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Lenkai Nori Sąjungos su Lietuvos Naujienos
Italija ir Francija

Veda slaptus pasitarimus dėl trijų valsty
bių militarines sąjungos prieš Rusiją ir 
Vokietiją - Vatikanas lenkų pieną uo
lia mia

Lenkija ’ pasi- 
Mažasios Antantes, 

pripažintų Italijai 
paritetą.
valstybės tad suda

ROMA, Italija, sausio 11. — 
Iš ištikimų versmių sužinota, 
kad yra vedami slapti pasita
rimai, kurių rezultate gali įvyk- 

' ti visiškas Europos valstybių 
persigrupavimas: Italija paliau
tų savo kampaniją prieš Ver- 

, salės traktatą;
trauktų iš 
o Francija 
juros jėgų

Tos trys
rytų militarinę apsigynimo są
jungą prieš galimą Vokietijos 
arba Rusijos puolimą.

Jei šitos slaptos derybos pa- 
' vyks, tai Francijos-Itahjos lai- 

vynųi ginčas bus išspręstas, 
Lenkija išlaikys savo garsų ko
ridorių per Vokietiją, o Fran
ci jos karo laimėjimai bus ap
saugoti nesulaužomu plieno 
grandiniu aplink Vokietiją.

.Vatikanas projektą remia
Vatikanas, kaip girdėt, yra 

pilnai tfąįn formuotas apie tuos 
projektus^ir juos stipriai re
mia. Apaštališkas sSsfas~ nlat, 
yra įsitikinęs, kad sustiprinta 
Lenkija busianti tikriausia ap
sauga nuo “bedievių bolševikų“ 
užpludimo vakarų Europos,
Pnoponuoiama Lenkijos-Frinci- 

jos-Itali^jos sąjunga
Planas, kaip sako, yra visai 

~ ’ i naujas. Mat, prieš kiek laiko 
buvo pradėti nedrąsus pasitari
mai dėl franeuzų-vokiečių są

jungos. To Lenkija nusigando, 
ir maršalas Pilsudskis tuojau 
organizavo slaptą dvylikos
augštų karininkų komitetą
naujai lenkų užsienių politikos 
orientacijai nustatyti. Buvo 
diskusuojamos įvairios sąjun
gos ir, pagaliau, priimta Fran- 
cijos-Italijos-Lenkijos kombina
cija. Vatikanas urnai tam pri
tarė.

Slapta lenkų pulkininko 
misija Romon

Lenkų karininkų komitetas 
tuojau pasiuntė į Romą vieną 
savo narių, labai artimą Pil
sudskio draugą, pulkinipką. Jis 
išbuvo Romoj visą savaitę ir 
tik prieš keturias dienas išvy
ko atgal į Varšuvą. Savo buvi
mą metu tas pulkininkas turė
jo nuolatinių pasikalbėjimų su 
Vatikano valdininkais ir svar
biais privatiniais asmenimis. 
Darbą italų vyriausybės senti
mentui patirti jis pavedė, vie
nai žymiai ir gražiai lenkei, 
vieno garsaus italo našlei. Per

ORRfe
Chicagai ir apielinkei Tedera, 

lis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Bendrai gražu i^kiek šal
čiau; '^vidutiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 37° F. -
.^Ainndie saulė teka 7:17, lei
džiasi 4:39. Menuo teka 1:29 
ryto. /

savo augštus • oficialiose italų 
sperose draugus ji lenkų pa
siūlymą oficialioj formoj pri
statys Italijos užsienių reika
lų ministeriui Grandį ir pačiam 
premjerui Mussolini.

Karininkų komiteto 
agentas grįžo i Var

šuvą
VARŠUVA, sausio 11. — Į 

Varšuvą grįžo pulk. Omniški, 
žymus maršalo Pilsudskio šali
ninkas, kuris, kaip gijdėt buvo 
su slapta misija išvykęs į Ro
mą. Manoma, kad lenkų kari
ninkų komitetas buvo pasiun
tęs jį, kaip savo specialų agen
tą, teirautis dėl sąjungos su 
Italija. Tęsti toliau tos misijos 
darbą, pulk. Omniski, sako, pa
vedęs Romoj vienai moteriškei, 
būtent, sinjorai Colautti, 
saus irredentistų rašytojo 
lei.

gar- 
na š-

Mrs. Hart, MacLaren 
išlėkė per Atlantą

Vandenyne siaučia stipri laud- 
ra; bijoma dėl Amerikos la
kūnų likimo.

HAMILTON, Bermuda, sau
sio 11. — Škrendantieji į Pa
ryžių Amerikos lakūnai, Mrs. 
Beryl Hart ir Įeit. Wm. MacLa
ren, vakar kaip 10:20 ryto 
Chicagos laikrodžiu) savo mo
noplanu Tradevvind išskrido iš 
čia tolesnėn kelionėn per At
lanto vandenyną į Azorų salas, 
2,042 mylias tolumo. Tą tolį 
jie tikisi perskristi per 18 va
landų.

Susirūpinę Tradewind likimu
HORTA, Azorai, sausio 11.— 

Monoplanas Tradewind su lakū
nais Mrs. Hart ir Įeit. MacLa
ren, kurio čia laukta atskren
dant apie 6 valandą ryto, nepa
sirodė. Siaučia didoka audra, 
dėl to bijoma dėl lakūnų liki
mo. x

Sako, lietuviai ir len 
kai mušę žydus 

Brooklyne
i

Žydų Telegrafo Agentūra 
praneša, kad praeito ketvirta
dienio • vakarą lietuviai ir 
lenkai Brooklyne, N. Y., pada
rę “pogromą“ žydams. Lietu
vių ir lenkų “chuliganai” puo
lę šulę (sinagogą), kur žydai 
buvę susirinkę vakaro maldos, 
ir ėmg pagaliais juos mušti Jr 
šulės baldus daužyti.

Agentūras pranešimu, chu- 
ligahizmo aktų prieš žydus 
atsitikdavę ten ir pirmiau, bet 
dar tokio pogromo, kaip pra
eitą ketvirtądienj, nebuvę. 
Apielinkė esanti gyvenama 
daugiausia katalikų, lietuvių 
ir lenkų, kurie *— agentūra 
spėja —r. matyt nekenčiu, kad 
jų tarpe yra žydų šul&

v [Atlantic m'id ^Pacific Photo] " /"

Uniontovvn, Pa. — Trobesiai, apgriauti- smarkios audros^ kuri neseniai čia siautė, padarydama 
' didelęs žalos.

Lenkijos kalėjimuose 
laikoma 1,100 Galici

jos ukrainiečių ’
VARŠUVA, sausio 11. — Gen. 
F. Skladkovskis, lenkų vidaus 
reikalų ministeris, pranešė sei
mo biudžeto komisijai, kad, ry
šy su praeitą rudenį įvykusiais 
rytų Galicijoje ukrainiečių ne
ramumais, lenkų kalėjimuose 
ligšiol tebelaikoma daugiau kaip 
1,100 asmenų, jų tarpe daug 
ukrainiečių studentų ir kuni
gų., > •

/ • • • '..f K

Tas gen. Skladkovskio pareiš
kimas buvo jo atsakymas į 'uk
rainiečių skundus dėl lenkų ka
reivių teroro Rytų Galicijoje ir 
į jungtinį tautinių ukrainiečių 
organizacijų protestą Tautų Są
jungai, pasiųstą lapkričio 8 die
ną.

Gen. Skladkovskis tikrino, 
kad ukrainiečiai deginę lenkų 
dvarus *ir terorizavę ramius 
gyventojus, dėl to lenkų vy
riausybė buvus priversta imtis 
griežtų priemonių prieš ukrai
niečių teroristus.

Rusų šeima grįžo 
sovietų “rojų”, at 

sidurė bėdoj
RYGA, sausio 11. — Vladi- 

mir Unionov buvo naturali- 
zuotas Amerikos pilietis. A- 
merikos pilietybę pernai me- 
tąis priimdamas jis ir savo 
vardą pavardę pakeitė į 
Williamą Reed’ą. Patikėjęs 
komunistų spaudos pasakoms, 
kad sovietų Rusijoje dabar 
tikras darbininkams rojus, 
tuo tarpu kai Amerikoj siau
čia nedarbas, prieš mėnesį 
laiko Unionovas išsiėmė Ame
rikos pasportą ir su žmona ir 
ketvertu vaikų išvyko į savo 
gimtąjį kraštą.

Koks didelis buvo jo ir jo 
šeimos apsivylimas Nestik 
laukto gojaus Rusijoje nerado, 
bet visa šeima buvo bolševiku

1 • *

valdžios deportuota.
Unionovai dabar atvyko į 

Rygąrir jų padėtis visai nepa
vydėtina. Latvija ji^ nelaiko, 
liepia tuojau išsikraustyti, bet 
jie neturi kuo. Unionovas, da
bar Mr. Reed, kriepėsi. čia į 
Amerikos konsulatą, reikalau
damas, kad Amerikos valdžia 
savo lėšomis pargabentų 4į ir 
jo Šeimą atgal į Milwaukee, 
Wis., bet gavo atsakymą, kad.^ 
konsulatas to padaryti negali, 
nes Amerikos vyriausybė pi
nigų lokiam Aikslūi neskiria.

Turėjo $5,000, bet mirė 
išmaldos laukdama

NEW YORKAS, sausio 11. 
— Bestovėdama pašalpos lau
kiančiųjų eilėj, Brook'lyne, 
vakar mirė senutė .Įulia- Coak- 
ley, 75 metų amžiaus. Pasi
rodė, kad ji turėjo pasidėjus 
banke $5,0Q0 ir jos giminės 
visai nebiednai gyvena.

Darbo Pasaulyje
RUHRO ANGLIAKASIAMS 

ALGOS SUMAŽINTOS 
6 NUOŠ.

ESSEN, Vokietija, sausio 11. 
— Valdžios arbitratorių teismo 
sprendimu algos anglięs kasyk
lų darbininkams Ruhro krašte / 
nuskeliamos 6 nuoš. Kasykly 
saviipnkai reikalavo, kad algos 
butų sumažintos 8 nuoš.

Algų sumažinimas paliečia 
apie 300 tūkstančių Ruhro ang
liakasių. •

AIRIŲ STATYBOS DARBI
NINKŲ STREIKAS 

DUBLINE
DUBLINAS, Airija, sausio 

11. — Vakar,-čia darbą metė 
3,000 statybos darbininkų. Jei 
samdytojai nesutiks padidinti 
algų, pirmadienį [šiandie] ke
tina sustreikuoti dar 7,000 dar
bininkų.
ANGLIJOJ IŠMESTA Iš DAR- 

BO 25,000 AUDĖJŲ
LONDONAS, sausio 11. — 

Medvilnės tekstilės fabrikai va
kar išmetė iš darbo 25,000 dar
bininkų. Galimas daiktas, kad 
iki ateinančio šeštadienio bus 
išmesta iš darbo apie 250,000 
tekstilininkų.

.. ,—

“Vakaru fronte nie
ko naujo” filmą už

ginta Austrijoje
. -------------------- - s

‘ .■ ■ . i

• VIENA, Austrija, sausio 11. 
— Vidaus reikalų ministerija 
užgynė rodyti Austrijos teat
ruose garsią ąnti-karo filmą 
“Vakarų fronte nieko naujo“.

Trys vaikai prigėrė le-. 
' dui jjužus . 

... .
SUPERIOR, Wis., sausio 11.

Ledui įlužus, Allouezo-
įlankoj, kur jie čiužinėjo, pri
gėrė čia trys bernįukąi, aih • 
žiaus tarp 14 in 16 ritėtų

Kalno nugriuvimas 
palaidojo 170 gele
žinkelio darbininkų

GUAYAQUIL, Ekvadoras, sau
sio 11. — Netoli nuo Huigros, 
daugiau kaip septyniasdešimt 
mylių nuo Guayaųuilio, vakar 
nugriuvusios nuo kalno uolos 
ir žemes užbėrė 170 geležinke
lio darbininkų, dirbusių pakal
nėj. Pranešimai sako, kad ma
ža tėra vilties užbertuosius iš
gelbėti ir kad dauguma jų vei
kiausia yra užmušti. Keletas 
Runų jau tapo atkasti. '

Nugriuvimai įvyko dviejose 
vietose. Uolos, medžiai 
mes užvertė geležinkelio 
per pusantros mylios, 
nugriuvimo priežastis 
matyt, smarkios liūtys. '

ir že- 
liniją 
Kalno 
buvo,

Lenkų atsakymas į 
vokiečių skundus T. 

Sąjungai
VARŠUVA, sausio 11. — 

Lenkų vyriausybė pasiuntė 
gęnęraliniam Tautų Sąjungos 
sekretoriui notą, kuria ji atsa
ko Vokietijos pasiųstas Gene- 
vai tris skundus prieš lenkus 
notas.

Savo atsakyme lenkų vy
riausybė stengiasi parodyti, 
kad Vokietijos skundai dėl 
persekiojimo vokiečių Augšto- 
joj Silezijoj, ypačiai per pąsr 
taruosius rinkimus, esą netei
singi ir paduodami 
vokiečių terorizavimo 
neturį pamato. z

tariamo 
faktai

Milijonas dol 
tinų ir kūdikių 

sveikatai

mo-

WASHINGTONAS, sausio 
11. — Senatas vakar priėmė 
vadinamą Jpnes motinystės 
bilių, kuriuo einant iš valsty
bės iždo bus kas metai ski
riama $1,000,000 motinų ir 
kūdikių sveikatos reikalams. 
Pinigai bus padalinti tarp 
įvairių valstijų. <

■»—-■
sausio , 11

360 milijonu franku 
Franci jos viešiems, 

darbams
- / • ■ .♦ . ....

PARYŽIUS,
Francijoš vyriausybė nutarė 
prašyti parlamentą, kad pas
kirtų 360 milijonų frankų 
(daugiau kaip 14 milijonų do
lerių) valstybės7 darbams.

Grybus galime eks
portuoti Amerikon

lau dabar eksportuojant pet 
metus už 2 su puse mil. litų

", ■ ±---------s
Pernai Amerikon importuota 

20 vagonų džiovintų grybų už 
500,000 doE Iš to kiekio 17 va
gonų importuota iš Rusijos ir 
3 vagoną!, iš Vokįetijos (Ka
raliaučiaus). Spėjama, kad j 
tuos 3 vagonus įeina dalis gry
bų eksportuotų iš Lietuvos Ka
raliaučiun, nes pernai iš Lie
tuvos eksportuota džiovintų 
grybų 115,000 kg. už 1,313,000 
litų ir ncdžioVintų 1,919,000 
kg., už 1,308,000 lt.
- Nors Amerikos firmos ir ne
turi tiesioginių ryšių su Lietu
va, bet musų grybus žino, kaip 
geros rųšies. Tiesa, nusiskun
džia blogu rūšiavimu, bet ka
dangi tas duoda nemaža paja
mų, tą klaidą galima pataisy
ti —~ pasirūpinti, k^d rūšiavi
mas butų tinkamas. Amerikoj 
grybų pareikalavimas didelis, 
mokamos aukštos kainos, nuo 
30 iki/ 100 lt. už kg., žiūrint 
metų laiko, o Lietuvoj užsie
nio firmos moka tik po 8—12 
lt. už kg. Girdėt, kad -tuo rū
pinasi atatinkamos musų Įstai
gos.

Apdrausta 30% Kauno 
gyventojų

Kauno m. ligonių kasoms da
bar. priklaus 15,434 žrnonęs, 
kurių šeimos nariai sudaro 12,- 
888 žmonės, tie visi žmonės 
yra apdrausti' nuo ligų ir ne
laimingų atsitikimų, nes pasi
taikius susirgti jie gydomi lig 
kasos pinigais. Vadinas, apie 
30% Kauno gyventojų sveika
tos srity yra apdrausti.

Ir taip esti
kad“Vilniaus žodis“ rašo, 

Švenčionių policija buvo suareš
tavusi grįžtantį iš vasaros ato
stogų redakcijos fotografą p. 
A. Atrošką, kuris vežėsi su sa
vim fotografijos aparatą ir gam 
tos reginių bei grupių nuotrau
kas. Fotografą paleido po 2 
dienų, aparatą išlaikė 4 mėne
sius, o nuotraukų klišes grą
žino sunaikintas.
i >

Kai magistrato tuščia 
. kasa...
“Vilniaus Rytojus” praneša, 

kad dabartiniu metu Vilniuj 
yra apie 100 visai neišgrįstų 
ir šaligatvių neturinčių gatvių? 
Negrįstos gatvės daugiausia 
priemiesčiuose., Dabar Vilniaus 
mieste kas ketvirtą gatvė (Vil
niuj yra apie 400 gatvių) yra 
negrįsta ir be šaligatvių. *Toms

Šimtai žmonių žuvo 
per dulkių audras

• Kinuose
sausio

Srityse nuo Mongolijos
ŠANCHAJUS, Kinai, 

11. —d 
tyrulių iki Jangtse upės klonio 
per pastaras dvi dienas siautė 
didelės dulkių ir sniego audros, 
per kurias, kaip pranešimai 
sako, žuvo šimtai žmonių.

Vokietija pripažino Gu 
atemalos valdžią ■

BERLYNAS, satfsio 11. — 
Vokietija vakar pripažino nau
ją Guatemalos respublikos 
valdžią.-

gatvėms išgrįsti ir šaligatviams 
įtaisyti reikėtų bent 4 mil. zlo
tų. Bet magistrate tuščios ka
sos, o “miesto tėvai” daugiau 
rūpinasi visokiomis sukaktuvė
mis ir iškilmėmis, kurioms rašo 
ura patriotinius atsišaukimus.

Pandėlio valsčiaus dva
rininko žygis

“Vilniaus žodis“ praneša, kad, 
minint Vilniaus “atvadavimo" 
sukaktuves, Vilniaus radio sto
tis pranešė, jog pirmas su 
maištininkais kareiviais“ i Vil
nių pasijudino majoras Koscial- 
kpvskis, kuris turėjo 3,000 ha 
dvarą Pandėlio valsčiuje, Ne
priklausomoj Lietuvoj. Pasak 
laikraščio, maj. Koscialkovskis 
dabar yra vaivada. v

Lietuvis Berlyno kon
servatorijoj

Berlyno konservatorijos va
kare buvo atlikta jos auklėti
nio lietuvio p. VI. Jakubeno 
kompozicija — preliudija ir 
triguba fugą stygų orkestrui, 
Veikalas turėjo didelio pasise
kimo. Autorių sveikino kon
servatorijos vadovybė ir daug 
muzikos kritikų, kurie taip pat 
spaudoj labai palankiai atsilie
pė apie musų jauną muziką.

Ugniagesių suvalsty 
binimas

- Lietuvos ugniagesių organi
zacijų sąjungos taryba pavedė 
sąjungos valdybai rūpintis ug
niagesių suvalstybinimu. Mano
ma sudaryti Lietuvos' ugniage
sių federaciją, organizacijosęj* 
vesti butihą prieškarinį paruo
šimą ir karišką drausmę. Ko
mandų viršininkai bus skiria
mi ugniagesių draugijų valdy
bų. Ligšiol kai kuriose koman
dose viršininkai renkami pačios 
komandos.

Kiek Lietuva perka sve
timos valiutos

KAUNAS. <— Pernai visos 
ministerijos svetimos valiutos 
(paskolų grąžinimo ir prekių 
pirkimo fermą) pirko už 36 
mil. lt.‘šiemet per 8 mėn. pir
ko už 17 mil. it.

' Daugiausia perka susisiekimo 
min., paskui eina fin. min,, už
sienių reik. m..

Pirmą vietą užima doleriai, 
paskui . vokiečių goldmarkės, 
sterlingai.

Lietuvos gyvulių eks
■ ■ M

r' -■

KAUNAS. —-^Pernai iš Lie
tuvos išvežta galviįų už 14\£ 
mil. lt. šiefnet per 9 mėn. galv. 
išvežta už. 6,8 mil. lt.

Kiaulių išvežta p. už 29 mil'. 
lt., o šiemet per 9 mėn. už 28 
mil. lt.

Arklių 'už 11 mil. lt., Šiemet 
per 9 mėn. už 9 mil. 1L

Šviežios mėso$ pernai — 19 
mil. lt., šiemet per 9 mėn. už 
21 mil. lt.

LIETUVON
. Siunčiame Pinigus 

P a i t u ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai •••

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST, 

CHICAGO, ILU į .

."t
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Detroit, Mich
• Darbai

Visokie laikraščiai, o labiau
siai kapitalistų geltonlapiai, 
diena iš dienos bubnija, kad 
Detroite darbai nuolat -gerėja. 
Eša toj ar kitoj dirbtuvėj bu
sią (priimta tiek ir tiek darbi
ni

V. Dermaitis, B. Smailutč ir 
broliai J. Bei V. Stankevičiai. 
Dalyvaus įr šokikė N. žirniutė.

Įžanga programui 50 asme
niui, o šokiams 65, centai vy
rams ir moterims 35 centai.

T —J. Gugas.

Hammond, Ind.
_ ų. Bet kada darbininkas 

nueina prie garsinamos vietos, 
tai ne tik negauna darbo, bet 
policija jį dar veja nuo dirbtu
vės vartų/ O jei kur ir priima 
darbininkų, tai tik tuos, kurie 
seniau ten yra dirbę. Nau
jiems darbininkams neužsimo
ka nei bandyti, — iš to visvien 
nieko neišeina.

žodžiu, kapitalistų spauda 
tik mulkina visuomenę, štai ir 
pavyzdys. Laikraščiai pranešė, 
kad Fordas tuoj pradės imti 
visus tuos darbininkus, kurie 
prieš Kalėdas ir Naujus Metus 

?buvo paliuosuoti. Bet tikrumoj 
priėmė į mažesnius departa
mentus specialiam darbui tik 
apie 4,000 darbininkų. Visiems 
kitiems liepė dar palaukti. Kaip 
ilgai jiems reikės laukti, — ne- v •_ •
žinia.

šiuo ‘ laiku Detroite yra 
bloga ne tik darbininkams, bet 
ir biznieriams, ypač smulkes
niems biznieriams, kurie vo/ 
kojas bepavelka. Tačiau jie vis 
nenori suprasti vargšų darbi
ninku likimo. Kai kurie jų net 
piktar-afiie darbininkus kalba. 
Girdi, tai tik valkatos ir tingi
niai, kurie nenori darbo dirbti.

Tie ponai biznieriai visgi tiek 
turėtų suprasti, kad pagerin
tos mašinos kas dieną išmeta 
iš dirbtuvių tūkstančius darbi
ninkų ir jų atgal daugiau ne
bepriima^ Priegtam dar reikia 
neužmiršti, kad su pagerinto
mis mašinomis pridirbama dau
giau visokių gaminių nei gali

ama jų išparduoti. r
Dėliai tų priežasčių” darbi

ninkai netenka darbo ir turi 
skursti. Ir jie nuo to skurdo 
neatsikratys tol, kol tinkamai 
nesusiorganizuos. Niekas kitas, 
tuk jie patys gali savo būklę 
pagerinti.

Iš fraternalių draugijų 
veikimo

Bedarbių suvedžiojimas

Sausio 7 d. vietinis anglų 
laikraštis didelėmis , raidėmis 
paskelbė, kad sausio 8 d. Fordo 
dirbtuvė, kuri randasi Hegę- 
wisch, Chicagos priemiesty, 
samdys 1500 darbininkų, Nuvy* 
kau ir aš darbo gaut, žmonių su
sirinko daugiau nei pusantro 
tūkstančio. Bet apie 8 vai. ry
to išėjo gražiai apsirengęs vy
ras ir pasakė susirinkusiems 
bedarbiams, kad esą Šiandie ne
reikia nei vieno darbininko. 
Reikaavo tik tokių, kurie turi 
šoferio laisnius.

Susirinkusieji labai pasipikti
no ir pradėjo šaukti: Kuriems 
galams jus skelbiate laikraštyj, 
kad reikalinga pusantro tūks
tančio darbininkų? Sugrąžinki
te dabar mums kelionės išlai
das!—J. Maskvitis.

čios tik lietuviai.
Tačiau lietuviai 

kliuba. Kaip pas 
kiekviena bažnyčia 
vyskupui, dažniausia kokiam 
nors airiui, taip ir lietuviškas 
kliubas priklauso ne vietos lie
tuviams, bet APLA Centro Ko
mitetui, Eiliniai nariai gali 
biznį daryti ir pinigus taupyti, 
bet jais naudotis be Centro lei
dimo nevalia.

Musų mieste randasi 40 lie
tuvių šeimynų. Yra dar keli ir 
pavienjai. Gyvuoja Čią dvi Su
sivienijimo kuopos, kurios tu
ri apie 70 narių. Kuopos yra 
gana veiklios ir gerai tarp sa
vęs sugyvena. šv. Antano 
draugija turi geroką skaičių 
narių. Iš črganizacijų gal la
biausiai suskurusi yra APLA 
kumpelė, \ kurią kontroliuoja 
bolševikai. Reikia pasakyti, 
kad Jonas Gataveckas žymiai 
prisidėjo prie savo bolševikuo- 
jančių organizacijų susilpnini- 
mo.—Liudvinaviškė.

turi savo 
katalikus 

' užrašoma

Toronto, Kanada
U. Kacenelenbogentas

Carnegie, Pa
šis bei tas iš Carnegie 

apielinkės

šiuo laiku ir draugijos yra 
pusėtinai susirūpinusios. Dau
gelį narių palietė nedarbas ir 
jie nebeišgali užsimokėti mė
nesinių duoklių. Todėl tenka 
ieškoti kokio nors išėjimo. Lie
tuvių Pilietinis Kliubas nutarė 
savo bedarbiams nariams su
rengti muzikališką vakafą su 
šokiais. Visas pelnas skiriamas 
bedarbių naudai. Vakaras įvyks 
nedėlioj, sausio 25 d., ALS Sve
tainėj, prie 24 ir Michigan Avė. 
Durys atsidarys 6 vai. vakaro, 
o programas prasidės 7 vai. 
Įžangos bus imama 50 centų 
asmeniui.

Bus puikus muzikališkas pro
gramas. Dainuos “Aido” cho
ras po W. Žuko vadovyste, o 
taip pat “Ateities” choras p*o 
vadovyste W. Gugo Jr. Bus so
listų, duetų, smuikininkų ir tt. 
Rengėjai kviečia visus skaitlin
gai atsilankyti.

Bendrus Susivieąijimo kuopų 
koncertas

SLA. visos 4 kuopos, — 21, 
352, 364 ir 200 rengia bendrą 
koncertą su šokiais. Koncertas 
j vyks nedelioj, sausio 18 d., Lie
tuvių Svetainėj. Programas 
prasidės 5 vai. vakaro, o šokiai 
8 vai. Programo išpildyme da
lyvaus Sofija Žukauskaitė, M. 
širvaitienė, N. Statula i tienė, 
JI. J. Zygmontienė, J. Valiukas 
ir B. Sinkus Dainuos taip pat 
ir “Ateities” choras po vado
vyste W. Gugo Jr. .

Šokiai bus abejose svetainė
se apatinėj—lietuviškai, o vir

šutinėj— amerikoniški. Kaip 
matote programas bus labai j- 
vairus, nes dalyvaus irgi pia- 

" nistaį ir smuikininkai, kaip tail

Kaip visur, taip ir pas mus 
nedarbo šmėkla dar tebesiaučia. 
Bedarbių yra pusėtinas skai
čius. * Kurie ir dirba, tai ir tie 
yra neapsakomai darbdavių iš
naudojami. Čia randasi kelios 
geležies ir plieno išdirbystės. 
Bet jau per paskutinius 3 me
tus darbai ten pusėtinai silpnai 
eina. Daug darbininkų liko 
atleisti, Kiti dirba, po keturias 
ar penkias dienas per dvi sa- 
vaiti, o kartais ir mažiau.

Tokie pat reikalai ir su ang
lies kasyklomis. Daugiausia 
čia randasi minkštosios anglies 
kasyklos. Tai tikras pragaras, 
čia pirmiausia buvo pradėta 
laužyti angliakasių uniją. Dar 
prieš streiką ir kontrakto išsi- 
baigimą Carnegie Pittsburgh 
Coal kompanija pradėjo savo 
darbininkams algas kapoti. Ku
rie nesutiko dirbti už mažesnį 
atlyginimą, tie turėjo apleisti 
darbą. Kai prasidėjo streikas, 
tai virš minėta kompanija iš 
visur parsigabeno streiklaužių 
bei mušeikų ir visu smarkumu 
operavo kasyklas.

Streiklaužiams kompanija 
prižadėjo visokių gėrybių. Gir
di, jeigu jus sutinkate dirbti 
už dabartinę algą, tai jums 
darbas bus užtikrintas ir visuo
met turėsite, duonos kąsnį. Bet 
vos spėjo streikas užsibaigti, 
kaip kompanija savo pažadus 
užmiršo. Angliakasiams 'jau 
kelis kartus buvo algos nuka
potos. Pirmiau su pikiais dir
bantieji angliakasiai per dieną 
uždirbdavo iki $7.50, o dabar, 
kai tapo įvestos mašinos, tai 
angliakasiai džiaugiasi uždirbę, 
penkis dolerius per dieną. Tuo 
tarpu pragyvenimo r/jikmenos 
pusėtinai brangios, rendos kam
bariams aukštos, todėl darbo 
žmonėms prisieina labai skurs
ti.

Bet dvasiškiai jokio nedarbo 
nepripažįsta ir savo avelėms 
vilnas kerpa gana trumpai. Vie
tos lenkų klebonas prisakė sa
vo parupijonams duoti' jam 
“enristmas prezentą”. Tuo tiks
iu išdalino ir konvertukuš. Ir 
dar davė instrukcijų: girdi, į 
konvęrtukus nedėkite Smulkių, 
nes tai galite atlikti ir laike 
rink-Javos. Vadinasi, dvasiškas 
tėvelis iš kiekvieno : tikėjosi 
gauti ne mažiaus, kaip dolerį.

Carnegie yrą nedidelis mies- 
tdiasj^-turi apie 15,000 gyven
toją, bet bažnyčių randasi net 
septynios. Vieni tik lenkai tu-

Gruodžio 13 d., atstovaujant 
Jaunimo S-gai, teko dalyvauti 
Toronto žydų Kultūros Draugi
jos bankiete, N. Kacenelenbo- 
geno išleistai knygai populiari- 
zuoti. Minėta knyga yra lietu
viškų eilių ir dainų rinkinys 
išverstas į žydų kalbą. Publikos 
prisirinko pilna ‘,‘Old Spain” 
viešbučio įtalpa. Banukietą ati
darė pirm. Koldovskis. T. ž. K. 
D vardu kalbėjo G. Pomeran- 
cas, vietinis laikraštininkas. 
Savo kalboj jis pabrėžė, kad N. 
K. knyga užima atskirą vietą 
žydų literatūroje. Jis sako, kad 
U. K. straipsniai buvo pirmiau 
išsklaidyti po įvairius žydų 
laikraščius ir žurnalus, ir da
bar yra išėję vienoj knygoj. 
Toliau jis sakb, . kad šimtus 
metų gyvena žydai tarę, lietu?- 
vių ir latvių tautų, bet i U. K. 
pirmas įsigilino į tas stebėti
nas dainas, kurios dvelkiu į 
skaitytoją senobiniu stabmel
džių idealizmu, atskamba pau
kštelių giesme, vėjo ir dalgės 
skambesiu; pasakoja apie skur
dą ir amžiną nepaliaujamą 

po caro ir dvarponių 
žvejai, kirtikai, laukai, 

čia ir padubę

loj, nes jos'jvądos ir paaiškini
mai pagelbės mokykloms dau
giau susipažinti ^u liaudies kur 
ryba* o pačios dainos yra skai
tytinos mokiniams. “Vorwerts” 
bėndradąrbis Joikubėnąs — Gel- 
bergas pažymi U. K. rūpestin
gumą vertimebei į vadose ir pa
staboje visur iškyla tas papras
tumas, kame ir gludi knygos 
grožis, *Po jų buvo įvairių or
ganizacijų Sveikintojai, tarp jų 
ir Jauninto "SąjUhgoė atstovai 
A. h. ir J. R., kurie savo ruoš
tu pasveikino U, K jr linkėjo, 
kad ir ateity įyertindafhas tau
tų solidarumo reikšmę ne pa
kautų darbavęsis socialiame 
litertturos kūrybiniame darbe. 
Po to pirmininkas skaito at
siųstas telegramas: iŠ Nėw 
Yorko žydų kultūros draugijos 
Centro, nua 1 “Arbeiter King”, 
Kaimo “Vollįbljlat” žydų švieti
mo draugijos ir kitų. T. ž. K. 
D. per jos narę šafranaitę duo
da U. K. kaip atsiminimui jo 
dabar išleisiu v knygą gražiame 
“incognito” apdare. x Vienas iš 
bankiete dalyvavusių dovanoja 
U. K. amžiną plunksną, kad jis 
tęstų savo litęratinį darbą.

Pabaigoj I visiems sveikinto
jam atsako U. K. Jis sako, 
kad bankietas ir visi pagyrimai 
nėra surengti jam, bet jo idėjai, 
tai yra tautų, susiartinimo idė
jai, dėl kurios jis dirbo lig šio
lei ir dirbs ateity. Jis sako, kad 
tauta gali pasiimti kitos tau
tos kūrybą n!e per susipažinimą 
su kūryba atskirų atstovų, bet 
su ' kūryba visos tautos. 
Jam ypatingai malonu, Kau 
jo darbas yra suprastas 
įvertintas taip pat ir tolimoj 
Kanadoj.' Dėkodamas visiems 
susirinkusiems, jis baigia savo 
kalbą.

Daugiau tokių Žmonių, kaip 
IL K,! -*-Re|>r^eiifantas.

Bedarbių Apgau
dinėjimas 

•I

tljjų surinko net kelius milionus 
įblerių. ‘

. ‘ Miss Frances Perkins, indust- 
ri»liš-kas koihisionierius, kuri 
tfędč tyrinėjimą, praneša seka- 
Tpai upie' tų kompanijų darbus. 
/ Mšitos namų darbo komęani- 
jps kaip tik šiandien semia tur
tą. Jos veikia Nev^ Yorke su 
daug darbininkų, ir garsinasi 
visoj šalyj, ypatingai mažuose 
miestuose. Jie/ siūlo geras algas 
UŽ mažai darbo'. Tas darbas su- 
sidetįa iŠ siuvimo apatinių dra
panų, vėrimo karolių ant šniū
rų, piešimo kortelių, ir t.t. Tą 
darbą pasiųs kuomet žmogus 
pasiunčia $1.50 arba $2.00. 
Tūkstančiai žmonių laukia dar
bo pasiuntę pinigus. Paprastai 
tie žmones nepradeda tyrinėti, 
kodėl nesulaukia ateąkymp, kol 
kiek laiko praslenka. Ir per tą 
laiką tos kompanijos išsikraus
to ir nepalieka jokio- adreso.

“Musų biuras rado, kad šitos 
kompanijos pradeda gar sintis 
tolimose vietose pirmiausia, sau 
duoda apie penkias dienas pa
siekti Californijos valstybę ir 
koturias dienas kitoms vakarų 
valstybėms, taip kad visi atsa
kymai pradėtų tų pačiu laiku 
grižti. Kaip tik greitai sulaukia 
užtektinai atsakymų, uždaro tą 
ofisą ir atidaro kitą, žinoma 
nevartoju tą patį vardą, jau pa
siima kitą. Ir siūlo kitokį darbą.

“Tie žmones taip toli gyvena 
nuo šito apgavingo ofiso, kad 
jokiu budu neatvyktų New Yor- 
kan asmeniškai prašyti naminio 
darbo.

“Vienas praneštas atsitikimas 
bpvo moters, kurios vyras nc-

dirbo jau per ištisus nfeiešį [‘ 
diioda'Mudfc deltQ„į 
kad pačios Naujienos , 
yra.naudingos. . .... >.

airDu j**u per isvisus vus> i. j
negalėjo palikti mažiukus vai-( , 
kučius dirbti fabrike, kad'norsJ 
tie vaikučiai iš bado mirė. Ji. 
nežinojo ką daryti. Vieną dieną 
ji gavo laišką,4 kuris $iulė na
minį darbą su gera alga. Atrodė 
lyg atsakymas jos meldimui. 
Neturėjo pinigų pasiųsti kom
panijai, bet galų gale nutarė 
vartoti dolerį, kurį buvo per ilgą 
laiką pasidėjus užmokėti gazo 
bylą, ir pasiskolino 50 centų 
nuo kaimyno. Tuos pinigus pa
siuntė, kompanijai, žinoma, ne- 
gavp atsakymo.

“Svetimtautė mažame mieste 
taigi gavo laišką, ir ant syk 
visiems kaimynams pranešė apie 
tos kompanijos darbus. Daugu
ma kaimynų nedirbo.1 Visi kur 
nors gavo užtektinai pinigų ir 
juos pasiuntė kompanijai, rei
kalaudami nąminio darbo. Per 
savaites lankė ir lankė paštą, 
bet jokių laiškų ir darbo nesu
laukė.

Kas dien gauname šimtus 
laiškų, pranešant tokius atsi
likimus. Asmenys, kurie gauna 
tokius laiškus arba pranešimus, 
turi tuoj pranešti Ncw York 
State Deparment of Labor,. 124 
Easb 28th. Street, New York 
City, pirm negu siunčia pinįgį 
tokioms kompanijoms, kurios 
tik randasi New York valsty
bėj.”

JUSU PATOGUMUI
NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Marųuette Park
TUBUCIO APTIEKA 

2832 W. 63rd St.

• Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ

2608 W. 47 th St.
' Tel. Lafayette 1083

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

52 E. 107th St.
Tel. PjiUman 5950

• 4 f

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
p a d u o t i “classified” 
skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą.

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
Namų statymo

KONTRAKTORIUS
4556 So. Rocktvell St., 

CHICAGO, ILL.

t ’ > ■ ■ 1 - ' .......
PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ 
Didis vtikalavimat siuvimo operatorkų 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 į iavaių.
Lengvas, malonus dar- 
bas. Mes galime pri- 
rengti pperatorkos JT\
tai i trumpa laiką. j-
Dienomis ar vakarais. jBfcaį&SŽ*? 
Maža kaina.

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL

190 N. State St., lOth floor

NAUJI ENU DOVANOS

darbą 
jungo, 
pjovėjai, arėjai, 
broliai, kurie vejasi savo išvog
tas seseles; vilkas ir meška 
rengia vestuves; čia ir dainos 
sukaustytų grandinėse, čia ir 
amžinai pasiilgusi mergelė, bai
mėj ir sarmatoj dėl savo ne
kaltos meilės; štai ji suvedžio
ta verkia ; štai našlaitis glaus
tantis prie i
ąžuolo ar klevo, kurių šakomis 
išsišakojo kape. Viskas atspin
di U. K. išverstose lietuvių 
dainose. Baigia Pomeraucas 
kalbą, cituodamas žydų kritiką 
Nigerį, kad U., K. sugebėdamas 
iškelti dainų savotiškus bruo
žus išreiškė ir. dainų unversalu- 
mą. P. turininga kalba buvo 
visų susirinkusių entuziastin
gai priimta. Po jo z kalbėjo 
Kicinveinas vietinio žydų dien
raščio redaktorius. Jis adresa
vo susirinkusius kaipo žydų mo
kslinio Ihstituto Toronto Sek
cijos pirmininkas. Savo kalboj 
jis pareiškė, kad jis dabar pri
sipažįsta, kad po to, kaip jis 
perskaitė U.' K. išverstas ir pa
aiškintas dainas, jis suprato 
kaip mažai jis pirma žinojo 
apie lietuvių ir latvių tautas. 
U. K. darbas, jis sako toliau, 
atgaivins ir vers vertinti tau
tų liaudies kūrybą, žodį gau
ną senas ir visų ^crbiatmąs žy
dų pedagogas, žydų pasaulinių 
mokyklų Kanadoj kūrėjas J. 
Mąteųkas- Jis. pasakoja savb 
atsiminimus, kaip 5 m. atgal 
kai "U. K. kelios dešimtys iš
verstų dainų buvo atspausdin
tos žydų literatūros žurnalą 
“ČukUmft”. -Jis tas dainas 
skaitė klasėj ir jos buvo su 
pasigerėjimų mokinių klausi
mos. Bė to, jis pabrėžia, kad

/Dirbk Namie—Užsidirbk ge
rus pinigus namie, liiioslaiku.

Nereik jokio patyrimo. Tik 
pasiųskite/fęrasoženklą”.
/ Tai skamba paprastas laiškas 
arba . apgarsinimas. žmogus 
jiems pasiunčia krasoženklį dėl 
informacijiį |trba patarimų kaip 
adresuoti koncertus bei korte
les, užbaigti piešti korteles, siųs
ti, pardavinėti naminius daiktus 
arba kaip pradėti per pačtą ko
kį biznęlįi Bet šitam žmogui 
pranešama kad visų pirmiausia 
jis turj turėti reikalingos med
žiagos dirbt jo pasirinktą užsiė
mimą. Nuo jo reikalaujama “de
pozitas”. Jeigu jis pasiunčia 
jiems kiekjibrs pinigų, —antru 
kartu nesuhuk,s atsakymo. Re-

, motinos kapo PO'^UpSe atsitikimuose jam prie* 
rlATzrv Iritvui a<i a . ,v. iv*

siunčiama reikalinga medžiaga, 
ir kuomet jią pasiunčia užbaig
tą darbą, jam pranešama, kįd 
tas darbas per tinkamas, ban
dyk antru kartu, žmogus atsą-t 
ko, kad-**neturi daugiaus med
žiagos, bet vėl patariama antru’ 
kartu pirkti. * i

Per pereitus kelius mėnesius 
New Ybrko valstybės Darbo 
Departamentas gavo labai daug 
skundų nuo,.: žmogių, kurie plū
dėj o paskutinius centus gauti 
šiokio tokio' naminio darbo. Nors 
daug tų kompanijų randasi, New 
Yorko valstijoj, bet jos ;gąrsi/ 

' Mii.ii Itįiim . ■ r,......fi . , , ......■-li.il’

Išvykit Tą Šalti
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Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas
TIK TRUMPAM LAIKUI : .

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

Visai Dykai Knygų
Metiniems Prenumeratoriams už

Pusei Metų už
S5.00

SEKAMO SĄRAŠO
Grupė I. $2.50

NlS' KAINA
24 J. ViMcoSkos Tikri Juokai .80
25 Dr, KaraliaiiH Barbora Ub-

ryką arba klibStodus ir Jo* 
zultal ------X—------------------- ,

20 Marijos Konopntckos Pagal
28 Erkmano Šatrijon© Laikrodi* 

v ninko Atsiminimai -------
Viso

(frupėĮl. $5.00
. Emile Zola ' Darbas (Roma*

■ 33 .
' 36 V. K.roi.nkos Makaro 3ap-

- --■ “ u,, ,
1.00

.50
;20
.20 
320 
.20 
.20

Vargšo Gadynės Žaizdos .25
Grigonį© -V6U0Uf

Jegu nielrad Kpmea. ------

Viso

Grupė III. $2.50
21 . KĮ. Jurgelioniu Mįslių Kny-

. .80
SlT

1 46

vuinas’’< —------ •"—**
__ Dr. A. J. Karaliaus Nuosavy 

bės ISslvystymas —...—...
62 J. Laukio Moteris Ir Jos' 65 -Lietaf^So4lXbd^'“^"r-

51
62 J... iV

a ■ ■■ v. H
niiaų ir r dąbar

67 T. J. Kuėlnsko TU Krislu—
71* Llenuko PeKloa Kančios
73 J. VUkolfcns Gyvybfi - -----

.75 AųJcsoUvortls vieno yęiksmo

78.
,25
,20

55.00
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NAUJIENOS CHIČAGOJĖ ir | NAUJIENOS VISUR
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Kam nemalonu bus gauti tokias dęvanag. šis pasiulijimas tik 
trumpam laikui. Rašykite tiipjąus ir siųskite savo užsakymus.

Halsted Street
i >

, / ■ 5 <
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Bulgariška žolių Arbata
Saugokitės tų f Žalčio ligos perų!
Išgerkit puoduką' Bulgariškos Žolių 

Arbatos Šįvakar. \
Jų riebi' sunka subudavoja jėgą ir 

pasipriešinimu juęų k^ųjųje ir pagelbs
ti išvalyti jusų^sistemą nuo nuoqų. 
Šildo sustingusį ktjųją. padidina cickūr^ 
liaciią ir priduoda n?uh gyveoįmą.

Bulgariška Žolių Arbata yraVpardayi-; 
nėjarna aptie^inlukų visur u? *35c, 75t 
$ 1.25, arba per , pasta dičkio seimiairfio 
diduifto už $1.25. . Tjidresuosit Maryti

' Building.

Chicago, UI
Prodųčt CoU -

V; K. dabąr išleistą knyga įti- pktsburgb/Pa
|06 Marvd



The English Column
Lietuvių

DAINOSon the other

Caton

PO NAUJŲ METŲ—NAUJI RADIOS IR NAUJOS ŽEMOS KAINOS

Majestic RadioNarmonta
Zenith Radio

mus

’rrrrrr

Apdrauda
nuo

Nelaimingų Atsitikimų

bet prie

Del platesnių informacijų kreipkitės j

NAUJIENASJ. MACKIEWICH
$1.50

1739 So. Halsted St
A $8.00

CHICAGO, ILL

OUR
K R. Winter Whirl

here something

The fellows 
that cause

just a word 
they are the 
cpmprise the

$49.00
$59.00
$79.00
$79.00
$89.00

the
our

also the ac 
the Lithua

Naujienos padarė sutarti su atsakomin- 
ga apdrąudos kompanija ir gali apdrausti 
vyrus ir'moteris, tarp 16 ir 70 metų amžiaus.; 
Nėra gydytojo egzaminavimo. .<

Per .Radio, kas sekmadienis, nuo 1 iki 2 vai 
po piet, iš WCFL stoties. 970 kilocykles

avas Pas Sava
K*

— sako biznieriai

MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St 
Tel. Canal 1678 ir 1679

in many 
in mu- 

Previously 
had been 
and there 

Lithuanian

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

vagele, Ramatizma ir Visas 
Gyląs ir Skausmus

suc- 
and 

many

Apdrauda išdalyta į 6 skyrius. Mokės 
tys metams,

Chicago Lithuanian 
Chorai Society 

“Pirmyn”

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

Mes parduodam vyrų aprėdalus pigiai
J. PETRAUSKAS, Sav.

/3312 S. Halsted St.
—Tel. Boulevard 1162

EXPRESSING 
Mes perkraustom pigiai 

3336 S. Halsted St 
Tel. Yard, 340« 
ir Calumet 3399

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

zr eik alingas 
Kentėjimas!

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co.

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Chicagoje

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939

Colds and sore throat 
are infections caused 
by germs. The above 
are streptococcus 
germs. Help nature 
combat them by gar- 
gling every day with 
full strength Listerine. 
lt kilis germs in 15 sec- 
onds and heals tissue.

Gargle wlth

(.ISTERINE

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom j jūsų namus 

3700 S. Spaulding Avė.
Tel. Lafayette 2584

VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ................ —
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiau

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS./ Dr. J. Kvedaro ...... 

kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams. .

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS'
o," Surašyta visi Lietuvos kaimai, 

____;eliai, X L’’ L'..' ’' 
iki ninku, kaip tolį geležinkelio stotis ir arčiau-

W. J. KAREIVA
Gteen Valley Products 

Parduodam šviežias kiaušiniui 
ir sviestu 

4644 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1389

Septyniuose tomuose *----- - $7.00

Išleista

ATSIKRATY
KI! LIGŲ PE- T>TJ nosyje, burnoje 

** ir gerklėje

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

Lietuvių Viešbutis
W. NEFFAS, Sav.

2435 S. Leavitt St.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

The K B.< Winter Whirls, 
Saturday evening, Fbruary 

’Seventh, at the Chicago Wo- 
men’s Club, Eleventh near So. 
Michigan.—A. Booster.

Jei kitą syk galvos skausmas 
privers jus būt namie

Ar kokis kitas skausmas su
laikys atlikti sutartį —

Atmink Bayer Aspirin! Nes 
vargu yra skausmas kurio jis 
nepalengvintų, ir palengvintu 
greitai.' *

šie tabletai suteikia tikrą pa
lengvinimą, ar milionai jų ne
imtų be sustojimo. Jie yra nei 
kiek nekenksmingi, kitaip dak
tarai visada jų neužrašinetų.

Nebūk kankiniu nereikalingo 
skausmo. Nuo šalčio kuris taip 
lengvai sustabdomas, nuo neu- 
ritis, neuralgia, nuo ypatingu 
moterų skausmų, ar nuo bile lu
tų kentėjimų kuriem Bayer As
pirin yra toks veiklus antidotas.

Save apsaugoti, pirk 
Bayer yra , saugus.

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

Bo$ch Radio 
už ........... ..

General Motors, Day Fan

1GERB? Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose. ;

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

Another year has rolled 
’round since the lašt annual af- 
fair given by the K R’s, and 

we are with

da tas pats$ . Niekad nespau
džia širdies, dėlto vartok taip 
tankiai kaip reikia
žastis bile skausmo, gali būti 
gydoma tik per daktarą.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu* iš pažiūros 
daiktu. I

fpAI yra piuku jeigu gali taip 
' padaryt, jog kitiem patiktum.

O vienok, dažnai koks mažas 
datikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerlne, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado suetata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —- tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba' Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pha^macal Co., Saint 
Lotus, U. S. A.

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir rendaojam 
namus 

3335 S. Halsted St. 
Tel. Yards 6894

SORE
TH RO AT

unfortunate in some re- 
that the ręst of the 
remain in ignorance of

Lithuanians i n Chica- 
doing-
is just as well that 
our activities to our- 

our efforts as cxibited

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

After many years of exist- 
ence, the Chicago Lithuanian 
Chorai Society, “Pirmyn” has 
reachcd a high point of suc- 
cess, and has become one of 
the best leading chorai so- 
cieties in Chicago. Within its 
fpld, it has taken 
talentai young people 
sic and dramaties. 
to this, the chorus 
kept in obseurity, 
had been many 
people who Ijtad never heard 
of such a chorus, the promi- 
nent one then being “Birutes.”

With the beginning of this 
season 
new and under the able 
untiring dircstorship of 
Stephcns has berome a 
cessful singing ' society, 
as a result, "has had 
programs and concerts to 
give. The aim of this society 
has always been pūrely cul- 
tiiral, and they have always 
given their performances in 
natvie tongue of Lithuania. 
The young people of Lithua
nian parentage have and con- 
tinue to join this musical or- 
ganization for the purpose of 
stimulaitng the Lithuanian 
culture. The yonng folks find 
the work being done by this 
chorai society as enjoyable 
and the new Lithuanian mu- 
sic and folk songs as beauti- 
ful. Besides this, the young 
folks make their n e w 
acąuaintances and have their 
“good times” and their young 
peoples’ “intermixers.”

As yct, there are many 
more young Lithuanian folks 
who love music and who wish 
to sing in some chorus. It is 
never too late, and all you 
lovers of music are invited to 
attend our weekly practices 
which are held every Monday 
night at eight o’clock in Mėl- 
dazis Hali. Come on, you 
niusic lovers!

The aim of this musical or- 
ganization is to stimuląte 
Lithuanian culture and to 
unify all the young Lithua
nian people who love music 
under the one leading chorus 
—z “The Chciago Lithuanian 
Chorai Society, “JPirmyn.”

—A. K.

the chorus started a 
and

It is 
spectą 
world 
what we 
go are 
hand, it 
we keep 
selves — 
by their results are štili medi- 
ocre, unpolished and in the 
majority of casos very poor, 
indeed.

Howėver, a large proportion 
of us are tax-payers and help 
to build and support the schools 
of Chicago. Some of our 
children are doing good work 
in these schools. Little 
little we are spreading 
word “Lithuanian” among 
neighbors of ‘other nationalities. 
Why not start the bąli a-roll- 
ing by making some one 
thing that will be typically 
Lithuanian permanent?

What I have in mind is this 
—Have the Lithuanian Cham- 
ber of Commęrce and Com-

Visose aptiekose—3Sc ir 6Sc puodukas ir 
dūdelė. Children's Musterole {Iczųves- 

z nė forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

<.WIt „ .IIIt

better than ever this year4
Music, ‘dancing, refreshmehts 

at the R K VVintcr Whirl, 
Saturday, February Seventh, 
Nincteen Hundred Thirty One, 
at the. Chicago Womeh’s Cluj?, 
Eleventh near South Michigan, 
ontree eight P. M%, with the in- 
vitation at one dollar.

The K R’s are planning 
something different and “par 
excellence” and promise a very 
gay evening at this jolly Winter 
Whirl. Only tliey wish to 
warn you that there is būt a 
very limited number of/invita- 
tions and accordingly they ad- 
vise you to secure your^nvita- 
tion early.

If you do not happen to knqw 
any of the K R girls personai- 
ly, wc hereby introduce you to 
the Committee

Genio Roges Lenkart, 3308 
Ėvergreen Street, who is Chair- 
man; /

Valeria Genitis, 213JL 
Street, and

Lucy Sadauskas, 6028 
bany Avė.

These mademoiselles will in
deed be very happy to give 
their courteous attention to; 
any reųuests for invitation.' 
Būt be sure. to communięate ■ 
with them at once, while the 
supply of invitations has not 
been exhausted.

By the way, 
about the K R’s: 
young ladies who 
well-known “Kultūros Ratelis”. 
And who doesn’t remember their 
Valentine Dance of lašt year? 
And the music, dancing, re- 
freshments? This annual event 
will be even more memorable 
this year! To wit:— ' v

Archer & california 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Ave< 
. Tel. Lafayette 5019

P. Conrad
COMMERCJAL ' FOTOGRAFAS

730 W.est 62nd Street
llllllllllllllllll^

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

______  Išleista 1926 metais. Apdaryta ...............   $2.50 
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiau

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS.^ Dr. J. Kvedaro ........ 
Mokykloms ir šeimininkėms vadovelis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......----- ......------ -
Šioje 785 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip tolį geležinkelio stotis ir arčiau
sias p&štas. t '

KAUNO ALBUMEAS ......................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto,

VINCO KRĖVES RAŠTAI. i" _ _ 
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA -----

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu.

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

NAUJOS STROMBERG-CARLSON RADIOS. • •

Naujas Baby Grand radio $36.00

, ’ y./.'ik T1'*1

t^ii. niMil......... I■ SR—iumuim4h»

Hlittees from all Lithuanian 
clubs and. societies get to-get- 
her and petition the Chicago 
Board of Education to name 
one of its nęw public schools 
with a name which shall be 
distinetly Lithuanian and com- 
memorative of the efforts of 
the thousands of Lithuanians in 
Chicago who as citizens and 
tax-payers and parents have 
helped to create these schools.

A nev school is soon to be 
built at 57th and Rockwel! 
strcet, whi*ch has tentatively 
been named.the “Verdi” school. 
It seems. to one that since the 
southwcst section of the city 
in the vicinity of that school 
has been developed' largely by 
Lithuanians, the school should 
have a Lithuanian name.

It is poSisible if such a com
mittee were. formed that a 
school eloser to Marųuettc park 
may be chpsen, for Mar<(uctte 
park is well-settled by Lithua- 
nirhs. Why not look into this, 
some of you who are so anxious 
to spread the name of Lithua
nia? 
have 
called 
fling

liii' II ■iW Į<w

It’s too bad do not 
here. in Chicago a so- 
publicity committee to 

far and wide the deeds 
and actions, aye 
complishments of 
nians.

—Louise P.

■■

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

ENGLEWOOD 5 840

LIGONINfiSS IŠBANDYTA?5
Rekomenduojamas dakta

rų 'ir slaugių.
Valantis, atgaivinantis an

tiseptikas. dėl moterų.
Kaipo deodo rantas jis 

rl apsaugo nuo nesmagumų.
Pardavinėjamas aptiekose.

Lydia E. Pinkham’s 
Sanative Wash

Lydia E. Pinkliam Medicine Co.
. Lynn, Mau.

BAYER
Aspirin yra trade iym6 Bayer

Rašybos vadovėlis su 
' 1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ------ ........JI.55
Namų darbai, naminč sąskaitybe ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. N.

tikrą.
Visa-

A^PIRI N
Fabriko Monoaceticacidester of Saiicylieacld

B6YPI lAtllPlS

ŠIA'

.,(» 7
»j i / “ . ' •! '»

ryti! i ' "T ■ *......
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Published Daily Except Sunday by 
the Lithuaniatt News Pub. Co„ Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratea:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy •
—
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March 7tb, 1914. *t the Post Office 
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Užsisakymo kaina:

Chicago je — paltu:
Metams .............. ...... ...... $8.00
Pusei metų ....... .. 4.00
Trims menesiams ..................... 2.00
Dviem mėnesiams _____ 1.50
Vienam mėnesiui .4^.^..^..______ .75

bieagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija ...................._______  3c
Savaitei --—•■-„r-.,....,,,..,.______ 18c
Mėnesiui ----------------,,L 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

_ __  $7.00
Pusei metu, ____  3.50
T rims mėnesiams ....................... 1.75
Dviem mėnesiams _____ 1.25
Vienam mėnesiui ______  .75

Lietuvon it kitus užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
> Pusei metų _____4.00
Trims mėnesiams .................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderio kartu su užsakymu?

Naujienos eina kasdien, išskiriant sek* 
nūdienius. Leidžia '‘Naujieną” Bendro* 
vL 1739 So. Halsted Su Chicago, IU. 
Telefonas Rooscvelt 8500.

NE VISUOMET ARMOTOS “GERESNĖS’’ 
i

Fašistiškam Italijos diktatoriui staiga išdygo tai
kos angelo sparnai. Jisai ėmė kas vakaras kalbėti iš 
Romos per radio, tikindamas Europą, kad Italija trokš
tanti taikos ir niekados pirmutinė nepradėsianti karo. 
Tas kalbas Mussolini sako francUziškai, matyt, norėda
mas pasiekti daugiausia Franci jos gyventojus.,

Fašistų valdžios santykiai su Francija iki šiol buvo 
labai aštrus. Daug kartų Mussolini niekino franeuzus 
už tai, kad jie pas save priglaudžia politinius Italijos 
emigrantus. Be to, tarp Italijos ir Franci jos seniai tę
siasi ginčas dėl ginklavimosi Viduržemio juroje. Šis jų 
konfliktas tebėra didžiausia kliūtis sudarymui sutarties 
tarp didžiųjų valstybių apie karo laivynų sumažinimą.

Francuzai, kurie atsimena garsiąją fašistų diktato
riaus kalbą apie armotų ir kulkosvaidžių “gerumą”, 
dabar stebisi, kas Mussoliniuu pasidarė, kad jisai pra
dėjo garbinti taiką. Bet iš tiesų nieko ypatingo su juo 
neatsitiko, o tik — krizis prispaudė šalį, kurią jisai val
do. Italijos pramonė nupuolė, valstybė paskendo skolo
se, ir Italijos diktatorius Mussolini turi, kad ir čia dar 
taip,' gauti iš kur nors pinigų! O avantiūristams, kurie- 
barškina kardu, šiandie niekas nenori pinigų duoti.

Armotos ir kulkasvaidžiai buvo Mussoliniui “geres
ni”, kol dar nebuvo ištuštėjęs iždas, kuris šeria juod- 
marškinių gaujas.

TUR-BUT SNAUDĖ

Jungtinių Valstijų senatas padarė negirdėtų šios 
šalies istorijoje nutarimą, kuriuo reikalaujama, kad 
prezidentas atšauktų nominacijas trijų federalės jėgos 
komisijos narių, kuriuos tas pats senatas jau buvo pa

tvirtinęs.
Senatas kaltina, kad tie komisionieriai — pirminin- 

' kas George Otis Smith, Claude L. Draper ir Marcus 
Garaud — esą jėgos (elektrikos) trusto tarnai. Bet kur 
buvo Senato akys, kuomet jisai balsavo už jų patvirtb 
nimą, prieš paį Kalėdas?

Tur-but senatoriai tuomet snaudė arba jų galvos 
buvo užimtos mintimis apie Santa Claus.

PREZIDENTO GEGUŽIO 
PASITEISINIMAI

St. Ge- 
“Tėvy- 

kuriuos

SLA. prezidentas, p. 
gužis, dar vis teisinasi 
nėję” dėl kaltinimų, 
S. L. A. komisijos iškėlė jam
ir trims kitiems Pildomosios 
Tarybos nariams sąryšyje su 
Ažunario-Devenio paskola. SLA. 
organo pereitos savaitės nume
ryje vėl buvo užimtas beveik 
ištisas-puslapis p. Gegužio raš
tu, ir pabaiga ketina būti tik 
sekančiam numeryje.

Jo teisinimosi metodas tai — 
kaltinti kitus. P. Gegužis pri
kaišioja komisijoms vienpusiš
kumą, o dėl minėtos blogos pa
skolos jisai stengiasi suversti 
kaltę ant “pasitikėjimo”, ant 
tvarkos organizacijoje, ant Jur
geli u tęs, ant nabašninko Pauk
ščio ir net ant dabartinio iž
dininko Gugio, kuris tik už 
dvejeto metų po paskolos » da
vimo užėmė iždininko vietą, 
čia bus ne pro šalį parodyti 
vieną kitą to jo “kontr-ofęn- 
syvo” pavyzdį.

štai kaip p. Gegužis, tarp ko 
kita, įrodinėja komisijų suva
žiavimo šališkumą. Komisijų 
suvažiavimas, 3 
tinimus 
Tarybos 
juos ir 
Gegužis

uformulavęs kal- 
keturiems Pildomosios 

nariams, pasišaukė 
kiekvieną klausinėjo, 

buvo klausinėjamas
anglų kalba ir stenografiste 
užrašinėjo klausimus ir jo at- vo užvilkti ant Ažunario-Devė

....   ■ j .— ----- ---- ■—.
* nio narnoj P. Gegužis rašo:

^Bet jei mane už tai kal
tinti, 1 
nekaltinamas Iždininkas p. 
Gugis, kuris tuos 1,700 dole
rių išmokėjo? Neabejoju, kad 
p. Gugis pilnai žinojo už ką 
ir kam tuos pinigus moka 
ir, kaipo advokatas, galėjo 
žinoti geriau už mane/ ar to
kiuose atsitikimuose reikia 
miestui taksus užmokėti, ar 
ne<”
Bet pats šitų žodžių autorius 

pripažįsta, kad iždinįpkas pa
rašė čekį 1,700 dolerių išmo
kėjimui, gavęs patvarkymą, 
kad tie pinigai butų išmokėti; 
ir jisai, be to, prisipažįsta Su
tikęs su p-lės Jurgeliutės pra
nešimu, “kad minėti taksai bu
tų išmokėti.” Jeigu sekretorius 
su prezidento pritarimu duoda 
pranešimą iždininkui iš organi
zacijos centro, kad turi būt už
mokėti užvilkti taksai tos nuo
savybės, anf kurios organizaci
ja yra davusi paskolą, nes dėl 
taksų neužmokėjimo nuosavy
bę gali paimti miestas, '— tai 
abgi iždininkui dar pasilieka 
daryti kas nors kita, kaip pa
tvarkymą pildyti?

Bet p. Gegužis nenori imti 
atsakomybę už tą patvarkymą 
ir aiškinasi, kad jisai tik pri
taręs tam, ką rekomendavusi 
Jurgeliutė. Ji lankėsi Water- 
buryje, teiravosi pas advokatą 
jr kitus vietos žmones, ir per 
telefoną ji jam pranešė, kad 
užvilktus taksus reikią užmo
kėti, idant nepasidarytų ' Susi
vienijimui dar 
lių.

“Išgirdęs 
mą”, tęsia 
“aš sutikau tuos taksus už
mokėti ir, klausiu bile vieno 

■ žmogaus, kuris butų elgęsis 
kitaip ? Iš tiesų, nežinau ar 
kas kitas, būdamas mano vie
toje, butų padaręs kitaip?”

\ L

Bet aukščiaus matėme, kad 
Gegužis laikosi tos nuomo

nės, jogei iždininkas, kuris gy
vena Chicagoje, turėjo apie tą 
reikalą manytLkitaip,^neį?u ji
sai su Jtirgenute^ ir' Jūrėj o 
nemokėti tų $1,700, nežiūrint 
to, kad juodu liepė IGugis, mat, 
esąs advokatas. Vadinasi, ad
vokatas, kuris gyvena už tūks
tančio mylių nuo Waterburio, 
turėjo būt geriau painformuo
tas apie tą . Ažunario-Devenio 
namą negu Gegužis su Jurge- 
liute, kurie tyrinėjo (arba bent 
turėjo tyrinėt!) to namo stovį, 
duodami paskolą ir turėjo bū
ti net geriau painformuotas už 
waterburiškį advokatą, pas ku
rį teiravosi sekretore, specia
liai tuo tikslu tenai važiavusi?!

čia yra gana aišku, kiek be
šališkumo vartoja pats p., Ge
gužis, kuris kitiems prikaišioja 
“prejudice”.

Tečiaus dar* įdomesnė yra 
viena “misterija”, kuri tęsiasi 
per visą SLA. prezidento pasa
kojimą. Paskola buvo/duota 
Ažunariui, tuo supratimu, kad 
už ją Ažunaris užstato Susi
vienijimui savo namą. Tuo g? 
tarpu p. Gegužis visur mini, 
kaipo vyriausią skolininką, De
venį. Ar. tai reiškia, kad Pildo
moji Taryba, skolindama 
$25,000 Ažunariui, buvo pada
riusi sutartį su Deveniu, kad 
už paskolą atsakys' jisai (De
venis), o ne Ažunaris?

Jeigu tokia sutartis buvo pa
daryta, tai ji turėjo būt paro
dyta komisijoms, kurios tą rei
kalą tyrinėjo. O jeigu sutarties 
nebuvo, tai ką reiškia Devemo 
vardo kišimas į šį reikalą?

Atrodo^ kad pačiam paskolos 
davime yra kas tai' nęaišku,. o 
ne vien tiktai “dokumentuose”, 
kurie vėliau buvo jos uždengi
mui pagaminti. Jeigu <buvo no
rėta duoti pinigų Devejriui, o 
Ažunario vardas buvo panau
dotas sn tiksiu tikrąjį šios 
tranzakcijos tuyinį paslėki; ir 
jeįgu nuo pat pradžios visi tuo
laikinės Pildomosios Tarybos 
nariai šitą7 “skymą” žinojo ir 
su juo sutiko, tai čia buvo ko
kia tai Pildomosios Tarybos ir 
Dcveiuo koiispiiračija. Komisijos

p.

sakymus; bet kiti kaltinamieji 
buvo klausinėjami lietuviškai 
jr stenografiškų užrašų nebuvo 
daroma, šitą faktą p. Gegužis 
savo rašte aiškina, kaipo tyri
nėtojų sugalvotą būdą “pasta
tyt mane didžiausiu šio Susi
vienijimo nuostolio kaltininku”. 
Girdi, komisijos turėjusios 
prieš jį “prejudice”, todėl jos 
tyčia taip ir pasielgusios, kad 
jo atsakymus užrašinėjo, ste- 
nografistė, kuomet kitų Pild. 
Tarybos narių klausinėjime ši
tos procedūros nebuvo laikyta
si.

Tuo gi tarpu suvažiavimo da
lyviai šitą procedūros dalyką 
aiškina daug paprasčiau. Gegu
žio klausinėjimas, jie sako, pa- 
sibhigė apie 10 vai. vakaro. Nu
varginta ilgu sėdėjimu kamba
ryje, stenografistū .. pareiškė, 
kad ilgiaus ji nebegalinti dirb
ti, ir-išėjo namo. Ieškoti kitą 
stenografistę tuomet jau buvo 
pervėlu, todėl, kad nereikėtų 
visiems iš tolimų miestų suva
liavusiems komisijų nariams 
laukti rytojaus ir sugaišti dar 
vieną dieną New Yorke, • buvo 
nutarta tęsti klausinėjimą to
liau be stenografistes. Visiems^ 
šitas nutarimas buvo žinomas, 
neišimant, rod6s, nė p. Gegužio, 
ii| dėlto yra gana keista, kad 
jisai dabar iš to menko ihciden- 
to su stenografiste mėgina pa
daryti kuone sąmokslą prieš jo 
asmenį. \ * 7 /

Pažymėsime čia dar kitą cha- 
raktėringą jo argurfieptą. Eina 
kalba apie bereikalingą užmo
kėjimą $1,700 taksų, skurįe bu-

kodėl nesigilino.
tai 1 kodėl tada kartu-Bet gal šitą misteriją ^p. Ger' 

. . . gužis išaiškins paskutinėje' sa
vo rašto dalyje. Palauksime. '
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Suklastuoti doku 
rnentai • 

pražuvę
“yra
99

dąugiau nuosto

šitokį praneši- 
p. prezidentas,

k (Tęsinys)
II. Popiežių politika lietuvius naudoja prieš 

stačiatikius, magofnetus, protestonus 
ir eretikus

Lietuviams vandeny pasipliuškurus, dorai 
dar nesuprantant, ką tas reiškia, musų krikš
tytojas Jogaila—Lietuvos kunigaikštis ir Lenkų 
karalius—jau užsisako persekiosiąs vjsus nekri
kštytus katalikiškai. Kunigų įkvėptame Jogai
los karaliaus manifeste* rašoma:

I • ’ ; |

\ “Nutarę esame musų valdomose žemėse vi-j 
sus tikruosius lietuvius, vyrus ir moteris, vi
sokio luomo, būvio ir stovio lenkti ir versti pri
imt katalikų tikybą ir šv. Rymo bažnyčiai 
reikšt klusnumą, nežiūrint, ar priklauąe jie pir
miau kuriai kitai tikybai”. Toliau raštas drau
džia katalikų ir stačiatikių vedybas. “Jei senai
siais laikais, Dievui leidžiant, nelabieji galėjo 
versti geruosius į piktą, tuo labiau dabar pagal 
dangaus spręsmo gerieji gali ir turi lenkti ir 
versti nelabuosius į gerą”. 1887 m. 22. II.

Vėliau, 1424 m. Jogaila lenkų inkvizitorių 
spiriamas išleido ediktą:/ kiekvienas eretikas, i ar 
erezijai prijaučiąs, ar dėl erezijos įtartas, turi 
būti nutvertas ir nubaustas kaipo kaltas dėl 
Majestoto įžeidimo.

-Maskvos popai lygiai tokių pat norų, kaip 
ir mūsieji kunigai buvo pilni: savaip atkrikŠ-1 
tyti katalikišką Lietuvą, supravoslavinti ir su-1 
rusinti ją. Jogailos ir Lenkų pakrikštyti lietu
viai tajkos nesulaukė: per<400 metų turėjo eiti 
nelabųjų (stačiatikių, turkų, totorių, husitų, ere- 
tikių) versti geraisiais (Rymo katalikais). 800 
metų kariavę dėl savo laisves (1100—1400 m.), 
dar 400 m. kariavome dėl svetimo reikalo ir vi-’ 
sai be reikalo: dėl Rymo, norėjusio per mumis 
priversti Maskvą Popiežių valdžią pripažinti, dėl 
4 brolių Jogailiečių, įsigeidusių 4 sostuose pa
sėdėti (Lietuvos, Lenkijos, Vengrijos ir Čeki
jos) ir per tą sukėlusius nepaliaujamus karus. 
Nors valstiečiai tos gadynės karuose patys ak
tingai nedalyvavo, bet ponams \ Lietuvoj beka
riaujant gana buvo ištekinta ir valstiečių kraujo.

O popiežiai tuos karus kaip įmanydami 
kursto: “Pasitikėdamas Aukščiausiojo pagelba 
—rašo popiežius Vytautui—tavo pradėtą drąsiai 
varyk, plėsdamas tikybą, netikinčius kariau
damas, kad jie atsiverstų prie tikrojo dięvo; 
ateis tau padėti pats dievas, tavo drąsą palai
mins ir suteiks^ tau po darbų vertą atlyginimą 
amžiname gyvenime” (iš Martyno V bulės 1424 
m.) Vis tik, matyt, Vy tau tas. nebuvo greitas po
piežiaus klausyti, jei 1426 tas pats Martynas 
naują Siunčia bulę, skatindamas eiti Huso ere
ziją čekuose išrauti.

• * - - t

I “Mylimas Sunau... tvirčiausiai tikime, jog su
- ■ ‘ . /

Devenis paskolą iš SLA. iš
gavo 
tais”, 
pražuvę 
torius sako. Tai išrod<j/gana 
keistas dalykas.

Devenio-Ažunario paskolai 
iškilus aikštėn, “Nąujienos” 
dėliai tos paskolos padarė tei
singą pastabą,, kad dabartinė 
Pildomoji Taryba išieškotų iš 
senųjų viršininkų (kurie tą 
paskolą davė) padarytus or- 
gąnizacijai nuostolius, tai “Tė
vynes” redaktorius per keletą 
“T.” numerių bandė minėtos 
paskolos davėjus teisinti, dau
giausiai kaltinant Devenį (ku
ris yra pabėgęs), kad jis “nuo 
pradžios iki galo” paskolą iš
gavęs “klastuotais dokumen
tais”. O dėliai “Naujienų” pa-j 
stebėjimo, tai “T.” redakto
rius sako,, kad tai “Naujienų”, 
apžvalgininko “pikti priekaiš
tai,” kad jis “nesiskaito su 
faktais”, “užsimerkęs traukia” 
ir tt.

“Tėvynės” < redaktorius ši
taip rašydamas SLA. organe 
mano, kad jis organizacijęs 
nariams įrodys viršminėtos 
paskolos davėjų nekaltumą — 
nors jis ir sako, kad nesakęs, 
jog Pildomojo j Taryboj nėra 
kaltininkų, kitokioms “pole
mikoms” ne ;tik kad jis SLA. 
narių neįtikins, bet dar prieš 
save ir paskolos davėjus su
kels narių neapykantą.

O kadangi' sako, kad ir su
klastuoti dokumentiąi “yra 
pražuvę,” tai Dėveniui-Ąžuna- 
riui paskoloj davime šiandien 
SLA. centras neturi jokių db* 
kumentų! (,Q gal jų ir . nebu
vo). Dokumentai buvę “nuojž^^ Čekuose išrauti, 
pradžios iki galo suklastuoti” “Mylimas Sunau... tvirčiausiai tikime, jog su 
sako, bet kodelgi tie, kurie ži- vjsu steigumu ir uolumu eisi prie to, kad gra
lio tą suklastavimą nepaskel- keiktas maras butų išnaikintas, nes negali mums 
bia “Tėvynėj”, kaip jie buvo neį dievui maloniau tarnauti; kaip .kad visomis 
suklastuoti? Jaipgi ir “Tevy^ jėgomis užgulęs tuos eretikus, arba vėl atversi; 
nes redaktorius, kuris sako, ar galutiai juos išnaikinsi”. O čekų valstiečių

, aiU * r,jpi išaiškinti ne- įa tebuvo kaltybė, kad jie norėjo atsiginti 
tikslumus tokiais, kokiais jie nuo vokįečių dvarininkų ir dvasinikų jungo, 
yra — apie tai tyli.
v • * s UlCVUVAtU LU1UJV v V4U j t7**’ 1 . *

Kas paskolą kum dubda,* tai- klusnumą Rymo Bažnyčiai ir Habsburgų Jmpę- pM rašo popiežiui tas pats Bęndžiovani 1560 m. 
kokius gi žinksnius pirmiau- rijai. Nors Lietuvos valstiečiai tos gadynės! štai visų kunigų pats didysis troškimas ir 
šiai jis daro? Pirmiausiai jis karuose, patys nedalyvavo, bet karo našta ir juos j visos jų politikos galutinis tikslas: priversti vi-

- -• -v ' > 1 ■■ -- sus taip, kaip jie, tikėti, šiandien jie tiek te-
j pasikeitė, kad apsimesti berdikalauja abejojan- 
ĮČius ar negalinčius bažnytiškai betikėti. Kiek 
į vargo žmonijai yra padaręs toks kunigų įsidė
jimas, toki kitų tikybų neapykanta—trumpumas 
šio raštelio neleidžia apsakyti.

Lietuvą užgriovusių negandų šaltinis buvo 
(tas kunigų įsigalvojimas, jog “be Bažnyčios nė
ra išganymo”, ’ jog visus reik į katalikus iš
versti, o išverstus j dangų varytį. Unijomis 
Lietuvą saistydami, kunigai tarėsi padėsią lie
tuviams dangų pąsiekti. .

• . ■ ' i *

Horodlė’s suvažiavime, 1413 m. 11 lenkų 
vyskupų laiminami, Jogaila ir Vytautas su ba
jorais tokį sudaro aktą: Reik stropiai sergėti, 
idant žmonių kūnams geibvę teikdami ir tą dar 
minėtume, kaip galėtume teikti/dangišką peną 
ir nurodyti kelią amžinos laimės tam, kuriam 
šiame, pasauly teikiame pereisiančių daiktų aps
tą, idant musų padedami gdlėtų ragauti busin- 
čios garbės su Išganytoju... s Taip pamaldžiai 
pradėję apie dangų kalbėti, baigia tuo, jog at
ima iš lietuvių žemę, nes '

“Katalikų tikybai praplatinti, gerovei ir 
naudai višų, mės Lenkai pasisavinom, su jungėm, 
suliejom, suvienijoni surišom Lietuvą su visais 
jos gyventojais, žemėmis ir turtais su mūsąja

“klostuotais dokumen- 
o tie dokumentai “yra 

. “Tėvynės” redak-

[Pacific and Atlantic Photo]

Ethel Terry, žymi estrados ir 
filmų aktore, sausio 6 dieną 
mirus Hollywoode.

Keista tame mieste tikyba: maldingai klauso 
mišių, netik krūtinėn, bet ir veidan mušdamie
si. Kas vakarykščiai nešvarų dalyką padarė, 
kitą dieną nedrįsta bažnyčios įžengti ir pamaldų 
klauso priemenėj, per iškirstą sienoje skylę. 
Daug laiko procesijų šv. Povilo ir Mikalojaus 
dienomis. Kai mirtis paleidžia juos iš tokio 
sunkaus gyvenimo, jie esti laidojami gerai ap
rėdyti, su pinigų ištekliumi kelionei ir rekomen
dacijos laiškais nuo pažįstamų ir giminių į šv. 
Petrą, dangaus durų užveizėtoją, kad juos pra
leistų. (Braunas 1576 m. Lietuvių Tautoj). 

♦

Valstiečių daugis žemę be arklio išgyvena, 
bet “arkivyskupai pratę yra ] seimą važiuoti 
1000 (tūkstantį) arklių sukinkę” (su palydo
vais)—stebėdamas rašo vienas nuncijus. Kara
liai pajamų turį iš Lietuvos 800 tukst. talarų, 
o klebonijos —400 tukst. 1582 m. karališkų ir 
bajoriškų kaimų butą. 90 tuk., o kunigiškų 160,- 
559—praneša Venecijos pasiuntinys. Kitos, tik
resnes žinios skelbia, jog bajorai 
tuk., o kunigai tik 76 tuk. kaimų 
ninkais.

• “Lietuvos darbadirbiai žmonės

valdę 140 
su baudžiau-

nuskihdę ne
laisvės velka geležinius. Karalius iš Lietuvos 
turi 500 tuks. talerių metinių pajamų. Iš vi
sos valstybes surenka 8 mil. auksinų. Tiek ma
čiau Zigmanto Augusto karaliaus brangenybių, 
kiek nelaukiau viename! mieste (Vilniuje) ra
siąs, su kuriomis Vęųeeęijos’ir Popiežiaus bran
genybės .(kurias ir esu matęs) negali būti pa
lygintos. Karalius laiko 2,000 žirgų savo ark- 
lydėse, kurių 600 mačiau, kiti ganėsi ganyklose. 
Yra 15 tuk. svarų auksinto sidabro indų —ne
vartojamų, nes karalius dar kitokių turi... rašo 

[Vyskupas Bondžiovani. Karalius Zigmantas Au
gustas leidžia visiems gyventi kaip tinkamiems, 
nes geros yra širdies ir niekam nenorėtų men
kiausio parodyti nemalonumo. Tik norėčia, kad 
religijos dalykuose butų smarkesnis. Tiesą, ei
na kasmet išpažinties, kasdien klauso mišių ir 
šventadieniais pamokslo, gieda balsu bažnyčioj. 
Kųdėlgi negalėtų kitų priversti taip pat daryti... 

Lietuviai turėjo atversti čekų valstiečius j pa- stengiaus sužinoti, ar karalius turi pini-

pareikalauja nuo skolintojo užguldavo. ' '
“abstraktų”^ ir gavęs juos : ■
duoda atsakančiam advokatui III, Bajorams—lenkų herbai, atlaidai ir nepa- 
peržiurėti. Advokatas “ab- liaujami karai, o valstiečiams— baudžiava 

- -r jangus > i

“Nėra sutvėrimo nelaimingesnio. ir .menkes
niu pasauly, kaip Lietuvos kaimietis—rašo Ve
necijos pasiuntinys Lipomano 1 §75'm. — Jis ųieko 
savo neturi, tik ką ponas jam iš malonės duoda. 
Negana, jog engia ir plėšia juos ponai, skaudžia 
juos ir kareiviai, kaimuose įdėti, kad gintų nuo 
Maskvos... Kariuomenė atima jiems, ką ,ponas 
neišplėšė, per tatai nekartą valstiečiai su vai
kais ir\ manta gauna bėgti nuo tokio smurto j j 
girias pasislėpti”. “Sunki vergovė taip į. niekus 
pavertė valstiečius, x kad. kuris nuplaktas (tas 

! dažnai tinkas) ateina dar ftats* ponui padėkoti. 
Už šunies užmušimą daugiau mokama, .negu už. 

Į valstiečio”—rašo popiežiaus nuncijus. ,' ; .
s

Miestiečių gyvenimas nebuvo lengvesnis: 
| “žmonės Vilniuje ir pamiesčiuose Jgyveną yra 
laukiniai, amątams netikę, sunkioje ponų ver
gijoj, be mažiausios laisvės. ' Myli tavo ix>nus 
ir tuo labiau jų klauso, juo.biauriau koįojami 
iV juo skaudžiau mušami. Tonų irieilž pavaldi
niams smūgiais saikuojama; nuo lėtesniu bėga. 
Vyno nevartoja, bet gerti mėgsta; geria Čia mi
dų, alų įr degtinę, virdami irydarydami1 savd l Lęnkų karalyste”, šitaip Lenkai iš musų atėmė 
namuose ,kur visados pilną durnų, kurie jiems'Į žemę, bepalikę mums... dangų. Unijos rašte 

akis graužia, dėl ko daug Visame mieste 1501 m {nusų magnatų didikų pasirašytame
lovomis nesinaudoja ir gėdijasi miegoti minkš-1 Lietuva ’dtįr kartą “sujungiama, suliejam^ su 
tame patale; Turtingieji ilsisi, ant suolų, meš
kenomis paklotais. Ir bajorai negeriau gy
vena, tiek kdd/ darosį gražiau... Mieste nęra 
pė kokios ligoninės, nė kokios^ elgetoms ir 
ligoniąms priegląųdos. alaus ir* mi
klaus apsvaiginti, barasi, mušasi ir žeidžiasU

strąktus” peržiūrėjęs, pasko
los davėjui praneša, ~kaip no
rinčio paskolą gauti asmens 
nuosavybe (property), — ant 
kurios,jis nori paskolos —sto
vi: ar ant jos jau yra kieno) 
paskola duota, ar jokios pas
kolos nėra.

I ■ ,

Devęniui-Ažunariui SLA. 
paskola duota ant pirmo 
“mortgage.” Bet gi pirmą pas-i 
kolą (mortgage) $12,000.00 
jau bankas turėjo. Ii šito aiš
ku, ' kad Devenįm-Ažunąriui) 
paskola buvo’ duota nemačiusi 
“abstraktų” ir nežinant kaip 
tas namas stovi.

rio (kurio vardu paskola duo
ta) ir nuosavybės įkainavi
mus buvęs suklastuptasl Tame) 
nuosavybės kainavime buyo 
minimas p. Kažemėko vardas 
—“Tėvynė“ sako. Bet p. Kaže- 
mėkas pareiškė, kad jis tokio 
įkainavimo nėra padaręs. 1

Ką šitas reiškia? Šitas reiš
kia tą, kad paskolos davėjai 
Deveniui-Ąžuphriui nuosavy
bės, įkainavimą paliko jieins 
patiems įkainuoti... Ir čia jie 
suklu^tavd! r. i

• — SLA. 7?.<os Kp. Eįc-Selc.

necįjos pasiuntinys Lipomano l$75'm

ir' mi- 
mušasi ir žeidžiasi,^

Lenkija į avieną nedalomą ir neatskirtiną kūną, 
idant bųtų viena brolija ir bendras tarimosi”

Nepriklausomybes išsižadčdaiųi, bajorai 
•gauną nuo lenkų—herbų ir titulų, o nuo popie
žiaus relikvijų ir indulgencijų.

(Bus daugiau)
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Bedarbiu Šelpimo Reikalai
BEDARBIŲ ŠELPI 

MO KOMITETAS
Ofiso adresas: , 

BRIDGEPORT FURNITURE 
COMPANY

3224 South Halsted Street
TeL Victory 1657 

' Ofisas atdaras 
Panedėliais, Seredomis ir

Pėtnyčiomis 
Valandos: nuo 9 iki 11 

tiktai

na namie, bet kas rytas eina 
nuo vienų (JįrbtUvės durių, 
prie kitų. Nieko gero negirdė
jęs grįžta namo rankas nu
leidęs. Juk nemalonu yra 
jam matyti mus alkanus,, iiu- 
drįskusiais rūbais, šaltoj ba
kūžėj. Jis gerai žino, jog mes 
ne iš 
augti 
velio. 
savo
kuomet dirbo, 
ve'nimas liko 
met nesimato geresnios 
ties, kuomet nežino 
savo vaikučius dorai išauklė
ti, išmokyti, ir pasauliui nau
dingais padaryti.

Nesykį aš matau jį sugriau- 
denta širdžia. Raminu■ aš jį. 
šluostau riedančias jo ašaras 
sakydama jam — Gal rytoj 
saulutė nepralenks, mus, gal 
pažiūrės į musų bakūžės lan-

savo priežasties 
turime. 
Jis mus 
prakaitų

ryto

varge 
Man gaila te

myli ir dėl mus 
liejo darbe, 

Bet nūn jo gy- 
suvyltas - kuo- 

atei-
ar galės

........................................ ............ III. .... .............. I...... ( 
tėveliui, idant jis atsilankytų 
į B. Š. K. raštinę. Gal musų 
žodis sustiprins jo dvasių ant 
toliaus varge už buv^ kovoti.

Šiame laiške aš, taipgi, no
riu paaiškinti tau, jog ne virš- 
minėtas komitetas šelpia pa
vargėlius bet visuomenė. Gi 
komitetas tik tarpininkauja 
tarp pavargėlių ir aukaujan
čių. Už tai padėkos žodis pri
guli aukaujantiems.

Nepamiršk rašyti man ir 
vėl.

Linkiu •jums geresnio gyVe-1 
nimo.

Jūsų — Dėdė Titus, 
Sausio 6, 1931 Chicago.

' Konferencija vienbalsiai nu
tarė paruošti; bilių, kuriuo bu
tų aprūpinta senatvė, ir tų bi
lių tuojau jnešti j Illinois le
gislaturų. Ųž tokj bilių yra 
jau jšsireiškę žymus skaičius 
Chicagos veikėjų ir universite
tų profesorių.

Chicagos apylinkėse gy
vena 4,675,877 žmonės 

; i———-
Kasmet, priaugo po 115,442 nau-J 

jus žmones šešiuose laps^ri- *| 
, čiuose

—■■iii.,. . ........—... —

Sausio 8 ir 9, 1931

Graboriai

S. D. LACIl AV1C1I
LIETUVIS GRABORIUS I

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o. mano 

darbu' busite užganėdinti.

y ei. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

- -O— ,

Gauta aukų pinigais: *
Mrs. F. Stoškus, 52nd St.

ir Morgan......................
Labai ačiū už aukas.

Gauta nuo gerų žmonių rūbų
Mrs. O. Banskienė, 829 W. 

33rd St. Vera Remeika, 5753 
S. Hamilton Avė. Marijona 
Stanišauskienė.

Dėkui už rubus.

CHICAGOS 
ŽINIOS

200,000 senių reidai™ 
gi pagelbos <

Amerika bene vienintelė šalis, 
kur seni žmonės negerbiami

Galutinas cenzus šešiuose 
apskričiuose, kurie randasi per 
35 mylias aplinkui Chicago, 
jimant patį Chicagos miesto 
centrų, parodė, kad tose teri
torijose gyvena. 4,675,877 žmo
nės; prieauglis kasmet, pra
dedant nuo 1920 metiį, didėja 
po 115,442 žmones. Visoj Illi
nois valstijoj jau yra 7,630,654 
gyventojai. Per pastaruosius 10 
metų Chicagos miestas užaugo 
ant 20.5 nuošimčių arba 932,- 
000 žmonių.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. 

-----O—

, . Lietuviai Gydytojai
Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel.vBoulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street I —■■■»■■—n ■ ■■■■■■ I , ,, I ........., ■
I Rez. 6600 South Artesian Avenue

Phone Prospect 6659 
Ofiso TeE Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I 1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

ir

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

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

Tel. Brunstvick 4983
H amų telefonas Btunsu)ick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

Gauta duonos
Steponavičius, 2 maišus 

duonos. New .Process Bakery, 
daug duonos.

Ačiū už duonų.

Duota sekamiems asmenims 
maisto

V. Balis, J. Dapkus, J. Bai- 
kauskis, Jagminas, V. Petraus
kas, Kruša, K. Pabaltis? J. 
Gerliotas? .L Gotautas, A. An
driulis, J. Žemaitis, Zabaraus- 
kienė ,Jucienė, Strogis, Lilei
kienė, Kubilius, Duonauskienė, 
Puisienė ,Vaivodas, Bailys, 
Katėnas, Černauskas, Baikaus- 
kis, Ambros, Andriulis, Jaku
bonis, Sutkauskas, Milius, 
Dapkus, Norkus, Petraitis, F. 
Masiunas, J. Norkus/ Milius, 
Strogis, f Daujotas; Kubilius, 
Mitchell, Jucius, V. Katėnas. 
Zavisčiutė, Karpus, Gildą, 
Duonauskienė, ePtraitis, Zič- 
kienė.

Diena po dienai slenka da
rydama mūs dar alkanes- 
niųis. Kaip gi mum augti dva
sia ir kunu, kai stiprėti ir jė
gas didinti, kad neturime to 
kas tam yra reikalinga. Musų 
vargo, neturto niekas negali 
suprasti. Mes vieni tik jį jau
čiame — jaučiame kai jis sun
kiai slegia mus kai dar jau
nučius prie žemės lenkia.

Skaičiau laikraštyj, jog yra 
susitveręs B, z Š. Komitetas 
Chicagoj. Tas komitetas šel
pia neturtingus, senelius, pa
liegėlius, ir našlaičius. Todėl 
aš, vyriausioji tėvo duktė ra
šau jum šį nusiskundimo laiš
kų ir sykiu maldauju jūsų 
pagelbos. Kai aš busiu darbo 
metuose, tad dirbdama šimte
riopai atlyginsiu jums.

Laukiu greito atsakymo nuo 
jūsų, aš Elzbieta Beržaite. 
Sausio 6, 1931.

ATSAKYMAS.
Brangi Elzytė—

Tavo laiškutis pasiekė 
ne ir tu nuo šios dienos
įrašyta į pagelbos reikalau
jančių sąrašų. Šiandien netu
rime ko tau pasiųsti. Gi tu tu
rėk viltį jog nebusi pamiršta. 
Tikėk, jog tavo laiškutis pa
lies ne vieno lietuvio širdį. 
Jie parodys saVo duosnumų. 
Mini, jog nęturi nei kuro, nei 
maisto. ViskuOm busi apru-, 
pinta ir taipgi pasakyk savo

ina- 
busi

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
I x

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos: 

"4uo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telepbone Plaza 3202

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

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

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

dėl Veikia šelpti bedarbius, 
prašyčiau kokį rytų atsilanky-- 
ti į musų ofisų ir savo akimis 
pamatyti, kiek yra gerų žmo- 

' nių papuolusių į bedarbių ei
les. Kaip kada yra neišven
giamas dalykas prašyti pagal
bos.

Iš apie 6,000;000 žmonių virš 
65 metų amžiaus šioje šalyje, 
randasi virš 200,000 senelių, 
priklausančių nuo tokios ar ki
tokios pašalpos, pareiškė Abra
kam Epštein, Amerikos Asso- 
ciacijos Senatvei Apsaugoti 
sėkretorius, pasikalbėjime su 
Illinois socialiais veikėjais dėl 
įnešimo į legislaturų įstatymo 
projekto, kuriuo butų senatvė 
apsaugota.

“Tik Kįnija, Indija ir Suvie
nytos Valstijos visame pasauly 
tėra šalys, kurios neaprupina 
savo senųjų, darbo nebepajė
giančių dirbti žmonių. Kuomet 
kitose šalyse seniejpyra nors 
gerbiami ir guodojami, mes 
šioje šalyje nustojame. pagerb
ti senus žmones taip ; greit, 
kaip tik jie nebegali užsidirb
ti”, jis pasakė. /

Dr. Louis Mann, progresy
vių žydų rabinas, pasakė, “Mes 
esame.. pripratę teikti, pensijas 
kareiviams. Bet mes tikrai esa
me morališki bankrotai, jei 
mes negalime tiek pat padaryti 
seniems darbininkams, kurie 
nebegali save aprūpinti, žmo
gaus gyvenimo amžius yra pra-’ 
ilgintas. Bet kų mes turime da
ryti su tais - pailgėjusiais me
tais, kuriuos pavyko pratęsti 
ligi gilesnė^ senatvės? Mesti 
senius į sašlavynį ar pasirū
pinti, jais?”

Gansonap jau ritosi 
Chicago j

■I ■■■M .............................................

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
i Tel Canal 3161

Lietuvės Akušerės

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso w odos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišką, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Duota drabužių
Mrs. Jucius, Strogis, Zaba- 

rauskienė, M. Kubilius, Milius, 
Sudzus, A. Petraitis, Kavelis, 
Jakubonis, Urbutis, Forestra, 
Auna Drat, L. Laurinaitis.

PASTABA:
Turime žmonių kurie per 

visų savo gyvenimų šelpdavo

ninni. O dabar kada prieina 
prie mano dcskos, negali su
rasti žodžių. Kiti sako: “Aš 
negaliu, man skaudu; moteris 
serga, nesenai sugryžo iš ligo
nines su kūdikiu, o namie dar 
turiu tris. Neturime nė bis- 
kio anglių, nei duonos kųsnio. 
Norėčiau gauti kokį nors dar-

ti. Bile koks butų darbas, kur 
galėčiau porų centelių užsi
dirbti ,kad nereikėtų nuo ki-Į 
tų pagalbos prašyti’*.
yra tik vienas pavyzdis. Tik
tai ištyrus tų įmonių padėtį, 
galima tikrai suprasti ir at- 
jausit jų kančias.

— J. Zymontienė.

Tai

KOSTANTINAS JUREVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 1 1 dieną, 5 valandą va- ■ 
kare1. 1931 m., sulaukęs 60 metų 
amžiaus, giinęsr Raseinių apskr., 
Kražių parap., Jauniškių kaime. . 
Amerikoj išgyveno 20 metų. Pa
liko dideliame nuliudime du švo- 
geriu — Povilą 
Rimkus, 
brolio dukterį New Yorke ir gi
mines. ■ <

Laidotuvėmis ' rūpinasi Franciš- 
kus Paldowicz. tel. Pullman 8070.

Kūnas pašarvotas, randasi 
10457 S. State St., Roseland.

Laidotuvės įvyks seredoj, sau
sio 14 diena, 8 vai. ryte iš na
mų į Visų Šventų parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

i Visi a. a. / Kostantino Jurevi
čiaus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai _ kviečiami 
daiyvaut laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Svogetiai, Btolvaikė, 
Paldotvičių Šeimyna it 
Giminės. , •

Laidotuvėse patarnauja grabo- • 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

ir Valerijoną
Paldowičių šeimyną,

JONAS STALIUL1ONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 9 dieną, 5 valandą ryte, 
1931 m.', sulaukęs apie 37 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Panevė
žio apskr. ir parap., Bernatunų 
kaime. Amerikoj išgyveno ąpie 
20 m. Priklausė prie Brighton ' 
F’k. ^Piliečių Kliubo. Paliko di-i 
deliame nuliudime moterį Mortą, 
dukterį Amilia, 2 seseris — Kat- 
riną if švogerį, Juozapą Strimius, 
Veroniką ir švogerį Joną Rauli- 
naičius, 2 brolius — Kazimierą 
ir Motiejų; ir brolienę, pusseserę 
Marcelę Langienę ir gimines. Kū
nas pašarvbats 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 kviečaimi dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pąsku-' 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Seserys, 
Broliai, Svogeriai, Brolienė, 
Pusseserė ir Giminės. , :

Laidotuyėse patarnaują grabo- 
rius Ą. Masalskis. Tel. Boule- I 
vard 4139. ■

o -—

Laiškas
• *4 ‘

Gerbiamas Tamsta—
Juu bus^metai kai musų tė

velis yra be darbo. Jis hebu-

Daktaras
' Kapitonu

Specialistas iš

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

WISSIG,
Pasauliniamii kam

Seno ■.
GYDO VISAS LIGAlrVYRU m MOTERŲ

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSlO? ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo,,plaučių, inkstų ir puslis, užnuodijimų

• kraujo, odos, ligas, Žaizdas, reumatįzmą. galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimų, gerkles skaudėjimų ir paslaptingas ligas.. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel) metų ir iigydi 
tūkstančio* ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 
4200 We«t 26 SU kampą* Keeler Ave^ TeL Cravrford 5573

s, ^1-/1 i( VTT

Pereitų šeštadieni Coliseum 
arenoj be kitų sporto imtynių 
buvo ristynės tarp lietuvių ris- 
tikų čempiono Jack Gansono ir 
buvusio Harvard universiteto 
jžymenybes Frank Judson. Gan- 
sonas užėmė vietų lenkų stip- 
ruolio Stasiuko, kurs vakar be- 
sitreniruodamas susižeidė.

Nors Gansonas buvo nepasi
ruošęs toms ristynėms, tačiau 
Judson turėjo labai sunkaus 
darbo, kol per 26:16 min. pa
sisekė Gansonų priblokšti.
----------------------------------------------------------  u-------------- ;—

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St. 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki
9 vai. vakare

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr» 2423 VVesf Matųuete Rd. Valan
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nao 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Pr6spcct 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

Advokatai

K GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 So’uth Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy Midwife, 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
| Hemlock

| PatarnaujaI gimdymo,
II massage,

treatment ir mag- 
netic blankets it 
t. t. Moterim ir 
męrginom patari
mai dovanai.

OfiBO telefoną* Virrinla 0086 
‘ Be*. Tel. Van Buren 6868
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 Iki 4 ir 
G iki 8 vakato. Nedėliotu nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Bide 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:80 vakaro

9252

prie 
duodu 
electric

JURGIS ADOMAITIS --

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 9 dieną, 7:15 valandą va
kare, 1931 m., sulaukęs apįe 68t( 
metų amžfaus, gimęs Lietuvoj. - 
Amerikoj išgyveno apie 50 me
tų. Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Juzefą ir žentą Joną 
Stanczak, seserį Oną ir švogerį 
Brounius, pusbrolį Andriejų Že- 
braųskį/ šeimyną Gapšių ir gi
mines. Kvpas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioj, 3307 Aų- 
burn Avė. ’ .

Laidotuvės įvyks antradieny, 
sausio 13 dieną, 8 vai. iš ryto ' 
iš . koplyčios į Šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje : atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
švi Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio- Adomaičio 
gimines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Sesuo, Žentas, 
Švogetis, Pusbrolis ir 
Giminės.

1-Laidotuvėse patarnauja ,grabo- 
rius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

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

• Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

R. A. VASALLE 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
x 11 South La Šalie Street

Room 1701 Tel. Randolph 03^1 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

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

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

Graboriai
Telefonas Yards 1138<

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Doyjmai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

‘ 3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

-> 1 . 4. i, O . ......................-

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49tb Ct.

. Telefonas

Ciceru 3724

į GRABORIUS iR
Į . BALSAMUOTOJAS 

Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ‘ ir 
miestelių dalyse. Mo- 

■ detniška koplyčia 
»;•>/ < veltui.

M3103 S. Halsted St. 
Chicago, 111.

Tel. Victory 1115 "

Akių Gydytojai
ta^^*W%*WWWWW**^*W«^W*^****»**»*W^W

Phone Canal 214 8 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
' Advokatas

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

> ’ Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

DR. VAITUSH, OPT. 
lietuvis akių specialistas 

, Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuimi kataraktą, atitaiso 
trumparegystę it toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciale atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Vdandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
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

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Residęnce - Phone Hemlock 7691

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

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė

Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

Tel.

127 N. Dearborn Št
Ketvergais ofisai uždaryti.

Tel. Yards

DR. G.
LIETUVIS

rds 1829

SERNER
J SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve

756 West 35th St.
kampas Halsted St. 

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

— — ■

8

—1 -O' ■ ■
apie savo akis, eik pas 

blumenthal 
OPTOMETĮUST

Ląikihai persikėle už 
kampo ir dabar randasi 

4660 Gros* Avė. 
Tel. Yards 4317 .

A ........................... m .............      . .. ...i.

Lietuviai Gydytojai

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

tri. Olnmet 3294 
Nuo 9 iki* 12 vai. dienos ir

* nuo ,6 iki 9 valandos, vakare ,

A.L.I)avidonis,M.D. 
4910v So. Michigan Avenue 

Tel. Kepwood 5107 
VALANDOS: ‘ •;

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki S valandai vakare 

‘ apart iventadienio^ir ketvirtadienio.

PRANEŠIMAS 
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Pagrįžo į seną vietą 

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd.St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pętnyčioj nuo 9 iki 6

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rcž. 2359 S. Leavitt S t.' Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

, Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 
» ■ * 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 IV. Washington St. 

Cor, Wąshington and Clark St*. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Įvairus Gydytoj ai

DR. ITERZM AN
— IŠ RUSIJOS — .

Gerti lietuviams žinofaas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeri^.

■Gydo įtaigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų . ir vaikų pagal nąująusius 
metodus X-Ray- ir kitokius elektros 
prietaisus. • . .

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

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

Tel. Canal 3110 •
Rezidencijos telefonai

Soutp Shore 2^38 ar - Randolph 6800
''' / . ’v1 4 * ,1 f. C t ’

. ' . Praktikuoja z u metai 
OHSAS 

4729 South Ashland Ave.t 2 lubos 
CHICAGO.. ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moterišką, Vyriškų ir Vaiką ligą 

' OFISO VALANDOS: 
Nuo JO iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vii. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai- 
vakaro. Nedel. nuo 10 Jki 12 v. dieną 

' . Phone Midvay ,2$80

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 IV. Adams St.. Room 2117
'Tekpbone Randolph 6727

Vakarais 2J51 IV. 22nd -St. nuo 6-ft
Tekpbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. ^.epublic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
'* ADVOKATAS

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

Tel. Prpspect 3525
, ■ » -f ' *

Paul M. Adomaitis
Advokatas '

Ofisas vidų ramstyje 
; • Room 2414 

One North La Saite Bldg.
One North La Saite St. ’ ’ 

(Cor. La Šalie and Madiaon Sta.1 
Ofiso TeL Šute 2704: 4412

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 <So. Ashland ‘Aus.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockivell St.
Tel. Repnblic 9723 □



■1■

i-1 ■

Dr. Kliaugai padare “oldopą' 
jo ofise ,ant 18 ir Halsted St

“NAUJIENŲ” KONCERTAS 
Įvyks Lietuvių Auditorijoj sausio 18 d

nauj:
-w-*»■ ................. ... I". .1.,,

Steponas Narkis, nutafimij 
raštininkas pildė blankas, pri- 
rašinėjo naujus narius, mat tą 
vakarę buvo nemokamas įsto
jimas, ir tą progą pasinaudo-

Naujj dainininkai ir 
juokų kontesetas 

per radio
šiandie vakare nuo 7 iki 8 

vai. iš W. H. F. C. radio 
broadkastinimo stoties, 1420 
kilocycles, girdėsime puikų 
lietuviška programą, kurį fi
nansuoja lietuvių firma The 
Peoples Furtiture Co. šį va
karą bus ypatingai įdomus 
programas, nes tarpe kitų pa- 
rinklesnių dainininkų ir muzi
kų dalyvaus ir poni A. Ože
lis, p-lė Ančiutė, p-ni L. Shbo- 
nienč, p-lė Srboniutė, p. A. 
Čia pas ir kili. Taipgi bus dai
li muzika, juokai ir žinios ir 
lt. —R.

tas, todėl kasmet minios žmo
nių į juos susirenka.

Žmonės yra draugijiniai ir 
nors kažkaip išskydę gyventų, 
bet pati prigimtis traukia 
karts nuo karto su viens kitu 
susitikti. Tokiems susitiki
mams “Naujienų” žiemos kon
certas (kaip «ir vasaros pikni
kas) yra jau senai apsirinkta 
vieta. Tad ir ateinantį sekma
dienį laukiama svečių ne tik 
iš Chicagos ir apylinkių, bet 
ir iš kiek tolimesnių kolonijų.

Dalygaus “Naujie
nų” koncerte

''■f
v

Proga visiems susi
tikti ir pasimatyti

Ateinantį sekmadienį įvyksta 
(lydytis metinis “Naujie

ną” koncertas

Chicagos lietuvių publika" 
jau nuo senų laikų žino dvi 
kalendorines dienas, kuriomis 
visi suseina, susitinka, pasi-: 
mato, pasikalba ir sykiu pasi
linksmina. Tai yra vasarą 
“Naujienų” pikhikas ir žiemą- 
“Naujienų” koncertas.

šiemet “Naujienų” didysis 
koncertas - vakaras įvyksta 
sausio 18 d., ateinantį sekma
dienį, Lietuvių Auditorijoj. 
Apie didžiulę programą, ko
kį “Naujienos” rengia šiemet 
patirsite dar plačiau bėgyje 
šios savaitės. Čia norima tik 
atkreipti dėmesį į tai, kad du 
didžiuliai parengimai yra mu
sų kaip ir metinės šventės, 
kurias visi žino, kad bus ir' nė 
vienas dar nėra buvęs užvil

Leonardo Brunwal- 
do koncertas

Musų giminei artimas latvis 
artistas, piešėjas ir daininin
kas, Leonardas Brunwaldas, 
savo meno draugių padeda
mas rengia įdomų koncertą, 
kurs įvyks sausio 21 d., 8:15 
vai. vakaro Lietuvių Auditori
joj. Tai bus pirmas Amerikos 
lietuvių istorijoj taip vadina
mas Lithuanian-Latvian Be
eitai, kur dviejų giminingų 
tautą menininkai sykiu ren
gia draugišką muzikos vaka
rą.

Be paties p. Brunvaldo, jo 
koncerte dalyvaus ponia M. 
Ulmanis, Latvijos konsulo 
žmona, gera pianistė; ji yra 
kilimo lietuvaitė, ir yra bai
gusi American Conservatory 
of Music.

Iš lietuvių dalyvaus ponia ir 
p-lė Sabonis ir Violeta Jąse- 
lioniute .

Leonas Brunvaldas
Daug turime pasaulinių me

nininkų, kurie musų sielas tai 
linksmina, tai gaivina, tai su
judina. Daug turime pasauli
nių dainininkų, kurie musų 
ausis taip maloniai pakutena, 
kurie mus taip linksmai nura
mina, užmigdo. Daug turime 
artistų, kurie jausmus taip 
linksmai padilgo . Bet netu
rime daug tokių, kurie būti] 
mums arti širdies savo kilme, 
savo dvasia, siela ir jausmais.

Mano draugas Leonardas 
Brunvaldas, latvis, turi lietu
vio sielą ir tikrai gero artisto 
jausmus. Jisai musų visų lie
tuvių brolis, musų tautos vai
kas, musų visų draugas. Jisai 
dainuoja musų dainas- Jisai 
gyvena musų gyvenimą.. Be 
jokių gerbiamybių, be jokių 
išdidybių, be jokių kitokių 
prašmatnybių. Jisai musų 
brolis i? musų aukštintojas.

■ Mano draugas Brunvaldas 
mums neužilgo padainuos 
fnusiškėj svetainėj Bridgepor-

St. Rimkus chicagiečiams pa
lyginus dar nėra Įabai daug ži
nomas. O tai todėl, kad jis ne
seniai šiame mieste apsigyve
no. Tačiau daugeliui jau teko 
girdėti jį dainuojant. Pavyz
džiui, “Birutės” koncerte jis 
padarė nemažą “hit”. Dalyvaus 
jis taip pat ir “Naujienų” kon
certe, kuriame rengiasi sudai
nuoti labai gražią dainą kartu 
su “Birutės” choru.

te, ir mums bus malonu jo 
klausitis. Dr. A. J. Karalius.

SLA. 208 moterų kp. 
šokių vakaras

*........... - " I

Ateinantį trečiadienį, sausio 
14 d. vakare Englewood Ma- 
sonic Temple, 6729 Yale avė. 
rengiamas smagus vakaras. 
Vakarą rengia vien tik mote
rys, kurių tarpe veikliausiai 
žada darbuotis ponios Julė Zi- 
montienė, Bronė Drangelienė, 
Julė Linčauskienė ir panelės 
— Bernice ,Roženskaitž, Luci- 
lė Stakauskaitė, Alice Pivo- 
riunaitė, Genevienė Stankū
naitė, Irena Poškaitė, Emely ir 
Aldona Morkunaitės, Irena Jo- / 
naitytė, Aldona Norvidaitė, 
Agnė Butkaitė, ir kt.

SLA. 208' moterų kuopos 
parengimai visuomet pasižy
mėdavo puošnumu, tad ir šis 
labdarybės tikslu rengiamas 
šokių vakaras žada būti chi- 
cagiečių ponių pasirodymas, 
ką jos gali. Aš.

Kaip gyvuoja Teisy
bės Mylėtojų Dr-ja

Metinis balitts ir metinis ' 
susirinkimas'

Du sekmadienius iš eilės 
Chicagos Lietuvių Teisybės 
Mylėtojų Draugija turėjo me
tinius įvykius. Užpereitą sek
madienį Lietuvių Auditorijoj 
įvyko tos Draugijos metinis 
balius, o pereitą sekmadienį 
metinį » susirinkimą.

Iš eilės kalbant apie balių, 
kuriame buvo dalinta dovanos 
tiems nariams, 'kurie nesirgo 
per 12 metų,"buvo nepaprastai 
linksmas. Suaugusių ir jau
nimo susirinko gražus pulke
lis ir visi kaip vienos šeimy
nos nariai linksminosi, Šokda
mi, lošdami ir susipažindami. 
Valdyba tuo pačiu tarpu buvo 
užimta ųvairiąia draugijos dar- 
b^isi

darni daugelis įstojo. Vienas 
aplikantas, pavyzdžiui, žino
damas, kad Teisybės Mylėtojų 
Draugijon norėdamas įstoti, 
turi teisybę sakyti, paklausus 
kiek metų, pasakę, kad jo 49 
metai Amžiaus ,tuolarpu kon
stitucijai leidžia priimti tik 
ligi 45 motų; vadinas, nors 
proga pralaimėta, bet teisybė 
pirmiau visko. Daugelis įsto
jo sulig reikalavimo ir perei- 
tamcz metiniame susirinkime 
jų, aplikacijos jau patiektos 
priimti.

Išrinktas šiemet naujas pir
mininkas p. Petras Kilcvičius; 
jis veiklus ne tik savo parei
gose, bet ir už bufeto patar
naudamas prie kasos. Sutin
ku naują valdybos narį Pa
lionį, džiaugias, kad liek gra
žios publikos prisirinkę.; ir 
pats savo barzdelę glosto, lyg 
tas žydelis matydamas puikų 
biznį. Pasveikinu seną pa
žįstamą p. Kazimierą Ivanau
ską, sakau, gal* ir jis šį vaka
rą laukia' dovanų iš T. M. D. 
už neąirgimą per 12 mėtų. Jis 
man atsako, kad pirmą dova
ną už nesirgimą jau gavęs iš 
T. M. D. 1920 metais ir grei
tu laiku jau antros dovanos 
sulauksiąs. Vadinas, jau 22 
metus kaip priklauso draugi
jai ir nėra nė sykio sirgęs nė 
pašalpos reikalavęs. Tiesą, 
jis atrodo stiprus kaip plieni
nis;

Pakalbinu p. Račiūną, kurs 
pereitą vasarą su savo pačiu- 
ke lankėsi Lietuvoj; papasa
kojo daug įdomių dalykų apie 
Lietuvą. • /

Prie vieno didelio bakso sto
vėjo viena jauna moteris ir 
vyras. Sakau p-lci L. Baltu- 
šiutei, civa išlošti saldainių. 
Ji rimtai atsako: gerai, galim 
pabandyti, ir ačiū laimikiui 
išlošė visus saldainius su visa 
blokine dėže. Duoda hnan 
paragauti, gi žiuru, ant popie
riukų užrašyta: ‘Lietuvos Sal
dainių Fabrikas “Rūta”, šiau- 
liUso”. Šiauliai nuo mano tė
viškės tik 3 lietuviškos mylios, 
kada dar gyvenau Lietuvoje, 
daug kartu esii buvęs Šiau
liuose, tai tu/guose, tai jomar- 
kuose, tai kitokiose iškilmėse. 
Dabar ten “Rūtos” fabrikas 
padaro gardžių lietuviškų sal
dainių, kurių musų Bridge- 
porto biznierius p. Stulpinas 
partraukia į Chicagą, o Tei
sybės Mylėtojų Draugija turė
jo progos savo svečiams lietu
viškų dovanų patiekti.

Pasveikinau Lietuvės Dukte
rų Draugijos darbuotoją An
taniną Grigonienę; truputį 
pabalus, pablogus, jaunutė, 
nesenai iš ligoninės sugrįžusi, 
kur per 6 mėnesius sunkiai 
sirgo ir turėjo net 3 operaci
jas. Pavojų pašalinus, vėl iš
rodo sveika ir linksmutė. P. 
Grigonis su p. Povilu Sakalau
sku čekrumyje bedirbą abudu, 
mat abu Teisybės Mylėtojų 
Draugijos nariai: P. Grigonis 
eina finansų kontrolės parei
gas, p. Sakalauskas maršal
kos.

Pereitą t metą Vyskupo Va- 
lančausko Draugija su visu 
turtu ir nariais prisidėjo prie 
T. M. Dr-jos. Girdėjau, kad 
Teisybės Mylėtojų Draugijoj 
dabar randasi apie 500 narių 
ir apie $15,000 turto. Reikalin
ga priminti p. S. Chapą, kurs 
2 metu eidama pirmininko pa- 
gelbininko pareigas, paskiau 
5 metus būdamas tos Draugi
jos pirmininku nuoširdžiai4 ir 
sąžiningai darbuodamasis pri
sidėjo daug prie įšauginimo 
Draugijos kaip nariais taip 
turtu.. Be to finansų sekreto
rius Aleksandras Šiugžda il
gus metus nuosekliai darbuo
damasis daug gera padarė T. 
M. Draugijai. Tą patį galima 
butų pasakyti ir apie daugelį 
kitų T. M. Dr. veikėjų.

', . ' Joniškietis.
Pastaba: šis rašinys dėl vie

tos stokos kiek susivėlino;

J ■*

Kaip pusė po šešių vakaro 
subatoj, sausio 10 dieną įėjo 
diT jauni vyrukai, po to kai 
vįeną pacientą daktaras išlei
do iš ofiso. Tie vyrukai lie
pė Wr. Kliaugai nusigrįžti į 
kampą. Jiex jam iškraustė 
kišenius, išėmė $65.00 pinigais 
ir aukso, kuris buvo dėl var
tojimo laba tori joj.’ Dr. turėjo 
auksinį žiedą ant piršto; bet 
jie apžiurėjo ir neėmė, taip 
pat ir kišeninį laikrodėlį pali
ko, o patys išėjo savo keliais.

1 • Žvalgas.

Cicero
/ _ ___

Lietuvių. Improvement Kiiubo 
susirinkimas

Metinis Pagerinimo Kiiubo 
susirinkimas buvo pereito tre
čiadienio vakare p, Lukšienės 
svetainėj, kur g^-na skaitlingai 
susirinko narių ir svečių. Tai 
pagirtina, kad lietuviai intere
suojasi savo organizacija. Visi 
laukė kaip išsispręs klausimas, 
kur Kliubas ateity laikys savo 
susirinkimus. Jau, senai esanti 
pašalinė agitacija varoma, kad 
Kliubą iškelti į bažnytinę sve
tainę, tada, girdi, Kliubas tarps 
kaip ant mielių. Kiti taip ir 
svajojo ir priešmetiniame susi
rinkime balsai buvo pasidalinę 
net lygiomis. Karštuoliai norė
jo net riksmu apgalėti, bet 
sugabus pirmininkas p^ie to ne- 
daleido ir tas “svarbus” klap
simas tapo tik šiame susirinki
me išspręstas ramiu bucįu: 23 
balsai kad pasilikti vietoj, o 20 
balsų kad keltis. Nors pasiliki
mas nubalsuota tik trijų balsų 
dauguma, bet tai tik dėlto, kad 
“kėlėjų” xtarpe btivo keletą to
kių narių, kurie nėra mokėję 
mokesnių jau per 3 ir 4 metus. 
Vadinas, jei į bažnytinę svetai
nę eis, tai jie užsimękėsią, , o 
jei ne — tai suk juos galai. 
Toks nusistatymas "• klaidingas 
ir patiems kenksmingas.

Katalikų vadai' savo akliems 
pasekėjams turėtų išdėstyti, 
nes jie tuos dalykus turėtų su
prasti, deja to nėra ir Vargiai 
kada bus. Jei ne po mano glo
ba, tai negeras.' "

Kiti Kiiubo tarimai ir rapor
tai eina savo keliu. Iš Kliudo 
raportų matyt, kad užsimoji
mai platus ir naudingi musų 
kolonijai. Komitete puikiai vei
kią jaunas Geo. Kizas. Iš jo 
greitoj ateity bus advokatas, 
baigia mokslą.

Bedarbių šelpimui paskirta 
$10,00. Visi turėtų prigulėti 
prie to Kiiubo. Metinė mokes
nis tik $1.00.
Pasarga: Visi nejudomos nuo

savybės savininkai, nesiduokite 
apgaudinėti jokiems, agentams 
nei kokiai tai “asociacijai”. Ta 
“asociacija” po savo avantiūrų 
per metų laiką bijojo ir pasi
rodyti. Nors jos vadas ir vice* 
prezidentas turi drąsos girtis 
dideliais “nuveiktais darbais” 
ir smarkią kovą su gelžkelio 
kompanija, tačiau jpo tos “ko
vos” visi pamatė, kad butų bu
vę daug geriau ir daugiau lai
mėta, jei tų jų “kovų ir dar
bų” visai nebūtų buvę. Iš to 
triukšmo nieko neišėjo, tik ke
letą žmonių’ pasigarsino. •

1 Korespondentas.

Iš 18-tos gatvės 
apylinkės

>/; .. ............ .m ■■■«.<-. i ■

Išteisino kaltinamus užpuolime 
x Dermontų krautuvės

-------------- 4 <■

Sausio 7 d. pasibaigė teismas 
trims jauniems vyrams, W. 
Klece, Makowecki ir Schyman- 
skb kuriuos valstybės gynėjas 
kaltino sekančiame dalyke:

Rugsėjo mėn. 30 d., 1930 me
tų apiė 10:30 vai, ryto į pil. 
Dermonto krautuvę, 2133 So. 
Halsted st., atėję du vyrai ir 
paprašę cigarų. Dermontui nu
ėjus cigarų atnešti, tie vyrai 
revolveriu' jam* Jrėmę’ į šonus

l-r*.—... —......

ir nusivarę į virtuvę, kur buvus 
Mrs. Dėrmontiepė ir kiti šei
mynos nariai, čia visus sustatę 
i eilę ir vienas vyras palikęs 
šeimynos saugoti, o kitas nuė
jęs j krautuvę pinigų ieškoti. 
Bet Mrs. Dermontienes staiga 
metusią per duris ir saugotojo 
nesulaikyta pasprukusi 
ir pašaukusi policiją, 
paspėjusi atskubėti dar 
iš krautuvės bebėgant, 
jant vienam

iL į r i iii * įįi i

gatvėn 
Policija 
vyrams 
Ęesivi-

vyrui policistas 
peršovęs koją, o kitą sugavę 
sveiką.

Teismas dėl tos bylos jau 
ėjo nuo pat rudens ir byla buvo 
kilnojama iš vieno teisėjo pas 
kitą ir trečią, kol galutinai by
lą užbaigė šią savaitę, sausio 7 
dieną jury teismas, paleisda
mas visus kaltinamuosius, nors 

policija buvusi pristačiusi 
rekordus. Taip pat už gink- 
nešiojimą jie 'liko nekaltinti.

_> „ žvalgas.
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Lietuvis inžinerius 
išrado valgomą 

spaustuvę
Išradėją Sąjungai žinotina

Gal jums, gerbiamieji, teko 
matyti, visokių spaustuvių, kur 
laikraščius spaudžia. Tačiau 
tokios spaustuvės, kokioj spau
sdinamas vierias milžiniškas 
laikraštis Northsidėj ir leidžia
mas inžinierių kalboj, tokios 
tAi tikrai nesate matę. Tai yra 
naujausios mados riksmas, vi
sa spaustuve yra pagaminta iš 
kiaulių kojų Netikit, tai ve:

Pirma negu leidėjai pradu
ria savo laikraštį spausdinti, 
jie nueina į bučernę, pasiperka 
panešiotų kiaulių kojų ,par
sineša, užkaičia pupdą (su van
deniu ir įdėjo kiaulių kojas, 
nuvirinę mėsgalius, išgraibę 
kaulus, padaro koŠelieną ir ją 
atšaldo. Redaktoriai jau turi 
ant. typevvriterio parašytą visą 
laikraštį ir tada viena lapuką 
uždeda hnt košelienos, prie 
kurios rašalas prilimpa ir įsės
ta. Tada ant košelienos deda 
baltus lapus, į kuriuos visi tie 
pletkai, nežinojimai ir kito
kios žioplologijos bematant 
atsipresuoja, ir kai šimtą pen
kiasdešimts tokių lapij pris- 
pautįo, rašalas išsibaigia, ir 
pats laikraštis yra gatavas.

Tuomet abu^u, redaktorius 
su leidėju supuola, nugramdo 
nuo košelienos rašalo liku-

J
čius, arba techniškai tariant, 
d,ažus. nuvalo nuo preso, ir 
tą presą-košelieną per* pus 
persipiovę suvalgo. Laikraš
tis yra spausdinamas prieš 
vakarienę, taip kad ir darbas 
tampa atliktas ir dar vakarie
nė iš t6 paties išeina.

Tenka patirti, kad laikraštis 
gyvuoja labai gerai, ries išlai
dų neturi ir preso^ medžiaga 
nenusimeta, ir be to kadangi 
redaktorius važinėja pieną, tai 
tuo pačiu žygiu ir laikraštį 
išvažinėj a.

Tai yra pašėlusi ekonomija, 
net pats Dėdė Šamas iš to ne
gauna nė cėnto pelnyti. Belo 
bešluodamas padlagus inži
nierius prisirankioja cigaretij 
kotukų ,ng ir popieriaus nebe
reikia pirkti, o turint 150 ne
skaitytoj ų galima prosperuoti, 
kaip po ledu kojas pasikišus.

Kad kas nepamanytų, kad 
aš pavydžiu, tai štai mano liu- 
dymas; aš tikrai linkiu, kad 
tųdviejų vyrų išradimas gau
tų atatinkamą įvertinimą bu
simoj . Pasaulinėj parodoj, ir 
kad jiedupi toliau dar pasisek
tų išrasti tokį t>resą, kurio ne
bereiktų suvalgyti.

Ifustapedis.

TowA of Lake
'Kareivos moterei padaryta 

operacija ' ' »

Holy Cross ligoninėje, Dr. 
Strikolis padarė operaciją po- 
nei Kareivienei. Viskas yra 
gerai, operacija' nusisekusi. 
Kurie iš pažįstamų norėtų at
lankyti, ji randasi^ Room 401.

Pirmadienis, sausio 12, 1931
V**1...""

Kunigui kampinih 
kui pastaba

Sausio 9 d., 1931 m. 
kampininkas, 

dėmesio i

neatsimenu

Gerb. prof. 
kodėl neątkrcipi 
nepaprastą įvykį, 
miaų “Drauge”, 
katram numery: buvo rašyta,
kad' kardinolas išrinko gra
žiausia mergaitę vienoj 
glaifdoje. Matyti, kad pati 
dvasiški j a’ amerikietes 
na nuo pat kūdikystes, tai nė
ra ko šaipytis iš z Lietuvos 
mergaičių iš kurių bus išrink
ta “Miss Lietuva”. X.

prie-

prati-

Redakcijos atsaky
mai

Bedarbiui.-^-Kam būtinai ka

n ant kad žmogus taip nema
nė, kaip norite prinyesti. Yra 
žmonių, kurie per mikrosko
pą žiūrinėja, jėškodami pro
gos kur užsikabinti. Ne.dėsi- 
sime. Be to, Tamstos, raštas 
nė. nepasirašytas. s.

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos Nauja Serija pra

sideda sausio 2 dienų. Įstokite į Spul- 
kų kolei dirbi, kad nustojus darbo ne
reikėtų stoti į eilę dėl bliudėlio sriubos.

ŠAUKITE REPUBLIC 9101 
ir gaukite pagelbų nuo jūsų diegimų 
ir skausmų paimant vienų iš musų mok
slinio masažo treatmentų.

Mes specializuojamės sumažinime jū
sų perdidelįo svarumo.

THE SIXTY THIRD « ASHLAND 
HEALT SYSTEM

6327 S. Ashland Avė, Rcpublic 9101

Sausio 1*2 d. įvyks susirinkimas Cbi- 
cagos Lietuvių Auditorijos Korporacijos 
Direktorių ir Atstovų susirinkimas. Pa
geidaujama, kad visi nariai skaitlingai 
susirinktų;, nes .turime daug svarbių da
lykų aptarimui. Pr^ome nesivėluoti. 

. Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos susirinkimas atsibus utar- 
ninke, sausio 13 d., 1931 m. Masonic 
Temple svetainėj, 1547 N. Leavitt St; 
ir North Avė., 7:30 vai. vakare. Na
riai malonėkite susirinkti laiku, nes bus 
išduoti metiniai raportai visų komisijų 
ir valdybos. X. Saikus, raštin.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kiiubo metinis susirinkimas 
įvyks Antradeny, sausio 13 d.,. 1931, 
7 vai. vak., Chicagos Lietuvių Audito
rijoj. Viri nariai turite buri laiku, 
nes turime daug sumanymų, kuriuos tu
rėsim apkalbėti. Taipgi bus raportas 
knygų pavierijimo,- privalo visi žinoti 
Kiiubo stovį. Kurie esate užsilikę su 
mokesčiais, turi užsimokėti mėnesines ir 
pomirtines. ' ’ Valdyba.

Ch. Liet. Choro Pirmyn dainų pa
mokos įvyks šiandie, 8 vai. vak. Choro 
pamokos su orkestru įvyks kėtvergo 
vak. Abi pamokos bus paprastoj vie
toj — Meldažio svet.' Į abi pamokas 
ąariai būtinai turi atsilankyti.

— Valdyba.
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CLASSIFIED ADS.A

Educatiorial 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų Šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE.

672 West Madison Street. >

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, idntaksžs. aritmetikos, 
kny vrvedy&tes, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai Apeitai užbaigiama 
□radini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu irijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
tsijryti abeina mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelaai ir 
visose mokslo Šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių
• Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytoja, 
3106 S. Halsfted St 

CHICAGO. ILK

Business Service 
Biznio Patarnavimas

ŠUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais; 
Nutęieg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS. 

tsouievard 6520 Res. Yarda 4401 
NORKUS & CO.

Perkraugtom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iž miestp j 

miestą. Teisingas patarnavimas.
1706 W. 47th St

CHICAGO
10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 

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

Financial
Finansai-Paskoloa

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $100 

Paskolas duodam ir ant pirmų morgičių

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovebill 1038

PINIGAI-
Mm skolinam nuo $50 iki $800 

e ’ Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokltoą 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Furniture & Fixtures

APLEIDŽIU MIESTĄ
Turiu tuojaus parduoti savo grižius 

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

< 3040 W. 62nd St.

Help Wanted—Malė 
, j Darbininkų reikia

REIKALINGA $300 paskola. Rei
kalauja jos biznio miteris vidurmiestyje. 
mokės 10% palūkanų. Duos užtikri
nimu. Naujienos, Box 1260, 1739 S. 
Halsted St.

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

REIKALINGAS darbininkas prie 
ūkės darbo — turi mokėti milžti kar- 
vas. 4537 So. Hermitape Avė.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalė j o jumis Išgydyti, atallan- 
kykit pas marie. Mano pilnas ISegzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aS apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir -kas jums skauda, bot pats pasakys 

galutino isegzaminavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

valandos: ttuo 10 ryto iki 
.. nuo 5 iki 7:30 vakaro, 
lioj nuo 10 rytp iki 1 po pietų

..............................-............... M,,. ■ .

Personai
Asmenų Ieško

po

20

Ofiso 
pietų,

St.

1 po 
Nedė-

ATMINK SAVO 
' NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalas per

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

CHICAGO
, Tel. Boulevard 0611 arba 0774 
Visad sutaupysi daug išlaidą

Perkam Mortgeėius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. ? 
Parduodam ir išmainom visokį turt?. 
Inšiurinam namus ir viekų vertingų. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

Furnished Rooms ;
RENDAI kambariai vaikinams, šiltu 

vandenių apšildomi. Randasi ir gara
žas. 3312 So. Union Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai ■

. ’ PARSIDUODA saldainių krau
tuvė.

975 W. 19th St.

Reai Estate For Sale 
Namai-žetnS Pardavimui

Paul M, Smith & Co.
REAL ESTATE'

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųėies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam 'notas, Ind mortgage 
ir parūpinant - 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis, i Teisingas ir greitai 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

TeL Lafavette 0455

VIŠTŲ FARMA įmokėti $500, 
kitus lengvais išmokėjimais arba galiu 
priimti partnerį. Farma randasi 47 my
lios nuo Chicagos, Indiana valstijoje. 
Priežastis pardavimo—-gyvenu Chicagoj.

Pardavimui arba mainui bizniavas na
mas — 4 gyvenimai ir Storas su pagy
venimu. Mainysiu į nebrangų dviflacj ar
ba bungalovv. Namas randasi ant Halsted 
St.' Kreipkitės: Naujienų” Skyrius, 3653 
S. Halsted St.. Tel. Yards 4754.
‘ •• • • M '




