasario 
Vasario

2'4 
31
14 
28

- HALIFĄX — NEW YORK

HELLIG OLAV ..... 
OSCAR IĮ ..............
FREDERIK VIII' ... 
UNITED STATES 
HELLIG OLAV 
OSCAR II .........»....
FREDERIK VIII) .. 
UNITED STATĖS 
HELLIG OLAV ... 
FftEDERIK VIII . . 
OSCAR II. .....
UNITED STATES 
HELLIG OtAV .. 
FREDERIK VIII. 
UNITED STATES 
OSCAR n................
FREDERIK VIII... 
UNITED STATES. 
HELLIG /OLAV . 
OSCAR/II.................
FREDERIK VIII.......... Rugsėjų. 12
UNITED STATES . .. Rugsėjo >6 
HEu.i(i' oLAy .v ....... - *
o$čar*ii. ........i..::.,../ 
rreDerick vhi. ...... ,
UNITED STWB8PA.f: 
HELLIČ OLAV 
OSCAR' II.
FREDERIK VIII: 
HELLIG OLAV 
OSCAR II. :......

.......... ... Kovo 7
Kovo 14 

......... Kovo 21 
.... Balandžio 4 

.... Balandžio 4 i 

...Balandžio 13 
.. Balandžio 25

.. Gegežės 9 
...... Gegužės 16 
....: Gružės 29 ' 

... Birželio
Birželio 

..... . Biržtfio 
......... Liepos 

... Liepos L 2 
RugpiUČio* 1

13 
20 

3
18 

[ 
Rugpiučio'. 8 
Rugpiučio 22 

•Rugpiučio 29 
..... .Rugsėjo 5

Spalių 1 7 
’Bpiliį 54 

y LipRričiO 7 
Lapkričio 21 
. Gruodžio 9 
Gruodžio 19

i un

Central Standard • Time

OLD GOLD
RADIO PROGRAM

Draugai. Amerikiečiai! 
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalų 
“Laisvas Žodis”

“LAISVAS ŽOblS” rąžo apie dar
bininkų ir valstiečių' kovą už švie
sesnę. dteiti ir jų 
, “L. ŽODIS” 1 . r
tarhsės apaštalais’ ir kelia aikštėn 
klerikalų ar jėzuitų juodus darbus.

įgyveniiną.
iVoja' su Visokiais 

ar jėzuitų juodus darbus.
)DIS” savo turiniu labai 

įvairus, talpina daug paveikslų iŠ 
viso pasaulio gyvenimo.

“L- ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir metams /kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo Žodžio”
Latvija, Riga.

Gogola iela 7a-9
^r..—. ii............................

> IŠMOKIT DfiZAlNINIMĄ
JV Dezainininiae ir fduviroa> ’ 

dreshj moka didelę aitra 
nhAų Jus salite išmokti Šio Re ' 

vai apsimokančio užriB-. 
įiMį mimo i trumpa laika. DL ;

ųlomos ftduodamoą. Ra
šykite 'dėl peftiokambs 

kkt,V MAST-ER COLLEGE;
Jos. F. Kasnicka, 

Princdpalas
190 N. State St„ k. Lake St. 10 fl.' 
...r..u. '...............

" .............. . ... ... .... ......
"Pfeonc Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
- i NAMŲ STATYMO

KONTRAKTOPIUS
45'56 Sp. Rockvoell St., 

' • > CHIGAGO, * 1LL< - ; r ';

---------------- — . ...............................I.. ■  ------------------------ ■—■

.. . .f ' •
Kad dar ir yra laiko prisirengti kelionėn su -’Viena viršminėtų A 
ękskursijų —— nereikia laukti paskutinių dienų — reikia tuoj 
pasidarbuoti išanksto gauti reikalingų dokumentų ir rezerva

cijų. kad nereikėtų vėliau atidėti kelionės.
Visats: Kelionės Reikalais Kreipkitės pas savo Agentą arba

SČANDINAVIAN - AMERICAN LINE
27 WHITEHALL STREET • * 1 NEW YORK CITY
248?WASHINGTON ST.. Boston. Massi • 1 30 N. LA SALLE ST-. Chicago, III. .

. Bankas Atdaras Visą Dieną SubatojePERKĖLIMAS
z Jei jus dėl kokios nors priežasties.norėtu
mėt perkelti savo sąskaitą j musų Banką ’ 
iš kokio kito banko ar lai Clnca^oj ar bile

• kokio kito miesto, tai malonėkite atnešti - 
savo taupymo sąskaitos knygelę pas mus 
ir mes atliksime perkėlimą.

i . . . ■ - ■■*>’*

’ šie lietuviui, dirbantieji musų -b^nke,
• ' ■ Sedemka, 3'agmįiMs, Riuikėtd^irrš, Zabtito, -'

Miėkeioicz, Laurinaviėfia, Adamapiėia ir 
p-lė Lah&dlė maloniai jums patarnaus.. r / \ J

Peoples J^ptional “Bank 
and tyrusi Company 

of Chicapo
47th Street and Ashland Avenue

4

Gerai žinomas bankas 
tarpe lietuvių visoj Ame- 

'^rikoj savo stiprumu ir 
“J geru patarnavimu.

^Susivienijęs su National 
L Rejpublic Buųęorporątiou.

IMPERFECT IN ORIGINAL 1



Lietuvių

DAINOSMelrose Park, III Mikas

$12,006,242.32

PO NAUJŲ METŲ—NAUJI RADIOS IR NAUJOS ŽEMOS KAINOS

Majestic Radiosako biznieriai
Zenith Radio

šokis
mos FORDO APTARNAVIMAS

Liaudies

Valcas

Apd raud aVanagaičio kompozicija

nuo

Nelaimingi! AtsitikimuJŪSŲ TAUPIMUS

Del platesnių informacijų kreipkitės j
UNIJA

NAUJIENAS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Nusižudė lietuvis be
darbis J. Staliulionis

$49.00
$59.00
$79.00
$79.00
$89.00

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

milžinišką po- 
Taipgi darbas

rąbo- 
ryią

Geo. J. Stungis
Apskr. Pirm

26,0'00.00
10,014,093.74

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

iš N e u) Yorko 
i .... Sausio 17

Kontestantas 
-Šokis.

Derbi n-

lo .viso pasekmių velio- 
galėjo būti. laikinai nusil-

31, 1930 
$8,830,164.36

105.82 
591,260.58 
250,000.00 

1.00 
21,576.31 
39,581.94 
65,175.98 

327,651.45 
1.880,724.88

15 DIENŲ NUOŠIMČIAI. 
Visi taupimo depozitai įneš
ti prieš arba sausio 15 deiną 
neš nuošimčius nuo 1 dienos.

ATSAKOMYBĖ >
Capital Stock ...'........j......... ..;....... .
Surplus ........ .
Undivided Profits (net) .............i.. 
Disčount Collėcted būt Uriearned ... 
Reserved for;Tąxes. Interest, etc .... 
Piyiden.d Checks Outstanding ......... '
Liability on Letters of Credit ..........
Acceptances Executed for Custotnęrs 
Bills Rediscounted ........ -............. .
Oth'er Liabilitiės ........
Deposiis ................................

Busime visi užganėdinti ir 
linksmi, tiktai lietuviai* turėtų 
laikytis vienybės, remti savuo
sius, vengti i|žvydėjimuų» duo
ti viens kitam teisingus, fak
tiškus patarimus, neklausant 
neteisingų kalbų, šiandien, ačiū 
Dievui, musų lietuviai jau pra-

Ant 
pertaisysi- 
uždedami 
ir lainin-

$12,006,242.32

$ 600,000.00 
' 600,000.00

3 24,970.18
42,772.39 

245,563,09 
.- 48,085.00

39,581.94
. i 65,175.98

, Naujienos padarė sutarti su atsakomin- 
ga apdraudos kompanija ir gaji apdrausti 
vyrus ir moteris, tarp 16 ir 70 metų amžiaus. 
Nėra gydytojo egzaminavimo.

Šios rųšies apdrauda apdraudžia žmo
gaus gyvastį nuo $1000.00 iki $5000.00. Taip
gi duoda ligoje pašelpą nuo $7.50 iki $40.00 
savaitėje per 26 savaites.

Orkestrą.
šim

Radio Artistų Koncertas ir Balius, Sausio 25-tą dienų, 
x Ashland Boulevard Auditorijoj.

Vakar dieną rastas nusitroš- 
kinęs gazu Jonas Staliulionis, 
37 m. amžiaus, savo draugo na
muose, 3544 So. Lowe avė., kur 
jis gyveno tik porą dienų.

Tragedijos priežastis aiški
nama taip: Jonas Staliulionis 
•gyveno su savo šeimyna, žmo
na ir dukrele 6949 So. Talman 
avė. Prieš kurį laiką neteko 
darbo iš rupesnio pradėjo iš
gerti ir namuose prasidėjo ne
susipratimai, kurie jį privertė 
apsigyventi pas draugą, čia ne
ilgai, tik dvi dienai pabuvęs, 
iš susikrimtimo jis nusitroš-

Sausio'll d. nuo 1 ligi-2 
popiet

” .Fųpiš ’ viso gero veli j antis 
' Juozas J. Ėlijošius, 

Prezidentas.
ŲNIVĘBSAL STATĘ BANK 

8252 So. Halsted Street

1739 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

kino gazh iš paipos, i^voštbs 
iš virtuvės į jo miegamąjį kam
barį. . / ”

Kūnas pašarvotas pa- 
rių p. Masalski, kur vai 
koroneris darė tyrimą 
sprendė, kad dėl netekimo dar
bo ir 
nis 
pęs protu, kas ir privedė jį prie 
šaužudystės. Kdr.

NELSONU MORRIS
WALTER M. HEYMANN, Vice-Pres.

First National Bank
LOUIS H. HEYMANN, Pres.
A. G. LEONĄRD, Pres.

Union Stock Yards & 'Transit Co 
IRVING N. KLEIN, Pres/

L. Klein, Ine.

' Apdrauda išdalyta į 6 skyrius. Mokės 
tys metams,

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

9 vai. ryto iki 8 valandai vakaro. * , _
9 yab ryto iki 3 vąlandai po piet.

ryto, toj pačioj svetainėj. Ger
biamieji, nariai, nepamirškite at
eiti į susirinkimą, nes turime 
daug reikalų aptarti.

SLA. 125 kp. korespondentas.

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

Lietuviai mes esame gi
- Shimkaus; Vaidylų Cho

Metropolitan Wet Wash 
Laundry- Co. 

Vienatinė lietusių skalbykla 
Chicagoje 

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 393/9

deda susiprAW netik ’ ■
bet ir Lietuvoj, -m Jau pradeda 
pralenkti žingsniu antru neku
rtas Europos tautas. T;.į yra 
garbė musų broliams lietuviams.

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos ‘

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

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

TURTAS ................... ...................
Loans and Discounts ............ .......................
Overdrafts ............. . ........... . .................... . ..........
Bonds and Securities, .........v............. . ...........
Bankink House ....... . ............................;..........
Vartlts. Furniture and Fixturcs ........ ..........
Othcr Real Estąte ......... ....................... .
Customers’ Liability on Letters ,of Credit 
Customers’/Liability under Acceptances ... 
Others Resources .........................i.....;...........
Cash and Due from Banks.-..........  .......

TEPIMAS
Jūsų karo amžius priklauso 
nuo tinkamos lubrikacijos ir 
tepimo būdų. Nuodugnus iš- 
gryzinimas chasiš, clutch be- 
ringių ir išpurkštimas spring- 
sų, įskaitant tepalą, tiktai

95cEXBRESSING
Mes pedkraustom pigiai 

3336 Sf Halsted St
Tel. Varde 3408 
ir Calųmet 3399

Atidarykite Taupymo Sąskaitą Šiame Banke
JUS ĮGYSITE UŽSITIKRINI-' 
NIMĄ IR PAMATĄ JŪSŲ 
ATEITIES NEPRIKLAUSO
MYBEI.'

MOTORAS
Karbonas ir išėję iš vagos val- 
ves padaro sunkų stardavimą ir 
ptaradiiną jėgos. Pilnas vaivos 
sųgrąinąvimas ir išvalimas kar
bono, sutiuiiant motorą, tiktai 

$595 
(Medžiagos extra)

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

' ir pristatom j /jūsų namus 

3700 S. Spaulding Avė.
Tel. Lafayettr-2^84

Lietuvių Viešbutis 
W. NEFFAS, Sav. 

2435 S. Leavitt St.
T«t Ro«4tvelt .3152,....

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestų

4644 S. Paulina St
Tel. Boulevard 1389

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

Malonu mums žinoti, kad da
lykai jau pradėjo gerėti. Daug 
darbininkų sugrįžo ir grįžta 
prie darbo, ir bėgyje dar' vie
no mėnesio nėra abejonės vi
si j ieškanti darbo bus užga
nėdinti. šiandien matote, kad 
geležinės išdirbystės pradėjo 
imti darbininkus atgal; taipgi 
automobilių ir geležinkelių kom
panijos, ir trumpu laiku gatve- 
karių kompanijos pradės darbą 
ant “subway” 
žeminį darbą 
ant naujo milžiniško pašto na 
mo bus artimoj ateity prade-

TIKROS FORDO BATERĖS, besąlyginiai, garantuotos, už žemą $7.75 kainą su įdėjimu. (Duodame nuolaidą už 
jūsų seną beterę). Atvežkit savo karą de! specialio' NEMOKAMO APŽIŪRĖJIMO patarnavimo — be jokių pareigų.

VALANDOS: Subat^m
Kitomis dienomis

4391 Archer Avė. 'Autorizuotas FORDŲ Pardavimai -i— Aptarnavimo*TeJ*-Lafayette 0770-0771 
ŠILDYTOJAI — NON-FRĖEZE SOLUTION — FORDO PRIPAŽINTOS REIKMENYS/

AND SAVINOS BANK

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS, Sav. 

4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019

DIDELIAIS, NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

Švedų Motorlaiviais / 
Lietuvos Pašto ir keleivių patarnavimas 
PERSITIKRINK SVARIAIS, moderniš
kais LAIVAIS. MANDAGIU PATARNA

VIMU IR SKANIU MAISTU 
Parank) kelionė i

, LIETUVĄ
Uisitakyh^ Vfota* Dabar!

Yodio_

S.Š.DROTTNINGHOLM Sausio 31 
M. L- GRIPSHOLM .... Vasario 21 
S. S. DROTTNINGHOLM Kovo 14 
Informacijos Ir IMastniotas cirkulioris su 
žemlapiu lietuvių kalboj, 'raunamas, 
kreipiantis pas s#vo arentų arba i

Swedish Ąmer. Line
181 N. ĮMįchigjn Ąye.» Cbicago

Lietuvių Auditorijoj, 8 vai. 
vak. įvyks Apskričio šeimyniš
kas vakaras, bus šokiai ir pro
gramas. Dalyvaukim visi.
Apskričio Konferencija įvyks 
Sausio 25 d. 1 vai. po pietų, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Kviečiam visas kuo
pas priklausančias prie Apskri
čio, taipgi ir tas, kurios no
rėtų įstoti išrinkti šiems me
tams delegatus, kurie malonės 
atvykti į konferenciją kalba
mo j dienoj po nurodytu ad
resu.

DIREKTORIAI:
W. H. REGERY, Pres.

Western Šhade Clpth Co 
H. ISAACŠ, Pres.

12th St. Store 
LOŲĮS BOISOT 
M.MERVIS

SLA. 125 kuopą aplankė p. 
Geo. Stungis i.< Chicagos, lai
ke minėtos kuopos priešmeti- 
nio susirinkimo, gruodžio 14 
d., 1930 m. Svečius paliko kuo
poj gero įspūdžio, pakalbėdamas 
apie SLA. organizaciją, jos fi
nansų stovį ir abelnai apie 

SLA. gerovę ir jos ateitį. .
P. Stungis trumpai ir aiš

kiai išdėstė SLA. paskolų sto
vį. Pasirodo, kpd Pildomoji Ta
ryba ne kaip-denusimanė su pa
skolų davimais. Musų kuopa la
bai buvo patenkinta jo kalba 
ir pageidauja daugiau tokių sve
čių apsilankymo. Svečias taip 
gi kvietė musų kuopą prisidė
ti prie SLA. 6 Apskričio, kad 
geriau galėtume darbuotis savo 
organizacijai.

SLA. 125 kuopos metinis su
sirinkimas bus sekmadienį, tai 
yra rytoj, sąučio 11 d., 10 vai.

G. L. JĘRNBĘRG, Vice-Pres
H. S. PFLAUM, Vice-Pres.

S.L.A. 6-to Apskričio 
vakaras įvyks 

šiandien
. :;' Saugus

Atsakomingų Žmonių
Banko Stovis

GRUODŽIO

Central^^MIank
ATRUSTCOMPANY 

UIOVfest3SAStaet 
AStateBaak * * * • AClMriigHnacBak

BRĖKIAI
Geri brėkiai yra geriausia ap 
drauda nuo nelaimių 
Modelio “A” mes 
me kojų brėkius, 
tikrus Fordo shoc 
ningą už

$9.95

Bosch Radio 
už ..........................................................

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

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

NAUJOS STROMBERG-CARLSON RADIOS

Naujas Baby Grand radio
už ............ . .............

Sekmadienio Radio 
Programa

ras.'
2. Užburtą Pilis — 

Budriko Radio Orkestrą
3. Kaitink šviesi Saulute — 

Petrausko; Vaidylų Choras.
4. Tamošiaus šokis — Or

kestrą.
5. Kur Banguoja Nemunėlis 

— Liaudies dainelė; Dainuoja 
Štabo Duetas.

6. Plauk Ęąiveli 
dainelė; Vaidylų Choras

7. Silvija
8. Plaukia Nemunėlis — Va

nagaičio; Kontestantas No. 19
9. Gyvenimo Slaptybės — 

Liaudies dainą;
10. Krokoviąkas
11. Kad Galėčiau

skaitės; Kontestininkė' No. 11
12. Lietuvos Kyietkos — Or

kestrą.
13. Mes Be Vilniaus -Nenurim

sim
Vaidylų Choras.

14. Kraig šokis
15. Kareivio Daina 

kaus; Vaidylų Choras.
16;1 Linksmybės " šokis 

kestra.
Programas finansuojamas Jos 
Budriko krautuvės.

PETER BARSKIS
Mes parduodam . rakandus ir radios 

. pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St. 
™<¥ardi 5069

M. J. klkAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

Tarp Ghicagoa 
Lietuvių

v-............................... .................... 2—

'1—____ 1. - - '.... ...................
1........ 1111 11 lir



NAUJIENOS
Lithuanian Daily Ntws 

RifBlished Daily Except Snnday by 
rhe Lithuanian Ncvs^Pub. Co., Ine.

1739 South Halat t d Strttt 
\Telephone Roossvelt, 8500

Editor P. GRIGAITI^

Subscription Ratet: 
$8.00 pet ycar in Canada 
$7.0Q per ycar outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy

Egtered aa Seccfc'd ’•'< Clasa <Mafter 
March *7Uk 1914, 'at. che Post? Office 

'oUCbicago, III., nnder the act of'March 
3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, ilskiriant sek
madienius. Leidžia “Naujienų” < Bendro
vė, 1739 So. Halsted Su Chicago, I1L 

' Telefonas Roosevelt 8500.

—*aina,Chicagoje —

Metams ....
Pusei metų ________
Trims menesiams ......J 
Dviem mėnesiams ....... 
Vienam menesiui ...........

Chicago j per išnešioto jus:
Viena kopija ____
Savaitei  ______ ____________  igc
Mėnesiui ---------------------- ------_____  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams --------------------------------- $7'00
Pusei metų ___________________ _ 3.50
Trims mėnesiams 1.75
Dvism mėnesiams /...„u____...... . L25

> Vienam mėnesiui ......... .. .............75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams - -------- .....----------- -------- $8.00
Pusei metų -------------- ---------- ------ 4.00
Trims mėnesiams   .................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu', kartu su užsakymu. ‘ ,

$8.00
4.00
2.00
1.50 

.. .75

taip OoY Todėl, kad^^rupi mažinti išlaidas, idant 
liktų daugiau pelno; , ‘ 'v

Taigi blogumas dabartinėje ekonominėje sistemoje 
yra tas, kad pramonė yra vedama dėl pelno, o ne tam, 
kad žmonės butų aprūpinti reikalingais gyvenimui 
daiktais. Kuomet pelnas yra vyriausias arba net vię-, 
nintėlis gamybos tikslašį tai darbininkai, kurie dirba 
įmonėse, turi tiktai tiek yertės, kiek jie prisideda prie 
pelno padarymo. Kuomet pelno hera,: tai v darbininkas 
eina lauk iš dirbtuvės. : \ /• ;

, Šita pelnojsistėma/privalo;• būt,panaikinta, idant vi
suomenei nereikėtų kęsti nedarbo krizius ir kitas su
rištas su jais nelaimes.

PAVYZDINGA MIESTO ADMINISTRACIJA
Apžvalga
__ *■ \ rr'
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Kodėl Prarastas Vilnius?
į'„/i. RIS

Chicagos politikai, biznieriai ir visuomenės veikė
jai pasikvietė iš Milwaukee to miesto merą, Daniel W. 
Hoan’ą, kad jisai paaiškintų jiems, kaip galima apva
lyti nuo korupcijos ir kitokių nešvarumų miesto admi
nistraciją. Meras Hoan šituo klausimu užvakar laikė 
kalbą, kurios pasiklausyti buvo susirinkę apie šimtas 

įžymių asmenų, jų tarpe ir dviejų vietinių universitetų 
prezidentai.
’ Milwaukee’s miesto galva, kuris, kaip žinoma, yra 

socialistas ir jau penkioliktus metus eina mero parei
gas, savo klausytojams pareiškė, kad miestą ir jo val
džią padaryti švariu esą nesunku: reikią tik paprasto 
sveiko proto, šiek-tiek sąžipingumo ir noro dirbti.

Chicagos mieste yra išbujojusi kriminalybė dėl to, 
kad čia yra susidariusi sąjunga tarpe kriminalybės ir 
politikos. Tą sąjungą gyventojai privalo sugriauti. Bet 
jie gali tai padaryti tiktai tuomet, kai jie bus politiškai 
susiorganizavę. Neorganizuotų piliečių kova prieš supu
vusią administraciją yra neįmanoma.

Meras Hoan nurodė, kad prieš pusantros dešimties 
metų Mihvaukee’s miesto valdžia buvo taip pat nešvari, 
kaip'ir Chicagos. Bet Mihvaukee tapo apvalyta.

Daug ir kitų įdomių ir pamokinančių dalykų papa.- 
sakojo svečias. Jisai, pavyzdžiui, pažymėjo tą faktą, 
kad kovoje su kriminalybė miestas turi rūpintis, kad 
jaunupmenei bufų įrengtos švarios vietos pasilinksmi
nimui ir pramogoms. Jei to nėra, tai jaunuomenė dė- 
moralizuojasi, ir iš jos semia sau medžiagą kriminaly
bė. Ne pelnas, bet patarnavimas privaląs būti piliečių 
veikimo tikslas; “dolerio ženklas turi būt išimtas iš 
draugijos reikalų”! pasakė Hoan. \

Ar ne įdomųM kad, į šiam milžiniškam didmiesčiui 
tenka kviesti-šitoįiąs pamokas sakyti merą iš\ Mihvau
kee’s? Karo metu ir dar po karo didieji Chicagos dien
raščiai kalbėdavo apie Mihvaukee’s miestą su panieka 
ir pasityčiojimu. To miesto vardu buvo gąsdinami “pa? 
triotai” ir biznieriai. Buvo skelbiama, kad Mihvaukee’s 
administracija savo nusistatymu prieš (!) biznį, vejan
ti kapitalą iš to miesto; ir daug įvairių kitokių nesą
monių.

Kodėl Mihvaukee’s valdžia buvo taip šmeižiama? 
Todėl, kad jos priešakyje stovėjo socalistfts Hoan. Me
ras Hoan tečiaus ir šiandie tebėra socialistas, dagi So
cialistų Partijos nacionalio ekzekutyvio komiteto narys. 
Bet jau dabar Chicagos bankininkai ir politikos vadai 
žiuri j tą miestą ir jo vyriausybę kitokiomis akimis, 
Chicaga šiandie pavydi savo kaimynui jo pavyzdingos 
administracijos l ' ’•

Ir kur tau nepavydės! Kuomet visas pasaulis kalba 
apie Chicagos gengsterius ir jų kruvinąjį karą, tai 
Mihvaukee’je ramu — nei apie * susišaudymus gatvėse, 
hei apie suktybes valdžios įstaigose, nei apie' korupciją 
policijos departamente negirdėt. Tūkstančio dolerio ap- 
drauda nuo., apiplėšimo Chicagoje kaštuoja $34.38, o 
Mihvaukee’je —- tik $15.13.

Mihvaukee’s miestą padarė švariu socialistai. Be 
socialistų pagelbos vargiai galės būt "apvalyta ir Chi
caga.

VIETOJE PINIGŲ KOLEKTA 
VIMO — POEZIJA

Iš nelegalio bolševikų susivie
nijimo Worcesterio kuopos su
sirinkimo “L.” paduoda tokių 
žinių:
į Susirinkimas įvyko “nepa
prastame upe ir dideliai skait- 
lingas’*, bet —

“Narinės mokestys nebuvo 
imamos, iš priežasties įskun
dimo valdžiai.” ’
Vie'toje mokesčių ėmimo, 

“veikėjai” laikė prakalbėles ir 
vienas asmuo skaitė savo “po
eziją”, kuri buvo labai talen
tinga. >

Vadinasi, bolševikų susivieni
jimo kuopa Worcesteryje užsi
ima poezija, kadangi “dėl 
įskundimo valdžiai” ji negali 
užsiimti riieku kitu. Bet ar kar
dais nepabando jie, laiko pa
įvairinimui, sUskaitytj kiek pi
nigų jie yra aukoję SLA. skun
dimui valdžiai?

Juk bolševikiško susivieniji
mo veikėjai pirmiausia bandė 
gauti “indžonkšeną” prięš: SLA. 
(Pildomąją" Tarybų ir tuo tikslu 
buvo padavę keletą skundų 
užvedę bylą teisme,
nelaime, kad jįe prakišo

: tik
ir
jų

work”), o ne sulig darbo va
landomis.

Dar aršesnis dalykas yra 
tas, kad už “disciplinos sulau
žymą” darbininkai gali būt ne 
tik pašalintas iš darbo,, bet ir 
įtrauktas į “juodą listą”. Per 
pusę metų jam nevalia niekur 
dirbti. Juk tai reiškia pasmer
kimą bado mirčiai!

Na, tai mat, kokios “laisvės” 
susilaukė Rusijos darbininkai 
po 13 metų bolševikiškos “pro
letariato diktatūros”! ' *

ĮVAIRENYBES

Lietuva amžinai skubinasi į dangų, šitų 
musų dvasios savumų gražiausiai yra išreiškęs 
kun. Vienažindis, štai jo tiesos ir, poezijos ku- , 
pinj/žodžiai: • *v ' '

Oi gi gražus gražus tolimasis dangus,
Kada mane pašauksi tu, Dievuliau, brangus?
Visa, ką Lietuva tur geresnio, nešasi ten, 

palikdama čia žemėje vienas atmatas... Apie tai, 
<ad dangus tik šviest tegal, o augti mes patys 
turime, apie šitą tiesų niekas musų nebeatme
na. Mes tik dangus šturmuojame — rašo kun. 
Lindę Dobilas švietimo Darbe.

Aš šiame rašte noriu parodyti, kaip dangų 
bešturmuodami, žemę praradome, Vilniaus ne
tekome. Rašau ne religiją išbiaurioti norėdamas, 
tik vien parodyti geisdamas, kaip kunigai religi
jos jausmus benaudodami, daug blogo musų tau
tai padarė: lietuvius bekatalikindami tik sulen
kino, gudus ir .ukrainiečius beversdami lenkais 
ir katalikais pražudė valstybę, 700 metų gyva
vusių.

Šiandien vargu berastus bent vienas kuni
gas Lietuvoj, kurs pateisintų ir išmintingą pa
vadintų politiką pagonų per 300, o katalikų ku
nigų per 500 metų varytą. Susipažinkim su ku
nigų politika, kad galėtume aklų vadovų pasi
saugoti.
T. Kryžiuočių, politika: taip lietuvius krikštyti, 

kad jie neapsikrikštytų.

Jau neišmintingas buvo pagonų Lietuvos 
kunigu noras dar 14 šimtmety išlaikyti senovės 
lietuvių tikybų, kada jau visas pasaulis aplin
kui buvo Kristaus mokslą priėmęs. Negi įgalima 
buvo stengti prieš visą Europą? Už savųjų ku
nigų neprotą lietuvių giminė krauju užmokėjo, 
kurį tekinę krikščionys per 300 metų. Jautrin- 
gai Daukantas apsako, kaip lietuvių pagonų kri- 
vės kurstė žmones stengtis prieš krikščionis:’

“Ateis jau žmones vadinami krikščionys, 
kurie norėdami jums laisvę išplėšti ir amžinai 
pavergtu visaip jumis vilios. Mokys jumis sekti 
išmintingus ir protingus įstatymus, bet patys 
jų niekuomet hepildys. Linkės jums mylėti ar
timą savo it patį save, vienok patys gers jūsų 
kruvinas ašaras ir kruviną prakaitą, nors viėiią 
Dievų garbins ir vieno tikėjimo bus. ■

Nėra tokio 
galėtų savo

sakau> jų žodžiams, šekit genau įstatymus tėvų 
protėvių, kurius pildydami nieko netrukot, vis 
laisvi laimingi viso pertekę gyvenot, dirbot sai 
kuomet galėjot, ilsejot, kuomet norėjot, jei dai 
laimingi toliaus norit būti, ginkit drąsiai namui 
savo. Atėjo, sakau, diena, kurioje reik lietuviu 
žemaičiui ar laisvam mirti, ar' amžinu 
nių vergu tapti.”, Krivčs kalba ties 
1212 m.

“Naikinimai ir deginimai Lietuvos 
dypčje geras darbas vadinosi... Svetimi viešpal 
čiai iš įtolimų kraštų atėję atlaidus sau su DievJ ’’ 
padėjimu pelnė: priprasta buvo, traukiant į kai 
tą prieš lietuvius, visose bažnyčiose poteriui 
kalbėti ir ubagus maldyti, kad jie su broliai! 
kryžiuočiais ubagų- skaitlių ugnim ir kardu pa| 
daugintų... Kryžiuočiai kariaudami per 62 metu! 
antmetė vargdieniams prūsams savo tikejimą| 
kurie vos tapę krikščionimis, tuoj ir vergais pa| 
liko; kryžiuočiai norėdami'amžinai juos pavergi 
ti, apskelbė raštu, jog tie tiktai laisvi tėra, ku
rie vokiškai kalbėjo (1283 m.), bet kiti visi nori f 
krikščionys ir pagal tikėjimo broliais vadinos 
vienok vergais yra... Kaipo krikščionys, nevert 
.paties žodžio, apkalę į amžiną vergovę prusus 
kuršius, dyko dar dieną*ir naktį lietuvius žemai 
Čius pavergti: negalėdami niekaip pagelpėti neb 
Žinojo iš apmaudo patys ką bedarą: kaipog 
javus, medžius degino, gyvulius naikino, o su 
gautuosius pagonis vienus gyvus į arklio uodeg; 
įrišę tąsibjo, kitais it gyvuliais laukus are, dėl 
to vien, jbg jie nenorėjo pasikrikštyti ir krikš 
čionimis vergauti...

Nors jų broliai latviai, prusai, kriviai, kun 
šiai paklupdyti jau po kryžių klūpojo ir krikšf 
čionims vokiečiams kruvinai vergavo, vienok lięl 
tuviai žemaičiai daugiau ne par 300 metų pago
nimis būdami garbingai dar laisvę savo nuo kri 
kščionių gynė.”—Daukantas.

“Krikščionys pasėjo lietuvių tarpe nauj: 
tikybą su naujomis ydomis. Rods, lietuviai 
buvo pasiekę aukštos kultūros... bet kas juo! 
vadintų laukiniais? Ar tikėjimas į prietarus 
tik kitokio pavidalo, nebuvo bendras tiek lietu, 
viams, tiek krikščionims? Kad jie neįstengė su1 
prasti, jog žmogus Ryme sėdįs, turi galią juo 
kam dovanoti... kad jie savus dievus gynė M 
nuosavybę—štai jų kaltybė; kad jie už nežmięj 
niškus antpuolius kruvinai keršydavo — štai j j 
išdykimas. Turtingi ir laisvi be krikšto, suvar 
gę Vergai—po krikšto. Svetingumas ir vaišėl 
užgeso, nemeilė ir egoizmas užsidegė; geras už 
leido vietą blogam. Senosios dorybės išnyko 
'taaujų negalėjo rastis dėl nuožmybių, žudymos 
ir pavergimo. Katalikų tikyba, kuri su deganį 
čiu pliausgaliu ir kardu žengė per lavonus pai 
krikštytų nužudytų, išvartaliojo šventuosius 
ąžuolus,, kurių puolimas sunaikino pasėlius ap| 
linkui, įdūrė, smilkstantį kryžių antkapų, f 
nedaugeliui•• pabėgėlių, paliko tik ašaros krau 
juose nusiplaut f taip rašo vokiečių istorikai 
Kocebų apie naujakrikščių vargus.

Pakrikštyti lietuviai įgijo bent teisę gyl 
vuęti šiame pasauly, nes tą gadynę tik Ryml 
katalikai teturėjo tokią teisę: nenorėję vandeni 
krikšto priimti—presai, galindai, jotvingiai -j 
buvo pakrikštyti ugnim ir kardu. ’

Bet ir pakrikštytiems lietuviams "ifėbOVi 
gerovės. Jeruzolimos Motinos <Švenč. Ordinas— 
Kryžiuočių vienuolių draugija vadinamas— neį 
siliovė žudęs musų žemės: mat, pikta buvo Vų 
kiečiams, kad Lietuva patenka krikštytojų lenki 
įtakai. Naujakrikščius lietuvius, sjfkančius sa
vo krikšto vardą, kryžiuočiai visvien žudydayl 
tarydami: O laš tave su kardu krikštiju (Et«eo

. (Bus daugiau) I

krikšČibf *• 
Kernavę

toje ga|

*

Dievą garbins ir vieno tikėjimo bus. —1 Jus die
ną ir haktį dirbdami nepatenkinsit turtais ir 
gerybe, tiems kraugeriams, kurių kalbos nesu
prasit, sakau, kapus tėvų savo išarsit, lieknus 
šventus iškirsit, versmes balas išdžiovinsit, nė 
taip jų gobėjimo neatsotyšit. Bet dar, kad tas 
nelaimes jumš’idaryš, lieps kentėti, džiugindami 
antru gyvenimu ir "tardami; jog už juos pačius 
busit tenai laimingesni, vienok patys to antro 
gyvenimo neatbos. Jūsų vargai ir ašaros širdies 
jų nesugrąudins. šimtus tūkstančių metų jiems 
vergausit, o nė kokios nuo jiį paguodos pesu- 
lauksit. Paneiks jūsų tėvų protėvių išmintipgą 
tikėjimą, įstatymus ir apsiėjimUs, neblęis rašyti 
skaityti jūsų kalba, ant galb išplėšę jums tą 
paskutinę teisę paskaitys jumis pąčirts -tarp sa
vo gyvulių^ dbvarios, mainys, pardavos viens ki
tam it. besti jas ir-tartum ant didesnės apjuokos 
vadins dar jumis savo broliais krikščioniškais. 
Klausykit manęs gihiinės čia šuširihkūsfos: trii 
Vra žabanklai, kuriuose nor jūsų laisvę nuspęs- 
ti; jei manęs netikit, .veizdėkit i Latvius, kurie 
j>u ašarose vargų savo paskendo. Netikėkit, confirmo eum gladloj.

Kąs pranašesnis-^ 
paukštis ar lėktuvas?

Kai žmogus, dar nenugalėjęs 
oro, su pavydu žiurėjo į skrai
dančius paukščius, jam atrodė, 
kad paukštis yra nepasiekiamo
ji tobulybė skraidymo mene. 
Bet pasidaręs lėktiivų ir galė
damas pakilti už debesų, žmo
gus iš kąrto pakilo puikybėn, 
manydamas, kad dabar jau ne 
paukštis, o jis, žmogus, su sa
vo lėktuvu yra tikrasis oro ka
ralius. Tat labai įdomu paly
ginti paukštį ir lėktuvų ir pa
žiūrėti, katras iš jų yra. pana
šesnis.

Greitumo atžvilgiu pirmeny
bę turi žmogaus rankų pada
ras— lėktuvas, 
paukščio, kurisx
greitumu lygintis su lėktuvu, 
kuris pasiekia 500 kilometrų 
per Ifcalan^įj tuo tarpfi. kai grei
čiausias paukštis vargu ar pą- 
ddro kaip 200 kilomet
rų per valandą. Išlaikymo ore 
ilgumo rekordas taip pat tenka 
orlaiviui.’ Kaip žinia, amerikie
čiai lakūnai yra išsilaikę ore, 
nenusilęįjsdąmi žemėn, beveik 
30 parų, kuo jokiu budu liega-. 
lėtų pasigirti joks paukštis. Ta
čiau tai yra tik sporto rekor
das, neturįs jokios praktiškos 
reikšmės. Paprastas lėktuvas 
pasitenkina išbuvęs ore tik ke
lias valandas, tuo tarpu kai ku
rių riišįų paukščiai, pavyz., 
albatrosai visai nofmališkai ga
li skraidyti nesilsėjęs 24 valan
das ir daugiau. Vadinasi, čia 
paukštis jau pralenkia lėktuvą. 
Kai dėl katastrofų ir šiaip ne
laimingų nuotykių, tai dar nie
kas nėra girdėjęs ar matęs, kad 
lekios paukštis staiga imtų ir 
nukristų, žinoma, neskaitant 
pašautų. Tuo tarpu lėktuvų 
kątastrofds yra kasdienis reiš
kinys. Tąi^i, saugumo atžyilr 
giu paUkštįs yra visiškai*tobu
las padaras, palyginus (su lėk
tuvu. Energijos, arba maitini
mo atžvilgiu, paukštis ir lėktu
vas yra lylgųs,' nes paukščiui 
reikia ieškoti maisto, o lėktuvą 
aprūpinti (jėgaiii^ja ihėdžlaga.

.. .yiąągųlėį.jgamta savo kuri
nius su kiįupu apdoyanoją vi- 
§6mis Veįkiąjnomis ‘ ypatybėmis, 
k'd žmogus padaryti negali, kas 
aiškiui matytį palyginus paukš
čių jh lėktuvų ,skrafdbmį|iš plb- 
kš.ilipnas su jų svoriu. (Skrai
domoji plokštuma -vadinas 
paukščio sparnų h? uodęgos plo
tas, aAaM&rfUį it

KATORGOS DISCIPLINA SO- 
VIETŲ DIRBTUVĖSE

Prieš p(it Kalėdas sovietų 
Rpsijos dirb6l'kdfnisafiataš iš
leido naujų patvarkymų apie 
darbą fabrikuose. Tais patvar
kymais įvedama aštriausiu dis
ciplina darbe ir nustatomos 
bausmės nusižengiantiems prieš 
discipliną. Darbininkai, kurie 
nuolatos laužo discipliną, bus 
ateityje pašalinami 4š darbo ir, 
per šešis mėnesius neturės teį- 
Sės dirbti jokioje įmonėje. Tam 
tikrais atsitikimais už discipli- 
hos laužymą darbininkai gal$s 
būt traukiami ir kriminalėn at
sakomybėn. Jeigu durbinihkUs 
hepraneš laiku dirbtuvės direk* 
ei ja i apie trukumus jo paga-. 
mintame dirbinyje, tai jisai 
neturės teisės, gauti ^lygini
mą už darbą. ‘ .

Šitie sovietų valdžios patvar
kymai įveda Rusijos dirbtuvė
se aršešnę, negu kalėjimo, dis
cipliną. Tik pamanykite: dar
bininkas turi raportuoti fabri
ko vedėjams apie’ jo pagamin
to daikto ydas arĮia trukumus, 
o kad įie, tai jisai netenka už- 
itipkesnib už dąrbą. Bet atgi 
dirbtuvėj e dirbant yra laiko 
ekžaminuoti, ar pagamintasai 
daiktas yra geras, ar ne? Pas
kui, ar visada darbininkas yra 
kbinpetentiškas pats . spręsti, 
kokio gerumo turi būtį jo pa
gamintasai produktas? Tenai; 
Kur yra vartojamos darbe ma
šinos, darbininkas 1 dažniausiai 
padaro ne visą daiktą, o tik jo 
dalį: daiktas pereina per dau
gelį rankų, pirma negu jisai 
būna pabaigtas. Kąip elgtis to? 
kjuose atsitikimuošfe ? Ar dar- 
biriinkas, pastebėjęs; iriįkiMą* 
įtartie nepabaigtame produkte, 
kuris eina per’jo rankaš^pgįį 
yhlo, viską metęs) bėgti pas 
fąbriko užvaizdą su rapoHu?

jeigu darbininkas taip darys, 
tai kiek darbo jisai atliks?,So
vietų Rusijoje,: reikia 
tt šiandie dt'detė ^iu^Uina dkr-' 
bininkų gauna atlyginimą su
lig padarytu darbu .

GAMYBA IR PELNAS

Vaitd įlotaS).

ma įas P&
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mai yra daug ’tfidesriėi negu 
lėktuvo, atsižvelgiant j svorį, 
taip rihtaĮ^krėįždžių skrąidd- 
iŠfeibš plokštumos 7 kVaifetinis 
metras turi pakelti tik pusant-

Jau latfai daug žmonių dabar supranta, kad šių 
dienų visuomenės sistemoje yra kas nors bloga. Dau
guma, be to, numano, kad blogumo šaknų reikia ieškoti 
ekonominiuose dalykuose. Neperseniai mums teko pa
žymėti, jogėi net ir klerikalai jau ėmė viešai kalbėti, 
kad dabartinė ekonominė sistema turinti būt pakeista.

Bet kas joje reikia keisti? Kai kas mano/kad vi
sos bėdos pareina nuo mašinų, nes 'mašinos paveržia 
darbą žmonėms ir iššaukia perviršį produkcijoje, kas 
veda į ekonominius krizius. Nesunku tečiaus yra su
prasti, kad mašinos yra be (reikalb kaltinamos. Buvo 
juk laikai, kada žmonės mašinų nevartodavo: — irgi 
tuomet gyvenimas buvo laimingesnis? žinoma, kad ne. 
Tais laikais bado, skurdo ir vargo buvo dar daugiau, 
negu šiandie.

Ne mašina meta darbininkus iš dirbtuvių, bet tų 
masinu savininkai, vadinasi, kapitalistai. O kodėl jie

............. .. .... ....—.....  ♦ -1' 
mu. (Aišku, vienam kv. met
rui kregždžių skraidomosios 
plokštumos gauti reikėtų pa
imti labai daug kregždžių!). 
Gandras vienu k v. metru skrai
domosios plokštumos neša jau 
tris su puse kilogramų, o yĮ&- 
'tingai veislės žųšis—net 11,5 
kilogranių;. bet už tat tos rųŠies 
žąsys jau labai sunkiai skifAi- 
do. Tuo tarpu lengviausio ti
po lėktuvas vienu kv. metru 
plokštumos turi pakelti 19.5 ki
logramų, paprastai mažas lėktu
vas—37—41 kilogramą, nekal
bant jau apie sunkesniuosius.

Paukštis oran pakyla bevbik 
iš vietos, tik gandras, garnys, 
f’.ęįfye .turį du tris Šuolius Įdi

egti. žvirblis sukinėjasi tfcįte 
pat žmogaus kojų ir paskiau 
tiįbjaus' atsiduria medžio viri
nėj I Vevęrsys • kylą čiulbėd

amas tiesiai { viršų. LėktuVris 
gi megąlį įkilti į orų iš vife- 
'tOS, M^ifeėgęs, o taip eiti vŪr- 
& sfethlėnai, kaip vęver&yįk 
Vadtnasi/ ir čia gamta paukš
čio fJhvidalu'jVralenkė žmogąds 
lėktttVą, kurs paukščiui, be abfe- 
jpj atrodo labai gramozdišku.

Labai svarbus dalykas skrai
dyme yra jęgps klausimas. Ėk|- 
dyįnai ^a^Odė; kad gaubtai 
teliktas paviršius sunkiau jiįdą 
ore, negu visai plokščias. O

bį 'tb, dat kertą otą. Vadina
si, paųfe’tiš turi suvartoti daug 
energijos sparnams plezdenti. 
Įsižiūrėję j paukščius, žmonės 
kadąise taip pat mėgino skrai
dyk bru, prisirišę dirbitinius 
sparnus prie rankų ir kojų. Tie 
mėginimai visada baigėsi spar
nų nusisukimu, nes buvo pa- 
įųrstąmąs vienas dalykas, bū
tent, kad paukštis yra daug 
pajėgesnis už žmogų, žmogaus 
kunę rąuipęnų jėga yra labai 
menkas variklis, kaip oro mo- 
toras/ ’ Vidutiniškai žmogus 
svęirU 7^ kilogramus* o jo rau- 
riiėftų jėįęį siekia tik viehbs cle- 
išittiibš d&Ueš • arklio jėgos. 
Skraidomasis motoras gi, svė- 
riųš7 '75 fciibgramuš, duoda 9b 
arklio jėgų. Tuo tarpu 
Čiai jėgos atžvilgiu pralenkią 
tiek-'žmbgiį, tiek lėktuvų mo
torus. .Sakysim, karvelio jėga 
siekiu vienos' trisdešimtos da
lies arklio jėgos; vadinasi, tik 
tris kartus hiažią ii negu žmo
gaus, ė jo svoris yra beveik 
^200 .k^tų įh^ęsnis už žmo
gaus! Vadinasi, palyginus-su 
kįryėįiii# žpiogUš tutėtų būti 

‘bęnt šešiasdešimt kartų pa- 
jė^anisy jei norėtų skrai
dyti : pasirištais prie tankiu ir 

______ w vkbjt| spardais. Viftilit “karvelį 
paukščių sparnai yra. gaubti ne” arklio jėga galėtų pakelti

:—Z—T“------------M30—37 kilogramus svori? 
“gandrinė” 'arklio jėga pakelti 
20 kilogramų, tuo tarpu, ka 
lengvųjų lėktuvų motorinė ark 
lib jėga turi kelti tik 14 kilo 
gramus, čia vėl matyt, ka< 
energijos atžvilgiu paukšti 
pralenkia lėktuvą.

' Tačiau, riors visais paminė 
tais atžvilgiais paukštis prašo 
ka lėktuvą, vis dėlto ir lėktų 
yas šiuo tuo yra galingesni 
u? paukštį, būtent, naštą pa 
kelti. Paukštis, kaip matėm 
yra labai pajėgus, bet visi 
energiją jis sunaudoja say pa 
kelti ir išlaikyti ore. Teisybė 
plėšrieji paukščiai pakyla 
brą dažnai su gana sunkiu gro 
biu, bet jų Skridimas buna žy 
mini lėtesnis. Tuo tarpu lėk 
tuvas gali pakelti beveik dai 
tiek naštos, kiek jis pats sve 
ria, ir jo greitumas dėl to visa 
nenukenčia; Taigi, naudingo: 
naštos atžvilgiu, kas žmogui ii 
yra pats svarbiausias dalykas 
lėktuvas yra galingesnis u: 
paukštį. Pastebėtina dar tai 
kad paukštis . savo konstrukci 
jos tobulumu yra pavyzdy: 
žmogaus lėktuvams. Gal būt 
ateity žmonės išmoks statyt 
lėktuvus, kUrib visais atžvil 
giais bus pranašesni už paukš

• urri
C1US.



sonatas, luietuvių jaunimo oe- 
silavinačio muzikos, ypatingai 
piano, yra labAi daug. Manau, 
kad tarp jų yra geras skaičius, 
kurie džiaugsis, kad Mikas Yo- 
zavitas vėl atsidarę savo studi
ją, o p. Yozavitui taip jaii bus 
malonu pasimatyti su savo se
nais mokiniais ir padaryti nau
jų pažinčių. Geriausio pasise
kimo

Koma, kad Dusią galima ir ,is- aanarunes Meęaiųea.; rvr 
gerti minkštų gėrimų. Aš tam tą paskutinių metų pas J. Šar- 
tikiu, irgi, kad gėrimai nebus 1 kiUną dirbo Ą. Kilkls kąįpo 

i _-x. t... r- draiveris, sakoma, gaudavo už
mokesčio $35.00 į savaitę. Be,- 
to;..J. Šarkiunas A. įkilki. buvęs 

Golden Star ' Kliubo W
r • užėjus didelei bedarbei, kada

galima pasinaudoti iš bedarbės, 
šarkiUtias atleidžia Iš /darbo 
A. , Kilk;, o pasisamdo kitą, pi- 
gęshi ' už $20, jo:: vieton., Kas

Juk tai komunistišku 
—Vietinis-

s4

Muzikos Pasauly
Rašo Nora jam.

Roseland

J. šarkiunas irgi naudojasi iš

įlyxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxt/
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J. NAMON
H

- 6755 So. Western Avenue Chicago, III

H 
M

K 
X

perdaug kieti, bus galima pe 
kąsti.

j. NAMON 
Paskolų Bankierius

R
— >G

Juozapas Sarapas, Golden 
Star kliubietis atidarė lunch 
roomį adresu 35 E. 103 St. Sa-

Metų 
binacijos 
Kaina be Šių 

PHILCO Radio su 11 tūbų

M 
H 
M 
M 
M

• } LIETUVIŲ SANKROVA

4916 West 14th Street,
Tel. CICERO 1329 vCICERO, ILL. *

Prašykite saVo"

------ -----

Peoples Furniture
Kompanijos Krautuves

Pildo savo užduotį kuOgreiciausiai pranešti lietuviams
kįĮ naujo ir naudinga padare Amerikos išdirbėjai. Štai 
visa eilė: Nauji ir augščiausiai ištobulinti superhetero- 
dijne su 11 tūbų ,

1.11........... Įiiiwin.i—m<Rrtqyw

ATVAIZDAS

Metų Mados Superhetrodync

Jis yra' rekomen 
duojamas per

* Dr,B.McNicholas 
•’ , V

groseniinko arba aptiekonaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

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

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

3cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS

L imperfect in original
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DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street 

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

VALANDOS: Kasdie nuo 10 a. m. iki 5 p? m. Nedėlioj 10 a. m., iki 1 
p. m. Panedėliais, S e rėdo mis ir Subatomis valandos prailginamos nuo 

10 a. m. iki 8 p. m.

NorthSide
į r/Šjbmis dienomis susirgo ap- 
pendicitis narė Savitarpinės Pa- 
šelpos Draugijos ir “Naujienų”

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Pabandykite
NUSIFOTOGRAFUOTI SAVO
ĮRENGTUOSE KAMBARIUOSE.

X KAINA ŽEMA.—SUSITAIKIN- 
k^SJM. MALONĖKITE PAŠAUKTI

ENGLE^OOD 5840

Tarp Chicagos 
Lietuvių

šią savaitę Chicagos t lietuvių 
dainininkų šeimyna sumažėjo, 
išvažiavus p-lei Onai Vilkiutei 
Italijon, tolesniam laivinimui 
balso ir bendram muzikos stu
dijavimui.

P-lę Vilkintą pažinome kaip 
muzikos mylėtoją ir dainos in- 
terpretatorę jau kelis metus; 
turėdami p/ogos matyti ją vai

 

dinant ir išgirsti dainuojant ki

 

tų parengimuose ir pačios jos 
duotame koncerte praeitą pa
vasari, rengenties važiuoti Eu
ropon.

P-lė Vilkiutė žada apsigyven
ti Milane, kur ji nori rimtai 
išstudijtroti kelias operas iki 
sekančio pavasario ir tuomet 
važiuoti Kaunan. Jos svajonė 
yra taptį Lietuvos Operos ar
tistų sąstato nariu.

Graži svajonė. Rašytojai šių 
žodžių belieka pasakyti, kad bus 
malonu sekti Onulės studijų 
progresą ir palinkėti jai atsiek
ti užsibrėžto tikslo.

8 » »

Kalbant apie Milaną, kelios 
dienos atgal skaičiau vieno ko
respondento pranešimą apie lie
tuvių artistų gyvenimą Italijoj,
tarp kurių minima ir amerikie
tė dainininkė, p-lė K. Menke- 
liuniutė. Kadani p-lė Menke- 
liuniutė turi daug draugų ir 
garbintojų 
kurie gal 
pastebėti 
mą, ir 
ra, Ohht

kaip žmonės atsiliepia 
artistę, tai čia paduodu ištrau
ką iš minėto straipsnio:

“Naujai į Milaną šį rudenį iš 
Amerikos atvyko žinoma Amerikos 
lietuvių dainininkė p-lė K. Menke- 
liuniutė. Tai puikus ir jau gerai 

' pralavintas dramatinis sopranas. Dė- 
1 ka pažymėtinam darbštumui studijos 

Milane p-lci Menkeliuniutei sekasi ir 
jų rezultatas aiškėja.’

(St. S. Lietuvos Aidas, Gruod.
18. 1930) 

0 a

Bet grįžtant vėl prie savo 
chicagiečių muzikos mylėtojų, 
—man yra miela žinoti, kad 
musų gerai žinomas pianistas, 
Mikas Yozavitas, šiomis dieno
mis atsidarė savo studiją 
(6305 South Rockwell Street), 
kur davinės piano lekcija. Nėra 
čia reikalo kartoti Miko kvali

fikacijas kaip muziko. Apie, jo, 
kaip^pianisto, gabumus liudoja 
geriausi musų artistai, kurių 
programuose jisai dalyvavo ne 
tiktaį kaip akompanistas, bet ir

chicagiečių 
neturėjo 

minėta c 

kuriems, 
malonu

tarpe, 
progos 

aprašy- 
esu tik- 

žinoti, 
apie šią

P. Conra
COMMERCIAL FOTOGRAFAS 

730 West 62nd Street 
■IIIIIIIIIIIIIIHIIIH
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S.'W. Govier vėl eis ant 
aldermano 9 wardoj 

s____ _
1. W. Govier dabartinis 

kur

direktoriaus vietoj buvo išrink
tas P. Sadula; metiniame susi
rinkime atsisakė. Jo vieton li
ko išrinktas P. Vaškis. Tai ge
ras veikėjas G. f S. >kliub.e/ ir 
visokias jam galimais budais 
yra rėmęs sportą iki šiol. Da
bai* gį visi busteriai turės jam 
prigelbėti, kad sporto visi rei
kalai eitų kuopuikiausiai.

9 
wardos aldermonas, kur jau 
turi tą vietą, rodos, 13 metų, 
ateinančiais rinkimais vėl sta
tys savo kandidatūrą ant alder- 
mano. Tiktis laimėti, nes turi 
gerus rekordus iš savo tarny
bos. Lietuviai jau renka para
šus indorsavimui jo kandidatū
ros. ,

Golden' Star liliubaš metinia
me susirinkime nutarė suteikti 
dovanas dviem buvusiems kliu- 
bo valdybos nariams, būtent, J* 
Grybui, kuris pirmininkavo 
kliube per 3 metus ir Chas. 
Strumilai, kuris ' buvo kliubo 
kasierium per 10 metų. Reiškia, 
kliubas išreiškė jiems pilną 
pasitenkinimą už jų nuoširdų 
pasidarbavimą /dėl kliubo labo.

kMtė. ’1Ligųhg randasi Ėdge- 
^ąter" Hospital, 5700 N. Ash
land :Avę., Room 401. Valan
dos /lankomo,'dieną 2 iki 4 vai., 

.yakarais ' 7 iki ' 9 Vai.;, Pasek
mingą operaciją padare lietu
vis Dr. J. Peter Ashmenckas, 
laikantis ofisą 2700 Devon Avė,

Bronisė prašo, kad Jos pažį
stami ir draugai aplankytų ją 
sergančią. :

darytai-’"(^n’^^^i^^rsdkienjėii, 
kuri rąųį||tsi;W)unt Sinai Hos- 

Avė. ir 16 St., 
Room 385; valandos lankymo, 
dienomis 2 iki 4, vakarais nuo 
7 iki 8. Ponai Karsokai laiko 
valgyklą 1516 W. 0rand Avė.

viucagvs netuvmi 
amerikonų spaudoj

Nesenai “daily v News” i sky
riui *W{iat’s <'doing ‘ kere and 
there about the , town” buvo 
įdėtas/ lietuvius, p užgaunaiitis 
straipsniukas, kuriame aprašo
ma, kaip kas tdi kokiame tai 
“lietuviškame” restorane aii t 
14th ir So. Hąlsteęl Street

nais”.
Sausio 7 d. “Daily News” 

randame net dviejų lietuvių, 
p-lės Louise P. Narmonta ir 
Kleofas Jurgelionis atsakymus. 
Jurgelionio' atsakymas, matyt, 
redakcijos sumaišytas ir paša-' 
kyla, kad esą lenkai rumunus

F**. T^ĮT-."* y* T ?*****-'' • 'F ***'■
Narmontos laiško ištrauka įdė
ta teisingai ir skamba taijj! . r

*-i ' . .. • c <

f Malonus laiškas, pasirašytas 
Louise P. Narmonta, kręiplįą 
įnusų dėmėsi j žodį ‘“Litwak”, 
ktfc-Buvp pafiirodęsšiojeskiū * j 
tyje.
J “Aš% tikiu, kad tamstos bu

vote didingai painformuoti} 
: kadangi4. žodis “Litvak” nėra 
&Ari<įkfhas ‘lietuvių kalboj’’, ji 
rašo* “Mes lietuviai esame ne 
Litvakai, bet Lietuviai (not 
Litvaks būt Lithuanians). Aš 
esu tikra; kad j psų skiltis turr 
daug skaitytojų, kurių dauge
lis nieko nežino apie lietuviu^,; 
ir aš nenorėčiau, kad tamstos 
paliktumet juose įspūdį, kad 
Lietuviai yra “Litvakai“. :

‘ :■

Reikalaujant Paskolos arba 
norint savo pinigus investuoti j 
SAUGIĄ VIETĄ

Kreipkitės į šią Finansinę Bankierių įstaigą. 
Atminkįt Lietuviai, kad šilo laiku pinigai 
laikyt nekuriose vietose yra pavojinga. Kada 
durys užsidaro, tai yra pervėlai svarstyti. Čia 
greitu laiku galite gauti paskolą nuo $50.00 
iki $3 00.00 be - komiso ir be mokesčio už 
padarymą ir peržiūrėjimą raštų, tik* legališ- 
kas nuošimtis. Taipgi paskolos dtiodajnos 
ir ant pirmų morgyčių. Kurie turite pinigus, 
laikot už mažą nuošimtį, galite investuoti per 
šią kompaniją į pirmus morgičius nuo $100 
iki keliolikos tūkstančių. Gausit didęsnį nuo
šimtį negu kur kitur, o prireikus kiek pinigų, 
galite toj pačioj dienoj gaut, užstatydami sa
vo nupirktą garantiją. Per šią kompaniją in
vestuodamas pinigus neprarasi nė vieno cento, 
dėl to, kad turi didelį savo kapitalą ir skoli
na pinigus ant nejudinamo turto, taipgi pir
mininkas šios kompanijos visiems gerai žino
siąs J. NAMON, ’ Paskolų Bankierius ir eks
pertas nejudinamo, u.tufltp/per daugelį metų. 
Pirma tokia ir viena Lietuvių finansinė kom
panija Amerikoje. Yra po valstijos priežiūra. 
Taipgi ši įstaiga atlieka dėl visų parankumo 
kitokios rųšies biznį, kaiptai: gamina legališ- 
kus dokumentus, peržiūri raštus, perka ir par
duoda namus, siunčia pinigus Lietuvon ir ki
tur, apdraudžia namus ir kitus dalykus. Re
gistruotas Notaras/ Patarimus ir informacijas 
kiekvienam 'suteikiama veltui.

CO
MORTGAGE BANKERS

Under State Stįpervision
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Svarbi Žinia 
Dovanos Naujiems 

Depozitoriams 
UnivcrsaĮ State Banko Direktoriai nutarė duoti dova

nas visiems depozitoriams, kurie naujai atidarys 
taupymo sąskaitas, arba perkels savo pinigus iš ki
tur, padidindami savo sąskaitas.

Dovanos bus duodamos prasidedant nuo 10 d. šio mė
nesio 1931 m. ir baigiant su 10 d., vasario, 1931 m.

Paskirtos dovanos yra brangios ir reikalingos, būtent: 
šilkiniai lietsargiai-parasoliai vyrams ir moterims, 
geros rųšifes gražus clektrikmiai laikrodžiai, ir geros 
rųšies^cameras— paveikslams nuimti aparatai.

Nepraeliskite šios nepaprastos progos įsigyti puikias do
vanas, atsilankydami asmeniškai ir jų vertę patiki 
pindami.

/ Su pagarba,

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street 

Kampas 33fd. Street" 
. ' Chicago, Illinois

l

Phil co
RADIOS
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Mados 
Radio 
tūbų

Jau yra galima juos matyti ir įsigyti abpjosc PEOPLES 
FVRN1TURE CO. KRAUTUVĖSE!

Šis ankstyvas pranešimas apie naujus radios duoda 
lietuviams progą apsisaugoti save nuo pirkinio senoviš
kų radios, patardami pirkti naujausio padarymo radio 
iš atsakomingų Peoples KraUtiivių.

Ifeigl

DR. B. M. ROSS į
UŽTJKĮMAS LIGŲ ŠPEČIALISTAs — tGYpd fa 

PASESĖKMINGAI V.IRŠ 30 METŲ p
Sergantys žmonės yra kviečiami 11 

dykai pasitarti su šiuo daktaru 1
Jo gydymaii.tapo išbandyti ir pripažinti išgydančiais po 
tp, kaip kį|(,ąydyniai nedavė pasekmių. Tūkstančiai tu- / 
rėję kraujo ligas, privatines ligas, chroniškus, nervų, jų. Ross
inkstų ir jusles nesveikumus, liko išgyti ri padaryti 
laimingais. Geriausias gydymas sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silp
niems vyrams.

Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti pirui nėra 
perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo* paralyžių, 
beprotybę ir smegenų suminkštėjimą^ Ateikite ir pasikalbėkite su daktaru 
apie bile^ kokią ligą ar silpnumą. Už geriausį gydymą jus mokėsit ne 
daugiau, negu išgalėsite.

$56.00

Lietuvių
RADIO PROGRAMAS 

NEDfiLIOJ, SAUSIO 11 d., 1931 
Pradžia 2:30 vai. iki 3 po piec z

iš WHFC stoties 
1420 kiloc. .

DUODAMAS

LIPSKY’S MUSIC&RflDIO STORE
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Super 8 Zenith Radio 
Jus mokate tiktai

$99.00
be tūbų

MALT TONIG - EXTRA PALE 
SPEC1ALIS ALUS

Del žindamų moti-- 
nų. Nei vienas ne 
galiTjuti be

MALT TONIC’O
• ;

arba >

Extra Pale Alaus

m1! -i į ‘VC*

P
i

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd. St 
, Cdr. Richmond St. - Gor. Mąplewood Avė.
Tel. Lafayette 3171. Tel. Hemlock 8400

ATVAIZDAS
PHILCO Kem
su Grarnafonu 

$99.50 
i

Sekančiai pažymėsime keletą jų naujų modelių, kurių 
dailumas veikimas, nauja ir dar negirdėtai žema kaina 
užinteresuoja kiekvieną žmogų.

' Naujausio padaryčio Philo radio pilnai įrengtas su dy-
namie kalbėtuvu, tūbom ir viskuo, OO
nauja kaina tik .................. ........ ..... ......

Naujausio padarymo Philco ko’mbinacijos radio su 
graniafonu, įrerigtas dailiame kabinete su tūbom ir vis
kuo, nauja žema kaina $118.00

Naujausio padarymo Victbt kombinacijos radio su 
grarnafonu ką tik gavonie, įfrehgti labai dailiame kabi
nete su tūbom if viskuo, groji na 4 CZA 
garsiai ir gražiai, nauja kaina tik

Taipgi keletą kitokių radio modelių, kurie pasirodė 
ant marketo po pirmai Sausio mėn. juos galite matyti 
Peoples Krautuvėse. ’ •

Pastebėkite, kaj virš paminėti radios yra Standard ir 
originališkai pačių išdirbysčių įrengti, kfcs duoda pirkė
jui geresnį pasitikėjimą ir goresnę progą palyginti jų 
vertę. Todėl laikykitės šio patarimo. Pirkite naują ra-, 
dio kuris išėjo šiemet, pirkime jį iš pilnai atsakomingų 
krautuvių, nes visais žvilgsniais geriau busite patenkinti

X. N

LengVųs Išmokėjimai Suteikiami Visiems ir 
Nerokuojume Jokio Lxtra Mokesčio



ilgus metus

Tarp Chicagos 
Rietuvių

S.L.A. 208 Moterų 
Kp. susirinkimas

Metinis susirinkimas įvyko 
sausio 6 d. 1931 m. Lietuvių 
Auditorijoj. Susirinkimas bu
vo labai, skaitlingas, tapo pri
imta dvi, narės, p-nia A. Bcr- 
res ir p-nia Vidas.

Naujai išrinkta valdyba už
ėmė savo .vietas: pirmininkė 
p-lė L. Gaižaitė, vice-pirminin- 
kė p-nia J- Zimontienė, užrašų 
raštininkė p-lė A. Bernotaitė, 
finansų — p-nia. Mikšienė, iž
dininkė J. Norkiene, organiza
torė 
S. šliakię

Liud 
senąja

d'darbą 
vosi kuopos labui. P-hia E. 
Šatkauskienė, O. JCiViene, S. 
Šaulienė ir Ai. ‘l^cevičionė, pa- 
sitraukdamos iš valdybos vis
gi prisižadėjo ir toliaus dar
buotis kuopos labui.

Po susirinkimo vice-pirminiip 
kė p-nia J. Zimonticnė ir p-nia 
M. Poškienė kaipo atsisveiki
nimą senai valdybai,. ir pri
ėmimą naujos, pataisė skanių 
užkandžių i;- arbatos. P-nia Lo-

Kirienė, kvotėja Dr. 
ė.
buvo atsisveikint su

ba, kuri per taip

m

Janui Kuliui—.1259 So. Halsted 
Si., Chicngo, Iii., kuris * visada 

jsusirinkime kliubo laiškus, per
skaito pasVarstyipui.

žiūrėkime,, kad dar Šiemet, 
1931 metais, pasistengtume Ku
pišky piečių nupirkti.

Tad dirbkime visi kupiškėnai 
iš peties ir nuo širdies, o vai
siai

rotoriaus Kupiškėnų Kliubo, 
mažiausios abejoms nėra, kad 
kupiškėnai greitu laiku įsigys 
Kupišky piečių ir
Liaudies namą, kuriame bus į- 
rengtas knygynas ir kuriame 
ilsėsis “Aukso Knyga”, su pa
rašais fundatorių.

Paaiškėjo, kad kupiškėnų 
Amerikoje daugiau -randasi, ne
gu iš pradžių, kad manytą. 
Ir daugiau geros valios, negu 

‘ . Tokiam tiksliam, na
šiam užmanymui pasipriešinimo

pastatys

vikienė atsiuntė gėlių buketą l bjukta. 
papuošti stalui.

208 kuopos šokis įvyks 14 visai nėra. Nėra dienos, kad 
d. sausio 193f m. 8 vai. vaka- nčatsišauktų-Kkupiškėnas ir sy- 
re, New En$ewood Mason'ic | kiu su laiškh Prisiunčia 
Hali, 6729 Yale AvK. Pelnas 
skiriamas sušalpimui bedarbių.

papuošti stalui.

Žinotina kupiškė
nams

Pasidėkojant p. Jonui Kuliui, 
kuris sykiu eina pareigas sek-

Metinis Šokis
I

RENGIA

S. L. A. 208 Moterų Kuopa

Trečiadieny,

Sausio-January 14,1931
New Englewood Masonic Hali

■ 6729 Yale Avenue

Pradžia 8 vai. vakare

Įžanga asmeniui $1 
(SU RŪBŲ PASIDĖJIMU) 

\ ’ r.

Vakaro pelnas skiriamas

apčiuopiami pasirodys.
—Dr. A. L. Graičunas.

Pranešimas
Kupiškėnų Pasaulinio Kliubo

iii laiški! prisiunčia 
mėnesinę 10c duoklę. O laiškai, 
\ ’škai—džiuginanti ir priduo
danti ūpo ir noro veikti! Ma
tomai, kad kiekvienas kupiškė
nas supranta prasmę našumo 
ir reikalingumo Kupišky įsigy
ti kultūrinę įstaigą, kurią pa- 

I vadinsime “Liaudies namas”.
Kupiškėnai ir kupiškietės — 

kaip veik susirinks iš dešimtu
kų pirma šimtinė ($100.00), tai 
bus, parašytas oficialis laiškas 
Kupiškėnų kliubo vardu —Ku
piškio valsčiui ir miestelėnams, 
kad jie iš tarpo savęs išrinktų 
komitetą iš 9 asmenų, kurių 
pareigu butų aptarti, surasti 
vietą ir nupirkti tinkamą ple-- 
cių ant kurio butų galima erd
vus Liaudies namas pastatyti.

Mes-gi tuom tarpu pasira
gindami vienj kitus, Amerikos 
kupiškėnai ir kupiškietės, siųs- 
kime netik mėnesines duokles 
(10c į mėnesį), kjet ir nurody
mus, patarimus, sugestijas Ku
piškėnų kliubo sekretoriui p.

savo pirmutinis metinis susirinkimas'
atsibus sausio (Jan.) 15tą d. 
1931 - m., pradžia 8 vai. vaka
re, Sandaros svetainėj, 3236 S.

cago, Iii ; z
Nąriai prašomi atsilankyti 

— savo drauges ir daugus kar
tu atsivesti į susirinkimą. Bus 
traukiami paveikslai, kur vė
liau bus pasiųsta K. P^ K. už- 
detan Knygynan Kupiškin* Na
rių mokesnis 10c per mėnesį, 
$1.20 pc!r metus; 110 narių 
priklauso. Kas išgali paaukau
ki knygų kokių, pasirašydami 
savo pavardę, iš kur kilęs, gy
venimo antrašą. Istorijoj bu
si amžiais.

Siųskit antrašu: Kupiškėnų 
Pasauk Kliuban, 3259 So. Hal
sted St., Chicago, III. Valdyba, i 
per raštininką

John Kulis.

RADIO ARTISTŲ IR KONTESTANTŲ
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Sausio 25 dieną, 1931
ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM

t

IT 1V akara
Didelis Balius

—RENGIA—

Humboldt Parko Lietuvių Politiškas 
Kliubas

Nedelioj, Sausio-Jan. 11,1931
CRYŠTAL SVETAINĖJE >

2705 W. North Avė. <
PRADŽIA 5 VAL. VAKARO.

Gerbiami kliubiečiai ir visi lietuviai kvie
čiami atsilankyti, o mes stengsimės visus 
užganėdinti. Kviečia Komitetas.

—

i

$700.00 DOVANU $700.00
'gerovės

Maskaradinis Balius
RENGIA /

Raudonos Rožėsz Paš. Kliubas

Subatoj, Sausio-January 10 d., 1931

Bedarbiu
' • 4

SUSELPIMUI
Bus Rodomi Žingeidus 
Paveikslai iš Lietuvos

Rodys Jonas K. Milius' .

SUBATOJE,

Sausio-Jan. 10,1931
Mildos Svetainėje

3142 So. Halsted St.
lubos)

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

Labdarybei
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti 

RENGIMO KOMISIJA

Liet. Liuosybės Svetainėj _
14th St. ir 49 th Ct., Cicero 

MUZIKA BUCK JONĖS ir JO HARMONIJOS KARALIŲ I '
t Pradžia 8 v. v. iki ?? ' t , Įžanga 75c. su pasidėjimu drabužių

Rengia ;
BEDARBIŲ ŠELPIMO KOMITETAS

r

METINIS KONCERTAS
Sausio-January 18, 1931 

»’ '. . ♦ • 

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
7 Pradžia 4 vai. po piet

_______________________ '______________ ;__________ . _____________________ . . ■ ' ' . ; ■ .. T.

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

7

I IMPERFECT IN ORIGINAL
► ♦ . ■■■ ——___k—.—----------------------------------—, _   —..   . . . . _    



“NAUJIENŲ” 17 METŲ SUKAKTUVĖS
■ i mini

4 t ' f 1

Septyniolika metų ištikimos 
sargybos lietuvių darbo žmo
nių .reikaluose/

Ištrauka iš “Naujienų” 1 nu- 
meri(\/Vasario 19 d. 1914 m.: 

/“Štai pirmas naujo lietu
vi uždarbi n inkų laikraščio nu
meris! Neabejojame, kad tūk
stančiai žmonių, pasitiks jį 
didžiausiu džiaugsmu. • Visų 
pirma — Chicagos lietuviai. 

“Naujienos” yra progresy- 
vis laikraštis. Jisai pasiryžęs 
tarnauti, tiems žmonėms, ku
rie mato savo išganymų ne 
praeities gaivinime ir ne da
barties gyvenime, bet atei
ties tyėrime,. , '

“Darbo žmonių kėlime, su
sipratime ir vienybėje yra 
geresniosios ateities viltis. 
Todėl “Naujienos” rems vi- 

• sa, kas darbininkus veda prie 
gerovės, kas juos vienija ir 
šviečia, ir kovos su visa;, 
kas temdina jųjų susiprati
mą,, kas, ardo jųjų vienybę, 

> kas silpnina jųją energiją.
“Ir" socialistų ir nesocia- 

G listą da
į* yra toks pat. Kaip vienus 
' taip ir kitus išnaudoja kapi- 
:' talas. Kaip vieniems taip ir 

antriems rupi turėti geres
nės darbo sąlygos ir daugiau 
kultūros pramogų savo gyve- 

•r nime. Tiktai kaip įgyti ta dar
bo sąlygų pagerinimą, kaip 
prieiti prie tų kultūros pra- 

. mogų, jie supranta ne vieno 
dai.

“Naujienos” gindamos dar
bininkų reikalus, gins kartu 
ir socialistų ir nesocialistų 
darbininkų reikalus.
“Naujienos” . tačiau tarnaus 
nę\tiktai vietiniams lietuvių 
darpininkams. Savo špaltose 
jos daug vietos paliks ir vi
sų Amerikos lietuvių reika
lams.

“Spėkos, kurios yra susi
spietusius apie “Naujienas’

duoda drąsos tikėti, kad šis 
naujas laikraštis trumpu lai
ku virs vienu svarbiausiu A- 
merikos 
švietimo

lietuvių darbininkų 
ii* kovos įrankiu.”

tik tiek verta pa-

rugpiu- 
25 nu- 
pavirto 
dienai, 

pasiliko

imas

Prie šio 
stebėti, kad pirmojo “Naujie
nų” vedamojo pranašavimai iš
sipildė: tų pačių metų 
čio 5 dienų, tai yra su 
meriu “Naujienos” jau 
dienraščiu ir ligi šiai 
per septynioliką metų
ligi raidės ištikimos savo pa
čioj pradžioj nusistatytiems 
tikslams.

“Naujienos” ir šiemet iškil
mingai apvaikščioja savo sep
tynioliktų tradicinę šventę, sau
sio 18 diena Lietuvių Audito
rijoj. Kaip pirmiesiems šio dien
raščio kūrėjams ir bendradar
biams, taip šiometiniams skai
tytojams smagu bus susirin
kus prisiminti ir pasidžiaugti, 
kad nepajudinamai išnešta lie
tuvių darbo žmonių sargyba per 
17 metų ir kad ta pati sargy
ba nešama į ateinančius aštuo
nioliktus metus su tuo pačiu 
entuziazmu, pasiryžimu ir op
timizmu.

Visi “Naujienų” skaitytojai 
ir draugai kviečiami į savo 
dienraščio šveiitę kita sekma
dienį, sausio 18 d.

Kalėdų dieną Benis pasival
go pusryčių nuėjo gulti, kad 
pasilsėjus.'

Krūminių šeimyna išvažiuoja 
kur tai į svečius, \ Podžiunas 
pasilieka namie, vienas kaipq 
gaspadorius, namus ii Benį 
saugoti, nes Krūminienė pa
stebėjus Puodžiui kad ir Benį 
prižiūrėtų. Už kiek laiko Po
džiunas apžiūrėjęs pečius ir 
nuėjęs pažiūrėti Benio. Benis 
gulįs ir galvų apsiklojęs. Po
džiunas manus: na tai viskas 
tvarkoje. Už kiek laiko atei
nanti viena moteris kų tokio 
norinti nusipirkti. Podžiunas 
padavęs ir priėjęs prie registe- 
rio pinigus padėti, prasidaręs 
registeri, randus ištuštintų, vi
si pinigai esu išimti, kurių bu
vę apie $30.00. Podžiunas nieko 
nelaukęs puolęs prie Benio guo
lio, kur matęs jį gulintį galvų 
apsiklojusį. O gi randus maišų 
sumesta ir aplota, kad atrody
tų kaip tik žmogus, kad gulė
tų. Podžiunas ir Krūminis la
bai nepatenkinti tuo Benio el
gesiu. Dabar jau jiems ir ki
tas atsirandąs tokis burdingie- 
rius. Valgyti duodu, bet guo
lio turi kur kitur susirasti. 
Bedarbiai, tai bedarbiai, bet ne 
tokie, kurie gerais laikais ba
ltavo j o, o dabar išmaldų reika
lauja. Čia, mat kalbu apie pa
vienius, vadinamus “bečterius”.

—Kaimynas.

•išbandy
si! Aču

ris nugalėk visus Ritus savo 
Oponentus, buą (paskelbtas čem
pionu. i;( ':»> ''

Rytoj bus pirmas 
mas. Risis Komaras
ir daug kitų ristikų. Bus D. 
Bložis, J. Bancevičius ir kiti. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Vieta 
— Universal Atletikos Kliubas, 
814 W. 38rd St, /

St. Bagdonas, turnamento 
rengėjas, kviečia visus risti
kus susirinkti, kadangi bus ima
mi paveikslai. — N.

V:'■ y'r ■ ■

uiaounai

S. D. IACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUSr . • * ' • • •

Patariau ju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu-busite užganėdinti.*

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago %
SKYRIUS:

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

■ ■ įlietu vxai vryuy tujai V/uy

. Roseland

EXTRA
Lukšio Paveikslai 

iš Lietuvos

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 9 dieną, 12 valandą die- 

1931 m., gimus Rozalimo 
Paliko 

Julijoną 
dukterį 

Joną ir 
Lorettą 

Kūnas 
Pavlavičiaus

nos. 195! m., gimus 
parap.. Panevėžio apskr. 
dideliame nuliudime sūnų 
Janeluną. marčią Olgą. 
Juzefą Rasinykienę. žentą 
tris anukus —- Reginą, 
ir Lawrence Rašinskius. 
pašarvotas randasi 
koplyčioj. 3238 S, Halsted St.

Laidotuvės įvyks panedėly. sau
sio 12“'dienų. 9 vai. ryte iš n.a- 
'mų į Gimimo Paneles Šv. para
pijos bažnyčią. Marųuette Parke, 
kurioje atsibus gedulingos pamal- 

-dos už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Johannos Janelunas 
giminės. draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei-

Benis, Roselando pilietis, per
eitų rudeni užėjus sakesniam 
orui, buvo nusikraustęs gyven
ti į “Hooverio hotelj”. “Hoove- 
rio hotely” Beniui gyventi irgi 
nelabai tikę,-kad esą peršalta, 
nes su viena paklode reikią už
sikloti ir pasikloti.

Benis R. grįžta, atgal i Ro- 
selandą gyventi. Pirmiausia 
atsilanko į valgomų daiktų 
krautuvę, kurią užlaiko lietu
viai Jonas Podžiunas ir Julius 
Krūminis, 215 E. 107 St.

Benis prašosi, kjjd jį priimtų 
gyventi pas juos kaipo įnamį 
beismante (skiepe). Benis nu
siskundžia esąs bedarbis, ir 
(jau kUrišHUfkhs gyvenąs “Hdd- 
verio, hptely”, kuriame 
bai šalta/ Podžiunas ir 
nis pavelija Beniui 
skiepe. Benis užima 
pasitaiso iš maišų ir
skarmalų labai tinkamų vietą 
guoliui, o skiepas šiltas, ir dar 
burdingbosiai kaip bedarbiui 
duoda ir pasivalgyti. Benis gy
vena lyg dievo ausy.

RISTYNĖS Už LIETUVIŲ 
ČEMPIONATĄ

Chicagoj lietuvių ristikų yra 
labai daug, bet Luris jų čem
pionas, — niekas nežino. Ne
žino to nei patys ristikai. To-, 
dėl Universal Atletikos Kliubas 
nutarė surengti savotiškų tur- 
namentų: pervaryti per šeren- 
gą visus ristikus. Ristikas, ku-

A. BITINO
Paminklų Išdirbystė

Nuliūdę liekame, 
Sūnūs. Marti. Duktė, 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse ■ patarnauja 
rius Pavlavičius, Tel. 
4088. .

Žentas,

grabo-
Victory

•: JONAS STALIULIONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 9 dieną. 5 valandą ryte, 
1931 m., sulaukęs apie 3 7 metų 
'rnžiaus. gimęs Lietuvoj. Panevė

žio apskr. ir parap.;- Bernatunų 
Gaime. Amerikoj išgyveno apie 
|2O m. Priklausė prie Brighton 
Pk^Piliečių Kliubo. Paliko di
deliame nuliudime moterį Mortą, 
dukterį Amilia. 2 seseris — Kat- 
riną ir švogerį. Juozapą Strimius, 
Veroniką ir švogerį Joną Rauli- 
naičius. 2 brolius 
ir Motiejų ir brolienę, pusseserę 
Marcelę Langienę ir gimines. Kū
nas pašarvoats randasi 6949 So. . 
Talman Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
sausio 13 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
namų į Gimimo Panelės Švenčiau
sios parapijos bažnyčią. kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Staliulionio gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kvįečaimį - dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę lickanie.
Moteris, Duktė, Seserys, 
Broliai, Švogeriai, Brolienė, 
Pusseserė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabe
lius A. /Masalskis. Tel., Boule- 
Vard4l49. .

Kazimierą

esą la- 
Krumi- 
gyventi 
skiepų, 
visokių

■Vienatinis Lie
tuvis ‘ VUKarF" 
nese Valstijose 
išdirba Euro- 
oiškus ir A- 
rikoniškus ak
menius pamin
klus. Pasirin
kimas didžiau
sias. Kainos 
pigiausios.

Pirmas prie
šais šv. Kazi
miero kapines 
Taipgi skyrius prie Tautišku kapiniu 
3958 W. lllth St., Chicago, W

Tel. Beverlv 0005 1

Senai visų laukiamieji Luk
šio paveikslai jau pradedami 
rodyti Chicųgpj. Chicagiečiai 
pamatys didžiąsias lietuvių is
torijoj iškilmes — Vytauto ju
biliejaus iškilmes. /Bus parody
ta Marięnburgo • ,pilis> kurion 
kryžiokai buvo įkalinę Vytau
tų ir iš kurios jam pavyko pa
bėgti. Ęus parodyta ;daug kito
kių nematytu s

Maršrutas bus tokis:

Sausio 11 ir 12 d. Visų Šven
tu parap. svet, Roseland, III

Sausio 15 ir 16 d., 1931 m 
Meldažio Auditorium, 2244 W 
23rd PI. West Side. ;

Sausio 17 d., 1931 m. Vai
čiūno Svet., 15th Avė. ir Lake 
S t., Melrose Park, III. • >

Sausio 18 ir 19 d., 1931, šv. 
Antano parap. Svet., Cicero.

Sausio 20 21; d” ’-19.31 1M.
Krenčius Hali, 46th and Wood 
St., Town of Lake. /

Sausio 22 ir 23 'd., ,1931. Lipt- 
Auditorium, 3133 So. Halsted 
St., Chicago, III.

Sausio 24 ir 25 d., 1931 m. 
Dievo ApveizdosV parap svet., 
Union A v. ir l&th S t., Chicago

Sausio^’ 
Parapijos’

Visur pradžia 7:30 vai. vak 
Įžanga 35c, Vaikąips 15c, Pa
veikslus rodys ir aiškins pats 
filmininkas C. G. JLukšis.

-n •' •.,» u lt ( •. įk

’ W r* r. tm x» .----- —■1
Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai- 4N&9IK 
dotuvėse ir kokiame rei- 
kale v^uomet esti sąži- • 
ningas ir nebrangus to- 
dėl, kad neturime iš- 
laidų užlaikymui ^ky- 
nų.

Phone Canal 62Ž2

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

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

H Telefonas Rcpublic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian ^venue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
chicago; ILL.

H'^Pbone Armitage 2822 i

I)R. W. F. KALISZ
1145.. Milvvaukee 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. Telepbone Plaza 3202

3307 Auburn i
CHICAGO, ILL. 

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

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

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

Tel. Brunsufick 4983
Namų telefonas Brunstvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195

Ralph C. CupIer,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. J'el. Canil 1712-024J 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir
■ Pėdnyčiomis 1 iki 4 v. v. •

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel Canal 3161

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va ndos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:?0 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46tb St. Chicago, III.

Ofiso Tel. Victory 6893 
. Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir sventad. 10—12 dietų. J

Lietuvės Akušerės

St.

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA
3103 S. Halsted 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos:
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai, vakare

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS-

GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 

’■— viršuj Bielskio-RakBčio aptiėkos) po 
nr. 2423 West Marquete 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. Boulcvafd 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal, sutartį.

K. G ŪGIS I
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS________ _______
127 N. Į)urborn St„ Room 1113 • 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

» vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Telefonas Central 4411

27 d., ,1931 iru 
Brighton Park

. ..f

MRS. ANELIA K. JARUSH -
>

Physical Therapy 8 Midwife 
Naujoj vietoj H,

6109 South Albariy Avenue
Phone 

Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment ir maę- 
netic blankets įr 
t. t. Moterim įr 
merginom pataik
inai dovanai.

■1’-

9252!

prie 
duodu 
eleetrie I

............■ .......................................................................... ...................................................

‘ Telefonas Yards 1138 , \

/Stanley 71P. Mažeika
Graborius ir

: • Balzamuętojąs ....,
..' Moderniška Koplyčia Dovanai.~ 

Turto automobilius visokiems jęika-.
lams. K'aihi prieinama '

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

■ •->-------------

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Ofiso telefonas Virginla 0036.
Rez. Tel.. Van Buren 686& '

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

uq. Namu ofisas North Side
3413 Franklin Blvd.*

Valandos 8:30 iki 9:80 vakaro
-J ;į. *..-*•■............ į ... . y.. ■ Į.—

A. fc Rutkauskas, M. D
4442 Sou(b^ Wes(ern Avenue 

Tel.

VALANDOS:
* nuo

nuo

Lafayette 4146

die-

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9' valandai vakaro

t •
II

Phone Canal 2118 ■ r 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

19 00* Si>: H^st^l , §t, 
Rezidencija:

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone •Lafayette 0098

. Marijona Viskantienė I
po tėvais Perzynskaitė

, Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 8 d:, 9:40 i 
vai. ryte, 1931 m., Hebron, Ind., sulaukus gilios se
natvės; gimus Utenu apskr. Amerikoj išgyveno 26 I 
metus. Paliko dideliame nuliudime vyrą Joną, du f 
sunu — Joną ir Vladislovą ir gimines. Kūnas pa- J 
šarvotas randasi 4614 S. Wood St.

Laidotuvės įvyks panedėly, sausio 12 d., 8 vai. 
ryte iš namą į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, • 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės 
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 paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Vyras, Sunai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, 
tel. Yards 1741.

1646 W. 46th

Telefonai 

, Boulevard 520? \ 
Boulevard 84į|^ 

1327 So. 49th Ct.
■ •• '■ ■

Telefonas t

•• 
Cicero

St

■

• J. -• Lulevicius
GRĄBORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS 
' Patarnauju laidotuvė

se visose' miesto ir 
miestelių dalyse. Mo- 

^etniška koplyčia ; 
k / veltui.
M 3103 s; Halsted St. 
H Chicago, III.

Tel. Victory 1115

DR. VAITUSH, OPTJ 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS' 
Palengvins akių įtempimą, kuris es'ti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemįmo, n.e;vuqtump, skaŲdarųą 
aklų karštį, trnima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo TO iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 ijei 
42 Via. po pietų. ' i
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys' atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589
-----O—

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas ;‘

4712 South Ashland' Avė..
Tel. Boulevard 7589’ r-------

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 Vakaro. 
• Rešičiėhce pbone' Hcniločk’ 769T‘

' 2V. A. VJULO
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

Valandos — 7 iki 9 vakare ■ 
Olis—Uja r n., Kėt'v. ir Subatos vaki 
VasalIe—^Pan., Sėr. ir Petnyčioi vak, 

r . y--------- — --------------------------------- -- ------- J
Į

•PhAe Franklin 2460

Leonas S. Mikėlonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697 
3315 South Halsted St.

LP.VVjHTCHES
Lietuvis Advokatas '■ _ J >1

Iki 3 vaL. kortuose — nuo 3 iki 9
Subatomts nuo 9 iki 9

52 East 107th St.
kampas Michigan Avė

Tel. Pullman 5950—namų Pall. 6377 
Miesto ofi$e pagal sutartį

127 N. Dearborn St.
....... Ketvefgaiš ofisai uždaryti.

, . »< .■ ■."J"1 ■ .V

• Tel, Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

PRANEŠIMAS 
Phone Bouhvard 7042 

DR. €. Z. VEZELIS
Dentistas

Pagrįžo į seną vietą 
4645 So. Ashland Avė. 

virš Marsball Drug store, arti 47 St.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas:

2221 West 22nd St. ■
Arti Lpvitt St.

Telefonas Canal 2552 4 • 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

JA. Ą SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
z^oom 1502 

chicAgo TEMPLE BLDG. 
77 W. Vashington St. 

Cor. Wasnington and Clark Sts. 
Ofiso-*Tel. Central 2978 

' Namų Tel. Hyde Park 3395

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 

NedėlĮoj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARKERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3421 South,Halsted §t.ę 
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vai. vakare
Sekmadieniais nuo JO iki 12

JOHN B. BORDENj
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS į

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 W®št 35th St.

kampas Halsted S t.
Valandos .nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nekėliomis nuo TO iki 12.

..iMUiil< iidM ■ i i i ■

apie savo' akis, eik pas

BLUMENTH  AL 
' OPTOMETRIST 
Laikinai persikėlė už 
ikampo ir dabar randasi 

4660 :Gross Avė. 
Tel. Yards 4317

8
Telcphope Randolph 6 7 2 7 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo i6-9 
Telepbone Roosevelt 9090 

Namie ,-8-9 ryte. -'Tel. Rcpublic 9600DR. HERZMAN
-- IŠ RUSIJOS r-..

Gerai lietuviams žinomas'per 25 me
tus “kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 

>ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas vy- 

>rų, moterų if vaikų pagal naujausius 
įmetodus X-Rey ir kitokius elektros 
Įprietaisus.

’Ofisatf ir laboratorija:
1025 VV. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Ctnal 3110 
Rezidencijos telefonai

tfSouth Shore 2238 ae Randolph 680(

Jei

V. w: RUTKAUSKAS
r ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730j
Tel. Central 6390 Vai. 9^-4į 
Rezidencija 6158 S. Talman Av^ 

Tel. Prospect $525
Simpatiškas-— 
Mandagus. t-j 
Geresnis ir ju- i 
gesnis už. ki-| 
tų pataižnąvi*! 
mas. —

J. F.Eudeikis Komp.
?; r PTDid^islDfila^r Į i ? ’

4605-07 Sj Hermitage Avė.

. ■ i ............... .ij ..

Ljetuyiyjgy^ytojai

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

Ttl. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir ; 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Paul M. Adomaiti; 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje
Room. 2414 ;

One North JLa Saite Bldg.
One North La Saite St, 

(Cor. La Šalie and Madisoą. Sts.)' į
Ofiso Tel. State 2704: 4412* 
/ 

......................... ...............-......................................................

W1SSIG,
PasauliaiainiB kare

Seno Krajaus

Daktaras t

Kapitonu 1
Specialistas iš ___

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ \
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN ĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOSYR A 
speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą.-galvos skausmus, skaust 
mus nugaroje, -kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgydė 
tuksiančius ligonių. Patarimas dykai. ‘OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki l‘V. 

‘4200 West 26 Sto kampas Keeler Avė-, Tel. Crawford 6573

Tel. Yards 1741 ir 1742 
\ SKYRIUS

4447 So. Fdiėfield Avenub 
, Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Čt., Cicer6 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn tAuė. 1 Tel, Blvd,

A.LDavidoms,M.D/
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 mėtai
OFISAS 

4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS

OFISO VALANDOS.: ’ ” 
Nuo 10 iki 42 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
Vai. .po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
yikartfc Nedėl. nuo . 10 iki 12 v. dieną 
* Phone Midway 2880 ‘

rė -mm-, i . a SPECIALISTAS DŽIOVOS4910 So. Michigan Avenue . Moteriškų, Vyriškų Vaikų_Aigų 
Tel. Kenwood 5107

VALANDOS:
■' nuo 9 iki 11 valandai ryte;

nuo 6 iki 8 valandai vakate
apatt šventadienio it ketvirtadienio.

JOSEPH J. GRLSH
' Lietuvis Advokatas

, T4611 So. Ashland AVe.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. <6515 4o. RbcktoeU St, 
Tel. Rcpublic 9723$201

IMPERFECT IN ORIGINAL
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“NAUJIENŲ” KONCERTAS
įvyks Lietuviu Auditorijoj sausio 18 d

-— ...... - ■ "'' ■ ■ r ? ;' ■" -■ ■■
jau platinami. Galima nusi-' elektros k&lf1 jam'-esanti riio- r>r-il L. viiiwa AmtMoį No. 'j-
pirkti pas choro narius. ’ Kas 
mėgsta smagiai laiką kartu su 
“birutiečįais” praleisti, čia bus 
tikrai bus gera proga.—y-s.

Dalyvaus “Naujienų” Koncerte Cicero

ir, fl

> .,,4 i

Stokite Spulkon
/

Su bcrtainio pradžia lai 
lite atlikti, kiekvieną ketvirta
dienio vakarą, Spulkos buvei
nėj? 4917 W. 14 St. Gco. Švėgž
das ofise. Galite rasti ir dienos 
metu. Tad nelukuri uodami visi 
stokite šiandien. Tas pats.

ga-

;Tai pagarsėjęs Andreevų trio, kuris yra. išvažinėjęs visą 
pasaulį. Savo laiku vienas Andreevų buvo aplankęs Lietuvą, — 

* šoko Kauno ir Vilniaus teatruose.
Smagu pranešti, kad trio “Naujienų” koncertui rengia spe

ciali numerį, kuris publikai bus tikrai įdomu pamatyti. Reikia 
pasakyti, kati tas trio susideda iš profesionalų artistų, kurie, 
kaip amerikonai sąko, “Know their onions^.

SLA. 301 kuopos susirinkimas
Metinis susirinkimas* įvyks 

pirmadienio vakarą, sąusio( 12 
d. 7:30 vai. vakaro p. Lukštie- 
nės svetainėj, 15 St. ir 49 Avė.

SLA. nariai, bukite visi ir 
žiūrėkite, kad su metų pradžia 
pradėtumėte tvarkingai savo rę7 
<ordus ir kad nepasiliktų po 
kelis mėnesius mokesniai nemo
kėti. Tada sunkiau ir bejsimo- 
xėti, o tas bloga patiems na
riams. SLA. 194 kuopos nariai, 
curie dar nesate išbraukti, at
eikite užsimokėti, kol dar turite 
progos, atgaukite savo seriasias 
tiesas, kaip ir aš atgavau.

Kor.

“Birutė” rengiasi 
“Naujienų” kon

certui
Be abejo, “naujieniečiams” ir 

aplamai koncertų lankytojams 
bus daug malonumo girdėti 
“Birutę” dainuojant ir klausy
tis jos dainų ‘.‘Naujienų” kon
certe. Koncertas, kaip žinia, 
įvyks kitą sekmadieni, Sausio- 
January 18 dieną, Lietuvių Au
ditorijoj. “Birutė” maloniai 
pasižadėjo tame koncerte daly
vauti ir nėra abejonės, kad ji 
tikraiVpalinksmins savo skam
biomis ir gražiomis dainomis 
“Naujienų” koncerto dalyvius. 
Kas turėjo progos dalyvauti 
pereitam “Birutes” koncerte, 
tas patyrė kad “Birutė” tikrai 
gali gražiai dainuoti ir duoti 
publikai dvasinio pasitenkinimo.

Kad “Birutė” nejuokais ren
giasi “Naujienų” koncertui, tai 
tą teko asmeniškai patirti šių 
žodžių rašytojui atsilankius j

“Birutės” repeticijas. Energin
gas naujas “Birutės” vedėjas 
p. M. Jozavitas laiko veltui 
repeticijose neleidžia. Ir kaip 
jau praeitis parodė, jis mqka 
gražiai suderinti “birutiečių” 
gražius balsus. Tad ir šiame 
koncerte “Birutė” linksmins 
Chicagos lietuvius.

Tai* tik vienas, taip sakant, 
punktas čia minimas, kurie 
bus, duodami “Naujienų” kon
certe sausio 18 d.

P-s M. Jozavitas pranešė, jog 
“Birutės” choras ateinančioj 
nedėlioj imsis paveikslus, kai 
12 vai. dieną, p. Stankūno stu
dijoj, Bridgeporte. z Prašo visus 
“birutiečius” būti.

“Birutės” vyrų repeticija i- 
vyks ateinantį antradieni, sau
sio 13, Rex Radio krautuvėj, 
3343 So. Halsted St.

“Birutė” rengia šokius, ro
dos, 28 d. šio mėnesio. Tikietai

Specialia Išpardavimas
Frontinių Setų

Lietuviškų duonke 
pių pranešimas

Atsiųsta .
Jau keletą kartų buvo “Nau

jienose” netikslių išvedžiojimų 
kas link lietuviškos ruginės 
duonos kainos.

Pagaminti tikras produktas, 
tokio kokio visuomenė reika- 
auja, kainuoja 12 centų kepe- 
iukui (1^ svaro kepeliukas). 

Šita prekė lietuviškos ruginės 
duonos, yra žemesnė negu bi
le kurios kitos firmos pagamin
ta duona, kuri tokiam pačiam 
kepeliukui parsiduoda už 15 
centų.
. Tad reiškia lietuviška duona 
parsiduoda 3 centais, pigiau ne
gu kuri kita. ' V

Kepyklų savininkai.

CHICAGOS ŽINIOS
Galop rodos Lingle už 

mušėją pagavo
Kiečiausias gengsteris, kokį ka

da nors policija turėjusi

Tik šiomis dienomis tapo vie
šai paskelbta, kad Lingle, “Tri
būne” reporterio užmušikas, 
pagautas pereitų metų gruod
žio' 21 d. viename apartmente 
ant Lake Park gatvės. Tai yra 
vienas atkakliausių St. Louis 
gengstcrių - Leo V. Brothers, 
kaltinamas tenai skaitlingais 
užmušimais ir plėšimais. Va
kar jau suimta ir Brothers 
meilužė, 29 m. amžiaus moteriš 
su keliolika, pavardžių.

Nors jau 9 liudininkai Bro
thers pripažino, tačiau pats kal
tininkas laikosi kietai ir tar
dytojai pareiškia, kad dar toli ( 
ne viskas su juo baigta, nors

šlama iš kalno. Tardytojai ban
do pasikasti giliau po tomis 
priežastimis, kurios iššaukė 
Lingle užmušimą,, bet, atrodo, 
kad jos siekiai perdaug giliai...

•■••I,sos-.—m »arsilMk _ *■ y

A • ' •

Capone vėl prašomas i 
teismą

Federalis teisėjas Wilkerson 
kviečia Al Gftpohp, Chicagos 
“tautos vadą” j teismą ant sau
sio 19 d., ir jam nesiteikus 
apsilankyti, paskelbs jį valkata 
ir lieps- surasti ir atvesti. Ca- 
pone advokatai dalerdo, kad Ca- 
pone apsilankysiąs.

Gengsteriai i ;tuo tarpu varo 
savb. Vakar du gengsteriai nu
šovė žinomą So. .Si.de rakete- 
rį Piotro Porto, sėdintį auto
mobilyje prie Blue Island'Avė.

laikys metinį susirinkimą, sausio 11 d

4501 S. Paulina St. 
draugės, malonėkite

kymą bausmė $1.00. Sekr. </. Dabulskis

Rumboldt Parko Lietuvių Polittikas 
Kliūbas rengia didelį balių, ‘ nedėlioj, 
sausio 11 d., 1931 m., Chystal svet., 
2705 V/. North Avė. Panįžia 5 v. v.

1 Komitetas.

Draugystės Meilės Lietuvių Ameriko
je susirinkimas įvyks subatoj,, sausio 10 
d., 7:30 vai. vakare, 1931 'm., /175C 
S. Union Avė. Draugai malonėkite 
skaitligai atsilankyti, nes yra metinis su
sirinkimas. Raitininkas.

iflinj'i) lUClllIį SUSU adUblU 1 1 U«t

1,^ vai. po piet.., A. Čėsnos svetainėj, 
Draugai ir 

_ atsilankyti ant
priėmimo kitos draugystės. Už neatsilan-

L. S. A. 129 kuopos metinis susirin
kimas atsibus nedėlioj, sausio 1 1 d., 
1:30 po pietų. G. Chernausko svetai
nėje, 1900 S. Union Avė. Malonėkite 
visi atsilankyti, nes turim daug svarbių 
nutarimų aptarti ir užvilktas duokles 
užsimokėti taip augę, taip jaunuoliai. .

Valdyba.

Garfield Park Janitors Kliubd metinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj; sausio 11 
d., 1931, Lawler svetainėj, 3929 W. 
Madison St., 1 vai. po piet.

Raitininkas.

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos Nauja Serija 

sideda sausio 2 dieną. įstokite į Spul- 
ką kolei dirbi, kad nustojus darbo ne
reikėtų stoti į eilę dėl bliudelio sriubos.

VAKARAS ^BEDARBIŲ 
SUšEtPlMUl

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 pjisideti prie sušelpimo 
bedarbių. Bedarbių Šelpimo Komitetas.

. ■ ■ C ; ........ .  .. • 1

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

' Kapinių Valdyba.

ŠAUKITE REPUBLIC 9101 
ir gaukite pagelbą nuo jūsų diegimų 
ir skausmų paimant yieną iš musų mok
slinio masažo treatmentų. "'

kMes spėcializuojames sumažinime jū
sų perdidelio svarumo. ” • >

THE SIXTY THIRD 0 ASHLAND 
HE ALT SYSTEM 

6327 S. Ashland Avė. Rėpublic 9101 
, . • ■- -.-r.-a.

pra-

Draugystė Dr. ( V. Kudirkos metinis 
susirinkimas atsibus šeštadieny, sausio 
10, 1931 m., M. Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23rd Place, 7:30 vai. vakare, 
visi nariai ir narės, kviečiami būtinai da
lyvauti šiame susirinkime.

> A. Kaulakis, rašt.

Teisybės Mylėtojų Draugystės metinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj sausio 11 
d., 1931, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St„ 12 v. dieną, 
Visi nariai-ės, kurie esate užsilikę su 
mokestimis — atsiteiskite, arba pasiaiš
kinkite; to nepadarius, busite iš drau
gystės išskirti, Geistina, kad skaitlin
gai susirinktumėte, nes bus išduotas ra
portas apie abelną draugystės stovį. 
Taip jau bus daug svarbių tarimų.

* Sekretorius S. Narkis.

Chic. Liet. Choro vienų vyrų dainų 
painokos įvyks rytoj, 1 vai. po piet, 
o mišraus choro panedėly, 8 vai., Mel
dažio svet. Visi nariai malonėkite su
sirinkti laiku. ’ — Valdyba.

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos •
MOKYKIS BARBERYST1S 

AMĄTO.
Dienomis ar vakarais. Del 

(nacijų šauk arba rašyk:
INTERNATIONAL BARBĖK 

COLLĘGE,
672 West Madison Street

Infor-

; I.s. p;«,—7U4 K ; r‘ i:vy ųo ų-:

[
' ri1; fi, - i i"; > j .■■■*■,«  ---------------- -

CLASSIFIED ADS.
Ii imr Į Į ...... '

v

Bridgeport Naujienų , Skyrius persikėlė 
naują vietą 3653 Šp .Halsted Stf Čia 

galima užsisakyti Naujienos ir priduoti 
skelbimus į Naujienas.'

Sylpu čia randasi ^id^iausias lietuvių 
knygynas Aušra -r-n įgalima gauti viso
kių knygų.

. . AUŠRA,a
3653 So., Hą.lšted St.

Iškilmingą MettnįyBalių, rengia Liet. 
Piliečių Darbininkų^ Pašelpos Kliubas,. 
Subatoje, sausio 1Q- d.’, 131 m., M. 
Meldažio svetainėje, 2242 W. 23M 
?lace. Pradžia 7 vaL vak. Orkestrą J. 
Phillips. K<* :

—4—4-^*7 »■/

Kun. M. X. Mdtkus kalbės temoj: 
“Kaip surast ir suprast: Ar dievas su
tvėrė dangų, žemę, ’ žmogų ir viską?“ 

„•—- Bibliją. Kvie- 
i Biblistai ir 
įvyks Mildos 

nedėlioj,

“Kaip surast ir suprast: Ar dievas su-

’agal Šventą Raštą 
čiamb pribūti lietuviški 
Baptistai. Prakalba [ 
svet., 3142 So. Halsted- St. 
sausio 11 d., 2 vai. po pietų.

Kviečia visus atsilankyti Rengėjai.

20
Musų Frontinių Setų dirbtuve duoda didelius bargenus » . A \ ■

SPECIALĖS KAINOS
3 šmotij setas vertes $150.00, da- A A
bar už ................   W
3 šmotų setas Mohair ii* šilko Frieze, 4 A| 
vertės $295, dabar už ...................
3 šmotų Mohair ir Molųuit setas, OLfiC
vertės $175, dabar už .......  ...i..
Nepraleiskite šių didelių bargenų. JUS už pusę kainos 

x galite įsigyti sau puikiausi setą.
• ' • X

Duodam ant Lengvų Išmokėjimų.

LIETUVIŲ RAKANDŲ DIRBTUVE

ARCHER FURNITURE
IŠDIRBĖJAI SEKLYČIŲ SETŲ?

JOE KAZIKAITIS—KAZIK Savininkas

4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733

KUN. M. X. MOCKUS
Kalbės temoj: “Kaip Surast ir, 
Suprast:. Ar Dievas Sutvėrė) 
Dangų, žemę, žmones ir Vis
ką?” Pagal Šv. Ra(tą-Bibliją. 
Kviečiami pribūti lietuviški 
biblistai ir baptistai. Prakalba 
įvyks Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St., Nedėlioj, Sausio- 
January 11 d., 2 vai. po pietų. 
Padengimui lėšų maža įžanga. 
Kviečia visus atsilankyti

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ifiegzanilnavl- 
man atidengs jusi) tikrų liga ir jei ad apsi- 
imslu jus gydyti, sveikata jums sugryė. £1- 
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums • skauda, bet pats pasakys 
po galutino ISegzamlnavimo—kaa jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

CHICAGO ? ILLINOIS

Ofiso valandos: tino 10 tyto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakar.. 2.

lioj nuo 10 ryto- iki I po pietų
............. ----- -

yra

St.

po
;aro. Nedė-

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

■ kad vesdamas visus. reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų
k . *» . \ i. '* • 1 • v

Perkam Mortgečius ir Bonu*. 
Skolinam pinigus ant Namų.'
Parduodam ir išmainom visokį turtą/ 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernąstij įr Pirkimo pei 

Pardavimo Notarialižkus raitus. .
Siunčiam Pinigu* ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MBS GVAR OJAM * SAVO

........

Inšiurinam namus ir viską vertingą.

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

crramatikos, sintaksšs. aritmetikos, 
knygredystis, .stenografijos. Ir kita 
mokslo šąkU. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslai devynis mėnesius; 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu Įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokai*. Savo buri žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
risosę mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO. HA.
‘ • I • >• • , ‘

BusinessService
Biznio Patarnavimas______

ŠUTAUPINKIT ant anglių Boul|yard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais; 
Sfutmeg. Egg it Lump $8 už tonų su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

Boulevard 6520 Bes. Yards <401
NORKUS & CO.

Perkrausfom rakandus, pianus ir vi- 
nokius biznius, taipgi iš miesto 1 
miestu. Teisingas' patarnavimas.

1706 W. 47th St
, CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

Financiai
Finansai-Paskolos

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

MORTGAGE BANKERS 
6755 So. Western Avenue 

Tel/ Grovebill 1038

PINIGAI
Me* attolinant nuo $50 iki $800 

Neimant komiso 
Nuošimti* mokama* ant neišmokite* 

sumos
> Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos prieHuia

3804 S. Kedzie Avė.

Fumiture & Fixtures
APLEIDŽIU MIESTĄ

Turiu tuo jaus parduoti'savo gražius 
rakandus, Wiltop kaurus, ^9 tūbų elek- 
trikinį radio ir viską kitą mano 4 
kambarių apartmente. Parduosiu su di* 

kaip
kambarių apartmente. Parduosiu 
delįais sau nuostoliais. / Viskas 

Ateikite tųojaųs. 
3040 W> -

nauji.

Automobiles 
•***^*******»*****»^*»**M«»*^^A^WV^V^^RgWOR»(m 

FORDO BARGENAI
1930 Ford Tudor, išvažiuotas tiktai 

6000 mylių. Naujo karo garantija. 
Puikus bargenas — negalima atskirti 
nuo naujo karo $375.

1930 Ford Coupe su Rumble Seat, 
spotlight. Išvažiuotas mažiau 7000 
mylių. Naujo karo garantija. Tikras 
pirkinys už $375.

1929 Ford Tudor geriausiame stovyje. 
Geras pirkinys už $250.

1929 Ford Coupe, išrodo kaip nau
jas. Geriausias bargenas kokis kada 
buvo pasiūlytas už $250.

1928 Hupmobile 4 durų sedanas, 6 
cil., puikiame stovyje už $225.

1926 Buick 4 durų sedanas gerame 
stovyje. Geras pirkinys už $150.

šiuos karus galima nupirkti už ma
žą įmokėjimą ir mažais mėnesiniais iš
mokėjimais.

ARCHER-KEDZIE MOTOR 
4391 Archer Avenue 

Lafayette 0770 
-------- O--------

Fųrnished Rooms
PASIRENDUOJĄ ruimas vaikinui 

arba vedusiai porai, steam heat apšildo
mas. 4353 So. Maplevvood Avei

RENDAI kambariai vaikinams, šiltu 
vandenili apšildomi. Randasi ir gara
žas. 3312 So. Union Avė.

PAS1RENDUOJA kambarys vaiki
nui, be valgio, apšildomas. 2ros lubos. 
3 362 Aubųrn Avė.
-----  „„.-p...... ------------------------—

RUIMAS šviesus vaikinams bei mer
ginoms — i 
valgį pasigaminti.
mėnesiui. 827 W. 34 Place. 1 lubos 
užpakalyj.

pavieniams gulėti. Galima
’ '. Dešimts dolerių

ęo.

STUTZ 1930 DE LUXE SEDAN
Aplinkybės priverčia mane parduoti 

savo vėliausio modelio Stutz, keturių 
durų sedaną, kurį pirkau lygiai dešimt 
mėnesių atgal. Karas yra absoliučiai kaip 
naujas. Tai yra gražiausias 'ir ekono
miškiausias karas, kokį aŠ turėjau. Turi 
6| originalius Visiškai naujus tairus, 4 
ratų brekius. Lorain spot light, snubers, 
gražų užbaigimą. Jis kainavo man 
virš $4,200. Priimsiu tik $400, nes 
man reikia pinigų. 2231 N. Kedzie 
Avė., 1 flat. Atsišaukite nedėlioj.

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

1 ___________
AN'h RENDOS flatas 5 kambarių, 

pigi renda, kas prižjurės boilerį, 674 2 
So. Artesian Tel. Rėpublic 8508.

■ ■■■>■■ ■ 1^1 II || SI ■■■■!■ Į I Į  ............... Į  ............... ■■■ ——!■!» Į

RENDON 2 kambariu dėl daktaro, 
labai gera vieta, aplinkėje nėra daktaro. 
C. Daniel, 1832 So. Wabash Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARENDUOSIM 
restaurantą su visais 
vieta prie dirbtuvių, 
žastį patirsite, 2133 
Tel. Ropseyelt 5064,

arba parduosim 
įrengimais. gera

Pardavimo prie-
So. Halsted St.

STUDEBAKER COMMANDER 
SEDAN

Aplinkybės verčia mane paaukoti 
praktiškai naują Studebaker 1930 seda
ną. Vortojau tiktai nedėliomis ir 
šventėmis; karas yra kaip diena išėjęs 
iš dirbtuvės. Originalis gražus užbai
gimas, ballooon tairai, puikus mohait 
išmušimas, f4 ratų brėkiai. Karas yra 
kaip naujas . Pirmas $375 paims jį. 
Atsišaukite nedėlioj. 2238 N. Sawyer 
Avė. 1 st flat.

Iš PRIEŽASTIES mirties parsiduo
da valymo ir dažymo Štoras. Jokis 
teisingas pasiūlymas nebus atmestas. 3 
kambariai pagyvenimui. 617'W. 37 St.. 
tel. Yards 5238., • ;»

NASH 
vėliausio modelio sedanas. Moteris turi 
parduoti. Išvažiuotas tik kelis tuksian
čius mylių. Karas yra geriausiame sto
vyje ir sunku jį atskirti nuo naujo. Ne
galiu pati karo draivinti ir paaukosiu jį 
tiktai už $300. 2538 North California
Avė., Ist flat. , •

PARSIDUODA saldainių krau
tuvė. ,

, 975 W. įpth St.
.............. ■;*■■■ V^7   -■ ----------- -------

GROSERNĖ daug metų išdirbtas biz
nis, pigi renda, 5 ruimai pagyvenimui, 
parduosiu už geriausį pasiūlymą, 4213 
So. Campbell Avė.
-................. ...... ■»' .. ............................................... ■■■»■■■■■■■

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
greitai ir pigiai iš priežasties — va
žiuoju Lietuvon. Kės biznis. 3423 So. 
Morgan S t .

GYVENIMO PROG£
Cadillac vėliausio modelio sedaną, 

mano pirktą mažiau kaip 9 mėnesiai 
atgal, paaukosiu tiktai už $450, nes 
turiu sukelti pinigus užmokėti» morgi- 
čius ant mano namo. Aš mokėjau 
$3,700 už jį. Karas yra kaip naujas 
ir reikia pamatyti, kad jį įvertint?. Mel
džiu atsišaukti nedėlioj,* 4031 North 
Oakley Avė. \

Persona!
Asmens Ieško

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

Box 1257
Naujienos,

1739 So. Halsted Sf., Chicago, HE

PERKAME LIETUVOS LAISVĖS 
Paskolos Bonus. Kas norite parduoti, 
kreipkitės į Naujienas, Box No. 1258.

IEŠKAU apsivedimui merginos arba 
našlės. Pageidauju,' kad butų brunette, 
aš esu augęs vaikinas, mašinistas, turiu 
pastovų darbą. Kuri myli gražų šei
mynišką gyvenimą — meldžiu 
laišką su paveikslu. Gyvanašlės 
šaukite.

AUŠRA (Box 101) 
3653 So. Halsted St.

siųsti 
neatsi-

FAŠIZMUI ERŠKĖČIAI. Tinkama kny
gelė pasiųsti Lietuvon paprastame laiške. 
Kaina 12c. Rašykite 1739 S. Halsted 
St., Bok 1259. ‘

Situation Wanted
- Darbo Ieško

NAŠLĖ be vaikų paieškau darbo 
prie namų arba kokiam biznyje. Esu 
patyrus prie valgių gaminimo restaura
cijoj, E. 1 L., 1118 N. Hoyne Avė., 
Telefonas Armitage 0908.

Help Wanted—Malė
Darbininkų rėikia

REIKALINGAS bakerys antrarankis 
tuojaųs atsišaukjt RosevVay Bakery 
Shopf 10502 So. Micbigan Avė.

Help Wanted—Female
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 Avei

Fumished Rooms
RENDON kambarys merginai arba 

vaikinui apšildomas, 7011 So. Arte* 
sian Avė.. 2 lubos.

FURNIŠIUOTI kambariai ant rendos, 
be valgio, su visais patogumais. 2462 
Blue Island Avė.

IŠSIRENDUOJA kambarys dėl vai* 
kino ar merginu, elektros šviesa, maudynė 
ir telefonas, garu apšildomas. Mrs. 
Kreevin, 1819 S. Spaulding Avė, antros 
aukštas.

30 KAMBARIŲ naujai išdekofuoti 
ir furnišiuoti, nuo $3.00 ir aukščiau 
gera transportacija, 1832 S. Wabasb 
Avė., C. Dantei, Tel. Calumet 1355.

PASIRENDUOJA kambarys, apšildo 
mas, prie mažos Šeimynos.

3434 So. Lowe Ave^

PARSIDUODA grosernė su lunčrui- 
miu. Turi būti parduota greitai it 
pigiai. Renda $25 su ruimais. Ran
dasi ant Bridgeporto. Tel. Yards 3703.

PARDAVIMUI grosernė, biznis ge
ras, vienai persunku. 3417 South 
Union Avė.

Exchange—Mainai
MAINAS'. — Kas turit cash lotus, 

ar nedidelį namuką, kad ir su morgi- 
čiais mainyti ant mano gražaus 4; flatų 
kampinio 6601 S. Marshfield Avė. Sa
vininkas gyvena 848 W. 33rd Street. 
Tel. ’Bsuteyacd. 055. ’ .

■O.i-■

Real Estate For Sale
Nam*i-ŽemŽ Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL EŠTATE 

LOANS 8 INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųiies. ' 
Nėra skirtumo apfellnkės ir knr yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant i jr 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafavette 0455

—O---------

už pusę KAINOS
Dviejų augštų matinis namas su sto

ru ir 9 kambarių flatn. Tinkama 
vieta bile kokiam bizniui, o ypač mink-, 
šių gėrimų parliorai. Randasi ant 
didelio, tirštai apgyvento bulvaro, biz
nio kampas, į pietvakarius nuo miesto 
rubežiaųs. . 
tikrosios jo vertes, 
Europą.

A. MARSZEWSKI, 
10315 S. Micbigan Avc. 

Chicago. 
' ' 'O11

Parduosiu už pusę kainos 
, nes išvažiuoju j

PARDUOSIU AR MAINYSIU 4 PLA
TŲ NAMĄ ANT BUNGALOW

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

Tel. Virginia 1564

. BARGENAS
Parsiduoda 4 Batai po 4 kambarius, 

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

Savininkas .
4445 So. Campbell Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu 2 pagy
venimų mūrinį namą ant didesnio na
mo ar ant farmos, nėra morgičių, rei
kalui esant galima pridėt pinigų, šau
kit vakarais -arba nedėlioms, antros lu
bos. * ’. v į

. $101 S. Whipple St. 
Grovehill 0017

PARDAVIMUI medinis namas, 5 fla- 
tai po 4 kambarius, parduosiu pigiai 
arba mainysiu j lot), bizni, ar automo
bilių, iš priežasties ligos. 1907 Ruble 
Street. •

VIŠTŲ FARM A — įmokėti $500, 
kitus lengvais ^mokėjimais arba galiu 
priimti partnerį. Farma randasi 47 my
lios nuo Chicagos, Indiana valstijoje. 
Priežastis pardavimo—gyvenu Cbicagoj.

Pardavimui arba mainui bizniavai na
mas — 4 gyvenimai ir štoras su pagy
venimu. Mainysiu į nebrangų dviflatį ar
ba bungalov. Namas randasi ant Halsted 
St. Kreipkitės: Naujienų“ Skyrius, 3653 
S. Halsted St., Te). Yards 4754.

Rengėjai 62nd St

to;

Si.de



