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Sovietai ima abejoti 
dėl savo “piatiliet- 

kos” pasisekimo
‘ Amerikai Pasivyti ir pralenk- 

ti” reikia svetimų kapitulų, 
o užsieniai nebesiskubina jų 
duoti

RYGA, sausio 12. — Didė
jąs nedarbas' ir pramonės de
presija Europoje ir Ameriko
je, — Maskvos diktatorių svei
kinami kaip kapitalizmo tvar
kos suirimo pažymiai, — stai
ga prigesė ir komunistų viltis 
savo penkerių metų planu - pa? 
sivyti ir pralenkti Ameriką.

Sovietų ekonomistai jau nu
rodo, kad pasaulinė depresija 
gali pakliūdyti sovietų indus
trializacijos programą. Jie ma
to, kad milijonai dolerių kre
ditų, kurių sovietų valdžia ti
kėjosi gauti iš kapitalistinių 
kraštų, ėmė dilti, o be užsie
nių finansinės pagalbos sovietų 
“piatilietka” neduos laukiamų 
vaisių. Sovietai skundžiasi, kad 
didžiausieji pasaulio bankai ne
benori padėti Rusijai industria- 
įizuotis.

Kadangi ir Vokietija nebe
nori daugiau kredituoti, Mask
va buvo priversta siųsti spe
cialią komisiją į Berlyną pri
kalbinti Reichsbanką, kad jis 
pailgintų senus ir duotų dar 
naujų kreditų sovietų valdžiai.

Panašios pertraktacijos veda
mos Londone, tuo tarpu kai 
Italija jau atsisakė duoti dau
giau kreditų, kurių buvo išsi
derėjęs Maksimas ^JJtvinovas 
per pastarą savo vizitą Milane.

Žemės drebėjimas 
/ sugriovė 60 namų

Turkijoje
TSTAMBULAS, Turkija, sau

sio 12. — Konia apygardoje, 
apie pusantro šimto mylių nuo 
Angoros, vakar įvyko smarkus 
žemės drebėjimas, kuris nedi
deliame čavušukei mieste su
griovė šešiasdešimt namų.

Daug žmonių prigėrė 
per potvynius Už- 

jordony
JERUZOLIMAS, Palestina, 

sausio 12. — Užjordino srity
se siaučia smarkus potvyniai, 
darydami didelės materiailnės 
žalos.

Praneša, kad žmonių taip pat 
daug žuvę. Pusantro tūkstan
čių asmenų, daugiausia bedui
nų, liko be ųamų.

Paleido iš kalėjimo ke
lis aušrininkus

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis paleido iš kalėjimo kelis 
“aušrininkus” jų tarpe ir stud. 
Lembergą, kurie karo lauko 
teismo buvo nuteisti tuojau po 
atentato prieš Voldemarą.

Chicagai ir apieliųkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra/ 
našauja:

Didumoj debesiuota; šalčiau; 
vidutiniai, kartais stiprus, žie
mių vakarę vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 36° ir 28° F.

Šiandie saulė teka 7:17, lei
džiasi 4:40. Mėnuo teka^2<42 
ryto.

Stiprus šalčiai Franci- 
joje; žmonių sušalo
PARYŽIUS, sausio 12..— 

Franciją aplankė stiprus šal
čiai, per kuriuos, kiek žinoma, 
negyvai sušalo du asmenys. 
Dagi pietinė Franci j a kenčia 
ntioj šalčių. 

-------------------- ,

Berlynas protestuo
ja prieš lenką avia
torių ‘provokacijas’
Du lenkų lakūnai, demonstra

vę Oppelne. besilankant ten 
kancleriui Breuningui, areš
tuoti

BERLYNAS, sausio 12. — 
Vokietijos vyriausybė pasiuntė 
Varšuvai protestą prieš lenkų 
lakūnus, kurių du andai skrai^ 
džiojo aht vokiečių teritorijos 
ir pagaliau buvo priversti nu
sileisti netoli nuo Oppelno. La
kūnai buvo, vokiečių suimti.

Savo proteste vokiečių vy
riausybė sako, kad lenkai ty
čią laužo aviacijos sutartį tarp 
Vokietijos ir Lenkijos, , o len
kų aeroplanų lakstymas viršui 
Oppelno miesto .kaip tik tuo 
metu, kai j ten buvo atvykęs 
Vokietijos kanclerius Breunin- 
gas investigacijos tikslais, bu
vo aiški lenkų provokacija.

I . ______________________I i................... ... III ■ ■ i ■

Lakūnai, Mrs. Bart 
ir MacLaren, žuvo 
kelionėj per Atlantą

HORTA, Fayalo sala, Azo
rai, sausio 12. — Manoma, kad 
Amerikos lakūnai, Mrs. Bėry] 
Hart ir Įeit. VVilliam MacLaren, 
žuvo audringame Atlanto van
denyne savo 2,000 mylių kelio
nėje iš Bermudų į Azorus.

Savo Tradevvind monoplanu 
išskridę iš Hamiltono, Bcrmu- 
doj, šeštadienio rytą, jie turė
jo pasiekti Hortą sekmadienį 
apie pietus, tačiau niekur Azo
ruose ’ nepasirodė ir ligšiol jo
kios žinios apie juos nėra.

Tuo tarpu atvykę į Hortą 
laivai sako, kad vandenyne, 
Tradewind kelionės ruožu, siau
čia smarkios audros, kurioms 
aeroplanas vargiai butų galė
jęs atsilaikyti.

Senatorius kaltina 
Hooverį bedarbių.

nepaisymu, 1
WASHINGTONAS, sausio 12 

— Senatorius Wagnęr [dem., 
N. Y.] kritikuoja ;Wa?hingtp- 
no vyriausybę, kad ji priešina
si sukūrimui tinkamų •« planų 
kovai su nedarbu. Jis ypačiai’ 
kritikuoja prezidentą Hooverį 
dėl to, kad į biudžeto papildo
mą bilių jis neįdėjo tam tikrų 
sumų, reikalingų darbo statis
tikai rinkti, kaip kad numatyta 
tam tikru, kongreso priimtu, 
biliumi. - ,

Japonų traukinys nu
krito j upę; daug žmo

nių nukentėjo
TOKIOJ Japonija, sausio 12. 

— ^Anksti šį rytą nukrito nuo 
tilto į upę, netoli .nuo Koči; ’pa- 
sažierio traukimo dalis, šeši as
menys Žuvo, o 220 kitų buvo, 
sužaloti, jų tarpe trisdešimt pa
vojingai. Traukinys ėjo iš -Ši- 
monoseki į Tokio.

Vokiečiai kelia rytų 
sienų klausimą

Vokiškumui svetiniuose kraš
tuose išlaikyti Vokietija iš
leidžia milijonus markių.

I ■ “ > *

KAUNAS. {Lžj -^Užsieniuose 
gyvenančių vokiečių sąjungai 
vokiečiii Schutzbundas, p taip 
pat Vokietijos, pasienio rytų, 
pakraščių politika besidomin
čios sąjungos (Deutcher Ost- 
bund, Reiclisverband, Heimat- 
treuer Ost-und Wėstprcussen, 
Ostdeiitsclicr Heimatdienst, 
Oberschlesische Plilfsbund, 
Deutscher Ostmarkonverein) 
nutarė išleisti bendrą memo
randumą vokiečių, 'franeuzų 
ir anglų kalbomis, kurio 
svarbiausią temą sudarys va
dinama “rytų problema”,

Memorandumas bus pada
lintas į dvi dalis. Pirmoj daly, 
bus svartspmas ypatingai eko
nominis, kultūrinis ir tautinis 
rytų sienos negalimumas (Len
kijos, Dancigo ir Lietuvos). 
Antroj daly bus įrodoma, kad 
Lenkijoj ir Lietuvoj vokiety- 
be yra visais budais persekio
jama ir slegiama. Prie ant
ros dalies bus pridėta visa ei
le dokųmpntalių priedų. x
' ' ■ - fSkundai, visų pirmą, bus 
nukreipti prieš tariamą len
kų slėgimą vokiečių tautinės 
mažumos mokyklų, prieš ta
riamą lenkų rinkimų terprą 
pęr paskutinius rinkimus, 
prieš tariamą vokiečių evan
gelikų bažnyčios* Aukštojoj 
Silezijoj persekiojimą, o taip, 
pat prieš tariamą lietuvių ne^ 
paisymą Klaipėdos Krašto au
tonomijos. ' .

šis įnėmorarrdumaą bus pa
siųstas visoms vyriausybėms, 
visiems Europos ir ne Euro
pos parlamentų nariams, Tau
tų Sąjungos delegatams ir vi
so pasaulio spaudai.

Milijonai vokiškunio propagan- 
dai svetimuose kraštuose /

1930 m. vėl buvo paskirtos 
iš vokiečių vyriausybės pusės 
didelės pinigų sumos vokięty- 
bei remti nuo Vokietijos at
skirtose srityse ir kitur užsie
niuose. 1930 m., tarp kitų, šiam 
tikslui paskyrė: kancleris Bru- 
eningas — 832,000 markiųuž
sienių reikalų mini ster i j a — 
14.4 milijonų markių; vidaus 
reįkalų ministerija , 2,006,000 
markių ;• atskiros Vokietijos

[Atlantic and Pacific Photo] • , .

žymiu lektorių grupė. — Pirmoj eilėj, iš kaires dešinėn: Cornelia Otis Skipner; George AV. Rus- 
sėli, airių poetas-filosofas, ir Mrs. Margaret Sanger, gimdymų kontroles .eksponentė. Už jų: 
Dr. Lawrence. Goųld, antras Byrdo ekspedicijos vadas; James B. Pond; ,Dr. William Beebe, 
jūrių gelmių tyrinėtojas, įr kap. Robert A. Barltett, atšiaurių tyrinėtojąs.
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(valstybės — 3,000,000 markių; 
i provincijos ir bendruomenes —- 
2,000,000- markių; užsieniuose 
gyvenančių vokiečių rėmimo są
junga — 3,000,000 markių; 
Gustavo Adolfo sąjunga — 
2,000,000 markių; vokiečių už
sienių institutas — 500,000 
markių; Deutscher Schutzbund 
— 300,000 markių; vokiečių 
akademija — 150,000 markių; 
Rytų -Prūsijos mokyklų sąjun
ga — 40,000 markių ; deutscher 
OstbUnd 254,000 markių; 
Reichsver.band heimattreur Ost- 
und Westpreussen —r 100,000 
markių; jVereinigte Verląaende 
heimattreur Oberschlesier — 
30,000 markiųStudentų vokie
čių Heimatbund' ; —- 100,000 
markių; deutscher Schulverein 

\Suedmark — 260,000 (markių. 
Viso apie. 30 milijonų markįų.

Šitas sąrašas yra nepilnas, 
ne^ visos eilės kitų sąjungų ir 
įstaigų įhašai yra nežinomi- 
šios lėšos bus sunaudotos: vo
kiečių mokyklų ir kultūros dar
bui nuo Vokietijos atskirtose 
srityse ir kitur užsieniuose pa
remti ; vokiečių bažnyčių ir 
bendruomenių, o taip .pat ii; 
spaudos rėmimui. Be to, šių lė
šų dalis skiriama “aiškinimo 
propagandai” (“Aųfklaerung”) 
Vokietijos viduj ir užsieniuose.

Maskva nori taikin
tis su Trockiu?

___ ______________ i—1

Atsiuntę | Oslo slaptą agentą 
derėtis su* Trockiu, kuris tu- 

.s ii atvykt į Norvegiją

Cukraus fabriko sta
tyba ,

4

KAUNAS. — Cukraus fabri
kui statyti komisija prie’Jin. 
mįn. ligi gruodžio 15 d. pri
iminėjo firmų pasiūlymus cuk
raus fabrikui įrengti. Dabar 
komisija' renkasi ^tinkamiausią 
pasiūlymų, o- išsirinkus rašys 
sutartį. Netrukus busiančios 
vedamos derybos ir cukraus fa
brikui trobesiams įrengti.

Fabrikui pastatyti atseisią 
apiė 6 mil. lt.

Svetimšalius reikės pa
keisti Lietuvos piliečiais

J Vidaus 4 reikalų. miuisterijoj 
projektuojama pareikalauti iš 
yisų. firmų, ’ ar šiąip ’dsntenų, 
pas kuriuos dirba svėtimšaliąi, 
kad jie Jki 1932 m. sausio m.. 
L d.’ tuos svetimšalius, ne Lie
tuvos piliečius, pakeistų Lietu-: 
vos piliečiais. u ' f 1 Y* \

OSLO, Norvegija, sausio 12. 
— Atrodo, kad Trockis atvyk
sta į Norvegiją referatų ,skai
tyti sovietų /Rusijos valdžios 
pritaifūnas. Norvegų studentų 
organizacijai, kuri pakvietė 
Trockį referatų skaityti, vado
vauja komunistai, kurie, kaip 
yra žinoma, visados klauso Ma
skvos įsakymų.

Be to, tapo sužinota, kad 
Maskvos1' valdovai jau yra at
siuntę į Oslo savo agentą tar
tis su Trockiu^dėl taikos. Tas 
agentas yra “draugas” Boro- 
din. [Borodin kitąkart gyveno 
Chicagoje ir vadinosi kartais 
Gruzenbęrgu, kartais tiesiai 
Bergu.] Borodin atvyko?,.) Os
lo slapta, kad> taip pat slapta 
susitiktų su Trockiu, bet čia 
vienas senas jo priešas jį pa
žino. Dabar Borodinas slapsto
si Oslo.

Tik kažin, ar jam teks čia 
su Trockiu matytis. Nors Nor
vegijos vyriausybė leido Troš
kiui atvykti, tačiau visos“ kitos 
Europos valstybės atsisakė duo
ti jam vizą keliauti per savo 
teritorijas iš Turkijos į Nor
vegiją. •

Valdininkas gavo kyši 
ir gavo 1 mętus ka

lėjimo ,
KAUNAS. s— 'Antanas šve- 

das būdamas ' teis. ’min. atsto
vu priimant Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimui mašinas, pri
vertė pil. Voldęnbcrgą, kad jam 
duotų 500 lt. kyšio.

Kauno apyg. teismas Švedą 
už tai nubaudė 1 metui kalė
jimo; • , U '

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

Fabriko “lavonas”
RADVILIŠKIS. — Jau kelin

ti metai, kaip Radviliškyje sto
vi viąų apleistas pirmasis stik
lo fabrikas, kurio darbams su
stojus .niiekds/'daugiaus ųebesi- 
pįį jq. užbaigimui if tolimes
niems stiklo išchrliinian^. 4 /

• bąbar tas fabrikas kiek gir
dėjau' yra Uetuvos Banko Žįž 
nioje, sykiu su 40 ha žemės. 
Fabrikas yra nusavintas iš 
Frenkelio- ir kitų akcininkų, 
kaipo skola. ”

Austrų partijos paskel
bė savo kandidatus į 

prezidento kėdę
VIENA, Austrija, sausio 12.

— Politinės'austrų partijos jau 
paskelbė savo kandidatus į res
publikos prezidento vielą. Pre
zidento rinkimai įvyks ateinan
tį birželio mėnesi.

Socialdemokratai savo kandi
datu įz prezidentus stato Karlą 
Rennerį; Schoberio liberalinių 
grupių blokas — Johanną Scho- 
berį, o klerikalai (krikščionys 
socialai) — dabartinį preziden-’ 
tą Wilhelmą Miklasą.

Republikonai ir de
mokratai jungias 
prieš socialistus

' ■ i . • i * ' * I f ■ 'I

/ READING, Pa., sausio 12.— 
šiamd mieste tur-but prasidės 
atkakli politinė kova tarp su
sijungusių republikonų ir de
mokratų su socialistais, kurie < 
dabar valdo miestą.

Tarp* republikonų ir demo
kratų vadų jau vedami pasi
tarimai dėl abiejų kapitalisti
nių partijų7 susijungimo ben
drai kampanijai prieš 'socialis
tus ateinančiais miesto rinki-' 
mais.

Minia sudegino neg
rą, laužu pavarto

jus mokyklą 
f . —---- ■

MĄRYVILLE, Mo., sausio 12
— Govėda baltųjų čia sudegino 
vieną negrą, pririšę , j į ant Gar- 
rett. jkąim^ mokyklas- -stogo £U’ 
padegę mokyklą.

Negras, Raymond Gunn var
du, buvo kaltinamas užpuolimu 
ir nužudymu tos mokyklos mo
kytojos, Velmos Colter, 19 me
tų merginos.

Atėmus iš policijos Gun’ną, 
govėda atvilko jį į mokyklą, 
kur buvo raštas užmuštos jau
nos mokytojos kūnas, užgabe- 
no jį ant mokyklos stogo ir 
pačiame kraige pribrukliavo, 
prakirtą stoge reikiamas skyles. 
Po to mokyklos grindys ir sie
nos buvo sulaistytos gazolinu 
ir trobesys padegtas.

Negro linČavimo žiūrėti bu
vo apie mokyklą susirinkus apie 
dviejų tūkstančių žmonių mi
nia,’ jos, tarpe daug moterų.

13 užmuštų per nera
mumus Filipinų 

salose
MANILA, Filipinai, sausio 

12. — Pąngasinano provincijo
je įvyko aštrių filipiniečių ne
ramumų. .Išvargintų ir alkanų 
valstiečių biuriai puolė ir pa- 
ėmė Taytigo miestą, į kurį tuo
jau buvo pasiųsta milicija ne
ramumams (patrempti. ’

Pasak pranešimų, trylika as
menų nukauta ir daug kitų su
žalota. Trisdešimt penki filipi
niečiai, jų tarpe tryliką mote- 
rųK buvo suimti.

Miestas, kuris puolikų buvo 
Iš dalies sudegintas, tapo iŠ\jų 
atimtas ir patys. > maištininkai 
išsklaidyti.

DO-X rengiasi išskristi 
per vandenyną sau

sio 22 dieną
• . —- ------_

LJSABONAS, Portugalija, sau
sio 12. ~vMil^inįškas vokiečių 
orlaivis DOX jau beveik tapo 
visai atstatytas ir ketina kaip 
sausio 22. dieną išskristi per 
yandenyną į Pietų Ameriką, iš 
Jcur paskui jis' skris į Jungti
nes Valstybes.

Sibire 94 laipsniai 
šalčio; britu lakūnė 
Miss Amy pabūgo
MASKVA, sausio 12. — žie

mos sportas Tomske, Sibire, 
paliovė, kadangi šaltis dabai 
niekia ten 94 laipsnių, taip kad 
lauke ir kvėpuoti sunku.

Trans-Sibiro geležinkelio lini
joje, kaip praneša, daugelis 
traukinių yra sniego užpusty
ti, kiti labai vėluoja.

Rusų atšįaurės aviatoriai sa
ko, kad per tokį šaltį skridi
mas yra visai negalimas, dėl 
to ir- britų lakūnė, Misš Amy 
Johnson, kuri norėjo skristi 
dabar į Kiniją, buvo priversta 
savo kelionę atidėti iki pava
sario. -

* . »
šalčiai europ. Rusijoj

Smarkus šalčiai siaučia taip 
pat Volgos srityse. Praneša, 
kad Riazanės-Samaros geležin
kely yra pušniuose 'nuklimpę 
dvidešimt du traukiniai. Pana
šiai dedasi Voronežo-Saratoto- 
vo ir Permės-Svcrdlovo linijose.

Leningrade baisus 
žmonių vargas

Per šaltį stovėdami eilėse daž
nai dagi bulvių negali gaut; 
kainos neapsakomos

.. , —--JU——

BERLYNAS, sausio 12/ —, 
Berlyne leidžiamo rusų laikraš- 
čip S^cialističesky Viestnik ko
respondentas Rusijoje praneša 
apie*' baisų Leningrado' gyven
tojų vargą, žmonės, nežiūrint 
šalčio, valandų valandas stovi 
eilėse, kad galėtų nusipirkti 
bent truputį bulvių, bet daž
nai,ir tų negauna.

Privatinėse rinkose kiekvie
nas* daiktelis be galo brangus. 
Sviestas moka 14 rublių sva
rui; ‘pieno kvorta — 1 rublis; 
10 kiaušinių — 5 rubliai; cuk
raus svaras — 5 rubliai. To
kių daiktų, kaip peilių, šauk
štų,' šakučių, puodukų, lėkščių, 
visai nėra. Batų, baltinių, dagi 
nosinių skepetaičių niekur ne
gali gauti nusipirkti. Už porą 
puspadžfų reikia kurpiui mokė
ti 35 rublius.

Užgynė Bucharino knygas
t Sovietų valdžios leidykla nu

tarė daugiau nebeparduoti Bu
charino knygų, nors Buchari- 
nas dar tik neseniai buvo di
džiausias komunizmo teoreti
kas, vyriąusias kompartijos or\ 
gano Pravdos redaktorius ir so
vietų vyriausybes narys.

9 kadetai sušaudyti
Kronštadtc “čeką” sušaudė 

devynis sovietų karo mokyklos 
'studentus, apkaltintus dėl kon- 
trrevdliucinės darbuotės.

. t' . f

Lenkai grąžiiio pagrob- 
- tą policininką

KAUNAS. —Gruodžio mėn. 
7 d. lenkaį grąžino per admi
nistracijos liniją, ties Vaišniu- 
nų kaimų gegužės (mėn. 22 d. 
lenkų kareivių pagrobtą polici
ninką Joną žitinevičių.

LIETUVON
* SiunHame Pinigus 

' i P a 8 i a ir Telegrama.
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai

NAUJIENOS 
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

Įvairios žinios

pa

so- 
vi-

Gruodžio 27 d., 1930 m. hobo 
Baltrus Šidiškis ir jo “draugai” 
surengė savitarpinio pasimoki- 
nimo ginčus temoj: “Kas yra 
politinė ekonomija”. Tai yra 
geras dalykas vienu ar kitu 
klausimu pasiginčyti, jei to
kiems ginčams yra tinkamai 
prirengta tema. Bet tą vakarą 
kaip tik sykis nebuvo prirengta 
ginčų tema, ir iš tų ginčų išėjo 
tik “piš”. Kitą sykį, rengdami 
tokius ginčus, prirengkite gerai 
temą ir pradekite nuo raidės 
A, o ne nuo raidės Z. Tik tada 
suprasite apie ką ejna ginčas ir 
jis bus visiems naudingas. 

» » »
Gruodžio 28 d. Lietuvių ka

talikų vyčių 102 kuopos choras 
surengė viešą parengimą pager
bimui (pasipelnimui) savo va
do prof. J. Jankaus. Pats vy
čių choras dainavo keletą liau
dies dainelių. Sudainavo neblo
giausiai. Panelė N. žirniutė 
šoko 4 klasiškus šokius, ir jai 
kaipo šokįkei priklauso pagyri
mas, nes šokdama nedarė klai
dų. Buvo lošiama komedija 
“Daina be galo”. Iš to lošimo 
išėjo nė šis, nė tas.

Taipgi buvo lošiama kompo
zitoriaus Miko Petrausko ope
retė “Adomas ir Jieva”. Loši
mas išėjo labai puikiai, ir lošė
jai savo užduoti atliko artistiš
kai. Jiemtr už tai priklauso 
gyrimas.

Lošimui pasibaigus buvo 
kiai abejose, svetainėse iki
durnakčio, ir girtuokliavimas. 
O iš to darė gerą biznį. Apie 11 
valandą vakaro gerokas būrys 
svečių buvo taip “linksmi”, kad 
vienas kito nematė.-Toki pa
gerbimai, garbės niekam nedaro.

» » »
Sausio 3 d. švento Antano 

Draugijos metinio parengimo 
komisijos narys X. prisiartino 
prie kun. Bireišio, duodamas 
plakatą, kuriame buvo garsina
ma parengimas ir nedrąsiai 
prašo: “Prabaštčli, kad loska, 
pagarsink Švento Antano Drau
gijos balių”. Prabąštėįjs pik
tai atsako: “Negarsinsiu, kokia 
man iš to nauda; &Kdaug sy- 
gių garsinu balius ir piknikus, 
o man kaip nėr, taip nėr prie
lankumo”.

Tas žmogelis vėl sako: “Pra- 
baštėli. čia yru draugija. Tai 
visgi reikėtų pagarsinti”. Pra- 
baštėlis: “Draugija tai draugi
ja, o aš taj aš, negarsinsiu”.

Turbūt Švento Antano Drau
gija pavirto i bedievišką, ir 
prabaštėliui neduoda ant dievo 
garbės dešimtines. Būt malonu 

i vienas tos 
parašytų į 

organizacijos 
ji prasikalto 

“dvasiškam tėveliui”. 
« S «

Sausio 3 d. įvyko SLA. 
kuopos susirinkimas. Tarp į- 
vairių kuopos reikalų parengi
mų komisijos raportavo, kad 
yra paimta du laivu išvažiavi
mui į Bab-Lo salą, kuri ran
dasi Kanadoj. Kita parengimo 
komisija pranešė, kad yra ren
giamas bendrus keturių SLA. 
kuopų parengimas, kuris įvyks 
sausio (January) • 18 d. Lietu
vių Bendrovės Name. Progra
mas susidės iš įvairių daininin
kų ir muzikantų. Taipgi dai
nuos ir “Ateities” choras. Q 
pragramui pasibaigus bus pri
prasti šokiai iki vėlumos.

Beje, kai komunistai SLA. 2į 
kuopos griovikai išgirdo, kad 
SLA. 21 kuopa prisidėjo prie 
bendro SLA. kuopų parengimo, 

jtai dabar visokiais bjauriausiais 
budais puola SLA. 21 kuopos 
veikėjus. Mąt, 
yra baisi SLA.

girdei, kad nors 
draugijos narys 
“Naujienas” tos 
istorijų ir kuo

..... "T""1; .1!
tano ir švento Jurgio mokinių 
surengė biznišką vakarą naudai 
švento Pranciškaus vjenuolyno 
“senučių”. §cęnoj statė “Bet
liejaus St&nelę”. Lošėjai visi 
buvo jaunos mergiščios “su 
barzdomis”, o turėjo nut suau
gę rimti vyrai, l'ų lošėjų pa
sielgimas buvo visai netikęs nė 
judėjime, ne kalboje. O kuo
met buvo rodomas tas šventas 
“Betliejaus tvartukas”, tai pa
rodė tik paprastą kamaraitę, 
labai panašią į spaviednyčią. O 
kas toj kamaraitėj dėjosi, —tai 
nerodė. Nesimatė nė jaučių, nė 
asilų, nė paties Juozo, nė “jo 
moteries” Marės su jos šune
liu Jėzum Kristum. Buvo 
šiama “komedija” “Plaukų 
dirbėjai”. Iš tos komedijos 
ėjo irgi tik “piš”.

Perstatymui pasibaigus, 
“dvasiškas tėvelis” atsistojo 
prieš savo “burutes” ir grau
dingu balseliu prabilo, prašyda
mas ”švento Pranciškaus se
sutėms” dovanu kąlčdinių ska
tikėlių. O tos “pranciškietės se
sutės”, paėmusios vyrų skrybė
les, visoms “burutėms” kaišiojo 
po nosia rinkdamos “skatikė
lius” ir surinko gana daug.

Vėliaus prasidėjo šokiai abie
jose svetainėse ir girtuokliavi
mas. Gėrė suaugę vyrai ir mo
terys, gėrė jauni vyrukai ir 
merginos, o “dvasiški tėveliai” 
vaikščioja pasipūtę, kaip kur
kinai, ir džiaugiasi, kad biznis 
eina gerai, nes už munšaino 
stikliuką ėmė po 25 jcentūs. 

« « «
Sausio 6 d., žiūriu, ateina ko

munistas p. L. Jonikis, SLA. 21 
kuopos griovikas pas vieną 
SLA. 21 kuopos narį, kurį ko
munistai vadina fašistu, ir sa
ko: “Manęs prašė draugas A. 
M. Kišonas, kad surasčia visus 
SLA. 21 kuopos narius ir kad 
jiems sugrąžinčiau visus įmo
kėtus pinigus į musų Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą. 
Drauguti, ir tavo mokestys pas 
mus yra už tris mėnesius su
laikytos ir nepasiųstos, Priimk 
jas atgal” ir t.t. Šis komunis
tų pasielgimas aiškiai parodo, 
kad komunistų “ožys LDS.” 
•prilipo liepto galą ir savo se
kėjams neišpildė nė vieno ža
dėjimo. Vienok da vis yra to
kių darbininkų, SLA. narių, ku
rie tiki komunistų stebuklin
giems prižadams.

a ą a
Draugų ypatiškuose pasikal

bėjimuose rimtai svarstoma 
apie suorganizavimą Lietuvių 
Socialistų Sąjungos kuopos. To
dėl visiems rimtiems šio miesto 
lietuviams reikėtų prisidpti prie 
to ir pradėt rimtą apšvietos 
darbą dirbti tarp vietos lietu
vių 
deL
terys bendrai stokim į 
ir “pajudinkim žemę”, 
sėkmės bus geros. 

a #
Musų draugijose yra tolfių 

“didvyrių”, kurie susirinkimuo
se nori labai daug kalbėti. Ga
vę progos jie kalba labai jaus
mingai ir daug, bet nieko nau
dingo nepasako. Tik susirinku
sius įpikina tiek, kad tieji tokį 
kalbėtoją nori paėmę, už kaime-, 
riaus išdeportuot lauk iš susi
rinkimo. Aš tokiems kalbėto
jams patariu išmokti daugiau 
patylėt, o kąlbąnt apgalvotai, 
o ne varytį tuščią agitaciją ir 
prisiegavimus, į kuriuos nė jus 
patys netikit.

lo-
Iš- 
iš-

21

komunistams 
kųopų vięny-

« o o .
Sausio 4 d. lietuviški “dvįąiš-

sirinko visi darbininkai prie 
dirbtuvės vartų. Bet didelė dflių-; 
gūnia turėjo grįši • ųamo ir 
laukt sekamo panėdęlįo. *

r-Vis^agas. :
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Indiana Harbor, Ind.
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Niauju Metų diena

ar dąr

Juk čia dirva yra labai di,- 
Todėl visi vyrui ir mo- 

darbą 
o pa

reiklti sp'vė.'nįtįn^.
Paskutinių l<ku. ii 

Ęįsk.', ajtY^iąve jįlvi 
V. «. !-«• ir O
esančius lietuvius. /Lietuvaites; 
kųip lietų,yąite^ bęt prągre^e' 
tai nužengę”1 net '“mfilonu”. 
Pįaukąi dąjžyįi, ant veidų uždė
ta dažų, kaj^ bįjty gšlima nu
dažyti tvorą deši m ties metrų il
gio ir dviejų'pločio, bet spran-Jau praėjo dvi savaifi, bet 

niekas dar nepranešė pąsąubm 
ąpje tai, kur mes buvome 
jų IVĮetų dieną. Nors tai jąu 
gerokas' laikas, vienęk vię dar- 
negabu užmiršti tos sma.giQS 
ir linksmos dienos.'Mat, aš su 
savo šęima buvau pąkvieątas 
pietų pas ponus Karvelius^ Oįa 
jau reikia pasakyti, kad p. 
Jonas Karvelis yra ląbąi gabus 
biznierius.

Man ir mano šeimai pirmą 
kartą teko dalyvauti musų pa
rinktų biznierių būryj. Ąš tu
riu prisipažinti, kad iki šiol ne
žinojau, jog musų kolonijoj yrą 
tokių malonių ir draugingų fe- 
nierių.

Sugrįžęs iš darbo (aš dirbu 
naktimis), norėjau , pasilsėti- 
Bet neturėjau progos. Vos tik 
spėjau apsiprausti, kaip įėjo p. 
K. Vaišnorą. Qirdi>
“nęredi”? Skubėkite, juk jau 
po pirmos, o pirmą 
prasideda pietus.

Pasiskubinome ir nuvykome. 
Mus pasitiko ponai Karveliai. 
Einame į vidų. Svečių jau/pilną, 
ir vis dar prįbuna naujų. < Už 
valandos atsisėdome' prie pui
kiai priruošto stalo, ant kurio 
buvo sukrauta visokių gardžių 
valgių ir pristatyta viliojančių 
gėrimų. . '

Po pietų pradėjome visokius 
žaislus ir linksminomės kaip 
kas mokėjome. Tarp susirin
kusių svečių buvo ponai Šlei
niai, Raškevičiai, Jokūbas Kar
velis su žmona, J. Bacevičiai, 
P. Baličiai, Bagdonai iš Chica- 
gos. Visi su šeimynomis. Bu
vo ir pavienių,—Kazys Vaišno
ra, J. Pivaronas ir P. Mikelio- 
nąs.

Visi mes lihksminorhes kartu 
tarp parinktos ]^i/blikos. 'Vi
siems buvo ^smilgų ir malęnu 
praleisti keletą valandų pas 
vaišingus šeimininkus. Padėko
ję 
lai

valandų

ninko o 
ty xtąi tikros mąirięi’lai. Kaip J

® či<m , sporiąųti; ir 
hesporUadamos t^k
plepančios košes, kad pačios 
r.-vožėjo ryžk Aut gulo pra
dėjo drabstyti tuos pačius įię- 
tuvius purvais ųęt įy visą tau
tą vądm.davo tamsiausia 
ly užtat, girdi, mes nenorim su 
lietuviais jr drau^utį. - ftęt 
mik W! •' 
apetitu, kad kartais su kokiu 
nors, seniu,l.vaikų tėvu. besima- 
kmėjąn.t pasibučiuodavo,, kad 
net bjauru jr pąjjųątųyki-

Neilgai jąm teko džiaugtis 
tokiais simpktijams. Apįe 
lių 20 dieną, 1930 mf joms at
vežė j,ų šyogeris iš x Amerikon 
po kavąlięrįų iy ąį>žemj.o, bot 
nuo lietuvių buvo' slepiama- 
•jaunikiai visus tormalumus #- 
likę grįžo atgal į Amerika 
dirbti dokumentus savo jau; 
nom^ pačjatėm? : gi M. tai yr^ 
jau moteryjs pasilikę Čion, vėl 
ięsko draugų tik ne svetimtau-

z: >,: j. ■ y ■ ' • * -■ '!;r

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

nc^^sumūštį dlvorąų re- 
ko^dą? ar sųgrįąuti ramią są- 
‘Žįųę kokiam noįr^ iąunųbliui. 
.Ęp£ nemanyk skaityloj-au, kad 
jos tik vienoj yra ir daugiau 

tokių aferistų veidmainių. 
Kaip man dabar teko nugirsti: 
1927 m. Winnipege kai kurie 
lietuviai iš tik ką atvykusių 
emigrantų pradėjo daryti sau 
biznį—t-vyrus niąteriališkai, mo- 
..tprii ųet išraudodavo.
O tadię toki Wiwiai ne- 
^\ėįę prąJoUti fct.ovi prie sup- 

įp jĮą$aą,_kąd Wto val- 
^ybą sušelptu^ Kartais pasitai
ko tokių vęįd^oysčių ir šei
mynoje, ir kaa ii tų išeina: 
tėvai Ve laiko A Kabus 
palikdami vąrgti niekuo nekal- 

: tvs kūdikius ir kas tuomet pri-

-

yti. /"'t1*****

įią j ivįę^ęsftę ateitį,- jęi nėra

Tąd gerbiąmw U gorbiamo- 
s^osį kur wWte to* 

iv šiaurius 
yjĮąUQWt kęlkitę į; vir- 

šų, kad visuomenė sužinotų ir 
W M® eičiau iš
musų tarpo išnyktų.-—N. S.
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JUS STRĖNŲ SKAUDĖJIMAS?
r , Galbūt tai įspėja inkstų 

pakrikimą 
iii.- ,

jus vargina nuolatinis strėnų 
skaudėjimas, pūslės įdegimas ir keli- 

jnasis naktį? Jei taip, tai susidomėkitl 
Pagelbėkit savo inkstams su Doan’t 
PiUt. •

Sėkmingos per daugiau kaip 50 
metų. Patariamos visame pasaulyje.

*• ■ Prądąvinėjąmos pardavėjų visur.

4 50,000 Vartotojų viešai pataria . Doan’s:
•------------------ 1------------------------------------------------------------------------ ------ ------------ --------------- -------------------------------------r.i ________ i_____________________ ,_j i ~r

J1. R. MORGAN. 3450 GILIAI# AVĖ.,-'DENVER. COLO.. s«ko : “Afi turė
jau nuolatinj luofiunią Btrčnoso ir vienu, kartu buvau paguldytas deftiinčiai die
nų. Inkstų filapimasifi buvo niažau ir dėrinantiu; a6 turėjau Hkaunmua už
pakalyje galvos ir jaučtauM vis^ laikų nusikamavę*. Doan’« Pilis pagelbėjo 
ipan jielį. kad aį. tikrąją rekomenduoju jaa”, f

Doan7s Pilis :^Z.
■ ■■■'III .......................— —! I   i............ ............

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik* pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

. . leidžiamą dvisavaitini spalvuotą Jumoro žurnalą

Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas,
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A.

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

60 et. Dabar iki metų galo Ūk 7 liįai.
Rašykite: .

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą

šeimininkams už vaišes, vė- 
vakare visi išsiskirstėme.

—Mes buvome,

Gullph, Ont
Nebūkime vęidmiaįuiai ir 

aferistai

Nesu aš koks autoritetas ar 
atsiųstasis iš dangaus, bet toks 
pat darbininkas, kaip ir tūks
tančiai čion atvykusių iš senojo 
krašto rankpelnių. Nemanykit, 
brangus-lietuviai ir lie.auvaitčs, 
kad aš jus noriu mokyti pąts 
būdamas bemokslis, bet tik po

kai kuriais lietuviais torojitię- 
čiais ir 'draugauja, bet tuos lie
tuvius nėra kuom kaltinti, nes 
jie nieko nežinojo, kad jos yra 
moterys: draugavo kaip s.u pa
nelėmis. Ir ką jos norėjo pa
daryti tuo ąferistiŠkąi veidmai-

taria daktarai ir milįoiiai moti
nų prirodė jį esant saugų ir ne- 
kenksmingą. Keli lašai gryųai 
augalų skanios Fletchėr’s Cąs- 
toria užmigdys j kelias minu
tes piktą, neramų * kūdikį ar 
,vąįką! O nuę dieglių, koriąti- 
pacijos, šalčių ir paįrimų rųe- 
kas negali lygintis Castoria. 
Chąs II. Fletcher parašas yra 
ženklas tikros. Castoria. Del 
saugumo šalinkis imitacijų.

SKAITO
PLATINA IR 

. REMIA

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvięąvaitinj laikrąštj. 
Kaina metams 2 dol., pusei metų Idol.

Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80- -

Saulės Spinduliai Minkština
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llfc»
palankūs jūsų gerklei

Ford plotoj; Compapy glfpor 
džio 17 d., 1930 metais, palais* 
dama savo darbininkus pasa
kė: “Visi darbininkai sugrįžkit 
prie savo darbų sausio 5 diępą 
1981 metais. Bet sausio 4 ’ d. 
visuose vietiniuose dienraščiuo
se buvo pranešto., kad tik, dalis 
darbininkų bus priimta, o luti 
turės da palaukti iki sausio 
12 dienos. ’-" * *

ki tevelia!” varde švento An- nešintą, sausio

Nerviškumas pra
nyksta - greitai, 

maloniai
Kai jus pradedą kankint’ 

rėmuo, gasai, ar nevirškinimą? 
tai paprastai tai būna k a i, U 
kad viduriuose yra perdaug 
rūgščių. Geriausias būdas —- 
greičiausias būdas — sustabdy
ti jūsų' nesmagumus yra ęų 
Phillips Milk of Magnesįą, 
šaukštas stikle vandens neutipą-t 
lizuoja daug didesnį kiekį rugu
čių viduriuose — ir atlieka ląį 
tuoj auš. Simptomai pranyktą 
į penkias minutes.

Jus niekad nevartosite šiurk|- 
či.ų metodų, kai jus pažinsite 
Phillips Milk oj Magnėsia. ;Ir 
jus niekad dnų^įau n’ępriąileipi-

čių viduriuose

sustabdę

šio. Jj daktarai pataria vartoti 
prieš rugštįš per virš- penkias 
dešimt metų. ' ž ’Vr-

Jūsų aptieka turi Phillips 
Milk of Magn.esia, didelėse 25 c 
ir 50c boriko^e. Pilni nurodymai 
platiems vartojimams yra kiek-

ryto ; ' 1 (Apgarsiriimįjs)

■' :<V\
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Kiekvienas žino, kad saules spin-
< • * '' • * ■ * y "

dudulįai nokina ir įpinkština dėl to naudoja
mas “SPRAGINIMO” procesai Ultra Vio
letinių spindulių pagalba. LŲCKY STRIKE— 
puikiausias cigaretąe, kokį jus kada nors 
rūkėte, pagamintas iš geriausių tabakų—- 
Derliaus Grietinė—DAR IR “SPRAGINTAS.”

” Kiekvienas žino, kad šiluma švarina, ir tokiu 
budu “SPRAGINIMAS”— tas ekstra, pąslap- 

L t*ngas procesas — pašalina kenksmingas ypa- 
| tybes, kurios -erzina gerklę ir yra koąųlio 
1 priežastis. .

Tt’s toasted"
i '*'

MWMwmflraaaą

. Jfisu gydytojaus patarimas yra: 
Būk lauke, atvirame ore kvė
puok. giliai •’ Jizi>|iai mankštinkis 
minstinančiuosc saulės spinduli
uose ir laikas nuo laiko patikrink 
savo kūno sveikatą.

O it|t. Th» 
American

T6l>A&o Co.,



Antraeilėms, saus. i«;
r, . __________ —    ..................... .liftu.>¥4i
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

pantUkč kišėniuj Šitir yra
Kitas įsikiša dėl visa ka puš- 

talietą į kėfaių kišenių. Įsikiš
damas maho,

Baimė ir laimė

daugiau prleštaravitbd, to db 
dėsnis darosi tas noras, bran
gesnis tas daiktas.

Taip ir. dedasi su “Naujie
nomis” vėlinusiais laikais. Kibk 
laiko atgal ‘Nemunas” protes
tavo prieš aprašymus apie autu

tai
bet. ... . - -z
lei-Į “laidės” kurias visai paprasti

Ar žinote, kas yra baime? — 
Aš žinau. Tai yra toks daik
tas, kurio negali nė pačiupinėti, 
nė kitam parodyt, tačiau kai ji 
apsėda, tai visas kinkas suėda.

Pavyzdžiams: žmogelis neša
si kišeniuj pantukę; pamatęs 
priešais ateinant policijorių, 
topteli ir kojos pačios ima ka
zokų šokti. Policijorius tokį 
pamatęs, jau iš tolo žino, kad

“Savas Pas Sava”
*4»

— sako biznieriai

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS, Sav. 

4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 50Į9 ’

mus

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

V. BAGDONAS 
EXPRESSING 

Mes perkrlustom pigiai 
3336 S. Halsted St. 

Tel. Yards 3408 
ir Calumet 3399

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

<■ pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

DALENO APTIEKA
Receptų

4193
Tek

išpildymas — musų 
specialybė

Archer Avė.

kad puštalietas 
apsaugos nuo bomų, bet kai bo- 
mas -savo puštalietą atkiša, 
žmogelis ne tik puštalietu, 
visomis kelnėmis nešinas 
džiasi bėgti.

Policijorius eina šautuvais ir 
lazdomis apsikabinėjęs, bet pa
matęs porų plėšikų žmogų be- 
pilavcjant, pamano—savi marš
kiniai arčiau kimo, ir pasisuka 
pagal kojų kurso j kita pusę, i 
žmogelis turi kokių kietų dai
ktų krautuvėlę. Jis savo .kos- 
tiumerius'išz kvapo jau pažįsta, 
bet tik įeik nepažįstamas, jo 
kojos jau ir šoka kazokų. Eini 
užsimąstęs gatve, tamsiame 
kampe kas nors paprašo ciga
rete; atkiši jam visų pakiuka 
ir pats paprašai, kad visą pa
imtų, o širdis lyg Ingersolo 
laikrodėlis pradeda krutėti.

Atsimufina į namus naujas 
burdingierius: gaspadorius žiu
ri skersomis, kad jo pačios ne- 
sukomunistintų, pati žiuri sker
somis, kad burdingierius ne
mirktelėtų, o burdingierius žiu
ri skersomis į abidvi puses. Vi
sa tai vadinasi baime.

Vienas perkasi šautuvų, kad 
nereikėtų bijotis, kitas perka 
šautuvą, kad baimę įvairius. 
Valdžia bijosi, kad jos nenu- 
verstų, o kai nuverčia, tai nu- 
verstusieji patys bijosi, kad 
juos nenuverstų. Mussolini bi
josi Italijos piliečio, o Italijos 
piliečiai bijosi Mussolini. Bolše
vikai baido socialistus ir patys 
jų bijosi. Kas kitą varo į bai
mę, tas pats jau senai bijosi. .

Bet ir toks daikta^, kaip 
baimė kaikam atneša laimę. 
Jei žmones nebijotų “keplos”, 
visos kunigų ir davatkų armi
jos turėtų į dirbtuvę eiti. Jei 
piliečių niekas nebaugintų ka
rais, visos armijos grįžtų dar
bo dirbti ir štabų generolai lik
tų be riebių algų. Jei nebūtų 
baimės, nereikėtų tiek dyka
duonių užlaikyti. Visi ko nors 
bijosi, aš ir bijausi

žmones kada nors buvo l)aėmę. 
O dar kaip apie grybavimą pa
rašydavo, 2£ai “Nemuną” tik
rai pykdino.

“A-ha!” sužiuro ‘ raidžių”ra
šytojai, ir griebėsi už paiše'.ių, 

| nes‘čia konkurentas, priešas, ir 
mėgino, visus ‘ Naujienas”., piy 
pi.'dyti su autais 4r grybais. 
Bet “Naujienose”, kaip ir kiau
rame maiše, vis yra vietos, sun
ku pripildyti. .

Ramumas buvo užkariavęs 
ligi pareitos nedėlios kol “Pus- 
tapėdžiui” užkliuvo tie nelemti 
autai, suėjimai, ir savęs garsi
nimai. Jam kai kokia nors epi
demija —reklamos liga —tie 
smulkmeniški strąipsniai pasi
rodė. Vėl užlipo marketas spal- 
telėms “Naujienose.” 'Kelios 
dienos vėliau galima pasiskai
tyti apie kornus —vėl mažmo
žiai jų kritikų erzdimui.

Dar "kitiems patiktų, / kad 
“Naujienos” butų vien didelis 
edilorialas, arba vien apysakos, 
arba moksliški aprašymai. Kiti 
visuose šešiuose puslapiuose 
mėgtų vien žinias skaityti. Net 
ir randasi ekonomiškų žmonių, 
kuHe mėgtų visai “bc-raidinos” 
“Naujienas” apturėti, ’ nes z po- 
piera jiems labai dėl rašymo 
patinka.

Gudriai, redakcija palieka 
karštus be raidžių, ir dar randa 
vietos dėl editorialų, apysakų, 
komų, kritikų, ir grybų. x

—Merikonas^

kažin kas syę.tą|nę atsakė ir 
kontraktą kanceliavo. Vaikučiai 
turėjo skirstytis be pamokų.

Vakare turėjo įvykti Ijum- 
boldt Parko politiško klubo bar 
liūs, Crystal svetainėj. Balius 
buvo garsinamas, kad prasidės 
5 vai. vaki, bet kada žmonės 
susirinko jjrie, svetainės, dūHš 
rado uždarytas ir vėliaus suži
nota, kad svetainė parandavota 
tik nuo 8 vai. vakaro. Atidarius 
svetainę ir tik pradėjus links
mintis įsiveržė neprašyti svečiai, 
su žvaigždėmis ir suareštavo 
tris klubo narius, kurie negalėjo 
sugryšti be pirmadienio.

Kalbama, kad tokias “funos” 
iškrėtė vienas klubo narys. 
Kaip ištikrujų yra, pasistengsiu 
patirti.

jriu gavo naują mokytoją plę. 
Kvietkauskaitę iš Bridgeporto; 
reiškia “Aušrelė” jau stojo dar
ban. Visų narių, tėvų ir naujų 
privalumas dalyvauti LiyosybėS' 
svetainėj. > •

Bijos bomų,
s Pas mus visi bizniai, kaip 10 

vai. vakaro, užrakinti iš vidaus, 
tik pasibeldžius ir gaspadoriui 
pamačius kostumerį įleidžiama. 
Bijoma “liold up”, kaip pasako
ja j kad paskutinč^auka jų buvo 
d. Jonas Anglickis.

,, , ■ .. ........n.. .......... ,,   ..............................į*t4.l'*.i|>lįll iri     , , ,, ,

vertelgos. Vertelgos ^minkštu- Į begalo ilga krautuvė. Ponas 
‘jį” geriiųų vis 'dar laikėsi, bet Julius Mickeviečius šovinini::ts 
pastaruoju laiku ir tie jau pra- namo ir “Aušros” man paaiški- 
dčjb atleidinėti savo “pagelbi,- no, kad pas jį randasi virš 110U 
ninkus”, kad net ir stambus skirtingų knygų, ir kitokį u čk- 

pagel- lykų, muzikos, paveikslų, ginta-

M
{'f?*

J T , j

ninkus”, 1 
vertelgos paleido savo “ 
bą”. »

Juozas

Bridgeportas
knygų. “Aušta”1400

Naujienų skyrius nnujrj v'etjj1

Girdėjęs.

Cicero, UL
“Gaisras” Ketverge

NorthSide

Klank! klank ujil! uji — 
štai lekia galvutrukčiais gais
rininkai su antikristo pečium, 
praūžė prašvilpė. O čia štai ant
ras su ilgomis kopėčiomis; su 
didžiausiu- bildesiu nutarškėjo. 
To dar neužtenka, ir trečias ve
žimas su “žarnomis”; net ir 
šunį atsivežė. O ant galo tai 
greitasis fordas, paskui visų 
kaip “skubizdalis” tin tin; tfu 
tin. Visi sulėkė ir. vaikai ir ma
mos; o papos irgi nepasiliko. 
Subėgo žiūrėti “gaisro”. Visi 
sulėkė prie p. Jono Labanausko 
namo ant 49 Aye. Sulėkė, suva
žiavo ir išsižiojo—. Ugnies ne
simato tik durnai iš kamino 
rūksta, tai viskas— gaisrininkai 
nusispiovę nuvažiavo “namo”. 
O žmonės besikalbėdami skirs
tėsi.

Norėjo pagaut moterį
Ketverge apie 9:30 vak. 

teris ėjo 49 Avė ir prie 15 
vės autu privažiavo vyra^ir pra
dėjo, vadinti moteriįtitan. Mo
teris atsisakė, tuomet jis arti
nosi prie moters,' bet laimei pa
sirodė kitas vyriškis; tuomet 
besiartinantis spruko autan ir 
intdumė.

’ Na, na , dar tokių paukščių 
pas njus nebuvo! Sužinojęs 
daugiau faktų pranešiu dau
giau. .

“Poor Business.”
Pas mus irgi dejuoja su blo

gais laikais paprasti žmonės ir

mo- 
gat-

GREIČIAUSIAS, LENGVIAU
SIAS BUDAS PAŠALINTI 

AITRUMĄ

rų; rašomos popiero?. ir lietu
višku saldainiu.

—Juozas.

moki: (liik'lę

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

bijosi, aš ir bijausi;—kad kas 
liežuvio galo nenupestų.

' —Pustapėdis.

Pereitą sekmadienį buvo 
laiminga diena North saidie- 
čianis. ' ' ■

Iš ryto turėjo įvykti vaikų 
draugijėlės pamokos Almiro Si- 
mons svetainėj, 1642 Honcock 
Street. Vaikučiams susirin- L • u * ■ •» • (
kus gavdj „pranešimą, kad

ne-
a » ».

Jaunimo draugijėle “Aušrelė”

Moterys" daugiau 
nebijo skausmų!

Konkurencija

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335* S. Halsted St. 
Tel. Yards 6894

Kas čia gero daikto nenori? 
O ko daugiau bendrapriešų, ko

JUSU PATOGUMUI

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

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

ENGLEW00D.? 5 8 4 0

Kuomet jos turi po ranka 
šituos puikius vaistus, nau
dojamus kuo Civilio Karo

Kada jus nepaisote tų pir
mųjų konstipacijos simptomų 
— prasto kvapo, padengto lie
žuvio, nerangumo, greitai nu
kenčia visa sistema. Jums 
skauda galvą, užeina kvaitu
liai, ėda aitrumas. -

Lengva yra pataisyti užsi
kimšusių vidurių veikimą I 
Paimkit Cascaret saldainių šį
vakar. Pamatykite kaip grei
tai — ir maloniai — viduriai 
lieka paakstinti. Ir visos rūg
stančios atmatos būna švelniai 
pašalintos iš sistemos. Regu- 
liaris ir pilnas vidurių veiki
mas lieka atsteigtas.

Cascarets yra padaryti iš 
tyros cascara, medžiagos, kuri 
kaip daktarai pripažysta, tik
rai sustiprina vidurių musku
lus. Visos apiiekos turi Cas- 
carets.?,,.,^ / . . . . .

(Apgarsinimas)

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius
• ir sviestą .

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389 •

aNAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

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

AND INSUI^NCE 

2839 W. 63rd St. 
Tel. Republic 8899

Marąuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pulhnan
WAITCHES B.:OS. CORP, 

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “cląssified” 
skelbimų ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovų.

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

P. Conrad
COMMERCIAL FOTOGRAFAS 

730 Wešt 62nd Street 
ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Kiekviena rtioteris, kuri turi 
savo vaistų šėputėj e bonką Pąin- 
Expellerio su .lųkaęo.vaisbaženk- 
liu, niekuomet'neprivalo bijoti by 
kokios rūšies skausmų, nežiuririf 
ar tai butų Reumatizmas, Neurai- 
is, Neuralgija,' Mėšlungis, Galvos 
Sk^udęjimas, įsįsėdantiš į kūną 
Peršalimas ar geliami ir sustingę 
nuškulai ir sąnariai.

• Pain-Expėlleris su Inkaro vais- 
aženkliu yra- tokis linimentaš, 
iriš naudojamas beveik kiekviė- 
,je pasaulio valstybėje nuo 1867 
etų. Tik patrinkite skaudamas 
mo dalis su pain-ExpėHeriu ir 
be jokias abejonės suteiks jums 

giai tokį uinų palengvinimą, ko- 
suteikė milionams dėkingų jo 

udotojų visame pasauly.
Labai efektyvės ir lygiai pag^L 
igos sudėtys greitai įsisunkia 
r odos, skylutes ir tuojaus pa 
•kę sukepimą kraujo suteikia 
lengvinimą ir atsteigia tinka 

kraujo cirkuliaciją •— ir be 
.k momentaliai skausmas iš- 
ksta.
Energingas, jaunas kūnas, Idiš 
s nuo vispkiii sustingimų, skau 
j imu ir gėlimų — tokis. žmogus 
isuomet gatavas prisidėti prie 
nksmęs ' žmonių grupės, prie 
tislų ir pasistpaginimų ir šitai 

jums , užtikrina ’už 35c. ar 70c. 
bonka Palh-Expe!leno su Inkaro 
vaisbaženkliu, kurią galitfc gadti 
nusipirkt bile vaistinėje. Ganes
nis vaistas, negu visi brangus bė 
'gydymai, pasauly.

Apgr.—-No. 87 
——-r—/-----—i—

——..... ■■■ ji ................. . ......... .

Vericose Gyslos 
Išgydomos

Tai- yra (čirškimo būdas. Jis yra 
be skausmo, saugus ir tikras. Jokio 
peilio nevartojama. Jums bus sma
gu pamatyti pastebėtiną būdą kaip 
šios didelės, negražios gyslos visiškai 
išnyksta, . kad niekad daugiau nebe- 
sugryšti. Sutinimai, skausmai, nuo
vargis ir atdaros žaizdos, kurios pa
eina nuo padidėjusių gyslų, išnyk
sta gyslas išgydžius. Palieka kojos 
lygios iš švelnios kaip kūdikio. Aš 
vartojau šį metodą nuolatos ir sėk
mingai virš dvylika metų.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

PASITARIMAI DYKAI/ ■ - • ■

Ruptura Išgydoma

Aš taipgi išgydau rupturą be pei
lio, skausmo, ar išlikimo iš darbo. 
Šimtai liudijmų nuo išgydytų, paten
kintų pacientų randasi raštinėje. Šios 
žemos kainos pasiliks per sausio mė
nesį. '

Dr.E.N.FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. PanędSly ir Ketverge

• i'

Kada Aušra-Lietuva “Nau
jienų” skyrius perėjo iš 3210 
South Halsted st. i 3653 So 
Halsted St., teko ir man nu
vykti aplankyti nauja vietą. 
Naujesne vieta ~man patink?, 
geriau — jaukesne ir didesne,

Dresiii Dezaininima 
a IR MADŲ DAILfe 

l ■'žsi’-ni'nuii, 1 
I'inol’.’l

4'' ’■ urs-ižius rublis.
u ra.; m-iidii Inu- pri- 

' y I ąjjjl r miY’h tai vietai j iriiinpi)
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Ot MASTER COLLEGE
4o*.. F. KusnfekH, Rrliicip. 

X. STATE ST.. kanip.m

Garsinkite? ‘N-nose’

Specialis Išpardavimas
Frontinių Setų

Musų kainos visados buvo ženiesnės kaip kur kitur, bet 
dabar tai stačiai už pusdykę galima pirkti geriausius 
seklvčiu setus, v v

”3 šmotų Jaccjuard Vclour setas $125 ver
tės, dabar už ...f....... ..... ............. ............. :......
3 šmotų Jacųuard Velour setas, $155 ver
tės, dabar už ...................................................
3 šmotų Moliair ir Maląuit setas, $159 ver
tės, dabar už ........... ........................................
3 šmotų Moliair ir šilko Prieše setas, 
$169 vertės, dabar už ..... ...............................
3 šmotų Moliair ir Maląuit setas, $175 ver
tės, dabar už ...................j.... ........ x.............
3 šmotų Moliair ir šilko Friezc setas, 
$190 vertės, dabar už................. .......... ........
3 šmotu Moliair ir šilko Frieze setas <\ ■ v

,$175 vertės, dabar už ...................... ...........
3 šmotų Mohair ir Frieze setas,
$255 vertes, dabar už ..................................
2 šmotų šilko Frieze setas, $275 ver
tės, dabar už .....*............................................

Nepraleiskite šių didelių nupiginimų.
džiąusį pasirinkimą musų Frontinių Setų dirbtuvėj. 
Mes patys esame išdirbėjai^ir mums nekainuoja daug 
padaryti, todėl mes galime pardavinėti už žemas olse- 
lio kainas. Jeigu nerastumėt patinkamo, mes padarysi
me ant orderio kokį tik pirkėjas pasirinks. Ateikite į 
musų dirbtuvę ir pamatykite musų siūlomus didelius 
bargenus ir musų didelį pasirinkimą vėliausios mados 
musų išdirbtų gražhj setųx ( žemesnių kainų jus nie
kur negausite už musu dirbtuvės kainas.

ARCHER FURNITURE
IŠDIRBĖJAI SEKLYČIŲ SETŲ. .

JOE KAZIKAITIS—KAZIK Savininkas
4140 Archer Avenue Tel. ’ Lafayette 9733

$55 
$69 
$89 
$99 

$125 
$115 
$135 
$155 
$149
Gaukite di-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Lobis Avė. 
CHICAGO. XLL.

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Paskolas duodam ir ant Imu morgičių 

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So, Westem Avenue 
Tel. Grovehill 1038 ’

STAR DUST ^Copyright Mkte.it Fetttne SenrtctY BYWESTPHAIi

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom j jūsų namus

3700 S. Spaulding Avė.
Tel. Lafayette 2584

Lietuvių Viešbutis
. W. NEFFAS, Sav.

2435 S. Leavitt St. 1

BORN 
IN SUNKY 

SPAIN,

W»' r

EAPLY LIFE
SPENT IN

LONDON

PLAYED AT THE 
DRURY LAME 
THEATRE POR

.SKJHT YtARS;

NEXT TWO 
YEARS, IN - 

~TWO LITTLE 
VAGA0ONDS 

ĄT PRINCE*?

OID BARRIE’s 
' UTTUE 

MINISTER* 
ĄNO MANY

■ OTHERS,.

CAME TO' 
NEW YORK 
APPEARED
WITH THE. į 
SHUBERTS I 

>i*T'i—ii. .

FIRST PICTURE 
-COMEOY BIT
, IN -
THE 

CHRIST1AN '•

ONCE MARRIED TO 
HOLMES HERBERT 

AMOHG HER PlCTuRES 
AREA-THREE LIVE 
GHOSTS - SE.V6N 
DAYS LEAVE- AND. 
COMKiON CLAY *-

Mkte.it


NAUJIENOS
Th» Lithuanian Daily New» 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halittd Strett 
Ttlephont Roouvtlt 8500

Editos P. GRIGAITIS

Subscription Rates: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago » 
per year in Chicago 

per copy

Entered as Second Class Matter 
March 71 b, 1914,at the Post 'Office 
of Chicago, 111, nnder the act of March 
3rd 1879.

$8.00
$7.00
$8.00

3c

Naujienos eina kasdien, ilskiriant »ek- 
madienins. Leidžia “Naujienų” Bendro
vė, 1739 So. Halsted Su, Chicago, III. 
Telefonas Roosevelt 8500.

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

Užsisakymo kaina t
Chicasoje — paltai

Metama
Pusei metų ----------- -- ----
Trims mineshms ....... 
Dviem mėnesiams ___ _
Vienam mėnesiui

. Chicagoj per ilneliotojust
Viena kopija ---------------------  3c
Savaitei ----------------------------------------- 18c
Mėnesiui --------------------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chkagoj,
v . P***™

Metams ------------------------------------ $7.00
» Pusei metų _______  3.50

Trims mėnesiams,----------------------- 1.75
Dviem mėnesiams _ _______...... 1.25
Vienam mėnesiui ________  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ______________ ______  $8.00
Pusei metų   4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

'Orderiu kartu su užsakymu.

* », ,W ■.!■■■■«■..

MOKSLININKAS LABDARYS

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.. .75
STALINAS ŠLUOJA ■'

“KOVOS” NR. 3

Iš Maskvos pranešama, kad 
tapo pašalintas iš savo urėdų 
“tovarišč” Gorbunov, Sovietų 
Sąjungos liaudies komisarų tą- 
rybos ir darbo bei apsaugos ta
rybos reikalų vedėjas.

* z
Liaudies komisarų tarybos 

(t. y. ministerių kabineto) rei
kalų vedėjo vieta yra ne ką 
menkesnė, kaip premjero.

✓

Aukščiaus paminėtus 
Gorbunovas turėjo per 
tų. Jisai buvo artiųias 
nis Lenino draugas.

Tik-ką atėjo iš Berlyno tre
čias numerys “Kovos”, kurią 
leidžia Lietuvos socialdemokra
tai užsienyje. Numeris pašvęs
tas daugiausia trečiai socialde
mokratų užsienio organizacijos 
konferencijai.

“Kovą” atskiromis kopijomis 
galima gąųti “Naujie^nosę”, Me
tinė “Kovos” ' prenumerata 
Amerikoje $2.00 (adresas: Bėr- 
lin SW 68, Schliessfaęh 80, 
Germany)./ /

“KENKĖJAI” sovietų pro 
FESINfiSE SĄJUNGOSE

urėdus 
13 me- 
asmeni-

Sąjungos 
Maskvos 
Partijos 
Kagano-

Parašė UNTULIS

Kodėl Prarastas Vilnius?
' . ■ , , I i " •
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Prof. Albert Einstein, kuris dabar gyvena Califor- 
hijoje, darydamas tam tikrus tyrinėjimus patikrinimui 
savo garsiosios “reliatyvumo teorijos”, yra ne tik gar
sus vyras, bet taip pat ir didelis beturčių užtarytojas. 
Jo noras padėti beturčiams padiktavo jam tas mintis 
apie kovą už pasaulio taiką, kurias jisai išreiškė new- 
yorkiečiams, ką tik pasiekęs Amerikos krantą. Nes dėl 
karo daugiausia nukenčia beturčiai.

v
Norėdamas padėti biedniems,' prof. Einšteinas su

manė originalų būdą rinkti aukas. Jisai naudoja šitam 
tikslui savo nepaprastą populerumą. Kadangi daugybė 
žmonių geidžia turėti jo rankos parašą, tai jisai ima 
už parašą po $3.00, o už fotografiją su parašu $5.00, ir 
tuos pinigus siunčia į Berlyną beturčiams sušelpti.

Nors Einšteinas yra žydas, bet jisai turi daugiau 
artimo meilės, negu dauguma krikščionių. Jeigu visi, 
kurie vadina save krikščionimis, stengtųsi tiek padėti 
biednesniems už save, kiek stengiasi tas didis moksli
ninkas, tai pasaulis šiandie išrodytų kitaip.

Bet dabartinėje visuomenės sistemoje artimo mei
lė, deja, netarpsta.

ATEITININKŲ AREŠTAI 
LIETUVOJE

KŪDIKIŠKAS PROTAVIMAS

Lietuvos klerikalai ’ėmė jau 
ir nelegalę literatūrą leisti. 
“Draugui” praneša, kad lap
kričio mėn. pabaigoje Lietuvo
je pasirodė nežinia kieno išleis
tas (mašinėle rašytas) atsi
šaukimas “Katalikiška Visuo
menė”, kuriuo katalikai ragi
nami vykdyti vyskupų laiško 
mint j, protestuodami prieš kle
rikalinių moksleivių organiza
cijų. uždarymą.

i ■ ’
Dėl tų proklamacijų pasiro

dymo buvę suareštuoti studen
tai ateitininkai: generalinis, at
eitininkų ' federacijos sekreto
rius J. Štaupas, ateitininkų 
moksleivių pirmininkas Doma
ševičius, Griškevičius, Bara
nauskas, Bauba ir Labokas. 
Dėl to paties dalyko kriminali
nė policija tardė kunigus Ran
kelę, St. Telksnį, P. šalčių ir J. 
Adomaitį ir k.

1 . ** — 
i Studentai Griškevičius ir Do
maševičius 
leisti,

Valdiška Sovietų 
telegrama paduoda iš 
cen tralinio Kęmunistų 
komiteto sekretoriaus 
vičio pareiškimą, kad “penkme
čio planą” vykinant Rusija su
silaukė “tam tikrų finansinių 
sunkumų”. "

“Tie sunkumai”, sako Ka- 
ganovič, “buvo sudaryti dau
giausia per kenkėjų kaltę 
kooperatyvuose ir maisto par 
rupinimo įstaigose. Jie dirb
tinai iššaukė prekių susigrū
dimą kai kuriose
pinigų apyvartos sustojimą. 
Bet kooperatyvus 

mūnistai. Vadinasi, 
nių imperialistai1

vietose ir

veda ko
ne “užsie- 
bet patys

valdančios partijos nariai ken-
kia sovietų ekonominei politi
kai. z

Skaitytojų Balsai
SLA. nariams pa 

galvoti

buvo iš arešto pa- 
bet štaupas, Baranaus

kas, Bauba ir Labokas išvaryti 
į sunkiųjų darbų kalėjimą Kau
ne. Be to, buvo padaryta visa 
eilė kratų klerikalų moksleivių 
įstaigose ir p'j ’̂Mskfcus asme
nis. * >

Visa kunigija subruzdo tą 
klerikalinę moksleiviją ginti: 

“Kunigija nesilauja aiškin
ti Vyskupų Laiško minčių 
sakyklose, organizacijose įr 
asmeniškuose su žmonėmis 
pasikalbėjimuose. Sakyklose 
ir paskaitose atremiami ne
pamatuoti ir neteisingi L. 
Tautininkų Sekretorijato ‘pro- 
kliamacijos’ ‘Ko jie nori, 
‘argumentai’. Katalikai šių 
proldiąmacijų ’ neskaito ir 

’ .jas gavę, moka tinkajnai 
‘sunaudoti’ (tai kam tuomet 
dar jas kritikuoti bažnyčio

je ir paskaitose? — “N-flų” 
Red.). Visur drąsiai atsako- 

z ma: ‘ko mes norime, norime, 
kad katalikų moksleivių atei
tininkų' organizacijai butų 
grąžintos teisės laisvai veik
ti Dievo garbei ir tėvynės 
gerovei...’ Po pamokslų dau" 
gelyje vietų meldžiamasi 
Bažnyčios intencija: kad ka
talikų reikalų persekiotojai 
liautųsi valę Bažnyčiai ir 
tautai pragaištingą 'darbą,.. 
Už ateitininkiją laikomos šv. 
Mišios.” ,

Bet kaių tuomet yra su tais 
“rašto švento” žodžiais, kad 
“visokia valdžia yra Dievo pa
statyta”? •

Prieš 25 metuš tuos žodžius 
kartojo Seinų pralotas Antanar 
vičiųs, liepdamas žmonėms ne
sipriešinti. Rusijos capo: yąldžiąi. 
Jeigu caro vaįdžip- buvę “Die
vo pąstatytą’i,' tai kodęl nėr A 

.“Dievo -pastatyta” Smetonos 
Vaįd^ąt? į

neį Readingo (Pa.), miesto adminisįramjai už tąį> kad. O. jeigu ji yrą* ne Di.eyp, O 
' * «š^pįio ^ąą^tytą, tai; kąij) ga

lėjo jai tarnauti. Lietuvos krik
ščionys ir kaip galėjo ją lai- 
jniįnji arkivyskupas+metropdU- 
,taš Skvireckas?

z r > i 4 rCjii.yra mas nęrs tyogo
numanyt, kokį, “dvasinį p.ęng/ ąaima- ko^pnistų spau^ pu Lietuvos kunigijai arty B’
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Vienam bolševikų laikraštyje šitaip “kritikuojama” 
MacDonaldo valdžia Didžiojoje Britanijoje: -

“Kada socialistai pradėjo šalį valdyti, tai be
darbių skaičius ne tik nesumažėjo, bet žymiai pa
didėjo. Pirmiaus Anglijoj bedarbių buvo skaitoma 
apie du milionu, o dabar jau persirito per tris (?— 
“N.,r Red.) milionus. Socialistinė valdžia padidino 
bedarbių armiją daugiau, negu visu milionu.”
Čia matome, kad tas bolševikiškas rašytojas pro

tauja lygiai taip, kaip tie politiškai nesubrendę žmonės, 
kurie įsivaizduoja, jogei valdžia “duoda” gerovę arba 
pramonės krizį ir nedarbą.

Amerikoje tokie žmonės pirmiaus buvo tvirtai įsi
tikinę, kad dėl “prosperity” būtinai reikią balsuoti už 
republikonų partijos kandidatus, ir jie balsuodavo už 
Poolidge’ą, o paskui už Hooverį.

Šiandie, kada, nežiūrint Hooverio prižadėto gerbū
vio, Jungtinės Valstijos'turi skaudžią • biznio depresiją 
ir penketą, ar daugiau milionu bedarbių, tai tie žmo
nės nežino nė ką manyti. Vieni pyksta, kam Hooveris 
“neišpildė savo žodžio”, ir todėl mano, kad ateinantį, 
kartą jau reikėsią balsuoti už ką nors kitą; kiti jau 
net tiek įsikarščiavo, kad atiduoda savo balsus už de
mokratus, tikėdamiesi, kad šie busią “teisingesni”. Pa
galiau, treti ima galvoti, ar nėra čia kokių gilesnių pra
monės krizio priežasčių, negu tos arba kitos valdžios 
nesilaikymas savo prižadų.

Aukščiaus paminėtas bolševikų rašytojas dar, kaip 
matome, visiškai vadovaujasi Coolidge’o balsuotojų 
protu. Nesvarbu, kad jisai, kaipo bolševikas, republi
konų partiją keikia. Jisai juos keikia, bet principe ji
sai nuo jų nesiskiria, nes jisai šventai tiki, kad valdžia 
gali nedarbą pašalinti, o jeigu ji to nepadaro, tai: ji 
negera. '

Anglijos socialistinė valdžia, girdi, “padidino be
darbių armiją”! ’ •

Bet ko čia stebėtis? Komunistų, rašytojai kartais, 
prieina ir prie to, kad už nedarbą, žęmas fibrikų darr 
bininkų algas ir panašius dalykus, apkaltiną net miesto 
administraciją! Apie metai laiko atgal, pav. vienas mur 
sų “revoliucionierių” laikraštis vanojo kailį socialisti-

dirbtuvėse Readingo mieste, darbininkai nepakapkaipai 
uždirbą!

Šio straipsnio pradžioje paduotoji ęijtatą yra, plin
ta iš švenčioipškio-Paukšeio straipsnio. Tas asmuo per 
keletą metu buvo “Laisvės” redaktorius. Iš to ‘ galima
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clos skaitytojai.

z Skaitydami SLA Pastoviųjų 
Komisijų protokolą, ketvirtos 
sesijos pabaigoje mes randame 
anglų kalbą rašytą rezoliuciją, 
kuri minėtų: komisijų suvažia
vime buvo .priimta, kaip galu
tinomis rekomendacijomis Pil
domąją! Tarybai. Reikale šios 
rezoliucijos protokole pasakyta 
taip: “Ketvirtas posėdis ir kar
tu SLA Pašto,viųjų Komisijų 
suvažiavimai šios rezoliucijos 
priėmimu baigėsi.”
' Čia nėra pasakyta koks skai
čius. suvažiavimo’ dalyvių už 
rezoliuciją* balsavo, kiek balsų 
buvo paduota prieš rezoliucijos 
priėmimą ir.kiek nuo balsavi
mo susilaikė. Jeigu rezoliucija 
buvo priimta, o ne atmesta, 
tai kiekvieriam yra aišku, kact 
už rezoliuciją turėjo balsuoti, 
didžiuma ' suvažiavimo dalyvių. 
Protokolas nieko nesako, ar 
pirm 'rezoliucijos priėmimo bu? 
vo kokių nors g'inčų bei patai? 
symų. Bet yra aišku, kad ko
misijų suvažiavimas rezoliuci
joje jokių pataisymų bei pąr 
keitimų nepadarė. Jeigu kokie, 
nors pataisymai ar pakeitimąįi 
butų buvę padaryti, tai protof 
kole butų užrašyta.

Akyvaizdoje Čionai suminėtų,: 
faktų SLA Pastoviųjų Komi
sijų 7 susirinkimo sekretorių^ 
S. E. Vitaitis, po protokolo dfr 
da šitokią pastabą :

“Kadangi delei laiko stokos 
nebuvo galimybes SLA Pasto
viųjų Komisijų susirinkime 
perskaityti paskutinio posėdžio 
'protokolas, tad prisėjo išsiun
tinėti visiems susirinkimo da
lyviams paskutinio posėdžio ta
rimus užgirti; Be kitų techni
nio pobūdžio pastabų, kai ku
rie susirinkimo■ dalyviai padar 
ro pastabas, principą^ įę £|yąr- 
biausiu šio,; Komijdjų« guslriųki* 
jmp nut^riipu, būtent dęl priim
tos rezoliucijos, kuri yra gulu, 
tinomiš rekomendacijomisPIK 
doipajaį Tarybai:.?

Eįekyięųam i skaitytį*jųi čia 
kjeųįtaT.j ifąkt^^įp g$J 
^misijų y sųšMnmnap; 
j^ažln^'hąrt^, 'kulbei apie 
gątaisymus bei pakeitimus re- 
zojiucijojle, kuį?i susirinkime bų- 

M> įš■ in pri
imta? Kaip galėjo repoįįųcijos 
turinys pasikeisti po t$. I kųp- 
met‘ konSisijbij/’iššiskii’stė? Jįjį
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(Tęsinys)
Pop. Aleksandras VI 1501 m. 3. IX Culėje 

rašo:
“šventųjų relikvijų^ kuHų sięlas neabejoja

me danguje su Kristum karaliaujant; mes vi
suotinieji ir Vienatinieji krikščionys su meile 
ant žemės garbiname, idant dievo prietelių įgy- 
tume užtarymą; ko mes savaisiais nuopelnais 
neįstengiame, kad jų užstojaipi nupelnytume. 
Palenkti būdami ilgais meldimais mylimo sū
naus, Aleksandro, Lietuvos Didžiojo Kunigaikš
čio, suteikėm leidimą mylimam sunui Vilniaus 
klebonui išprašyti ir priimti šias relikvijas, siun
čiamas pačiam Kunigaikščiui Aleksandrui: šy. 
Kryžiaus pavidalo, ėdžių ir stalo viešpaties mu
sų J. Kristaus, rankų šv. Apaštolų Petro ir Bal
tramiejaus, relikvijų 10,000 kankintinių, šv. Se- 
bestiono pečiomenties, šv. Nekaltųjų rankstai- 
bių, rankų šv> Kozmo ir Damiono kankintinių, 
gyslų jų ir smagenų (nervus), šv. Aleksandro 
kankintinio “pečiomenčių, šv. Praksedos galvos, 
šy. Pudencijos rankstaibio, Šv. panos Kandidos 
galvos, šv. Petro ir Jacinto rankstaibių, rankų 
šv. Martynos Katryrios, Margaritos, Barboros, 
Kristinos, Agotos, Teodoros, Luęijps ir Marijos 
Magdalenos laimingos atgailininkės, ,šv. Stepo
no, pirmojo kankintinio, Kristoforo, Mikalojaus, 
šv. Kalvarijos žemės aplink viešpaties Kryžių 
šv. Elenos surinktos, šv. Jeronimo jupų, rūbų 
šv. Tamošiaus krauju aptaškytų, šv. Fabijono 
rankstaibių, šv. Antero kaklakaulio, šy. Kaliks
to popiežiaus, šv. Stępono pop. rankstaibių ir 
kitas dalis arba relikvijas priims iš' tam tikrų 
Rymo miesto bažnyčių,, idant jos Aleksandrui 
kunigaikščiui įteiktos ir pįgal jo paskirstymo 
kaikuriose bažnyčiose dievobaimingai patalpin
tos butų. Idant Kristui ištikimieji .traukiami bu
tų pamaldžiai* tų relikvijų garbinti, iš ko savo 
sielų išganymą, dievo padedami gauti galėtų, 
mes pasikliaudami visagalio dievo gailestingumu 
ir šv. apašt. Petro ir Povilo dievop reikšme, gaL 
lestingai atleidžiame visiems ir kiekvienam abe
jų lyčių krikščionims, dalyvausiantiems relikvi
jų išstatyme) išpažintį ir atgailą atliksiantiems, 
10 metų uždėtos jiems bausmės ir tiek pat 
kvadragenų.” / ,

Bet popiežių malonės (relikvijos ir indųįr 
gencijos) neišgelbėjo Lietuvos prapuolančius. 
“Kadangi niekur mums pulti nebėra, vien prie 
Dievo ir Karaliaus—musų teįsių gynėjo—peętąt 
štai stovime, kaįp. ištikimt ir klusnus valdiniąi, 
mąldaųdamį Majpningo Karaliaus,: kad. Uniją su*, 
nelaisve ir gęda- mums ir ąteina$Hoins. kartoms 
nebųtų padaryta”—sąko Kątkevičiup 'lietuvių va
das Liublino. Sęinje 1569^ m.

Kai Zigmuptas: karalius, paskutinis iš Jo
gailos padermės, po 7 mėnesių tarimosi perlaužė 
lietuvių opoziciją- ir pąlaidojo Lietuvos nepri
klausomybę, tai baigdamas seimo posėdžius ta
rė: “Visi: reikalai,, žmonėms naudingi; nuo Die
vo pareina, Kuriam^ tik-esame dėkingi, kąd 
mums leido Unijos reikalą baigti”. Taip pas
kutinis Jogąįlajčių.' išpilu priesaiką (vos 2 me^ 
tu pirmiau duotą) ir Lietuvos Statuto pažadė
jimą—“padidinti Ųidžiąjį Lietuvos Kunigaikš
tiją. ir grąžinti bąs jąii apimta” — jis atidavė 
trečdalį; kuiįięąil^typ& bmių Lenkajns. Vysku
pų buvę gapu. kaip. visuomet; toms laužomoms 
priesaikomis išrištu 'ip ų^įjpmis sufištį. “Lietu
vos vyskupą! ir pBlbtĮUi didi buvo steigė
jupraplatinimo tikėjimo švento, bet šiokie to
kie atėjūnai; <ųgiąps. nįęfco nežiną neišmaną, 
kaip: tiktai vienus įstatymus krikščionių tįky- 
boąį- t04H! ųegąila jiems buvo Liętųyąs prąpuo- 
iąnoios : nešąli Uądi lįęnto vyskupai savo tautos 
jąbpi vąskgį Iliątąivos pralotai vėpąo-
<dįimi; I^ikantas, nunędąipas tą
rustm gadynę. [

■ Ilgainiui jau. nebe vien Lietuvos vyskupai, 
hetl ip syętimšaliąl itąląi iįga kištis į valstybės 
^ikalM padėbąml mums dangų pelnyti: yra 
itiaįi Rymo- popįęŽiąus atetovąi, vądiųamięji nun
cijai, be kurių sutikimo valdžią nė žĮųjf^nip ne
daro (Seįrpąs klūpodamas gauna p-alai' 
minimą!). Tie popiežiaus ątstoyai^ daugiausia 
sukursto kitatikių persekiojimus, bardina. ir rie- 
dina Lietuvos piliečius dėl tikybų skirtumę ir 
silpnina’-tųp bu4li' vajątybę; T^vo
Povilo IV įsakytas davinėjau Lenkų- karaliui pa
tarimus, labai jo prašydamas, kad palieptų "nužu
dyti 8 ar TO' gąiyų; pirminiu, poųų* nepaliaujan- 
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jis atidavė

*>

ketVįU,to posėdžio protokoląs bu- 
yop ąiii^inęjamąs snvą^įp^o 
dalyviams ne tąpi; kad jie ’jąu 
priimtas- rezoliucija^ tąsytų? 
bet ar tąįp su
rašyti jip W°

V .

atėjo. Kaina^centajįj
''V'.-rr '-Y j" ’"rT"1'

“Kp¥Ą”, Lietuvos sočiai 
dęmmtratių užsieny/ 
tis. Galima Sįjauiti “Naiijjc. 
nos<|'. .
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čių platinti Liuterio tikybos, nes tai buvo vie- 
nintėlis, tikras būdas nuvalyti- šitą karalystę 
nuo eretikų. Neužsiginu tokius patarimus da
vinėjęs... Tokios svarbos dalykas buvo visur 
išskalbtas, norą turėjo pasilikti giliai paslėptas, 
kad nedidintų Kristaus vietininko neapykantos. 
Prašau todėl pamanyti, ar begalį#* būti ramus, 
ar ne teisingai noriu išsinėšinti 
čiau.
jei ilgiau besipainiosiu jų akivaizdoj ? 
kiu nieko kitę, kaip vien keikalų, šmeižto, o ra
sit ir ko piktesnio; bet tatai man rupi labiau, 
kad platins ne vien Lenkijoj, bet ir Vokietijoj 
žinias apie Jo Šventybės užmanymus, štai 
žiūrėkit, skelbaus, kokie yra popiežiaus patari
mai—kapoti ir deginti liepia. Jau tariuos gir
dįs iš visų pusiu pakilusį prieš mus klegesį”— 
rašo 1555 m. Vernos vyskupas nuncijus Lipo- 
mano (Tridento susirinkimo pirmininkas), prar 
šydamas kardinolo Karafos pasiųsti jį kitur 
šnipinėti didesnei Dievo garbei. Kitas nuncijus 
Viskonti skelbė: “Jei dėl tikybų laisvės kraštas 
ir visokeriopos sulauktų naudos, nejaugi' nyks
tamą naudą pasirinktUmėt vietoje amžino gy
venimo nupelnymo?”

* Ko benorėti iš nuncijų doros, kad patys 
“popiežiai imliojo kartais paprakus”, sako Dau
kantas, o vėl Kryžiuočių Ordino pasiuntinys ap
rašo, kaip Ryme duodami kyšiai:

“Tėvas šventasis Martynas V gauna iš Or
dino kasmet 400 dukatų, bet jis tuo možėjasi, 
gaudamas visa iškarto per Kalėdas; jei davinėti 
į 3—4 dalis padalijus, jis možėtųsi dar labiau... 
Man tenka dažnai, eiti pas jį tuščiom rankom; 
suprantama, kad jis maloniau klauso tų, kurie 
ką nors atneša, Jei norite, .kad Kryžiuočiai tu- j 
Tetų zTėvo Šy. malonę, jus turite paskirti jam 
tyasmet daugiau pinigų, kad-vykdamas pas Tėvą 
šv. galėčio kas kartą ką nunešti”. 1430 m. Or
dinas dovanojo popiežiui 12 auksinių apaštolų, 
-kurių kaina buvus 52 tuk. dukatų. “Turėjau 
puikų baltą eržilą, tokios lytįes, kad lygaus ne
buvo visuosę popiežiaus rūmuose. Tėvas šv. 
prašė paskolai: mat; jam pritrukę baltų žirgų 
iodinėti, atsiųskit man kitą žirgą, tik ne balto 
plauko”. “Atsiųskit pinigų, nes popiežiaus rū
muose'su paskutiniu pinigu baigiasi bičiulystė”. J 
Kardinolai ima ir daiktais. “Aš turiu dar 4 I 
kailius, 6 zamšines kelnes ir 18 porų pirštinių; Į 
bet viso to kardinolams negana; aš nesu gavęs Į 
labai čia mėgstamų kailių”—vis tai rašo Kry- 
įžiūočių atstovas prie Apaštolų sosto.
IV., Kunigų fanatizmo politika,—-silpnina valstybę

Kunigai neįvesdino baudžiavos, tik ją ba
jorams, pašventino. Bet fanatizmą—kitatikių 
neapykantą—gavę iš Rymo jie skiepijo, augino 
brandino ir karčių vaisių savo apakimo 19 am
žiuje sulaukę: LietuviųJfenkų tauta, carų be- 
draskomaj '^siuntė vienų kunigų p^r 500 į Si- 
berijos ledynus;, dar 1881 m. jų gyvų čia butą 
269, o kiek nukankintų žuvo (vienas miręs 5 
tūkstančius lazdų, kirstas bevelkamas per karei
vių eiles!...). , 
p Už protėvių, klaidus sunai atkentėjo.

Ir šiuo atveju pątriotąį. turėjo girtiną no
rą— tautą> gapngą padaryti. Toji valstybė tesan
ti tvirta, kurios visi piliečiai to pat trokšta, tą 
pat myli ir neapkenčia. 'Kunigai, berods, dar 
Rymo popiežiaus liepiami—troško visus katali
kais padarytį: O reikia neužmiršti, jog 49 Len
kijos' Lietuvos gyventojai iŠ 100 buvo nekatali- 
kai (stačiatikiai, liųteriai reformatai, žydai), 
kurie turėjo' savų vadovų j dangų—popų, pas
torių. Iš 73 Liętuvos seimo senatorių buvo 38 kal- 
vynąų Ir susirėmė neklaidingi tikybų fanatikai, 
Ęymo ir Maskvos kurstomi, o kai rados dai 
Liuterio sekėjų (apie 70 įvairio plauko sektų), 
tai dangų bęštųrmuodami, savo tarpe per 22C 
inetų: kruvinai bekovodami, jie visgi laimėjo šj 
■tą: sustabdę tautų pažangą įr įstūmė Lietuvž 
125 metams; į Rusijos kalėjimą,

Dar prieš Liublino Uniją karaliaus Zigman 
to Augusto 1563* m. privilūjus teikia Lietuvo; 
politines teises visiems krikščionims (nieks nuc 
vietų nebus šalinamas dėl tikybų skirtumo, je 
tik krikščionis), bet šis privilejus taikomas bu 
vq tik stačiatikiams, ne reformatams. Taip ei 
giąsi katalikai su disidentais (nekatalikais) pe 
visą ląiką: skaudžių įstatymų v neleisdami, už 
gauna disidentus' labai skaudžiai, įstatymus ap 
eid&mi, Kąęhngi kiekvienas magnatas savo žc 
jpęj yra, lygus karalius, tai ir disidentų būti 
jąbąL įvairi: Lucko vyskupas draudžia kąlvj 
Aams skambinti, nes jų. varpai didesni buvę bc 
katalikų. Vilniaus vysk. Radvilas 1581 m. drai 
džia disidentų luįdojautoms procesijoms eiti Š1 
Jono gatve, nes Čia vyskupo rūmai, žemaiči 
ftiinigai Varniuose nutaria 1752 m., kad kalvy n 
ir Jiuterių kunigų dėvimos jupos butų, trumpėj 
nės už katalikiškas jupas, kad prieš Velyks 
3 dienas neskambintų varpais. Mat, j ūpų ilgi 
inąs ir varpų‘skambumas irgi padedavęs dąng 
nupelnyti...

Lietuvos reformatai didžiuojasi, kad jų ki 
ųigai (Karaliaučiau^ įklębpųąi Mažvydas, Bre 
kūnas, Vilentas) pirmieji ėmę leisti lietuviški 
knygas; bet katekizmais, bibelėmis ir giesm 
nais jų išleistais negalima užmaršiųti to fakl 
kad Liuterio- ir Kalvyno kunigai suvokietino < 
dėsnius Lietuvos plotus (nuo Klaipėdos lig. K 
raliaučiauš), negu sulenkino katalikų kunigai.

(Bus daugiau)

čia kuogrei- 
Ką padarys su manim (feonai eretikai), 

Nesiti-

v
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Bedarbiu Šelpimo Reikalai
. • • , ' . "i',!*. f [ ■ i • • •> > 1 .

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

Ofiso adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY 
3224 South Halsted Streėt 

Tel. Victory 1657 
Ofisas atdaras' 

Panedėliais, Seredomis ir 
Pėtnyčiomis

Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 
tiktai

Antras vakaras irgi 
pasekmingas ,

B.^Ražavičius ........
M. Gedrikas ...........
L. Abraravičius .......
E. šlekienė ......
M. Kirdekis....... ......
K. Skrebienė ..... .....
E. Ronelienė .........
J. Gailunas ...............
A. Vilkienė'...........  ....
Alekendravičienė ....
A. Valenchunienė ....
J. t Jesunas ...............
J. Pažaras ....... .......
J. Pocius ...................
T. $aviskis ........... .
Volterięnė ...............
Aleliunienė ........ ......
O. Mažeikienė .......
O. Patkamanienė ....

1.00
1.00
1.00
1:00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

•1.00 •
1.00
1.00

.50

.50

.50

.25

.25
Malonu pranešti, kad Bedar

bių šelpimo Komiteto sureng
tas antras vakaras sausio 10, 
1931, Mildos svetainėj, irgi bu
vo pasekmingas. Jau iki šiol 
turime gryno pelno iš to vaka
ro $73.50 (nors dar nevisi ti- 
kietai grąžanti, kurie buvo pa
imti pardavimui).

Didelis ačiū priguli publikai 
už skaitlingą atsilankymų. Ki
ti, išeidami dėkavojo už suren
gimų tokio gražaus vakaro.^ 
Taipgi ačiū p. Šatkauskui, sa
vininkui Mildos svetainės ir p. 
Miliui už parodymų gražių pa
veikslų i$ Lietuvos.

Mes tais pinigais galėsime 
sušelpti daug vargo prispaus
tų šeimynų.

Kitų mėnesį mes planuojame 
surengti linksmų vakarienę. 
Apie tai bus plačiau garsinama 
“Naujienose”. Sekite “Naujie
nas” ir tėmykit mųsų prane
šimus.

Bedarbių šelpimo Komiteto 
Pirmininkas,

1 — Antanas žymontas.

Viso $40.00 _
Širdingai dėkoja A. Kabelis 

aukotojams. Adresas: 102 ir In
diana Avė., 'Ęoseland, Ilk

Pranešimas aukau 
tojams

Visi geri žmonės, kurie au
kauja bedarbį pagalbai pini
gais, maistu, rūbais, gali per
duoti į Bedarbiu šelpimo ko
miteto ofisą, 3224 South Hal
sted Street, KASDIEN NUO 
RYTO LIGI VĖLAM VAKA
RUI.

Bolševikų Kalen
dorius

“Vilniečiai” mėgsta ne tik 
save kritikuoti”, bet ir kitus. 
Kaikada jie negalėjo nurimti 
dėl to, kad “Naujienų” kalen
doriuj buvo pasitaikiusi klaida; 
“Vilnis” per porų savaičių ne
galėjo susičiaupti. Tai buvo 
prieš porų metų.

“Pasisavekritikavę” musų bol
ševikai vėl giriasi esu “neklai
dingi”. Tegul jie butų 'net už 
patį Rymo popiežių “neklaidįin-- 
gesni”, tačiau ,kąda jie patys 
parašo/kad Vienos miestų val
do komunistai ir komunistų po
licija areštuoja bolševikus, kal
tindama juos dėl bolševikiško 
veikimo., neprošalį bus jiems ir 
kitų “neklaidingumų” parodyti.

Paimkim pavyzdžiui “Vil
nies” kalendorių 1931 metams- 
Tame kalendoriuj devynios ga
lybės klaidų. Nėra jokių šven
čių pažymėta. Nieko, kad baž
nytinių švenčių nėra, nes bol
ševikai yra tokie Ipat davatkos 
kaip ir Krušo bobinčiaus bur- 
dingierkos, bet kad ir ameri
koniškų švenčių, Išskyrus Nau
jus Metus, nėra, tųi kam jį dar 
kalendorių vadinti? Nėra nė 
Kapų dienos gegu'žės 30 d.; nė 
Darbo dienos, nė 4 liepos die
nos, nė padekavoųėč dienos, nė

- žiemos švenčių — Kalėdų. Taip
j beprotnamį. Ten jiems tinka- n®ra> *r darbininkų šveptės 

‘ gegužės 1 d., .nė spalio 12 d.,
Mes dar Bedarbių šelpimo kurių visi Illinois valstijos an- 

- gliųkasiai švenčia kaip “Ver- 
me kiek išgalėsime tas nelai- dunc Day , kurių 18- metų at-

Gavome grasinanti

" 1 ."'Ą .
Subųfoj, sausio 10, 

(ant to laiško pašto ženklas 
sausio 9, 1931). Laiškas rašy
tas vBedarb Kometetas”. Sa
ko, kad mes uždarylumėm sa
vo ofisų, o jei ne, tai ketina 
mums prisiųsti “pain apel”.

Apie tų “pain apel” štai kaip 
jis ra$o; “Ne Manikete Kad 
jums iš eis ant gero isidekete 
šitas žodžas mes idesi jums i 
kešene pain apel iš Babbardus 
jusu tas forrnitas storas”...

Keikia manyti, kąd tų laiškų 
rašė girtas arba pakvaišęs žmo
gelis. Matomai, tas laiško ra
šytojas yra didelis fanatikas ir 
nemokša. Jis pats nežino kų 
daro. Gailų mums tokių žmo
nių. Kitoj vietoj šio savo laiš
ko jis mini, kad jų yra net 10 
tokių. Ir jeigu jų yra dešim
tis ir tik tokį vadų teturi, tai 
jų visų tiesiausias kelias —

miausia vieta.

1930,

gegužės 1 d., .nė spalio 12 d.

Komiteto neuždarysime, šelpsi- gliųkasiai švenčia kaip “Ver-

mingas šeimynas ir mažus kū
dikius, kol jų« tėvai gaus kui 
užsidirbti rendai, kurui ir mai
stui.

Prašome gerų žmonių padė
ti mums dirbti tų sunkų dar
bų prisidedant pinigais, maistu 
ir rūbais. *

Bedarbių Šelpimo Komiteto 
Pirmininkas,

— Antanas Žymantas.
/ - i

Aukos Kabelių šei
mynai 
--——.-T-./

Surinko Petronėlė Grigoiuępę
. . .i ..

Priduota Gruzdžio 21 d.
> 1930 m/ ; .

I. Grigonis .... ..........  $6.00 t
Jonas Kazlauskas —. .5.00 
Juozapas Kazlauskas 5,.Q0
L. Astrauskas :.........
M. 'tylasįlonis 
U. fiąžąviČįeuė 
Wm. Brazauskas . ..
J. Brazauskas ...^......

s.,eo
2.00
2.QQ
1.00
1.00"

i iii'................... ....

v į. šis įvykis, pagal komisarų 
sujpratimo, tikrai turėjo būti 
bolševikiškame kalendoriuj!

Jie neįdėjo. į savo kalendo
rių, kaip birželio 1'7 d. Lietu
viu Audi tori j oj4 bolševikų ar
onija šturmavo SLĄ. Sęimų ir 
to Šturmo pąsekpaėj perkando 
pplįcistui rankų. / Ta ‘^ęrgąįė^ 
turėjo būtį bolševikų ^alę^d- 
riuj tinkanąąi atžymėta.

Jie neįdėjo į savo kalendo
rių dienos, kai “bolševikų su
sivienijimas Amerikoj” “gąvo” 
Čarterį. Juk tai ir gi ląiinėji- 
mąs. ’

Ketvirtas, tai' kaip eks-bąr- 
bęris Gasiunas “laimėjo^’ juo
diems broliams pietus bolševi
kiškoj kooperatyvo valgykloj, 
dėl kurių vėliau. K. Vąlonis ir 
pats Prušeika ir valgyklos me- 
nageriai turėjo atsiprašinėti ma- 
tuškos Rosiejos ir nusižeminę 
prisižadėti, kad ateityje juodus 
brolius dykai maitins.

Be šių visų “švenčių” bolše
vikų kąįendorius yra be ver
tės.

Bolševikiškų Onutę pamilęs.

Ponios Agatha Ože
lis koncertas Sausio 

, 14 dienų
žinomos dainininkes ponios- 

Agatha Qžęlįs koncertas įvyksta 
sausio 14 d. 1931 m., Lietuvių 
.Auditorijoj., 3133 S. Halsted st. 
Ponia Oželis yra dalyvavusi ne 
vien tik “Naujienų” koncer-. 
tuose, bet dar ir per radio dau
gelis yra klausę jos dainavimo, 
štai dabar yra proga susipažinti 
geriau su jos dainavimu per jos 
pirmutinį koncertų —vakarų, 
kur po programos bus dar ir 
šokiai.

Be pačios rengėjos dar da
lyvauja p-lė ĮDĮepa Jovaišaitę, 
liriškaš soprąndi Antanas Ka
minskas, tenoras; A Chapas, bo
sas, Vaidylų Choras; šokėjų Ma
rytė Griniūtę; p-lės Prqseyi- 
čiutės, piano: ir vioiin duetas; 
p-lė Ą. Briedžiutę, pianistė, lai
mėjus “H>rald Ęxųrniner” do
vanų ; J. Lovickąs, piano-ąko^- 
dionas; Gom įr Bįll, Hawaiiųn 
gitaristai įr kUi.

’Vakai‘aš p^id^'T^O vąl. va
karo. Po koncerto bus šokiui, 
griežiant. Vytauto orkestrui, po 
vadovybę p. Bjll Ęacine. Vįsį 
kvįečiami atlankyti ir praleist; 
vakarų 
gyvenimo dienų?

Lięk

pe turime užtekŲiiiai, tik reikią 
veikimo ir vienybės, o ląimėji- 
mas bus, musų. . ’/ -

Sekantis susirinkimas bus pir
mų pirmadienį kaip paprastai.

Naujas Raštininkas.
p, Apie pramogas .įiną tik 

tie, kįįrię buvo susirinkime, tad: 
buk ir tamstą.

.......

SUSTOK
KOSĖJĘS!

APSAUGOK &A 
VO VAIKUS

x j^EATSARGUS kosėjimas na
muose gwųa,i apkris liga 

visą šeiųiiną. Grtitai sugirdyki; 
kosėjimą su Sev.era’s Cough Bal
sam. Užtikimas per 50, nįetų. Sau
gus. veikmingas, palengvina kvė
pavimą, suteikia gteįtą, raminan- 
,čią pagelbą. l’as aptiekininkųs. 
Vartok Severa's Cold Tablets nuo SaiSp

■ ’ ’ 21

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų 11* 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas išogzamiųavi* 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas, tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats 'pasakys 

galutinę išegzamlnavlmę—kas jutps

Dr. J. E. Zaremba
IV. Jackfion ftlvd., netoli State

Kambarys 1016 
... Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

yąlanjos: nuo 10 ryto iki 1 po; 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

įioj nuo 10 ryto iki 1 yo pįrių

20

Ofiso 
pietų,

Graboriai

Graboriai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

'darbai busite užganėdinti.

Tel, Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI,, Chicago
' > SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicęro, UI.
Tėl. Cicero 5927
—O—

Phoite 4139

3307 Auburn A v
CHICAGO, ILL. ■ 

-----o--------

Mųsų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame tel- 
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl,* kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
dų.

Lietuvės Akušerės

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

7X0 West 18th Street
\ Tel Canal 3161 

t \

St.

yra

St.

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų' ir nuo 6 iki 
9 vąl.y vakare

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
1103 S. Halsted 

Telefonas

-1 w' J. Z0LP
Pigiausias Lietuvis 
pratarius Chicagoj

/ i * » i

Cicero

feo 5 jį L^k^- 
nės? svęj^nėj. Na¥įųį buvo ne
daug, tųrbnt į^ad ,tų va
karą bųvp Šlakių ir iijo. 
vėl, ^a,dangį dabar nėra 
mų, tai pęjįiti^aa . Wiub^ mar
žai kuo ,ir interesuojasi; o tųi 
labai negerai. Politika yra 
vienos dienos viešųjų įvykiu 
reikalas ir lietuviai tirrętų tupįs 
reikalus sekti per sava MtU’ 
bus. z ' ' 1

šiems metams yra 
keletą komisijų, kurios tenV^ 
miestelio viršininkų ' .veikimu 
tajp gi viešųjų mokyklų dar
bus. Bus raportuota. Visj. lan
kykitės į susirinkimus ir tėmy? 
kit raportus, Taip jau yra ką- 
mįtetas, kurs rūpinasi, kąd įdek? 
vięnam susirinkimui bųtij pa
ruošta kokia pramoga.

šiame susirinkime paaiškėjo 
kaikurie dalykai iš DbMtįįOS? 
bęt kol kaę ^ę^jni yię- 
šai. , Lietuviai tėmykite, svarbu 
visiems yivtos rėikaląį, lietu
viai turėtų .valdžioj nors porų

' Tęlefęt^i

\n7 s?.* w W

Cic^p, 37Ž4 ;

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy ti Midwife • 

Naujoj vietpj /
6109 South Albany Avenue

Telefcjųas Yards 1138

Stanley K Mažeika
. Graharius ir ;

Balz,amuotojas
Moje^išką Kąpįyčįa jpovąęai 

Jupu $eika-

Ayęnvc

9252

prie 
duodu 
eleetrie

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treątment ir mag- 
netic blankets ir 
t. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai

w>.

GRAąpRIUjS iR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarp.ąijŲjj lajdotuvė- 
se vjsyįft niršto ir 
Iniesfelių dalytę. Mo- 

dcwM koplyčia 
' veltui, 

»Mk3103 S. Halsįtcd St. 
Chicago, III.

HiHHiąmi—m o. ■

Lietuviai Gydytojai
Phone Canal 6222

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas Republic 7868 

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

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

Rez. .3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■ 

1821 So. Halsted Street ■ 
CHICAGO, ILL.

A. M0NTVID, ,M. D.
1579 Miltvaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunstvick 4983
Namų telefonas Btunsioick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso v:, ndos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

1 - ----------------------------------------------------------- ----------------------—

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ •
1145 Miltuaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį <

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

. Rezidencija Tel. Midvay 5512 ir 
Wilmette 195

Rųlph 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.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Advokatai

K GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dcarborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street

• Tel. Boulevard 1310 
Valandos!* nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
‘ Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Ofiso telefonas Virglnia 0036 
llez. Tel. Van JBuren 5868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas North Slde 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:80 vakaro

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
1701 Tel. Randolph 0331

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

Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare ,

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1900 So. Halsted S t. -
Rezidencija:

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

Phone Lafayette 0098 \

Room . 7 _
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Vietotų 0562 

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

Pbone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St

gąl laike angliakasių streiko ta
pė nušauti 4 U. M. W. of A. 
unijos nariai.

Negana to, kad bolšęvikai ap
gavo sąyo pasekėjus su “Vil
nies” kalendorių dėl praeities 
minėtinų ^iepų, bęį jįt^ taip jau 
nutylėjo kaikurias labai svar
bias “šventes”, jiems patiems 
žinotinas, būtent:

Jie neįdėjo į. savo- kalendo
rių, kaip įie kovo ’6 d. pereitų 
motų ėjo pro “Nųujięnąs”, įriek-i 
vienas n.ešcįaniąsi iškištų liežu- gerų žmonių^ o tokių savo tar

Daktaras
f3 r- J.' : » . . t

Kapitonu
Specialistas iž

. ' GYDO TISAS U
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEJ 
SpecialiŽkai gydo ligas pilvo, 
kraujo, odos/ligas, žaizdas, 
mus nugaroje, kosėjimą, gėr

WISSIG,
w O Krajauą 

S VYRŲ IR MOTERtJ 
USIOŠ itNEIMGYDOMOS JOS 
aučiu, inkstų ir puslis, užnuod 
umatizmų. galvos sk 
s skaudėjimą ir pa8 
i, ateikite čia ir 
dkuoja per’daMrę

nuo 10 ryte iki

galvos skąpstnųs, skaust 
4 Ir paslaptingas ligas, 
ia ir persitikrinkite, ką 
daugeli metu ir iigydi 
SuVALaNDOS: KasdiJ

nuo

Simpatiškas— 
I^Iandaguš —j 
(Jerėsgis ir pi-1 
^es^is“'u? ki-l 
tU paterhavi-l

J, F. Eudeikis Kpmp.
v GRABORIŲ VEDĖJAI “

'Didysis Ofisas: -
Avė,

Tel. Yards 1741 « 1742 ,
.. SKYRIUS' "

47 Sp. Ffafield Ąoenųe, f.
. . ‘; T4 Lafąyenc Q,72.7

x $KYRĮŲ&

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins- akių įtempimą, kuris ęs.ti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių < aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima .kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMŲ. 
Daugely atsitikimų akus atitaisomo* be 

akinių. Rainos 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. 
Residence Phone Hemlock 7691

pranešimas 
Phone Boulevard 7042

Dentistas
Pagrįžo į seną vietą

4645 So. Ashland Avė.
vįrš Mąrsball D/ug store, arti 47 $t.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR; J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS CHIRURGAS 

2403 W, 63rd St, Suitę 3 
Tel. Prpspeęt 10.J9

Rez. 2359 & Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valands Ž iki, 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagaj smailį

Pbęue Boųlevąrd 8483

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

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

8

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
34? 1 South Halsted St. 

Vąlapdos: nuo 10 iki 2-po pietų, 
ąup 6 iki 8 v^- vakątę 

ScfcnądietųaįSį ąųp 10 iki 12

T*““.

—ovyv t ’
Duokite savo akis išegzaminuoti

Di. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 jų.
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St.
Tel. Boulevard 6487

1==

įvairus Gydytojai 
w^«»zw%^^S^*^*N*Ww|m****,***^,*i**i***s***^*****1**^

DR.HERZMAN
Iš RUSIJOS —

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

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

. 3147 So. Halsted Street
k, 3-F
nuo/ 6 iki' 9 - valandos vakare

1 ...■■U |!.Ų "Ui.

Ofisas įj Ląbprątorija 
1025 18th St., i “ 

Valandos: nuo 10 
nuo 6 iki 7:30 

Tel. 31į0
Rezidencijos telefonai 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

netoli Morgan St. 
12 pietų ir

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

Tek Renwood 5107 ' 
VALANDOS:

"ndo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valanda; vakare 

apart šventadienio it ketvirtadienio*

4729 South Athlon d Avė., 2 lubos 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VĄLĄNDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki < 
vai. po 
vakaro.

pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 
Pbone Mįjwąy J880

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9
Siibatomis, nuo. 9. iki 9

52 East 107th St
kampas Michigan Avė 

Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

Tel.

127 N. Dearborn St
% Ketvergais ofisai uždaryti.

—  ........ ....  ...... t'T—"

•John Kuchinskąs
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 _ 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Serędoj ir Pelnyčio j nuo 9 iki 6
'"l- " 1 ................... i '! V

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidutmjestyje 
Room 1502

CHICAGO TĘMPLĘ BLDG. 
77 V- Waahington $t. 

Cor. Waahington and Clark Sts. 
" Ofiso Tai. Centrą) 2978 

Naujų Tel Hyde Paifc 3395

JOHN R BORDEN
(Jobų Bagdžiunas Borękn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vąšais 2151 IV. 22nd puą 6-9
Telepbone Rooseyelt 9090 - 

Nąnūe 8-9 ryte. TeL Republic 9.600

V w. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730 
Tel. CentraU6390 Vai. $-4 
Rezidencija 6158 S. Talman Ąv.

Tel. Prospect 3525

Ofisas vidurmieityje 
Room 2414 

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

(Cor. La Šalie and Madison Su.)

JOSEPH J. GRISI!
Lietuvis Advokatai 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
Xcl. Republic 9723 '



NAUJIENOS, Chicągo, III

Sausio 18

Pustapčdis

išleidžia
Vienas iš reporterių

PINIGAIMADOS MADOS MADOS

KONCERTAS PRANEŠIMAI

ŠOKIAI

£620

For Reni

P-nia A. OŽELIS

Mieros

(Varpąs ir pavardė)

Dr. Zi-
Paskum

apmiręan- 
visi

groja, 
vienas

antrą
1 turės

marsuo- 
ir Canal

REIKALINGĄ mergina apie 30 
amžiaus. ' Gera Seimininkė. Del 
formacijų šaukite Rockwell 3776.

Financial
Finansai-Paskoloa

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam "komiso nuo $50 iki $300 

Paskolas duodam ir ant pirmų morgiČių

smart”
tačiau policisztai į tai

Antradienis, saus. 13, 1931

Turėjom 6-to Apskri 
čio Vakarienę

“NAUJIENŲ” KONCERTAS 
Įvyks Lietuvių Auditorijoj sausio 18 d

o šokėjai 
neišdrįsta 
svetainę, 
bul, ten

Komunistų cirkas 
Chicagoj

Marcelės Butkus 
varduvės

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia______

sarai sakė. Pabaigus 
ti, ant kąmpo Harrison 
gatvių paroda sustojo 
dėjo lipti ant bačkų 
ant plytgalių krūvų

įmokėti $500, 
arba galiu 
-- J7 my- 

vaktijoje.

Dalyvauja: Pati Rengėja p. AGATHA OŽELIS, ELENA JOVAI 
ŠAITė, ANTANAS KAMINSKAS. A. CHAPĄS. “VAIDYLŲ” 'CHO
RAS, Šokėja M.-GRINIUTfe, pp. PROSEVIČIUTĖS, A. BRIEDŽIUTfi 
J. LEVICKAS Su Armonika, CLEM. ir BILL HAWAIIAN GITARIS-

monstrantams iš pasišventimo: 
dažnai patys pplicistai varė ,ša- 
lygatvių žiopsotojus į eiles, kad 
demonstracija tirštesnė atro
dytų.

Nuo Canal gatvės bolševikai 
pasiuntė delegaciją į miesto sa
lę, kuri turėjo gauti tuos $75,- 
000,000, kurą, maistą, butus, 
karlcrus ir kitką, kaip komi-

ir pra- 
ar šiaip 
‘kalbėto

jai”, skelbdami susirinkusiems 
bolševizmo vierą. Ten demon
stracija ir suskydo, vadinas, 
gesas pasibaigė.

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

* Pardavimui arba mainui bizniavas na
mas — 4 gyvenimai ir Storas su pagy
venimu. Mainysiu j nebrangų dviflatį ar
ba bungalow. Namas randasi ant Halsted 
St. Kreipkitės: Naujienų*' Skyrius, 3653 
S, Halsted St., Tel. Yards 4?54.

ATMINK SAVO
. NAUDAI, 
kad vesdamas vistu reikalus per

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

Chigago 
Tek Boulevafd 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

. MORTGAGE BANKERS 
6755 So. Westem Avenue 

Tel. Grovehill 1038

Sausio 12 d. Chicagos komu
nistai surengė vaikštynes, iš- 
anksto pavadinę jas bedarbių 
demonstracija. Vaikščioti, pra
dėjo nuo Carpenter gatvės, iš
ėjo per Madison ir nutraukė 
Canal gatve iki Harrison gat
vės.

Bedarbių, sykiu su visais ko
munistais buvo apie vieną blo
ką ilgumo eilė, šalygatviuose 
stovėjo daug žiopsotojų, kuriuos 
komunistų klounai visokiomis 
sorkčmis kvietė eiti - su jais 
drauge, tik niekas neklausė.

Maršuotojus lydėjo specialus 
policijos skyriai, tvarkydami 
trafikus, sulaikydami automo
bilius, kad kam ant korno ne
užvažiuotų, be !to iš priešakio 
ir užpakalio ėjo 'būreliai repor
terių ir fotografų, kurie god
žiai gaudė įdomesnius momen
tus, kad. iš tų galėtų smagias 
korespondencijas pasirašyti, ir 
paveikslų nusitraukti.

Vaikščiotoj ai turėjo gana 
daug įvairių užrašų prisirašę, 
būtent kad miestas duotų $75,- 
000,000 tai yra visiems' po 
$25.00 į savaitę, dar be to kad 
pridėtų veltui rendą, kurą, mai
stą ir karferus', po miestą pa
sivažinėti,. ir kitokias gyvenf- 
mo - reikmenas. žinoma, už tas 
malones bedarbiai buvo kvie- 

R Ičiami Atoti į bolševikus. Beje, 
dar bųv6 reikalavimų parašytų 
ant plakatų, kad miestas jiems 
atiduotų visus tuščius apart- 
mentinius namus, kad juos šva
riai užlaikytų ir rendos neimtų. 
Na ir daugiau tokių apetitų 
buvo prirašinėta, žinoma, para
šyti ant drobulės juk daug dar
bo nereikia, o paskui yra pro
gos pasigirti, žiūrėkite kokie 
mes geri, jums, bedarbiai, viską 
suteikiame ir dykai duodame, 
tik kad jums neduoda, jau nebe 
musų kaltė. t

Lietuviškų “komisarų” vaik
štynėse nesimatė, išskiriant'vie
nintelį eks-barberiuką Gasiu- 
niuką, kurs nuošaliai vaikštinė
jo šalygatviais. Nieko stebėti
na, juk ir kare generolai patys 
į apkasus neina, šiaip armijoj 
matėsi keli bolševikams simpa
tizuojanti lietuviai, tik ne “tik
rieji” bolševikai.

Pati demonstracija susidėjo 
daugiausia iš piliečių semitiš
ko kraujo, kurie ypatingai mėg
sta šūkauti, tai ir rėkavo, net 
įdomu pažiūrėti, o kaikurie, no
rėdami parodyti, kad ve kokie 
mes “smart” ir ant policijos 
šukavo.
domės nekreipdami,. tvarkė de
monstraciją, kad patogiau ga
lėtų vaikščioti^ Mat šią gadynę 
ir policija žino, kad “pasaulis 
nedėkingas”, tad tarnavo de-

Taip tas bolševikiškaszcirkas 
ir pasibaigė ant Canal ir Har
rison gatvių kampo, kadangi 
daugelis tų “pamokslų” ir mi
sijų yra girdėję ir toliau cirko 
nebebuvo, tai pradėjo skirsty-

VIŠTŲ FARMA 
kitus lengvais išmokėjimais 
priimti partnerį. Farma randasi 4 
lios nuo Chicagos. Indiana va

Chicagos Lietuvių Pirmyn Choras, kuris stropiai ruošiasi prie “Naujienų” koncerto, šį 
sezoną Pirmyn choras persiorganizavo ir pritraukė didelį būrį jaunų ir. energingų dainininkų. 
Pirmyn choras jau kelis kartus pasirodė prieš publiką ir padare tikrą siurprizą. Jis gražiai 
dainuoja ir smarkiai progresuoja, — taip sakant, eina geryn. . * . .

Pirmyn Chorui vadovauja K. Steponavičius, kuYis yra labai gabus chorų mokytojas.

Brigeport
tos Lietuvos metinis susirinkimas įvyks 
sausio 14 d., 8 vai. vak.. Lietuvių Au
ditorijoj. Malonėkite laiku pribūti ir 
išgirsti įvarius raportus. Taipgi* kat
rie išpildėte draugystės aplikacijas lap
kričio 16 d., per draugystės koncertą iš 
priežasties negalėjimo būt ant draugystės 
susirinkimo gruodžio 10 d., tai atsi- 
lankinkite į virš minėtą susirinkimą, 
busite priimti veltui. Valdyba.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

Pastelei 
Kreipkitės prie savininko. 
911 W. 69th St.

HerkrauBtoni rakandus, pianus ir vi 
mokius tjizniua, taipsri H miesto 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
chicago

Boulevard 8520 Rea. Yards 4401

/Pažiurėjus į tokią ateivių ve
damą, rėkaujančią, šturmuojan
čią parodą, ateina , mintis, kaip 
tie žmonelės ynf laimingi dar, 
kad jie randasi Dėdės Šame 
žemėje, kur visus šiek tiek dar 
apgina demokratine laisvė, bet 
jei taip jie w pasirodytų Mask
vos ar bile kito Rusijos miesto 
gatvėse, rėkaudami prieš Sta
lino diktatūrą, jie pamatytų, 
kaip. toli jie- galvas ant pečių 
nusineštų...

Perkam Mortgečius ir Bonus.' 
Skolinant pinigus ant Namą. 
Parduodam ir išmaino m visokį turtą. 
Inšiurina'm namus irK viską vertingą. 
Padarom davemastis ir Pirkimo bei 

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

ATUKTĄ DĄRBĄ.

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, i X. Saikus, raštin.

Saredoj, Sausio-Jan. 14,1931
Lietuvių Auditorijoje 

3133 So. Halsted St.

Praeito šeštadienio vakarą 
Lietuvių Auditorijoj abidvi že
mutinės svetainės buvo užim- 

A. 6-to apskričio 
Kai aš įdribau į 
buvo pusė po de-

ŠAUKITE REPUBLIC 9101 
ir gaukite pagelbą nuo jūsų diegimą 
ir skausmų paimant vieną iš musą mok
slinio masažo treatmentų.

Mes specializuojamės sumažinime jū
sų perdidelio svarumo.

THE SIXTY THIRD U ASHLAND 
HEALT SYSTEM

6327 S. Ashland Avė. Republic 9101

— Rengia —

AGATHA OŽELIS

apsaugos jokios 
draugiškus pa- 

dar veltui. Jeigu 
š šonkaulius .arba 

int korno, tai nekaltin
uos kas anksčiau 
lietuviškai sakant,

Bridgeportb Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliuoo metinis susirinkimas 
įvyks Antradeny, sausio 13 d., 1931, 
7 vai. vak., Chicagos Lietuvių Audito
rijoj. Visi nariai turite būti laiku, 
nes turime daug sumanymų, kuriuos tu
rėsim apkalbėti. Taipgi bus raportas 
knygų pavierijimo, ^privalo visi Sfinoti 
Kliubo stovį. K\irie esate užsilikę su 
mokesčiais, turi užsimokėti mėnesines ir 
pomirtines. Valdyba.

' ,------------------7
Kensington Lietuvių Bendrovės Sėti* 

ninku metinis susirinkimas įvyks tre
čiadieny, sausio 14 d., 7:30 vai. - vak., 
Shedvill svetainėje, 34 1 . Kensington Av. 
Nariai eęat kviečiami visi neatbūtinai at- 
slankyti, nes bus išduotas raportas apie 
stovį bendrovės ir daug svarbių daly
kų aptarti. Direkcija.

Draugystės Palaimin-

įvyko sausio 8 d. Surengė Pet
ronėlė Mickevičius,, Stepanija 
Mickevičius,/ Josephinc Barkus, 
Julia Stoškus, Monika Butkus 
ir Stanislava Venskus. Buvo 
labai graži parė, gardus val
giai, ką pagamino ponios Mic
kevičius, buvo sveikinimo kal
bų, be to vardininkei įteikta 
gėlių. Smagiai pasilinksminus 
laikas (pats pasibaigė. •

Buvęs.

gi išrokavimas 
palaikyt ją.
adv. Olis apie S.L.A

Jau laikas Amerikos beda r- 
biąms apsirūpinti, darant spau
dimą į valdžią, kad ateity jų 
likimas nebepriklausytų nuo 
darbdavių kapitalistų malonės 
ir nemalonės, kad bedarbė bu
tų atatinkamai apdrausta, kad 
trustų konkurencija ir rinkų 
spekuliacija nemėtytų darbinin
kus į gatves, kad dirbantiems 
butų užtikrintas gyvenimas, 
bet negalima, kad bedarbių var
du imasi sukauti bončius kar
štagalvių bolševikų, kurie su 
savo vaikiškais reikalavi
mais ir šokinėjimais ne tik be
darbiams nieko gera negali pa
daryti, bet dar labiau pagadi
na jų reikalus.

Mažutei mergaitei suknelė., Galima siūdinti iš šilko arba kito- 
Sukirptos mieros 2, 4 k ir 6 metų amžiaus

Viena iš- tų suknelių kurios visados išrodys gražiai, nežiūrint iš 
Jos elegantiškos ir paprastos ir lengvai 

Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38,

PASIRHNDUOJA Storas, per 7 me
tus išdirbta kriaučių šapa. Pastebėtina 
proga.' 
Schultz

tiek žinau, kad “Naujienų” pik
nike ir “Naujienų” koncerte ga

ilimu sueit visus senai nematy
mus pažystamus, gimines ir 
.draugus. Antra, ką aš žinau, 
j tai Auditorijos sienos braškės.
Katrie jaučiatės turinti mink

ytus kaulus, tai nepaąivėluokit 
ateit truputį anksčiau, gausit 
saugesnę vietą, ir tie kur ant 
kojų korinis turit, nepasivėiuo- 
kit, tai gausit vietą sėdynėms 
pasidėt.

žinoma 
neduodu, 
tarimus 
katram į 
užlips 
k it manęs 
ateis, tas, 
bus “Safe

Mes skolinanti nuo $50 iki $800 
Neimam komiso 

Nuoiimtii mokamas ant neiimokitos 
sumos

Finanee Corporation 
of Illinois

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

vakariene, 
svetainę, jau 
vynių.

Muzikantai 
klausosi, nė 
šokti. Įeinu 
kur vakarienė 
vienas stalas labai ilgas, ant
ras trumpas. Ant galo trum
pojo stalo iš Northsaidės Re
daktorius ir Leidėjas ir du 
Bridžportiečiai {kaziravo “sik- 
sti siks” pakeltinį.

Apie pusę po 10 mačiau bu
vo Borginas ir Susivienijimo 
Poketbukas, bet jie kažin kur 
dingo, prie vakarienės nepasi
rodė. Jau kiek po vienuoliktai 
buvęs Sandaros Maikis užka- 
mandavo visus, kad eitų į 
trą svetainę valgyt — ir

sakau, gal susikrimtę dėl 25, 
000. Juk lai didelė suma.”

Nu, tai ‘ tiek apie tą vaka
rienę. Pustapedis.

Naujienų 
matau daug I 
menu, kaip či 
ne.” pradėjo 
rastis. Rodo 
o jau tais 
mę vaikiui 
šoks pei 
mergino/, 
kinai tai

2756 
klos lengvos skalbiamos materijos 
mergaitėm.

, 2620
kokios materijos jos bus pasiūtos, 
pasiuvamos, bet jų išvaizda yra nepigi 
40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

3068 — Naujos mados svečiuosna eiti suknelė. Tinka iŠ bile vienos 
spalvo? materijos. Sukirptos mieros 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint g&titi vierią ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome • iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti inierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiėkvieno pą^ 
vyzdžio kairia,/ IK centų 
ma prisiųstį -pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti^ 
Naujienos, Patterri Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

pradėjom tuptis aplink stalus.
Vaidyla, kaip programų ve

dėjas, trumpai pakalbėjęs pri
statė Stungių Jurgį, kuris kal
bėjo apie visus gerus nuveik
tus darbus. Po jo kalbėjo Dr. 
Zimontas, kuris piktai pasmer
kė spiruta ir tuos, kur geria. 
Jis rėmė prohibiciją. Kiek man 
žinoma, tai tik butlegerųai sto
ja už prohibiciją ir 
milijonus dolerių, kad 
laikyti.

Koks 
montui 
kalbėjo 
reikalus

Boja, ■ pradžioj programo dvi 
merginos sudainavo keletą dai- 
nukių. Buvo all right.

Man labai patiko, kad minė
tą vakarienę, turėjom visą siu
tą, kuris susidėjo iš profesijo- 
rralų: vieno advokato, vieno 
daktaro ir vieno dentisto.

Vienas žmogus klausė manę: 
“sakyk man, kodėl pas tauti
ninkus viskas tartum 
nematyt jokio ‘pep’?” -

jau Naujienų 
žino, kas bus sau- 
ne viena? pasakys, 

naujo, nes tai bus 
koncertas. Bei aš 

ą naujo. Aš at- 
i senai “Naujie- 
citi. kaipo dien- 
su visu nesenai, 

pačiais metais gi- 
ar mergaites jau 

teinantį koncertą: 
jau suaugę, o vai- 
pat j vyrus išaugę, 
vadinasi, znočijasi, 

•akant reiškia, 17 • metų 
Naujienų” gimimo. Kas 
or.certe, tai nėra reikalo 

akyt, pamatysit patys. Tik aš

TAI ir Kiti

Pradžia 7:30 vai. vak. įžanga 75c., $1.00 ir $1.5cf

Muzika Vytauto Orkestrą ■
'" „ J,-'-.’*. • XV fA.yb-lZ

Furniture & Fixtures

APLEIDŽIU MIESTĄ
Turiu tuo jaus parduoti savo gražius 

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

3040 W. 62nd St.

Business Service 
______ Biznio Patarnavimas________  

SU1AUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną sn pristatymu vežimą lodais: 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimą lodais. GOVALIS.

Personai 
" Asmenų Ieško

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

(Miestas ;ir valst.)

NAUJIENOS Čattren Dept.
' 1.739 S. Halsted StJ Chicago, Il|.

Čia įdedu 15 centą ir prašau at

siųsti man pavyzdį No .........................

per krutinę

ĮCLASSIHEŪAOS.
Educational

MojkyjklM

MOKYKIS BARBERYST«S 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor 
maciju Jauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street

Situation Wanted

IEŠKAU darbo prie namų, turiu ir 
mažą mergaitę — noriu, kad sykiu su 
manim butų. A. P. 3214 S. Emerald 
Avenue.

Real Estate For Sale
* Namai-žemė Pardavinitti

Paul M. Smith & Co.
REAL' ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rąšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam ootas, 2nd mortgage 
ir parapinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas. \

Partners Wanted
______ Pusininkų IRcikia

IEŠKAU partnerio į grosernės ir bu 
černės biznį, geistina būt, kad butų ne 
vedęs. Priimsiu tokį kuris neturi pa 
tyrimo. 3659 So. Hoyne Avė.
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