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Daugžmonių žuvo per žemes 
drebėjimą Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, 
šio 15. — Vyriausybė gavo čia 
pranešimą, kad per smarkų že
mės drebėjimą, kuris praeitą 
naktį sukrėtė visą pietinę Mek
siką, buvo užmušta trylika ar 
daugiau asmenų.

Oaxakos miestas, kur dvyli
ka asmenų žuvo, atrodo, sako 
bevielis pranešimas, kaip ' po 
smarkaus bombardavimo: daug 
namų virto griuvėsiais, • daug 
kitų gadinti taip, kad išbėgio- ♦
ję gyventojai bijo į juos grįž

sau- Įti, kad nesugriūtų, jei dar ivyk-
tų žemės sukrėtimų.

Telegrafo ir telefono vielos 
nutrauktos ir susisiekimas ne
galimas. Del to nėra galimumo 
patikrinti žinių iš drebėjimo pa
liestų sričių; manoma tačiau, 
kad žuvusių žmonių skaičius 
yra daug didesnis, ne kaip pir
mi pranešimai paduoda.

Meksikos Miestas taip pat 
buvo supurtytas ir vienas as
muo užmuštas, o dvidešimt pen
ki sužeisti. Kai kurie namai bu
vo stipriai gadinti.

Neramioj Ispanijoj. — Plaza de la. Constitucion Saragosos mieste, kur per pastarąjį sukilimą 
įvyko k uuvinų'susikirtimų. ,ADF pradės stiprią 

kampaniją už prohi
bicijos pakeitimą

Washingtonan šaukiama darbo 
unijų vadų konferencija ga
lutiniems kampanijos pla
nams priimti

MIAMI, Fla., sausio 15. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
vykdomoji taryba laikomoj čia 
savo konferencijoj nutarė pra
dėti energingą kampaniją už 
Volsteado prohibicijos įstaty
mo pakeitimą.

Nutarta ateinančio vasario 23 
dieną sušaukti Wąshmgtpno 
v7sų internacionaliVrių iftrijų'va
dų konferenciją/ kurioj Jūrės 
būt priimti galutiniai kampani
jos planai. Kampaniją tvarkys 
tam tikras komitetas, kuris agi
tacijai už prohibicijos pakeiti
mą pavartos 14 tūkstančių mo
kamų organizatorių, kurie da
bar dirba įvairioms darbo uni
joms Jungtinėse Valstybėse. 
Agitacijai bus pavartojami vie
ši mitingai, radio ir spauda.

Visos internacionalinės uni
jos, valstijų federacijos ir vie
tų unijos yra jau pasisakiu
sios už prohibicijos modifika
vimą. Kol-kas dar nėra pasi
sakiusios tik spaustuvių darbi
ninkų unijos ir angliakasiai.

Federacijos vadai sako, kad 
nė vienas įstatymas nepadarė 
kraštui tiek bloga, kaip Vol
steado aktas, kuris įvedė but- 
legerybę, išmokino žmones ga- 

' mintis svaigalus namie ir pa
darė juos girtuoklius. Pakeitus 
prohibiciją, žymiai sumažėtų 
dabartinis žmonių nerimas ir 
apie IV2 milijono darbininkų 
tuojau gautų darbo.

skundžia buvusią savo draugę* 
ir privatinę sekretorę, Miss 
Daisy DeBoe, kaltindama ją jos 
pinigų vogimu. Pasak skundo, 
Daisy išėmus banke iš jos, Cla
ros, sąskaitos viso $16,000.

Miss DeBoe ginasi, kad ji 
nevogus. Ji prisipažįsta, kad 
kartas- nuo karto pasirašyda
vus čekį Claros sąskaiton, bet 
tai darydavus pačios Claros 
liepta pasirašyti čekį, kada tik 
jai reikią pinigų. Kiek ji esan
ti išėmus pinigų čekiais, ji tik
rai nežinanti: sąskaitų Clara 
niekados 
nevedus.

Teismo 
kimštinai 
Mat,
mais išvelkama j aikštę daug 
pikantiškų dalykų iš , Holly- 
woodo filmų “žvaigždžių 
venimo. 1 f t

nereikalavus ir ji jų

kambarys visados yra 
prisikimšęs publikos, 

liudininkų a (klausinėj i-

gy-

10 asmenų sužeista 
įvykus sprogimui 
chemijos įmonėj

SPRINGFIELD, Ohio, sausio 
15.
mical kompanijos įstaigoje šian
die įvyko smarkus sprogimas, 
kurio trobesys buvo iš dalies 
sugriautas ir ne mažiau kaip 
dešimt asmenų sužeisti, kai ku
rie, turbut, mirtinai.' ’ ,

Vietos ‘ Champion Che-

Anglija sug r ą ž i n o 
Kinijai britų Amoy 

koncesiją
AMOY, Kinija, sausio 15.— 

Britų koncesija Amoy mieste 
tapo Anglijos vyriausybės grą
žinta Ęinams. Koncesija buvo 
įsteigta 1851 metais.

Claros Bow, filmų 
žvaigždės, byla 

prieš Baisy
LOS ANGELES, Cal., sausio 

15. — Augštesniame teisme čia 
dabar tardoma bylh, kurioje ži
noma krutamųjų paveikslų 
“žvaigždė”, aktorė Clara Bow,

Farrington — kandida
tas j mainerių unijos 

sekretorius - . * ’•
SPRINGFIELD, III., sausio 

15. — Frank Farrington pra
nešė, kad jis priėmęs kandida
tūrą į internacionalinio reorga
nizuotos United Mine Workers 
of America sekretoriaus vietą, 
iš kurios dabartinis sekreto
rius, John H. Walker, pasi
trauks balandžio 1 dieną.

Farrington yra Streatoro vię- 
tos unijos narys. ' •< '

O R RSife
Chicagai ir apielinkei Tedera 

lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Iš dalies debesiuota ir kiek 
šilčiau; vidutiniai ir stipresni 
pietų kryptieš vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 13° ir 30° F.

Šiandie saule teka 7:16, lei
džiasi 4 :44. Mėnuo teka 
i*yto. \

Trys kaliniai pabėgo iš 
Mieli, kalėjimo

IONIA, Mich., sausio 15. — 
šį rytą, apie 4 valandą, iš lonia 
kauntės kalėjimo sugebėjo pa
bėgti trys kaliniai. Spėjama, 
kad pabėgti jiems padėjo lais
vėj esantys jų sėbrai.

. ■ z________________

6:03

Derybos tarp Pietų Vali jos 
/Britanijoj) anglies kasyklų sa
vininkų ir angliakasių 
tapo vėl atnaujintos.

šiandie

L Trockis kritikuoja 
Stalino ‘piatilietką’

PARYŽIUS, sausio 15. — 
Francuzų komunistų' trockinin- 
kų organe La VOritė pasirodė 
'Trockio straipsnis, kuriame bu
vęs Sovietų karo komisaras aš
triai kritikuoja Staliną1 ir jo 
penkerių' metų industrializaci* 
jos planą.

1 Trockis pareiškia, kad sovie
tų spaudos barškinimai apie ta
riamą nišų darbininkų entu
ziazmą ir apie smarkią sovie
tų pramones plėtoįę esą begė
diškiausias melas./Iš tikririimų, 
bu šią*-sovietip Rusija baigianti 
pasivyti Ir pralenkti Ameriką, 
galima esą tik juoktis. Charak
terinis soęializmo principas, sa
ko Trockis, tai pakelti gamybą 
iki tokio laipsnio, • kad , ji pa
tenkintų visus krašto. gyvento
jų reikalus. Rusijoj gi,Jtryli- 
kintais metais “proletariato 
diktatūros”, nėra nei produktų, 
nei prekių. .. .. . .. .

Kinų komunistai suėmė 
Nankino /generolą

ŠANCHAJUS, kinai, sausio 
15. — Praneša, kad mūšy su 
komunistais Kiangsi provinci
jos pietuose^ komunistai suėmė 
Nankino valdžios 'armijos gene- 
rolę čang Iliu-čaiią, ir kad jo 
vadovaujama kariuomenė buvo 
atmušta. Pranešimai sako, kad 
gen. Čanga ršvaaUbti komunis
tai "reikalaują 2 'milijonų do-

Danijos vyriausybe 
prašo$1,595,000

KOPENHAGA, Danija, sau- 
šio 15. — Socialistinė Danijos 
vyriausybė kreipėsi į parlamen
tą, prašydama, in' kad paskirtų 
$1,595,000 Danijos bedarbiams 
padėti. ' ■ ' »

;Bedarbių skaičius Danijoje 
siekia apie 75,000.' • tot

Keturi darbininkai už 
mušti amunicijos fa

briko sprogime
VJENA, Austrija, sausio 15. 

— Hirtenbergo amunicijos fa
brike vakar įvyko sprogimas, 
kurio keturi darbininkai buvo 
užmušti ir astuoni kiti pavojin
gai sužaloti. ' ‘

----------------------------------------- > \.

Pasiutęs šuo j k a n d o 
žmogų ir daug kitų 

' šunų -apriejo
WOODRUFF, Š. D., sausio 

15/— Pasiutęs šuo čia įkando 
vieną žmogų ir apkramtė sep
tyniasdešimt penkis šunis, ke
turias kiaules., mulą ir žąsį, iki 
pagaliau buvo užmuštas.

Miesto taryba Išleido įsaky
mą, kad visi vietos šunės butų 
laikomi uždaryti per trisdešimt 
dienų. - 5 ' ,

Lenkai-Rumanai atnau
jino militarinį paktą?
G'ENEVA, .šveicarija, sausio 

15. —Lenkų, užsienių reikalų 
ministeris Zaleskis ir Rumanų 
Mironescu šiandie atnaujino 
bendro apsigynimo sutartį tarp 
Lenkijos ir Rumanijos.

Lenkų. užsienių reikalų

Banditai nusinešė iš 
banko $6,000 pinigų 

rf, ■ ' -S.. —
KIRKSVILLE, Mo., sausio 15 

-i- Penki kaukėti ir apsigink
lavę banditai' puolė' čia Citizens 
National banką ir automobiliu 
pabėgo su $6,000. Autopiobilis 
turėjo Nėw Yorko laisnį.

A,..'.

Philad’os Lietuvių 
Radio Valanda •

Iš Philadclphijos, Pa., mums 
praneša, kad šį šeštadienį, sau
sio 17, 7:20 ,val. vakaro (Čhi- 
cągos laikrodžiu — 6:20.p. m.) 
Philadelphijos Lietuvių Dainos 
Choras dainuos per. radio* iš 
WTEE stoties (1310 kilocycles). 
Su choru dalyvaus taip ‘pat p. 
J. Jurčikonio orkestras.

Pranešimas sako,; kad 
gramas busiąs įdomus' ir 
tas pasiklausyti.

pro- 
vcr-

Keturi šeimos nariai 
žuvo namų gaisre 

'■ v\ - 1 1

DECATUR, III., sausio 15.— 
Anksti šį rytą čia, kilus gyven
tojų Troutmanų namuose gais
rui, sudegė ■' pats šeimininkas, 
jo žmona, jų. mažas vaikas ir 
TroUtmanienes brolis, 16 metų 
berniukas. \ . z

' Gaisras kilo, kaip sprendžia, 
nuo perdaug įkaitusios kros
nies. / ,

Airiai valosi nuo “ne- 
inorališkų” raštu

DU BLIN ĄS, Airi j a, sausio 
15. — Per g pastarus aštuonis 
mėnesius Laisvos Airių Valsty
bės vyriausybė užgynė .skaityti 
ir skleisti 44 knygas ir 13 laik
raščių bei žurnalų, kaip “nemo- 
ralįškirs” raštus. ' Pastaromis 
dienomis į airių “\ndex’ą libro- 
rum prOhibitiortim” tapo padė-t 
tos dar penkios knygos, jų tar
pe kai kurios Amerikos rašy
tojų. /'

Tarp užgintų yra: Michąel 
Gibld, “Jew Without Money;”, 
Ann Knox, “Villejo Kitty;” 
Vici Baum, “Grand Motei;” 
Uergesheiiner, “Party Dress;” 
Isudoros Duncan, “My Life,” 
ete; ■.,/ . . /'•'■. ;; v

x “Nemorališkų ‘ raštų*’ cenzo
riumi yra pasistačius save hle-' 
realinė “Katalikų Tiesos Drąu-

• ' •/ !. ' ■' ■

Norvegų ; jurininkai 
atsisaką transpor

tuoti Trockį
BERLYNAS, sausio 15. — 

Trockis susitinka su ’ dideliais t . ■ • • ' • ,.t;V \
keblumais atvykti iš' Turkijos 
į Norvegiją, kur jis yra nor
vegų studentų orgariizaęijps pa- 
kvięstas skaityti eilę .referatų, 
norvegų vyriausybei leidus.

Vokiečių vyriausybė jau > at
sisakė duoti Trockini vizą per
važiuoti per Vokietiją pakeliui 
į Norvegiją ; tą patį dąi’o ir ki
tos valstybėj. Dabar girdėt, kad 
norvegų jurininkai nutarę ne
transportuoti Trockio ir strei
kuoti, jeigu jis butų laivo pa- 
sažierįus.- < '

Sovietai aštriai' užgynė 
• skersti veislei tinka

mus gyvulius 
s ' ‘ f ''

MASKVA, sausio 15. — So
vietų valdžia < pradėjo dabar 
stiprią kampaniją mėsai varto
jamų gyvulių skaičiui krašte 
padidinti. ,

Didelėmis piniginėmis pabau
domis baudžiami tie, kurie 
skerdžia bet kuriuos veislei tin- 
kamus naminius gyvulius.

Ūkininkas, kuris / nusikalsta 
įstatymui, turi pasinįokėti bau
smės keiįs kartus tiek, kiek; pa
pjautas gyvulys buvo vertas.

. ... ... .-J... ... •• .. ■.. .

Motina ir du vaikai žu
vo namų gaisre

NEW ULiM/ Minn., sausio 15 
— Mrs. Oscar Haugen, 37, ir 
du jos maži vaikai žuvo ugnį, 
kuri praeitą naktį sunaikino jų 
gyvenamus farmoš • namiis, ne
toli nuo New Ulmo;

■, - - ..-i-,•- - * j-------- - *

WASHINGTONO vyriausybės 
pranešimu* Amerikos kapitalai, 
įnvestuęti svetiniuose kraštuos

Ii jonų dolerių, arba . 1 bilijoną 
daugiau nė 1929 metais/ 
•x . \ ‘

Naujas Indijos vicekaralius, 
lordas ?^llinįjdojį|;yH^wbl buvęs
Kaiiados g^nerabįubernatorius/ šė'/gale 1930 metų siekė 15; ta 
išvyko į Angliją,' o‘ iš ten vyks 
į Indiją. '

r*
. f

* '/.to
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Lietuvos Naujienos
Sumažinama žemės 

./ tvarkytojų įstaigų.
skaičius

. KAUNAS. '■— žemės Refor- 
mos Valdyba praneša, kad nuo 
1931 metų sausio 1 d. Apskri
čių žemės Tvarkytojų įstaigos 
panaikinamos. Jų vietoj steigia
mos,šios Apygardų žemės Tvar
kytojų. įstaigos:

1. Marijampolės ' Apygardos 
žemės Tvarkytojo įstaiga — 
Marijampolės, Alytaus, Seinų,

I ’ ‘ I

Ožys už ‘kontrrevo- 
liuciją’ pateko į ka

lėjimą
(“Istorija” soyietijoje)

MASKVOS Izviestija, oficia
lus sovietų valdžios organas, 
savo gruodžio 11 dienos leidi
ny praneša apie įvykusią Taš- 
leje “istoriją,” . kurią sovietų 
laikraštininkas kukliai vadina 
“visai netikėtina.”

Vilkaviškio ir šakių apskri
tims — Marijampolėje.

2. Kauno Apyg. ž. T. įšt. — 
Kauno ir Trakų apskritims — 
Kauno.

3. Ukmergės Apyg. Ž. T. įst. 
Ukmergės — Ukmergėje.

4. Utenos Apyg. ž. T. įst:
— Utenos ir Zarasų apskritims
— Utenoje.

5. Panevėžio Apyg. ž. T. įst.
— Panevėžio ir Rokiškio ap
skritims -r- Panevėžy.

6. Biržų Apyg. ž. T. įst. — 
Biržų apskričiui — Biržuose.

7/Šiaulių Apyg. ž. T. įst. — 
Šiaulių ir Mažeikių apskritims

Šiauliuose. .
8.. Kėdainių Apyg. ž. T. įst.

— Kėdainių apskričiui — Kė
dainiuose. \
x 9. Raseinių Apyg. ž. T. įst.
— Raseinių apskričiui — Ra
seiniuose.

10. Tauragės Apyg. ž. T. įst.
— Tauragės apskričiui — Tau
ragėje.

11.. Telšių Apyg. ž. T. įst. — 
Telšių ir Kretingos apskritims
— Telšiuose. (

“Dalykas buvo šitoks,” sako 
laikraštis. “Nuo kurio laiko 
Tašlėje iš miesto vitrinų ėmė 
kažkur dingti afišos ir skelbi
mai. Miesto milicijos viršinin-
kas, draugas Gladiščevas, ga
vęs iš GPU aštrią pastabą, įsa
kė milicininkams susekti kalti
ninkus, suimti ir pristatyti
jam.

‘Netrukus po to, į milicijos 
viršininką atvyksta...; ožys, mį- 
licionieriaus tempiamas. '

“ ‘štai' jis, : draugę viršinin
ke,’ / sako miliciohierius, ‘su
ėmiau jį nusikaltimo vietoj, kai 
jis draskė įš vitrinos afišas.’

“Milicijos viršininkas davė
įsakymą:

“ ‘Nusikaltėlį' padėtį arešto 
patalpoje.’

“Vargšas ožys taip ir ‘sėdėjo’
arešte, kol pagaliau į Tašlę at
vyko apygardos administracijos 
skyriaus viršininko padėjėjas, 
draugas Slavickis/ Darydamas 
arešto patalpos kamerų tikrini
mą, draugas Slavickis vienoj 
jų užtiko nelaimingą ožį, ir su
prantamas dalykas, tuojau įsa
kė jį iš arešto paleisti.”

Tas Solonasnor visus 
gyvento jus suvaryt 

į policiją
LANSING, Mich., sausio 15. 

— Reprezentantas Alexandcr 
Cuthbėrtson' įnešė valstijos le- 
gislaturoje bilįų, kuriuo jis no
ri visus Michigano valstijos gy
ventojus suvaryti į policiją. Sa
vo tffliumi Cuthbertsoiias rei-
kalauja, kad kiekvieno asmens, 
vyresnio kaip 16z metų amžiaus, 
butų nuimti pirštų -alspausdai 
ir tie “rekordai” laikomi poli-

Italų oro eskadra atvy- 
• . ko į Rio Jaiieiro .
RIO DE . JANEIRO, Brazilu 

ja, sausio 15, — Gen. Italo BaĮ- 
bo transatlantinė orlaivių es
kadra iš Natąlo šiandie atlėkė 
į Rio de Japeiro, tuo pabaig
dama savo 6,190 mylių kelionę 
iš Italijos.

• - - • "A

Clintono kalėjime,.» netoli 
Plattšburgo, pasikorė paskilbęs 
Nelv Ydrko kriminalistas John 
/teum)/ Rodgers.

/ ’ * ■ s -*

Vokietijos finansų ministeris 
.Dietrich pranešė, kad einamų 
metų valstybės biudžetas turė
siąs 240 milijonų dolerių de-' 
ficito/Z '

Rusų miškas Klaipėdos 
lentpjūvėse

KLAIPĖDA,. >— Sąryšy su 
žiniomis apie prasidedantį So
vietų miško transportą į Klai
pėdą, iš Klaipėdos medžio sin
dikato valdybos pirmininko te
ko patirti kai kurių smulkme- 
nųr. JClaipėdos jnedžio sindika
tas/ apimąs 6 Klaipėdos miesto 
lentpftfves, per metus apdirba 
Ž60,000 kub. metrų medžio. Pa
gal sutartį su “Ėksportilies”, 
sindikatas gauna iki 1931 m. 
liepos mėn. apie 150,000 kiet- 
metrių. šis miškass busiąs ap
dirbamas Klaipėdos lentpiuvėse 
pagal atitinkamas specifikaci
jas, atsekančias atskirų užsie
nių rinkų medžio vartotojų rei
kalams.

Jis busiąs parduodamas Va
karų rinkose ir Vokietijoj, kur 
Klaipėdos medžio pramonė tu
rinti šonų ryšių. Sindikatas vi- 
siškaL-^^Vįs galvoj vidaus rin
kų. T\< iri, kad tai galėsią 
prisidėti ‘ic Klaipėdos ekono
mines Un.dės pakėlimo.

Burm. Vileišis ir inž. St. 
Kairys važiuos į Millaną

KAUNAS. — Lietuvos vy-. 
riausybė gavo < pakvietimą iš 
Italijos dalyvauti 11 sveika
tos, ^technikos ir miestų higie
nos kongrese* kuris bus Mila
ne balandžio 20—26 d. Tą pa
kvietimą K vyriausybė perdavė 
Kauno miesto savivaldybei, ku-
rįos atstovai, — Vileišis ir Kai
rys, — Į tą kongresą ir važiuo
sią.

Lietuvoj atgyja senovės 
skiltuvai

KAUNAS. — “Rytas” rašo, 
kad įvedus degtukų monopo
lį, šiaurinėj Lietuvoj kai ku
riose apylinkėse pradėjo var
toti senovišką lietuvių tautinį 
skiltuvą. Plieninių skiltuvų 
vienoj tik kalvėj esą užsaky
ta per 1000 štukų. 

■ -....—— . ............. ... ...... —' ■
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Daug žmonm žuvo per žemės 
drebėjimą Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 15. — Vyriausybė gavo čia 
pranešimą, kad per smarkų že
mės drebėjimą, kuris praeitą 
naktį sukrėtė visą pietinę Mek
siką, buvo užmušta trylika ar 
daugiau asmenų.

Oaxakos miestas, kur dvyli
ka asmenų žuvo, atrodo, sako 
bevielis pranešimas, kaip po 
smarkaus bombardavimo: daug 
namų virto griuvėsiais, • daug 
kitu gadinti taip, kad išbėgio- * ’ ♦

ti, kad nesugriūtų, jei dar įvyk
tų žemės sukrėtimų.

Telegrafo ir telefono vielos 
nutrauktos ir susisiekimas ne
galimas. Del to nėra galimumo 
patikrinti žinių iš drebėjimo pa

manoma tačiau, 
žmonių skaičius 

pir-

pat
as-

kad žuvusių 
yra daug didesnis, ne kaip 
mi pranešimai paduoda. 

. Meksikos Miestas \ taip 
buvo supurtytas ir vienas
muo užmuštas, o dvidešimt pen- 

. ... _ ki sužeisti. Kai kurie namai bu-
* < I

ję gyventojai bijo į juos grįž- vo stipriai gadinti.

J ' >> <•

[Atlantic and Pacific Photo 1 u

Neramioj Ispanijoj. — Plaza de la. Constitucion Saragosos mieste, kur per pastarąjį sukilimą 
įvyko knuvinų susikirtimų.
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Lietuvos Naujienos
Sumažinama žemės 

tvarkytojų įstaigų, 
skaičius

. KAUNAS. — žemės Hefor- 
mos Valdyba praneša, kad nuo 
1931 metų sausio 1 d. Apskri
čių žemės Tvarkytojų įstaigos 
panaikinamos. Jų vietoj steigia
mos,šios Apygardų žemės Tvar
kytojų. įstaigos:

1. Marijampolės Apygardos 
žemės Tvarkytojo įstaiga — 
Marijampolės, Alytaus, Seinų,

ADF pradės stiprią 
kampaniją už prohi- 
bicijos pakeitimą

Washingto»an šaukiama darbo 
unijų vadų konferencija ga
lutiniems kampanijos pla
nams priimti

MIAMI, Fla., sausio 15. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
vykdomoji taryba laikomoj čia 
savo konferencijoj nutarė pra
dėti energingą kampaniją už 
Volsteado prohibicijos įstaty
mo pakeitimą.

Nutarta ateinančio vasario 23 
dieną sušaukti Wąshin#tpno 
vfsų internacionaliYdų Uniji/va
dų konferenciją/ Kurioj jūrės 
būt priimti galutiniai kampani
jos planai. Kampaniją tvarkys 
tam tikras komitetas, kuris agi
tacijai už prohibicijos pakeiti
mą pavartos 14 tūkstančių mo
kamų organizatorių, kurie da
bar dirba įvairioms darbo uni
joms Jungtinėse Valstybėse. 
Agitacijai bus pavartojami vie
ši mitingai, radio ir spauda.

Visos internacionalinės uni
jos, valstijų federacijos ir vie
tų unijos yra jau pasisakiu
sios už prohibicijos modifika
vimą. Kol-kas dar nėra pasi
sakiusios tik spaustuvių darbi
ninkų unijos ir angliakasiai.

Federacijos vadai sako, kad 
nė vienas įstatymas nepądarė 
kraštui tiek bloga, kaip Vol
steado aktas, kuris įvedė but- 
legerybę, išmokino žmones ga- 

' mintis svaigalus namie ir pa
darė juos girtuoklius. Pakeitus 
proliibiciją, žymiai sumažėtų 
dabartinis žmonių nerimas ir 
apie IV2 milijono darbininkų 
tuojau gautų darbo.

skundžia buvusią savo draugęv 
ir privatinę sekretorę, Miss 
Daisy DeBoe, kaltindama ją jos 
pinigų vogimu. Pasak skundo, 
Daisy išėmus banke iš jos, Cla
ros, sąskaitos viso $16,000.

Miss DeBoe ginasi, kad, ji 
nevogus. Ji prisipažįsta, kad 
kartas nuo karto pasirašyda
vus čekį Claros sąskaiton, bėt 
tai darydavus pačios Claros 
liepta pasirašyti čekį, kada tik 
jai reikią pinigų. Kiek ji esan
ti išėmus pinigų čekiais, ji tik
rai nežinanti 
niekados 
nevedus.

Teismo 
kimštinai 
Mat,
mais išvelkama į ąikštę daug 
pikantiškų dalykų iš - Holly- 
woodo filmų “žvaigždžių 
venimo. -f

L. Trockis kritikuoja 
Stalino ‘piatilietką’

sąskaitų Clara 
nereikalavus ir ji jų

kambarys visados yra 
prisikimšęs publikos, 

liudininkų atklausinėji-

gy-

10 asmenų sužeista 
įvykus sprogimui 
chemijos įmonėj

SPRINGFIELD, Ohio, sausio 
15.
mical kompanijos įstaigoje šian
die įvyko smarkus sprogimas, 
kurio trobesys buvo iš dalies 
sugriautas ir ne mažiau kaip 
dešimt asmenų sužeisti, kai ku
rie, turbut, mirtinai.' ‘

Vietos' Champion Che-

Anglija sug r ą ž i n o 
Kinijai britų Amoy 

koncesiją
AMOY, Kinija, sausio 15.— 

Britų koncesija Amoy mieste 
tapo Anglijos vyriausybės gra
žinta Kinams. Koncesija buvo 
įsteigta 1851 metais.

Ožys už ‘kontrrevo- 
liuciją’ pateko į ka

lėjimą

Claros Bow, filmų 
žvaigždės, byla 

prieš Daisy

Farrington — kandida
tas i mainerių unijos 

sekretorius-

LOS ANGELES, Cal., sausio 
15. — Augštcsniame teisme čia 
dabar tardoma bylh, kurioje ži
noma krutamu  jų paveikslų 
“žvaigždė”, aktorė Clara Bow,

SPRINGFIELD, III., sausio 
15. — Frank Farrington pra
nešė, kad jis priėmęs kandida
tūrą į internacionalinio reorga
nizuotos United Mine Workers 
of America sekretoriaus vietą, 
iš kurios dabartinis sekreto
rius, John H. Walker, pasi
trauks balandžio 1 dieną.

Farrington yra Streatoro vię- 
tos unijos narys. r

č
Chicagai ir apielinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Iš dalies debesiuota ir kiek 
šilčiau;' vidutiniai ir stipresni 
pietų kryptieš vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 13° ir 30° F.

' f v. ■»/. t1

šiandie saulė teka 7:16, lei
džiasi 4:44. Mėnuo teka 6:03 
ryto.

Trys kaliniai pabėgo iš 
Mich. kalėjimo

IONIA, Mich., sausio 15. — 
šį rytą, apie 4 valandą, iš lonią 
kauntės kalėjimo Sugebėjo pa
bėgti trys kaliniai. Spėjama, 
kad pabėgti jiems padėjo lais
vėj esantys jų sėbrai;

'............... ...............................

Derybos tarp Pietų Vali jos 
(Britanijoj) anglies kasyklų sa
vininkų. ir angliakasių šiandie 
tapo vėl atnaujintos.

PARYŽIUS, sausio 15. •
Francuzų komunistų’ trockinin- 
kų organe La -Vėritė pasirodė 
Trockio straipsnis, kuriame bu
vęs sovietų karo komisaras aš
triai kritikuoja Staliną’ ir jo 
penkerių metų industrializaci* 
jos planą.

' Trockis pareiškia, kad sovie
tų spaudos barškinimai apie ta
riamą nišų darbininkų entu
ziazmą ir apie smarkią sovie
tų pramonės plėtoįtę esą begė
diškiausias: melas.Aš; tikridimų, 
bu siąr sovietų Rtfetja-' baigiantr 
pasivyti fr pralenkti Ameriką, 
galima esą tik juoktis. Charak
terinis soęializmo principas, sa
ko Trockis, tai pakelti gamybą 
iki tokio laipsnio, • kad •, j i pa-, 
tenkintų visus krašto . gyvento
jų reikalus. Rusijoj gi,)tryli- 
kintais metais “proletariato 
diktatūros”, nėra nei produktų, 
nei prekių.

Kinu komunistai suėmė 
Nankino /generolą

ŠANCHAJUS, kinai, sausio 
15. — Praneša, kad mūšy su 
komunistais Kiangsi provinci
jos pietuose kęmunistai suėmė 
Nankino valdžios'armijos gene- 
rolę Čang Hju-Čaiią, ir kad jo 
vadovaujama kariuomenė buvo 
atmušta. Pranešimai sako, kad 
gen. Čang^ išvaduoti komunis
tai "reikalaują 2 ^milijonų do-

Danijos vyriausybe 
prašo$1,595,000 

bedafrbianis •
’ KOPENHAGA, Danija, sau
sio 15. -— Socialistinė Danijos 
vyriausybe kreipėsi į parlamen
tą, prašydama, ni kad paskirtų 
$1,59,5,000 Danijos bedarbiams 
padėti. r

Bedarbių skaičius Danijoje 
siekia apie 75,000. • ;oi

Keturi darbininkai už 
mušti amunicijos fa

briko sprogime
VIENA, Austriją, sausio 15. 

— Hirtentfergo amunicijos fa
brike vakar įvyko sprogimas, 
kurio keturi darbininkai buvo 
užmušti ir aštuoni kiti pavojin
gai sužaloti. '

Pasiutęs šuo įkando 
žmogų ir daug kitų 

šunų apriejo

Keturi šeimos nariai 
žuvo namų gaisre
DECATUR, III., sausio 15.— 

Anksti šį rytą čia, kilus gyven
tojų Troutmanų namuose gais
riu, sudegė ; pats šeimininkas, 
jo žmona, jų. mažas vaikas ir 
Troutmanienės brolis, 16 metų 
berniukas.

’ Gaisras kilo, kaip sprendžia, 
nuo perdaug įkaitusios kros
nies.

i , •

Philad’os Lietuvių
Radio Valanda

Iš Philądelphijos, Pa., mums 
praneša, kad šį šeštadienį, sau
sio 17, 7:20 vai. vakaro (Čhi- 
cagos laikrodžiu —6:20 p. m.) 
Philądelphijos Lietuvių Dainos 
Choras dainuos per radio»iš 
WTEE stoties (1310 kilocycles). 
Su choru dalyvaus taip pat p. 
J. Jurčikonio orkestras.

Pranešimas sako, v kad 
gramas busiąs įdomus* ir 
tas pasiklausyti.

_ ' ,-^-T—''

Norvegų ' jurininkai 
atsisaką transpor

tuoti Trockį

pro- 
ver-

BERLYNAS, sausio' 15. — 
Trockis susitinka su dideliais 
keblumais atvykti iš' Turkijos 
į Norvegiją, kur jis yra nor
vegų studentų organizacijos pa
kviestas skaityti eilę .referatų, 
norvegų vyriausybei leidus.

Vokiečių vyriausybe jau at
sisakė duoti Trockini vizą per
važiuoti per Vokietiją pakeliui 
į Norvegiją; tą patį daro ir ki
tos valstybės. Dabar girdėt, kad 
norvegų jurininkai nutarę ne
transportuoti Trockio ir strei
kuoti, jeigu jis butų laivo pa- 
sažierius. ’

(“Istorija” soyietijoje)
MASKVOS Izviestija, oficia

lus sovietų valdžios organas, 
savo gruodžio 11 dienos leidi
ny praneša apie įvykusią Taš- 
lėje “istoriją,” . kurią sovietų 
laikraštininkas kukliai vadina 
“visai netikėtina.”

“Dalykas buvo šitoks,” sako 
laikraštis. “Nuo kurio laiko 
Tašleje iš miesto vitrinų ėmė 
kažkur dingti afišos ir skelbi
mai. Miesto milicijos viršinin
kas, draugas Gladiščevas, ga
vęs iš GPU aštrią pastabą, įsa
kė milicininkams susekti kalti
ninkus, suimti ir pristatyti 
jam.

‘Netrukus po to, į milicijos 
viršininką atvyksta... ožys, mį- 
licionieriaus tempiamas. '

“ ‘štai* jis, drauge viršinin
ke,’ v sako milicioriierius, ‘su
ėmiau jį nusikaltimo vietoj, kai 
jis draskė įš vitrinos afišas.’

“Milicijos viršininkas davė 
įsakymą:

“ ‘Nusikaltėlį padėtį arešto 
patalpoje.’

“Vargšas ožys taip ir ‘sėdėjo’ 
arešte, kol pagaliau į Tašlę at
vyko apygardos administracijos 
skyriaus viršininko padėjėjas, 
draugas Slavickis.' Darydamas 
arešto patalpos kamerų tikrini
mą, draugas Slavickis vienoj 
jų Užtiko nelaimingą ožį, ir su
prantamas dalykas, tuojau įsa
kė jį iš arešto paleisti.”

Tas Solonas hor visus 
gyventojus suvaryt 

į policiją

VVOODRUFF, S. D„ sausio 
15. — Pasiutęs šuo čia įkando 
vieną žmogų ir apkramtė sep
tyniasdešimt penkis šunis, ke
turias kiaules, mulą ir žąsį, iki 
pagaliau buvo užmuštas.

Miesto taryba išleido įsaky-, 
mą, kad visi .vietos šunės butų 
laikomi uždaryti per trisdešimt 
dienų. - '

Lenkai-Rumanai atnau
jino militarinį paktą'

......  ii i ai

G'ENEVA, . šveicarij a, sausio 
15.
ministeris Zaleskis ir Rumanų 
Mironescu šiandie , atnaujino 
bendrų apsigynimo sutartį tarp 
Lenkijos ir Rumanijos.

• • _____ -

Banditai nusinešė iš 
, banko $6,000 pinigų

•" r;.,/į., 'Z0 .■ N“/'-.:

KIRKSVILLE, Mo., sausio 15v 
— Penki kaukėti ir apsigink
lavę banditai puolė čia Citizens 
National banką ir automąbįliu 
pabėgo su $6,000. Automobilis 
turėjo Ne\v Yorko laisnį.

Lenkų. užsienių reikalų

V X

'j"'

Airiai valosi nuo “ne- 
morališkų” raštų

. 1—■— 1 ■. •

DUBLINAS, Airija, sausio 
15. — Per pastarus aštuonis 
mėnesius Laisvos Airių Valsty
bės vyriausybė užgynė .skaityti 
ir skleisti 44 knygas ir 13 laik
raščių bei žurnalų, kaip “nemo- 
rališkus” raštus. Pastaromis 
dienomis į airių “įndex’ą libro- 
rum prOhibitorUm” tapo padė
tos dar penkios knygos, jų tar
pe kai kurios Amerikos rąšy-

Tarp užgintų yra: Michael 
Gold, “Jew Without Money;”. 
Ann Knox, “Vjllęjo Kitty 
Vici Baum, “Grand Hotel;” 
Hėrgėsheiiner, “Party Dress;'” 
Isadoros Duncan, , “My. Life,” 
etc. .• .. ■, ,?

<“Nemorąliškų raštų1’ cenzo
riumi yra pasistačius save kle
rikalinė “Katalikų- Tiesos Drau
gija”. ,r

Naujas Indijos vicekaralius, 
lordas :Willingdon? Hgšiol buvęs 
Kanados g/neral-gubernato'riu8r( 
išvyko į Angliją/ o“ iš ten vyks 
į Indiją.^' ’' '

Sovietai aštriai užgynė 
• skersti veislei tinka

mus gyvulius
MASKVA, sausio 15. — So

vietų valdžia pradėjo dabar 
stiprią kampaniją mėsai varto
jamų gyvulių skaičiui krašte 
padidinti.

Didelėmis piniginėmis pabau
domis baudžiami tie, kurie 
skerdžia bet kuriuos veislei tin
kamus naminius gyvulius.

Ūkininkas, kuris / nusikalsta 
įstatymui, turi pasinįokėti bau
smės kcils kartus tiek, Riek pa
plautas gyvulys buvo vertas.

LANSING, Mich., sausio 15. 
— Reprezentantas Alexander 
Cuthbertson' įnešė valstijos le- 
gislaturoje bilįų, kuriuo jis no
ri visus Michi^ano valstijos gy
ventojus suvaryti į policiją. Sa
vo diliumi Cuthbertsonas rei
kalauja, kad kiekvieno asmens, 
vyresnio kaip 16z metų amžiaus, 
butų nuimti pirštų * atspaustai 
ir tie “rekordai” laikomi poli
cijoje.

‘Motina ir du vaikai žu
vo namų gaisre

——

NEW ULM, -Minu., sausio 15 
— Mrs. Oscar Haugen, 37, ir 
du jos maži’ vaikai žuvo ugnį, 
kuri praeitą naktį sunąikind jų 
gyvenamus farmbš > namiis, ne
toli nuo New Ulmo*
' ■ * '' ■. •>

WASHINGT0N0 vyriausybės 
pranešimu, Amerikos kapitalai, 
investuoti svetimuose kraštuo- 
į^- 'gale 1930 metų siekė 15 bi
lijonų dolerių, arba^. Į , bilijoną 
daugiau ne 1929 mėta is. 

1 *
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Vilkaviškio ir šakių apskri
tims — Marijampolėje.

2. Kauno Apyg. ž. T. įšt. — 
Kauno ir Trakų apskritims — 
Kaune. >

3. Ukmergės Apyg. Ž. T. į s t. 
T k mergės — Ukmergėje.

4. Utenos Apyg. ž. T. įst:
— Utenos ir Zarasų apskritims
— Utenoje.

5. Panevėžio Apyg. ž. T. įst.
— Panevėžio ir Rokiškio ap
skritims — Panevėžy.

6. Biržų Apyg. ž. T. įst. — 
Biržų apskričiui — Biržuose.

7. -Šiaulių Apyg. ž. T. įst. — 
Šiaulių ir Mažeikių apskritims

Šiauliuose. .
8,. Kėdainių Apyg. ž. T.

— Kėdainių apskričiui — 
dainiuose.
< 9. Raseinių Apyg. ž. T.
— Raseinių apskričiui — 
šeiniuose.

10. Tauragės Apyg. ž. T. įst.
— Tauragės apskričiui — Tau
ragėje.

11. -Telšių Apyg. ž. T. įst. — 
Telšių ir Kretingos apskritims
— Telšiuose.

Kė

Ra-

—.... .  ’"W •

Italų oro eskadra atvy- 
. ko i Rio Janeiro , 

■’ ; -'-i

RIO DE JANEIRO, Brazdi- 
ja, sausio 15. —Gen. Italo BaĮ- 
bo transatlantinė orlaivių es
kadra iš Natąlo šiandie atlėkė 
j Rio de Janeiro, tuo pabaig
dama savo 6,190 mylių kelionę 
iš Italijos.

■ —•—p-''i » ii ii, *i y '

Rusų miškas Klaipėdos 
lentpjūvėse

Sąryšy suKLAIPĖDA.
žiniomis apie prasidedantį So
vietų miško transportą į Klai
pėdą, iš Klaipėdos medžio sin
dikato valdybos pirmininko te
ko patirti kai kurių smulkme
nų,, ^Klaipėdos medžio sindika- 
tas, apimąs 6 Klaipėdos miesto 
lentpjūves, per metus apdirba 
250,000 kub, metrų medžio. Pa
gal sutartį su “Ėksportilies”, 
sindikatas gauna iki 1931 m. 
liepos mėn. apie 150,000 kiet- 
metrių. šis miškass busiąs ap
dirbamas Klaipėdos lentpiuvėse 
pagal atitinkamas specifikaci
jas, atsekančias atskirų užsie
nių rinkų medžio vartotojų rei
kalams. .

Jis busiąs parduodamas Va
karų rinkose ir Vokietijoj, kur 
Klaipėdos medžio pramonė tu
rinti šonų ryšių. Sindikatas vi
siškai neturįs galvoj vidaus rin
kų. Tikimasi, kad tai galėsią 
prisidėti prie Klaipėdos ekono
minės būklės pakėlimo.

Būrin. Vileišis ir inž. St. 
Kairys važiuos į Millaną

KAUNAS. — Lietuvos vy- 
riausybė gavo /pakvietimą iš 
Italijos dalyvauti 11 sveika
tos, ^technikos ir miestų higie
nos kongrese, kuris bus Mila
ne balandžio 20—26 d, Tą pa
kvietimą vyriausybė perdavė 
Kauno miesto savivaldybei, ku
rios atstovai 
rys, —• 
šią.

1, —- Vileišis ir Kai- 
j tą kongresą ir važiuo-

Lietuvoj atgyja senovės 
skiltuvai

KAUNAS. — “Rytas” rašo, 
kad įvedus degtukų monopo
lį, šiaurinėj Lietuvoj kai ku
riose apylinkėse pradėjo var
toti senovišką lietuvių tautinį 
skiltuvą. Plieninių skiltuvų 
dienoj tik kalvėj, esą užsaky
ta per 1000 štukų.

Clintono kalėjime, netoli 
Plattsburgo, pasikorė paskilbęs 
NeW Yorkp kriminalistas John 
tBiim). Rodgers.

Vokietijos finansų miniaterią 
Dietrich pranešė, kad eįnaMų 
metų valstybės biudžetas turė
siąs 240 milijonų dolerių de* 
fiėitoį Z ; <•;

LIETUVON
' ' V 1' vSiunčiame Pinigus 

P a i t u ir Telegrama. 
Patarnautame Greitai.
Pigtei ir Saugiai ♦*-

NAUJIENOS
lf39 SOUTH HALSTED ST.
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APŽVALGA
Biznio krizini

JUSU PATOGUMUI

no s

Ame

MinkštinaSaulės Spindu
Iš Apdraudos Srities

jūsų gerkleipalankūs
gydytojaus

mas

S. Huebner

savo gyvas

T‘Msnoautomobi

Kiekvienas 
tokiu būdu

Vien gyvasties apdrauda ga 
Ii garantuoti mokslą jūsų ku 
dikiams; jeigu duoninis ap 
leidžia šių ašarų pakalnę. ;

dų ji nebemoka per paskuti 
nius ketverius metus.

Presbyterian
(Pa;)

metų 
Ministers

auto
Ame

tokia
Tai

randasi 
per die- 
500,000,- 
Kadan-

Mūsų žmonės .vis .dar negali 
atskirti nelaimingų atsitikimų 
(accident) palisų nuo gyvasties 
—Life. Accident polisos nemo
ka nieko už naturališką mirtį, 
—tai atlieka “Life Insurance”.

| laimės paliestųjų? ApstdrausK 
kol ne vėlu!

mano 
bus 

karą.

NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Per pereitus metus už 
mobilių ir trokų laisnius 
rikos žmonės sumokėjo $1,010, 
000,000. ' — K.

mąč: 2,000. -trs
//Tie skaičiai yra paimti iŠ re
kordų. Kas' gali sakyti, kad
“aš negaliu būti tam buiw

(title) ant apkrauto skoloms-1 ciety for Eąuitable Assurance 
“morgečiuoto’* namo dėl šeimy- 

kurioš vyras paliko, toki
palikintą. ? \ ’

Vien apdrauda (tuoj) gvdran- 
tuoja “gyvą” pinigą po ttiirtlės 
(teismai sulaiko visą kitą nuo
savybę nuo 6 menesių iki metų 
arba ilgiau).

Vertė gyvasties apdraudos 
Suvienytose Valstijose didesnė, 
negu bendras turtas Franci jos 
ir Vokietijos. . .

’efm- 
sylvanijos liniversitėto neseniai 
pasakė: “Jeigu šios šalies žmo
nės kapitaliziiotų
tis, tuomet gyvasties apdraudos 
sudarytų 100 bilijonų dolerių”.*

Žmonės mažiau belosią 
kuriomis

xS7'/c viso turto yra gyvasties 
apdrauda.

95 iš 100 vyrų, pasiekę 65 
metus, amžiaus, yrą finansiniai 
“broke” ir iš kiekvieno 100 vy
rų 25 amžiaus 64 sulaukia 65 
metų. . • ....

Tai tiek' šį kartą iš statisti
kos ir istorijos,— vėliau bus 
galima’ pažiūrėti i kitas šakas 
ir kompanijas.

Nuo 1900 metų gyventojų 
skaičius padidėjo dvigubai, bet 
apdrauda padidėjo apie 6 kart* 
daugiau.

Per pastaruosius penkis me
tus šalies nacionalių bankų de
pozitai’ padidėjo 36%, ypątįš- 
kos įplaukos 43%. Tąupinimo 
bankų depozitai 59. %s Gyvasties 
apdrauda "7T%.

Fund
•2. Mutual (N. Y.) 87 Į
3. New England Mutual

(Mass.) 871
4. State Mutual (Mass.) 85
5. New York (N. Y.) 85
6. Mutual Benefit (N. J.) 85

’ 7. Connecticut Mutual
(Conn.) 84

8) Penn Mutual (Pa.) 83
9. Union Mutual (Me.) 81
10. United States (N. Y.) 80
11. National (Va.) 80
12. Manhatan (N. Y.) 80
13) Pheonix Mutual ,

(Ccnn) 79
14. Berkshire (Mass.) 79
15. Mass Mutual (Mass.) 79
16 Aetna (Conn.) 77
17. St. Louis Mutual (Mo.) 72

Pereitą 
aliejaus 
2,081,000 
aliejaus 
mažinta 
dieną, 
mas vra

bos srityj. Pasirodo, kad per 
pereitus metus statyba smar
kiai nusmuko ir pasiekė 1924 
m. lygmalos. Didelio pagerė
jimo, sako ta kompanija, 
trumpoj ateityj negalima tikė-

Kiek yra žjpoma .pirmos ap
draudos . kompanijos gavo čar- 
terius “The. Ąųiicable Society 
for Perpetual..Life Assurance 
Office” 1706 metais ir. “The Sp-

Rašo
Juozas Kuzmickas-Uktveris 

atstovas National Life of USA.
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

, kL Eina kiekvieną penktadienį, bendradarbiaujant
> ------------------------------— K. AUGUSTUI, J. VARKALAI ir V. RJJŠINSKUI---------------------------------

skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
i artimiausi atstovą.

a t f 11 r—i— 

Daugiau kaip 250,000 žmo
nių gydosi "kas metą nuo viso
kių ligų. Apdrauda padengia 
išlaidas. '

18. North Western (Wis.) 72
19. Ecftlitable (N. Y.) 71
20. Guardian (N. Y.) 70

. 21. Hdmę (N. Y.) 70
22. John Hancock 68
28, Mėryland (Md.) 66
24. Copnecticūt (Conn.) 65
25. Provldent Mutual 65
26 Travelers (Conn.) 64
27 Union Central (Ohio) 63
.28. Metropolitan (N. Y.) 63

• 29^ National Life of U. S.
A. (UI.) 62
’ 30. Pacific Mutual (Col.) 62

31. Mutual (Mcfc) bO
Yra ir. jaunesnių kompanijų, 

kurios esti labai gerame sto
vyje. Šios skaitlinės paduoda
ma, tik dėl žingeidumo.

of Lives v and Survivorship” 
1756 metais. Berods, tai se
niausios kompanijos, bet dar 
yla jrodyrųų, kad daug anks
čiau; prieš ... šias... kompanijas 
P.ennsylvanijos valstijoje eg
zistavo “Pre'sbyterian Ministers 
Life and Fund of Philapelphia”.

3. Kiek buvo nelaimingų su- 
sižeidimų 1939 metais? Atsaky
mas: Beveik 100,000.

4. Koks- procentas sužeista 
vaikų? Atsakymas: Pagal vė
liausius statistikos davinius, vie
nas iš penkių sužeistųjų buvo 
vaikas.

5. Kaip didelis yra mirtingu
mas nuo susižeidimų ? Atsaky
mas: Susižeidimai nuvaro į-ka
pus dvigubai daugiau z kūdikių 
nei difterijos ir 5 kartus dau
giau nei miršta tame put' am
žiuje nuo džiovos.

6. Kuomet Šalies Apsaugos 
Taryba tapo suorganizuota? 
Atsakymas: Devyniolika metų 
atgal.

7. Kurios lyties daugiau su
sižeidžia—vyrų ar moterų? AL 
sekyrhas: Apskaitliavimas pa
rodo, kad iš 100,000 vyrų nuo 
susižeilimų per metus miršta 
115, komet moterų tik 45.

8. Iš 54,000 nelaimingų atsi
tikimų, kurie atsitinka viešpse 
vietose, kiek priskaitoma auto 
nelaimėms? Atsakymas: 31,000;

9. Koks stubpj nelaimingas 
atsitikimas neša daugiausia 
mirtį? Atsakymas: Nudegimai, 
kurie įvyksta nuo nusišutinimo 
ir ekspliozljų užmuša 5*400 
kiekvieną njetą

IC/Kiek mirčių neša netik ė 
Atsaky

Dažnai girdi žmones kalbant: 
“Aš nežinau tos kompanijos”— 
“negirdėjau” ir tam panašiai, 
čia paduosiu jų “amžių”, pa
gal statistiką, imtą iš “Best’š 
Life Insurance Chart” 1930 
metams. Talpina virš 300 
kompanijų.

Čia paduodu vardus kompani
jų, jų “amžių”-metus biznyje 
(nemažiau kaip 60 metų, nes 
per daug vietos užimtų). Skai
tytojai galės * pamatyti, kiek 
vardų

Depresija palietė ir kortas. 
Atrodo, kad žmonės mažiau 
belosią pokerį, o “aukštos 
draugijos damos” ponišką lo
šimą “bridgc”. Pereitais me
tais taksų nuo kortų buvo su
rinkta ant $115,000 mažiau 
nei normališkais laikais. Nor- 
mališkais laikais valdžia iš 
kortų turi apie $5,000,000 pa
jamų.

dvi valstybi — 
Fra nei j a ■— turi 
geltonojo metalo.

Prof. VVarren 
aukso vertė greit 
pat, kaip ir prieš 
reiškia, jog kainos įvairiems 
produktams žymiai sumažės. 
Tai, sako jis, yra karo pasėka. 
Lyginai taip pat atsitiko ir po 
Napoleono karų.

Per paskutinius penkiasde
šimtis metų Amerika pergyve
no 15 biznio depresijos perio
dų. Aštuoni jų, įskaitant ir 
dabartinį ,buvo pusėtinai aš
trys. Kiti septyni nebuvo 
taip skaudžiai jaučiami. Pa
vyzdžiui, 1924 ir 1927 m. de
presijos. Dabartinė depresija 
prasidėjo iš lėto, tik pereitą 
vasarą ji staiga pablogėjo. 
Daugeliu atžvilgių ji prime
na 1884 m biznio krizį. Biz
nis ir gamyba nusmuko ant 
23 nuošimčių.

Reikia pasakyti ,kad dabar
tinis biznio ir pramonės kri- 
zis yra tarptautinio pobūdžio. 
Ekonomijos istorija rodo, jog 
didesnės depresijos irgi buvo 
tarptautinio pobūdžio. Pa
prastai laike tokių depresijų 
pradėdavo smarkiai smukti 
kainos gaminiams, ypač tiems, 
kurie turi tarptautinę rinką.

Didesnės depresijos niekuo
met nėra regulairės ir jų ilgu
mas ne vienuodas: vienos už
sitęsia ilgiau, kitos trumpiau. 
Tačiau jos turi tam tikras sa
vybes, kurios yra bendros. Iš 
tų savybių galima spėti apie 
depresijos galą. Visi davi
niai rodo, jog ir dabartinė de
presija eina prie galo. Neuž
ilgo galima tikėtis gamybos 
ir biznio pagerėjimo. Tačiau 
tas pagerėjimas gali būti labai 
lėtas.

Jūsų
: Būk 

laukę, atviraihc ere, 
kveprtok giliai; fi
ziniai niahkšttnkis 
numitinančiuose sa
ulės spinduliuose ir 
laikas nuo laiko 
patikrink savo kū
no sveikatų.

Dearborn, Mieli., 
Fordo dirbtuvė, kuri 
ną sunaudodavo apie 
0(X) galionų vandens, 
gi dirbtuvės tapo padidinta, 
tai ir vandens bus daugiau 
reikalinga. Todėl dabar ka
samas naujas vandentiekis, 
kuris galės per dienų pristaty
ti 913,600,000 galionų vandens. 
Tiek vandens per dieną nesu- 
naudoja Detroit, Philadcjphia, 
Cincinnati ir Wt shington kar
tu paimli.
Illinois valstijoj mažiau au

tom o b il ių pardu oda m a
Pereitais metais Illinois val

stijoj naujų automobilių buvo 
parduota 
238,367.

[Atlantic' and Pacific Photo]
, % . • t ■ i ' , . • •

Britų aviatorė Mus* Victor Bruce, ( atskridusi iš Londbno į 
Tokio ir dabar atvykusi į Seattle, Wash. Ji ketina skristi per 

' ■ Jungtines Valstybes •

Kiekvienas žino, kad saules 
spinduliai nokina ir minkština - dėl to 
naudojamai "SPRAGJNIMO” procesas, 
Ultra Violetinių spindulių jpagalba. 
LUCKY STRIKE-puikiausias cigaretas, 
kokį jus kada nors rūkėte, pagamintas iš 
geibiausių tabakų - Derliaus Grietinė — 
DAR IR ^SPRAGINTAS 
žino, kad šilunia švarina,

- tas ekstra, paslap- 
pašalina kenksmingas 
erzina gerklę' ir yra

Sausio pirmosiomis dieno
mis kiek pakilo žemės ūkio 
produktų kainos. Tiesa, uis 
kilimas nebuvo reguliariškas: 
vieną dieną kiek pakildavo, 
kitą dieną ir vėl nusmukdavo. 
Tačiau, bendrai imant, kili
mas buvo truputį, didesnis , nei 
smukimas. Todėl kainos že
mes ūkio produktams . šian
dien yra kiek aukštesnės nei 
pereitų metų pabaigoj.

Tuoj po Naujų Metų buvo 
smarkiai pradėjusios kilti bo- 
nų kainos. Tačiau paskutinė
mis dienomis įvyko persilau
žimas ir bonai vėl kiek nu
smuko. Tas pat atsitiko ir 
su įvairios rųšies Šerais, v

Žemės ūkio produktai

Bankrulavimosi epidemija
* ................ ' ' • i

Dun’s Review sako, jog per 
pereitus metus nusibankrutijo 
26,355 biznio įstaigos, kurių 
bendras kapitalas siekė $668,- 
283,842; Į tų nusibankrutijil
sių įstaigų skaičių neįeina už
sidarę bankai, kurių taip pat 
buvo pusėtinai daug.

Automobilių pramopė
Per pereitus metus viso au

tomobilių ir trokų Amerikoj 
ir Kanadųj buvo pagaminta 
3,505,000, kurių bendra ! vertė 
siekė, $2,159,600,000. Tai pu
sėtinai didelis sumažėjimas, 
neš 1929 automobilių ir trpkų 
buvo pagaminta 5,621,709,0 jų 
vettė siekė $3,576,645,881.

Automobiliams įvairių da
lių per pereitus metus buvo 
pagamitna už $527,800,000, o 
tajerų už $429,000,000. Vadi
nami, viso automobiliams rei
kalingų dalykų buvo paga
minta už $5,116,400,000. • Tuo 
tarpu 1929 m. tų dalykų <buvo 
pagaminta už $5,142,315,542.

Automobilių eksportas su
mažėjo 44 nuošimčiais. • Per
nai buvo eksportuota 561,000 
automobilių ir trokų, o 1929 
m. — 997,111.

Įdomu taip pat pastebėti, 
kad per pereitus metus Ame- 
tika importavo tik 625 auto
mobilius iš užsienio.

• Apskaitoma, kad viso pa
saulyj yra 35,518,000 regis
truotų automobilių ,ir trokų. 
Iš jų 26,718,00 priklauso 
rikai.

Statyba
Standard Statistics kompa

L Kiek mirčių nuo susižei- 
dimo buvo 1929 metais? Atsa
kymas: 97,000.

*2. Ar nelaimių skaitlius pa 
didėjo 1930 metaais? Atsaky-

Ekonomistas C. F. Warren 
mano, jog farmeriavimas pa
sidarė nepelningas vyriausia 
dėl to, kad trūksta aukso. Tik

Am-crika i ir 
pakankamai 

f r trr]

Marąuette Park 
TUIftJCIO Al’TIEKA

• ,2832 VV. 03rd St. .
Brighton Park

B. R. PIETK1EW1CZ 
2608 W. 47lh St.

Tel. Lafayetfe .1088
Roseland it Pullman
VVAITCHES . B4OS. CORP.

, 5Ž E. -107th St.
Tel. Pullman 5950 ,

Kai jums reikėp pa
siųsti pinigus. Lietuvon

Aliejaus pramonė
savaitę mineralinio 

produkcija lyginosi 
bačkoms. Vadinasi, 
produkcija tapo su- 
ant 8,500 bačkų per 
Tačiau tas sumažėji- 
labai nežymus. Yra 

daromos pastangos žymiai su
mažinti aliejaus produkciją, 
kad išvengus aliejaus pramo
nėj chaoso.

Bonai ir serai

Armour kompanijos biznis
A nuo u r and Co. per perei

tus metus turėjo labai mažai 
pelno. Tai buvo gal blogiau
si metai tos kompanijos isto- ti<s .užsinuodijimas 
rijoj. Kompanija turi išleL 
dusi dvejos rųšies taip .vądi^ 
namų paprastų Šerų, Tačiau 
tų serų savininkams divitleu-
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA

Tautiškos Kapinės

Nauji Metai
Apžvalga 1930 metų

Mat

mus

North Side

Old Dutch Cleanser

direkcija

vie-

SUSITAIKIN

PAŠALINS VISUS SKAUSMUS

nu

IN ORIGINAL

turėti 
kad

ardaH 
latvė 
Mtefltaa

pas 
man

kad
rus

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

Old Dutch Clcaneer. ' 
111 Weet Monroe St

Rasite 
-.uritios piisiųskite 
naivų: IVORY |—I

Pavojus!
GREITAI 

iSUSTABDYKITE 
GERGKLĖS 

SKĄŲDĖJIMĄ
Atsimenu pavei- 
įlendoriuj Dr. J. 

Atsimenu labai gerai,

i. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

subraižo; neturi savy žvirgždų; apsaugo 
švelnų jr gražų paviršių. Geresnis, kadangi 
Old Dutch Valo higijeniškai; išima nematomus 
nešvarumus kartu sų matomais purvais, užtik
rindamas Sveikų švarumu. J \

LABAS RYTAS KIEKVIENAM! Pasiklausykite Old Dutch Mergaitės, radio 
naujos, gyvos asmenybės, gyviausiame rytmetiniame programe ore—Panedėliais, 
Sereddmis ir Pėtnyčtomis visu Colunibia Broadcasting System tinklu. K/ausyAi- 
tės stoties WAfAQ 7:45 U ryto.

sunku jų 
korteles to 

mano,

Chicagos Lietuvių Draugija
S. Pašalpos $21,146.54 turtasEXPRESSING 

Mes perkraustom pigiai 

3336 S. Halsted St 
Tel. Yards 3408 
ir Calumet 3399

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lotų savriiinkų susirinkimas 
Komisarai prakišo.

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje 

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939

Old Dutch Holderiai, Spalvuoti!
Lengva yra gauti vieną itų holderių! Piėmiausia iškirpkite iš trijų Old Dutch 
Cleanser kibelių baltus panelius* su tnalunu, esančius viri varto:imo nurodymų, 
mų. Prisiųskite juos, kartu su 10c ir jūsų vardu ir adresu. Išpildykite kuponą 
šiandie.

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

> AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

Padaužos dalyvaus 
koncerte

Savas Pas Sava «.
— sako biznieriai

į ant 
ir jus

Antradieni, Sausio 13 d. 
North West Masonic Temple 
svetainėj Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitarpinės Pašalpos 
turėjo metinį susirinkimų. Kai
po metinis Draugijos susirin
kimas, svarbu buvo visiems 
Draugijos nariams išgirsti viso
kius raportus, kaip tai, valdy-

Visos prekės jau 
pigesnės

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radtos 

pigiomis kainomis

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

The Vilija Coal Co.
> Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus

3700 S. Spaulding Avė
Tel. Lafayette 2584

Dvidešmts aštubni metai at
gal gyvenau Suvalkų mieste. 
Mes gaudavome lietuviškų kny
gų iš Mariampolės. Atsimenu 
vienų kalendorių “Peterburge 
spaustų” (iŠ tiesų Tilžėj spaus
tas, bet tyčionps parašyta “Pe
terburgas”) 
kslą tame 
Šliupo.
nes pats mačiau, kaip vįenas

T ĮT-NO VI AIT —kadangi delei ne- 
“^palyginamo Old Dutch veiklumo jūsų va- 
lymas atliekamas į trumpesnį laikų ir su ma
žesnėmis pastangomis; pastebėtina kaip daug 
darbo atliks biskutis Old Dutch.

Lietuvių Viešbutis
W. NEFFAS, Sav.

2435 S. Leavitt St.
Tel. Roosevelt 3352

Lietuvių pauliškų Kapinių 
lotų savininkų metinis, susi
rinkimai įvyko sausio 11/ die
nų Lietuvių Auditorijoj’.

Kaip tik įžengiau į svetainę, 
tuojau pamačiau, kali, bus ko- 

bblšcvikais laimėta, 
pilnutėlė svetaine, 

nebebuvo * vietos 
Tvarkos vedėjas 

Tomkevičius, išrink

visiems 
kantrybės ir 
taip blogai

J. J. ZOLP
Real Estąte ir bivakorfių • 

agentūra

4559 S. Paulina SL

W. J. KAREIVA
Green Valley Productt 

Parduodam • šviežius kiaušinius 
ir sviestą 

4644 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1389

žymus dvasiškis ' juodu rašalu 
-užtepė Shipo akis veidų. Aš' 
dar nežinojau -kodėl kanaunin
kas šliupui akis rašalu aplais
tė, o Basanavičiaus veido ne
peizojo. Vėliau supratau kame 
dalykas. • .< >

Vytauto metuose du.kunigai 
išbado gyvam Šliupui akis už 
jo raštus, kuriuos inkvizitoriai 
sudegino. Atsimenu, Amerikoj 
garsus. kunigas viešai Šlųpui 
pasakė: Joųai, aš tave myliu, 
bet tavo raštus deginu. Dabai 
Kaune išsipildė dvasiškio noras. 
Gaila šliupo, bet dar dauginus 
gaila tų galingųjų musų tau
tiečių, kurjc knygų deginimų 
toleruoja. . •

Biznio komisija pranešė, kad 
Draugijos metinis koncertas, 
kuris atsibuvo sausio 4 d., bu
vo smagus programas, kurį pil
dė Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn ir orkestrą po vado
vyste Steponavičiaus, buvo iš
pildytas labai gražiai, taip kad 
dar Draugija nėra-turėjusi to
kių gražių programų, nežiūrint 

visados stengėsi duoti ge- 
programus.

Ilgiausias ir svarbiausias ra
portas tai buvo finansų komi
sijos, kuris buvo aiškiai ir tin
kamai sutaisytas; pasirodo kad 
praeiti metai dėl Chicagos Lie
tuvių Draugijos Savitarpinės 
Pašalpos buvo geri metai: Drau
gija pakilo finansais iki $21,- 
146.54, taigi visiems aišku* kad 
ši -Draugija yra didžiausia ir 
turtingiausia Čhicagoj? Per 
šios metus nutarta daryti va- 
jus-kontestas dėl gavimo naujų 
narių, taigi patartina Chicagos 
lietuviams stoti į Chicagos Lie
tuvių Draugija Savitarpinės Pa
šalpos. ' / • š.

klės skaudėjimą pirm negu išsi
vystys j rimtą ligą. Sustabdykite jį 
pradžioj su - Severą’s ' Antisepsol. 
Per 50 metų užtikimas gerklės plo
vimas. Apsaugokite sveikatą plau
dami juo kasdie. -Pas aptiekininkus.

Severa’s

KtšlCIA u —kadangi Old
Dutch pašalina visus purvus, riebumus 

ir suodžius greitai, nuodugniai ir švelniai. Old 
Dutch pagelbės greitai atlikti sunkiausius dar
bus. Z .

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

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

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038

Teko pasikalbėti su viena 
pusėtinai didele plunibingo 
firma. Biznio vedėjas sako:

— Kaip tik atidarau savo 
įstąigų, žinau ,kad tų dienų 
man reikia išleisti $300. - Dar
bininkų nenorių atleisti; jie 
irgi nori gyventi.. O per tris 
mėnesius gavau tik vienų gerų 
užsakymų. Tai ir verskis kad 
nori.

Namų ir žemės rpardavinė- 
tojai skundžiasi, kgd bankos 
neskolina pinigų . ant pirmų 
inorgičių.-;4;bdel mąnapti 
pirkti namus, negali jų pirkti, 
nes negauna iš bankų pasko-

' ir ... lai helių. ui 
Qld Dutch Holderių.

MĖLYNOS -—|

prekių kainos bu§ pigesnės, 
tai tų prekių galės, daugiau 
išpirkti ir mažesnes algas gau
dami darbininkai.

Suprantama, ims daug lai
ko, kol viskas įeis į normalų 
stovį. Reikia atsiminti, kad 
yra ir tokių firmų ir pavie
nių žmonių! kad nori iš to pa
sinaudoti ir pasinaudoja. Pa
vyzdžiui, atleidžia senus., dar
bininkus, o priima naujus, 
su mažesnėmis algomis.*

Taigi, kol viskas tinkamai 
susitvarkys, išeis kiek , laikę. 
Bet, kad turės susitvarkyti, 
nėra abejonėsi.

Biznio depresija kenkia vi
siems, •— biznieriams ir dar-, 
bininkams. ■ Juo didesnis biz
nis, tuo jis turi daugiau išlai
dų. Ir biznio vedėjai turi rū
pintis, kad išlaikius savo biz-

Metai atgal šioje vietoje tu* 
įėjome laimės su/jumis pasi
šnekėti. Dabar ir vėl suėjome 
Vėl galime šnekėti. Apie, lietu
vių nuveiktus darbus, žinoma.

Šiais metais pagarsėjo Vy-

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS, Sav. 

4050 Archer Avė, 
Tel. Lafayette 5019

t. 104. 
hiearo, III

pridėtus . . . Centų 
man 
ŽALIOS

tautas Didysis. Lietuvoje jisai 
visus bažnytkiemius apkeliavo, o 
Amerikoje tiktai prakalbų tesu
silaukė.

Musų raudoni broliai pradėjo 
penėti juodus brolius lietuviš
kais kopūstais.

Vanagaitis surengė ir su sa
vo pagelbininkais atliko ESLA 
seimų Čikagoj ir kitur be ran
kų kandžiojimo.

čikagiečiai užmiršo savo dra
mos tėvų, o jisai juos apleido.

Bolševikai pradėjo patys save 
plaktis. Trockio pikčerių ne
pardavinėja.

Kai kurios krautuvės pradėjo 
munšainų pardavinėti. Atsirado 
trys nauji lietuviai graboriai.

Bolševikų spykeris aiškiai iš
aiškino visiems bedarbiams, 
kaip nedirbant gauti $25 i sa
vaitę ir kambarius dykai. Be
darbių skaičius pasidvigubino.

Vilniaus Vadavimo komitetas 
dievui dusių atidavė. M. Vaidy- 
la, sako, daug verkėm

Lietuvoje kunigai Laisves 
Alėjoj sudegino Šliūpo raštus.

Ponas Žukas užrašė “Sanda
rų” visiems lietuviams, tiktai 
pinigų negavo.

Nabašninkui Paukščiui įteik
ta apkaltinimo aktas—jisai kal
tas, kad SLA. viršininkai pado
vanojo $25,000 savo draugams. 
Viešpats Dievas dar nuospren
džio nedavė.

Bolševikai pasidalino SLA. 
milionų, ale Stalinui nieko ne
teko.

Naminčlės rinkoje žiauri 
konkurencija. Kainos krinta 
iįemyn, ūpas dar žemiau.

šešiolika grosernių praplėtė 
bizni užpakaly, o sumažino 
priešaky.
/ Karčiamninkai palydėjo į ka- 
pines daug gerų ir brangių kos- 
tumerių lietuvių.

“Keleivio” Maikis dar gyvas. 
Mirė šventkuprių partija. Lie
tuviški fašistai visus metus sir-

, Čikagoje gyvena vienas 
kas. Yra daug Mikų, ale 
nas jų užsimanė rašyt iš vieno 
galo ir iš kito. Jisai, vadina
si, rašo. Tiktai gaila, kad jis 
nežino ką rašo ir kodėl rašo. 
Ale žino kam rašo—sau rašo. 
Paprastai jo raštai telpa ten, 
kur žioplių raštai telpa.

Padaužos Mikui nepavydi ra
šyt,’ tik pataria, paskaityt kų 
pats paraše. Kam čia' gerus 
skaitytojus mučyt. O, iš da
lies, juk butų ne blogai ir kitų 
raštų pasiskaityt.—P.

... .................................. . i* i «<• - ri* 

bos ir visų komisijų. Perskai
čius valdybos nutarimus bei re
komendacijas, kiekvienas para
grafas buvo apkalbamas ir pri
imamas atskirai, daugiausia bu
vo kalbėta apie laikymų Drau
gijos pinigų bankuose. Mat jau 
pirmiau ' buvo nutarta, kad 
Draugijos pinigai butų laikomi 
didesniuose ir atsakominges- 
niuose bankuose, taigi valdybos 

buvo, kad 
pinigai pasiliktų 

Univcrral State Banke, kaip da
bar yra, o ištraukti iš buvu
sios Home Bankos padėti i 
First National Banką. Taigi ta 
valdybas rekomendacija plačiai 
apkalbėjus tapo priimta, be to 
kadangi Draugija visados išmo
ka čekius, tai nutarta atidary
ti einamoji sųskaita Noel State 
Banke.

M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir rendaojam 
namus

3335 S. Halsted St
Tel. Yards 6894

P. Conrad
COMMERCIAL FOTOGRAFAS 

730 West 62nd Street 
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Gyvenimas vis kelia ir kelia 
naujus klausimus. O kad eiti 
kartu su gyvenimu, reikia tuos 
klausimus vienaip ar kitaip 
iš po kojų pašalinti. Palaidus 
juos laikyti negalima, nes Lai 
yra pavojinga pačiam gyveni
mui.

šiuo tarpų Padaužų Respub
likoj kilo gana rimtas ir aktua
lus klausimas/ kuris yra reika
lingas skubuto susidomėjimo^ 
tai, būtent, sendvičių klausimas. 
Sendvičių klausimas yra rimtas 
šių dienų klausimas musų res
publikoj, tiesioginiai liečiąs ki
tas mums draugingas karalys
tes ir respublikas. Tuo klau
simu Padaužas verčia domėtis 
jų pačių reikalai ir respublikos 
gerovė. ' (

Padaužos konstatuodami tų 
faktą, kad dabar visam pasau
lyj yra, ekonominė depresija ir 
kad maisto produktai yra ganai 
brangus. ir dažnai 
gauti—siūlo įvesti 
klausimo sutvarkymui 
kad tą klausimą butų nesunku 
išrišti, jeigu draugingos res
publikos kooperuotų su Padau
žomis. Kadangi, mes/"’supran
tame, kiekviena respubųka turi 
rūpintis savo piliečių maitinimu 
ir dažnai nė visi piliečiai būna 
pasotinti iškilminguose skodūo- 
se, tad Padaužos norėdami pa
lengvinti šį klausimą rišti, šilč
io ir reikalauja, kad

1. Visi piliečiai, kurie turi 
korteles, turi būti aprūpinti 
maisto produktais.

‘ 2. Tie piliečiai, kurie neturi 
maisto; kortelių, turi, būti iš
skirti iš eilės tų, kurie turi kor
teles. T x

3. Jeigu numatoma, kad sko- 
duose maisto gali pritrukti, ar
ba visai nebūti, pranešti apiel 
tai Padaužoms, o jie stengis 
tą spragą užkišti sendvičiais ir 
kitais produktais.-

’ Manome, jeigu visi prisilak- 
kys šių patvarkymų, kaip na
mie, taip ir svetur, bus gali
ma išvengti pasikartojančio 
badgalčiojimo.

—Padaužų Sendvičių Minist.

Žmonių 
net kitiems 
i • 

kur sėstis, 
buvo 
tas labai tinkųmas vyras tvar
kai vesti, tvirtų nervų ir įti
kinantis.; Ponas komisaras 
Andriulis, lyg skęsdamas į 
šiaudus, graibstosi neva parlą- 
mentariškų taisyklių, bet pa
mate, kad šį kartų niekas į 
jo diktatūrų nebepaiso.

Iššaukus direkcijų ir per- 
skaičiuš protokolų, p. Varka- 
la išdavė labai platų raportų 
iš kapiniij turto patikrinimo. 
Turtas 'siekia ligi $53,000 su 
viršum. Raportas . būvo pa
tiektas nuo pat kapinių įsikū
rimo; priimtas vienbalsiai. 
Sekančiam lotų savininkij su
sirinkimui raportas bus at
spausdintas, kaip ir paprastai 
bųtlavo.

Lotų savininkų komisija iš
davė raportų iš patikrinimo 
lotų kainų ir dėl kivirčų tar
pe direkcijos. Paaiškėjo, kati 
buvęs vienas kapinių užžiu- 
rėtojas ir vienas kapinių už
tūrėtojo vaktuotojas, tai tas 
visų lermų kėlęs tarpe direk
cijos; kuomet tas tapęs paša
lintas iš vietos, tai ir kivirčai 
pasibaigę.

Sekė direkcijos rinkimai. 
Kįlo įvairių diskusijų, ar di
rekcija turi būti perstatoma 
visi, ar senieji patys per save 
lieka perstatyti. Liko nutar
ta perstatyti visųj iš..naujo su 
pastaba, kad[^?iSi liūtų šios 
šalies piliečiai. Jr vėl ponas 
Andriulis su “parlamentariš- 
komis taisyklėmis”; esu gali
ma rinkti ir ne piliečius, ir 
buk tik trys piliečiai tesu rei
kalingi, o du galima esu rink
ti ir nepiliečius. Mat naįidgas 
rūpinosi / pasitaisyti sayiš- 
kiams vietų, į direkcijų, ir 
kaip vienas sakė, kad iri pats 
esųs nępilietis.
; Visi , kanditai 
turėjo apleisti svetainę dėl 
apkalbėjimo jų kandidatūrų, 
Laike apkalbėjimo ponas An
driulis, stengėsi visus apjuo
dinti,/tik savo Curų gyrė kaip 
beįmanydamas, tačiau susirin
kimas negalėjo bepakęsti jo

Pasiteiravau apie M 
bankininkus. l. Vienas 
taip aiškina: ..

— Kada buvo geresni laikai, 
tai žmonės pirko namus dėl 
spekuliacijos.; Jie sau manė, 
kad nupirkęs, namų ir palai
kęs jį porų •> mėnesių, * galės 
parduoti kitam ir; uždirbti po
rų tūkstančių dolerių. Dabar 
tokios- spekuliacijos nebėra. 
Už gerų namų bankos duoda 
paskolų, bet už menkų, neverg
tų namų,.ne.

Taigi vieni kitus kaltina, o 
tuo tarpu, namų statybos biz
nis yra suparaližiūotas. Tas 
negerai. , Statybos biznis irgi 
turės pagerėti.

Tuo tarpu kada eina tokis 
persiorganizavimas 
reikia 
vilties

Patrinkit biskutį vais 
kurios skaudančios vietos, 
sistebėsite kaip greitai skausmas iš
nyks. Kometa yra gaminama fir
mos, kuri saugę žmonių sveikatą 
per arti 50 metų!-,

KAINA 50c. '•
Parsidavinėja visose aptiekose.

John Novak Co.
/ 1855 S. Ashland Avė., 

Chicago, flljpois

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas — iriusų 

specialybė

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 1155 .*

Padaužos nesuspėjo nė vieno 
koncerto surengti.

Gegužis ir Jurgeliutė gavo 
viešą, pagyrimą už suteikimų 
paskolos Deveniui ir Užunarlui 
ant didžiausio namo Amerikoj. 
No. 13 sako “ar aš nesakiau, 
kad taip bus?”

Kiti nuveikti darbai jums ir 
taip jau žinomi.

j. 351 i 'n •.1 

hmžlnai h(pbųš/ > Dąįą'r- tarpe 
viąy turi atsirasti didesnė ko- 
perncįja, didesnis draugišku
mas ir didesnis darbingūnias,

* Ąriicįntis ^ymontas.

> Pastebėjau, kad visos pre-- 
kės dabar jau yra daug piges
nės, negu lųivo pernai.

Teko pasiteirauti tąipgi ir 
departmcntinCse krautuvėse. 
Krautuvių vedėjai tvirtina, 
kad beveik visų prekių kainos 
jau dabar pigesnes.

Tai yra natūralią ir sveikas 
apsireiškimas.

Kuomet šaly siaučia nedar
bas, tai daugelis dirbtuvių ir 
įstaigų nukapojo J algas savo 
darbininkams. Ir kuomet dar
bininkai gauna mažesnes al
gas, tai jie mažiau gali ir vi-

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

T,l. Boukvard 1162

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

ENGLEW00D 5 840

komplimentų savo bičiuliui ij 
pradėjo ploti delnomis, švilp
ti ir kelti triukšmų. Andriu
lis Daubarų perstatė žemiau
sios rūšies žmogum ir jo už
siėmimų. visaip išniekino. Tas 
žeminimas taip paveikė, kad 
keletą susirinkusiųjų griebėsi 
skaityti “Naujienas”, kur bu
vo buk tai Daubaro parašyta 
apie busimų lotų savininkų 
susirinkimą, ir visi sutiko, rekomendacija 
kad ten teisybė buvo parašy- Draugijos 
ta. Visi užtvirtino, kad ma
no straipsnys turėjo tiesą, 
nors p. Daubarui už tą srtaip- 
sriį teko garbe.

Čia paduodu kiek kurs ga
vo balsų rinkiniuose:
* J. Norvaišas 113; Rubinas 
72; Balčiūnas 71; P. Daubaras 
59; B. Lubinas 59; J. Danta 
58; K. Curas 48; černauskas 
47; (įrišius 53; čapulis . 46; 
Mąsulis 21; Bakalanas 19.

Pagal balsų daugumų lieka 
išrinkti du nauji į seifų jų vie
tas: į vietų M. Lubino ir Curo 
išrinkti Balčiunas ir Dauba
ras. Senieji Norvaišas, Bu
kinas ir Lubinas.

į kapinių apvaikščiojimo 
komisiją ir gi ne vieno^komu- 
nisto' neįėjo. Galima tikėtis 
grųžaus apvaikščiojimo Kapi
nių dienų.

Loto Savininkas.

Šio miesto Padaužų būrys 
gavo oficialį užkvietimą daly
vauti “Naujienų” koncerte už
poryt. Užkvietimas, po ilgo 
iš vių pusių ir iš visų galų ap
svarstymo, tapo priimtas. Ir 
buvo nutarta koncerte, daly
vauti incorpore ar iheognito— 
kaip. kam patiks. Už nedaly
vavimą bus užrašyta štriuopa.

—Pad. B. C.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET ..

Tel. Kedzie 8902

ANTISEPSO1
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$8.00 
4.00 

'2.00 
1.50 

.. .75

Sabscriptipn Rates:
$8.00 per yearin Canada
$7.00 per year outride of Chicago
$8.00 per yeat in Chicago

3c per copt

hniered as Second Clajs Mattel 
March 71 b. 1914. at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant sek' 
madienius. Leidžia ‘Naujieną” Bendro
vė, 1739 So. Halsted St., Chicago. 111/ 
Telefonas Rooseveh 8500.

Vbfoaltfmo V*!“”
Chicagoje — paira t

Metama
Pusei metą ___ __________ _
Trims mėnesiams ________
Dviem mėnesiams ......____
Vienam mėnesiui

Chicagoj pet iineiiotojnsi
Viena kopija \3c

Mėnesini ....------ ---______________ 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

pairai i.
84etams $7.00
Pusei me'q ------------------------------- ).5O
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams _________..... 1.25
Vienam mėnesiui ..........___ ....... .75

Lietuvon ir kitu* užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams --------...._______....____ $8.00
Pusei metų ...------------ --------- - 4.00
Ttims mėnesiams .......M........... 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Tiesa, laisvė nereiškia palaidumo; Ir laisvoje šaly* 
je žmogus negali viską daryti. Bet tai Ir, privalo 
draudžiami blogi darbai, o ne žmonių įsitikinimai! Po
litiška partija yra susivienijimas žmonių vienodos min
ties, o minčių teisingumą arba klaidingumą surasti įs
tatymų keliu negalima.
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RAUDONASIS DESPOTIZMAS

Rusijos kairiųjų socialistų revoliucionierių ir maksi
malistų delegacija užsieniuose paskelbė, kad 1930 metų 
spalio 30 dienų širdies liga mirė ištrėkime Anatolij 
Speranskij. Jisai buvo kairiųjų socialistų revoliucionie
rių partijos narys ir dalyvavo revoliuciniam judėjime 
nuo 1905 metų. Bolševikų valdžia jį laikė per keletą 
metų kalėjime, tris metus baisiojoje koncentracijos sto* 
vykioje Soloveckose salose, paskui ji ištrėmė jį į cent- 
ralinę Aziją ir į Archangelską. Anatolij Speranskij mi
rė 45 metų amžiaus. '

Pereitų metų lapkričio mėnesyje daugelis ištrėmi
me gyvenančių kairiųjų socialistų revoliucionierių ir 
maksimalistų buvo vėl Suimti. Apie gruodžio 15 dieną 
buvo suareštuotos gyvenusios ištrėmime Marija Spiri- 
donova, Irina Kachovskaja ir Aleksandra Izmailovič, 
ir nugabentos Maskvon.

žodžiu — taip, kaip prie nabašninko caro Mikės.

SIŪLOMA REPRESIJOS

literatūros draugijų, chorų,

''v'*'

Parašė UNTULIS • . •

Kodėl Prarastas Vilnius?

Penktadienis saus 16 1931
—-   '■linui»nįWwi .iiii^!i.i "i >-.i' i............  -    
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po žeme ir dėlto yra tamsi. Nėra vienok suvis 
tamsi, o tąi dėlto idant prakeiktieji matydami 
vij&ns antrą, turėtų iš to didesnę korinę... Maž
ne kiekvienas tur pereiti per munkąs čyščiaus. 
Dūšios čyščiuje meldžias už save ir už mumis, 
o labiąU ųž tuos, kurie už jas meldžias. Nors 
pačios maldos musų reikalauja, gal vienok ir už 
mumis melstis, nes yra draugystė šventųjų... 
Per sapną rodosi ne dūšios tik paveikslai dū
šios arba aniolas. Dievo leistas, raginąs gelbėti 
dųšįąs. (vadinas, užpirkti kunigui mišias.)”

Jei dvejos knygos tiek prietarų paskleidė, 
tai kiek beprimelavo visa kuniginė literatūra, o 
juk 80% visų lietuviškų raštų buvo “religinio” 
turinio. Del žmonių tamsybės kalta buvo dar 
baudžiava, nes ponams reikalingi buvo ne pilie
čiai, bet vergai. “Baudžiauninkai neleidžia vai
kų j mokyklą,'nes ponai draudžia bijodami, kad 
į^mokę skaityti ir rašyti nepabėgtų nuo ponų į 
laisvę, o dar dėl neturto tėvų, badą vargstančių, 
nes nebūtų kam namie palikti”—taip rado už
rašyta Vilniaus praloto Kurczewski Eišiškių 
bažnyčios vizitacijos aprašyme 1788 m.

VII “Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima...”
Bajorai taip laisvę brangino, jog viską visų 

sutikimu tenorėjo spręsti, jei nebuvo visų suti
kimo, nebuvo r.e sprendimo. Liublino Unija su
jungė lietuvių ir lenkų tautas, kurių interesai 
nevisada sutapdavo, o per tą vienbalsiškai ką 
sunku buvo nutarti. Iš 55 seimų 48 niekais nu
ėjo, buvo nutraukti, nes kiekvienas atstovas 
turėjo liberum veto (laisvo nesutikimo) teisę: 
sušukęs “nie pozwalam” (neleidžiu) galėjo po
sėdžius išardyti, šis kvailiausis paprotys labai 
buvo valstybės priešams naudingas: Lenkų lie
tuvių kaimynai nupirkdavo kelis atstovus, ir 
seimas turėdavo išsiskirstyti nieko nesprendęs. 
Liberum veto kaina, buvus pradžioje 500 raudo
nųjų aušinu, po 100 metų pakilo lig 1500 duka
tų..’. šitokią tvarką sumanius patriotams panai
kinti, tuoj suklego visokio plauko fanatikai 
obskurantai ir svetimų valstybių agentai. Ra
gaudami, kad po liberum veto panaikinimo ne
ateitų valstiečių ir disidentų išvadavimas, patys 
stambieji vergų savininkai, auksinės laisvės gy- \ 
nėjai, susibūrę 
balsuotą 1793 
pakvietė Rusų

Ižįnti. ■

..... ............................ >

, ■ J ' (Tęsinys)
Magdalena Šaulienė be privertimo, o paskiau 
tankinama šiaip pasakė: tardavusi Jonui Nai- 
causkiui, per burtus iš ampaųdo jo sveikatą at
ėmusi ir visus jo namus sužavėjusi. Taipgi 
dvaro bandą pažvelgimu ir karvių glostymu sa
kės sužavėjusi: kad karvės nei pieno beduotų, 
nei veršių bevestų. Marikė Adomaitytė virino 
miežių kruopus, įlašino į viralą 3 kraujo lašus 
iš savo piršto jpiauto, ūkininkas suvalgęs su
džiūvo ir mirė. Vi r šiene rinko šarmų (šerkšno) 
sniegą, spaudė į gniužius ir paskiau krušomis 
visokius javus gaišino. Ližikienė—-lytui atei
nant šlavus kiemą, visus drabužius lig nuogo 
kūno ant galvos sukėlusi ir taip debesis į šalis 
išgainiojusi,<Uiksnienė — rankiojusi nuo medžių 
ir žolių rasą, o pąskiaū šlakstydama žmones, ja
vus ir bandą naikinusi, šlapakienė su dukterim 
iš savo namų pro Kirklių sodą lėkusi j Šatrijos 
kalną šu kibirkštimis aukščiaus už kitas... To
dėl aš Jėnerolas ,su teisėjais visą teisingai su
rašęs iš Kražių Panų valsčiaus 4 moteriškes 3 
kartus apskųstas už shdegintinas pripažinom...”

Luokės teismas (žemaičiuose) dar 1702 m. 
degina raganas, bet 1703 m. karaliaus univer- 
solas (raštas) visas raganas ir žavėtojus paveda 
kunigams teiąti,'T737 m. vyskupas Karpis jau 
draudžia išrišti kiekvieną nekunigą, kurs drįstų 
plukdyti, žudyti ir deginti žmones, žavėjimuose 
įtartus...*)

*) Kaltinami dėl raganų deginimo musą kunigai tiek 
tegali pasiteisinti, kad Europoje sudeginta apie 100 tū
kstančių, o Lietuvoj vos keliolika.,

Kaip kunigai šviętė lietuvius, ką skelbė iš 
sakyklų (ne tik ..bažnyčiose, bet ir universite
tuose) matome iš tolimesnių ištraukų:

“Visokią vyresnybę dėlto, jog Ciesoriaus 
yra pastanavytą, Jo vietą užstoja — šinavoti ir 
klausyti pavyni esma, ką. tiktai mums prisako; 
jos ydas, jei kokias pasergame, užslėpti... toki 
yra valia ‘Dievo... geresniai kryydą kentėti, ne- 
kaipo prieš vyresnybę ranką kelti: už musų 
kantrybę apturėsma nagradą nug Dievo.” Moks
las! Krikščioniškas 1845 m.

“Pirm atėjimo Jėzaus Pono ant šio svieto 
daug dideliai velnių buvo ant žemės, kurie žmo
nes įvairiai žudė. Kristus pergalėjęs šėtoną pęr 
muką savo suvarė juos į peklą. Nors velniąi

_ J — gal vienok da- 
ko žmonės padaryti nie-

---------------- ............... . ' • — , ■ 

venimas pakenčiamas. Tuo 
budu socialfašistų spauda, 
kaip ir kapitalistinė spauda, 
sudemotaližuoja dalį .darbi
ninkų, Sulaiko bedarbius nuo 
kovos.”................................ ’
Darbininkus demoralizuoja 

tikrumoje ne kas kitas, kaip 
pati “Laisvė” ir jos peckeliai, 
kurie šitaip rašo. Jie demorali
zuoja, meluodami, nes “Naujie
nose” to nebuvo, ką tas “kri
tikas” apie jas prasimano. To
kio dalyko, kad bedarbė pasi
baigs “greitu laiku” ir biznis 
eisiąs “pilnU garu”, mes nepra
neša vome. Y

Bolševikų organas demorali
zuoją darbininkus, stengdama
sis juos apgauti ir suklaidinti, 
kada jisai j bando juos įtikinti, 
jogei niekas kitas nesirūpinąs 
bedarbių apdraudę ir sušelpk 
mu, kaip tik bolšęvikiškos ta- 
radaįkos. Dar apie “Icnincus” 
ir “staliųcys’Y niekas Ameriko
je nebuvo nė sapnavęs, o jau 
čia, buvo skleidžiama miniose 
socialinės apdraudcs idėja! Tos 
idėjos skelbėjai buvo socialis
tai. S

Kuomet gi atsirado komu
nistai, tai jie pirmiausia ėmė 
socialinės apdraudos idėją ata-

>

MAIŠTAS PRIEŠ STALINĄ

Berlyho laikraščiai įdėjo to
kią žinią:

“Stalinui iki šiol nepasisekė 
nutildinti dešiniąją opoziciją, 
kuriai vadovauja buvęs sovietų 
Rusijos premjeras Syrcovas. • 
Syrcovas laiko viešas prakalbas 
komunistų ^ susirinkimuose, k ku-,. 
riuose jisai vadina partijos poli
tiką klaidinga ii’ sako, kad ta 
poljttya vedanti kraštą į eko
nominę katastrofą. Jisai reika
lauja, kad tuojaus butų Su
šauktas partijos kongresas ir 
kad Stalinas butų pašalintas iŠ 
vietos. Maskvoje kalbama, kad 
jeigu Syrcovas nesiliaus agita
vęs prieš Staliną, tai šis turė
siąs jį izoliuoti, atskiriant jį 
nuo visų jo šalininkų (vadina
si, pasodinant į kalėjimą arba 
ištremiant).

“Syrcoyas gyveno valdiškam 
bute, iš kurio tečiaus dabar ji
sai tapo iškraustytas, su paaiš
kinimu, kad jisai daugiaus ne- 
beturjs valdiškos vietos ir to
dėl negalįs naudotis 
butu.” ,

Diktatoriaus Stalino oponen
tas Syrcovas, apie kurį e?na 
kalba šitoje žinioje, buvo nese
niai išmestas iš komisarų taryU 
bos pirmininko vietos ir su
areštuotas, kuomet., žvalgyba 
susekė, kad jo bute įvyksta 
'slapti opozicijos vadų susirin
kimai. Sako, jį išdavęs Byko
vas, kuris buvo visos Sovietų 
‘Sąjungos premjeras. Bet Syr
covas tiir-but turi daug šalinin
kų, jeigu diktatorius jbuvo pri
verstas jį palęisti ir ^tsisakyti 
nuo tolimesnių represijų.

ATMETĖ PILSUDSKIO
dovanas

1

1

Kongresinanas Hamilton Fish, kuris per keletą mė
nesių tyrinėjo komunistų veikimą Amerikoje (ir tuo 
budu uždyką juos reklamavo), dabar rengiasi pasiūlyti 
kongresui įstatymo sumanymą, kuriuo komunistų par
tija butų uždrausta, ateiviai už priklausymą prie tos 
partijos butų deportuojami, ir visoks prekių importas 
iš komunistinės Rusijos Amerikon butų sustabdytas. 
Jisai siūlo dar įsteigti prie teisingumo departamento 
tam tikrą policijos skyrių, kuris sektų komunistų žinks- 
nius darbininkų organizacijose ir juos gaudytų.,

Šitie kongresmano sumanymai yra atzagareiviški 
ir nenaudingi. Įstatymų keliu persekįoti.kokią nors vie
ną politišką partiją arba srovę negalima kitaip, k^ip 
tiktai suvaržant ir kitų žmonių laisvę, neš tarp srovių 
ir partijų aiški riba pravesti nesiduoda. Jei, pavyzdžiui, 
laikysime komunistais tiktai tuos asmenis, kurie yra 
Maskvos patvirtintos partijos nariai, tai jų visoje Ame
rikoje rasime ne daugiau kaip 7 ar 8 tūkstančius (sulig 
oficialėmis pačios komunistų’ partijos skaitlinėmis). 
Dėl tokio skaičiaus žmonių leisti specialius įstatymus 
butų visai juokinga.

Bet komunistų judėjimas apima, be abejonės, daug 
daugiau žmonių, negu tik tuos, kurie yra prirašyti prie 
“Stalino partijos”. Yra dar vadinamų “pagelbinių” ko
munistų organizacijų
susišelpimo organizacijų, kooperatyvų, profesinių są
jungų ir t. t. Yra, be to, da ir opozicinių komunistų 
organizacijų, kurios dabartinio Rusijos diktatoriaus ne
klaidingumu netiki, .bet Lenino evangeliją visgi garbi
na. Ar prieškomunistiškas įstatymas turi liesti ir šitų 
visų organizacijų narius, ar ne? Jeigu taip, tai kuo at
skirti komunistų kontroliuojamos susišelpimo draugi
jos narį nuo kitos panašios draugijos, bet kontroliuoja
mos nekomunistų? Juk yra net ir draugijų su šventųjų 
vardais (Švento Jurgio draugija ir k.), kuriose komu
nistai šeimininkauja taip pat laisvai, kaip savo parti- 
j°je! . . ; ; ;

O jeigu tos visos “pagelbinės” ir “neoficialinės”' ko
munistų organizacijos turės būt išskirtos ir įstatymas 
bus atkreiptas vien tik prieš kominterno aprobuotų par
tiją ir jos narius, tai komunistų judėjimą jisai mažai 
tepalies. Mažiukei, diktatoriškai valdomai sektai nieko 
nereiškia imt ir pakeist savo vardą — ir kongresmano 
Fish paleistas šūvis į ją nepataikytų! Komunistų komi
sarai veikiausia butų jam net dėkingi už tokių progą 
“garbingai” palaidoti savo nusibankrutavusią firmų ir 
atidalyti biznį po nauja iškabų! < J

žmonės, kurie simpatizuoja sumanymui įstatymų 
keliu persekioti komunistus, nurocĮo į sovietų Rusiją: 
juk komunistų valdomoje Rusijoje yra 'uždraustos visos 
priešingos valdžiai partijos ir vięri tik už valdžios kri
tikavimą žmonės tenai yrą areštuojami ir net sušaudo
mi. Tiesa. Bet Rusija dėl to ir merdi! Kol Rusijoje 
bus laisvės, tol ji nęišbris iš bado ir škurdo. Todėl bol
ševikiškas despotizmas Amerikai ne pavyzdys. Per pus
antro šimto metų ši šalis progresavo ekonomiškai spar
čiau už kitas šalis pasaulyje dėl to, kad ji tųręjo dau
giau politinės ir pilietinės laisvės. aigi šitą laisvę rei
kia branginti. z 1 ■/.

Lenkijos socialistų dienraš^ 
tis “Robotnik” praneša, kad 
buvęs Lenkijos prezidentas 
Wojciechowski atsisakė priim
ti nepriklausomybės kryžių, ku
rį jąm pasiūlė valdžia už jo 
nuopelnus kraštui, i Papos nun
cijus esąs taip pat nepriėmęs 
padovanoto jam ordino. Y

Pilsudskio valdžia nutarė su
teikti nepriklausomybės ordiną 
taip pat ir buvusiam seįpio at
stovui Perl, tikslu pagerbti jo 
atmintį, kadangi jisai jau yra 
miręs. Perl buvo vyriausias 
“Robotnįk’o” redaktorius dar 
Rusijos carizmo laikais, kai 
laikraštis ėjo nelegališkai. Bet 
nabašninko našlė sugrąžino or
diną valdžiai.

KOMUNISTIŠKI ŠARLA
TANAI ..

“Naujienose” buvo išreikšta 
nuomone, kad biznio sąlygos 
Amerikoje šiemet, nors ir pa
lengva, turės eiti geryn,: kadan
gi daugumoje pramonės šakų 
jau seniai nebėra prekių per
viršio* Šitą pmsu .nuomonę 
“Laisvė” ve kaip °kntįkUoja”:

“Reiškia, socialfašįstšs Gri
gaitis bando įkalbėti sąVo 
skaitytojams, jog šiais me
tais pranyksta > krizis, biz
nis eisiąs pilnų garu, bedar
bė pranykstantį, Tai komą 
išvadą iš to gali padaryti tie 
lietuviai bedarbiai, kurie per 

, savo nesusipratimą skaito tą 
juodlapl? Aišku, kąd pas 

■ juos išvgcĮ* Wi susidaryti 
, tokia: kam čia kovoti už ap

draudę. bedarbiams* kam čia 
^kovoti už tuoj autinę pašalpą; 
juk bus galįipa šiaip taip 
laikų prastumti, kad ir ant 

; ' almužnos gyvenant, o greitu 
laiku bedarbi ? pranyks? "bus 

. ‘geri laikai’,

valdišku kuoti. Jie sakė, kad valstybinė 
darbininkų apdrauda nuo ligos, 
susižeidimo, senatvės ir nedar
bo, tai — “oportunizmas” ir 
“revoliucijos išdavimas”. Jie sa
kė, kad socialistai, norėdami 
įstatymų keliu pagerinti dar
bininkų būvį, /‘lopo kapitaliz
mą”, idant/‘,nekiltų revoliucija 
ir kapitaįljstai galėtų ilgiau iš
naudoti jda^bįninkus!

Ir tie gaivalai, kurie šitaip 
Šlykščiai trfekdė kovą už darbi
ninką reikalus, šiandie tūri 
drąsos girtis, kad jie tik viepi 
norį suteikti bedarbiams “tuo- 
jautinę pašalpą/” ir iškovoti ap
draudę nuo nedarbo!

Kokią gi “tuojautinę pašal
pą” • komunistai bedarbiams 
duoda ? Visi žino, kokią. Jie 
surengia? j^LaJbas ‘ bedarbiams 
Ir, ąpsįliej^ krokodilio ašaro
mis, prašo aukų: “Dėkite, bro
liai darbininkai, kiek kas išga
lėdami į mūsų partijos <i^dą;. o 
įneš, prisikolektavęj iš jus kvo- 
terių ii’ pus<dolerių, iškovosime, 
kad valdžia kiekvienam jūsų 
mokėtų po $25.00 kas savaitę!” 
Kai kurie bedarbiai, patikėję 
šitais šarlataniškais komunistą 
prižadais, atiduoda jiefns pa- 
škutinius savb centus ir pasi
lieka dar didesniam varge.

O kad nelaimingi aukotojai 
neimtą abejoti, ar iš tiesų ko
munistai jiems “iškovos” po 
$25.00 savaitėje, tai yra orga
nizuojamos neya ‘‘bedarbių 
kdnfėrenęijos” ir daromos “be
darbių; demonstracijos” (nuo 
įjūrių tėčiąus pątys komunistą 
lyderiai laikosi ištolo)/ ir pas
kui .komunistą spauda, “prole,- 
tariato” vardu šaukia, kad ka
pitalistai ir valdžia jau. esą 
taip “persigandę”, jogei metru- 
kus jie prašyte prašys komu
nistų vadovaujamą “darbininkų 
armiją”: “Susimildami, imkite 
kiek tik norite pinigą, bedarbių 
reikalams, tik —- nekelkite ie- 
vęliucijos!” .

Tai šitokią “tuojautinę pašal
pą” teikią bedarbiams tie gai
valai, kurie’ per metų metus 
keikė kiekvieną socialistų pa
stangų pravesti įstatymus, pa
gerinančius darbininkų būvį.

Tai yra ne bedarbių Šelpi
mas, bet? jų Jnulkinijnas ir iš- 
n.aud o j imas. Įš bedarbių pelai- 
jĄeg ■ kęmuniątiški parazitai 
stengiasi .pasipelnyti I 
‘^“KULTŪROS” No. 12 
atėjo. Kaina 45 centai.

“KOVA2,-Lietuvos social
demokratų užsieny ląikraš- 
tlfe. Galima' gauti “Nąujiė- 
nose”. • " ■'ir vėl bus gy
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pakėlė maištą prieš Seimo nu-^ 
m. 3. V. naują konstituciją ir 
carienę Kotryną laisvės sugrą-

tikrų stebuklų padaryti negal 
ryti baįsius daiktus, 1 
kaip negal — pakelti šturmus ir perkūnijas, jei 
Dievas tik leis — pernešti kųo,gre$įausjąį žmo^. 
gų iš vienos vietos į kitą, žvėrį medžiotojui at
vesti ii* t. t. Ar gal velniai kupė numirėlio ar 
Žvėries pasirodyti? Gal, bet tų tiktai, kurie yra 
prapuolę. Bet visutąnkiausiai “padaro sau kūną iš 
debesio — miglos - 
Veizančių jr taip apgaudinėja A 
tas dideliai retai teatsitink” —, i 
m. kun. Vinc. Juzumąvičiua

Gerieji Lenkai!
" “Penktoji dalis lenkų tautos stovi man aky

se. Aš matau milijonus esybių, kurių vieni pus
plikiai, kiti prisidengę kailiu ar žiaudria rudine; 
Visi jie išdžiuvėję, suliesėję, plaukais apžėlę, suo
dini; akys jų įdubusios.., Nuliūdę, pakvaišę ir 
neprotingi, jie maž tejaučia ir temąsto — ir tat 
yra jiems pati didžioj i laimė. Sunku juose rasti

žvėrį -negu į žmogų."Minta jie duona ir jos su-

idžioji laimė. Sunku juose rasti 
’ažųrėti/ jie daugiau panpšųs į

rogataįs (kaitmęhomiš). .Geria vandenį ir .vidu
rius tvilkančią degtinę. Jų gyvenamosios vietos 

duobės ir palapinės. Saule ten nejspindi. Ten 
smarvės pilną ir tų laiminamų durnų, pro ka
rius jie mažiau bemato savo nelaimių. Kad jie 
trumpiau bevąrgtų, durnai dieną ir naktį smau
gia juos, trumpindami jų, ypač kūdikių, nelai
mingą būseną* Toje dvokiančioje ir tamsioje 
tamsumoj, ant supuvusių šiaudų ilsis šeimi
ninkas, nuvargintas dienos darbo, šalip jo mie
ga mažų, plikų vaikų krūva, toj pačioj gulykA 
loj stovi karvė gų veršiu ir kiaulė su paršeliais... 
Gerieji lenkai! štai puikus gyvenimas tos tau
tos dalies, nuo kurios pareina jūsų’ Respublikos 
.likimas, štai žmogus, kurs jumis peni! (štai Len
kų valstiečio būvis! Krašto saugumas reikalau
ja, kad žemdirbys sulauktų teisingumo, bet ar 
ne galvijai yra tie, kurie jau murma teisingu* 
mo žodį išgirdę. Vistiek kas esi, žmogau, dre
bėk, nes Dievo esi priešas, sakydamas, jog ar- 
•tirąui nereik rodyti teisingumo. Melagių mela- 
giau, tu tik paviršutines religijos apeigas širdy 
laikai, bet ne Kristų! Atkaklus šventvagy! 
smilkai altorių, aukaudamas aukas tavojo smur
to ir nelabumo. Atiduok pirma kas svetimo. 
Nori teisingumo iš Dievo, o neduodi artimui”...

Ugnis pekloj ir dvasią gak deginti. > Pekla yra rašo kun. Stkszyc. (Bus daugiau) 
------------------------ :----------- 1---------------------------------------------- ------------------------------------------------------2---------------- ------------------------ -

durnų arba apmonija akis 
šioj gadynėj

taip skelbia 1860
... ' I 1

žmona, kuri mišių klaususi gimdo, neturės 
didžių sopulių, žmogui turėdamas sopulį ar li
gą turi “afieravotė ing. Ronas Pono Jezuso ir 
praszitc sav kątribies’r “Kuris isz paszinavoima 
gadnastes dvasjszkos Kuniguy kloniojes, tur at
pusiu pękįes dienas” — tokios esančios Pawi? 
pastes Krikszczionjszkos, paskelbtos knygoje 
Alsėdžių džekono ir Laižuvos klebono 1767 m.

Bet kunigai, ląbjąųsįąi mėgo lietuvius mo
kyti apie dangų ir pragarą, apie ką patys ma-‘ 
gausiai žinojo f “Pagonys, žydai ir visi eretikai 
nebus nė vienas danguj, jei neįtikės pagal Ba«n. 
$v. Katalikų;.. Panelės, kurios čystatdj gyveno 
iki smerčio, Mučelnįnkai ir Daktarai turės, dan
guj karūnas ant galvų sayo. O peklos munkos 
niekuomet nepasibaigsiančios: nors ant kiekvie
no lapelio ir ant kiekvienos, smiltelės dėtum po 
milijoną metų, rasit tas skaitlius kuomet išei
tum, bet vienok peklos munkos nepasibaigtų.

pušku pękįes dienas” -
f * "
Alsėdžių džekono ir Laižuvos klebono 1767 m

Žmogus darbo ne
gauna

................ y?—•

žmogus jaunas, sveikas Ir 
■stiprus ieško darbo. Kiek čia 
visokių darbų, o jam n era pro
gos dirbti.

Kvaila ir koktu. Nori dirbti, 
o darbo jam niekas neduoda. 
Turi dantis, 6 duonos neturi. 
Miltų ariiddai, duonos kalnai, o 
jisai alkanas.

Gyvas žmogus, džjusta it. 
nyksta. / O ne sąvo norį jisai
! ...... 7-Vr-.' - . '

savo noru išnykti, bęt gyvas,
r kai šešėlis Vaikščioją.g

Gyvybė, žmogus juda. f Turi 
jąusmų? Nusiihih^s, bet Ąįm* 

- žmogus žino, kad gyvas. Tik
rai žino, Kas toji gyvybė? Ko
dėl fįbai gyvus? / Ar ilgai bus 

;gyvas be duonos? Ar ilgai?..
Mušta žihpgus. Nėra duonoj 

Greitai jisai nekrutės, Palikb 
mėsa‘ir kaulai.

. ■■ - • ■■•"•■•'V

O gąj neišnyks? Bet kodėl kai fneįų jo geriausia draugė katė 
jau nė pelių nepajėgia pasigau
ti. Guli jinai susirietus ir se
nukui dejuoti padeda.

Paskutinė diena. Tikrai pas
kutinė. Taip jam ir katei sakė 
nepažįstamas žmogus, storą ci
garą rūkydamas.

> . III
Senukas alreba, dantys barš

ka. Jisai stovi ir žiuri į tuos 
vyrus, kurie neša lauk jo skar
malus ir rakandus ir meta ant 
šaligatvio. Neša ir meti viską, 
o sniegas skubinasi juos baltu 
šydu apdengti. Greitai visi 
daiktai balti. Praeiviai jau ne
žino ar čia seni, ar nauji 
daiktai.

Senukas pasiima katę ir iš
eina į gatvę... Sniegas ir ji 
baltu šydu dengia. Kaimyną 
klausia kur dingo senukas ii 
kaimynai atsako: išėjo...

Senukas išėjo ir jau daugiau 
nebepareis,—Mat. _

diiorios nėra, nė gyvybes nėra? 
Gąl biit . gyvybė iš duonos pa
daryta,/.— Mat.

Išėjo
Penktas ipenuo savininkas se

nukų! primenu neužmokėtą jren- 
dą. Vis rūsčiau. Vis pikčiau. 
Griežčiam Paskutinį kartą su
keikė, pastūmė pusiau mirusį 
sęnute Ir durią užtrenkęs 
go. Senukas pasiėmė jo nu-

žioję žemėje atsirado. 00^ cigaro., šąlą degant) 
. .. ....... d- T kol apsvaigo. Pąs-

kuitruputį užsnūdo, Greitai 
jąu jisai nęsędęs ant šitos sur 
lūžusios, - lovos.., Sa vininkas sa
ke! Išmesiu tavo daiktus j gat
vę...

’ It.
šėdį senukas ir dreba. Sude

gino krėslus. Anglių nėra, o 
šaltis nesvietiškas ir senus<kau- 

Gyvybū išnyks^, lūs laužyfe ląužo. Dešimties

♦
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Po Koncerto SpKiai
Šokiams gros M. ¥0 Z A VITO orkestras.

GEORGU NELIDOVAS, žymus rusų 
kelis metus dainavo

Programe dalyvaus: “BIRUTE
Choras PIRMYN, “PETRUŠKA 
dainininkai ir solistai
dovas, Nina Miraeva, Ona Jankus iš Kenoshos, St. 
Rimkus, Valerija Čepukas, Ona Biežis, Jule Gapshis,

, F. Jakavieius ir kiti.

dainininkas, kuris per 
operoj z "

NINA MIRAEVA, “čigonų Siela”, “Pctruškos” Kliubo artistė

Chicagos Lietuvių 
kliubo šokėjai bei 

- Anelė Sąlaveičikiutė, G. Neti-

Chicagos .Lietuvių-..
Auditorijoj

3133 So. Halsted Street
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jau

West Pullman

West Pullman
Bedarbių šelpimas

The Wier$ema State Bank
Kensington

RESURSAI

$3,790,418.52

nėra
Liabilities

$3,790,418.52Liabilities

Cicero
šauntisis ntaskaradas

Puikus taipgi dėl vaikų

K. Paša

3201
LAXATlVt-TOHICyb» CHILDREM

Centran. 
patirti už 
visai bol- 
šiame lai- 
ir iš bol-

West 
jvyKo 
SUSl-

200,000.00 
200,000.00 
138,667.74 
22,202.36 

8,026.00 
3,200,646.40 

13,585.19 
• 7,290.83

Naujas 1931 
dio, modelis 
binetas ir 
“Brunswick”

MASTER 
1OO N

Antra 
Draugija.

D. Susivienijimo metinis 
susirinkimas

Lietuvių 
Dainos

3417-21 S. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

$2,429,471.35 
516.19 

76,966.95 
566,123.85 
168.000.00 

15,668.87 
4,400.00 

521,692.25 
7,579.06

.MAA1NOR OPR- 
I)<*1 Moterį).

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Iš WCFL. Radio stoties, 970 
kilocykles kiekvienų nedėl- 
dienį nuo 1 iki 2 vai. po piet
Duoda Budriko krautuvės.

Capital Stock — 
Surplus ...... .........
Undivided Profits 
Reserve Account 
Dividens Unpaid 
Deposits ......
Due to Banks 
Other Sundry

Totai

Tiktasis, vi- 
Visose

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

kuopa apsivalė nuo bol- 
nesisarmatys padori 

lankyti kuopos susirin- 
patogioje vietoje. Susl- 

patogi, paranki 
susirinkimus parko 

Vieta susirinkimams

ypatingai biznie- 
dovanojo brau
ne tik vietiniai 

visiems

Tarp Chicagos 
Lietuvių

kuopos metinis
Narių atsilankė vi- 

Pirmininkas atidarė 
užregistruota vai

tu rimu i iš 
sekė vįso-

ėnis, saus. 16, 1931

aujas Midget Radio už

S34.00
Lengvus Išmokėjimai.

balos. '
Iš'biznierių šauniausiai pasi

rodė ponia Dūksta ir jų pasekė 
ponai žilius, Gudzas, Švėgžda, 
Masiokas ir pora kitų ypatų. 
Rengimo komitetas vardu Kliu- 
bo taria širdingų ačiū visiems 
už paramų, 
riams, kurie 
gias dovanas 
bet ir chicagiečiai 
didelį ačiū.

Kliubo gavėnios parengimas 
yra permatomas kovo 15 dienų, 
Liet. Liuosybės svetainėj. Tė- 
mykite tolimesnius apgarsini^ 
mus. Komitetas suteiks visiems 
dideli siurprizų.

Basketball: Pirmas susikirti
mas musų kliubiečių. Laimėjo 
su dideliu perviršiu. Bravo; vy
rai, nepasiduokit nė vienam!

' Koresp.

■ Dr. W. B. Calowell’s

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family Laxative

A STATE SAVENGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

11108-10 Michigan Avė.
Raportas stovio Užbaigus biznį Gruodžio 311 1930, padaryta Viešų 

, Atskaitų Auditoriui Illinois valstijos

Loans and Discounts .............................
Overdrafts ................. j...................... . ...........
U. S. Government* Investments ........
Municipal and Corporation Bonds ... 
Banking House (Eųuity) ...................
Furniture and . Fixtures ........................
Real Estate ............................... t...........

Cash on Hand and Due from Banks 
Other Sundry Resources ........................

Totai Resources ........................

Brunswick Ra- 
15, gražus ka- 
radio vertas 
vardo. Kaina

vartotas virš 47 metus 
tikrai pagelbsti vi

duriams
Ar jus nenorite šiuo būdu 

suvaldyti savo vidurius? Dak
taro būdas vidurius išvalyti 
yra taip gieras, kad jus visame 
kame'pasijaučiate geriau! Dr. 
Caldwell*s Syrup Pepsin nepa
verčia vislųj į vandenį, bet iš
valo visas tas kietas atmatas, 
kurios užkemša jūsų sistemų. 
Jis ųšvalo jūs be jokio supurti- 
mo, nes tai yra tik šviežios 
liusuojančios žolės, kurias gar
sus daktaras rado taip geras 
dėl vidurių, sumaišytos su ty
ru pepsinu ir kitais nekenks
mingais priedeliais. *

Daktaras žino kas yra ge
riausia dėl vidurių. Leiskite 
Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin 
parodyti jums, kaip greit jus 
galite išlavinti savo vidurius 
išeiti liuosai, kiekvienų dienų, 
taip kaip jie privalo daryti. 
Yra pastebėtina kaip šis recep
tas veikia, bet jis yra visai ne
kenksmingas; taip kad jus ga
lite jį vartoti kada tik padeng
tas liežuvis ar liguistas galvos 
skaudėjimas, parodo užkietė
jimą 
(jis taip skanus) ir jię turėtų 
gauti šaukštą kaip tik jie pa
sirodo pikti, karščiuojantys, 
nerangus, ar išrodo išblyškę.

Jus galite gauti originalj re
ceptą, kurį Dr. Caldwell para
šė taip daug metų atgal; jūsų 
aptiekorius laiko jį prirengtą 
didelėse bonkose. Tik klaus
kite Dr. Caldwęll’s Syrup 
Pepsin ir visuomet jį varto
kite dėl konstipačijos. , •

na bus $0, antra $4, trečia. 0. 
šiuo laiku bus- g'ern proga/ ir 
bedarbiams pasidarbuoti, par
davinėti knygutes. Visi kny
gučių pardavėjai bukite prisi
rengę, kuomet komisi j a užklups 
su knygutėmis. ; 7 /

K Nutarta šaukti nepaprasta 
susirinkimą, z kuomet narys 
mirs. Tas tarimas geras, pa
lengvins raštinipką; susirinkę 
nariai galės sargus ir grrtbne- 
šius išsirinkti.. Pereitą < metą 
prie vieno mirubib nario, rašti
ninkui buvo sunku net sargus 
gauti. Kaip matos šiemet • tas 
sunkumas bus išvengtas, o gal 
šiemet ir nemirs susivienijimo 
narių, atrodo visi diktųs.

Buvo įnešimas ir svarstoma 
iš iždo aukauti bedarbiams. 
Tas įnešimas v nupuolė. Gal ne- 
kuriems ir nepatiko, bet ką pa
darysi, kiekvienas • narys pagal 
savo supratimb balsuoja. Kdip 
nariai išsireiškė, susivienijimas 
neperdąugiausiai turi, pinigų,

Labdaringos Sąjungos, lOtos 
Kuopos, Bedarbių šelpitno sky
rius, rengia šokių -vakarą, be
darbių naudai, šokiai įvyks Nc- 
dėlipj, Sausio-January 18, 1931. 
parapijos svetainėj, 12227 So. 
Emerald Avė., 7:00 vai. vak.; 
įžanga 35c.

Širdingai prašome visus lie
tuvius skaitlingai dalyvauti ant

Maleable Casting 
oradeda dauginus dienų dirbti 
r kaip girdėti greitu laiku pri

ims daitgiaus žmonių atgal į 
darbų. Tokios pat žinios ateina 
ir i j Nbrth West Car Repair- 
ing Shops, Steel Casting Co. 
r kitas

Pereito šeštadienio vakarą 
Lietuvių .Liuosybės svetainė bu
vo kupina įvairaus , typo žmo
nių, ir tai nieko nauja, nes bu
vo Raudonosios' Rožės Kliubo 
parepgimas, o dar maskaradas, 
kurį visi lūyii ‘ ir turi progos 
apsidėkoruoti ir daryti “špo-/ 
sus’’. Juk niekas tada nepažį
sta ir galima “viskas”. Prie to 
viso laikas greitai bėga ir įsi
smaginusieji nebenori ir sve
tainės apleisti.

Nors muzika sustojo griežti 
3 vai. ryto,, bet vis dar nega
na buvo. Mat šią gadynę nie
kuomet nėra gana..Nors publi
kos buvo gana, bet su pa j amo* 
mis nesusilygins su praeitais 
metais, tačiau' kliubas į dide
lius pelnus ir nesivaro; už tad 
daro, ' kad visi dalyviai butų 
tikrai patenkinti. <

Iš visų grupių buvo tik dvi 
Bulis, akba lietuviškai tariant 
“jaučiai”: sudarė didžiausią 
grupę; laimėjo $50.00,' dovana 
biznierio F. Cįrublis 
Lietuvos Kareivių 
laimėjo $25.00, dovana biznie
rio V. Gūdžius. Iš moterų pkait- 
lingiausia grupė Lietuvos 'Sese
rys, laimėjo $25.00, paties Kliu
bo dovana.

Mažesnių grupių . įt pavienių 
buvo galybės, tai negalima ir 
suminėti. Kas-fcin /kas pasidarė

JOS. F. SUDRIK
INC.

įnešimui 
konstituciją, 
tokį dalyką, 
galima apsaugoji susivi.enijimo 
iždą.

Susivienijimas nėra priešin
gas bedarbiams; jis yra prisi
dėjęs prie, bedarbių šelpimo, 
turi išrinkęs tris delegatus. 
Kaip delegatai pranešė, delega
tai kiekvieną savaitę laiko su
sirinkimus Strumilos svetainėj. 
Delegatai nusiskundė, kad daug 
yra bedarbių, kurie reikalauja 
pašalpos: yra tokių bedarbių, 
kurie ‘ pašalpos^ reįkalau j a, kurie 
patys galėtų duoti kitam.

Rengiamas vakaras bedarbių 
naudai. Jis įvVjks sausio 18 d., 
Strumilos svetainėje. Progra
mas bus geras ir prieinama 
kaina. Kurie., išgalite, verta 
atsilankyti ir paremti bedar
bius. ,

Susivienijimo- susirinkimai 
bus laikoma toje pačioje sve
tainėje. Jo susirinkimai įvyks
ta kiekvieną mėnesį antrą pel
nyčių. ‘ Ateinantis susirinki
mas įvyks vasa’rio 13 d„ visi 
atsilankykite.

Susirinkimas buvo ramus, 
reikalai svarstyta rimtai. Gali 
iš jų ir kitos vietinės draugi
jos pasimokinti. .

—Korespondentas.

Paskutinis patarnavimas ir atsisveikinimas su savo myli
ma ypata yra skaudus. Jūsų širdies skausmai bus paleng
vinti, jei turėsit paėmę graborių Eudeikį.
Musų graboriškas patyrimas per daugelį metų išmokino 
mus kuogeriausiai apsieiti su giminėmis mirusio asmens. 
Jis gauna pas mus ne tik patarnavimą, bet ir nuraminimą. 
Įspūdingas laidojimas visuomet pasiliks jūsų atmintyje. 
Mes suteikiame ambulance nuvežimui ligoninėn ir auto
mobilių patarnavimą, kad ir didžiausioms laidotuvėms. 
Mes patys išdirbame grabus ir turime jų dįdžiausj pasi
rinkimą. Graborius Eudeikis yra neprigulmingas graborius.

Musų graboriškas patarnavimas yra nebrangus.

SLA. 55 kuopos metinis 
susirinkimas

Pereitą penktadienį įvyko 
Kliubų ir Draugijų Susivieniji
mo metinis susirinkimas, su
šauktas atvirutėmis. Narių at
silankė daug, tur būt buvo 
skaitlingiausias iš visų susirin
kimų. Atidarius susirinkimą 
pirmininkas paprašė narių 
tvarkingai užsilaikyti ir rimtai 
svarstyti reikalus. Priėmė ta
rimus, sekė raportai.

Sekanti ligoniai: V. Sadaus
kas, V. Norkus, A. Jundulis, xir 
P. Tarvidienė. Jie, aprūpinti 
lankytojais, linkėtina pasveikti. 
Pasveiko P. Lukauskis ir J. Mi
leris. . <

Krištopaičiui paskola' nuteik
ta,,nuo’ jo visi dokumentai pa
imti ir padėti į saugiąją šėpą. 
Pirmininkas juos negalės išim
ti be trustistų. ,

Knygų peržiūrėjimo komisi
jos buvo raštiškas raportas, 
kartoti laikraštyje užimtų daug 
vietos. Nekurtuos dalykus pa
duosiu.

1930 m. Susivienijimas turė
jo daug išlaidų, keturi nariai 
mirė, jiems išmokėta keturios 
pomirtinės, neatsižvelgiant ir į 
tai susivienijimo turtas pasidi
dino $414.21 ir 20 nariais.

Susivienijimas yra prisidėjęs 
•turtu ir atstovu prie' bendro
vės, visada gaudavo ' raportus 
ir metinę atskaitą, bet perei
tais metais kaip naujas' rašti
ninkas‘ir nauja valdyba pasto
jo, nebeduoda jokios žinios Su
sivienijimui. Tai didelis apsi
leidimas. .

Korespondentas . paraše per 
metus 32 korespondencijas.

Senasis pirmininkas apleistu
mas vietą naujam . pirmininkui 
tarė keletą žodžių, kad jis dar
bavosi per porą metų susivie
nijimui pagal savo išgalės; 
manąs, kad peprasčiau ir nau
jasis pirmininkas darbuosis. 
Pasisveikino, pradėjo naujas 
pifmininkas eiti pirmininko 
pareigas. / , - ,•

Nutarė* surengti išvažiavimą 
su dovanomis. Tam darbui iš
rinkta komisija 'ir' ji įstruktuo- 
ta tuoj surasti gerą vietą išva
žiavimui. Komisija išrinkta iš 
veiklių narių, manau, kad ji 
gerai pasidarbuos labui susivie- ... ■ ' • nijimo.

Iš iždo paskyrė $10 dova
noms, biivęs pirmininkas K. 
Pašakarnis paaukavo fontaninę 
plūnksną ir ^paišelį, B. Butkus 
rankinį laikrodėlį,, S. Barzdis 
$5. Paskui korųisija mano 
gauti ir daugiau dovanų, tik 
yra, dabar pradžia 
karni^ pažadėjo tris dovanas, 
tam, kuris jaugiau išparduos 
dovaųų knygučių. Pirma dova- i

S 158.00 
su tūbomis

Budrikas duoda $50.00 nuo
laidos ant seno Phonografo 

arba radio. '

Illinois Mergaitės 
Laiminga Diena •

jęETURIOS žvakutės! Ir kiekviena 
jų išreiškia metus linksmaus gy

venimo. Mažoji Blahche Guerin, 4575 
OakumaM Avė.. Chicago, yra typiškas 
Fig Syrup kūdikis. Štai k* jos mo
tina sako:

“Draugė rekomendavo California Fig 
Syrup labai augštai. Todėl kada 
Blanche pradėjo tankiai pasigauti šal
čius. aš ir įsigijau jo. Jis greitai ati
darė jos vidurius; padarė jo poilsį nak
tį gerų. Geriausia tai. kad ji nuo to 
laiko nebepasigauna šalčių“.

Per penkias dešimt metų išmintingos 
motinos buvo patenkintos žinojimu, 
kad vaiko galvos skaudėjimo, aitrumo, 
karščiavimo ir piktumo priepuoliai gali 
būti greitai ir saugiai nugalėti su Calt- 
fornia Fig Syrup. Gydytojai rekomen
duoja jo raminančių pagelbų laikyme 
vidurių švariais šalčiuose ar laike vaikų 
sirguliavimų: ar kada tik prastas kva
pas. padengtas liežuvis ar nerangumas 
įspėja konstipacijų.

California Fig Syrup pagelbsti^ su
tvarkyti ir sustiprinti silpnus vidurius 
~~ padeda atbudivoti ir priduoti ener
gijos silpniems vaikams, 
suomet tqri var<k{ Cgtifornig. 
ųpdekosc.

Džiuginanti žūna iš 
Melrosė Park

Pradėkite Apsaugoti 
Savo Sveikatą! •

yra tinkamas laikas pra- 
Dauguma- visų ligų gali būti nu- 

nuo nesveikų vi- 
kokios geriausios gyduolės 

Skaitykite .šitų:

Dec.. 4. 1930. Aš

minėtų šokių, nes visas pelnas 
eis bedarbių šelpimui. \ Taipgi 
užtikriname, kad vakarą link
smai praleisite.

Visus' širdingai kviečia,
> ' Vakaro rengėjai.

Kam Būti Be Darbo? 
lAMOKtTK KIUAAMOS 
RAVIMĄ. 1’tilkiiH Itarba* 

Tma lik trumpų laikų 
išmokti. C«ral moka. 
PraktlAkon p a m o lt o R. 
Kca pa<|e<tam gauti dar
bų. AlftlfaukiU’ tuojau*. _ 
Piginu su fiuo skelbimu 

Jos. F. Kaunlcka, M 
Prinoipalns 

* SCHOOL 
MTATE M'.. iOTH F1A)OR

yra narių virš vieno šimto, bet 
ta skaitlinė pasidaugins, kuo
met visai atsiskirs kuopa nuo 
bolševikų. J

Kuopa delegatais yra prisi
dėjusi prie bedarbių šelpimo. 
Delegatai pranešė/ kad vietinės 
draugijos turėjo susirinkimą. 
Jame išrinko valdybą ir kito
kias komisijas. Gruodžio 11 U. 
buvo rengiama bunko parė be
darbių naudai.

^Valdyba nutarta užbonsuoti 
ant $500, ^per pusę mažiau ne
gu pereitą metą.

Valdyba šiemet, susideda iš 
ištikimų narių, kuopd mažą ir 
bandsą jiems uždėjo; ž\no kad 
jie niekur nepabėgs su pini
gais. Buvusiai bolševikų val
dybai buvo pusėtinas bondsąs, 
kuopa kaip žinodama jiems už
krovė bandsą, kaip priseis rei
kalas, bus lengvu budu paimti 
juos už sketeros ir paprašyti, 
kad atsiteistų su kuopa. Tada 
ir tas senis, kuris gavo fonta
ninę plunksną nuo bolševikų, 
nesidžiaugs per komisarų ga- 
zietą, kaip geležėlį radęs.

Prisirašė nauji nariai J. Va
siliauskas, L. Mingėla, S. Po
cienė, ir K. Pocius. Pirmieji 
trys ant $1000 apsaugos, ket
virtas ant $150. Organizatoriai 
sakė, taį tik pradžia gavimui 
narių, bus galima toliaus gauti 
ir daugiau; žmonės laukia ge
resnių laikų ir labai patenkin
ti, kad 
ševikų, 
žmonės 
kimus, 
rinkimų vieta 
lankyti 
svetainėje 
gaunama veltui.

Su bolševikais toje vietoje 
negalima laikyti susirinkimus. 
Atsimenu pereitais metais sve
tainės užvaizdą einant iš di
džiosios svetainės į mažąją sve
tainę, pasakė, aš jums duodu į 
rytus mažąją svetainę, nes čia 
iš vakarų prie mano ofiso gar
sas eina iš K susirinkimo. Ištik- 
rųjų, atsimenu, priešmetiniame 
susirinkime komunistai kaip 
paleisdavo kakarines > į darbą, 
jeigu kitoks butų buvęs už
vaizdą, juos butų išdeportavęs 
iš buržuaziškos svetainės į ko
munistiška Zalatoriaus svetai- * <
nę, kur ir dabar komunistai 
susirinkę iš visų kampų - laiko 
spyčius. Nusikraustymas bran
giai kainavo komisarams, bet 
kas kaltas, kad buržujus Juos 
neiškraustė. . /

Atydą atkreipkite, suklaidin
ti bolševikų nariai. Kaip “Tie
sa”’ praneša, jus dar neturite

SKYRIUS 
Aubum Avenue TeL Boulevard 3201

F. Eudeikis Komp
■ PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: .
4605-07 South Hermitage Avenue -•

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

s 4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
,1410 So. 49th Ct, Cicero

n . .., i i, i—-V-—-

Čartėrio, komisarams yrą už
drausta rinkti mokestis iš ba
rių. Jums tas senis, kurp ko- 
ndsnnų pamočnikas apdeivanojo 
,1'ontaninc plunksna, tiešiją pąr 
komisarų • gazietą ir giriasi, 
kad. kuopa turinti čarterj. Jis 
meluoja, klaidiną narius. Taip
gi rinks ndrių mokesčius, kuo
met paklius į valdžios nagus 

,už nelegališką darbą, tada pa
sekėjai rinks aukas, fcaįp . ma
tos komisarams bus dviguba 
nauda. Aš manau, kad tik kaip . ■ l
neišeitų su ta raudona kuopa 
West Pullmane, kaip išėjo sfi 
kairiasparniais, kada atskilo 
nuo socialistų partijos. Tada 
žlugtų visi pinigai surinkti iš 
narių. Kol dar nevėlu, mums 
nesvarbu kokį įsitikinimą ^ei
linis narys turi, grįžk į SLA. 
55 kp., užsimokėk priderančias 
mokestis, ir gausi sirgdamas 
pašalpą, o miręs pomirtinę. 
Tas yra užtikrinta kiekvienom 
nariui. 'Kuopos susirinkimai į- 
vyksta kiekvieną mėnesį, antrą 
sekmadienį^ West Pullman park 
svetainėje. -Ateinantis susirin
kimas įvyks vasario 8 d. 2 vai. 
po pietų. Galite mokestis už
simokėti ir finansų sekretoriui 
Andriui Statkui, 12048 So. Hal- 
sted 1 St.—Korespondentas.

Neužmirštamos Laidotuvės 
s. Z . • ^ . , ’ * ■ * » ’

•Kuomet Patarnauja 
GRABORIUS EUDEIKIS

Pereitą sekmadienį 
Pullman park svetainėje 
SLA. 55 
rinkimas, 
dutiniai. 
susirinkimą 
dyba, perskaityta 
pereito susirinkimo 
kie raportai ir' pranešimai:

Du ligoniu yra: Strazdienė ir 
Stalgioms; abu serga namie. 
Lankytojais yra aprūpinti, ku
riems laikais pavelija, Aplanky
kite draugus, ligoniams dus 
smagiau. Pereitame susirinki
me surinkta visokių mokesčių 
$217 ir pasiųsta Centran,. ne į 
Maskvą. Dar negalima pasa
kyti, kiek bolševikai nusivedė 
narių, nes ir jie nekuriu narių 
mokesčių yra siuntę 
Galutinai bus galima 
kelių mėnesių, kaip 
ševikai atsiskirs. Dar 
ke yra svyruojančių 
ševikų, ypač, kuomet bolševikai 
nebegauna čartėrio raudonam 
susivienijimui. Dabar kuopoje

Nauji Meta 
dėti 
sekta kaipo paeinanti 
durių 
šiems pakrikimams 

“Sacramento. Calif 
ėmiau

Trinerio Kartųjį 
Vyną

l 
per t ui.) laikį ir aš manau., kad 
nieko geresnio už jį nuo vidurių 
krikimo. Mrs. Jųlia Rogich“.

Trinerio Kartusis Vynas pašalina 
grindines priežastis jūsų pakrikimų, 
valo jūsų skilvį ir vidurius, sureguliuo
ja virškinimą, sugrąžina apetitą ir su
tvarko visą jūsų sistemą. Daugelis 
gydytojų jį rekomenduoja. Pas visus
aptiekininkus, dabar dviejų didumų.' ,

su ' Baltosios žvaigždės Kįiubu. 
Visuomet Nudarydavo1 skaitlin
giausią grupę, turbul pabūgo 
“jaučių”,.o jau ta “jaučių” gru-p 
pe tai tikri jaučiai...

Ęrie tokio grudėsio tai gali
ma tikėtis vi sako, bet ir buvo 
visako. Laimė, kad sugabųs. 
tvarkadariai, tai viskas ant vie
tos ir liko, o j'ei butų buvę, ko
kie karštuoliai,, tai kaip kam 
butų buvę didelio susigraudini
mo; bet jau butų buvę po laiko. 
Ir taip visuomet esti to visa. 
Visa kaltė puola ant vadinamos 
sausosios gadynės. Kol tos “pro- 
hibicijos” nebuvo,- tai tokių 
prajovų jaunuomenės tarpe ne
buvo. Kaip dar nesenai gražios 
jaunųjų poros šokdavo blaiviai 
ir smagiai, dabar gi vaikinai 
ir merginos vieni kitiems ne
pasiduodami paslapčiomis “čes- 
tavojasi” nuodingais skystimais 
<ir taip lyg nepražydę pradeda 
vysti. Gaila jaunosios kartos. 
Kiti ūasak°» tSvų kaltė. Bet 

. _ z ar , visai taip? Tėvai pagalvo- 
jis turi savus narius bedarbius!kitę ir traukite vaikus iš tos 
ir daug, turi ligonių,., taipgi 
kiekvieną metą -turi daug' išlai
dų. Susivienijimo įstatuose 
pažymėta, kad skirti iš iždo pi
nigų pašaliniams reikalams, tu
ri būti svarstoma» metiniame 
susirinkime ir tarimas tur būt 
priimtas dviem trečdaliais bal
sų. Tas įstatymas ir pakenkė 

Komisija darydama 
pasistengė įdėti 
nuo kurio butų
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Kam kas palaka, C|||CĄGOS Lietuviai GydytojaiGraboriai' Gengsterių paradas

Muzikos Pasauly
** f »

Rašo NORA

Beta

bus tei-
muzikos

toks rim

Šį vakarą įvyksta Phi 
artistų serijų koncertas Curtis 
Hali (Fine Arts Building, 410, 
So. Michigan Avė.), kuriame 
dalyvauja Anelė Salaveičikiutė^ 
Steponavičienė, sopranas, ir 
Marguerite Williams, pianiste. 
Gal kam atrodo, kad tai bus 
paprastas įvykis muzikos - pa
sauly, bet kuomet man buvo 
atsiųstas šio koncerto progra
mas ir pastebėjau jame net 
penkių lietuvių kompozitorių 
kurinius, tai labai pradžiugau. 
Pradžiugau, kad musų lietuvių 
muzika, musų daile ėmė domė
tis svetimtaučiai ir, kad musų 
kultūros spindulėliai 
kiami - svetimtaučių 
mylėtojams įvertinti.

Esu girdėjus, kad
tas muzikas ir Chicago Evemng 
Post kritikas, p. Karieton 
Hackett, išgirdęs lietuvių dai
nos turto, buvo taip sudomin
tas, jog išreiškė apgailestavi
mą, kad pasauliui lietuvių mu
zika taip mažai pažytama, ir 
pageidavimą, kad lietuvių dai
nos butų paskleistos svetim
taučių tarpe, Aišku, kad to
kiais skleidėjais, tokiais lietu
vių sielos Reiškėjais, tinkamiau
si yra patys lietuvių meninin
kai, dėlto reikia sveikinti p. 
Steponavičienę už priėmimą p. 
Hacketto patarimo ir palinkėti 
jai geriausio pasisekimo.

Koncerto, kuris prasidės ly
giai bertainis po astuonių, pro
gramas bus toks:

I. Chorale Prelude Bach-Busoni 
Sonata Op. 81-a .... Beethoven 

(The Farewell—Thę Absence—
The RetnŲi) , 2) 

MARGUERITE WILLIAMS -- 
Se tu m’aini ............. . Pergoiesi

Mists .....; Res’pighi
L’insana paroki (Aida) .... Verdi 

ALICE SALAVEICIK
Intermezzo Op. 116 No. 6

................^......... Brahma 
Chant Polonaise .... Chopin-Liszt 
Scherzo in B flat Minor Chopm 
MARGUERITE WILIAMS

IV. Lithuanian Folk Songs: 
Tykiai Nemunėlis Teka........

...................  ........ Petrauskas 
Kur bakūžė.samanota Šimkus

. Burtai ................................ Gruodis
Medžio Svajones ........... čenenė
Dukružėlė ...................... Sarpalius

ALICE SALAVEICIK 
V. Scherzo ........    D’Albert

Fireworks i...... ./............ Debussy
MARGUERITE WILLIAMS

VI. Nymphs and Sheperds Purcell 
Memory .................. Densmore
The Crv of Rachel ......... Salter
Moon-Marketing- ........... Weaver

ALICE SALAVEICIK'
Vera Gillette, Accompanist

Koncertas yra., viešes, tad bu
tų malonu matyti jame nemažą 
lietuvių reprezentaciją.

i 
4

n.

m.

Dar ne persenaį. Nemunas 
nusiskundė, kad neturįs ko ra
šyti ir išdėstė, kad ką kiti ra
šo, jam ir gi nepatinka.

Kadangi “Naujienose” įkar
tais telpa viena kita korespon
dencija apde įvairių asmenų 
nuotykius, išvažiavimus, bei 
kelionių prietykius ir vaizdus, 
ypatingai jei apie kurią ypatą 
yra paduodama Žinelė, Nemuno 
manymu yra perdaug suteikia
ma garbės tam, hpie kurį pa
rašo. Bet jo manymu, laikraš
tis turėtų būti ne visiems ly
gus, kadangi pora dienų vėliau 
tas pats Nemunas kad jau pa- j 
rašė tai parašė apie bankie- 
rių, daktarą ir advokatą, kaip 
daktaras vaikšto Hostryčiu, ko- 
kih siutu apsirengęs ir dar 
kokia lazdute pasiremdamas; 
tiek jau ir apie kilus parašy
ta. Na, ar čia jau tqks svarbus 
nuotykis?

Pastaruoju laiku Pusta.pėdis 
ir gi drožia apie garbės trokš
tančių ligas, kad esą daug to
kių, kurie patys prašo, kad apie 
juos ką gero parašytų (nors 
aš nenorėčiau tam tikėti). Vie
nok Pustapėdžio .pamatine min
tis yra ta pati, kaip ir Nemuno. 
Kas link garbės liga trokštan
čių, ta liga serga ir sirgs visi, 
taip gi ir rašytojai nėra svei
ki nuo tos ligos. Tame dalyke, 
manau kalti yra daugiausia ra
šytojai, o ne tiek tie, apie ku
riuos rašo. Na, pavyzdžiui, kad 
ir Pustapėdžio kelnės, kurias 
kas tai sudegino, tai laikrašty 
per tris numerius buvo rašoma 
apie tą “nuotykį”! Na, kiek gi 
čia svarbumo?

ŽINIOSV

Kaip pasekmingai[ SU
vesdinti senbęrnius- 

mergeš
“He-man” (vyras patinas) 

gali viešpatauti literatūroj, bet 
kaip vyras žmonai toks yra ne
tikęs, išnešė bendrą nuomonę 
Chicagos kunigai, švietėjai -ir 
paamžė j tįsios panos: domesti- 
kuotas~ vyriškumo tipas, kurs 
moka išeiti’“fifty-fifty” su sa
vim visuose dalykuosė, esąs 

i ideališkiausias moterystės tipas. 
[Pirmasis tą patirtį išreiškė vie
šai Albio'n kolegijos dean’as W. 
W. Whitehouse, jam pritarė 
Northwęstern universiteto so
ciologijos profesorius Arthur 
Todd, ir jų nuomones patvir
tino viena* switchboard opera
torė, Miss Beatriče Neville, sa
kydama: •“Mano patyrimu tie 
didelieji “he-men” išrodo gerai 
tik kai jie yra’gerai apsiren
gę, bet kai priseina padėti di- 
šes plauti, iš jų nieko nebeiš
eina”.

Aš manau, kad laikraštis yra 
daugiau mėgiamas tas, kurs 
yra atviresnis, ne tik tituluo
tiems, bet ir kitiems savo skai
tytojams, ypač jei vengiama 
ypatų bereikalingo užgaulioji
mo. Na, 6 kaip Pustapėdžįo ap
rašytoji “valgoma spaustuvė”, 
tai jau yra perdaug. 

k v

Vienas daktaras' nesenai ap
rašinėjo apie įvairius mokslus 
ir mokyklas čia Suv. Valsti
jose: inžinerijų, advokatūrą ir 
muziką. Daktaro manymu, Ame
rikoj w baigusių mokyklas minė
tų mokslo šakų profesionalai 
nėra taip geri, kaip Europos. 
Daugiausia nuo daktaro kliuvo 
muzikos mokykloms ir muzi
kantams, kaip iš barberio pa
sidaro muzikas ir. tt. Gerai, kad 
daktarystės besimokinant išmo
kina ir sykiu visas kitas profe
sijas. Bet apie daktarų moky-' 
klas ir tą profesiją, iš kokios 
daktarai pasidaro ir daktaras 
neparašė. Pilietis.

nuo 
liuo

Džiova Chicagoj 
mažėja

Sumažėjimas mirimų 
džiovos Chicagoj ant 23
šimčių pereitais metais sutei
kė gyventojams nemaža džiaug
smo. Pereitais 1930 metais nuo 
džiovos mirė 66.1 ant 100,000 
gyventojų; užpernai, 1929 me
tais mirė 79.4 ant 100,000 ir 
1928 m. ant tokio pat skaičiaus 
mirė 84.9 žmonės. Sako, kad 
sumažėjimas pareina dėl to, kąd 
miestas parūpino gerų patari
mų ir ligoniai gali gauti grei
tą ligos diagnozį.

Vakar dieną pas teisėją Mė 
Carihy ■ paradavo 57 gengstfe- 
riai, išstatyti publikai pasižiū
rėti; iš , jų dauguma su sun
kiais kriminaliŠkais rekordais, 
kiti už nešiojimą ginklų, dide
lė dalis iš to sąrašo, kurį buvo 
detektyvų ofiso tarnautojas 
perdavęs: Caponci. z

Terry Druggan, kurį teisė
jas Lyle ką tik buvo nuteisęs 
metams kalėti, nespėjo atsisė
sti, kaip kitas teisėjas paleido 
ant “writ of habeas Čorpus”!

Lingle ^užmušėjo byla taip
jau atidėta ilgesniam laikui; 
matyt, kad prie, Brothers bus 
nelengva prikibti, •

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžią atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel, ,Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

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

Kandidatai . į majorus 
daugėja

Phone- Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad. neturime iš
laidų 1 užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

■ -------O--------

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Aez. 6600 South Artgsian Avenue 
\ Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
. CHICAGO. ILL. .

AMONTAID.lLD, 
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 Brunstvick 0597 

Ultravioletinė Šviesa ir diatbermia *

Įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

Valandos: (2 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 v^il. Nedėl. nuo 10 iki 12
' Rez. Telepbone Plaza 3202

Republikonų kandidatų į ma
joro ofisą vasario 24 d. rinki
mams jau yra 8, iš kurių nau
jausias yra Eugene McCafrey, 
advokatas. Kiti :,. , Thompson, 
Barrett, Lyle, Alberi,. Walsh, 
Houston, G. Scjimidt. Demo* 
kratai turi keturias kandida
tus: A. Cermak, Russell Runk, 
Patrick Flanigan ir John De 
Voncy.

Telefonas Bouletfird 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

9 iki 12. 1 iki 3 <f. "ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46tb St. Chicago. Ilk

Rezidencija Tel. Midsvay 5512 Ir 
Wilmctte 195

Ralph C. Cupler,M.D,
CHIRURGAS

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

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

Lietuvės Akušerės

Valandos t 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted' St. 

Telefonas

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė intrą ofisą (su Dr Lauraičiu 
— viršuj Biclskio-Rakščio aptiekos) po 
n r. 2423 West Marquete Rd. Valan
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospect 1930.

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusat Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišką, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas’. 3102 So. Halsted St.. Chicago 
arti 31tb Street

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

Advokatai

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Tberapy U Midwife 

' Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVES

Ofiso telefonas Vir gini a 0036 
Rez. Te! Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

414 2 Archer Avenue
Valandos 11. ryto iki 1 po pietų. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nod&iom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas Nortb 8ide
■ 3413 Ftanklih Blvd. 

Valandos 8:30 iki 0:80 vakaro

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Roonj 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto

Hayes Monument 
Company 

2724 W. lllth St.
Skyrius priešais di
džiuosius vartus 
lįoly Sepulchre 

kapinių.
Tel. Bevedu 0601

’.^Anižitį AkmMt,f 
.y paminklai 

Augščiausia ' 
kokybė. * 

Žymos kainos.
Didžiausias pamin- 

'1 k!ų' pasirinkirrtaS 
ud . Chicagoje

Phone
Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo. duodu 
massage, — eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
t. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

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

Tel, Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai r— 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

ty to

A. A. OUS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

1 1 South La Šalie Street 
Room 1701 Tel. Randolpb 
Valandosf nuo 9 ryto iki 5 vai. 
3 241 S. Halsted St. Tel. Victory 

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

0331 
vaL 

0562

Akių Gydytojai

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 81 v. ryto' 
iki 8 vai. vaki Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidęicija: 

4193 Archer Avė.
balandos:* 2—4 po piet ’ 
Phonei Ląfayette 0098-»- ■ <

ELENORA MAŠINAUSKAS*
• •. »

Persiskyrė su šiuo pasaulio 
sausio 15 dieną, 1930 m., su
laukus amžiaus 7 metų ir trijų 
mėnesių. Jau mteai laiko riuo- 
mirties musų mylimos dukrelės. 
Muš mintyse gyvensi amžiniai. 
Musų .visos svajones sudėtos ant 
tavo kapelio; giedos taii paukš
telis* giesmę, sakys mus liūdesį taii.

Musų mylima dukrelė hų^ylai 
amžinai, pas mus daiigiah hė- 
gryši, mes pas' tave adkščiaiis ak 
vėliau ateisim.

Lauk mus ateinant. •
I

Nuliūdę liekame

Tėvai ir brolis Vitautds• I

Grž|ĮtĮoriai
Telefonas, SYaMs 1138

Stanlęy P. Mažeika
Graborius ir ■’ 

' Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

TuHu auttjmobijius visokiems reika
lais; Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
-CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtefnpimą, kuris esti 

priežastimi galvds skaudėjimo, 'svaigimo, 
akių Aptemimo, nervuotūmo, skaudamą 
akių. karštį, tinimą kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę.. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su'elektra, paro
dančia mažiausi^ klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuoz 10 iki 
|2 via. po pietų. , ■:
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atfitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard /5B9

Dr. A; P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofi$o vaiaridoš 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residėpce. Phone Hemlock 7691

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697 
'3315 South Halsted St.

1 . > __________ . ____________________

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

PRATESIMAS 
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Pagrįžo į šen? .viet?
4645 So. Ashland Avė.

virš Marsball t)nig store, arti 47 St.

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

52 East 107th St 
kampas Micbigan Avė 

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

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti.

£8.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 Wėst 18th Street
' Tel Canal 3161

Td. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DRU. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS ■ IR CHIRURGAS* 

2403 W. 63rd St., Saite 3 
' Tel. Ptospėct 1028 /

Rez. 2359 S. Leavitv St. Canal 2330 
Ofiso- valands 2 iki 4, • 7 iki 9 ’> 

, Nedelio j pagal. sutarti'
• - a.' *' t >* -■'. , ’■•><»- r/'..

John Ktichinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Str 
Arti Leavitt $t. \

teismu Canal A
ValaAdot 9 lyto iki 8 Vakaro.

Seredoj it Pėthyitoj 9 - iki 6
■ • - r^2. į --------

GARSINKITE?
naujtPnosf

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

SUTKUS 
I 

šiuo pasauliu 
193 1 m., su-

ANTANAS

Persiskyrė su 
sausio I 3 dieną, 
laukęs apie 4 3 metų amžaius. gi
męs Luokės parap. ir miestely, 
Telšių apskr. Paliko dideliame 
nuliudime brolį Joną, seserį Teklę 
ir švogerį Biliūnus. Lietuvoj bro
li Steponą ir seserį Stanislavą 
Klimavičienę ir gimines. Kūnas 
pašarvotas.. randasi I. J. Zolp ko
plyčioj. 1646 W. 46 St.

Laidotuvės įvyks subatoj. spa
lio 17 dieną. 8 vai. rytęz iŠ na
mų į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines. •*

Visi a. a. Antano Sutkaus, gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą?

Nuliudę liekame.

Krolis. Sesuo, Svogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J- Zolp. Tel. Ąpulevard 
5203..

Kostancija Dugniene
(PO PIRMU VYRU GREVIŠKIĖNĖ)

Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 14tą dieną. 6:30 yal4Įid? vakįite, 
m., sulaukus apie 46 metų amžiaus, gimus Lietuvoj, BifžŲ apskr.,

;s parap., SkrebiŠkių kaime., Amerikoj išgyveno apie 25 pietus. 
Paliko dideliame nubudime vyrą Raymond, dukterį Eleonorą ir žeptą Rp- 
bert Moore. p u sese rę Oną ir švogerį Martyną Jucius ir gimines,^ Alnerikoj. 
Lietuvoj tėvelį Kazimierą Kaplaną, dvi seseris >— Elzbietą iį- švog|erį Jo
ną Kūjelius, Tacia ir švogerį Pranciškų Rakauskius, brolį Viktoru ir 
gimines. Kūnas pašarvotas .-randasi 3206 Emerald Avė. s _ . '

Priklausė prie Garfield Park Vyrų ir Moterų Paš.« Kliubo, • Liet. 
Tcatr. Dr-tės Rūta No. 1 ir Vytauto Dr-jos No. 2. ' ;

Laidotuvės įvyks pirmadienį, Sausio 19tą dieną, 8tą vai, ryte iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje -atsibus geddlirigbs pamal
dos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv, Kazimiero k>pine^, į 
šeimynišką' koplyčią.

Visi a. a. Kostancijos Dugnienės giminės, draugai ir. pažįstami esat 
nuoširdžią: kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame. -

Vyras, Duktė,. Žentas, Pusseserė, švogeris ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja graboritis Ą.^ Masalskis, Tel. B^ulevąr<i, .4139^' .

Ofisai ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St. * 

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

8

4^—J———4—•

) WISSIG,
Paiaulinlhmą kare

Seno Era jaus

1646 Sti

Telefonai 

Boulevard'5203 
Boulevard 84 B 

\^27 So. 4fc>tU Čt

Telefonas

Cicero 3724

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

6fisas Vidntmie<tyje 
yj' Rohm 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
"77 W. Washington $i. c 

Cot. Wa$bingtoą? and Clark Scs. 
. Ofiso Td. Central' 2978 

Namų Td. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDErT 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 IV. Adams St., Room 2117 
Telepbone Randolpb 6727 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

Duokite «šavo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
opTombtrist

Praktikuoja virš 20 m.
4649 S. Ashland Avė.

kainpas 47 St.
Tel. Boulevard 6487

Phone Boulevard' 8483 <

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

vairus Gydytojai

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me- 
tuS kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir 4kušėris. 1

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausias 
metodus X-Ray it kitokius elektros 
prietaisus..

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I Stb St., netoli Morgan 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
f»uo 6 iki 7:30 vii. vakare 

< Tel. Canal 31 fO 
Rezidencijos telefonai

South Shoie 2238 ar Randolpb 6800

DR. CHARLES SEGAL
• ‘ Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišktįr Vyriškų Ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nud 10 iki 12 vai. ryte,, nuo 2 iki 4 
vai.- po pietų it nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakard. Nedėl. nuo. 10 iki 12 v. dieną

• Pbone Midway 2880
...................................................................— . .............■■■ I . .......... II—.....................

• , - Office Pbone Cahal 1912

DR..M. J. SHERMAN
Gydytojas ir chirurgas .

x Office 1724 So. Loom'rs' St. 
karnp. 18 ir Blue Island Avė.

Valandos; 10 to 12 A. M.r 2 to 4 
U 7- to 8j3O P- M. - 

Rcs. Phone Faitfax 6353

Tel. Republic 9600

Lietuviai Gydytojai

DR.A. J. KARALIUS 
Gydytojas Jr Chirurgas 
3147 So. fiiilsted Street

Trf. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. diėnos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare
f .Ji <*. 4.....'.j.,II

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

, • Tek Kenwood ,5107.
VALANDOS: ’

. nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apąrt. šventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
34^54 South Halsted Street

. ■ .-‘t • - -
Ofiso valandos nuo I iki 3 po pietų ir 

nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Rez. 3201 South Wallace Street

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

st:

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidarmiestyje 
Room 2414 

One Nortb La Šalie Bldg. 
One Notth La Šalie St.

(Cot. La Šalie and Madison Su.) 
Ofiso TeL Statė 2704» 4413

* / 1 .„ •„ ,t j •. f i r... ,i> 11 Ai > ■ i, i

JOSEI’H j. grisk 
Lietuvis Advokatas 

4631. So. Ashland Aoo. 
Tel. Boulevard 2800 
. 6515 6o. Rockivell St* 

Tel. Republic 9723 .

Daktaras
Kapitonu

Specialistas iš _ _
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR ^OTERŲ / 

NEŽIŪRINT KAIP U^SISENBJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialjSkai gydo ligas pilvo, plaučiu, inkstų ir puslSs, užnuodijimų 
kraujo, odoy. ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gaji padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie'* 
nuo 10 ryte iki 1 vaL ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 tyt. iki-1 v, 
4200 Weat 26 SU kampu Keeler Ave>, ’ Tel. Crawford 5573

J, Lulevicius 
ėRABORIUS iR 

bAL^AMUOTOJAS 
fįatstniu ju laidotu vė- 

k se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

dernišką koplyčia ' 
, veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, . III.

Tel. victory 1115

J.F.RADZIUS 
PIGIAUSIUS UETŲViS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
'■ ! Laidotųyėse patarnau

ju ’ geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS: ?

668 W. 18th Sfre'ėt 
4 Td. ęariaL6174 

SKYRIUS:
8238 S. Halsted St.

\ TU. Victory 4088
Ret<

M
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“NAUJIENŲ” KONCERTAS
Įvyks Lietuvių Auditorijoj sausio 18 d.

Pradžią 4 vai. po pietų

Naujienų” septynio 
likos metų švente
Per 17ką metų “Naujienos“, 

tarnaudamos Chicagos lietuvių 
visuomenei kultūros, apšvietos 
ir politikos dirvoje' yra užsi
pelnę širdingiausios paramos 
nuo chicagicčių lietuvių. Todėl 
švenčiant septyniolikos metų 
šventę, kurios apvaikščiojimas 
Įvyksta sausio 18 d. Lietuvių 
Auditorijoj, mes visi “Naujie
nų” skaitytojai privalom daly
vauti šiose Sškilmėsė. Tiesą pa
sakius, tos “Naujienų” iškilmės 
šventė yra musų visų kultū
rinio ir politikos darbo Šventė, 
ir todėl turi būti kiekvienam 
malonu dalyvauti šios šventės 
iškilmėse.

Kaip matyti iš garsinimų, tai 
kalbamos šventės programas 
žada būt labai Įdomus, taip kad 
šalia draugiško pasimatymo bus 
linksma pasiklausyti puikaus 
muzikališko prOgramo, o potam 
ir lietuviuką klumpakojį pašok
ti susigriebus sau Petrutę ar 
Mariutę.

Iki pasimatymo sekantį sek
madienį.

— Kazys.

“Naujienų” Gimimo 
Istorija

Prie “Naujienų” septyniolikos 
metų sukaktuvių koncerto

A. Lalis Vasario 19 d. 1915 
metų “Naujienų” pirmojo kon
certo programos knygelėj ra-

“Tiesiogine “Naujienų” atsi
radimo priežasčia reikia skai
tyti tą nebepakenčiamą stovi, 
kuriame atsidūrė visa pažan
gioji Chicagos lietuvių yįsųo- 
menės dalis maž daug nuo an
trosios pusės 1912 metų. Di
džiausioji Amerikos „lietuvių 
kolonija, skaitanti keletą dešim
čių tūkstančių narių, skaitanti 
šimtais įvąirių-Įvairiausių drau
gijų, savo veiklumu, savo ju-

50 metų sukaktuvės
W. F. Severą Įstaigos

(dėjimu kadaise davusi pavyz
dį kitoms lietuvių kolonijoms, 
nuo tūlo laiko kažkaip ėmė ir 
apmirė, aptilo...

“Trys stambieji musų laik
raščiai: vienas kunigų leidžia
mas, antras zakristijonų ir šis 
trečias (“Lietuva” šernui pa
sitraukus), davatka virtęs, pa
sidavė kits kitam rankas ir 

i ėmė vieną maršą griežti — gal 
ne kažkaip sutardami, bet vis 
dello buvo, tai tų pačių “sferų 
muzika“...

“Socialistams ir, apskritai, 
visai tai pažangiosios visuome
nes daliai, kuri nepanorėjo su 
retrogradais (atžagareiviais) bi- 
čiuliiiotis, reikėjo ant visa to 
tylėti ir kęsti...

“Suprantamas dalykas, kad 
ilgai taip tęstis negalėjo. Visi 
tatai jaute. Šian ir ten pra
dėta 'kalbėti, kad Chicagoje bū
tinai reikalingas progresyvus 
organas.-Štai, rudenį 1913 me
tų, viename Lietuvių Socialis
tų Sąjungos 4 kuopos mitinge 
duodama, konkretus laikraščio 
Įsteigimo sumanymas, o iš ten 
klausimas pereina Į veikiai po 
to Įvyksią LSS. VIII Rajono 
konferenciją. Konferencija ap
svarsto dalyką, ir čia .jau iš
renka tam tikrą komisiją, ku
riai paveda tuo reikalu rūpin
tis. Ir komisija tuojau pradėjo 
darbą.

“Sausio 25 d., 1914 m. Ko
misija pagalios sušaukia masinį 
visų subskribentų dalininkų su
sirinkimą Meldažio svetainėj, ir 
čia pristato visa, kas jos buvo 
nuveikta. Ūpas susirinkusiųjų, 
skaičiuj apie tris šimtus, dali
ninkų pakilęs. Bematant sudeda 
krūvą popierių ir auksinių. Iš-' 
renka bendrovės direkciją iš 15 
narių, kuriai paveda, kuogrei- 
Čiaųsiai pirkti spaustuvę ir pra
dėti laikraščio “Naujienų” lei
dimą. • ' • ?

“Karštas darbas prasideda. 
Dirba visi, pilni entuziązmo, 
vilties. Suderėta Ilgaudo spau
stuvė, inkorporuota Naujienų 
Bendrovė ant penkiolikos tūk
stančių dolerių, išimta čarte- 
ris, parsikviesta P. Grigaitis 
redaktorium, ir štai, vasario 
19 d 
panaikinimo, diena — 1914 m., 
nušvinta Chicagos, ir už jos ri
bų, padangėm — pasirodo pir
mas “Naujienų” numeris, išėjęs 
25 tūkstančiais ekzempliorių.”

istoriška baudžiavos

150 Radio programų 
duota per Budriką

, •_ J ' . . 5

Budrike korporacija jau metai 
laiko, pilniausia atatinka* posa
kis: “savas pas savą”, nes tik 
aavieji biznieriai Suteikia sayo 
tautos žmonėms tą, ko -svefim-'* 
taučiai niekuomet nepadarė ir 
nepadarys.

Jau bus arti keturi mėne
siai kaip vedama Radio daini- 
ninkų-kių kontestas, kur yra 
nuskirta per BudrikP korpora
ciją, kontestahtams didelės do
vanos. Konteste dalyvauja apie 
arti du šimtai kontestantų-čių. 
šitas kontestas, taip sakant, 
sujudino visus Chicagos artis
tus ir mėgėjus, prikviesdamas 
juos prie įpildymo programų. 
Kad tiksliau tuom klausimu vi
siems susipažinus, Radio valan
dos rengėjai ir kontestantai 
rengia 25 d. sausio, nedėliojo, 
Ashland’ Boulevard Audit'orijoj, 
viešą didelį koncertą, kur at? 
vykus publika turės progos su
sipažinti su artistais ir kuo 
smagiausia praleisti laiką.

Kazys.

U
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lįiętAjs . Vertą -kieksenų ;mdtų•; surengi arą su n r ,  ...... .... ,....
užkandžiais iį; miųkštais ’igčn- vienam būti \ išyąžiąvimuęse. 
mais. Tam tikslui iš iždo pa- l“ ‘
'skyrė $100, nekhrio iš draugų daręs dėl vietinių gyventojų
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PRANEŠIMAI
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Penktadienis, saus. 16, 1931

Naujienų” koncerto 
darbininkai

Žemiau ' išvardyti asmenys 
dirbs “Naujienų” koncerte ir 
yra prašomi susirinkti į , sve
tainę prieš ketvirtą valandą po 
pietų sausio 18 d. \

Pranas Kartonas 
Jonas Lakas 
A. Zille
P. Galskis , .
P. Martinkaitis
A. Narbutas>
J. Degutis '
T. Rypkevičius
C. B. čepukas
V. Maukus 
šmotelienė • 
A. Vilienė 
Komes ienė 
Juozas Vilis 
Jonas Ascilla 
Juozas Ascilla ’ , <
P. švelnys

Rhinelandiečiaį
Chicagoj /

' ' f • ‘ r v • !

iš biznierių šį tą paaukavo ir 
suprašė "’harių j vakarą.. Pusė
tinai kliubas dar turi narių, nė- 
kurie pranašavo,, kad kliubaę 
mirs, bet ta pranašyste neišsi
pildė. Kliubas pabaigė laimin
gai senus metus ir lauke links
mai Naujų Metų su minia na
rių. »

Vakaras buvo geras,, gera 
buvo muzika, *čią susirinkę na
riai galėjo smagiai' senus me
tus baigti ir užmiršti senąs bė
das. • Nekurie ^maginęs, šoko 
klumpakojį,: matyt kad dar ne
užmiršo lietuviškai. šokti. Kitas 
pastebėjo, na tkodęl tu Juozai,' 
Petrai ir Jurgi peini *• šokti? 
Atsake, tėmijAme ii’ mokina
mos užmirštus?-’šokius. Neišken
tęs ir aš savo dvylekį pridė
jau; kaip senai čia iš Lietuvos, 
o jau šokti nemoki. Ir Ona 
tarė, ar tu manai, kad visi sen
berniai moka šq|įti ? Tu su to
kia kalba mane ir' visus kitus 
senbernius įžeidi. Įsimaišė sto
ras biznierius, sako ko jus Čia 
larmojatės, jeigu nemokate 
šokti, tai eikite valgyti ir ger
ti. ’ To amato visi ^bemokanti, 
nė vienas nesimokina iš vieno 
kito.' Pusėtinai , paUliavojOnie 
ir pagėrėme, kaip atsirado 
gurkliai kaip kalakutų, tąd ra
miai pasižiūrėti šokių, nekurie 
pasidiskusuoti apie senus ir 
naujus busančius dąįyku^.į Va: 
karas buvo smagus ir sipagiui 
užbaigėme senus , metus links
mai sulaukdami Naujuš Metus. 
Kaip pradėjo pyškinti ’ gatvėse’, 
turėjome, skirstytis iš svetainės 
vieni kitiems paspaudę poįde- 
šinę. Minimas kliubas laiko 
susirinkimus Strumilos svetai
nėje. -Dažnai apie susirinkimą 
yra pranešama “Naujienose”. 
Tėmykite. Kliubas surengia 
kiekvieną metą šaunius išvažia
vimus. Jis . rengiasi ir šiais

... v- >
Sis kliubas yra daug gero pa- 

ir tu drauge, j eigų, nori ką ge
ro atsiekti, turi prisidėti prie 
šio kliiibo ir kartu darbuotis 
su kliubu.—Įhivęš.

Bridgeportas
Sunkiai apsirgo

1 '</ 1,1 --

P-nas Jonas Maziliauskąs, 
Bridgęporto lietuvių darbuoto
jas, sunkiai apsirgo. Sausio 15 
d., Dr. St. Biežis, padarė ope
raciją šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Liga — appendicitis. Rąndasi 
307 ruime. Pažįstami ir drau
gai kviečiami atlankyti.

Draugas.
i . ’r ■ ' 4

MKUN.
Kalbės temoj: “Kas Biblijoj 

Meluoja, Dievai, Velniai ar 
Žmonės?” Tas biblistas, kuris 
sakė, kad Mockus kalba mela
gystes, yra prašomas ateiti ir 
darodyti, kurioj pusėj šventa 
teisybė. Prakalba įvyks Mildos 
svet., 3142 Sb. Halsted St., Su- 
batpj, Sausio (Jam) 17 d., 7:30 
vai, vakare. Padehgimui lėšų 
maža įžanga. Kviečia visus at
silankyti Rengėjai.

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

Vidutiniškas Amerikoj biznio įstaigos 
amžius yra septyni ir pusė metų. Tuo 
tarpu šiemet sukanka penkios __
metų kaip W. F. Severą Co., Cedar 
Rapids, lowa, yra biznyje. .

Šis faktas, tikimės, yra ypač įdomus 
Naujienų skaitytojams, nes Severą už- 
tikimos gyduolės yra nuolatos garsina
mos musų dienraštyje. Be to W. F. 
Severą Co. pasisekimas parodo dideles 
progas, kurtas yra prieinamos kiekvie
nam Amerikoje.

1868 m. W. F. Severą, kompanijos 
prezidentas, atvyko į Ameriką iš čecho- 
Slovakijos. Vienuolika metų vėliaus, 
sulaukęs 23 m. amžiaus, jis pradėjo 
dirbti aptiekoje Belle Plaine, Iowa. Už 
trijų metų jis atvyko į Cedar Rapids, 
kaipo registruotas farmaceutas ir atida
rė savo aptieką. /

Išbuvęs vienus metus biznyje, jis pra
dėjo pats gaminti vaistus iš receptų, 
kurie jau buvo parodę labai geras pa
sekmes. Tie gaminiai pasirodė tokie 
geri, kad jų pareikalavimas nuolatos di
dėjo ir taip prasidėjo visa eilė dabar jau 
pagarskjusių Severa’s Šeimininių gyduo
lių.

Keturi gerai žinomi daktarai, Dr. Jp- 
sepb Folbrecbt. Dr. A. H. Taylor, Dr. 
Kratocbvil ir Dr. J. F. Dvorak yra su
sirišę su W. F. Severą Co., kuri dabar 
išdiroinėja 29 rūšių gyduoles. Dabartiniu 
laiku, sūnūs. Lumir Severą ir buvęs Se
verą aptiekos darpininkas J. H. Vosmek, 
kartu su p. Severą prižiūri ir tvarko Se- 

'Vera gyduolių gaminimą. Visi trys 
gerai pažysta vaistus ir chemiją.

Prasidėjusi mažame vieno augŠto na
me, W. F. Severą Co. per Šiuos 50 
metų tiek išaugo, kad dabar užima di
delį keturių augštų namą, užimantį pu
sę miesto bloko. Severą produktai yrą 
pardavinėjami ir vartojami visose Jungt. 
Valstijose. * . •* ■ ■

dešimt

šimtas penkias dešimtis radio 
programų iki šiol duota iš sto
čių: WCFL 970 kilocycles ir 
WHFC 1420 kilocycles per Jos. 
F. Budriko, Radio muzikos krau
tuvę, 3417 So. Halsted Street. 
Programai pavardinti žinomai: 
“Budriko Lietuviška Muzikos 
Radio Valanda”. Populerišku- 
mas kalbamų programų yra tiek 
didelis ir vaizdingas, kad be
veik kiekvienas Chicagos ir 
apielinkių lietuvis ir lietuvai
tė, senas ar j alinas laukia kas 
savaitę programų ir su atyda 
jų klausosi, kaipo savo tautos 
muzikos. Negalima praeiti • ne
pastebėjus to fakto, kad per 
150 duotų programų valandų 
juose dalyvavo nemažinus kaip 
800 dainininkų-kių, jų eilėse 
didžiuma buvo čiagimių lietu
vių ir lietuvaičių. Kas reiškia, 
kad musų jaunuoliai su tuom 
yra 
tos, prie savo meno ir muzi
kos. Del klausytojų yra teikia
mą irgi ne kas kitas kaip vien 
meno ir kultūros dvasia. Kiek 
per tas 150 Valandų sudainuo
ta Lietuvių liaudies dainų, ra
šytojas tuom; kart neturi po 
ranka pilnos skaitlinės, bet ga
lima be apsirikimo sakyt, kad 
nemažinus kaip pora tūkstan
čių lietuviškų liaudies dainų ir 
antra tiek lietuviškos šokių mu-

Turint šitą visą kultu-____
ros dąrbą iiMntyje, ką teiloa'SHZTZ

ir lietuvaičių. Kas reiškia,

skaitinami prie savo tau

Šiomis dienomis ^atvyko kele
tas lietuvių Chicagon iš Rhine^ 
lander, Wis. Rhineląnder ran
dasi šiaurinėj daly Wisconsino 
valstijos, apie 350 mylių nuq 
Chicagos. Atvažiavo p. Yankus, 
p-nia Varekojįenė (Martino 
žmona) ir, rodos, p. šaltiene. 
Atvažįavo automobiliu. Keliose 
vietose kelias buvo užverstas 
sniegu ir labai slidus. P-nia Var 
rekojiene sako, ■> kad mačiusi 
keletą mašinų grabėse sudužu
sių ir žymių, kad žmonių bu
vo užmuštų bei skaudžiai' su
žeistų. Ji taip jsibaugino, kad 
namo žada važiuoti traukiniu.

P-as Yankus ir p. šaltiene, 
kaip vakar žadėjo grįžti namo. 
Gi p-nia Varekojienū pasiliko 
dar keletai dienų, kad turėjus 
progos dalyvauti “Naujienų” 
koncerte ateinantį sekmadienį. 
P-nia Varekojiene sakė, kad ir 
daugiau ponių iš Rhinelanderio 
rengėsi atvažiuoti “Naujienų” 
koncertam—Rep. V.
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Roseland
Amerikos Lietuvių Republi- 

konų 9 wardo kliubas pabaigoj

Biblijos Studentų 
Programas

Iš Radio WGHI. Stoties 
1-180 k.

Nedelioj, Sausio 18 d. 
nuo 1:45 iki 2:45 v. po pietų. 
Turėsime gražią ' programą, 
biis malonų pasiklausyti .kielę- 
vienam linksmos

giesmių ir kalbos. ' .
Su visokiais reikalais rašy

kite laiškus po antrašu:
STUDIO WCHI, 

201 N. Wells St., 
Chicago, III.

Į • . • ■ ' r ■ '■■■'

2650
megstps arba kitokios nau

joviškos. materijos. 'Neblogai išrodys taipgi iš sunkesnio šilko su ‘ balta apikak- 
le. raudonu šilkų* arba, šviesiai' mėnynu šilku apsiūta. Sukirptos mierop 14 
16, 18 metų, taipgi 3 6, 3 8, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vięną ar dau-^""""/ . -... ---------------------•'
giauvirš nurodytų pavyzdžiu, naujienos Pattren Dępt. 
prašome iškirpti paduotąblan- 173? H?isted St., Chicago, m.

kūtę arba prjdupti /pavyzdžio Čia įdedu 15 centų ir prašau at-
numeri, pažy^ti rnięrą ir aiš- 
kiai parašyti savo vardą, pa- - * , .
vardę ir adresą. Kiekvieno pa- M,K?S.....»«
vyzdžio kaina 15 centų 
ma

2650 Naujausia sporto suknelė

Gali- 
prisiųsti pinigus arba paš 

to ženkleliais kartu su užsaky 
mu. Laiškus reikia adresuoti 
Naujienos, Pati 
So* Halsted St

Tinka iš

.•'
NAUJIENOS Pattren Dępt.

1739 S. Hąlsted St., Chicago, III. 

>Čia įdedu 15 centų ir prašau at- 

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

Mieros ....... .................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

' (Adresas)

(Miestas it valst.) s z

Š/.UKITE REPUBLIC 9101 
ir gaukite pagelbą nuo jūsų diegimų 
ir skausmų paimant vieną iš musų mok
slinio masažo treatmentų.

Mes sperializuojamės sumažinime jų- 
sų perdidelio svarumo.
THE SIXTY THIRD « ASHLAND . 

HEĄLT SYSTEM
6327 S. Ashland Avė. Republic, 9101 

a?:’*" -
IŠKILMINGOS PAKĄLBOS 

-NEDĖLOJ, SAUSIO-JAN. 18 d. 
1931 m.

LIETUVIŲ TAUTINĖS KATALIKŲ 
/ / BAŽNYČIOS 

kalbės 
ĄRCIVYSKUPAS GENOTIS 

pora kuriigų, parapijos prezidentas 
Juozapas Nakrošius.

Dainuos jaunų vyrų ir mergaičių 
choras keletą liaudės dainelių. taipgi 
skambins pianą pagarsėjusi panelė Stela 
Satkauskaitė. Atsibus

MILDOS SVETAINĖJ, 
ant 3 lubų. .

, Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kviečiame atsilankyti visus lietuvius, 

įžanga iiuosa.
Kviečia Parapijos Komitetas.

Draugijos Lietuvos Ūkininkas” mė
nesinis susirinkimas įvyks Meldažio svet., 
2242 W. 2rd PI., sausio 18 d., 1 vai. 
Minėtos draugijos metinį susirinkimą 
nutaria pratęsti, priimti naujus narius 
be įstojimo mokesčio, kadangi dabar 
yra bedarbė. 5. Lenkauskienė.

Marquette iPark Lietuvių Amerikos 
Demokratų Kliubo susirinkimas įvyks 
penktadieny, sausio 16 d., š. m., kaip 
7:30 vai. vak., M. Rozenskio ir K. 
Macke ofise, 6812 S. Western Avė., 
____ visus 
kitus gerbs lietuvius atsilankyti ir pri- 

įstojimas visai 
— Valdyba.

. t

Chicago. Kviečiame narius ir 
1 
sirasyti prie kliubo. 
mažas.

D. L. K. Vytauto draugija laikys 
mteinį susirinkimą sekmadieny, sausio 
18 d., 12 vai. dienos, Chicagos Lietu
vių Auditorijos svet., 3133 So. Halsted 
St. Nariai būtinai'malonėkite dalyvauti, 
nes yra svarbus susirinkimas, taipgi iš
girsite pranešimą apie draugijos turto 
stovį iš metinio pertikrinimo knygų. 
Privalote apsimokėti savo mokesčius į 
draugiją. P. K., nut. rašt.
\ ------------------------

Kun. M. X. Mockus kalbės temoj: 
"Kas Biblijoj Meluoja, Dievai, Vel
žiai ar Žmonės?“ Tas Biblistas kuris 
sakė kad Mockus kalba melagystes, yra 
prašomsa ateit ir darodyti, kurioj pusei 
teisybė. Prakalba įvyks Mildos svet., 
3142 So. Halsted St., subatoj, sausio 
(Jąn.) 17 d., 7:30 vai. vakare. Kvie
čia atsilankyti \ Rengėjai.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų 11 
mj. Jei kiti negalfijo Jumis lAgydyti. atsilan- 
kykit pas mdne. Mano pilnas ifierzaminavi- 
thas atidengs jūsų tikra ligų ir Jei aS apst
irusiu Jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
po galutino iSegzamlnavimo—kas jums yrato—kas jumspo galutino iAeffzamina1

Dr. J. E. Zaremba
'20 Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių . 

CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso valandose nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro.

lioj, nuo 10 ryto iki 1 po pietų

St.

PO 
Nedė-

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vešdamas visus reikalus per 

S. L Fabiari & Co. 
809 Wešt 35th St„ 

CHIGAGO
Tėl. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad, sutaupysi daug išlaidų

Perkam MortgeČius ir Bonus, 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą 
Inšiurinam. namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Norariališkus t aitus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ

CIASSIFIEP ans
Educational

Mokyklos

’ MOKYKIS BARBERYSTtb 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

. INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street. ,

Business Service 
Biznio Patarnavimas

SUTAUPINKIT ant i anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už ton) _su pristatymu vežimų lodau: 

nž ton< su 
GOVALIS.

CIASSIFIED ADS.
■    —o<

Business Service
 Btenio Patams vi man 

rtoulevart 6520 Bm. Yatda <401 
NORKUS & CO.

Heritraustom rakandus, pianus ir vi- 
-okius biznius, taipgi iš miesto I 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

Financial 
Finanaai-Paakolou

PINIGAI
M.ei oKollnam nuo $50 iki $800 

Neįmano komiso .
vuokimtii mokamas ant heiimokitoa

sumos
Finance Corporation 

of'Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Furniture & Fixtures

APLEIDŽIU MIESTĄ
• Turiu tuo jaus parduoti savo gražius 
rakandus, Wilęon kaurus, 9 tūbų elek- 
trikinį radio ir viską kitą mano 4 
kambarių apartmente; Parduosiu su di
deliais sau nuostoliais. Viskas kaip 
nauja. Ateikite tuojaus.

3040 W. 62nd St.

Personai 
Asmenų Ieško

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

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

PAEŠKAU švogerį Joną Kulpšą su 
viršum 20 metų kaip Amerikoje, paeina 
iš Lietuvos Varnaičių kaimo, Batakių 
parapijos, kuris apleido Chicagą su 
viršum 3 metai. Labai noriu sužinoti 
kur jis gyveno Chicagoje. Jeigu kas 
žinote apie jį arba jis pats meldžiu man 
pranešti laišku arba ypatiškai po šiuo 
adresu: Kazimieras Urnežus. 4618 So. 
California Avė., Chicago, III.

Partners Wanted 
Pusininku Reikia

VAIKNAS įtško merginos ar našįės 
į partnerius, patyrimo nereikia. Pla- 
čiaus apie bižnį sužinosit laišku. Bok 
1262,^ Naujienos,*-1739 S. Halsted St.

Help'yVanted—M’al^ 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS gabus jaunas vyras 
atstovauti Calumet distrikte. Independent 
Order of Forester. Patyrimas nereika
lingas. Mes galime suteikti vyliojantį 
pasiūlymą tam, kas bus tinkamas tai 
vietai. Kreipkitės ryte tarp. 10 ir 12 v. 
JOSEPH M. GREENWALD 8 CO.

Room 201 
9152 Commercial Avė.,

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys de! vai

kino su valgiu ar be valgio. 3441 
Aubtrrn Avė., 1 lubos, • frontas.

KAMBARYS ant rendos vaikinui, 
merginai arba vedusiai porai, prie ma
žos šeimynos. 6953 S. Artesian, 2nd 
floor.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU arba mainysiu bučer- 
nę ir grosernę su namu. 6001 So. 
Carpenter St. Engkwood 2116.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių ir 
visokių smulkmenų štoras skersai gat
vės nuo mokyklos. * Parduosiu labai 
pigiai iš priežasties ligos. 4426 So. 
Whipple St.

■.... ■■■■■"•■ "MH- > ■—
PARDAVIMUI Ice Cream parlor Ci

ceras' centre, noriu parduoti greitai it 
pigiai. 1343 S. 49 Ct. Cicero.

Farms For Sale
, - - - - -_ ________

PARDAVIMUI farma 40 akerių ar
ba mainysiu ant Chicagos namo, geri 
bildingai, elektriką ir vanduo, kaip 
miešti, ant 30 Statė Road, Grovertovvn, 
Ind. Victor Palionis.

Real Estate For Sale 
Namal-Žemž Pardavimui

Paul M. Šmith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas. biznius visokios rųšics. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam įlotas, 2nd -mortgage 
ir parūpinant I ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
TtL Lafavette 0455

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

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




