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Genevoje susirinko 
62-roji Tautų S-gos 

tarybos sesija

Dirbtais čekiais išgavo 
iš bankų $75,000

Vienas svarbiausių svarstomų 
klausimų bus Vokietijos 
skundai prieš lenkus dėl per
sekiojimų A. Silezijoje.

NEW YORK, sausio 19.
Bandydami jį čia suimti, de
tektyvai nušovė Stepheną Den- 
cheffą, čekių padirbėjų. Dcn- 
cheff prigavo šešiolikų bankų, 
padirbtais čekiais išėmęs iš jų 
bendrai $75,000. '
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GENE V A, Šveicarija, sausio 
19. — Tautų Sąjungos tarybos 
62-oji sesija šiandie buvo Ang
lijos užsienių ręikalų ministe- 
ridJ Hendcrsono atidaryta. Tarp 
svarbesnių klausimų, kurie ta
rybai teks svarstyti, yra Vo
kietijos skundai prieš lenkus 
dėl tautinės vokiečių mažumos 
persekiojimo Augštojoj Silezi
joj. .

Panašus rimtas klausimas, 
būtent, skundai prieš lenkus 
dėl žiaururhų- su ukrainiečiais 
rytų Galicijoj šioje tarybos se- 

- sijoj nebus svarstomas. Nors 
61 britų parlamento narys krei
pėsi į Tautų Sąjungą su pra
šymu užsistoti už lenkų perse
kiojamus ukrainiečius, tačiau 
T. Sąjunga negali nieko daryt/ 
kol nė viena valstybė forma
liai nepareikalaus, kad dalykas 
butų ištirtas. Pati Anglija ne
nori kištis, o Vokietija sakosi 
pakankamai turinti savų ginčų 
su lenkais.

50 keleiviu sužeista 
dviem traukiniam 

susidūrus
BOSTON, Mass., sausio 19. 

— Kryžkcly ties Readvillc 
šiandie įvyko kolizija tarp 
Calonial ekspresinio trauki
nio, ėjusio f New Yorką, ir 
lokalinio pasažierinio trauki
nio. Katastrofoj buvo sužeis
tų daugiau kaip penkiasde
šimt asmenų, kai kurie jų pa
vojingai.

Ekspresinio traukinio loko
motyvą trenkė į užpakalinius Į 
lokalinio vagonus ir apvertė 
juos, išmetus iš bėgių, ir po to 
pati parvirto ant šono. Loka
liniame traukiny- buvo apie 
200 keleivių, jų daugiausia ir

Lenkijos Zaleskis 
kalbės per radio 

Amerikai

Sovietų geležinkeli? 
ninkai grąžinami 
trafiko tarnybon
MASKVA, sausio 19. — So

vietų vyriausybė išleido dekre
tų, kuriuo visiems geležinkelių 
inžinieriams ir kvalifikuotiems 
trafiko darbininkams, kurie 
dirba kitokius darbus, įsakoma 
per dešimtį dienų grįžti gele
žinkelių tarnybon.

Tuo sovietai nori pataisyti 
geležinkelių situacijų, kuri da
bar yra stipriai pairus dėl sto
kos kvalifikuotų darbininkų ir 
inžinierių.

Lenkų spaudos pranešimu, 
Lenkijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Zaleskis ateinantį sek
madienį kalbėsiąs iš Genevos, 
Šveicarijoj ,per radio Ameri
kai. $s kalbėsiąs ,kaip 12:30 
dienos T^tų laiko (11:30 prieš 
piet Chicagos laikrodžiu). Za
leskio kalbą transliuos Colum- 
bia Broadcasting System per 
įvairias Amerikos radio“ sto- 
tis-

14 asmenų žuvo f ii 
mų gaisre Turkijoj

Velšių kasyklų dar 
bininkų streikas 

pasibaigė
CARDIFF, Valija, Anglija, 

sausio 19. — Pietų Valijos am 
kasyklų darbininkų 

tęsęsis nuo šių metų 
dienos, šiandie pasi- 
angliakasiai grįžo į

glies . 
streikas, 
sausio 1 
baigė ir 
darbų.

ISTAMBULAS, Turkija, sau
sio 19. — Gaisre, kuris čia va
kar sunaikino didelį trobesį, 
keturiolika asmenų žuvo, o de
šimt merginų buvo skaudžiai 
sužalotos. Trobesy! buvo preky
binių firmų kontoros ir kruta- 
mųjų paverksiu filmų sandėlys. 
Keturiolikos žuvusių 
septyni sudegė, trys 
smalkėmis, 
šokdami

asmenų 
nutroško 
užsimušėo keturi 

laukan pro langą.

Dideli gaisro Kolumbi
jos uoste nuostoliai

BARRANKA, Kolumbija, sau
sio 19. — Siautęs didelis gais
ras šiame Magdalenos upės 
uoste padarė milžiniškos žalos, 
siekiančios apie milijonų dole
rių. Daug krautuvių ir prekių 
sandelių buvo ugniels sunaikin
ti.

ŽORBSte

Chicagai ir apielinkei Tedera 
lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Debesiuota; šalčiau; 
gus, daugiausia vakarų 
mių vakarų vėjai.

Vakar temperature
vo tarp 34° ir 32° F.

šiandię saulė teka 7:14, lei
džiasi 4:48. Mėnuo leidžiasi 
6:23 vakaro*

štai• v • ir zie

įvaira

Britų 
dui

angliakasių va 
nupiovė koją

LONDONAS, sausio 19. T- 
A. J. Cook, britų angliakasių 
federacijos sekretorius, liko su 
viena koja. Dešinė koja šiandie 
jam buvę nupiauta augščiau 
kelio.

Kadaise Cooko koja buvo su
žeista per grumtynes viename 
politiniame, mitinge. Nuo sužei
dimo koja pradėjo gęsti taip, 
kad dabar teko ją nuplauti.

Britų ,sosto įpėdinis iš 
vyko Pietų Amerikon

Chicago,. UI., Antradienis? Sausis-January 20 d., 1231
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LOS ANGELES. — Miss Edna May Cooper (kairėj) ir Miss Bobbie Trout, jaunos lakūnės, pa
dariusios moterų patvarumo skridimo rekordą, išbuvusios ore 122 valandas ir 50 minučių.
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Lietuvos Naujienos
■ •

Bartuikas nubaustas 10 klausdamas ar iš tiesų jis va
žiuojąs už demarkacijos linijos. 
Voldemaras atsakė “žinia lenkų 

' prasimanyta“.
29 ! 

diehą7 kariuomenės teismas 
sprendė Jurgio Bartuiko bylą, 
kaltinamo šnipinėjusio Len
kams. Bartuikas prisipažino 
kaltu ir prašė pasigailėti.

Su Bartniku kaltinamųjų suo
lai] buvo pasodintos ir jo žmo
nos seserys Sadonytės, viena 
16 metų, antra 19. Sadonytės 
teismas išteisino, o Bartniką 
nubaudė 10 mbtų sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

Bartuikas jau yra 4 kartus 
baustas taikos teisėjo ir 3 kar
tus apygardos teismo; ir vis 
už įvairius kriminalinius nusi
kaltimus.

metų sunk, darbų 
kalėjimo

.KABINAS. —- Gruodžio Šiaulių apskrities Že
mės Ūkio Taryba prieš 

: gražuolės rinkimą
Paskutiniame

Britų-Iridų round-1 
table konferencija 

Londone baigta
Indijai prižadėta dominijos tei

sė;
visi politiniai kaliniai buš pa
leisti.

Neramuniiams nutilus

Policija išsklaidė • ko- 
munstų demonstraciją

MELBURNAS, Austrai., sau
sio 19. — Apie penki šimtai 
komunistų vakar bandė čia su
rengti demonstraciją, bet buvo 
policijos išsklaidyti.1 Vienuoli
ka demonstracijos vadų suim
ti. . ", ’• '

Voldemaras nevažiuo-

ŠIAULIAI.
savo posėdy Šiaulių apskrities 
Žemės ūkio taryba išpeikė 
“Naujo žodžio’’ sumanymą 
rinkti Lietuvos grožio karalie
nę.

Patariama, kad nė viena ūki
ninko duktė, nei sūnūs tuose 
rinkimuose nedalyvautų, tegul 
sau renkasi miesčionys, neturį 
rimtesnio darbo.

Nusistebina, kad į tuos rin
kimų komitetus įeina net rimti 
žmonės • - 
rai ir kiti

burmistrai, dakta-

19. — Brazilijoj radę turtin
gą aukso gyslą

pri- 
tei-

Se-

LONDONAS, sausio 
Britų-Indų round-tAble konfe-' 
rencija šiandie pasibaigė 
žadėjimu Indijai dominijos 
šių su visiška autonomija.

Kalbėdamas paskutinėje
sijoj, Britų premj^s MacDo- 
nald pasakė, kad pradėtas Lon
done darbas nebus nutrauktas, 
•bet tęsiamas toliau ir nauja 
Indijos konstitucija bus Britų 
parlamento priimta tuojau,’ kai 
tik ji bus sutaisyta.

Del ginčų tarp indušų ir mu
sulmonų- premjeras pareiškė, 
tarpusavo ginčus jie turi patys 
išlyginti, nes Britanija laikosi 
visai bešališkai tiek indusams, 
tiek musulmonams, - tiek bet 
kuriai kitai Indijos gyventojų 

.daliai. -
Del amnestijos penkioms de

šimtims tūkstančių, politinių 
kalinių Indijoj premjera^ Mac- 
Donald pasakė, kad visi politi
niai bus tuojau paleisti, kai 
tiki Indijoj bus paliauti nera
mumai ir įsisteigs tvarka/

RIO. DE JANEIRO, Brazili
ja, sausio 19*. -— Praneša, kad 
Gurupy apygardoj/ šiaurinėj 
Para valstijos :<ialy/5 tapo .su
rasta turtinga aukso gysla. Li
gi bus ištirta, vyriausybė anu
liavo visas toje srity koncesi
jas.

Sovietų radio propa
ganda Europoj

PARYŽIUS, sausio 19. — 
“Versąlės - sutartis yra gaujoš 
plėšikų ir galvažudžių, darbas. 
Jie privertė tą sutartį pasira
šyti, kad galėtų pavergti de
šimtis milijonų žmęnių“. « '

Tokias
dien girdi radio

Mirė dąrbiečių parla 
mento narys

LONDONAS, sausio 19. —- 
Šiandie Londone mirė Dr. Ethel 
Bentham, Darbo partijos parla
mento narys, atstovavus East 
Išlingtonui. Ji buvo pasižymė
jus kaip moterų reikalų gynė
ja, o taip pat kaip gydytoja.

Fabrikininkas pasikorė
JACKSON, Mich., sausio 19. 

— Hayes viešbuty čia radę pa
sikorusį Carlą Flintermanųą, 
54 metų amžiaus, turtingą fab- 
rikininką, Wilcox-Rich korpo
racijos prezidentą. Nusižudy
mo priežastis nežinoma.

šalčiai Portugalijoje •'

Bolševikų institutas siąs už nnijoSrkaciios 
reikalauja pašalint 
‘išdaviką’ profesorį

Parduoda ukius

— Tf-.MASKVA, sausio 19.
.miriazevo Institutas reikalau
ja, kad iš komunistų partijos 
ir iš instituto profesorių sąs
tato butų pašalintas profeso
rius Gcorgy Džermaidze,/ nes 
jis pareiškęs “priešingų’ ko
munizmui“ nuomonių.

> Prof. Džermaidze savo lek
cijoj studentams pasakė, bū
tent, kad dailininkų algos iš 
tikrųjų sunia^ėj usios, nes kai
nos Maisto produktams labai 
pabrangusios.
'Kainos produktams rinkoj, 

ne valdžios krautuvėse, šian
die Maskvoj yra tokios: 4V£

kalbas dabar kas- 
klausytojai 

ir visoj Europoj. 
Jos eina iš soveitų Rusijos ra- 
,dįo stočių, ypačiai iš'Maskvos

S t. Čelkovo 1,304 metrų ir 
75 kilovatų WZSPS stoties. 
Kalbos sakomos fransuzišITai, 
vokiškai, angliškai, olandiškai 
ir kitomis Europos kalbomis, 
išskiriant italų.

Iš savo radio stočių bolše
vikai skelbia pasauliui, kad 
Rusija dabar gerai gyvenanti, 
“piatilietka“ puikiai progre
suojanti, lokomotyvų gamyba 
Rusijoj greitai nustebinsianti 
pasaulį, o beraščių dabar Ru-

1920 metais jų buvę 68 nuoš.

kiaušinių — $3.10; svaras 
sviesto — $5.80; puskvortė pie
no— 58 centai. Tai yra nuo 
šešių iki dešinit kartų bran
giau nei normaliai.

Riaušės prieš bandy 
mą pabranginti 
duonų Francijoj

PARYŽIUS, Sausio 19. — 
Vyriausybės sumanymas pakel
ti kviečių kainą vakar viename 
krutamu jų paveiksiu teatre su
kėlė protesto riaušes. Kai ek
rane buvo parodytas premjero 
Steego paveikslas, keletas žiū
ronų puolė estradon ir nuplėšė 
palą. Kilo triukšmas. Atvykus 
policija keletą asmenų suėmė.

60 metų vokečių impe
rijos sukaktuves

Berlyne

» KAUNAS. — Pasklidus ži
nioms, kad Voldemaras norįs 
važiuoti į Švenčionis, “Volksb- 
lato” korespondentas mušė Vol
demarui telegramų i Platelius,

šiaMlių apskrities žemes ūkio 
taryboj (19—20. XII) praneš
ta, kad Joniškio valsčiuje pa
skelbtos 68 ūkių varžytynės iš 
kurių parduota 17, trims var
žytynės atidėtos, 20 apmokėjo 
skolas.

Prašys $10,000,000 
Belgijos bedar

biams padėti
Prieškalėdinis “spek

taklis” Vilniuj

BRIUSELIS, Belgija, sausio 
19. Belgijos vyriausybė ke
tina prašyti parlamęntų, kad 
paskirtų 10 mįlijonų: doleriu 
bedarbiams padėti.

Brazilija nori nupirk
ti atskridusius ita

lų aeroplanus
RIO DE JANEIRO, Brazili- 

ja,’ sausio 19. —- ‘Praneša, kad 
Brazilijos vyriausybė projek
tuoja nupirkti visus vienuolikų 
italų aeroplanų, kurie dabar 
yra atskridę,iš Italijos, ąviacf- 
josxministėriui • gen. Balbai va
dovaujant.

Banko tarnautojams 
įsake neturėti daugiau 

kaip 4 vaikus
BUDAPEŠTAS, Vengr., sau

sio 19. — 
AzEst praneša, kad

- Budapešto laikraštis 
vengrų 

bankai išleidę įsakymų bankų 
tarnautojams, kad jie neturėtų 
daugiau kaip keturis vaikus. 
Bankų štabų nariams grūmoja- 
ma umiu pašalinimu iš vietos, 
jei kuris jų slapta ves.

Magikas nužudė savo 
mylimą ir pats nusižudė

SANTANDER, Ispanija, sau
sio 19. — Valijęs princas Edu
ardas, Anglijos sosto įpėdinis, 
ir jo brolis Jurgis šidndie gar
laiviu Oropesa išplaukė iš čia 
kelionėn į Pietų Amerikos kraš
tus. Kovo mėnesį jie dalyvaus 
britų ,prekybos parodos atida
ryme - Buenos Aires, Argenti
noje. •/

BRAGANZA/ Portugalija, 
Sausio 19. —Portugalijoj siaut 
čia nepaprasti šalčiai. Del 
šalčio šiame mieste visos krau
tuvės uždarytos ir yisoki' dar
bai lauke sustojo. Stipriai
prisnigo.

' ’ įį ' ■/. į -~-
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RIVERTON, N. J., sausio 19. 
— Čia nusižudė F. • S. Groves, 
49, biznierius iš Philadelpijos.

Nerišk karvei plytos 
, prie uodegos

. TILE/ įj6re., sausio 19. ~ 
Melžiant,'<^ad karvė nešvaisty
tų uodegos, Jack Horgfall, aug- 
štespės mokyklos studentas pri
rišo jai prie uodegos plytą. Bet 
karvė vis tiek mostelėję •uode
ga, .ir .plyta pataikė , Jack’ui į 
smilkinį. Jį rado gulintį bp są-, 
monės.
” * '. , v .. - i ■ - . ’ . * .
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Jungt. Vaisi jūreivis 
nusižudė Kinuose

. ŠANCHAJUS, Kinai, sausio 
19. Praeitą vakarą čia nusi
žudė Jungt. Valstybių laivyno 
jūreivis William >Kelley.

BERLYNAS, sausio 19. — 
Berlyno “sportpalaste“ susi
rinkę senosios Vokietijos^ kari
ninkai ir kareiviai, apie 12 tūk
stančių žmonių, šventė šešias
dešimt metų Vękietijos vieny
bės sukaktuves. Iškilmėse daly
vavo pats prezidentas Hinden- 
burgas. Iškilmės pasibaigė' pa
radu ties reichstago rūmais.

..... .......... '— ■

Nušovė Meksikos maiš- 
' tininkų generolą
TEKCOCO, Meksika, sausio 

19. — Dvikovoj su miesto tary
bos narių Luisu Arvieta,. va
kar čia buvo nušautas buvęs 
sukilėlių^generolas Luis Ceron, 
parvykęs iš slapstymos aplan
kyti savo šeimą j Arrieta buvo 
sužeistas. J *

■•4 J‘ ',f' 0 •'W

ATLANTA, Ga., sausio 19.— 
Netoli nuo čia rado automobi
ly negyvus Jose Cruz, 30 me
tų amžiaus filipinietį, ir Miss 
Gladys Frix, 19 metų merginą, 
Cruzo mylimąją. Policija 
no, kad Cruz ją nužudė, o 
kui pats galį pasidarė. 
...

-• ■ 1 .

ma- 
pas-

trys kaliniai pabėgo iš 
Indianos kalėjimo

VILNIUS. Kaip lenkų laik- 
naščiai praneša, Vilniuj Kūčių 
dieną įvyko šitoks nepaprastas 
prieškalėdinis “spektaklis“. Į 
JątkųJgatvę, kur turi savo krau
tuves paukščių pirkliai, su ve
žimais atvažiavo sekvestrą toriai 
paukščių sekvestruoti už nesu
mokėtus mokesčius. Kadangi 
pirkliai nieko daugiau, kaip žą
sų, vištų ir ančių, neturėjo, tai 
sekvestrą toriai pradėjo jas į 
vežimus ir krauti. Krovimą ly
dėjo baisus pirklių Šauksmų ir 
kone veikimų triukšmas. Sek
vestrą toriams darbuojantis, su
bėgo apie 100 įtartinų asmenų, 
ir, tie, nieko nelaukdami, puolė 
prie vežimų ir pradėjo plėšti 
sekvestruotas • prekes. Gatvėj 
kilo didžiausias sumišimas. 
Sekvcstratoriai, kaip įmanyda
mi, stengėsi atmušti užpuolikus, 
bet, kadangi pastarųjų būva 
žymiai daįugiau, gavo pasi
traukti. Jiems pasitraukus, per 
keletą minučių iš vežimų buvo 
pagrobta 1,000 ančių, žąsų, ka
lakutų ir vištų. Kaip policija 
atvyko, Jatkų gatvėj jau nieko 
nebuvo ši Užpuolikų. Policija 
surašė protokolą ir tuo pasi
tenkino. Sekvcstratoriai grįžo į 
savo įstaigą su tuščiais veži
mais, o pirkliai pasiliko su tuš
čiomis krautuvėmis.

Mergina pakliuvo į ku
liamąją mašiną

Žemaitkiemio k., Lapių v. ku- 
liant mašina javus pas pil. 
Ibiankį, mašinos volas pagrie
bė pro šalį ėjusios pil. Bartke
vičiūtės rubus, kuriuos besu
kant, Bartkevičiūtei sulaužė abi 
kojas, rankų, šonų ir sudaužė 
galvų. Nelaime įvykus dėl to, 
kad pavojingoji volo dalis ne
buvo apdengta.

SOUTH BEND, Ind., sausio 
19. — Išpjovę, geležinius savo 
narvo statinius ir nuveikę sar
gą, iš kauntės kalėjimo čia 
praeitą naktį pabėgto penki ka
liniai, visi kriminalistai. Du pa-

vo begalių buvo vėliau sugauti 
/ trijų kitų tebeieškoma.

LIETUVON
i *

Stangiame Pinigus 
P a i t y Ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai. 
Pigiai ir Saugiai ...

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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Darbininkų padėtis

Užbaigėme senus metus, 
pradėjome 
darbininkų 
nesikeičia.
ninku kaip buvo be darbo, 
taip ip tebėra. Nors kapitali
stų spauda ir ramina mus, 
kad darbai gerėja ,bet tikru
moj taip nėra. Vargu juk ga
lima sakyti, kad darbai gerė
ja, jei kokia kompanija atlei
džia perikis taikstančius darbi
ninkų, o vėl/au priima tik ke
turis šimtus.

Prieš porą savaičių Cleve- 
lande Empirc Steel kompani
ja paskelbė, kad priims apie 
500 darbininkų. Tą dieną 
prie dirbtuvės susirinko apie 
trys tūkstančiai darbininkų. 
Iš tos minios priėmė apie du 
šimtu . Ir tiems pasakė, kad 
ir patys nežino, ar ilgai jiems 
bus darbo.

Fisher Body kompanija, 
kuri daro automobiliams “kil
nus”, irgi panašiai elgiasi. 
Laikraščiuose paskelbia, kad 
priiminės darbininkus, o kada 
susirenka minia, tai atvažiuo
ja policija ir išvaiko.

Tokią tai tiesą rašo kapita
listų laikraščiai. Kada kapi
talistų vežimas nuklimpo į ba
lą, tai darbininkai savo kailiu 
turi j j gelbėti. Tiesiog keista, 
kad tokioj turtingoj šalyj, 
kaip Amerika, tūkstančiai dar
bininkų neturi ko valgyti. Mes 
žinome, kad Amerikoj visko 
yra pakankamai: pilni sandė
liai įvairaus maisto, drabužių 
ir kitokių gyvenimo reikme
nų. Matome, kad šiaučius, ku
ris kitiems daro ^čeverykus, 
pats eina basas. Matome, 
kad kriaučius, kuris siuva 
drabužius, ’ pats vaikšto nu
skuręs. Daugelis gamina mai
stą kitiems, ox patys yra al
kani.

Kodėl taip? Juk nei mais
to, nei drabužių, nei kitokių 
žmogaus gyvenimui reikalin
gų daiktų netrūksta. • Faktu-

o 
naujus. Tačiau 
padėtis nei kiek 
Milijonai darbi-

5»ra užversta visokiais produk- 
i tais. Esą valdžia turėtų į tai 
! atkreipti savo dėmesį.

Tuo laiku Hooveris čiulbėjo 
lakštingalos balsu, nes nebuvo 
dar prezidentu. Na, o pažiū
rėkime, kaip jis užgiedojo 
pernai. Girdi, mes tokių be
darbių turėjome ir pirmiau. 
Jų išvengti tiesiog nėra gali
mybės, nes valdžia negali 
kontroliuoti priyatiškas dirb
tuves.

Jeigu ponas Hooveris ir ki
ti Washingtono galvočiai butų 
priversti pavaikščioti\ keletą 
mėnesių apie dirbtuves ir sto
vėti taip vadinamose “sriu
bos eilėse”, tąsyk jie gal per
mainytų savo nuomonę apie 
lai, kad valdžia negali kištis į 
privatiškus dirbtuvių reikalus.

Buvo laika/, kada visokie 
ponai buvo tiesiog pavergę 
paprastus žmones. Tąsyk val
džia irgi nesikišo į “privatiš
kus” tų ponų reikalus. Šian
dien to jau nebėra. Paver
gimas žmonių jau nebėra kie
no nors privatiškas reikalas.

Nėra abejonės, jog ateis 
laikas, kada ir plėšrių kapita
listų apetitai bus apriboti ir 
jie nebegalės tiesiog begėdiš
kai išnaudoti darbininkus. *

Kuomet apie 10 nuošimčių 
Amerikos turčių kontroliuoja 
90 nuošimčių visos šalies tur
to, tai kur nots ir kas nors 
yra negerai. O negerai yra 
su ta sistema, kuri leidžia ta
tai daryti. Todėl Amerikos 
darbo žmonėms nieko daugiau 
nelieka daryti, kaip tik stoti į 
socialistu eiles ir kovoti už 
sistemos pakeitimą.

.Jonas Jarus.
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Ona Munson
žinoma filmų ir muzikos kome
dijų artistė.
-----------------------------------
žiąjai gaspadinei. Tai juk 
gi nemaža išlaidą.

Ant galo, dvasios tėvelis 
sakė, kad jis jau išbuvęs
parapijoj devynerius metus ir 

skolingi 
sudejavo

ir-

pa- 
toj

parapijonai jam ' yra 
$15,000. Parapijonai 
ir išsiskirstė.

Piliečiu

So. Omaha, Nebr
Parapijonų vargai

Lietuvių Amerikos
Kliubas dangaus . agentui davė 
kiką už tai, kad tasai negali 
susivaldyti nuo keiksmažodžių. 
Po to, kai atsikratė nuo dva
siško tėvelio, kliubo- susirinki
mai eina sklandžiai ir draugiš
kai. •

Pas

tru-

do- 
pa- 
pa-

kur

Sausio 11 d. vietos parapijo
nai laike savo metini susirin
kimą. Klebonas pasakė, kad 
įplaukų per metus buvę $7,- 
000, o išlaidų $8,000. Vadinasi, 
susidarė vienas tūkstantis 
lerių deficito, kur; -turės 
dengti parapijonai. Viso 
rapija turi $50,000 skolos.

Klebonas pasakė, kad ’dženi- 
torius suvalgė $413. Pastarasis 
pasiaiškino, kad valgąs tik du 
kartu per dieną. Esą pinigai, 
kurie sunaudojama šluotoms, 
aliejui ir kitiemš daikttffns, vi
suomet užrašoma j knygas.

Kai kurie, parapijonai stebė
josi, kodėl klebonas nepasakė, 
kiek jis moka algos savo gra-

Moterys Turi Išmok
ti Vartoti Magnesia

reikėtų

ryta, negu sunaudojama, 
kapitalistus pasireiškia 
viršis, o pas darbininkus 
kūmas.

Kur ieškoti kaltininko,
randasi šaknis to viso pikto? 
Sakoma, kad konkurencija 
yra kalta. Girdi, nebėra rin
kų gaminiams. O kodėl tų 
rinkų nėra?

Kapitalistai iš darbinnikų 
spaudžia paskutinius syvus. 
Jie stengiasi mokėti kaip gali
ma mažesnes algas, o savo 
kišenes pripildyti auksu. Aiš
ku, kad prie tokių aplinky
bių darbininkai mažai teturi 
pinigų pirkimui įvairių daiktų. 
Na, o krda jų perkamoji jėga 
sumažėja, tai ir rinka pasida- 

’ r o menka.
Jeigu Amerikos žmonių per

kamoji jėga padidėtų, lai ne
ieškoti rinkų kitose 
Tame atvėjyj darbo

butų visiems. Nedirbtų tik 
tie, kurie negali arba nenori 
dirbti.

Amerikoj netrūksta gamtos 
turtų, netrūksta įvairių maši
nų; maisto gali pagaminti 
daugiau nei šios šalies < žmo
nės sunaudoja, o vienok žmo
nes knčia skurdą ir badą.

Apskaitoma, kad šeimyna 
privalo gauti apie $25 per sa
vaitę, idant atginus vilką nuo 
durų. šiuo momentu bedar
bių yra gal kokie 6,000,000. 
Daugelis jų turi šeimynas. Tad 
koks jų gali būti gyvenimas?

Tiesa, daroma pastangos 
šelpti bedarbius. Tuo klausi
mu susirūpino net valdžia. 
Bet jos darbuotėj yra labai 
daug taip vadinamo “re d 
lape”. Ir atrodo, kad kol be-

rusa ir akis išės.
Hooveris rugsėjo 26 <1. 1921 

m. pareiškė, jog Amerikai 
tiesiog gėda, kad žmonės

vra Y 
turi

pftrapijonas man paVienas 
reiškė, kad tėvelis busiąs nu-

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalą #
“Laisvas Žodis”

“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar
bininkų ir valstiečių kovą už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir ježuitų juodus datbus.

“L. ŽODIS” ■ savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

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

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metu pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
1 nebūtų nėr vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

Moterims, kurias verčia vem
ti, arba turi taip vadinamą 
“rytmetinę ligą”, šis paprastas 
būdas yra tikra palaima. Dau
guma slaugių tai žino ir žy
miausi specialistai jį pataria.

Prirengkit biskutį smulkiai 
sudaužyto ledo — apie vyno 
stikliuką. Užpilkit ant viršaus 
šaukštuką Phillips Milk of Mag
nesia. Gerkit pamaži iki viską 
išgersite, arba nesmagumas 
praeis. Labai retai būna reika
linga pakartoti dbzą, kad paša
linti nesmagumą viduriuose, ar 
kokį nors palinkimą vemti.

Jo prieš-rugštinės ypatybės 
leidžia Phillips Milk >of Magne
sia suteikti greitą pagelbą nuo 
aitrumo, surūgusių vidurių, ga- 
sų. Jo švelnus, bet veikmingas 
liuosuojantis veikimas užtikri
na reguliarį vidurių veikimą. 
Vartojamas plovimtfFliurnos, 
jis neleidžia rakštims ėsti ir 
dantims pati laike nėštumo.

Su kiekviena Phillips IVBlk of 
Magnesia bonka yra ptthi nu
rodymai plačiam jo vartojimui. * 
Visos aptiekos turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrų, dak-n 
tarų patariamų per virš 50 me
tų.

(Apgarsinimą*)

Antradienis, sausio 20, 1931
■ H I ...............................    - - J < - ( ..gi t 8^,.! , II. I ■

laiku oras pasf laipsnių " Fahrenheito. , Sniego 
nigų, kaip kad perekšlė Vištąsmus pusėtinai atšalo. Tempera^ dar nėra, bet šaltis 

tUfTa* įvairuoją nuo 10 iki 18 kankina.—Proletaras.

■......        y-r--....
keltas nuo Jono Goodman^ pi?

« i:,

Pastaruoju
gerokai

Jis yra
Jokio

- ----------------- - --------------------- ----------------------

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$15
Tai yra [čirškimo būdas, 

be skausmo, saugus ir tikras,
peilio nevartojami. Jums bus sma- 

, gu pamatyti pastebčtinį budį kaip 
šios didelės, negražios gyslos visiškai 
išnyksta, kad niekad daugiau ndbė- 
sugryšti. Sutinimai; skausmai, nuo
vargis ir atdaros žaizdos, kurios pa
eina nuo padidėjusių * gyslų, išnyk
sta gyslas išgydžius. Palieka kojos 
lygios iš švelnios kaip kūdikio. Aš 
^artojau šj metodą nuolatos ir sėk
mingai virš dvylika metų.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

PASITARIMAI. DYKAI. ' ,

Ruptura Išgydoma

Aš taipgi * iš gydau rupturį be pei
lio, skausmo, ar. išlikimo iš darbo, 
Šimtai liūdi jmų nuo išgydytų, pa ten- 

raštinėje, šios 
sausio me-

kintų pacientų rąndasį rasti 
kernos kainos pasilies petį 
nesi. . .

32 No. State St ' 
kąmbarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos 7 nuė 9 ryto liti 4:00 po 

iki 8:00 vai, tfpk.

yra nukelia am nuo kiaušinių.. 
Girdi, tuos pinigus žmonės 
dėjo Goodmanui, ir jĮą. jtųis 
turi gauti.

Kunigėlis per pamokslą pra
dėjo keikti lietuviškus laikraš
čius. Pusėtinai kliuvo ; ir 
“Draugui^’. Paskui, rodydamas 
į anglišką laikraštį, jis liepi* 
žmonėms jį 'skaityti.

a » s
Vietos lietuviai sako, kad bu

tų geras daiktas užmegsti ąrti- 
mesnius ryšius su Sioux City ir 
Cedar Rapids lietuviais.* Tąsyk 
bus galima parsikviesti kunigą 
X. Mocllų, kad pasakytų keletą 
pamokslų apie velnią,^ dongų, 
peklą ir kitas “maces”.

Aš manau, kad musu koloA 
nijos lietuviams visai butų pra
vartu išvirsti kun. Mockaus pa
mokslus.

Skerdyklų savininkai pradėjo 
priimti darbininkus. Bet ne
žiūrint į tai, bedarbių skaičius 
žymiai padidėjo. Mat, bedar
biai pradėjo atvažiuot} iš kitur.'

Detroit, Midi?
Pirmas šioje kolonijoj ir ta

me mieste toksai juokų, ko
medijų vakaras ir tik vienoje 
vietoje atsibus Sausio 22 ir 
23 d., 7:30 vakare, Lietuvių 
Salėje, Vernan ir 25 St., Pet
rui t, Mich. ' ' t

Bus judami .paveikslai iš 
Lietuvos ir tarpais krės šposus 
Raseinių Magdė, gyva, ne pa
veikslai, kas ateis, tas 10 me
tų jaunesnis ir sveikesnis liks, 
d kas neateis, tai gailėsis; to
kios progos gal nebeteks . su
laukti. Magdės Piršlys* ■

SJ.IOEtE EKSKURSIJA į

PO VADOVYSTE
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje 
NORTH GERMAN LLOYD Ekspresiniu greituoliu

S. j. EUROPA
Grgiiiaufuu plaukiojančiu laivu 

New Yorko į Klaipėdą 
KL/BjSOS z 
KAINOS: ) Į Klaipėdą ir atgal ;

Suv. raiši. Taksos Atskirai.

$117.50
$193.00

IŠPLAUKIA 
iš 

NEWYORKO
GCGUŽĖS

Specialiai tiesioginiai traukiniai iš Bremeno į Klaipėdą, 
> 'Prižiūrimi atsakomingų konduktorių

TIK 7

> Ambraziejus, J.L ’iasft.v.
! “Amerikos Lietuvis” ‘

’• 14 Varnon St., 
Worvaktar, Mm*.

Baltutis. P. P.
3827 So.'HbHM St„ 

Chit**o, Ifl.
Bartkevičius, P.

f; . 876 No. Main St...
Montello, Maas.

Bogden, J. G.
■ -482 W. Loti* Ave»,

• Du Bota, P»^
į "Dirva”

Gendrolius, N.'

Patarimų klauskite pas

germAn

395
So. Boston, Maso.

r Kaiemikas, K. Ch.
OTBtaikSt., 

' Wattrtrburr, Conn. 
Makarevičius, K.

88L)bartySt..
Awovtitk Conn*

Mollis.P.
178D — 24th St.. 

Detroit. Mich.
i Mikolainis, P.
Į 189 Sands St., 

Brooklyn, N. Y.

Rauktyte, T.
123 MUlbuvy SU 

Worce«tcr, Mass.
Sekys, J.

226 Parlc St., 
Hartford, Conn.

Sidabras, K.
875 Cornbridre St., 

Canftrridffe, Mass.
'.‘Naujienos?

1739 So. Hąlsled St., 
Chlcagd, III.

lass.

Stulpinas, V. M.
3265 So. Haltted St., 

Chicapd, 1)1.
“Sandari’’

3236 So. HaUted St, 
Cliicaco, m.’ 

Trečiokas, A. S.
197 Adams St., Ncwark, N. J.

Urbšas, J. T.
187 Oak St., Lawrenco, Mas*. 

“Vienybe”
193 Grand St., 

Brooklyn, N. Y. 
Vasiliauskas, J.

814 Barde St., 
Waterbury, Conn.

Velečkis, A.
502 South Avė., 

Bridgeport, Conn.
Vaišnora, K. J.

Franklin SŠv. Bank & 
Truat Co., Plttaburgh, Pa.

Varantis, A.
So. 12th and Caraon S ta., - 

Plttaburrh, Pa.
Vitkauskas, J. T.

2701 E. Allegheny Avė., 
Philadtlphta, Pa.

Viesulą, K. J.
1128 Washiru;ton St., 

Norwood, Maas.
Zolp.J.J.

4559 So. Paulina St.» 
Chicaro, 111.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tcl. Kcdzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.

CHICAGO, ILL

Saulės Spinduliai
. <d' ■* 

0‘

i

r '

LUCKIES 
palankūs |USŲ gerklei

Kiekvienas žino, kad saulės spinduliai 
nokina ir minkština - dėl to naudojamas “SPRAGINI- 
MO” procesas, Ultra Violetinių spindulių pagalba. 
LUCKY STRIKE puikiausias cigaretas, kokį jus kada 
nors rūkėte, pagamintas iš geriausių tabakų - Derliaus 
Grietinė — DAR IR “SPRAGINTAS.” Kiekvienas žino, 

’kąd šiluma švarina, ir tokiu budu “SPRAG1NIMAS” - 
ek»tra> pariapĮmgas procesas — pašalina kenksmingas 

Jypatylies, kurios errina gerklę ir yra kosulio priežastis; 
i; - '

r It’s toasted
- Jūsų Gerkles Apsaugo^-Prieš knltejimue—prieš kosulį

©. IJai./The.Ainerican TiĮbaixo Co.,-J&fak

padaro jūsų 
DVIEJŲ 

W AŠMENŲ BRITVĄ
1 (Senąjj ir naująj j modeli)

Geresne Britva
—arba pinigai grąžinami

$4.00 Eflc
už dešimti wU uf penkes 

Garantuotos
< PROBAK CORPORATION

LIG

v

h

ONINfeSE IŠBANDYTAS

Rekomenduojamas dakta
rų it slaugių.

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl moterų.

Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų.
Pardavinėjamas aptiekos*.

Lydia E. Pinkham’s 
Sanative Wask

Lydia E. Pinkham Medicine Co.
Lynn, Mau.

Pašalink Kosulį Šaltį Gal* 
vagele, Ramatizma ir Visas 

, Gyląs ir Skausmus

Geresnis nei Mušt ar d Plastęr.

YOVRTrtJ
Night and Momlftg to keep 
thsm Clcan, Clear and Health y 

Write for Fr«« “Eye Care” 
ar “Eye Bertuly” Bode

Matto C<M IL Sn9 B. Oki» SuCMcat*

Minkština
J r x -■

Jūsų gydytojaus 
patari livre yra: Būk 

lauke, atvirame ore, 
kvėpuok giliai; fi
ziniai mankštink i s 
minkštinančiuose sa
ulės spinduliuose ir 
laikas nuo laiko 

patikrink savo kū
no, sveikatą

/u<W

WCK\

I



netik

ekorio

Ekonominis Krizis

bet labiausia

AR JŪSŲ POILSIS SUTRUKDOMAS?
mus

SEVgBA’smusų

ma

KontestaS

H Y \VESTPHAL

Ūkiško gyve- 
taip pat seka

Būtent, 
anksto

PAVOJAUS 
ŽENKLAS! 
Tas Vidiirnak? 
čio KOSULYS

VAIKIŠKŲ 
FOTOGRAFIJŲ

’ POR US 
OADOYZ

UNOERSTDDY „ 
FOfc .charUs 

CHAPldN,

sveikiausios išvaizdos 
ir dviniukai

pilkių■ ir gąjliėuhitt sprendžia 
-jai esą-šiltinei lai raupai ir

nufotografuoti absoliu 
tiškai dykai.

TEAMED 
WITH OLIVER 

HARDY

šilavos 
Šeduvos * 
Smilgių 
Šumsku 
šviekšnos 
šventažerio

'K)2G>\ 
CONTRACT 
VIITH HAU

ROACH '

CHILDHOOD
SPENT IN

MUSIC> '
HALUS

svarbu

Alytaus 
Airiogalos • 
Anykščių 
Amtto 
Balbieriškio 
Baptų 
Betigalos 
Birštono 
Biržų 
Bukonių 
Daugų _ ■'
Dotnavos 
Čekiškio 
Grinkiškio 
Garliavos 
Girkalnio 
Grūšlaukio 
Gudžiūnų 
Griškabūdžio 
Joniškėlio 
Joniškio 
Jezno 
Jurbarko 
Josvainio 
Kauno 
Kaltinėnų 
Kėdainių < 
Kretingos 
Kuršėnų ” ' 
Kartenų 
Klaipėdos 
Krosnos 
Kražių 
Kazliškių 
Kalvarijos ‘ 
Klčvaihio

Taujėnų 
Tauragės 
Telšių 
Ty ta venų 
Tirkšlių 
Triškių ( 
Ukmergės 
Utenos 
Ūdrijos 
Upino

Varnių 
Vabalnikų 
Vadoklių 
Vilkaviškio . 
Virbalio . 
Veliuonos 
Veiverių 
Vilkijos 
Varėnos 
Viduklės 
Vilniaus ' 
Viekšnių " : 
Vosiliškio 
Višakiorudos 
Žem. Kalvarijos 
Žaslių* 
Žeimių 
Žiežmarių

Norintiejie dalyvauti tame 
konteste malonėkite pa

šaukti telefonu

GAME TO U.S.
IN IQIO 

WITH FRED 
KARNO'S LONOON

COMEDIANS ,

DALENO APTIEKA
I' 

Receptų išpildymas

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

4193 Archer Avė
Tel. Lafayette 1155

noinistai 
listais, kuriems 
ūkio santvarka 
ideališka, tiesiai 
tikti sū tuo, kad

Augustinavičiai lan 
kėši Chicagoj

Pandėlio 
Pilviškio- 
Pumpėnų 
Panemunėlio 
Raguvos 
Radviliškio 
Raseinių 
Ramigalos 
Raudėnų 
Rozalimo 
Rumšiškio 
Rokiškio 
Simno 
Svedesų 
Salantų 
Salaku 
Salamiesčio 
Seirijų 
Sintautų 
Sidabravo 
Seredžiaus 
Sėdos 
Skriaudžų 
Skapiškio 
SkattdiViles' 
Skirsnemunės 
Skuodo 
Slavikų 
Stulgių 
Šakių 
Šaukoto 
Šilalės 
Šėtos 
Šiaulių 
Židikų 
Šiaulėnų

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

KAD PAAKSTINTI APETITĄ 
TIKTAI SUTVARKYKITE 

VIDURIUS .

kalimasis nak- 
nuolatinis s t repų skaudėjimas 

susidomėkite tuo.' Pagel- 
nksiams prie pirmo pakri- 

Vartokite Doan’s. Pilis.
me-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

/■ KĄ TIK IŠ LIETUVOS PARVEŽTI
KRUTAMI PAVEIKSLAI

BUS PIRMĄ KARTĄ* RODOMI AMERIKOJE
Pamatykite visas iškilmes, kurios įvyko .D.. L. K. Vytauto Jubiliejiniai* Metais, 

kariuomenės šventė. Lietuvos Aviacija.
Liet. Žemės Ūkio paroda, Birutės Šventė Palangoje, Yacht Kliubo Šventė, D. L. 
K. Vytauto, paveikslo. kelionė po Lietuvą, Mokyklos Vaikų šventė, rugiapiutė 
Vilniaus krašte, 3 Lietuvos Dainų šventė, kur dainuoja 10,000 Dainininkų, Ar
tilerijos šaudymas Varėnos Paligo 
darbą

teisinga -- sm 
čia galima lik 
kad -kiekvienas 
bių nematoinas krizių priežas
tis aiškina išeidamas iš lokių 
nusistatymų, kuriuos, jis turi 
visiems kiliems ukiškieihs da
lykams, visai ękonoiųinei san- 
tvaTkai. • ' /'

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje j

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St. >
Tel. Republic 8899 /

linksmos 
žaislų' ir 
jums užtikrina už. į$5c 
bonka Pain-Expellefio su Inkaro 
vaisbaženkliu, kurių galite gauti 
nusipirkt bile vaistinėje.* Geres
nis vaistas,/negu visi brangus be-; 
sigydymai pasauly.

» j Apgr.—No. 87

Kuomet dabar tankiau pra
dėjau rašinėti į “Naujienas” 
apie ekonominius dalykus, tai

iM’ifri pašilei 
Praeina križiii, 

nusiramina ir. gitičo dalyviai.- 
Kokios ištikrųjų r (os nema

tomos krizių' priežastys ..yra, 
kurių profesorių nuorųpdė, yra 

1 ’ 1---- ---- k 11 pasakyti,
liek pastebėtu 
iš tų garseny-

SOON STį 
INTO HIS SHOES 

ANOBEČAME 
VERY POPULAR

Jungtinėse Valstijose yra 
labai gars'us tyrimo institutas, 
vadinamas Harvardo ekono
minis barometras. Jį vadina 
barometru, nes'kaip pastara
sis rodo orą, ,taip to instituto 
ženklai tūrėtų visiems paro
dyti, kokie, geri ar blogi, lai
kai ateis. .

Anglijoj, Vokietijoj, Ka^ia- 
doj taip jau yra tokie institu
tai. Nors institutų išlaikymas 
kainuoja daug pinigų, bet tai 
apsimoka. Nes juk kiekvie- 

mažiausiam biž- 
p kas 
Ak tai

— štai 
Ištiko 

išsiveržė 
— štai ir vėl krizis. 

čia visuomet matyti, 
einasi;

Bus paskelbta vėliau kokie 
prizai bus duodami kon- 

testantams.

Kada tik dienos pabaiga 
randa jus be ūpo; Valgis jus 
nevilioja ir nesivirškina; kva
pas yra prastas; liežuvis pa
dengtas, tiktai sukramtykite 
saldainę tabletę prieš gulant., 
Rytoj jus busite naujas žmd-

J^RASKĄNTIS kosulys, kuris su- 
» trukdo miegą yra PAVOJIN
GAS—ypač vaikams. IšVengkite jo 
su Severa’s Cough Balsam. Malo
nus, veiksmingas, suteikia greitą, 
raminančią pagelbą. Užtikimas per 
50 metų. Pas jūsų aptiekininką.

Vartok Severa’s Cbld Tablets nuo .šalčio

BAGDONAS BROS.
FURNITURE PIANO MOVING 
. Local U Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
• Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 5408

Lietuvių - Viešbutis
W. NEFFAJ, Sav.

2435 S. Leavitt St.
Tel. Roosevelt 3352

Moterys daugiau 
nebijo skausmų!

-T *

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

, * laikų. . 1

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

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovebill 1038

P-ai J. Augiistiriavičiai, ku
rie turį gi’ažų ūkį netoli Ben- 
ton Harbor, Mich., ir pas ko
rius vasaros laiku., nemažai 
svečių praleidžia ‘;wee^ ends” 
ir atostogas, pereitos - savaites 
pabaigoj atvyko su visa savo 
šeima pasisvečiuoti bei įiminių 
aplankyti. , *
f P-as Augustihavičius sake, 
jog .Michigane šiemet pusėtina 
žiema. Sniego yra • visą kliką. 
Gi važiuOant Chicagon apie 
Michigarr City, ir artyn Gėry, 
kai kur sniego buvę net pora 
pėdų gilumo ant kelio., Bet 
automobiliams važiuoti sniegas 
prakastas ir kasamas nuo ke-

afisimoka. 
n ant; nors ir 
nieriųi, labai įdėmu 
bus ateity. Jei, geri lai 
jis'plečia savo biznį, daugiau 
gamina/ stalo naujas įmones. 
O jei blogi — susilaiko nuo

J. J. ZOLP 
f 

Real Estate ir laivakorčių 
agentūra

4559 S. Paulina St.

mokslinin- 
profesoriai 

beveik vienas kitam, plaukus 
nuo galvos rauna; • Ko ne 
kiekvienas jų savaip tas prie
žastis aiškina.

Nežiūrint tai, vis tik reikia 
pasakyti, kad čia nieko nepa
prasto nėra. Nei tokie krizini, 
nei tokie karšti ginčai nėra 
naujas dalykas. Kas 4-6 me-

Kiekviena moteris, kuri < turi 
savo vaistų šeputėje bonką Pain- 
ExpeUerio su Inkaro vaisbaženk
liu, niekuomet neprivalo bijoti by 
kokios rūšies skausmų, nežiūrint 
ar tai butų Reumatizmas, Neurai-, 
4is, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos 
Skaudėjimas, įsisėdantis į kūną 
Peršalimas ar geliami ir sustingę 
muskulai ir sąnariai. - 1

Pain-Expelleris su Inkaro. vais- 
baženkliu yra tokis" linimentas, 
kuris naudojamas beveik kiekvie
noje pasaulio valstybėje nuo.1867 
metų. Tik patrinkite skaudamas 
kūno dalis su Pain-Ėxpelleriu ir 
jis be jokios abejonės suteiks jums 
lygiai tokį urnų palengvinimą, ko
kį suteikė milionams dėkingų jo 
naudotojų visame pasauly.

Labai efektyvūs ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia 
per. odos skylutes ir tuojaus pa
siekę sukfepimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka
mą kraujo cirkuliaciją ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta. ■ .. *

. Energingas, j alinas kūnas, lais
vas nuo visokių sustingimų; skau
dėj imu’ir gėlimų —• tokis žmogus 
visubmet. gatavas prisidėti xpriė 

prie

ki5otubs. L':
 . i( , 

biznieriams, bet ir valstybei. 
Žinodamos Jkąs fiusę netolimoj 
ateity,. ' jos'; giilr. aCa.tMkaniai 
savo finansuš ir kitus reikalus 
tvarkyti.” > *ė

Tos Vcržiko mintys man pa- 
lodei ir paduodu “Nau

jienų” skaitytojams.
— Antanas Žymantas.

The Viliją Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus

3700 S. Spauldingx Avė.
Tel. Lafayette 2584

novai 
sako, 
krašto ,atskiros valstybės ir 
tautos ūkio gyveninias turi sa
vo, ypatingumų, ,savo reiški
nių. ‘ s

Nežiūrim visų sunkumų ir 
neaiškumų, visose didesnėse 
valstybėse yra įsikūrę specia
lus institutai r- įstaigos — 
kurios tiria ekonominį gyveni
mą' . Tačiau kiekviena jų 
šiek tiek savaip elgiasi, šiek

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.x
TeL Yards 5069

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą 

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

žmonių . grupės 
)a'sismagįnimų ir„ šitai 

ar 70c.

Geriausias' juokas, gražiau 
sios

J. SCHILLING. JR.. 112 E. 109th SU. NEW YORK. NEW York, suko: 
“Mnno poilKiR būdavo mitrukdotnaH naktį Ir Alapinmaib buvo matas ir dėtu- 
nanlis. AA jaučiaus skaudus ir luoAas ir turėjau nuolatinį kurtų skaudėjimų 
strėnose. Kada aš nnsHenkdavau, astrus diegliai nrleitulavo inąn išsitiesti. 
Ponu s Puls greitai pašalino'' visus šiuos pakrikimus’’. •

r/S'MARRIEO^-’ 
HAS ONE DAD6HTER 
FOOR YEARS OLD 
HOB8Y- PLAYING.

THE PIANO

’.Conrad
730 W. 62nd St.

yraiiL.pąt,yKa 
min-kiYgy Veni’mty 

Ekohoinistaį, 
nimo tylėjai, 
įvairius ūkiško gyvenimo reiš- 
kftiiiis ir alęitikimūs ir vėliau 
sprendžiu. Tačiau kaip ligos 
nustatymas, taip ir ekonomi
nio /gyvenimo -. pažinimas 
yra labai sunkus dalykas. 
Tiek, žmonės, tiek ūkio gyve
nimas turi įvairių- reiškinių 
ir a įsitikimų ir, dėl to be galo 
sunku pasakyti, ką kuris iš jų 

ųjų reiškia. / Tad ŽP 
bei tyrėjai ginčijasi ir 
kad kiekvieno atskiro

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

‘ pigios kainos ’ '

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

Dresių Dezaininimas 
A IR MADŲ DAILft

Užsiėmimai, kurio moka didelę 
itlgi). Išmokit dezaininimp dai- 
lę, nubraižyti gražius rubus. 

geras mokinimas pri- 
rengs tai vietai i trumpą laiką •nĮM Rašykit!) ar ateikite dėl ne/ AsMa mokamos madų knygutės.' 

/' Ojk .MASTER COLLEGE 
još.' F. Kasnlcka, Prhiclp. 
100 N. STATE ST., kamp.

' .7^}, I.AKK ST. 10 augštas

ARCHER & CALIFORNIA
• SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas
. , J. SPITLIS. Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5019>

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir rehduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

<iui, kai kurie eko- 
vadinami indivudua- 

.kapitalistinė- 
atrodo labai 

■;rtchori nu
galėtų įvykti 

kdkic nors kriziai be'nemalo
nių priežasčių. \ : .

Kiti jau kaltina, 'dabartinę' 
ūkišką pasaulio santvarką. 
Esą , netvarkos gamyboj.“ Vie
nas su kitu be konkuruodami 
fabrikantai prigamina tiek, 
kad nėra kam pirkti, nei kur 
ptekių dėti. .

Socialistai sakę:, mokėkit 
brangiau darbininkams, neiš- 
naudokil jų, jie bus turtinges
ni, ir viską išpirks. . Nebus 
tuomet rūpesčių, • kad visko

Caščaret saldainis kiekvie
ną laiką pašalina aitrumą, 
gasus, galvos skaudėjimą, Pa
aštrina apetitą'. Pagelbsti virš
kinimui. Paakstina' vidurius.

Gascar'ets : yra padaryti iš 
cascara,/kuri, kaip sako au
toritetai, tikrai sustiprina vi
durių muskulus. Taigi imki
te šias skanias tabletas taip 
tankiai /kaip' jus, norite; ir 
liuesai duokite jas vaikams. 
Visos aptiekos parduoda Gas- 
carets už dešimtuką, ir jokis 
dolerio preparatas negali at
likti geresnio darbo.

(Apgarsinimas)

GEKB. Naujienų skaityto- 
'<»* ir skaitytojai prašomi 
pirkini!) reikalais eiti ) tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Nauji enose.

Minėtina čia viena nuomo
ne, kad' gerą ūkio stovį gali

ama dirbtinai sukelti daugi
nant pinigų skaičių i'r lengvai 
bei daug visiems kredito duo
dant. ... ; . **. \

Kuomet daug, pinigų yra, 
kuomet lengvai kreditas duo
damas, kuomet visi gali pini
gus už mažas palūkanas sko
linti —- tuomet visi varo biz
nį, visiems yra ' užsiėmimo ir 
darbo — yisi pelno uždirba.

Jei pinigų maža, negalima 
gauti kredito, o jei galima, tai 
sunkiai ir už dideles palūka
nas, tuomet bizniai apmiršta, 
prasideda bankrotai ir nedar
bas;, štai ir krizis;

ši nuomonė atrodo labai 
įtikinanti. Ji šiais laikais yra 
gal būt ir labiausiai • išsiplati
nusi. Tačiau vargu ar iš pi
nigų ir kredito kilimų gali
ma butų visus kVizius išaiš
kinti. - , ‘

Ekonęminio ,ūkio padėtį ga
lima--palyginti ,su gydytojo 
darbu, kuomet jis nori nusta
tyti diagiiozą, —pasakyti ko
kia liga tas ar kitas žmogus 
serga. Gydytojas tiria, apžiu-

lio -mašinomis, 
aftyh Chichgos visai sniego he- 
įą. Kaip atvažiavom Chicagon, 
sako p* J.; Augustinaviciiis, tai 
pamanėm, kad į .Kaliforniją at
važiavom’, nes čia nėj sniego 
nėra ir nešalta. ’ '

Išsikalbėjus apie- blogus lai
kus, p; - AugustinaviČius papa
sakojo, ,kad blogi laikai skau
džiai atsiliepė ir ant Michigan 
farmerių. Irstai, ne, dėl to, kad nį-išvažiavo 
butų buvę jau labai blogi me

dei to, kad 
farmeriai negali gauti pasisko-. 
linti pinigų bei martgečių' at
naujinti. O to rezultate esą 
daugelį farmų parduoda ant li- 
eitacijų ir savininkus išvaro 
iš savo ūkių tuščiomis ranko-

Iloan's Pilis
L1 ET U VA PAVEIKSLUOSE 
'Asj EoTOGRAFAVO 0/1 

C G LUKS1S

Lietuvos ūkininkai, Alinų rovimas ir jų
*

Žodžiu sakant -praleisite 3 valandas linksmai ir pamatysite, tą, ką, imtų metą 
laiko , ir kainuotų kelis' Smitus xdolerių nuvažiuoti ir pamatyti tą viską 
tysit už mažą tikietą Vietoje. z

RODYS IR AIŠKINS C/ G. LUKŠIS*.
- • BUą RODOMA 

Sausio 20 ir 21 d., Krencius Hali, Town of Lake
Sausio 22 ir 23 d., Lietuvių Auditorijoj,

: 3133 So. Halsted St., Chicago, III.
Pradžia 7:30. vai. vak. Įžanga 35ę., vaikams 15c.

Sekančius Lietuvos Paveikslus galima gauti pas C. G. Lukčį po 10c.

Kazlų Rudos 
Kupiškio 
Kvėdarnos 
Kamajų 
Krekinavos 
Kruonio 
Lazdijų 
Liudvinavo 
Laukuvos 
Labunavo 
Leiplaukėš 
Lielunų 
Liolių 
Lidavėnų 
Merkinės 
Mariampoles 
Mėžėškių 
Miraslavo 
Mosėdžio 
Naumiesčio 
Šakių apskr. 
Naumiesčio 
Tauragės aps^ 
Nemunaičio 
Nemakščių 
Panevėžio 
Prienų 
Palangos 
Pakto jaus 
Pažaislio 
Paliūnės 
Pašušvčs 
Pakražančio 
Plungės 
Papilio 
Pasvalio

O -nuo Gary mise ir tuščiais kišchiais. Far
meriai verkdami apleidžia savo 
ukiu's varomi šerifo. Yra ke
letas ir lietuvių farmerių, ku
riem * gręsia. pavojui netekti- 
savo farmų, nes neturi kuo at
mokėti morgičių.

Pp. J. Augustinaviciai pasi
svečiavo ir pasilinksminę pas 
gimines su savo trims sunais 
ir dukrele^ pereitą septintadie- 

atgal Michigan- 
namo.—V. R.

BORN 
ULVERŠTON 

ENGLAND
visgi

Veikite greitai dėl inkstų 
nereguliiirumų

KADA pūslės- įdegimas
* tį ir i— 

jus vargina, 
bėkite savo 
kimo ženklo

Sėkmingos per daugiau kaip 50 
tų. Patariamos visame pasaulyje. •>
Pardavinėjamos pardavėjų visur. ’

• t t į , v •

, 50,000 Vartotojų viešai pataria Doan’s

Antradienis, Sausio 20, 1931 ------ -—=.......... .. ..1 
suradęs tinkamos Mitcinifuroš, lai beveik rė’gti 
paduosiu ir. Ritų- mintis tuo loja ir ginčai..; 
pačitO klausimų.

štai čia yra keletas minčių 
Vcržiko (sųtrumf>lntojey - for
moje):

“Prekybininkai, ir pramoni
ninkai nuolat .skundžiasi, kad 
jiems dabar blogai.. Ūkinin
ką iškelia “gvollą”, kad jie per
gyvena žemės ūkio krizį. žur
nalai ir laikraščiai pilni 
straipsnių, kad visas pasaulis 
pergyvena aštrinusį ekonomi
nį krizį. r' \

Tiesa, daugumas bent prak
tiškai jau susivokia, kas tai 
yra krizis . Bet būna ir at
virkščiai. Dažnai šaukiama: 
blogai —krizfe, — o ištikrųjų 
to nėra. -

Todėl šiandie kiekvienas 
sąmoningas pilietis turi ne tik 
žinoti, kas yra krizis, bet ir 
mokėti pažinti ji.

Jei pirkliams, visokieins biz
nieriams gerai sekasi, jei kai* 
nos aukštos, jei daug prekių 
gaminama, daug parduodama, 
daug uždirbama — tuomet sa
koma, kad kraštas gyvena ge
ru ūkio padėjimu — stoviu. 
Jei viskas priešingai dedasi — 
tuomet, žinoma, blogame Sto
vyje.

Tačaiu reikia pastebėti, kad 
niekuomet nėra tokio ekono
minio ūkio stovio, kuris butų 
visiems geras, arba visiems 
blogas.

Visuomet. tenka kalbėti apie 
daugumą., \ 
' Ypatingai čta reikia išskir
ti vieną žmonių dalį, 
tuos, kurie gauna iš 
nustatytas algas. " 

Jeigu .visi biznieriai 
pelno, jeigu viskas brangu, tai 
minėti žmones nėra labai pa
tenkinti, Jei mato, kad visi 
kiti gerai gyvena, diena die
non vis daugiau pelnydami — 
o jie gauna vis tą pačią algą, 
o viskas brangu pirkti.

Priešingai, jei biznieriams 
blogai einasi, viskas pradeda 
pigti, pirkliai neturi kur pre
kių dėti ir brukte bruka ųž 
mažus pinigus Jr tai dar bar- 
gan — tuomet tarnautojų, 
^valdininkų, ir darbininkų bui
tis, nebloga. (Bet tada ir algas 
jiems nukapoja. — Ą. ž.).

Yra dviejų rūšių priežastys, 
kurios sukelia krizį; matomos 
ir nematomos. \

Dėl matomų krizės priežas
čių niekas daug galvos ne
kvaršina, čia dalykas papras
tas. Pavyzdžiui, ištiko blogas 
orask. ledai, nederlius 
ir žemės ūkio krizis. 
žemės drebėjimas, 
vulkanai 
žodžiu, 
kodėl žmonėms blogai 
kodėl juos ištiko vargas’.

Visai kitas dalykas — ne
matomos krizio prįežastys.

Štai dabar visas pasaulis 
pergyvena didžiausį ekOpomi- 
nį krizį: viskas atpigo, nėra 
kur ir kam prekių parduoti, 
bankrotai viėnas kitų veja, 
bedarbiai milijonais skaičiuo
jami. »

O kokios to priežastys?
Del priežasčių 

kai, ekonomistai,

Lietuvos kariuomenės manevrai,



sausio zu,
r-M

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ekonominis Krizis
(Ckio padėjimas}

praKuomet dabar tankiau 
dėjau rašinėli į “Naujienas” 
apie ekonominius dalykus, tai

suradęs tinkamos .literofurbs, 
paduosiu ir. kitų mintis tuo 
pačiiP klausimu.

štai čia yra keletas minčių 
Vcržiko (sųtrum<)intbjėį > for
moje) :

“Prekybininkai, ir pramoni
ninkai nuohit ,skundžiasi, kad 
jiems dabar blogai.. Ūkinin
ką i'kėlia “gvollą”, kad jie per
gyvena žemės ūkio krizį. Žur
nalai ir laikraščiai pilni 
straipsnių, kad visas pasaulis 
pergyvena aštrinusį , ckonomi-

for-
i

tat beveik i’b’guliarlM pasikar
toja ir ginčai. ; Praeina krizis, 
nusiramina ir. gipčb dalyviai^

Kokios ištiktųjų tos 'nema
tomos -krizių' priežastys ..yra, 
kurių profesorių nuomphe yrą 
teisinga -- sunku pasakyti, 
čia galima lik liek pastebetį, 
kad kiekvienas iš tų garseny
bių nematoinas krizių priežas
tis aiškina išeidamas iš lokių 
nusistatymų, kuriuos, jis turi 
visiems kiliems ūkiškiems da
lykams, visai ękonoininei san- 
IvaTkai.

“Savas Pas Sava”
— sako biznieriai

ARCHER & CALIFORNIA
• SUPER SERVICE

Automobilistai užsukit pas
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5019'

šaukiama: 
o iš t ikrų jų

kiekvienas 
turi ne tik 

ir
muš

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162
-J

i BAGDONAS BROS. 
FURNITURE & PIANO MOVING 
• Local B Long Distancc Rcmoval

3244 S. Halsted St.
• Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 0408

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos ' '

3214 S. Hąlsted St.
Tel. Victory 2477

DALENO APTIEKA 
f 

Receptų išpildymas — musų 
specialybė

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 1155 

L - J

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th SU
TeE Yards 506<>U ■■■ II III /

' M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir rehduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

' W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389 

h ————■——✓

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

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899 /L . ... ........
Metropolitan Wet Wash 

Laundry Co.
Vienatinė lietuvių skalbykla 

Cbicagoje j
6553 S. Kedzie Avė.

Tel. Prospect 3939

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

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

J. NAMON & CO.
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovehiil 1038

, /

Tiesa, daugumas bent prak
tiškai jau susivokia, kas tai 
yra krizis . Bet būna ir at
virkščiai. Dažnai 
blogai — krizis, —- 
to nėra. " ’

Todėl šiandie, 
sąmoningas pilietis
žinoti, kas yra krizis, bet 
mokėti pažinti jį.

Jei pirkliams, visokiems biz
nieriams gerai sekasi, jei kai* 
nos aukštos, jei daug prekių 
gaminama, daug parduodama, 
daug uždirbama — tuomet sa
koma, kad kraštas gyvena ge
ru ūkio padėjimu — stoviu. 
Jei viskas priešingai dedasi — 
tuomet, žinoma, blogame što- 
vyje.

Tačaiu reikia pastebėti, kad 
niekuomet nėra tokio ekonb- * 
minio ūkio stovio, kuris butų 
visiems geras, arba visiems 
blogas.

Visuomet. tenka kalbėti apie 
daugumą.,
' Ypatingai čia reikia išskir
ti vieną žmonių dalį. Būtent, 
tuos, kurie gauna iš anksto 
nustatytas algas. •

Jeigu visi biznieriai daug 
pelno, jeigu viskas^brangii, tai 
minėti žmonės nėra labai pa
tenkinti, Jei mato, kad visi 
kiti gerai gyvena, diena die
non vis daugiau pelnydami — 
o jie gauna vis tą pačią algą, 
o viskas brangu pirkti. "

Priešingai, jei biznieriams 
blogai einasi, viskas pradeda 
pigti, pirkliai neturi kur pre
kių dėti ir brukte bruka ųž‘ 
mažus pinigus jr tai dar bar- 
gan — tuomet tarnautojų, 

‘valdininkų, ir darbininkų bui- 
tis( nebloga. (Bet tada ir algas 
jiems nukapoja. — Ą. ž.).

Yra dviejų rūšių priežastys, 
kurios sukelia krizį; matomos 
ir nematčmos. \

Dėl matomų krizės priežas
čių niekas daug galvos ne
kvaršina, čia dalykas papras
tas. Pavyzdžiui, ištiko blogas 
oras, ledai, nederlius — štai * «
ir žemės ūkio krizis. Ištiko 
žemės drebėjimas, išsiveržė 
vulkanai — štai ir vėl krizis. 
žodžiu, čia visuomet matyti, 
kodėl žmonėms blogai einasi; 
kodėl juos ištiko vargas*.

Visai kitas dalykas..,— ne
matomos krizio prįežastys.

Štai dabar visas pasaulis 
pergyvena didžiausį ekdpomi- 
nį krizį: viskas atpigo, nėra 
kur ir kam prekių. parduoti, 
bankrotai vienas kitą ,veja, 
bedarbiai milijonais skaičiuo
jami. »

O kokios to priežastys?
Del priežasčių mokslinin

kai, ekonomistai, profesoriai 
beveik vienas kitam plaukus 
nuo galvos raupai - Ko ne 
kiekvienas jų savaip tas prie
žastis aiškina.

Nežiūrint tai, vis tik reikia 
pasakyti, kad čia nieko nepa
prasto nėra. Nei tokie kriziai, 
nei tokie karšti ginčai nėra 
naujas dalykas. Kas 4-6 me-

- Pavyzdžiui, kai kurie eko
nomistai vadinami indivudua-

. ♦ I ' . - V1 * .

listais, kuriems 
ūkio santvarka 
ideališka, tiesiai 
tikti stl tuo, kad 
kdkie nors krizini be ''nemalo
nių priežasčių. ,

Kiti jau kaltina 'dabartinę 
ūkiškų pasaulio santvarkų. 
Esą , netvarkos gamyboj.“ Vie
nas su kitu be konkuruodami 
fabrikantai prigamina tiek, 
kad nėra kam pirkti, nei kur

kapitalistine 
atrodo labai 

'benori su
kalėtų įvykti

Socialistai sakų:, mokėkit 
brangiau darbininkams,' neiš
naudok i t jų, jie bus turtingos- 

Nebus 
„visko

n i, ir viską išpirks. . 
tuomet rūpesčių, ’ kad 
perdaug prigaminama.

Minėtina čia viena nuomo
ne, kad' gerą ūkio stovį gali
ma dirbtinai sukelti daugi
nant pinigų skaičių ‘ir lengvai 
bei daug, visiems kredito duo
dant.. .. . ?

Kuomet daug, pinigų yra, 
kuomet lengvai kreditas duo
damas, kuomet visi gali pini
gus už mažas palūkanas sko
linti — tuomet visi varo biz
nį, visiems yra' užsiėmimo ir 
darbo — yisi pelno uždirba.

Jei pinigų maža, negalima 
gauti kredito, o jei galima, tai 
sunkiai ir už dideles palūka
nas, tuomet bizniai apmiršta, 
prasideda bankrotai ir nedar
bas;, štai ir krizis.

ši nuomone atrodo' labai 
įtikinanti. Jį šiais laikais yra 
gal būt ir labiausiai išsiplati
nusi. Tačiau vargu ar iš pi
nigų ir kredito kilimų gali
ma butų visus kVizius išaiš
kinti. ' , ' ’

Ekonominio Alkio padėtį ga
lima' palyginti ,su gydytojo 
darbu, kuomet jis nori nusta
tyti diagiioza, — pasakyti ko
kia liga tas ar kitas žmogus 
serga. Gydytojas tiria, apžiu-

KAD PAAKSTINTI APETITĄ 
TIKTAI SUTVARKYKITE 

VIDURIUS .

The Viliją Coal-Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus

3700 S. Spauldingx Avė.
Tel. Lafayette 2584K._________ ___

r”- ' " " ■*

Lietuvių - Viešbutis
W. NEFFAS. S.v.

2435 S. Leavitt St.
TeL Roosevelt 3352L *- ■ ■■ J

J. J. ZOLP
f

Real Estate ir laivakorčių 
agentūra *< 

4559 S. Paulina St.

.^ųnklų ir gųįtaųšlū sprendžia 
-- t: i i esą - š i 11 i nū, {ai ra u pa i i r 

kt.
. r a i p pat yra . ir su ; ekono- 
ininkt.4gy^ęrimiUį;

Ekonomistai^ Ukįško gyve
nimo tyrėjai, ' taip pat seka 
įvairius tijdško gyvenimo reiš
kinius ir atęitikiinus ir vėliau 
sprendžiu. Tačiau į<aip ligos 
nustatymas, taip ir ckonoįni- 
hio gyvenimo pažinimas 
yra labai sunkus dalykas. 
Tiek, žmonės, tiek ūkio gyve
nimas turi įvairių reiškinių 
ir atsilikimų ir, dėl to be galo 
sunku pasakyti, ką kuris iš jų

to^ Ues kitaip -Viskas žus, bąn-d 
'‘kfdtUOS.. C? įr' ■ \

Ateitį žinbti svarbu nelik 
bizdieriams/ bet ir valstybei. 
/Žinodamos į^as bus\ netolimoj 
ateity, jos. gali, atatinkamai 
savo finansuš ir kitus reikalus 
tvarkyti/’ .. ’ ■ \ \ s.
, Tos Veržiko mintys man pa
tiltos todėl ir paduodu “Nau
jienų” skaitytojams.

—-■ Antanas Zymonlas.

Augustinaviciai lan
kėsi Chicago j

novai bei tyrėjai * ginčijasi ir 
sako, kad kiekvieno atskiro 
krašto ,atskiros valstybės ir 
jautos .t’ikio gyveninias turi sa
vo, ypatingumų, -savo rciški- 
mų. • , ■

Nežiūrint visų sunkumu ir 
neaiškumų, visose didesnėse 
valstybėse yra įsikūrę specia
lus institutai — įstaigos — 
kurios tiria ekonominį gyveni
mą' . Tačiau kiekviena jų 
šiek tiek savaip elgiasi, šiek 
liek kitokius reiškinius randa.

Jungtinėse Valstijose yra 
labai garšus tyrimo institutas, 
vadinamas Harvvardo ekono
minis barometras. Jį vadina 
barometru, nes kaip pastara
sis rodo orą, Jaip to instituto 
ženklai turėtų vįsięmš paro
dyti, kokie, geri ar blogi, lai
kai ateis. .
' Anglijoj, Vokietijoj, Kana
doj taip jau- yra tokie institu
tai. Nors institutų išlaikymas 
kainuoja daug pinigų, bet tai 
afisimoka. Nes juk kiekvie- 
nani; nors ir mažiausiam biz
nieriui, labai įdčmų yra kas 
bus ateity. . Jei. geri laikai, tai 
jis'plečia savo biznį, daugiau 
gamipa/ stato naujas įmones. 
O jei blogi — susilaiko nuo

P-ai J. Augustiriavičiai, ku
rie turį gtažų ūkį netoli Bcn- 
.ton Harbor, Mich„ it pas kū
rins vasaros laiku., nemažai 
svečių praleidžia 7week ends” 
ir atostogas, pereitos, savaitės 
pabaigoj atvyko su visa savo 
šeima pasisvečiuoti bei giminių 
aplankyti. . »

P-as Augustihavičius sake, 
jog Michigane šiemet pusėtina 
žiema. Sniego yra* visų taikų. 
Gi važiuoant Chicagon apie 
Michigarr ‘City, ir artyn Gėry, 
kai kur sniego buvę net pora 
pėdų gilumo ant kelio., Bet 
automobiliams važiuoti sniegas 
prakastas ir kasamas nuo ke-

[ PAVOJAUS 
ŽENKLAS!

M'-z Tas VidurnaRr 
čio KOSULYS

, .... ...................
F)RASKĄNTIS kosulys, kuris su- 

, > trukdo miegą yra PAVOJIN
GAS—ypač vaikams. Išvengkite jo 
su Severa’s-Cough Balsam. Malo
nus, veiksmingas, suteikia greitį 
raminančią pagelbą, Užtikimas per 
50 metų. Pas jūsų aptiekininką.

Vartok Severn’s Cokl Tnblets nuo Aait-io 
) / 23

Kada tik dienos pabaiga 
randa jus be ūpo; Valgis jus 
nevilioja ir nesi virškina; kva
pas yra prastas; liežuvis pa
dengtas, tiktai sukramtykite 
saldainę tabletę prieš gulant, 
Rytoj .jus busite naujas žmo-

Caščaret saldainis kiekvie
ną laiką pašalina aitrumą, 
gasus, galvos skaudėjimą, Pa
aštrina apetitą*. Pagelbsti virš
kinimui. Paakstina' vidurius.

Cascar’ets : yra padaryti iš 
cascara, ^kuri, kaip sako au
toritetai, tikrai sustiprina vi
durių muskulus. Taigi imki
te šias skanias tabletas taip 
tankiai kaip jus.. norite; ir 
liuosai duokite jas vaikams. 
Visos aptiekos parduoda Cas- 
carets už dešimtuką, ir jokis 
dolerio preparatas negali at
likti geresnio darbo.

( Apgarsinimas)—------ . __________ ___ /____ ____________

'Moterys daugiau 
nebijo jskausmy!

Kuomet jos1 turi po ranka 
šituos puikius vaistus, nau
dojimus nuo Civilio Karo 

, laikų.

Kiekviena moteris, kuri tufi 
savę vaistų ščputčje bonką Pain- 
Expellerio su Inkaro vaisbaženk- 
liu, niekuomet neprivalo bijoti by 
kokios rūšies skausmų, nežiūrint 
ar tai butų Reumatizmas, Neurai-, 
4is, Neuralgija, Mėšlungis, Galyos 
Skaudėjimas, įsisėdantis į kūnų 
Peršalimas ar geliami ir sustingę 
muskulai ir sąnariai.

Pain-Expelleris su Inkaro.vais- 
baženkliu yra tbkisT linimentas, 
kuris naudojamas beveik kiekvie
noje pasaulio valstybėje nuo„1867 
metų. Tik patrinkite skaudamas 
kūno dalis su Pain-Expelleriu ir 
jis b'e jokios abejonės suteiks jums 
lygiai tokį urnų palengvinimą, ko
kį suteikė milionams dėkingų jo 
naudotojų visame pasauly. ,

Labai efektyvės ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia 
per odos skylutes ir tuojaus pa
siekę suUfepimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka
mą kraujo cirkuliaciją ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta, " . ■ '

Energingas, jaunas kūnas, lais
vas nuo visokių sustiųgimų; skau
dėj imu‘ir gėlimų — tokis žmogus 
visubmet. gatavas prisidjėti \prie 
linksmos žmonių . grupės, prie 
žaislų'ir pasismaginimų ir šitai 
jums užtikrina už £5c. aiS 70c. 
bonka Pain-Expelierio šų Inkaro 
vaisbaženkliu, kurią galite gauti 
nusipirkt bile vaistinėje.’ Geres
nis vaistas, negu visi brangus bė- 
sigydymai pasaulV.

' Apgr.—No. 87

■ .Z~ b"l;|'i. iiįimi . mĮi ržisaiiMB'

BORN, 
9LVERST0N 

ENGLAND 
.1891 V

CHIUDHOOD 
SPENĮ IN 

iėUSIG ' 
HALLS

GAME TO US.
IN /QIO ’■* 

WITH FRED 
KARNtfeLONOON

COMEOIANS ,

Dresių Dezaininimas
IR MADŲ DAILĖ
Užsiėmimai. kurio moka didelę 
algų. Išmokit doznininimo dai
lę, nubraižyti gražina rubus.. 
Musų geras mokinimas pri
rengs tai vietai į trumpa laiką 

Rašykite ar ateikite dėl no' 
mokamos mate) knygutes.

MASTER college
l <Jod. F. Kasnleka, l’rlncip. 
IK 1DO N. STATE ST., kamp.

. LAK®} ST. 10 augštas

VAIKIŠKŲ
FOTOGRAFIJŲ

KontestaS
Geriausias1 juokas, gražiau
sios, sveikiausios išvaizdos 

ir dviniukai

Bus nufotografuoti atisoliu 
tiškai dykai.

Norintiejie dalyvauti tame 
konteste malonėkite pa

šaukti telefonu

Tel. Ęnglewood 5840

P.Conrad
730 W. 62nd St.

* \ » •

Bus paskelbta vėliau kokie 
prizai bus duodami kon- 

testahtams.

UNOERSTUDY, 
FOR CHARLES 

CH APUIN.

■

mise įr“ tuščiais kišehiais. Far- 
meriaĮ verkdami apleidžia savo 
ūkius varomi šerifo. Yra ke
letas ir lietuvių farmerių, ku
riem'gręsia. pavoju's netekti- 
savo farmų, nes neturi kuo at
mokėti morgičių.

Pp. J. Augustinaviciai pasi-

O nuo Gary!
artyn Chicagos visai sniego he- 
ūa. Kaip atvažiavom Chicagon, 
sako p. J. Augustinavieius, tai 
pamanėm, kad, į Kaliforniją at
važiavom’, nes čia nėj sniego 
nėra ir nešalta.

Išsikalbėjus apie blogus lai
kus, p; ■ Augustinavičius papa- svečiavę ir pasilinksminę pas 
-šakojo, zkad blogi taikai skau- gimines su savo trims sunais 
ūžtai atsiliepė ir ant Michigan ir dukrele, pereitą septintadie- 
farmerių. Ir tai. ne. dėl to, kad nj - išvažiavo—atgal Michigan- 
butų buvę jau labai blogi me- namo.—V. R..
tai, bet labiausia dėl to, kad I 
farmeriai negali gauti pasisko
linti pinigų . bei martgečiiŲ at
naujinti. O to rezultate esą 
daugelį f urmų parduoda ant li- 
eitacijų ir. .savihinkus išvaro 
iš savo ūkių tuščiomis ranko-

lio.mašinomis.

i GfclKB. Naujienų skaityto- 
Iom ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

.............................    j ............. ....... .................. y...................................   1

AR JŪSŲ POILSIS SUTRUKDOMAS?
* v * . . *

Veikite greitai dėl inkstų &
nereguliarunui

KADA pūslės- įdegimas, kalimasis nak-
tį ir nuolatinis strėjių skaudėjimas

jus vargina, susidomėkite tuo.’ Pagel- 7 '

bėkite savo inkstams prie pirmo pakri- /
. kimo ženklo. Vartokite Doan’s Pilis.

Sėkmingos per daugiau kaip 50 m e- 
tų. Patariamos visame pasaulyje. į;

Pardavinėjamos pardavėjti visur. ' ""

50,000 Vartotojų viešai pataria Doan’s:

.1. SCHILLING. JR.. 112 E. lOOlh St.. NEW YORK. NEVV York, sako: 
"Mano poilsis būdavo- suirnkdomas naktj ir Aiapininsis buvo mažas ir te'id- 
nuniis. AA jaučiaus skaudus ir luobas ir turėjau nuolatinė kurtų skaudinimu 
strėnose. Kada aš pasHenkdavau, aAlrųs dioirliai iM-loisdavo man iAsitiesti. 
Donn’s Pilis greitai pąAaltno visus Šiuos pakrikimus". •

Doan’s Pilis
■ * ■• ■ - • ‘ . I.

TIK IŠ LIETUVOS PARVEŽTI
KRUTAMI PAVEIKSLAI

BUS PIRMĄ KAkTĄ- RODOMI AMERIKOJE
Pamatykite visas iškilmes, kurios įvyko .D., L. K. Vytauto Jubiliejiniai* Metais. 

Lietuvos kariuomenės manevrai, kariuomenės šventė, Lietuvos Aviacija.
Liet. Žemės Ūkio paroda, Birutės Šventė Palangoje,-Yacht Kliubo Švente, D. L. 
K. Vytauto, paveikslo kelionė po Lietuvą, Mokyklos Vaikų šventė, rugiapiutė 
Vilniaus krašte, 3 Lietuvos Dainų Šventė, kur dainuoja 10,000 Dainininkų, Ar
tilerijos šaudymas Varėnos Paligone. Lietuvos ūkininkai, elinų rovimas ir jų 
darbąi. x

Žodžiu sakant -praleisite 3 valandas linksmai ir pamatysite, tą. ką, imtų metą 
laiko ir kainuotų kelis Smitus „dolerių nuvažiuoti ir pamatyti tą viską — ma
tysit už maža tikietą vietoje.

RODYS IR AIŠKINS C.' G. LUKŠIS*.
.. BUS RODOMA

Sausio 20 ir 21 d., Kreneius Hali, Town of Lake 
Sausio 22 ir 23 d., Lietuvių Auditorijoj,

\ >3133 So. Halsted St., Chicago, III. 
Pradžia 7:30, vai. • vak. 

Sekančius Lietuvos Paveikslus

Alytaus 
Airiogalos 
Anykščių 
Alvitto 
Balbieriškio 
Baptų 
Betigalos 
Birštono 
Biržų 
Bukonių 
Daugų z 
Dotnavos 
Čekiškio 
Grinkiškio 
Garliavos 
Girkalnio 
Grūšlaukio 
Gudžiūnų 
Griškabūdžio

‘Joniškėlio 
Joniškio 
Jezno 
Jurbarko 
Josvainio 
Kauno 
Kaltinėnų V 
Kėdainių x 
Kretingos 

' Kuršėnų " 
Kartėnų 
Klaipėdos 
Krosnos 
Kražių 
Kazliškių 
Kalvarijos ‘ . 
Klčvainio

LIETUVA PAVEIKSLUOSE 
pOTOGRA^AVO

B C.GLUKSIS .

Kazlų Rudos 
Kupiškio 
Kvėdarnos 
Kamajų 
Krekinavos 
Kruonio 
Lazdijų 
Liudvinavo 
Laukuvos 
Labunavd 
Leiplaukeš 

’ Lielunų
Liolių 
Lidavėnų 
Merkinės 

'Mariampolės 
Mėžėškių 
Miraslavo 
Mosėdžio 
Naumiesčio 
Šakių apskr. 
Naumiesčio 
Tauragės apsŲ 
Nemunaičio 
Nemakščių . 
Panevėžio 
Prienų 
Palangos 
Pakrojaus 
Pažaislio 

j Paliūnės
Pašušvės 
Pakražančio 
Plungės 
Papilio 
Pasvalio

Įžanga 35c., vaikams 15c. 
galima gauti pas Č. G. Lukšį po 10c.

Pandėlio 
Pilviškio" 
Pumpėnų 
Panemunėlio 
Raguvos 
Radviliškio 
Raseinių 
Ramigalos 
Raudėnų 
Rozalimo 
Rumšiškio 

' Rokiškio
Simno 
Svedesų 
Salantų 
Salaku 
Salamiesčio 
Seirijų 
Sintautų 
Sidabravo 
Seredžiaus 
Sėdos 
Skriaudžų 
Skapiškio 

■'< Skaudi vieš'
Skirsnemunės 
Skuodo 
Slavikų 
Stulgių 
šakių 
Šaukoto 
Šilalės 
Šėtos 
Šiaulių 
Židikų 
Šiaulėnų

šilavos 
Šeduvos • 
Smilgių , , 
Šumsku ' 
šviekšnos 
šventažerio

Taujėnų 
Tauragės 
Telšių 
Tycavėnų 

„Tirkšlių 
"Triškių » 

' Ukmergės 
Utenos 
Ūdrijos 
Upino

.Varnių 
Vabalnikų 
Vadoklių 
Vilkaviškio .

\ Virbalio 
Veliuonos

- Veiverių 
Vilkijos

J Varėnos 
Viduklės 
Vilniaus ' 

z. Viekšnių 
Vosiliškio 
Višakiorudos 
Žem. Kalvarijos 
Žaslių" 
Žeimių 
Žiežmarių

UY vVESTPHzYU

SOON STEPPED 
INTO HIS SHOES 

ANO BECAtAE 
VERY POPULAR

CONTRACT 
WITH UAL 

.ROACH

TEAMEO 
WITH OLIVER 

HARDY

HAS ONE DAUGHTER. 
FODR YEARS OLD > 
HOB8Y- PLAYIN6

THE PIANO
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NEDARBAS FRANCIJOJE

Vienintelė stambi pramonės šalis pasaulyje, kuri 
iki šiol nesiskundė pramonės krizių, buvo Franeija. Jos 
fabrikuose pilną laiką, dirbo ne tik savi darbininkai, 
bet ir daugiaus kaip milionas ateiviu iš svetimų šalių. 
Bet dabar jau ir Francijoje prasidėjo aštrus nedarbas.

Francijos parlamente šiomis dienomis buvo pra
nešta, kad bedarbių skaičius visam krašte jau siekia 
kelių šimtų tūkstančių, ir valdžia yra tuo susirupinus., 
Kovai su nedarbu parlamenta^ paskyrė $26,800,000. 
Valdžia imasi- priemonių sulaikyti- imigraciją iš kitų 
kraštų ir siunčia atgal svetimšalius, į tuęs krąštUsį |iš> 
kurių jie buvo atvykę.

Kas gi pasidarė, kad nedarbas dabar ištiko ir tą 
šalį? Pačioje Francijoje, rodos, nieko tokio neatsitiko, 
kas butų turėję iššaukti .darbų sumažėjimą. Ameriko
je gale 1929 metų įvyko didelis biržos krachas, po ku
rio smarkiai pasireiškė biznio depresija; todėl daugelis 
žmonių Amerikoje ir mano, kad dabartinio nedarbo 
priežastis buvo staigus akcijų (šėrų) kainų kritimas 
Wall-strytyje. Bet Franci Jai tokios finansinės katastro
fos neteko dabar pergyventi.

Aišku, kad kokia, tai bendra priežastis veikia visa
me pasaulyje^ Yra ypatingų aplinkybių, kurios atski
rose šalyse krizio atėjimą sulaikė arba pagreitino, pa
darė jį lengvesnį arba sunkesnį, bet kadangi krizis ga
lų gale ištiko visas šalis, tai reikia manyti, jogei pama
tinė jo priežastis yra .visur ta pati.

Ta pamatinė priežastis tur-but bus kainų puolimas. 
Kai prekės pradeda atpigti, tai mažėja biznio pelnai, 
iki jie daugeliui biznio įstaigų ilgainiui visai išnyksta. 
Bizniai, kurie pradeda nešti ne pelną, bet nuostolį, ima 
užsidaryti. Kuomet atleisti iš tų įstaigų žmonės pask 
lieka be uždarbio, tai sumažėja prekių pirkimas ir už
sidaro daugiau biznių. Tuo budu krizis vis-labiau ple« 
čiasi.

Franeija ilgiau už kitas šalis išvengė nedarbo dėl 
įvairių aplinkybių. Jos gyventojų skaičius beveik ne
auga. Iš sodžiaus eina nedaug žmonių ieškoti uždarbio 
į miestus, nes Ftancijos ūkininkai gyvena palyginti 
neblogai. Bet svarbiausia tai — Francijoje darbininkai 
yra pigesni, negu Vokietijoje, Anglijoje arba Ameri
koje; todėl Francijos pramonininkams buvo lengviau 
pritaikyti savo biznį prie kainų kritimo pasaulio rin
kose. Jeigu šiandie ir Francijos fabrikantai ima atleis
ti darbininkus, tai reiškia, kad kainų kritimas pasiekė 
tokio laipsnio, kad ir jų pelnai jau pradėjo išnykti.

Galėtum sakyti, kad prekių perviršis (overproduk- 
cija) iššaukė nedarbą Francijoje: jeigu per eiįę metų 
jos fabrikai,be paliovos dirbo pilną laiką, tai* prekių 
turėjo pasidaryti tiek daug, kad žmonės jau nebesu
spėja jas išpirkti. Bet mes žinome, kad Anglijoje jau 
apie dešimtį metų pramonė neveikia pilnu tempu; W 
dėl apie overprodukciją tenai vargiai galima kalbėtų 
o betgi' nedarbas Anglijoje da ir šiandie eina didyn. 
, Prekių nė viena šalis neturi daugiau, negu reikia, 
Bet žmonės negali už jas tiek mokėti, kad biznis- turė
tų pelną. O kuomet pelno nėra, tai biznis sustoja, Pre^ 
kių atpigimas pasaulyje privertė ir Francijos pramo
nininkus siaurinti gamybą, iš ko ir joje, po ilgų “gėrį 
laikų” prasidėjo nedarbas.
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SAVI VAISTAI NESKANUS

-------uyaiazia, nr visas pąvyuastct? ir ausunynias 
'"----įgulėdavo ant ponų ir bajorų. Visa mužikų sun

kybę buvo nedėlioj bent po 2 ar 3 dienas siųst 
darbininką ing baudžiavą dvaro laukų išdirbt ir 
sargybą atbut. Bet už tai sėdėdavo sau ant po
no žemės, kurs juos nuog visokių krividų apgin
davo (kunigaikščio Aginskio dvarų kamisorius, 
Velenskis,. 50 Gruškmkė's mergaičių išgėdinęs pa
liko nenubaustas. A.). Visi mužikai būdavo gan 
turtingi ir linksmi (nesi ir popiežiui dar Petra- 
piUįigię kasmet po 180,000 denarų duodavę, o 
antratiek saviesiems klebonams. A.), laukai ir 
girios jų dainomis skambėdavo. Ponai juos lai
kydavo kaip savo šeimyną, • o mužikai ponus 
mylėdavo kaip sąyo tėvus (dar 1846 m. Galici
jos baudžiauninkai sukilę sudegino 2000 lenkų 
dvarų, kuriuose žuvo apie 2000 aristokratų. A.). 
Po visus dvarus ir grinčias šventas būdavo gy
venimas* )... Jus mužikai katalikai, užlaikyda
mi savo tvirtą tikėjimą ir karštą meilę Dievo 
ir Bažnyčios, šenevodamų pavožodami ir mylė
dami ponus įr č bajorus katalikus, kaipo savo 
prietelius, geradejus ir pamokytojus gero, mo
kykitės nuog jų tikrų dorybių, kurias jie turi, 
o kurių jums trūksta: viežlybo tarp savęs ap
siėjimo, krikščioniškos šlovės, lenkiškos kalbos 
ir rašto.” (1897 m.)

Patys būdami dvasia pavargę žmonės, nors 
dėjosi esą neklaidingi, vyskupai stabdė ir neigė 
visas išsivadavimo pastangas, nes dvasininkai 
siulijo žmonėms to paties Baranausko lupomis: 
Tegu meldžias, vargsta ir vurgdieniais mii-šta... 
tegu nieko taip neklauso kaip Bažnyčios balso... į 
Tegu ima Kristaus mokslą “iš kunigo lupų”, 
(nęs kitų moksląi esą pagadinti)... Kuo būt vir- ( 
tusi Lietuva, jęi būtume vyskupų paklausę? 
Kunigai smilkalų durnus leisdavo po nosia* kiek
vienam generolui, nusviedusiam auksinį i kuni
go pakštą skardinę, kad nupirktų menkų kuni
gų maldą už menkų vergų klusnumą. Kas būt 
buvę su Lietuva, jei visi, kaip avys, butume. pa
klausę vyskupų, raginusių klauptis prieš ^arą, 
.kaizerį? Su Lietuva tas pats būt buvę, kas yra 
SU Vilniaus žeme, kame bėra 1 milijonas kul- 
vartų, savo tautos išsižadėjusių, svetimą žemę 
svetimiems ponams beariančių. (

Caro ministeriams leidus kun. Olšauskiui į 
įsteigti Saulės draugiją, pirmas, kuris stojo ko- \ 
voti su lietuvių draugija, . buvo vyskupas Me
čislovas Leonardas Paliulionis, 1907 m. išleidęs 
(31 pusi, raštą dėl Saulės nekatalikiškumo, ku- 
.riame kaltina steigėjus, kad šie “su savo Saule 
priė masonų prinęipų (mokslo) traukia”, todėl 
ganytojui buvę Mskubu atitraukti nuo susidėji
mo su maru, mirtį teikiančiu, kurį steigėjai ge
ruoju įleido į Saulės įstatus.” Masonai ir socia- 
ilistai “Saules” įstatų . leidžiami, gavę vėliavą 
savo ir mokslą iš pragaro gilybių, eis Dievb ’r 
pragarą..išjuokti, šventus tarnus išniekinti] Sau
lė tafhsybiį 'ieškanti, lafriąybėse paskendusi ir 
jų nesklaidąnti — butų baisybe žmonių neregė
ta ir negirdęta’/.Nę masonų ii* socialistų Saulės 
draugijoje vyskupui Paliulioniui reikėjo ieškoti, 
bet mergininkų ir kriminalistų. 
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*)’*Kad dvąruose, buvo šventas, gyvenimas, galime 
vyskupui pątikčti, perskaitę, pavyzdžiui, tokią kito vys
kupe- sensaciją: Korinto arkivyskupas Mareskoti 1670 

;jn. praneša,, jog per Mykolo Kauybuto vestuves čensta- 
kavąį sudorotą 10,000 višteliai, 12,000 kalakutų, 6,000 
veršių, 4;000 avinų, 2,000 kiškią, 4,00 jaučių, 300 ba- 
žantų, 100 elnių, 5 lūšys ir kekes dešimtys Šernų.

“Pagiedoję iŠkihnihįą Te Deum prieš stebuklingą 
'•Motynos švenč. atvaizdą, jaunieji nuėjo j vienuolyno 
'kan»baxius.^ $unku pasakyti, ar tarnai labiau buvo pa
valgė bekraudami valgius i stalus, ar ponai ir svečiai, 
besidarbųodąmi tokioj gausybėj?” baigia arkivyskupas, 

■bet ar nemeluoja? (Bus daugiau)
■ -W RĮ r IX ■ ■■■ " ■' p F    ■■■-»—■ . ■

kreipė didžiausioji* planbta Ju
piteris, pro kurį ji ėjo labai ar
ti, taip kad nuo to laiko pasr-

.darč nuo žemės nematoma. La
bai pagarsėjo savo nepaprasta 
istorija Bielos kometa, kuri 
buvo atrasta 1826 m. Ji apsi
sukdavo- apie saulę per septy
nerius metus. Tačiau 1845 m. 
ji netikėtai skilo j dvi dalis. 
■Astronomai pirrhą kartą tuo 
budu matė dangišką katastro
fą. Abi dalys, nuolat tolinda- 
mosios' viena nuo antros, kelia
vo kąrtų apie saulę. 1852 m. 
abi dalys jau buvo nutolusios 
viena nuo antros per du imli
omis kilometrų. Daugiau šios 
kometos niekas nematė. Ji, 
matyt, subyrėjo į mažas dale
les. Tai įrodo didžiulis krin
tančių žvaigždžių lietus, jvy-

—yyn——--pąsiulyiiįai butų ganA £era kopija tos ^varkos^/ Ku- 
rią seniai praktikuoja komunistiška valdžia Rusijoje! 
Amerikos komunistai ta valdžią kelia į padanges ir 
stato visam pasauliui už pavyzdį. Kongresmanas Fish 
ir jo bendradarbiai, matyt, (patikejo, ' kad valdžia taip 
ir turi elgtis, su savo priešais, kaip Stalinas kad" elgia
si. Jie dar ne visai priėmę Stalino metodus, bet jau la
bai daug iš jo pasimokino;

Jeigu komunistai butų logiški, tai jie. dabar turėtų, 
kongresmaną Fish vadinti savo “draugu” Bet logikos 
jie^neturi. Todėl prieš “bolševikiš^us,> to kongresmano 
sumanymus jie kels triukšmą ir dejuos, kad jie esą ne* 
teisingai persekiojami.' / / 

y ! . . ■ 
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čių jaunuolių, kurie . paveržią 
darbą suaugusiems darbinin
kams. Jį/ panaikino reikalavi
mą, kad bedarbis imtų tokį 
darbą, koks jam yra siūlomas 
(nors ir fabrikė, kuriame eina 
streikas). Ji pravedė įstatymą, 
kuriuo pusvalandžiu sutrumpi
nama darbo diena anglių ka
syklose. , i )

Sakyti, kad šitos darbiečių 
valdžios^ įvykintos reformos ne
reiškia/‘nieko”, gali tiktai tas, 
kuris nėfcižino ką šnekąs.

Tiesa, Anglijos darbiečiai ne
galėjo panaikinti arba bent su
laikyti augantį pramonės kriz;., 
Bet to negali padaryti jokia 
valdžia. Bolševikai giriasi, kad 
nedarbas išnykęs sovietų Rusi
joje. , Bet, pirmiausia; kyla 
klausimas, kodėl per metų me
tus soyietų Rusija neįstengė 
nusikratyti nedarbo ? Juk dar 
pernai pavasarį, sulig oficialė- 
•mis sovietų skaitlinėmis, Ru
sijoje buvo daugiau kaip mlr 
lionas bedarbių vien. tik in- 
.duštrtjoje; o. industrinių^ dar
bininkų Rusijoje yrą iš. Viso 
tik apie 8 milionai. Tai argi 
sovietų valdžia tyčia taip ^arė, 
kad šitoks milžiniškas darbi
ninkų nuošimtis butų be dar
bo?

Šiandie Rusijoje reiškiasi 
kvalifikuotų darbininkų truku
mas. Gerai, — bet nup 'kada 
tai prasidėjo?'6Nuo pereitos va
saros, kuomet - Maskva ėmė lei- 
sti apyvarton begales popieri
nių pinigų, godžiu, nedarbas 
pramonėje jįąpo ,nugalėtas su 
pagelba infli$ėijoš. Bet ar in
fliacija (pinigų vertės puoli
mas) yra geresnis dalykas, ne^ 
gu nedarbas?' Labai abejotijna. 
Gerai atsimename vokiečių 
markės smukįmb. laikus, kaf už 
vieną amerikęnišką dolerį bu
vo gąlimą gauti šimtus tūks
tančių, 6 paskui ir mijįonųs vo
kiškų markių. Vokietijoje' tuo
met buvo pasakiška “prosperl- 
ty”: darbas fabrikuose ėjo 
dieną ir naktį, ir vis nebuvo, 
galima suspėti pristatyti J 
krautuves* tiek prekių, kiek 
žmonės norėdavo pirkti. Te- 
čįaus tai buvo tokia “gerovė”, 
kaip džiova, sergančio ligonio, 
raudoni skruostai prįeš iniJSį, 

j Vokietiją tuomet/ ritosi stačia 
galva į finansinį ir ekoriomipį 
bankrotą, ačiū in^Įiacijąi; ir 
buvo priversta paskui dėti mil
žiniškų pastangų, kad inflia
cija butų sustabdyta. Kuomot 
'gi buvo atsteigtą auksinė va
liuta, tai »prasidėjo nedarbas,, 
kuris Vokietijoje auga da ir 
šiandie. > ./

' Soyietų Rusija , šiandie per- 
; gyvena jau bntrą infjię^iją. 
Už popierinį rublį spekuliantai 
duoda užsieniuose 3 ameriko
niškus centus arba dar ma
žiau. Ve dėlko Rusijoje dabar 
yra neva “prospėrity”.* Bet kas 

viš tos. “prospėrity”, ;kad tuo, 
pačiu laiku, kai valdžia skun
džiasi negaunanti pakankamo 
skaičiaus, darbininkų pramonei^ 
Maskvos krautuVCse nėra net 
paprasčiausių prekių \ t Nei 
Anglija, ‘ nei Vc^ię^ija, nežiū
rint skaudaus nedarbo kriribr 
dar iki. to nepriėjo,, kad jų gy
ventojams taip> kaip rusams, 
rejlsėtų ,val?n^, 9to-
yėti su ! k.ūrt^ėn4s! rankose |.iV 
gose ęįlėse' prie' krautlivių, kad 
gautų nusipirkti bakaną juo
dos duonos arbą pora pančekų. 

, Kąda sovietų, valdovai' jro- 
dys, kad jie'galį panaikinti ne
darbą ir kartu išventi infliaci- 
jbs, tada mes tikėsime, kdd ,jie

Apžvalga
■

SUMANOMAS KEISTI RINKI
MŲ ĮSTATYMĄ WISCONSINE

“Naujienose” buvo, rašyta 
apie naujojo Wisconsino gu
bernatoriaus, Phil F. Lai Folle- 
tte’o, pranešimą legislaturai, 
kuriame jisai rekomendavo vi
są eilę naudingų sumanymų ir 
reformų. Bet vienas La Folle- 
tte’o pasiūlymas yra abejoti
nos vertės, būtent, rinkimų įs
tatymo pakeitimo sumanymas.

•Gubernatorius siūlo pakeisti 
rinkimų įstatymą- fWisconsino 
valstijoje taip, kad kandidatas, 
gavęs daugumą visų paduotųjų 
balsų nominacijose butų laiko
mas išrinktu; o jeigu nomina
cijose negaus absolįučids dau
gumos balsų nė vienas kandi
datas, tai kad galutinam balsa
vimui butų dedami ant balioto 
vardai tiktai dviejų kandidatų, 
kurie gavo daugiausia balsų.

Pirmoji šio sumanymo dalis 
gal nėra bloga? Iš’ tiesų, jeigu 
jau nominacijose kuris nors 
kandidatas surinko daugumą 
visų 'paduotų balsų, tai kam. 
dar daryti (antrą balsavimą?

Bet antroji sumanymo dalis 
yra atkreipta prieš silpnesnes 
partij-as. Kuomet nė vienas 
kandidatas negauna absoliu
čios daugumos balsų, tai įvyks
ta ąntrąs balsavimas,/ bet ši
tam antram' b^s^vjmd- įuri pa
sitikti, sulig ' Dą^Fbilette’o re
komendacija, tiktai du dau- 

/giatršia balsų gavusieji kandi
datai. šitokia x rinkimų tvarka 
butų kenksminga socialistams 
ir kitoms partijoms,, kurios 
daugelyje distriktų yra silp
nos: tuose distriktuose šitos 
silpnos partijos visai butų , pa-‘ 
šalintos iš galutinų balsavimų..

NESUPRANTA KĄ SKAITO

- “N*” Red.) iš

tik-
Pa-r 
vėi-

Tie gandai, kad kongresmanas Fish nori tam 
rų įstatymų komunistams pažeboti, pasitvirtino, 
tiekdam^ savo raportą kongresui apie komunistų 
kimą Amerikoje, specialė komisija, kurios prięšąkyje 
stęvi auksciaus paiųinėtasai kongresmanas, pasiute, kad 
kongresas išleistų .keikta įstatymų, kuriais komunistų 
partija butų uždrausta, komunistų laikraščių ir knygų 
siuntinėjamas paštu butų sustąbdytas, ateiviai komu
nistai .butų deportuojami ir t. t. . : .

Prie, šitų sumanymų trūksta dar to, kad komunisr 
tai butų deportuojami į Alaską ir laikomi tam tikrose 
koncentracijos stovyklose; kad, už slaptą komunistų 
agitaciją arba literatūros platinimą, nusikaltėlius baus
tų policija, be tęismo nuosprendžio; ir kad už kursty
mą prįeš valdžią komunistai butų sušaudomi Jeigu 
šituos dalykus kongresnianąs. Fish butų pridėjęs, tai 
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Neseniai “Naujienos” nuro
dė, kaip kūdikiškai dar ‘pro
tauja mūsiškių bolševikų ra
šytojai: jie, įsivaizduoja, kad 
“gera valdžia” duoda žmonėms 
ekonominę gerovę, o “bloga 
valdžia” atneša pramones krį- 
zį, nedarbą ir t. t. Tą musų 
nurodymą vienas Brooklyno, ko
misaras. dabar bando šitaip kri
tikuoti :

- “Chięagos ‘Naujienos’ prl- 
sispyrusios mokina komunis
tus, kad Anglijos MacDonaL 
do valdžia nieko negalinti 
duoti (! — “N.” Red.) dar- 
bininkaiųs. Jos kūdikiais va
dina tuos, kurie, reikalauja 
ką nors ( ! 
tos valdžios
Komunistų Bimba, matyt, ar* 

ba nesupranta ką skaito, arba 
sąmoningai apgaudinėja sa
vo' skaitytojus, prikaišiodamas 
“N-oms” tą, ko jose visai ne
buvo.

“Naujieffos”, žinoma, nesakė,;, 
.kad MacDonaJdo valdžia, nieko 
negalinti duoti darbjninkams, 
pęs yra faktas, kąd ji davė 
Anglijos . darbinipkams; atai-, 
žvelgiant į dabartines sunkias 
sąlygas, gana daug. Ji panaiki
no arbą- gymiai sumažino mui
tus masinio vartojimo daik
tams (maistui ir t tJ/^tųo bU- 
du papigindama gyvenimą. Ji 

Fjvedč /nųp ’
■darbininkų našlėms. ? Ji prail- 
gįna 'privalomo mokyklų ląnįcy- 
mo laiką vąiįąms,/idant' sųrr.jv

ieškai^
C. •

/ "f<
, v.

—■—-—r—

Parašė UNTULIS

Kodėl Prarastas Vilnius?
(Tęsinys)

“Lenkai yra gyventojais tos pačios Rosi jos, 
valdiniais to paties Ciesoriaus: dėjtogi mylėda
mi lenkus, negalime būti nėviernais Ciesoriui, 
neapkęsdami lenkų taptumėm neviemais Dievui. 
Be žemaitiškos ir lenkiškos maldos giesmes ir 
knygos negalėtumėm atiduoti, kas yra Dievo; 
Išmintingai daro šviesesniej L žemaičiai mokyda- 
mies skaityt ir suprast lenkiškai, nes po lenkiš
kas knygas yra visokių mokslų, giesmių ir mal
dų. Visa galybė ir šyla Lietuvos butų veikiai 
pražuvusi, kad nebūtų jai Dievas davęs padaryt 
sandorą amžinos vienybės su Lępkais. Viešpats 
Dievas Lietuvą nuog pražuvę Išgelbėjo, apšvie
tė, palaimino ir gausiomis dovanomis ir losko- 
mis apipylė per Lenkus (nes sulenjdįio trečdalį 
lietuvių tautos. Autorius). Lenkai tada pilni bu
vo' Dievo baimes, meilės ip/tikrb mokslo; jų gy
venimas buvo <šventas, parędymai teisingi (iš 
350 tuk. dvarininkų tik 12 pasinaudojo teise at
leisti baudžiauninkus 1793' nu Aut.) ir garsi 
narsybė lenkų. Kunigai išsimokinę lietuviškos 
kalbos visus ponus bajorus, ir žmones išmokė 
poterų (lenkiškiems žodžiams dąvinėdamį lietu
viškas galūnes, taip suteršė) kalbą, kad nė per 
50 metų nebegalime jos nuvalyti. Aut?) Iš len
kiškų knygų visa Lietuvos šviesa, iš lenkiškų 
priklodų visa mums krikščioniška padorybę ir 
Dievo baimė ištekėjo (už sumos neišklausymą 
15—30 rykščių baudžiauninkui, AutĄ Teisybė 
visuose .parėdymuose buvo užlaikyta tikriausia 
(už baudžiauninko ar svetimo šunies užmušimą 
vienoda bausmė. Aut.) Kas Dieyo-r-Dievui; kas 
Karaliaus—Karaliui; kas bajoro—bajorui; kas 
vargdjenio—vargdieniui prigulėdavo. (1501 m. 
Aleksandras Jogailaitis net bites gaudyti, leido 
tik savoj žemėj, ne pono. Aut.). Sūdai ir sudžios 
būdavo teisingi, nei paprakais, nei geru, nei 
piktunug. teisybės atitraukt nesiduodavo.' (Lie
tuvos Statutas tik 17^6 ėmė skirtit mirties 
bausmę už baudžiauninko užmušimą, jei 6 žmo-

tymu nubausto bajoro... Aut.) Nei jokioms aukš
tybėms, nei apgąulėms vietos nebūdavo (nes 
skliaustąs visados galėję pasiskųsti... Ponui 
Dievui..*). Nei kalto išteisint, nei nekalto nukal- 
tint nemokėdavo... /Lengvybė gyvenimo nęišpa- 
sakyta. (Kad badu vjalstįęčiąi nemirtų, Augusto 
katakana prašomas 1775- m. popiežius Pius VI 
panaikino keletą švenčių su sąlygą, kąd tomis 
dienomis baudžiauninkai dirbtų ne ponams, bet 
sau. Aut.). Žmonės vargdieniai, pakol: pągojiais 
buvo, labai prispausti / buvo ir šuns* vietoję 
laikoj; priėmę krikštą, tokią pat lengvy- 
bę,. kaip ir lenkų žmones gąvo (peš per 500 
metų trys Uetvirdaliai tautos .'buvo išvelder 
idinti. Autįor.). Nuog to čėso neišmany
davo jokių pagalvių nė pyliavų ing ma
gaziną (bet 242 rūšis visokeriopų darbų,. la
žų, . mezliavų, rinkliavų sudarydavo baudžiau
ninką pareigą turinį. A.) nei jokio kašto ant 
iškalų ir žalavanijos vaitų: nė nereikėdavo jo
kių markų ant proSbų ir dokųpąąntų -dėti (nes 
ne visi ir-kunigai temokėjo rašyti, Ą»), nęį jng 
vaįską eit (bet švedų, rusų, lenkų “vaiskai” šei
mininkavo Lietuvėj kaip nanūę. A-). Kaip visa
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: yra gabesni už kitas valdžias.

Bet kolkas jie tik sugebėjo 
vieną nelaimę pakeisti kita, 
dar aršesne nelaime. Tai ko čia

■' Kometos
■y 1 v1 ■*1 ■■

Kometomis vadinam uode

,. r>.«» ■ 'm.......
danguj, buvo galima tik naudo
jantis tiksliais, vietos nurody-

Nuo? krikščionybės- pradžios 
lig. laikų buvo matyt apie 

kometų. Iš : to skaičiaus 
apie škotas kometų tenka XIX 
ir XX šimtmečiui. Tiek kome
tų būva mątyt paprasta akim. 
Bet daug daugiau jų yrą paste
bimą pro žiūronus. Kasmet as
tronomai ' suseka kelias naujas, 

atomas ko- 
1925 m. to-

guotas, arba šlUotuotas žvaigž- P*° &^ronns

kdd j ip

metas; Taip ani 
kių* naujų kometų buVo rasta 
iii.; ■- .

Dąugiausja nusipelnė kometų 
•;<ynuėjime/ astronomai Galio, 

Kycipeli,nas' ir Kovelis, kurie
sudapė periodinių, kometų są
rašus bį 1923 ib. Kai kurios 
kometos y ha ypač pasižymėju
sios kometų tyrinėjimo istori.- 

’jpj.' štai, 372 m. prieš Kris
taus gimimą buvo matoma di- 
džųilė kometa/ kurią, yra pąmi- 
ffėjęs savo raštuose ir filosofus 
Aiflstotelis. 1682 m. liuvo ma- 

, kurios 
kelią apskaitė astronomas Ga- 
lėjias ir kuri buvo pavadintą jo 
vafdu. Galėjo kometa punktua- 

‘ lišltai pasirodė 1758, 1835 ir 
|9j0 metais. 1744 metais buvo 
mąityt neperij odinė kometa, ku
ri pasižymėjo savo šešiomis 
uodegomis. 1770 m. buvo nt- 
rasta mažutė kometa, kuri ap
sisukdavo ' apie saulę per 5% 
metų. Šios kometos kelią iš- iiose

dės; kurios kai kada pasirodo 
dangdus/skliautuose. Dabarti
nė jaunoji žmonijos karta dar 
nėra, mačiusi kometų, nes pas
kutini kartą paprasta *. akim 
kometos buvo matomos 1910 
metais. ’ Tais metais buvo ma
tyt dvi didžiulės kometos. Pir- 

...moji, vadinamoji Johąnnesbur- 
go, kometa iš pradžių buvopi^ 
tintam dangaus skliaute,, o- vėr 
liau, sausio,' /mėm,. ir šiaurėje 

į Paskiau, gegužės mėn. pąsiro- 
| dė garsioj) Galėjo, kometa,, ku- 
į ri yra. musų saules sistemos 
į p<ys ir apsiįuka^ąpie saulę, per W didžiule kometa, 

76 metus. Vadinasi,, ji vėl bus
' matoma tik 198& m.: Kas M>vo 
Johąnnesbprgo kopaeta — fks- 

i tj^mamamą< įšąiškjntį/nepąvy- 
T ką. Ar ji pirmą* kartą buvo 

. užklydus saųlėą siStemon, ar 
yra jos nuolatinis narys— pa
liko paslaptimi-1 m- buvo 

, matoma ^paprasta akim Skiete-.
rupo kometą, bet ji zbuvQ tokia 

, silpna, kad, j# .rasti ir įžiūrėti

kpi žeaae perkrikto Bielos ko
rnetus kęlią.. Manoma, kad tos 
krintančios žvaigždes buvo su- 

. trukusios Bielos kometos dalys. 
Milžiniška 1882 m. kometa pa- 
sTŽymčjo ‘tuo, kad ji praėjo 
labui artį pro. saulę, iš viso tik 
per 440,000 kilometrų nuo sau- 
lės paviršiaus,z ir i^ejo. iš to di- 

1835 i? ;<fžį uHo karščio visai sveikutėlė.

«KULTUBOe” No. 12 
ijtteio. Kaina 45 centai.
. ■ ■ ■ - y w.-n..i " ■» 'U .......... J ,

“KOVA”, Lietuvos social
demokratų užsieny laikraš
tis. Galima gauti “Naujie-
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BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

aš jau sėdėsiu pirmoj eilėj.
Muzikos Mylėtojas.

Ofiso adresas: 
BRIDGĖPORT FURNITURE 

COMPANY 
3224 South Halsted Street 

’fel. Victory 1657 
Ofisas ‘ atdaras 

Panedėliais, Ser ėdami s 
Pėtnyčiomis 

Valandos: nuo 9 iki 11 
tiktai

Bridgeportas

ir

ryte

1931Pirmadienis, sausio 19,
Duota maisto sekamiems 

bedarbiams
V. Žičkienė (5 šeimynoje), 

M. Kubilius (6), A. Daujotas, 
(5), I. Strogis (7), O. Grybas 
(5), V. Matulevičienė (2), B. 
Lileikienė (4), B. Jucius (3), 
A. Grigaliūnas (5), F. Mitchel 
(4), K. Puišis (7), J. Juška 
(2), A. Andrulis (3), E. Pra
naitis, J. Norkus (3), M. Ma- 
čelskiene (2), J. Rubis (6), J. 
Gerlikas (4), J. Sudžius (3), 
V. Petrauskis (2), K. Gadec- 
kis, K. Šatkauskas (5), Milius
(4) , J. Jokubonis (4), .L Bai- 
kauskas (2), A. Balis (4), O, 
Zavickiutė, P. Černauskas
(5) , Kregždienė (3), Naikevi- 
čienė, šilkauskis (7), Juknis 
(4) .

Šios atsilankiusios šeimynos 
ir reikalaujančios pašalpos iŠ 
Bedarbių Šelpimo Komiteto 
sudaro viso 120 asmenų, 
pavalgydinti tiek daug 
nių, reikia išleisti daug 
gų. Mes šelpiame, kiek
darni, bet toli gražu prisotinti 
visų negalima.

Lietuvių Mėsininkų ir'Grosėr- 
ninkų susirinkimas 
*. \ ,, , •

Lietuvių Mėsininkų ir Gro- 
serninkų Sąjungos Bridgepor- 
te svarbus susirinkimas įvyks 
ateinantį ketvergą, sausio 22 
d. 8 vai. vakaro Lietuyių Au
ditorijos svetainėj, 3133 So. 
Halsted St.

Kiekvieno nario pareiga at
silankyti į susirinkimą ir iš
reikšti savo mintis, ką turime 
daryti su Sąjungos turtu, ar 
palikti ant toliau ar sunaudoti 
kokiam kitam tikslui.

Valdyba.

North Side
Morning Star Kliubo Maska

rado Balius

sausio

Kad 
žmo- 
pini-

Duota bedarbiatns rūbų

J. Saubutis, B. Buiyid, Ma- 
cevičia, S. Kubilius, W. Juk
ins, J. šalkunineė, A. Ralis, M. 
Mičiulskienė, J. Kodak.

Ateinantį šeštadienį 
sausio 24 d., Meldažio svetai
nėj, 2244 W. 23 pi., Morning 
Star Pašelpinis ir pasilinksmi
nimo Kliubas rengia Maskara
do Balių, kuriame bus išdalin
ta 'už $500 dovanų, kaip.tai 
grupėms, pavieniams kaip vy
rams taip ir moterims, kurie 
bus įdomiau apsirengę. Tai 
visiems laikas rengtis prie to 
šaunaus Baliaus. Kiekvieni 
metai Morning Star Kliubas 
rengia tokius balius ir visiems 
suteikia dovanas, kurie tik at
silanko su įdomesniais drabu
žiais, taigi gaus visi dovanas ir 
šiame baliuje. Bet ir šiaip 
praleist laiką linksmam susė- 
jinie nėra prastai, kame gali
ma pasimatyti su savo drau
gais ir pažįstahiais. Tad ir pa
tartina visiems atsilankyti.

Northsidietis.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Union Station pavogė 
$10,000

■ Vienas banditas * pirmadienį 
ankstį užpuolė Union, Station 
depot ir privertęs ten buvusį 
vienintęlj valdininką atidaryti 
spintas, pasigrobė $10,000 ir 
pabėgo. Tai įvyko pusiau tre
čia iš ryto. Pasigrobęs pinigus 
banditas, išlindo pro mažą lan
giuką, užkaltą retais plieno vir-, 
balais.

Apvogė drabužių krau
tuvę

Trys ginkluoti banditai už
puolė drabužių krautuvę, val
domą Niek Vasels, ant 847 W. 
Madison st. ir pagrobę $1,000 
pabėgo. Be to pereitą pirma
dieni apiplėšta dar kelios dides
nės ir mažesnės krautuvės.

. “Revoliucija” miesto 
taryboj

Išmėtė lauk radikalą

Pereitą pirmadienį miesto ta
rybos finansų komitetas susi-

Mrs. B. Yuknius, 1018 W. 77 
St., aukavo tiesiai Puišių šei
mynai matracą ir $2 pinigais.

Ona Mankunas, dovanojo ra- 
dio savo rendauninkui kuris 
nedirba ilgą laiką ir ’rendos 
nemokėjo 4 mėnesius.

Iš

Banditai

gatves kolo 
nijos

sumušė ir apiplėšė 
lietuvi

sekmadienio vavaVą 
bandtiai užpuolė iš

Dail. Šileikio paveik 
slas Art Instituto 

parodoj
Sausio 29 d. š. m. Art Insti

tute atsidarys Chicagos ir 
apielinkės dailininkų kurinių 
paroda. Paroda tęsis visą 
mėnesį laiko.

Tarpe kitų parodoj dalyvau
jančių dailininkų yra ir lietu
vis Mikas Šileikis (Art Insti
tute auklėtinis). Jo paveiks
las yra portretas tūlos Mary, 
kuri pozuoja save pusiau 
nuoga yra ypatingo charakte
rio moteriškė.

Manoma, kad šis dail. šilei
kio paveikslas sukels, diskusi
jų reformatorių moterų drau
gijoj- ■ ‘

Dail. Šileikis jau daug kartų 
turėjo išstatęs savo paveikslus 
Art Institute ir 1925 metais 
laimėjo Coodmano pirmą pri
zą už grupę geriausių paveik
slų. — Rep.

du jauni 
užpakalio 
ties jo namais; 1609. Halsted 
st., kuomet jis parėjęs namo 
darė duris eiti į vidų. Už
puolimas atsitiko apie 10 vai. 
vakaro. Banditai pradėjo p. 
Luką smaugti ir iškratę kiše- 
nius, radę «viso $1.80 dar ap
daužė veidą ir pabėgo.

MATEUŠAS KAVARSKAS I . k

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
sausio 17 dieną, 4:40 valandą po 

<piet, 1*931 m., sulaukęs, 38 me-’ 
tų' amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Naujamiesčio parap.,. Bučių .kai- 

•me. Amerikoj išgyveno 17 metų. I 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Marijoną, po tėvais Jučaitę, 
dukterį Oną, dėdę ir dėdienę Juo
zapus Kavarskus, tetą Oną Bagdo
nienę ir Paloną Paliliunienę ir gi- 
mįpes,-*o Lietuvoj motiną, seserį ir 
4 brolius. 7

Kūnas pašarvotas, randasi 903 
W. 36 <St» .mj...

Laidotuvės’ įvyks seredoj, sausio 
‘21 dieną. 2 vai. po piet iš namų 

bus nulydėtas į Tautiškas kapi
nes. i . •

Visi a. a. Mateušo Kavarsko ., 
giminės, draugai ir pažįstami esat . 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

, Nubudę liekame, ..
Moteris, Duktė, Dėdė, 
Dėdina, Tetos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
ruis S. P. Mažeika, Tel. Yards 

' 1138. v

AUGUSTAS ŽALIS

Brunvaldo koncertas4*

Kaip jau yra žinoma, atei- 
nančioj seredoj, sausio 21 d. 
Lietuvių Auditorijoj, įvyksta 
žymaus latvių dainininko Le
onardo Brunvaldo koncertas, 
Koncertas bus įvairus tuom, 
kad be paties rengėjo daly
vauja žymųš Chicagos meni
ninkai, kaip Sylvija Sabonis, 
Leokadija Sabonis ir k.

Ogi kas nežino, kaip dailiai 
dainuoja p. Brunvaldas? - Jis 
yra operos artitsas, per datig 
metų dainavęs^ Italijos operoj 
sc, kur gavo didelio pagirimo. 
Dabar jis dainuos mums, — 
lietuviškai 'publikai, kuri su
pranta muzikos vertę ir nema
žiau įvertins jį kaij) įvertina 
kitos tautos.

Trečiadieny dar jiiieš 8 vai.

Persiskyrė su šiuo pasaulio 
sausio 18 dieną, 4:15 valandą po 
pietų ,1931 m., sulaukęs 47 m., 
amžiaus, gimęs Pilkių kaime. Pa
pilės pa r a p., Šiaulių apskr. • Išgy
veno Amerikoj 27. metus. Pali- '• 
ko dideliame nubudime gimines, 
ir draugus.

Laidotuvėmis rūpinasi Emilija 
Satkus. ’ .>............

Kūnas pašarvotas, randasi 1.07 
N. 13th Avė., Melrose Park, III.

Laidotuvės įvy.ks utarninke. 
sausio 20 dieną, 10 valandą ryte ‘ 
iš namų į Mt. Oarmel parapijos 
bažnyčią. Melrose Parke, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Mu Carinei kapines.

Visi a. a. Augusto Žalio gi
minės, draugai ir pažįstami’ esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir asttsVeikirti- 
mą.

Nubudę liekame, i 
Giminės-ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Prabisb, Tek* Melrose 
Park 797., z , •>

MARIJONA JOVAIŠIENĖ

: Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 17 dieną, ,5:15 valandą va- 

! kate, 193-1 m., sulaukus 70 me
tų amžiaus, gimus Telšių apskr., 
Telšių parap. Amerikoj išgyveno 
36-metus, ’F'aliko dideliame nu
liūdime 4 dukteris — Barborą 
Kumpikienę, Marijoną ' Williams, 

s Oną Wembėr ir Prancišką Pocius,
5 žentus! seserį Anelią Shanians- 
kienę ir gimines. •

Kūnas pašarvotas, randasi 683 7 
Pėairie Avė. «

Laidotuvės įvyks seredoj, sau
sio' 21 dieną, 10 vai. ryte iš na
mų .bus nulydėta į Tautiškas ka- 

'pines. 1

Visi a. a. Marijonos Jovaišie- 
nčs giminės, draugai ir pažįstami 
esat ^nuoširdžiai kviečiami daly-

■ vauti laidotuvėse ir suteikti jai ' 
paskutinį patarnavimą, ir atsisvei
kinimą. .

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Žentai^ Sesuo 
ir Giminės. ■ '•

■ LaidętuVėše patarnauja grabo
rius :Si P..' Mažeika, Tel. Yards

> lD8. ' - •
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Daktaras;
Kapitonas

Specialistas iš
r - • . . r

WISSIG,
—r Seno Prajaus

n» motebū •
3 ir NEIIGYDOMOS JOS YRA 
Inkstų Ir puilžs, užnUodijiraą- 

i, reumatizmą, galvos skausmus, skaust 
irklSa skaudėjimą ir paslaptingas ligan.

ateikite čia ir peBSitikr^kįte, ką

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISĘNftJUSIOS ' Specialiai g$o llg£ pilvo, plaučiu, 
kraujo, odos. ligas, žaizdas, reumatizi 
mus -nugaroje, kosėjimą, gerkles sk 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti at _ ,
jis jums gali padaryti. Praktikuoja pef daugelL metu', ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai* it nuo 5-8 rak. Nedėliotais nuo TO ryt. iki I v.

■,bli„„l,,, į.,,■ „...n..., 

rinko svarstyti šių metų bitui 
džetoa Viena$ asmuo, atstxyva*. 
vęs Trade Union Unity, tapė 
išmestas iš posėdžio ir policig- 
tų palydėtas pro duris už , tai, 
kad jis reikalavo baisoj ir sa
kėsi atstovaująs miesto bedar
bius, ir kai tik gavo balsą, pa- 
sipyU visais perkūnais prieš 
kapitalizmą. Žinoma, miešto/ po* 
<nams tai buvo, "perdaug”, tuo
jau pirmininkaujantis paklau* 
sė “Are you Citizen?” “Sure”. 
“Ar balsavai ?” “Sure”. “Kaip 
ilgai gyveni Chičagoj ?” “Devy
ni' mėnesiai”. Kiti ponai parei
kalavo* išmesti jį lauky ką, ži
noma, pirmininkas ir padarė.

TĖVAI SUPftATO ŠIO KŪDI
KIO KALBĄ

netek- 
dygs-

“Mes manėm, kądines 
sime kūdikio, dantims 
tant”, sako Kentucky Tnotina. 
“Jis nieko negalėjo suvirškinti 
ir kasdie darėsf liesesnis. Po 
vienos jo neramių, verksmingų 
nąkčių ąš prisiminiau Castoria 
ir tuojaus ją įsigijau. Keli la
šai padarė jį ramų, o po kelįų 
dožų jis išrodė visai skirtingas 
kūdikis”. Daktarai visur reko
menduoja grynai augalų, ne- 
keriksmingą Fletcher’s Castoria 
nuo šalčių, kOnstipacijos, dieg
lių ir kitlį kūdikių ir vaikų li
gų, o milionai motinų žino, kad 
jos švelnus veikimas yra ge
riausias. šalinkis imitacijų. 
Fletcher parašas yra ženklas 
tikros Castoria.

(Anefarsininlas)

Grafeoriai ,
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

. Balzamuotojaš
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu auiomobilius visokiems reika
lams. Kainai prieinama

; 3319 Auburn Avenue •’ •• .. •.
CHICAGO; ILL.

Uncįertaking- Co.
• P. B. Hadley Llc. 

Koplyčia, dykai
710 West 18th Street

Tel Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St.

Telefonai 
i 

Boulevard 5203
♦ *$•. • I.‘ f

BouleVard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas • •

Cicero 3724

' " i?1' l< i/'1'1 ■'■"i

1111—iiwwiį»^»

I^Graboriai ■

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

, . ~ ' darbų* husite užganėdinti.
Tek Roosevelt 2515 arbk 2516

2314 W. 23rd Pl„ Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Cėurt, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927
- —---------

__ ....——   -.......................

Phone JBoulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

----- o-----

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

pALSĄMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių tjalyse. Mo

derniška koplyčia. 
Veltui.

,S. Halsted St.
Chicago,. . III.

v Tel. Victory 1115

... F. KADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CfflCAGOJ

Laidotuvės* paca^Oau- 
ju geriau ir pigiau, 
ne£u kiti-'todėl, kad 
priklausau prie ■ gra- 

išdirbystčs..
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS: ,
3238 S. Halsted St. 

Tek Vlctora ♦038 
- ■ Z v,, m,.—-,. „ ,,, ... , , (4, >

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ii* $-1 
gesnis uz ki-| 
tų pataHayį- 
mas.

I*#'IBI®- 

fe Avė.

nue

1410 S<x 491 h Ci., Cicero 
Tel? čicero 3794 '

iuburri- Avė, Tel. Blvd. 3201

Vidikas- 
Lulevičiene

AKŲŠĖRKA 
103 S. Halsted

I Telefonas f 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

St

n < .. . ....... ................................
— /

Lietuviai Gydytojai
Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868
- - - ■ —

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 8 Midvvife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
•- 9YDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

1821 So. Halsted Street -
CHICAGO, ILL. .

M ,___ ’

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

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

Tel. BrunstVick 4983
Namų telefonas Brunscvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia.

.Į ■ .IĮ—U^II^ĮŲ    || .............

x įvairus Gydytojai
, Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
.1145 Miltvaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
S e rėdos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
i Ofiso va odos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL
' LIETUVIS ,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekus) po 
nh. 2423> Wešt Marųuete Rd. Valan
dos: nuo 2Mki 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.

Phone 
Hemlock 9252

Patarnabja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
t. t. • Moterim ir 
merginom patari* 
mai dovanai.

iii II,, I fOHlUn .1 .111

/ Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, DPT;
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
. Palengvins akių įtempimą, kutas esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių, aptemimo,' nervu otų m o, skaudamą 
akių -karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 viii po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

< Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių .'Dirbtuvė

756 West 35th St,
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4į nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12.

"•'l •• i
Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. a: r. blumenthal
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 5. Ashland Avė. 

kampas 47 St.
, Tel. Boulevard .6487

.r b ■. m................. „u

Lietuviai Gydytojai'

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

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

", ............................... ......... . ■

A.CDavidoniš,M.l).
4910 ; Sq; Michigan Avenue

.Į/L ,Keąwood 51Q7 
VALANDOS: L

4 nuo 9 -iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki- 8 valandai, vakare 

apart Iventadieplo ir ketvirtadienio.
' i.lAlllll'llrt I I ■' I Įlįl. I l.llf Kl>fi|»l IIIIĮIII |lfa I i  

Ofiso Jr R,ez._ Tel; Boplevard 5913

DR. A. J. BERTASH
346$ South Hjdsted Street

nuo 6 iki- 8 valandai -vai

Ofiso valandos nuo 1 iki 3* po pietų it 
ųuo '6 jki. 8. vai. vakąj/e.

Rez. 3201 South Walldce Street

4 Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

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

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

Ofiso telefonas Virsrinla 0080 
lies. Tel. Vaja Buren 5858 ' '

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nų. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 1 1, valandai ryto 

r nuo 6 iki ,9 valandai vakaro

' Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

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

k . Phone Lafayette QD93

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

• »

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: I—*3 po pietų, 7—8 rak. 
Nedėliomis ir švenead. 10—12 dieną.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Asfiland Avė.
tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 7691

. Si Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

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

DR? J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR z CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 3
2330 
9

Tel. Pfospect 1028
Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 

Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki
Nedėlioj -pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
‘GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- — IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir cbroniSkas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

< Ofisas ir Laboratorija: , 
\Q25 W. I3th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 u . ’ 
"v Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS PŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
> OFISO VALANDOS: 
-Noa 10 i|(i 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai., po rpietų ir .nuo z> iki 8:30 vąL 
vakaro. Nedėl. ■ nuo d 10 įki f 2 v. dieną 

Pbone Midway 2880

Office Phone Canal . 191'2

DR. M. J. SHERMAN
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue Island Avė.

1 A. M.. 2 to 4Valandos: 10 to 12 A. M., 2 
& 7 to 8d0 P. M.

Rcs. Phone Fairfak 6353

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbotn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyras ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

R. A. VASALLE
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI -
11 South La Šalie Street

Room 1701 Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 rak vak. 
3241 S. Halsted St. Td. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare x
Olis—Utarrt., K«v. ir Subatos vak. ’ 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
■ Advokatas

‘ 10-South La Šalie St.
, • Vakarais nuo 6 iki 9 vaL

Phone Boulevard *3697
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

52 East 107th St. 
kampas Michigari Avė

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal w sutartį 

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas;
Lietuvis Advokatas 

2221 Wegt 22nd St 
Arti Leavitt vSt.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6

A. A ŠLAKĮ S
ADVOKATAS

Ofisas vidutmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 V. Washington St. '

Cor. Wa>bington and Clark Scs.
- Ofiso Tel. Central 2978

. Namų Td. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Botden)

. • LIETUVIS ADVOKATAS
J 05 W. Adams St., Room 2117 

Telepbone Randolph 6727 < 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 

Telepbone Roosevelt 9090
Namie 8-9 . ryte. Tek Republic 9600

v. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525 ;

Paul M. Adomaitis | 
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje
Roam & 14 į

One North La Šalie Bldg<
One North La Šalie St. '

(Cor. La Saite and Madison Sts.) ' 
Ofiso TeL Šute 2704: 44 U

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631/So. Ashland Avė. 
Td. Boulevard 2800 

Rez. 651? «o. Rocktvell St.
Tel. Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujienų” kon 
certas

kad
Lie-

žmonių susirinko tiek, 
daugiau nebegalėjo tilpti 
tuvių Auditorijoj, nežiūrint, to, 
kad oras buvo pusėtinai blo
gas. Keli šimtai turėjo stovėti, 
kadangi nebebuvo sėdynių. Te
ko susitikti lietuvių ir iš kitų 
miestų. Pavyzdžiui, iš Keno- 
shos, Indiana Harbor ir kitur. 
Publikos nuotaika irgi buvo la
bai gera.

Bet pradėsiu nuo pradžios. 
Nors koncertui laikas buvo ne
paprastas, bet jau apie ketvir
tą valandą publikos prisirinko 
pilna svetainė. Visi nekantriai 
laukė pradžios. Scenoj pasiro
dė Andreevų mokiniai. Vieni 
jų kiek didesni? o kiti visai 
mažiukai., Bet jie jau pusėti
nai išmiklinti. O kai kurie ir 
gana neblogai šoka.

Paskui sekė Andreevų trio, 
Miraeva, Nelidovas ir visa jų 
grupė. Vieni jų dainavo, kiti 
šoko. Kiek galima spręsti iŠ 
publikos aplodismentų, Nelido
vas iš rusų grupės gal geriau2. 
šia patiko. Ir iš tiesų jis turi 
neblogą balsą ir gražini jį val
do. Tuoj matosi, kad tai išla
vintas dainininkas. Patiko pub
likai ir Andreevos šokis "‘Siur
prizas”.

Tai tiek apie rusų dalyvius/ 
nes smulkmeniškai apie prog
ramą nemanau rašyti, — tatai, 
tikiuosi, atliks kiti. Čia aš da
rau tik bendras pastabas.

Rusams, užbaigus, prasidėjo 
lietuviškoji dalis, kurią atliko 
“Birutė”, “Pirmyn” choras ir 
Chicagos Lietuvių Simfonijos 
Orkestras. Priegtam dar daina
vo Anelė Salaveičikiutė, S. 
Rimkus, Ona Jankus ir smui
kavo Valerija čepukiutė. Visi 
tie dalyviai chicagiečiams ge- 
rai^žinomi, todėl apie juos nie
ko naujo negalima pasakyti. 
“Birutė” gražiai ir 
dainuoja. Ji turi
gerų dainininkų, o ypač daini
ninkių. “Pirmyn 
smarkiai progresuoja, 
ruoju laiku jis pritraukė dide
lį būrį naujų jėgų.

Kada musų chorai ir solistai 
pradėjo dainuoti, tai vienas 
žmogus pareiškė: “Aš niekuo-, 
met nesitikėjau, kad lietuviai 
galėtų taip gražiai dainuoti.” 
Pasirodė, kad tas žmogus per 
ilgą laiką lietuviškų parengia 
mų nelankė ir labai nustebo, 
kuomet pamatė, jog lietuvių 
chorai ir dainininkai jau visai 
nebėra tokie, kokie* jie buvo 
prieš dvidešimtį metų. Per tą 
laiką chicagiečiai jau pažengė 
pusėtinai toli.

Programui pasibaigus, / prasi
dėjo šokiai, kurie tęsėsi iki 
dvyliktos- valandos.

“Naujienų” koncertą. reikia 
skaityti pilnai pasisekusiu. Su 
kuriais tik teko man kalbėtis, 
visi buvo tos nuomonės, jog 
tai buvo vienas šauniausių kon
certų. —N. ‘

suderintai 
gerų balsų,

choras irgi
Pasta-

Bedarbiai ir labda 
rybe

Vaizdelis iš vienos šeimynos

Viduramžė moteriškė pakėlė 
langą ir smarkiu balsu paklau
sę manęs, ko aš reikalauju, i'

—Ar čionai gyvena p. Da- 
nienė? tariau jai. ", .

—Nu, nu vo ko tu nori?**Ko 
tu nori? dar smarkiau ji Šau
kė.

—Aš noriu matyti Danių šei
myną, aš noriu žodį tarti jiems. 
Suprask,, tamsta, mano reika^- 
lai čion mane atsiuntė.

Bet ji, be sustojimo,/ atgal 
kartojo savo žodžius —• davė

Ir aš nežino
jai.

man klausimus, 
jau ką besakyti Nei ji

X ■

manęs, nei aš jos suprasi ne
galėj ova.
. —Ar galiu aš augšfyn pa§ 
jumis užeiti? '

gali z ir delko ne. Ma-- 
no durys’ yra atdaros dėl visų.

Tiesiai mediniais laiptais už
lipau ant antrų lubų, kur mote
riškė manęs lauke.

—Kaip tamstoms gerai se
kas? Kaip abelnai imant vis

ikas pas jumis? Ar dirba nors 
vienas jūsų .šeimoj?

’ —Darbo, apie darbą jus kal
bate? Gal žinai kur kokį? Jau 
trys mėnesiai kai už butą ne
mokėta, 0 pavalgyti tai nei 
duonos kąsnio neturime. Mano 
.vyras susižeidęs yra ir net ne
gali nei štaį tų lašinių su pjaus
tyti. ■

Ji metė mėsos Šmotą atgal 
ant skobnio, pykdama, , išmeti
nėdama ant tų, kurie jai duo; 
nos kąsnį buvo' suteigę. Galvą 
susiėmusi, verkdama iš vieno 
kampo į kita bego, šukavo, jog 
neturinti kiiomi maitintis.

—Eik'išžiūrėk visus mano 
matysi ar yra kur 

ivusios duonos plu-

ta.
Ketf

kampelius i 
nors Bud

ios nudrikusios kam
barių-sienos, išmėtyti netvar
koj rakandai. ir jos typiška 
esybė liudijo man šių namų gy
venimo stovį. Tad nebuvo 
man renkalo po svetimus kam
pus landžioti, nors ji ir pagei
davo mano persitikrinamo kas- 
link jos neturto.

—Gal reikalavai pagelbos iš 
miesto?
' —Miestas nieko neduod; nega
liu gauti nei aguonds grūdo 
vertės.’ Neturiu ko valgyti; 
nežinau ką darytį;—ir vėl ji 
šaukė, išmėtinėjo.

Svaigalai maišė j(^s mintis, 
širdy virė ktaujas, gi kalbant 
jos lupos drebėjo. Gal ji mė
gino prislėgti kylančius vargo 
jausmus, kad nejausti 
nors valandėlę panąiršti savo 
nelemtą gyvenimą. Ant: nelai
mės netikėtai atėjo pas >ją ne
laukiamas ir neprašytas sve
čias ir vėl bando pagelti maisto 
gavimo klausimą.

—Išvarė mane, išvarė visai ir 
liepė daugiais akių neparodyti. 
Neduos daugiau duonos-^-netu- 
rėsime ko valgyti. Kaip reikės 
ant toliau. gyventi.

—Iškur išvarė ir dėl kokios 
tai priežasties? mėginau suži
noti.

—žinai iškur, bet delko, —tb 
nepasakysiu. ‘

—Nepamiršk ateit rytoj, aš 
ten busiu. ■

Ieškojau aš jos'rytmetyj, bet 
ji nebeatsilankė daugiauį. Da
bar kįla klausimas, kaip jie 
palaiko savo gyvybę. Jie yra 
nupuolę dvasioje ir pavergę sa
vo kunus. • Tai ne- pirmutine 
šeimyna musų'darbo lauke. Di
džiumos praeitis yra^tamsi; jie 
nesistengė taupyti juodajai die
nai, manė kad Amerikoje dar
bas nėra išsemiamas. Apsivylė 
per savo tamsumą, nemoksią, 
nesupratimą ekonominio gyve
nimo. Aš čion paduodu jums 
vieną pavyzdį, gi taip gyvenan
čių lietuvių yra bent keli tūks
tančiai šioje šalyj.. Del kokios 
tai. priežasties jau minėjau.

Liūdnas susipratimo stovis
Tad yra aišku ko mums trin

ksta. Kur daugiau apsviltos, 
ten yra laimingesnis gyvena
mas, ten nedarbo valanda nėra 
taip skaudi ir jie turi laiko'stu- 
dijuoti bedarbės klausimą, re.<r 
kalauti geresnių gyvenime są
lygų. žmogus be apšvietosyra 
vedamas kito mintimi, ir ne
kartą pasitaiko, kad tam vedė
jui reikia . žvakutės keliui pa
šviesti. .Aklas aklą vesti nega
li. Jei veda, tai abu , duobėn 
įkrinta, , < * f'1'

Nedaug kuomi skiriasi nuo 
jų* ir vaikai

kad

■v 1 ■ *<’* j■»v • ■ j' t ■ M*7

būtinai •reikalinga, 7yra siunčia
mi investfgatoriai, kurie visad 
grįžta j komiteto raštįnęį ne
darni įvairių žinių pluoštą:Tarp 
kito ko, mes randame, jog vy
riausieji sunai; neturi dąugįau 
mokslo, kai pradinės mokyklos.. 
Dauguma ir to nėra baigę. Pa
klausus tęvų delko jie nesirū
pino savo vaikų mokslo pažan
ga, visi vienokį atsakymą duo
da. Viena priežastis, tai “nėra 
iš ko”, antra, “vaikas nenorėjo 
daugiau mokytis”.' \

Kokią naudą tėvai turi iš tų 
vaikų, kurie “tingi” mokytis?. 
Dauguma iš jų taipgi nenori 
jokio .darbo ' dirbti, tad jie - bū
na našta tėvams, gi tėvai, pa
prastai yra visuomenės našta. 
Kitų 'vaikai per savo pasiryži
mą randa išėjimą prie mokslo, 
bet mes nei jų nei tėvų negali
me priskirti prie tamsiosios pu
sės. Tuose namuose šviečia 
susipratimo kibirkštis — noras, 
kad jų vaikai geriau pasaulį 
įvertintų ir mokėtų j uotui nau-

pavienius
meštiv-..', S 1 7’. \? 'į /'• ’j /

Ką daryti, ąu ? šęįrhųm, turine- 
Čiom au^aųčiuą vaidus;kurių 
tSVeliš arba sy'jŽiaishi^ pnaniH^- 
degtirėlę už dievą laįko ? 7 Ar 
juos nu67 cl(UonW tft-
stumsime ir jei taip butų, ’ar 
mielą^irdingą darbą darytume? 
Palciauskiriie savęs,, 
mę kuomi tie tyaikitčiąi kalti, 
jei didieji nearsi svarsty gyve
no. ;Jus dūodainį jiėms, duo
date vaikučiams. Kad augan
čius atskirti nuo ■■ nępayyzdin- 
gai gyvenančių -tėvų, rėikįa 
turėti tani tikros namus, o mes 
kaip tik to ir nėtųrline. Del to
kios tai priežąstteš nesirūpina
me, ; įkūrimu' našlaičiams 

seneliams1 lietųviš^s 
Gal < dabąru

ir
įstaigos. \ Gal dabar
tis pagimdys riaujų mikčių, ku
rios nebus ,vien tik j knygas 
surašytos- ir padėtos dėl pasi
skaitymo, bet Uuo širdies- bus 
vyk inamos.—Šalie,

‘ t t y ■ i ■"y

•.< v
7

Tad mes ir

jų* ir vaikai —xmusų jaunoji 
karta. Turiu daugel darodymų, 
kad tėvai nesirūpina vaiko ap
švietus reikalais. Susitverus 
B, Š. Komitetui, Aplikantij "rio-" - - - ....

Del persitik- 
pašalpa yra

rinčių pagelbos "užplūdo iš vi 
sų miesto. dalių? 1A,,~
rinimo ar jiems

teikta maisto ’ produktų už
$9.3a. . ’ ' 7. ' ;-'
7Pil.! M,• ■įeinaitlėhėl  ̂suteikta 

maisto ^1:20 ir ' apmokėta nuo- 
.ma--0ž.'2: -mėn./^.:
fe, Pil."Juqgą$į šii^ikta" drabnu 
žiu už $£04. J ■■ $

Pil, Šdheęki,^ 
to $8.50i ‘

Pil, 'Lušienei- duotą maisto ir 
rūbų už $9.52;.'

PH. Ruibis Suteikta' maisto 
produktų už $4.66.
' .Našlei Allšauskienei-&vagž- 

dieriei užmokėta? pieno sąskai
ta $358. .

1 PilT^Milašienei nuvežta ang
lių už, $5.50, ; ; '

Pil.-Andriui Bugėlįuispirkta 
lentų dėl namo grindžių Už $15.

Apart šiame sąraše išvarin- 
tiems lietuviams, kuriems buvo 
teikiamos minėtus pinigiškos
pašalpos, yra dar daug kitų
tautiečių, kuriems buvo teikia
ma kaip ir* išvardintiems asme
nims dar moralė pašalpa, kaip 
tai: pranešimas apie j ųjų sun
kų padėjimą amerikoniškoms 
labdaringomis draugijoms ir jų- 

. jųT užtarimas ten Ai. Prižiūrėji
mas jų ligos inJėtu,; šviros pa
laikymas jų ' asmeniškai ir jų 
namuose;’ visi prižiurinii vien
genčiai' yra arba aukoto am
žiaus, ligony s, invalydai arba 
našlaičiai. *

Šitas labdaringas darbas yra 
atliekamas Chicagos Lietuvių 
Moterų Kliubo, “Chicago Lith- 
uanian Women’s / Club” specia
liai skirtos labdarihgos komi
sijos, susidedančios iš sekan
čių šio kliubo narių : xPonia B. 
PiVaronas; i>nia Adohiaitis, p- 
nia Martinkus, p-nia Kielly ir 
ponia'Kliauga.

Reikalingi finansai yra tei
kiami iš'.Chicagos Lietuvių Mo
terų Kliubo ižde, o nedatekliai 
yra padengiami iš labdaringos 
komisijos narių 7 surengtų va- 
kai’ėliųLir dovanų; taip, jog 
privalome minėtoms narėms 
atiduoti didžiausią pagarbą už 
tokį jų garbingu darbą, atlik
tą laike 1930 metų. ' * 
>: Chicūg'Oš ^Lietuvių Moterų 
Kliubo ^Chifeaįjo Lithiianian 
Womdriį’s Club” nore jr labda
ringos kom-jos laik. sekretorė 

■’ Elzbieta-Berta Bradchulienė.

Grįžo SLA. iždinin
kas adv.Gugis
7.77.■ *’ ■ • ' ' ■

Pimadienio rytą grįžo iš 
New; Yorko SLA. • iždininkas, 
ady.; K. < Gugis, kurs buvo iš
važiavęs į» SLA. prezidento su
šauktą Pildomosios Tarybos 
posėdį. Posėdis tęsėsi tris die
nas, sausio. 15, 16 ir . 17 d. 
Kiek teko patirti, Tarybos po
sėdis pasibaigė nėnutaręs nie
ko naujo. , .

. SIUSKITPER - 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON’

’' • ■ . -' • ■ ■ ’_ -I

To pr^šo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

WAUKEGAN
ATVYKSTA DIDELIS KARUŽO 

MAGIŠKAS TEAtRAS 
Nepraleiskite progos pamatyti vieną iš 
puikiausių lietuviškų teatrų Amerikoj.

Sausio 21 d.
Bus Draugijos 

Auditorijoj,
Waukegan, Illinois

Visi . atsilankykite.
. .............. ......._______ *--------

PRANEŠIMAI

i

Business Service 
Biznio Patarnavimas

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 -tGatsųs Radiam Mine Ran $6.50 
už toną %u pristatymu vežimų lodais; 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

--------- o---------  
3ou’evard 6520 Rea. Yardg 4401 

NORKUS & CO. 
'•’erkrauetpm rakandus, pianus ir Yl
akius biznius, taipgi iž miesto i 
miestą. Teisingas natamavimas. 

1706 W. 47th St
.. r ■’ CHICAGO 

. --------- O-----------

—<q_
10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 

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

Financial
FinanRai-PaskoloR_______

PINIGAI
lAolinana jauo $60 iki $800 

N e imam komiso

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

Mes specializuojamės sumažinime jū
sų perdidetio svarumo,

THE SIXTY THIRD 8 ASHLAND 
HEALT SYSTEM

6327 S. Ashland Avė. • Republic 9101

/ ; .... ■

Lietuvių Motetą

Perėittį metų veikimo

■ • 1 . ’t'h'y \

Vasario meidį .1^80 iri/ į>ill 
Sorenięnei suteikta iš pačių 
kliubiečių drabiižįi| ir dapirkta 
drabužių už 98 c^iitbs.

Balandžio, meru 1980 m. An
driui Bugeliui, Oak ’Pąrk 
Avė. suteilcta Vapiti produktų 

Aiiž $5.00, appiojcčta pieno; są
skaita, ir gatvekąris Viso $1.50, 
suteikta rūbų1 jo Vaikučiams. !

Pil. Marijonai Ramanauskie
nei, 2112 Ž4th St., apmoks
ta 1 mėri’ 
prašytas hafny savininkas/ do
vanojo vienos 4 šdvaites nuomą' 
daugiau; 7

. Birželio m§h. 1930 įfc Apolo- 
nijrii' Kašmau^i^'ėi, 4623b So. 
Paulina Str./ 7 Nuteikta' ^valgio 
produktų už $3.62.

B. Ališaus’kiėrfėi-Švaigždienei 
3520 ąu
4 vaikais, ’duiętŽ^ĮS in. invali
de, kiti‘laikai 12$ -10 ir, 5 mįh 
tų, suteikta Vąlįjo prpduktų ųž 
$6. drabužių į^ b^tų;^ užsakyta 
kasdien kvorta/' jiienp.; Prašyla 
Kataliku Labdarybės Draugys
tė apmokėjo• '■Kreiptai 
į County Agebcy1: hpmokėti pie,- 

/no^ŠĄSka^t^-j. 7’ Oį ; '^7 
; jjiepoa mėn. 1930 m7 btohi 
užtikta Rimkų šeimyna; įgk^ 
kritiškame ;pMČjlW. Tųbj&įs’ 
buvo TptančŠta'j ^pip, taį liriiįįd 
Charities,' kui-ie. užmokėjo nuo
mai davė; ’drįbuįių įt? pieno it 
poį saVaitęf !' ' y' ' 

. Pil. Andriui ’ BhgeĮiUi,; naš
liui su vaikučiais nupirktas 
namelis is5 valdžios už $52;25, 
Suirimit,‘ III, ' ’ i y

Apolonijai ’ Kasmauskiėnei 
Suteikta vąlgio- produktų už 
$2.06.

Rugpiiičio mėn,1930 >iri. ,ri^- 
lei £ Ąlišaus^įėnei*Svagždieneif; 
suteikta valįfio prbduktų ir ki
tų : reikmenų ■ :už: J3,98, w ■' (■ |

Pil. Audriui Bugeliui, Suin- 
mit, I]įl.; sbtėki^lėar fare

Rugsėjo mėn. 1930 m. pik. 
Butkienei, 4521 Honore St., šu
tei kta produktų už

Pil. Marijonai i Ramanauskie
nei, 2112 W; 2|th 
keta nuoma ui .2% menesius

Spalio ir lapkri. mėn. 1930
jį.. r . -/n-......

Sumihit; 111., užmokėta ’ nuoma 
už žemę $15, " " s

Atpdtobijai Kasmauskienei ap
mokėta už pienų, $6.56.

Našlei Alisąuskienęi-žvagž- 
dienei apmokėta už pienų $7.69.

Tpil. -Justjite ' 
jmaisto produktų iiž $3.30, ?/7 
i Pil. 'Za$fea nifirMtą ang-

■ • V

Pil.7 jf. Juogaš įteikta dra
bužių už 7’ S - 7,/. 
' Pilii. • •Adomavičiai sukeikta 
maisto ’ produktų’ jr apiriokėta 
eleictr,-; sąskaitai yišo ; $4.15.-

Gruodžio mėn; 1930 m. pil. 
Butkienei sutekta maisto u^ 
MM

PiL Lipskiui ir Sudeikių! su-
■ >'<i7r/'

'V:

i
h JUSĮF PATOGUMUI

Mes

NuoŠimth mokamas ant ueikmnkitoa 
pumos

.Finance Corporation 
of Illinois

Po vali
. 3804 S

oš priežiūra 
Ledzie Avė.

Kiekvienas turi progą apsi; 
šviesti. Jei asmuo yrą pririš-, 
tas prie darbu dienomis, jis ga
li lankyti mokyklą vakarais. 

TNėra reikalo visiems išmokai 
profesijos, bet yra išmintinga 
nors mažą dalį šio plačiojo pa
saulio suprasti
sau ir kitiems busime naudin
gesni, negu būdami bemoks
liais. Turčdamį stiprius kai
mynystės ryšius tarp savęs, 
prie savo užbriežtų gyvenimo 
reikalų be kliūčių Žengti galėsi
me. ' ■ '7:' ■'

šalę maisto reikia dvasios 
kultūros

• šis"■ nedarbo • kriziš suteikė 
auksinę progą prie' Tamsiosios 
Pusės prieiti, jų silpnybes, ne
laimes sužinoti. Už tai. nebū
kime užganėdinti vien tik pa-, 
šalpos davimu, lai iš to gera
širdystės centro, sykiu su mais
tu, eina ir dvasine parama,, 
tuomet tik musų darbas va
dinsis socialiu darbh. Apręfų& 
ir pavalgydinę jų j}yą^inįii gy
venimu pasirūpinkime. " r

Dar lieka , neišrištas pats 
ogiausias pašalpos davimo klau
simas, kuris liečia visus bedar
bius ir • socialį darbą dirban
čius asmenis. < Knygos yra pil
nos teorijų, bet praktikos mažai 
yra dorama, nes visą tai da
bartis parodo. Ir aš4 esu tik
ras, kad jus žinot lietuvių šei
mynas, kurios neuždirba jižten- 
kamai idant normališkai. gy
venti, bet valdžia • nesisfengia 
paremti jas, net ir visai nedir
bantieji mažai ką gauna arba 
jokia , pagelba nčra teikiama. 
Nutarfmai, nurodymai ir prin
cipai, ant kurių labdarybė, re
miasi, guiPScnygose , surašyti. 
Tiiomi turjme būti užganėdinti 
iki žmonija susipras, iki išdrjs 
tą darbą į savo rankas paimti.
Neturime priėglaudoms namų

Mes, kaipo atskira tauta, ne
siremsime ant svetimų principų 
bei nusistatymų*, šiame mo
mente, turėdami neprigulnįiri- 
gą fondą, veiksime pagal savo 
nuosprendį—gelbėsime visus į 
skurdą įpuolusius, neatsižvel
giant ant jų praėjusios istori
jos, nes kas buvo, tas nesugrįš, 
ateity galime pagerinti. Visuo
menė aukaus - tą, ^įką4iŠgaįįį 
idant komitetą želptų visus ApįiSi " Bngeliūi,
tuvius išskyras pavienius, su
augusias* šeimas, ' kurie turėjo 
progą atskirti dalį savo uždais 
bio dėl nežinomos ateities, bet 
vesdami nemorališką gyvenimą 
nesutaupė, r ' 1 77 v 
■- •* ’ fS.,",

Paskutiniu ■ laikų; mah teko* 
susidurti su pavieniu, kuris ant 
kojų negalėjo paštoveti, taip jo 
.galva nu^ degtinės1 buvo ap
svaigusi. Jis ^akė man:—Kai 
nedirbau, tai gaudavau duonos 
nuo B. š. K., bet‘dabar neba- 
teimif ijes dirbu. —- TKai dirba- 
geria, . kai nedirba—elgetauja. 
Ne Jis vienas taip- darė,"'daug 
yra jo dvasios pasekėjų. ’Į’ai 
yra faktas, kuris priverčia 
sveikus, nelaimės neturėjusius

ijZ .•

to'
■į-

“NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

' Marųuette Park
TUBUCIO APTIEKA 

2832 W. 63rd Št.

BrightonPark
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
TeE Lafayette 1083

- • ■ t , .*... • ■ . ■ i
Roseland ir Pullman
WAITCHES B.'.OS. CORP.

52 E.- 107th-St.
Tel. Pullman 5950 <

Kai jums reikės , pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “classified” 
skelbimą ar -užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovų.

Pianus 
grojikų

suolelis, kabinetas, $100.

TURIU parduoti savo .. _ 
pianą, visai mažai vartotą. 90 nau
jų rolių, . ‘
Duosiu išmokėjimais perai šeiminai. 
Telefonuokit Belmont 1334.

Jb urniture & Fixtures

APLEIDŽIU MIESTĄ
Turiu tuojaus parduoti savo gražius 

rakandus, Wįiton 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.

/ Persona! ’
Ar meni) Ieško

PERKAME LIETUVOS LAISVĖS 
Paskolos Bonus. Kas norite parduoti, 
kreipkitės į Naujienas, Box Ntf. 1258.

• 4

Specialistas gydyme chroniškų b* nauja U 
gų. Jei kiti negalčjo jumis išgydyti, atšilau- 
kyklt pas mane. Mano pilnas išegzamlnavi- 
mae atidengs jūsų tikrą ligą ir jei ai apsi- 
itnsiu jus gydyti, sveikata joms Bugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur jr kas jums skauda, bot pate pasakys 
Po -------- ‘

Red. atsakymai
Nuskriaustam. Tamstos pa

tarimas senbernaims ir naš
liams, kad apsisaugotų nuo 
gražių poniučių, * kurios per 
laikraščius ir kitokiais keliais, 
paješko vyrų, butų gal būt ir 
neblogas patarnavimas ,deja 
tikrenybėje yra taip, kad geri; 
patarimai darniausiai tik tuo
met išklausomi* Jcada, jau esti 
po laiko. Vokiečiai turi labai 
getų priežodį tokiems at$iti- 
kimąms, sakydami: Kaip vė
jas kamine, kaip vanduo kre- 
tije, taip lygiai geras patari
mas kvailio ir įsiinylėjusio au
syse. Vadinas, tie dalykai il
gai nepasilaiko, tad nėra ir 
mūtns ko kišti pirštus į durių 
tarpą. Nedėsifne. į |

Klaidų atitaisymas,
VAkat “Naujienose7 tilpo; 

‘‘Janitoriams perspėjimas0, kur 
įsiskvefbftįivi klaidi; Parašyta: 
“.:;RųHąįš • pasiremiant išgauna 
senus aisbaksiuš, prižada išgau
ti naujus”, ete, Vietoj/ išgauti, 
tupėjo būti atvežti.

•' Kitoj vietoj pasakyta: “...jis 
Jieka. apk&ltintasviri dėl to turi 
Kliūty at^kyti”. Vietoj Kliu- 
bas' tutėjo» būti janitoriuš. , s

galutino išegzamlnavimo—kas jums

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

/ Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
‘ ... " ' ■ 

Ofiso valandos: nuo 10/ryto iki 1 
pieta, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 
'Viioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

yra

t

20 St.

po 
N ėdė-

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

- kad vesdamas visos reikalus per

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

CHICAGO 
TęL Boulevard 0611 arba 0774

Visad su taupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečiai ir Bonas.
Skolinant pinigas ant Namų.
Parduodam ir išmautom visokį turtų. 
Inšinrinam namas ir viską vertingą. 
Padarom davernasds ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariąliškns rašto*.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES ? GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

[classified ads.
I ——*

Educatibnal
Mokyklos

MOKYKIS7 BARBERYSTtS 
AMATO. x

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų. šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER

< 672
COLLEGE, 

West Madison Street.

, ' Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA, pardavėjų vaikščioti namas 
nuo }namo, rinkti užsakymus dėl kons
trukcijos darbų.' Gera alga ir komi
sas. Matykite Mr. Minkow, 2301 S. 
Cravvford Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kriaučių šapa ir va
lymo įstaiga. Išdirbtas biznis. Kito 
tokio biznio arti. nesiranda. Tel. Cicero 
1525. ’ '

PARDAVIMUI pelningas biznis — 
minkštų gpeimų. ice* čream, cigarų, ci- 
garetų. Už pinigus, ar mainysiu ant 
prapertės ar automobilio . 4830 W. 
15th St., Cicero, III,

Farms Fpr Sale 
Ūkiai Pardavimai

FARMOS NAMAS DEL JUS DAKOTOJE. 
Posistumkit prieky n. Užniirftkit baimę be-'
darbas. Bukli pats savo bosai. Pieninky- 
sl&i, grudi) ar maffiyta farma ar gyvuliu 
aunrinimas Dakotoje. kada parinktas bu pa- 
gelba didelio geležinkelio, teikia tikrą pro
gą, no turtą susikrauti. bet nepriklauso
mybei. Jus rasite Šiandie daugiau pasiten
kinimo, daugiau komforto ant farmoa negu 
buvo pirmiau. Farnių kainos žemos, iš
moksimai lengvi.

Milwaukee Road pagelbsti naujai apsi
gyvenantiems įsigyti geriausias žemes už jų 
niuiffUB: saugo juo/ nuo melagingu pasako
jimų apie 'klimatą, žerti ę. .derlių. Musų Ag- 
rikulturinjai Agentai, kurie žilio tas* Žemos, 
mielai •patars jum# kokis ūkis geriausia 
Unka kiekvienoj anielinkej .— Ir nepaliaus 
patarinfiję po apsigyvenimo. Tiktai sėk
mingas farmeris yra naudingas Milwaukee 
geležinkeliui.

Tos derlingos žomfis. lygios ar kalvuotos, 
tinka traktoriui ar dirbti su arkliais, ar 
kalnuotos, geros ganykloms. Kainos yra 
sulig- ąpiellnk&s ir žemfis gerumo, nuo $5 
jkt $25 už akrą neiMirbtbs: nuo. $15 iki 
$40 už akrą išdirbtos.

Ūkiuose, kuriuos mes rekomenduojamo, 
komai, kviečiai, linai, avižos, miežiai, lil- 
falfa. ai f ai fa sekios, saldieji dobilai, daržo
ves. mažieji vaisiai gerai auga ir gerai ap
simoka. Gyvuliai, vifttos. kiaulių auginimas ■ 
ir pienininkyste yra pelningi. Geri keliai, 
geležinkelių marketai, mokytos, bažnyčios, 
geri kaimynai.
< Leiskite mums pagelbėti jums. Duokite

klausimus, angliukai, jei galima. Rąžykite
dabar dėl nemokamos, iliustruotos knygelės.
Pasakykit mums koktos tumios jus norite
jr ką jus norite auginti. Visi klausimai 
teisingai atsakomi. Nėra pareigų, Žemos 
namų ieškotojams važiavimo kainos. R. W. 
Reynolds. Commissioner. The Milwaukoo 
Board, 025-B Union Station. Chicago, Illinois.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui____

Paul M. Šmith & Co.
REAL .ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE
Perkam,' parduodam, mainom namas, 

lotas, farmas, biznius visokios rųlies. 
Nėra skirtumo apielinkes ir kar yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupįnam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingai ir greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
T«L Lafayette s 045 5

BAlCGENAS. Savininkas turi pa
aukoti 4 flatų mūrinį, akmens frontu 
namą, garu šildomą, plieno konstrukci
jos, naujai dekoruotą. Jokis teisingas 
pasiūlymas nebus atmestas. Pijamų 
$250 į mėnesį.

5718 S5 Grecn St.
Tel. Englewood 6342




