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50 žmonių prigėrė laivui 
paskendus Juodojoj juroj

z VIENA, Austrija, sausio 22.
— Iš Konstancos praneša, kad 
Juodojoj juroj s praeitą naktį 
paskendo garlaįyis Javaria, ir 
kad katastrofoje žuvo keturio
lika pasažierių ir trisdešimt še
ši įgulos žmonės, viso pdnkias- 

. dešimt asmenų.
Nelaimė atsitiko per smar

kią audrą, kuri' praeitą naktį 
ir šiandie siautė Juodojoj ju
roj.

Pasak pranešimų, garlaivis 
lūžo pusiau ir tuojau pasken
do su visais jame buvusiais 
žmonėmis. Manoma, kad .Java
ria buvo Rusijos

Smarki audra 
pat Aigėjo juroj

laivas.
siautė, taip 

ir, kaip pra-

l neša, vienas Amerikos kreise
ris^ kurio vardas dar nepatik
rintas, užgavęs ir paskandinęs 
graikų laivą Nikolajev, bet vi
si to laivo žmonės buvę išgel
bėti. t

Praneša taip pat, kad netoli 
nuo Sinopės per audrą pasken-y 
dęs vienas Turkijos garlaivis,y 
bet smulkesnių žinių trūksta. -

Norvegų laivas žuvo su 
11 įgulos žmonių

OSLO, Norvegija, sausio 22. 
— Kelionėje iš Bergeno į Bo
loniją prapuolė nedidelis nor
vegų garlaivis Aardal. Mano
ma, kad laivas ir vienuolika-jo 
įgulos žmonių paskendo. ■*>

io Ov #....>....

Chicago, III., Penktadienis, Sausis-Janiuiry 23 d., 1931

Grumtynės tarp studen
tų, policijos ir civilių 
1 Lisabone
LISABONAS, • • Portugalija, 

Vakar čia įvyko 
šiaip 

žmonių ir policijos, pasibaigu
si tuo, kad daugelis asmenų 
buvo sužeisti. į ;

Studentai, savo tradicinio 
karnavalo metų, juokų deja su
laikė tris tramvajus, du jų iš
stūmė iš vėžių ir ėmė užkabi
nėti keliavusias moteris. -Įtū
žus miestiečių minia puolė stu
dentus, ir '"prasidėjo grumty
nes, į kurias įsimaišė pėsčioji 
ir raitoji policija.

sausio 22.
batalija tarp . studentų,

Vokiečiai priešingi
Lietuvių su Latviais 

susitarimui
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27 Europos valsty
bės Genevo je pasira
šė taikos manifesta
Europos Valstybių Federacijos 

komisija pasižada išlaikyti 
tarptautinę taiką visu Tautų 
Sąjungos aparatu

se- 
tik-

bu- 
mi-

No. 10

LIETUVOS ŽINIOS
Kam skirta gyvent, 
tas ir bjaurioj duo

bėj neskęsta
Keistas Kalėdų dienos nuotikis 

Kaune

Pilsudskis atsisakė] 
tirti Lietuvių Bras

tos žiaurumus

Pulk. Biernackis, Lietuvių 
Brastos kalėjimo komendantas, 
yra viešai keliamas pilsudski- 
ninkų rateliuose,- pas^premjerą 
Slaveka ir Pilsudskienės ren
giamose arbatose.

$

VARŠUVA, sausio 22.—Sei- 
mo teismų komisijos valdžią 
remiančio j i dauguma atmetė 
tautinių demokratų pasiūlymą, 
kad butų ištirta Lietuvių Bra
stos afera.

Tiek įnešimo referęntas 1Pas- 
chalskis, pilsudskininkas, tiek 
teisingumo ministeris Michai- 
lovskis atsisakė dagį duoti at
sakymus į klausimus dėl žiau
rumų su įkalintais— Lietuvių 
Brastos tvirtovėje lenVų seimo 
atstovais.

Visą dieną 
aitrus ginčai, 
ei j a reikalavo,
Caras visai apleistų komisijos 
posėdį, kadangi jis, kaip bu
vęs jhomet teisingumo minis
teris, buvo dėl tų žiaurumų at
sakingas, bet Caras atsisakė iš-

Vokiečių Heidelbergo 
studentų riaušės

[.Atlantic and Pacific Photo]

revoliucijos Panamoje. — Gaisrininkai, policija ir civilė 
sargyba sergi naujojo prezidento, Harmonio Ariaso, rumus .

Po civilė:

komisijoje ėjo 
Iš karto opozi- 
kad Stanislavas

. • HEIDELBERGAS, Vokietija, 
sausio 22. - Protestuodami,
kam universiteto vyriausybe 
nlithrė panaikinti jų savivaldy
bės draugiją, Heidelbergo stu
dentai praeitą naktį laikė 
triukšmingą demonstraciją, šū
kaudami 'ir valiodami' vokiečių . 
fašistų vadą ' Ilitlėrį. Kadangi 
Heidelbergo policija nepajėgė 
riaušininkų nuraminti, buvo pa
sišaukta policijos pagalbos iš 
Mannheimo.

Kaip Sovietų Kaimas Gaudė 
Žvirblius (Piatilietkai’ Remti
Nes toks buvo valdžios įsakymas, bet už sayo uolų įsa

kymo pildymą^ Ivanovo-Ježovkos sovietas . susilaukė 
iŠ Maskvos tik ^įžeidimų

Vyriausybė, matyt, yra nusi
stačius visai neatsakyti į kal
tinimus dėl L. Brastos aferos. 
Veikiantysis karo ministeris 
išleido aplinkraštį visiems ar
mijos oficierams, kuriame jis 
pareiškia, kad Lietuvių Brastos 
sargybos karininkai griežtai 
pildę įsakymus, kurie jiems bu
vę duoti, ir jis esąs priešingas 
bet kuriems tyrinėjimams.

Del Brastos valdžia už
darė Varšuvos advoka

tų draugiją
VARŠUVA, sausio 22. — Vy

riausybė įsakė uždaryti Varšu
vos Advokatų Draugiją, dėlto 
kad praeitą savaitę ji priėmė 
rezoliuciją, kuria protestavo 
prieš neteisėtumus, papildytus 
prieš Įkalintus Lietuvių Bras
toj seimo atstovus, ir dėl jų 
kaltino • buvusį teisingumo 
nisterį Carą ir dabartinį 
chailovskį, kurie abudu 
draugijos nariai.

Belgai projektuoja 
110 mylių fortų Vo

kiečių pasieniu
BRIUSELIS, Belgija, sausio 

22. — Charles de Brocųuevill'e, 
krašto apsaugos ministeris, 
šiandie pranešė, kad einant 
nauju krašto apsaugos projek
tu numatoma pastatyti daugiau 
kaip 110 mylių, fortifikacijų pa
leis Vokiečių sieną. Tam rcL 
kalui reikėsią išleisti apie 55 
milijonai dolerių.

šeši banditai apiplė
šė traukinio .pasa- 

žierius

Karpovas,' milicijos; viršininkas 
Dubinąs ir kitokia provincijos 
vyresnybe. Visi jie gyrė kaimo 
sovietininkus už jų uolumą ir 
stropumą, nors * patys niekaip 
negalėjo suprasti, kuriam ga
lui Maskva prireikė galybės 
žvirblių, ir ką ji su jais veiks.

žvirbliams daržinėj 'buvo ne 
taip bloga — juos gerai lesi
no. Tik kažkoks nčnaudelis- 
štukorius naktį įleido į dar
žinę katę, ir .ta 200 žvirblelių 
išpiovė. Kaimo vyriausybė dėl 
to labai, susirūpino, ir nutarė: 
siųsti Maskvai paklausimą, ką 
daryti su, likusiais žvirbliais.

Nutarta — padaryta.
Nustebus Maskvos vyriausy

bė duoda . atsakymą, kad ji nė 
kokio įsakymo žvirblių gaudy
ti nedavus — ar Ivanovo-Jo- 
ždvkos sovietas iš proto išėjęs, 
ar ką? . .

i Kaimo sovietas pasijuto lą-

mi-
Mi- 
yra

ORRS-
„ Chicagai ir apielinkei federa 
(is oro biuras šiai dienai pra/ 
našauja:

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 22’ ir 30° F. I. <

šiandie sdulė teka 7:12, lei
džiasi 4:52. Mėnuo leidžiasi 
9:35 vakaro.

•BELLEFONTAINE, Ohio, sau
sio 22. — Praeitą naktį šeši 
ginkluoti ir kaukėti- banditai 
puolė pasažierinį Big Four trau
kinį No. 9, ėjusį iš Detroito į 
Cincinnati.

Įėję į priešpaskutinį Pullma- 
no vagoną, banditai prikėlė vi
sus miegojusius pasažierius, su
varė juos į salioną ir, viėnap) 
banditų stovint sargyboj J kiti 
kraustė paliktus vagone /kelei
vių daiktus. Vienas keleivių,, 
Edwin Nelson iš Tampa, Fla„ 
kuris bandė šaukti pagalbos, 
buvo pavojingai pašautas.

Banditai pabėgo su apie $6,- 
000 vertės grobio. Užpuolimas 
įvyko traukiniui artįnanties į 
Bellefontainą.

Mirė Alma Rubens
LOS ANGELES, Gal., kausio 

22.
Rubens, žinoma :
Mirė plaučių uždegimu

Savo kablegramoje iš Mask
vos, Chicago Daily' Ncws ko
respondentas, Janius B. Wood, 
praneša apie vieną anekdotišką 
atsitikimą, įvykusį viename so
vietuos kaime, Ivanovo-Jožov- 
koj. Atsitikimas toks:

Prieš mėnesį laiko Ivanovo- 
Jožovkųs sovietas gavo iš Ma
skvos šitokią telegramą: ’

“PasiskUbinkit su rinkliava
13530 Vorobjov.”

Rašydamas tą telegramą Ma
skvoje, . tavorščius Vorobjovas 
manė, kad ji yra aiškių aiškiau
sia, nes pažymėtas numeris ro
dė jo pirmiau pasiųstą- telegra
mą grudų rinkliavos' reikalu.

Bet Ivanovo-Jožovkos sovie
tas, pirmesnės: telegramos ar 
negavęs, ar ją pametęs, išspren
dė, kad, vadinas, reikalaujama 
surinkti ir pristatyti į Maskvą 
1353Q žvirblių: Jis buvo gir
dėjęs apie rinkliavas triušių, 
karvelių, kačių ir kitokių gyvų 
sutvėrimų, kurių pirmiau nie-|bai tuo užgautas. Įįš proto, gir- 
kas nevartodavo nei maistui, 
nei plunksnoms, nei kailiams. 
Tad, jei jau Maskvos vyriau
sybė dabar įsako gaudyti žvirb
lius, tai matyt, kad ir tie ne
naudėliai yra kam nors geri ir 
naudingi piatilietkai vykdyti.

Jvanovo-Jožovkos sovietas su
bruzdo dirbti. Į gretimus kai
mus .buvo pasiųsti oratoriai ir 
agitatoriai. Visi apiclinkės gy
ventojai bu^o 'išjudinti — ir 
prasidėjo žvirblių gaudymo 
kampanija piatilietkos labui.

Žmonės gaudė žvirblelius dier 
ną naktį. Miegoti nemiegojo. 
Maskvoš vyriausybė įsakė, — 
vadinas, ųieko nepadarysi: tu
ri jai pristatyti, tiek ir tiek 
žvirblių — ir bastą. t

' Sugautus žvirblius leido j 
daržinę, ir .netrukus buvo jų 
prigaądyta daugiau kaip du 
tūkstančiai. Laukta tik' įsaky
mo iš Maskvos,'kada/j uos pk* 
siųsti. .

Vizituodami - kaimus; Ivanovų-

di, išėjot! O kad telegramoj 
juodu ant balto buvo pasaky
ta: “13530 vorobjov.” Ar Mas
kva mano, kad paprastas rusų 
mužikas nežino, kad tiek ir tiek 
“vorobjov” -reiškia tiek ir tiek 
žvirblių ? L..

užmuštų per že
mės drebėjimą

Javos saloje
‘ B AT A VIJ A, Java, sausio 22. 

— Per vakar Įvykusį ;žemės 
drebėjimą cęn tralinėje Javoj, 
kiek dabar žinoma, aštuonioli
ka asmenų buvo užmušti iF ke
turiasdešimt' kitų sužeisti.
• šimtai javiečių namų buvo 
sugriauti; arba taip gadinti, kad 
jie pasidarė nebegyvenami.

Vakar; Čia/'mirė: < Alma
filmij artistė.J jožovkoj /apsilankė apygardos 

MfcSjas Simakiiiaš; K^rokuroriĮs'

Madride ^ piau^ų uždegimu 
mirė žymus ispanų rašytojas 
dramaturgas Enrigu^ ; Gatcia 
Alvarez; <• v":

av . v"'. >j; r..
M". ■y

“Berliner Tagęblatt” plačiai 
aprašo nesfenaį sudarytą tarp 
Lietuvių ir Latvių prekybos 
sutartį. Esą per duotus tų val
stybių viena kitai visokius pa
lengvinimus suteikiama pirme
nybė vietos industrijos ir kai 
iyiriems laukininkystės gami
niams. Per tai tų valstybių ap
sunkinama prekyba kitoms 
valstybėms, kurios ligi šiol iš jų 
vienos ar kitos rinką aprūpin
davo atitinkančiais industrijos 
ar kitais gaminiais.

Iš šitos sutarties matyti, ra
šo “Bcrliner Tagęblatt”, kad abi 
šalys yra nusįstačiusios užsie
nio konkurenciją pašalinti ir 
savo rinkas •vile na kitai naudin
giausiomis’ sąlygomis5 ‘užleisti.

Ši užsienio industrijai kon
kurencija -dar per tai padidės, 
kad ir trečioji Pabaltijo' valsty
bė, būtent Estija, numatoma 
prie , susitariusių Lietuvos ir 
Latvijos panašiomis sąlygomis 
pritraukti. Čia ypač daug kon
kurencijos sudarys Estijoj iš
dirbama drabužių medžiaga, 
aliejai ir cementas.

Ligi šiol vyriausis Pabaltijo 
valstybėm^ pristatytojams bu
vo Vokietija, bet, visai aišku, 
kad po šito susitarimo Vokieti
jos dalis žyrhiai sumažėsianti.

GENE V A, Šveicarija, sausio 
22. — Tautų Sąjungos komisija 
Europos Valstybių Federacijai 
kurti šiandie pirmą, savo 
Siją pabaigė, priėmus tam 
ra taikos rezoliuciją.

Rezoliucija, kaip girdėt, 
vo britų užsienių reikalų,
ništerio Hendcrsono parašyta 
ir bendrai su Briandu, Curtių- 
su, Graudi ■— Francijos, Vokie
tijos ir Italijos užsienių minis- 
teriais — pasiūlyta komisijai. 
Komisija, kurioj yra atstovau
jamos dvidešimt septynios Eu
ropos valstybės, daugiausia jų 
užsienių reikalų ministerių, prh 
ėmė ją vienu balsu..

Rezoliucijoje pastebima, kad 
pasauly esama baimės dcl ka
ro pavojaus, o todėl, tai bai
mei išsklaidyti, nedvejotinai pa
sižadama pasaulio taiką išlai
kyti, pavartojant tam visą Tau
tų Sąjungos aparatą.

Klaipėdos direktori
jos, sudarymo klau
simas eina prie galo
Direktorijos pirmininku paskir* 

tas . Bottcheris

KLAIPĖDA, sausio 9. (El
ta).
kar Klaipėdos krašto guberna
torius paskyrė Klaipėdos kope- 
ratyvų direktorių Bottcheri 
Klaipėdos - krašto Direktorijos 
pirmininku.

Pilnas. Direktorijos sąstatas 
paaiškės šiomis dienomis. Tuo 
tarpu tik tiek žinoma, kad ligi 
šiol buvęs Direktorijos narys 
p. žygaudas ir toliau pasiliks 
Direktorijos nariu.

Kaip teko patirti, va

Katalikų kunigas su 
imtas su svetima 
’ motęria

Suomijoje la i m ė j o 
socialdemokratai

KANSAS CITY, -Mo., sausio 
22. — Vakar čia buvo suimtas 
Osborne, Kansas, katalikų ku
nigas Edward Taylor, 31 metų 
amžiaus, kuris buvo paviliojęs 
vieną savo parapijietę, Mrs. 
Heleną Abrell, jauną farmerio 
Johno Abrellio žmoną, ir ban
dė automobiliu pabėgti su ja. 
Moteriškė taip pat buvo areš
tuota. ,

Farmerys Abrell sako, kad 
kunigas Taylor buvęs dažnas 
svečias jo namuose, ligi galiau 
praeitą savaitę jis užklupęs ku
nigą visai hekunigiškai elgian
tis su žmona; Pagrobęs, jis be- 
ųiaž nenusųkęs kunigui spran
dą, ir taip bloškęs jį ant- grin
dų, kad j iš skersai visą kam
barį nusiritęs.

’į <

Prezidento rinkimuose lapuie- 
čių (fašistų) partija Skaud
žiai supliekta

i   —j.

HELSINKIS, Suomija, sausio 
22. —- Ką tik įvykusiuose Suo
mijos prezidento rinkimuose, 
kaip pareinantieji balsavimų 
rezultatai rodo, lapuiečių • 
Suomių fašistų —• partija tapo 
skaudžiai socialdemokratų su
pliekta.

Prezidentas Relander, social
demokratų kandidatas, kaip at
rodo, bus vėl išrinktas didelė 
balsų dauguma prieš lapuiečii| 
kandidatą, premjerą Svinhuf* 
vud'ą.

Vokiečiai supirkinėja 
žemę prie Vilka- /

riskicflMjilIt

Trys bandė' pabėgti iš 
daboklės; nušauti

a*'1.:.. 'c

į - ‘HAVANA,' Kuba, sausio 
. Trys vyrai, kurie buvo 

lipti' ryšy su 
be, buvo čia. praeitą naktį nu 
šauti, kai jie bandė pabėgti iš

22?
su-

KAUNAS. — Paskutiniu me
tu vokiečiai Vilkaviškio apylin
kėje pradėjo supirkinėti Žemes, 
šis jų užsimojimas Vedimus 
planingai, diriguojamas ir Tf- 
miamas iš šalies. Atskiruose 
kaimuose vokiečiai turėdamį 
tik mažą ūkį, superka kaimy-

viena galvažudy- nų žemes ir darosi šašai, kurie 
maąitą naktį nu* paskui amžinki ’ nentįgyddftrt.

kareivių daboklės.
Taigi vokiečiai varo tylią kolo 
nizaciją. „ .

I lįpįA. A •j'/ 4
.gSįp

KAUNAS. — Tai buvo gruo
džio 25 d. 13 vai. Kaune, Kęs
tučio g. 22 Nr. To kiemo gy
ventojai išgirdę kūdikio balsą. 
Kūdikis verkė išeinamojo j vie- ' 
toj. Piliečiai puolė, bet, prie kū
dikio prieiti negalėjo, nes jis 
buvo įmestas į duobę. Pašaukė 
policiją ir piliečiai su policija 
atplėšė grindis ir išėmė ką tik 
pagimdytą vyriškos lyties kū
dikį. S ;

Sargai su tarnaitėmis nauja
gimį tuoj pakrikštijo Adomo 
vardu, mat, manė, kad kūdikis 
mirs.

’ Ten pat kūdikis buvo nuplau
tas vandeniu 
goninėn. Iš 
“Lopšelį”.

IŠeinambjoj 
galėjo išbūti

ir nugabentas li- 
ten nuvežtas . i

vietoj kūdikis 
apie valandą lai

ko. Jis būt nuskendęs ii’ prige
sęs, bet į duobę buvę primes
ta popierių; ant tų popierių 
kūdikis ir išplaukęs išeinamoj 
vietoj, 
krepšy. Be to, name esą daug 
žiurkių, kurios kūdikį jau bu
vusios ir apspitusios; net vei
duką apdraskiusios ir apibrai
žiusios.

Su kūdikiu apsitvarkius, bu- 
Vp pradėta .ieškoti kaltininko. 
Vietiniai gyventojai nurodė j 
tame' kieme gyvenančių L. bu
tą. Policijos val&nihkai nuėjo. 
Įėję klausia L., ar visi sveiki. 
L. atsako, kad sesuo Stefanija 
serganti. Pradžioj L. gynėsi, 
bet policijos prispirta prisipa
žino.

Policija surašė protokolą Ir 
L. paliko begulinčią. Tačiau 
mergina, susigraužus, rytojaus 
dieną prigriebė acto esencijos. 
Greitosios pagalbos automobi
liu nugabenta Kauno miesto li
goninėn ir ten atgaivinta.

L. — 18 metų amž. mergina.

kaip /Mozė Nilo upėj

Sulaikytas * V aršuvos 
pilietis

, Gruodžio 20 dKAUNAS’.
Alytaus ap;, ties administraci
jos linija sulaikytas slaptai per- ’ 
ėjęs musų pusėn Varšuvos mie
sto gyventojas Mzykas Henri
kas, 19 .metų amžiaus. Del per
ėjimo musų pusėn pareiškė, 
kad ėjęs pas savo motiną Mi
kienę, gyv. Kaline, A. Pane
munėj^.

Perasi su Vatikanu
KAUNAS.

neštis, kad Lietuvos vyriausy
bė įteikia popiežiui notą dėl'ku
nigų akcijos. Bet notos turinys 
lig šiolei tebėra nepaskelbtas. 
Pabąr iš autoritetingu šaltinių 
teko /sužinoti, kad notos turi
nys dėlto neskelbiamas; kad 
Lietuvos vyriausybė su Vatika-- 
nu tino pačiu reikalu veda dery
bas, o kol eina derybos, tol, pa
prastai, ir notos neskelbiamos.

Elta buvo pra-

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 

. Pigiai ir Saugiai

NAUJIENOS 
1739' SOUTH HALSTED ST. 
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APŽVALGA
Kaip ilgai prasitęs depresija 

Amerikoj?
Europoj dabar 

vvard” laikraščio 
G. Rogoff, kuris 
ganė patalpino 
Jungtinių Valstijų 
krizį. Savo straipsny j Rogoff 
sako, kad pradžioj daugelis bu
vo linkę/ manyti, kad depresijų 
vyriausia pagimdė krachas bir
žoj. Kai kurie tą krizį skaitė 
net teigiamu reiškiniu, many
dami, jog pasiliaus spekuliaci
joj naudojamas kapitalas ir į- 
silies į pramonę bei prekybą. 
Kada tai neišsipildė, tai pradė
ta manyti, jog padėtis visvien 
greit pasitaisys, nes nupuls 
spekuliacija išpustos kainos ir 
gyvenimas pradės eiti norma- 
lišku keliu.

Atrodo, sako Rogoff, jog 
daugelis negali dar suprasti, 
kad saldus miegas nuolatinio 
gerbūvio, apie kurį buvo bub- 
nijama per kelis metus, jau pa
sibaigė. ’ Krizio ir jo priežas
čių klausimu dabar yra užimti 
geriausi protai. Juo domisi ir 
mokslininkai ir praktikai. Prieš 
penketą savaičių Ncw Yorke 
buvo įsigalėjusi - nuomonė, kad 
krizis užsitęs per visą žiemų, 
bet pavasarį reikalai pradės 
taisytis. Buvo manoma, kad 
artimiausiais mėnesiais bus su
rasta galimybė pakelti kainą 

•žemės ūkio produktams, ir kad 
gaminių perviršis bus sunaudo
tas. Tačiau visas klausimas 

to, ar tos viltys

lankosi “For- 
bendradarbis 
“Bundo” 6r- 
straipnį apie 

i ekonominį
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Amerikos aukso ręzervas padi- 
dėoj ant $280,742,000. Tokiu 
budu pabaigoj metų Amerika 
turėjo 
aukso.

$4,252,000,000 vertės

Keliai
metais Amerika planuo-

kas. Nemažai prisidėjo, ir ki
tų medžiagų kainų kritimas, 
kurias Bolivija eksportuodavo.

—R-s.

Progos Lietuvoj

krizis paliete vi-' 
jėgas. Jis turi

kapitalo. Darbininkai

susiveda prie 
išsipildys?

Dabartinis 
sas socialines
visą eilę priežasčių, kurios vie
na nuo antros nepriklauso. Far- 
meriai kenčia nuo penirsio že
mės ūkio produktų, kuriems 
negali surasti rinkos. Vidurinį 
klasė vis labiau ir labiau yra 
slegiama nedidelio būrio kapi
talistų rankose besi koncentruo
jančio
kenčia nuo pramonės racionali
zacijos. Kitaip sakant, nuo į- 
vedimo naujų mašinų, kurios 
juo tolyn, tuo labiau užima 
darbininkų vietas.

Ta priežasčių grandinė la
bai apsunkina padėtį. Sunku 
tikrai pasakyti, kaip ilgai dar 
užsitęs krizis. Kai kurie eko
nomistai prieina išvados, kad 
krizis pasidarys nuolatiniu, t. 
y. kad Jungtinės Valstijos bu
rės prisitaikyti prie žemesnio 
gyveninio standardo, priprasti 
prie to, kad šalyj visuomet bus 
didelė armija bedarbių ir kad 
čia teks susirūpinti tokiomis 
pat ekonomiškomis problemo
mis, kaip ir Europoj. Tačiau 
reikia pridurti, kad tos pasi- 
mistines minties laikosi labai 
nedidelis skaičius mokslininin- 
kų. Didelė dauguma ekono
mistų tvirtina, kad anksčiau 
ar vėliau Jungtinės valstijos 
vėl atsistos ant kojų. Vadina
si, nedarbas ir ekonominis kri
zis praeits ir vėl užstos “gerj 
laikai”. Pagyvensime —pama
tysime.

Teatrų biznis
Blogais laikais skundžiasi di

delė dauguma biznierių pramo
nininkų. Tiems nusiskundi- 

‘ mams j’e turi ir pagrindo. Iš 
tiesų, praeiti metai buvo nepa
lyginamai blogesni, negu 1929 
m. Per pereitus metus nusb 
bankrutijo tūkstančiai biznio į- 
staigų ir šimtai.bankų. Tačiau 
blogi laikai toli-gražu ne visus 
palietė. Sakysime teatrai da
rė gana gerą biznį. Balaban 
ir^Ratz teatrų grupė skelbia, jog 
pernai kai kurie teatrai uždir
bo net daugiaū nei metai prieš 
tai.

Šiais 
ja išleisti apie bilioną dolerių 
tiesimui kelių. Tam darbui bus, 
reikalinga apie 300,000 darbi
ninkų. Viso bus pratiesta apie 
25,000 mylių kelio.
Amerikos eksportas ir importas

Pernai Amerika eksportavo 
įvairių gaminių už $3,841,207,- 
000, o importavb už $3,061,- 
369,000. Tuo tarpu 1929 m.- 
eksportas siekė $5,240,995,000, 
o importas $4,399,361,000. Tai 
labai didelis sumažėjimas. Tik 
1921 m. Amerika teturėjo tokį 
mažą eksportų.

Rengiasi suvaržyti bankus
New Yorko valstijoj prasidė

jo judėjimas tinkamiau sutvar
kyti bankus. - Norima pravesti 
griežtesnius įstatymus kurie 
apsaugotų žmonių indėlius. Jei 
tie įstatymai praeis, tai bankai 
turės būti labai atsargus su 
vestavimu pinigų.

Fordas 'nupigino kainas 
automobiliams

• šiomis dienomis Fordas nu
pigino kainas savo automobi
liams ir trokams. Nukirsta 
kainos nuo penkių iki keturių, 
dešimčių penkių dolerių. Tuo 
pačiu laiku Fordas praneša, jog 
automobilių pramonėj dalykų 
padėtis žymiai pradėjo taisytis.
Statyba, automobiliai ir krizis

Ekonominis krizis - nepraeis 
tol, kol nepasitaisys automobi
lių pramonė ir statyba. Tokią; 
nuomonę neseniai pareiškė 
Seth Schnitman, Dodge korpo
racijos vyriausias statistikas. 
Jis nurodo į tą faktą, jog sta
tyba ir automobilių pramonė 
per pastaruosius kelis metus 

'sunaudodavo apie 35 nuošim
čius suvartojamo Amerikoj 
plieno. Medžiai, varis, guma, 
švinas, cementas ir kiti dalykai 
mažesniame ar didesniame lai- 
psnyj priklauso nuo automobi
lių pramonės ir statybos.

Dabartinis krizis kaip tik ir 
prasidėjo tuo laiku, kuomet 
pasireiškė didelis statybos su
mažėjimas. Tas pat buvo pa
stebėta ir automobilių pramo
nėj. Depresija. statyboj jau 
tęsiasi apie dvejetą metų, o 
automobilių pramonėj apie pen
kiolika mėnesių. Taip dalykai 
negalės tęstis. Neužilgo reikia 
tikėtis pagerėjimo.—K.

in-

Bolivija neišmoka nuo
šimčiu ant bond’u

Po to, kai jvairiuose laikraš
čiuose tilpo mano kalbų ir pra
nešimų sutraukos, daugelis la
bai susidomėjo Lietuva. Kai 
kurie net yra nusitarę važiuoti 
j savo tėvynę ir per laiškus 
bei asmeniniai prašo manęs 
papasakoti jiems, ką ten Lietu
voj galima pradėti veikti.

Turiu pabrėžti, kad negali 
būti visiems vienas It tas pat 
atsakymas. Kiekvienas asmuo 
turi pasirinkti, kas jam geriau
sia patinka. Kas turi daugiau 
pinigų ar žino koki amatų, tam 
Lietuvoj atsiras daugiau pro
gų. Visur juk žinojimas ir 
tyrimas yra reikalingas.

Laikraštyj aš galiu tik 
rodyti, kokios Lietuvoj yra 
limybės ir progos. O jus 
patys privalote spręsti, ar 
galimybės ir progos jums 
prieinamos, ar ne.

Kadangi Lietuva yra žemės 
ūkio šalis, todėl ir prieinamiau- 
sios galimybės pareina iŠ žemės 
ūkio.

pa-

nu
ga
nau 
tos 
yra

Sodininkystė
/ * ■ »

ūkio srityj sodiain-
statau pirmoj vietoj.

kuris

gerai 
—tai

“morgičius”,

, ■

■.

vaisių užaugina, bet nemažai 
jiė importuoja ir iš kitur. Ru
denį jie nemažai obuolių išve- 
žair iš Lietuvos. Iš tų obųbW 
jie, daro visokius marmaliadus, 
nes Lietuvos ol>U01iai ilgai ne
silaiko, kadangi, jie yra nukre-- 
čiamij o ne skinami.

. Na, o kur dar Francija ir 
.visa pietinė Europa? Ten pa
klausa obuoliams yra pusėtinai 
didelė. Pažvelgsime dabar f 
šiaurį, kur gyvena, švedai, nor
vegai ir suomiak Skandinavi
joj ir Suomijoj klimatas yra 
pusėtinai šaltas ir ten auga tik 
prastesnes rųšies obuoliai. Tų 
šalių gyventojai, kurių priskai- 
tomą ikį- 18,000,000, nemažai 
obuolių importuoja iš kitų ša
lių. Kodėl ne iš Lietuvos t

Važinėdamas po Lietuvą, aš 
užtikau daug jaupų sodų, kurie 
yra pačiame našume. Hektaras 
sodo parsiduoda po $100 ar 
daugiau. Bet tai viš maži so
deliai. Ant plačios skalės ge
rai įtaikytų sodų kaip ir nėra. 
Kaip pirma žydeliai išnuomuo- 
davo sodus, taip jie. daro ir 
dabar. Bet šiaip sodininkystėj 
jokio pagerinimo nedaroma.

•—J. Varkala.

žemės 
kystę aš 
Po Amerikos Lietuva gal uži
ma antrą,vietą, kur galima už
auginti įvairių įvairiausių obuo
lių. Čia turiu pridurti, kad 
Lietuvoj nėra tokių ir tiek į- 
vairių rųšių ligų bei parazitų, 
su kuriais tenka kovoti obuo
lių augintojams Amerikoj. Mes 
visi gerai žinome, kad Lietu
vos ūkininkai t jokiais vaistais 
nelaisto vaisinių medžių šakas, 
žiedus ir lapus. Vienok nežiū
rint i tai, rudenį net medžių 
šakos lūžta, nuo puikių prino
kusių obuolių bei kriaušių.

Amerikoj Visai kitaip yra. 
čia pavasarį nuolat tenka me
džių lapus ir žiedus laistyti 
nuodingu skystimu, kad užmu
šus parazitus. Jei to nebūtų 
daroma,
nukristų vidurvasaryj ir me
džiuose pasiliktų labai ne
daug obuolių.

Įsivaizduokite sau, kad butų 
Lietuvoj, jei ten ūkininkai sa
vo sodus prižiūrėtų taip, kaip 
Amerikoj? Vadinasi, rudenį 
apgenėtų šakas, 
kartas nuo kario 
medžių lapus bei

tai sukirmiję vaisiai

o pavasarį 
palaistytų 

žiedus, kad 
išnaikinti vabalus ir kirmėles.
Tame atvėjyj Lietuva galėtų 
užauginti gal geriausius obuo
lius pasaulyj.

Tačiau amerikiečiams, kurie 
planuoja > važiuoti Lietuvon, 
krtd ten užsiimti sodininkyste, 
aš patarčiau tinkamai susipa
žinti su sodininkyste Michigan, 
Ohro, Idaho ir ypač Washing- 
tono valstijose. Susipažinti su 
tuo, 1) kaip Amerikos f armė
nai apsigina nuo visokių va
balų; 2) kaip jie skina ir pa
kuoja obuolius; 3) kaip jie iš
laiko obuolius per žiemą nuo 
sugedimo ir sųvytimo; 4) kaip 
žiemos laiku obuoliai' yra veža
mi iš vienos vietos į kitą ir 
apsaugojami nuo peršalimo. # 

žodžiu, kiekvienam busimam 
^odininkui pravartu tinkamai 
susipažinti su vispmis smulk
menomis obuolių auginimo 
ūkio. Kai dėl to, jog Lietuvoj 
■apsimokėtų auginti obuolius, 
tai nėra’ mažiausios abejones. 
Statistikos* daviniai rodo, jog 
žiemos metu' Lietuva priverstą

Valstybė, kuri neišgali išmo
kėti nuošimčių ant paskolų, at
siduria gana sunkioje padėtyj. 
Bolivija, kuri yra nedidelė Pie
tų Amerikos .valstybe, prisisko
lino tiek pinigų užsieniuose, 
jog dabar neišgali nei nuošim
čių išmokėti. Pirma sausio s. 
m. ji turėjo sumokėti nuošim
čius ant $14,000,000 bond’ų. 
Tačiau to padaryti negalėjo, 
nes savo pinigų neturi, 6 pa* 
sisoklįnti pas New Yorko ban- 
kierius irgi negalėjo gauti. 
Bond’ai neša T%. Jie buvo iš
leisti 1927 m. ir parduodami 
po 98 K’ dol. už šimto dol. ver
tės bond’ą. Dabar jų kainą 
New Yorko biržoj žemiau $30 
už šimtą. lĮolivijos finansų Jįo* 
misija, kuri rūpinasi gauti pi^ 
nigų nuošimČiams padengti tik* 
rina, kad Bolivija-stengas savo>.yra obuolius importuoti iš /už- 
obligaėijas išlyginti.

Prie šibs padėties Baliviją 
privedė didelis atpiginimas' cino, 
kurio ji yra didžiausiu gamim 
toj a pasauly ir iš cino ekspor
to ji turėdavo didžiausias įplau-

Iš Apdriks Srities
w*y'»į i i. !■— a,,,

APDRAUDA NUO NELAI
MINGI ATSITIKIMU

Kadangi labai daug gauname 
užklkusinių apie “Naujienose” 
garsinamą apdraudą ir negali
me visiems laiškais“ atsakyti, 
tai čionais norime 1 ^Aiškinti 
kiek plačiau apie apdraudą nuo 
“nelaimingų ątsitikimą”. v;

Apdrauda nuo “nelaimingų 
atsitikimų” apdraudžia žmogų 
sekamai: jeigu jis bus sužeis
tas ar užmuštas važiuojant 
traukiniu, automobiliu,- gatve- 

' kariu arba einant skersai gat
vę bus sužeistas ar užmuštas 
automobilio ar nupultų koks 
sunkūs daiktas nuo numo ei-' 
nant šalygatviu. šiuose atsiti
kimuose, nustojus gyvasties,, iš
mokama pilna suma apdraudos 
giminėms, o jeigu lieka tik su
žeistas, tada moka' pašalpą per 
10 savaičių po tiek, kiek yra 
kontrakte pažymėta, žiūrint į 
kokį skyrių yra apsidraudęs.. 
Už. $1.00- metinės mokesties iš
moka $1,000.00 už gyvastį ar
ba $7.50 savaitei pašalpos per 
7 savaites; už $3.00 išmoka 
$2,000.00 už gyvastį arba. $15 
savaitei per 10 savaičių; už 
$10.00 mokesties išmoka $10,- 
000.00 už gyvastį arba $25.00 
savaitei ' per 10 savaičių ; už 
$16.00 mokesties . išmoka $7,- 
500.00 už gyvastį arba $25.00 
susižeidus arba sergant ir paį- 
prastomis ligomis; už $24.00 
mokesties moka $5,009.00 gy
vasties ir $20.00 savaitei šeiL 
gaut bile kokia liga per 26 sa
vaites ir jau padengįa visokius 
atsilikimus, išskyrus susižeidi’ 
mą darbe, žeminus $10.00 mo
kesties paprastas ligas, visai 
nepūdengia.

Su šios rųšies apdrauda žmo
gus negauna nieko, jeigu mirš
ta raturališka mirčia'j susižei
džia arba nustoja gj^Vasties 
darbe.

Apdraudos kompanija* nepri
ima angliakasių,, gelžkelių dąt- 
bininkų ir namų šeimininkių, i 
“Naujienų” Apdraud, Skyrius,

. —--- -------------------

ŽMOGUS PĄTS SAVE 
APG AUN A?.

tai turėtų į klausimus pilnai 
atsakyt.'1 ftįi yla kitaip, —tai 
jie > amžių perdeda, tai j kitus 
klausimus netesingai atsako 
.ir , t.L “ -, ‘ , / • ■ /
į. Beveik visos koibpanijos tu
ri savo daktarus, tyrinėtojus ir 
kitokius ‘tyrinėjimo budus.. Jos 
žipo, kad daugelis žmonių ne- 
teisingai paduoda faktus apie 
save,- daugelis irgi- agentų ne
pildo kompanijos patvarkymų, 
ar kad apsisaugojus nuo per 
greito išmokėjimo didelės su- 
ūmjš pinigų, jos tyrinėja.

Kada jos numato pavojingų 
ypatų, reiškia, kad toji ypata, 
norinti apsidrausti, neilgai be
gyvens, kompanija aplikaciją 
atmeta^ arba pertaiso mokestį 
pagal aplikanttf sveikatos ir 
^gyvenimo aplinkybių stovį. Ka
da praeina kompanijai išmo
kėti, ji visados savo kontraktą 

pildo.
Jeigu kompanija iš pradžių 

netyrinėjo ir priėmė aplikantą 
.kaipo “gryną pinigą”, tuomet, 
Kada jai reikia išmokėti, ji pra
deda tyrinėti ir jeigu suranda 
kur nors pavojingesnį prieka
bį, kpmpanija pilnai neišmoka, 
o jeigu ir išmoka, tai jau rei
kalinga* turėt “trubelio”.

Jokiu būdų, mano supratimu,
■ j gU žmogus pats savo liuosu 
noru nepildo teisingai aplikaci
jos, tai jis nukenčia vėliau-ap-

■ sigttvma.
Jeigu agėntas yra “grobikas” 

•—nepaiso kaip padaryt biznį ir 
dar žmonėms pataria visokių 
neleistinų dalykų— jį reikalin
ga raportuoti' kompanijai, o 
kompanija su juo pasielgs, kaip 
pridera.

Visuomet skaitykite, 
peržiūrėkite savo palisas, 
yra jūsų ir kompanijos kont
raktas
■turi būti peržiūrėtas ir supras
tas. Jeigu kas bus nesupranta
ma, klauskite “Naujienose”.

ĘR.CALDWELL 
BUDAS pagelbsti- 

bile vaiko viduriams
Tankiai šis paprastas recep

tas suteikia pirmų natūralu

iSjrfUjj

New UsesKIKSUI
Two Gigantic VatrioUc
F e alui* e s o£ Interest to
Every American Citizen m

NBXT SUNBAY’S
(HICAGO

1- $10,000 in Casb ^tizcS
• Old Glory Picture Contest

The Personai Memoirs of 
Marškai Ferdinand Foch

(Wt mfss them

Milžiniškos- Iškilmės
Dar pirmu syk Chicagoj toks 

didelis parengimas
Krųtami paveikslai iš Lietuvos

Koncertas irŠokiaikio vaikus neturėjo per keletą 
savaičių. Ir visa sistema pa- 
iSinūudoja iš Šios švelnios pa
gelbės 1

Karščiavimas, alirumas, gal
vos skaudėjimas stačiai iš
nyksta kada Syrup Pepsin yra 
vartojamus. Viduriai patam
pa reguliariai“ ir tokiais pasi
lieka. Apetitas pasidard ge
ras; ' Virškinimas( pasidaro 
'nuodugnesnes^; cnergi j a ir spė
kos lieka atgautos.

; Niekas kitas, ką duosite ai
trumo ėdamam, pusiau ligo
niui, turinčiam užkietėjimų 
vaikui — arba patys imsite 
kada jūsų viduriai reikalauja 
pa^elbos, —* nepadarys tiek 
gero dėl jus.

Dr. ęaklwell’s Syrup Pepsin 
yra receptas dėl vidurių, pa
rašytas garsaus' gydytojo — 
kurio rekordus Virš 3.500 gi
mimų be nė vienos-motinos ar 
kūdikio mirties, manoma, yra 
vienatinis . Amerikos medika- 
lčj istorijoj.
.Ne stebėtina, kad Dr. Gald- 

Woll’s ?Syrup; Pepsin* yra idea- 
Hs dfel* lųoterų ir vaikų. Bet 
jis yra lygiai veikmingas dcl 
tvirčiaųsio vyro vidurių. Ar 
jums tik^retkarčiai^ būna už- 
kietėjimas, ar tai chroniškas, 
jus viduriai greitai ir be pa
kenkimo bus išvalyti ir sure
guliuoti. Visos aptiekęs turi 
dideles bonkas

Nedėliok Sausio 25,1931
ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM

• -f *

Ashland Boulevard ir Van Buren St. r
Pradžia 3 vai. po pietų

' PROGRAMĘ DALYVAUJA:
Birulės Choras
Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn
Vaidglų Choras
Chicagos Lietuvių Simfonijos Orkestras 
Yuozavitas, (su žalia kciiure) 
Byanskas\ 
Petruševičius 
Saiiris 
Steponavičius
Visi Chicagos lietuviai RADIO ARTISTAI

Šiose milžiniškose iškilmėse bus išdalinta radio ar- 
tislams-kontestantaiiis $1000 dovanomis. .

KVIEČIAME KIEKVIENĄ IR VISUS' DALYVAUTI 
ŠIOSE IŠKILMĖSE.

Tenka vaikščioti per žmones, 
^matyt1 ir kalbėtis sū jais. Pa/r 
rodai faktais, ką tiiri—-teisin
gai paaiškini, kąd reikalui pri
ėjus žmogus žino, W jlš* gaiiiįa 
ir kiek, :ti

- Jeigu berods, yį^b pusė yrą 
teisingą, .tai tutėtų taip būti ir 
su antra: ' Jeigu apdraudos 
kompanija duoda žmogui kon- 
traktą-polisą ir ji garantuoja, 
atsako pilnai, kas jojxpalisoj 
^ra, tai ir žmonės turėtų taip

BUDR1K0 KORPORACIJA
-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Qiu W, B. Cau>well‘$\

pereitus metus
Auksas 

plaukęs. vokiečiai daug ir savo

pat teisingai’ pasielgti. Jeigū1 
knmnnniin. IrliuifliA amžiaus.;-Ūži- ■Auksas

į Ameriką nesiliauja 
Per

12th STREET 
Tel. Kcdzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
. arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.kompanija klausia amžiaus#;-riži- 
siėmimo, ligų Ir kitų klausimų,

'i

--

sienįoZ Vadinaąir nemaža rinka 
yve net Lietuvoj; Bėt peMkia 
taip pat užmii^ti^ kad> kaimy- 
nystėj. randasi Vokietija,x kuri 
sunaudoją . nemažai y vaisių. 
Nors

s j ii
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šėrininkas

PRANEŠIMAS I

Kovokite Žiemos Pavojus

TRINERIO
KARČIUOTU

VYNU

g«4

^Koncertų Mėgėjas

Ęridgeportas /“M..

KontestaS
VAIKIŠKŲ 

FOTOGRAFIJŲ

Illinois Motina 
Žino Geriausia

4193
Tel.

J. J. Elias 15 mėtai 
banko prezidentu

Norintiejie' dalyvauti tame 
konteste malonėkite ■ pa

šaukti telefonu

vienas len- 
aldermonus 

kad lietuviai paduotų 
ivo balsus. ? Atrodė ne-

Lietuvių Liuosybės Namo Bendroves

Metinis Teatras ir Koncertas

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

Latvių-Lietuvių 
koncertas

aug 
p ras 

buku

i šios padėties
Aš dabar vartoju jį regu“ 

visiškai patenkinti Tri

Bridgeporto Lietuvių Politikos 
ir Labdarybės Kliubas

APSAUGOKITE

Vaikus
Skaudanti Gerkle
Jiems Pavijinga—-

BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet’ 3399 
Res. Tel. Yards 3408

Bus nufotografuoti absoliu 
tiškai dykai.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

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

AND INSURANCE

‘ 2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

JOHN J. ZOLP’S
Real Estate. Laivakorčių ir Pinigų 

Siuntinio Agentūra

4559 S. Paulina St.

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS. Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

Vakarui besiar 
tinant

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Chicagoje 

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939

Keletu dienų 'atgal šėrininkai 
Universal State Banko turėjo 
savo metinį susirinkimą, kur

Savas Pas Sava 
— sako biznieriai

Budniko Korporacija rengia
si prie didelio koncerto. f Tokį 
koncertą surengti, reikia išlei
sti daug pinigų. Rizikas pusė
tinai didelis. Bet jei nerizikuo
si — nieko ir neturėsi. Bile ko- 
kiamc naujame sumanyme vi
suomet prisieina rizikuoti.

Publika atsilankiusi į tokį di
delį koncertą, tai jau tikrai tu
rės didelį pasitenkinimą. Pro- 
grame dalyvauja n^ 3 didžiau
si ir geriausi Chic^gos .lietuvių 
chorai,, daugybė solistų ir dar 
magaryčiomis •— krutami pa
veikslai iš Lietuvos. Koncertas 
tęsis nuo 3 vai. po pietų iki 
vėlai vakare.

Svetainė didelė ir patogi, kon
certo klausytis ir pasižiūrėti į 
krutamus paveikslus iš Lietu
vos, bus tikras malonumas. O 
po visų iškilmių 
šokiai 
kiek tik norės.

Reikia tikėtis, kad Chicagos 
lietuviai skaitlingai atsilankys 
nedėlioj į Ashland Boulevard 
Auditoriją (Ashland ir Van 
Buren St.).

Aš jau iš anksto pradėjau 
rengtis i Budriko Korporacijos 
rengiamą koncertą. Mano drau
gai irgi rengiasi. Rengkitės ir

smagiausi
Jaunimas galės šokti,

Bus paskelbta vėliau kokie 
prizai bus duodami kon- 

testantams^

J. P. EWALD
APDRAUDA. PASKOLOS 

PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Tel. Yards 2790

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus

3700 S. Spaulding Avė,
Tel. Lafayette 2584

Kliubo metinis susirinkimas 
įvyko sausio 13 d. Lietuvių 
Auditorijoje ir tęsėsi 3 valan
das, nuo .7, ligi 10 vai. vakaro. 

. Senajai valdybai perskaičius 
raportus ir priėmus knygų re
vizijos pranešimą, naujoji val
dyba užėmė vietas. Pirminin
ko padėjėjui nepribuvus, iš
rinktas senasis Kaz. Laučius, 
kurs ir užėmė vietą šiais me
tais. e

nurodyti--gryni■ faktai, -kurie- 
kenkė Kliubo5 pažangai ir ten 
nebuvo sakyta,, k^id visi nariąi. 
yra nępąžangųs, kaip kad su
virinkime norėta išaiškint? Kad 
aš visus narius išvadinęs de
magogais, tai yra melas; dides
nė pusė buvo susipratus. Dau
giausia .karščiavosi už žodį; 
“demagogas”, • Redakcija iš
reiškė, ką žodis “demagogas’’ 
reiškia, butent—-moterų priešas 
ir jis visai nėra taip baisus? 
kaip skaitosi. Todėl ar ne ge
riau užmirštį pereitų, metų at
sitikimus ir kantriai laukti ge
resnių laikų ir - vaisingesnių 
darbų.—Kliubo narys.

Red. prierašas: Gruodžio 20 
d. korespondencijoj buvo pa
vaitotas žodis gamofobas, ne 
demagogas, Gamofobas reiškia 
žmogų, kurs nekenčia moterų.

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

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Tel. GrovebilI 1038

Lietuvių Viešbutis
W. NEFFAS, Sav.

2435 S. Leavitt St.
Tel. Roosevelt 3352

Gražų muzikos vakarėlį, pa
ruošė pereitą trečiadienį keli 
žymesni artistai dviejų giminin
gų tautų, Latvių ir Lietuvių, 
butent p. Leonardas Brunval- 
das ir Mrs. Ullmanis latviai ir 
p-lė Violeta Jaslioniutė, lietu
vaitė. Sabonių programoj nesi
matė, nors buvo paskelbta, kad 
dalyvaus. ,

Svarbiausias koncerto .nume
ris buvo p. Brunvaldas, kurs 
ir didžiąją dalį programos at
liko, trimis atvejais padainuo- 
dahras po tris dainas ir dar ke
letą priedams.

Mrs. Ullmanis, Latvių kon
sulo žmona skambino piaHo tris 
kūrinėlius iš Lachaumc, Schu- 
manno ir Rubinsteino. Tai bu
vo tikra naujiena musų sce
noj, viena kad ji yra Chicagos 
Latvių kolonijos, taip sakant, 
first lady, kita kad-ji buvo pir-

Kunas, tury^ užkietėjusius vidurius, turi daug keblumų 
kovoje žiemos laiku. Kraujas yra užnuodytas nuo perviršio 
atmatų, širdis yra susilpni’nta, palinkimas prie ligos yra pa
vojingai padidėjęs. Imkite Trinerio Kartųjį Vyną reguliariai. 
Jis išvalys jūsų Vidurius, pašalins visaš išmatas, kurios nuodi
ja jusu* sistemą,' atsteigs apetitą ir jus pasijausite pilnas ener
gijos. Jeigu jus šiandie vargina nevirškinimas, konstipacija, 
gasai, galvos skaudėjimas, prastas kvapas, nerviškumas, ne- 
poilsingas miegas ir abclno silpnumo jautimas, jus nusiste
bėsite kaip greitai Trinerio Kartusis Vynas pašalins šiuos 
nesmagumais. Štai kodėl daugelis daktarų jį rekomenduoja.

Pas 'yisūš aptiekininkus, DABAR DVIEJŲ DYDŽIŲ.

G. BURBA
Masu moterų rūbų, krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

^šalina gerklės skdudėjimą. Turė
kite jj visada sustabdymui' gerklės 
skaudėjimo pačioj pradžioj. Tegul 
vaikai kasdie juo plauna gerklę. Ap
saugoki juos nuo rimtų ligų. |Už- 
tikimas per 50 m. Pas aptiekininkus

Severą?

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

! Musų graboriškas patarnavimas yra nebrangus.

Geriausias ’ juokas, gražiau
sios, sveikiausios išvaizdos 

ir dviniukai

.raportas '• būva išduotas raštu 
nurodantis gražų uždarbį ir ge
rą stovį Univefsal Statė Banko. 
D,el to šėrininkai vienbalsiai 
išrinko tuos pačius, direktorius 
ir ant toliau.

. Porą dienų vėliau, direkto
riai turėjo savo susirinkimą ir

W. j. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam šviežias kiaušinius 
ir sviestą

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

“Chicago, III. —; Mane vargino atkakli konstipacija, kuri pa- 
likdavo mane be apsaugos nuo šalčių ir kitų ligų. Visi galimi 
vaistai ir pilės ųeįstengė pataisyti šios padėties, kuri pasidavė 
tiktai Trinerio Kąrčiąjąm Vynui 
liarini ir visi mano draugai taipgi yra 
nerio Karčiuoju.iVynu. Adolph Rys

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St.‘
Tel. Yards 5069

Vnoj i; kregjMutė, atskridusi' nijd 
mums giminingos tautos ■ sykiu, 
bendrai kultuvai padėti pama
tus tiesti. Kaip pianistė Mrs. 
Ullmanienė parodė abidvi gero 
artisto ypatybes: puikią tekni- 
ką ir švelnią sielą, kuria su
šildė / savo skambinamus daly
kėlius. Butų miela tą retą vieš
nią dažniau matyti musų pa
dangėse, " •

Violeta Jaslioniutė yra musų 
tanki viešnia scenoj ir jos pa
sirodymas, savaip šuprantama, 
buvo sutiktas aplodismentais ir 
gėlėmis. Ji padainavo ir porą 
lietuviškų autorių, Dirvianskai- 
tės ir Kačanausko. ,

Apie Brunvaldą reiktų atski
ro skyriaus.' Tai žmogus, kurs 
valdo savy daug dar neutili
zuotų' turtų, ypatingai» stipru 
baritoną ir ryškią ekspresiją. 
Platesnė publika turėjo progos 
p. Brunvaldą girdėti pereitą sa
vaitę per radio ir turi jau apie 
j j supratimą. Bet norint artis
tą tikrai pažinti, svarbu jis ne 
tik girdėti, bet ir pamatyti. 
Brunvaldas scenoj jaučiasi kaip 
namie ir teikia gero įspūdžio, 
tik, žinoma, jis turėdamas ke
letą meno šakų, neatiduoda pa
kankamai laiko pasiruošimui 
dainuoti. Pašlifavęs kaikuriuos 
šiurkštumus, jis butų stambus 
tūzas koncertuose.

Publikos, tiesa, buvo nedaug, 
bet kurie buvo, tai buvo > bene 
rinktiniai muzikos draugai, my
lėtoja r ir žinovai; taip kad sve
čiai galėjo jaustis tikrai savų
jų tarpe esą. ' P.

t Conrad
730 W. 62iid St.

Neužmirštamos Laidotuvės
Kuomet Patarnauja 

GRABORIUS EUDEIKIS

DALENO APTIEKA
Receptų

Sekmadieny, Sausio 2591931
Chicagos Lietuvių Auditorijos

ŽEMUTINĖJ SVETAINĖJE,. 3133 So. Halsted Street
' ŠOKIAI PRASIDĖS 6 VAL. VAKARO,

PROGRAMAS PRASIDĖS 8 V. VAK. . ĮŽANGA 50 CENTŲ 

Dalyvauja: A. Ančiutė, O. Burkaito, M. Budvydaite, K. 
Sabonis, B. Briedžiulė ir kiti. Prašome atsilankyti ir pa
gelbėti suvargusioms bedarbiams, jjrie tb ir patys links
mai laiką praleisime. ‘

Joniškiečių Bedarbių Vakaro Rengimo Komitetas:
.7. Gasparaitis, A. Kaniušienč ir V. Rimdžiuvienė

Mrs. Ullmanis ib Brunvaldo 
pasirodymas

rengiamas Liet. Rytmetinės 
žvaigždės Kliubo

Subatos vakare, Sausio-Jan. 24, 1931 
Meldažio, Svetainė j 

2242 W- 23 PI.
Muzika Rytmetines Žvaigždės Kliuto narių, vedama Joe Spetila 

Pradžia 7:30 va,l. vak.

. Įžanga 25c su drabužių pasidėjimu

išrinko tą pačią valdybą, tai yr? 
p. Juozapą J. Elias už di
rektorių pirmininką ir banko 
prezidentą, kurią vietą jis jau 
užima per praeitus keturioliką 
metų.

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
/ Tel. Yards 6894

$500 . Dovanomis $500
- dėl vyrų ir moterų

DIDELIS MASKARADINIS . BALIUS

z --------atsibus-:------ > .

.; Sekmadieny, Sausio 25 d., 1931 m.
Savoj Svetainėj, 

!. « 14 Gatve ir 49tas Court

Durys atsidarys 5 ,vai. vakaro. Programas prasidės lygiai 6 vai. vakaro 
Nebus laukiama, ,todel nesivėluokite. ?" : <

prie durų—75c.
STATO SCENOJE 3 AKTŲ KOMEDIJĄ

“Moterims Neišsimeluosi”
Lošėjai P. M. S. 1 kuopos artistai. Antrą dali koncerto pildys K. M. 

Choras, po vadovyste A. P. Kvedero. ' Solistai — p, Dauderis ir Kvede- 
rienč ir Cicero, Jaunuolių Choras, po vadovyste J, Kenstavičiaus. , 'y.

Lietuvių Liuosybės' Bendrove visuomet davė gerus prpgramus savo me* 
tiniuose parengimuose, bet šiemet bus vienas iš geriausių^.Todėl kviečiame 
visus atsilankyti KOMITETAS.

-■ Išklausius Auditorijos ir $iXr 
si vienijimo , raportų, išrinkta 
darbininkai > metiniam baliui, 
kurs įvyks- sausio 31 d. Lietu
vių Auditorijoj. Nors laikas ir 
ncląbaj patęgus,. tačiau nariai 
nenori ir šiemet atsilikti nuo 
savo senos tradicijos ir ’rengia/ 
kaip . kasmet rengdavo. Kvie
čiami nariai atsivesti dragns ir 
patarti stoti į kliubą;’ nes bus 
primami be įstojimo mokesnio.

Į politišką komisiją išrinkti 
Kazimieras Aleliunap, Jonas 
Grakauskas ir Rudolph* Vasi
liauskus.. Prieš miesto rinki
mus vėl- pradėta veikti gyviau. 
Buvo apsilankęs 
kas, kandidatas 
ir prašė 
ųž jį 
kaltas kaip avinėlis.

Skundai ir bausmės: pasipy
lė skundai su papeikimais ant 
Kliubo, narių už patalpinimą 
straipsnio “Naujienose”, gruo
džio 20 d. iš-priėšmetinio susi
rinkimo, reikalaujant, kad bu- 
,tų atšauktas. ’-v

Gerbiamieji, aš nematau, 
kame dalykas. “Straipsny buvo

Joniškiečių L K. Kliubas
RENGIA BEDARBIŲ NAUDAI

x kus, kurie palaiko vaikus patenkin
tus, laimingus, sveikus. Dauguma jų
patyrė, kad tik vienu dalyku jos gali 
pasitikėti, kad sugražins vaikui
ūpą kada jis būna piktas, -neramus 
krikęs/1" ' ; '

Patyrimas Mrs. P. H. Reser, 5642 
Division St., Chicago, yra typiškas. Ji 
sako: “Aš vartojau California Fig
Syrup dėl Betty Lou ir Mardeau per 
daugiau kaip keturius metus. Kada 
tik jie turi mažiausį užkietėjimą ir 
nerimauja, aš duodu jiems po biskutį. 
Tai juos bematant padaro ramiais, link-* 
smais, sveikais. Jų jaukiausias stovis 
parodo, kad aš žinojau geriausį, kada 
aš nutariau vartoti šį pastebėtiną pre
paratą”.

Gydytojai pataria vartoti tyrą 
menų California * Fig Syrup kadą 
tas kvapas, padengtas liežuvis^ 
mas, karščiavimas, nerangumas i 
parodo, kad vaiko viduriai reikalauja 
pagelbos. Silpnas pilvas ir viduriai lieka 
sutvarkyti tos švelnios pagelbos; apeti
tas padidėja: virškinimas tokią pagel- 
bą gauna, kad $ilpni, nedamaitinami 
vaikai greitai pagerėja svarume, stipru
me ir energijoj.

Tikrasis visuomet turi žodį Cali
fornia. Todėl išekokit jo pirkdami. 
Visos aptiekos turi jį. *

' Telegramomis mums praneša iš musų .atstovybių užsieniuose, jog' 
keleiviai žėmiau nurodytoj klasifikacijoj gali gauti vizas be jokių 
bereikalingų atidėliojimų.

1. Laikini lankytojai
2. Studentai

s 3J Dvasiškiai '
4. Moterys ir mažesnieji vaikai Amer. Jungt,

Valst. piliečių __
5. Motinos ir tėvai Jungt. Valst. piliečių
6. Moterys ir mažesnieji vaikai asmenų gavusių

pirmuosius pilietybės dokumentus.
United States Lines teikia jums progos nupirkti laivakortes savo 

giminėms aukščiau mįnėtoje klasifikacijoje priskaitytiems. Tokiu 
budu jie galės būti atvesti United States Lines laivais.

Jus galite’ viską prirengti per savo vietinį laivakorčių agentą 
ar per Ijy kurią United States Lines įstaigą.

Informacijoms apie kainas, laivų išplaukimo laiką, valdžios įsta
tymus ir tt. kreipkitės į vietinį agentą ar tiesioginiai į

UNITED STATES LINES
. CHICAGO OFFICE ‘ GENERAL OFFICES

Charles Krcilek, Gen. Agt. 45 nroadwny
21 6 No. Michigan Avenue New York City

Laivai į Europą išplaukia kas savaitę.

išpildymas — musų 
specialybė

Archer Avė.
Lafayette 1155

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5019

J. F. Ęudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 South Hermitage Avenue

1 TeL Yards. 1741 ir 1742
. .SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue
. . ■ Tel. Lafayette 0727 z

, . -f- SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero ■ .

. Tel. Cicero 3794
» r ■ SKYRIUS

3201 Auburn Avenue TeŲ Boulevard 3201
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Published Daily Except Sunday by 
the Lithnanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Haltted Strett 
Telephone Roostvelt 8500

rrr.. ’ž
-j.,.

v., M . -

Editor P. GRIGAITIS

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

3c per copy V
-.................. ................ !--------------------- -------------------- ■ -................................ -

Entered as Second Class Manei 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of March 
3rd 1879.

CbiaMi. 

Metamt __  $8.0Q
Pusei metų 4.00
Trims minesiama 2.0,0
Dviem minėdama «—______  1.50
Vienam mėnesiui ............  .75

Chicagoj pet ilneliotojoa:
Viena kopija ---------- ------------------------
Savaitei
Mėnesini __ ___________________ 1 75c

Suyiennose Valstljoae,... ae Chicaįoj,

Metanu $7.00
Pusei metų ..—... ........................ 3.50
Trinu mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams 1.25'
Vienam mėnesiui ..^..2........ .75

Lietuvon it kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Naujienos eina kasdien, iiskiriant sek
madienius. Leidžia “Naujienų” Bendro
ve, 1739 So. Halstcd St.» Chicago, III. 
Telefonas Roosevelt 8500.

Ntctams $8.00
Pusei metų ...............      4.00
Trims mėnesiams _________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

GENEVOJB *

' r“ - v'1. įV į ’• ■ • * a- > .-t ‘ »• . , ’ •,

-negu visame pasaulyje r ;

Visuotino balsavimo klausime, spaudos, žodžio, su
sirinkimų irA organizacijų laisyės klausime, mirties 
bausmės klausime ir daugęlyje kitų Leninas visus savo 
pięmęspiuosiūs |sitikininįUs paniekino, — kaip tik pa
teko į jo rankas valdžia. Tai kas čia tokio “didvyriš
ko”? '.. '; • . . '■ •- ‘ >

• ■ Lenino vadinamas “komunizmas” buvo niekas kita, 
kaip bandymas su pagelba “revoliucinių” ir “socialistiš- 
kųtt frazių pateisinti despotizmą, kuris “pučo” keliu 
užsirioglino žmonėms ant sprando^

Bet bolševikiškoms davatkoms yra viskas “šventa”, 
ką Leninas darė. Kritiškai įvertinti jo gerus ir ’blogus 
darbus jos negali. Tiktąi kuomet kruvina bolševizmo 
diktatūra Rusijoje susmuks, tai dabartiniai “Iljičo” die- 
vintojai ims atsipeikėti ir stebėtis, kur buvo jų protas 
pirmiaus! . >

Telegramose apie Tautų Sąjungos tarybos suvažia
vimą Genevoje daug kalbama apie vokieęių-lenkų' bylą, 
bet kolkas nebuvo visai girdėt apie Vokietijos skundą 
prieš Lietuvą dėl Klaipėdos dalykų. Čia gali būt viena 
iš dviejų: arba vokiečiai, nenorėdami komplikuoti savo 
ginčą su lenkais, tuo tarpu skundo prieš Lietuvą neke
lia; arba Lietuvoj valdžia sutiko, kad Klaipėdą liečian
tys klausimai butų išspręsti privatiniam pasikalbėjime 
tarpe Lietuvos ir Vokietijos atstovų.

Tuo tarpu viso pasaulio politikų dėmesys yra at
kreiptas į žodžių karą tarp Vokietijos užsienio reikalų 
ministerio Curtijaus ir Lenkijos ministerio Zaleskio. 
Atakuodamas Lenkiją dėl teroro, kuris buvo vartoja
mas Lenkijos rinkimuose į seimą prieš vokiečių kilmės 
piliečius, Dr. Julius Curtiuš pastatė Tautų Sąjungai 
keletą griežtų reikalavimų: kad butų nubausti Lenki
jos valdininkai, kurie leido terorizuoti balsuotojus vo
kiečius; kad butų pakeista Lenkijos rinkimų sistema, 
ir t. t. Jeigu Vokietijos .reikalavimai nebus patenkinti, 
tai Vokietijoje gali kilti suirutė ir Berlynas gali nu
tarti pasitraukti iš Tautų Sąjungos.

Tautų Sąjungai atėjo laikas parodyti, ar ji turi 
galios šitokius ginčus tinkamu budu išspręsti, ar ne.

Apžvalga
KAIP BUVO PERŠAMAS LIE

TUVAI VOKIŠKAS 
KARALIUS

......... .. < ............... .......  . ......................................................

(kurias Smetona vadina “bol
ševikiškoms”), t. y. reikalavi
mui žemės reformos, darbinin- 
kų apdraUdos ir t. t., ir res
publikiniam judėjimui.

Įsidėmėtina yra tai, kad 13 
klerikalų ir tautininkų Tąutos 
Taryboje (prieš sociądemokra- 
tų ir liaudininkų protestą) iš
rinko Urachą į karalium 1918 
m. liepos 11 d„ vadinasi, už 
puses metų po Lietuvos nepri
klausomybės deklaracijos priė
mimo. \

Vasario 16-tą Taryba buvo 
vienu balsu prięųiusi rezęjįuci- 
ją, kurioje skelbiama neprir 
klausoma demokratinė LįętųVos 
valstybė ir nustatoma, kad de
mokratiniu Budų \ sušauktas 
Steigiamasis Seimas turės pa
gaminti pamatinius tos valsty
bes įstatymus. O tuo tarpu lie
pos 11 d. klerikąlaj su tauti- 
nįnkąis jau skubinasi paversti 
Lietuvą monarchija, pasodinda-

LENINO DIEVINTOJAI

- pradžioje vą- 
o vėliau Rusijos

Sausio 21 d. komunistai visose šalyso mirtėjo kiek 
galėdami triukšmingiau septintas metines Lenino-Ulja- 
novo mirties šukaktuves. Minėdami jas, jie ne tik idea
lizavo, bet stačiai dievino bolševizmo tėvą. Savo spau
doje ir prakalbose jie piešė jį tokiu tobulu veikėju, ko
kių tarpe žmonių nesiranda. Tik religiška fantazija iš
galvoja šitokius stebuklingus asmenis.

Su komunistais, kaip ir su visais religiškai nusitei
kusiais žmonėmis, pasidarė tas, kad šiandie jie jau ne
bemato net ir stambiausiųjų prieštaravimų ir suklupi
mų savo “didvyrio” darbuose. Pavyzdžiui, paduodami 
Lenino biografiją, komunistai savo spaudoje pažymi, 
kad nuo 1893 iki vasaros 1917 metų jisai priklausė 
socialdemokratiškoms organizacijoms 
dinamai “Darbo Išvadavimo” grupei,
Social-Demokratų Darbininkų Partijai. Bet jiems ne
ateina į galvą, paklausti savęs; kodėl gi “didysis” Le
ninas tik,nuo 1917 metų iki 1924, t. y. viso per septyne
rius metus, buvo komunistas? ; '

Dvidešimt-keturis metus Leninas skelbė socialde- 
mokratiškas, kitaip sakant — demokratinio .socializmo, 

. idėjas, o už septynių metų prieš mirtį jisai pąsidąrė 
pikčiausias jų priešas ir kovojo prieš jas, iki išlęido. 
paskutini kvapą, žiauriausiomis priemonėmis! Per sep
tynis savo komunistiško veikimo metus jisai ne tik nie
kino visas demokratinio socializmo mintis, kurių apgy
nimui jisai per 24 pirmesnius metus buvo parašęs to
mus knygų, ir nesuskaitomą daugybę straipsnių, —■ bet 
ir areštavo ir šaudė buvusius savo vienminčius ir bep-v 
dradarbius.

Jeigu Leninas buvo gilaus proto ir tvirtų įsitikini
mų žmogus, tai kaipgi šitoks dalykas galėjo su jup at
sitikti? ' ' /

Tiesa, ‘Tljičo” dievintojai kai ką pamini iš tų gin-: 
čų, kurie kilo tarp jo. ir daugelio kitų socialistų dėl Ka
ro. Nėra abejonės, kad tie ginčai žymiam laipsnyje, pri
rengė dirvą Lenino partijos atskilimui. Bet vienas da
lykas — toli gražu ne visi nuėjo su Leninu, kuriųx nu
sistatymas karo klausimu buvo panašus į jo (pąv. 
Austrijos Adleris, Anglijog MacDonaldaš, Rusijos kai
rieji “eserai”, Amerikos Debsas, Bergeris ir k.); ir ait
ras dalykas —- socialistų taktika karo metu yra tik 
vienas socialistiško judėjimo klausimų, tuo gi tarpu Re
ninas 47-uose metuose savo gyvenimo atmetė visą sp- 
cialdemokratinių partijų programą.

Per 24 metus jisai, sakysime, laikėsi tos nuomones, 
kad tik kapitalizmd sistemai išsiplėtojus gali būt įves
ta aukštesnė ekonominė tvąrką, socializmas (šitos so
cialdemokratų minties parėmimui Leninas išleido net 
didelį veikalą “Kapitalizmo Išsiyystyųią§ Ęųsijoję”)4 
bet paskui staiga, per keletą mėnesių, ta jo nuomone 
pasikeitė ir jisai ėmė skelbti, kad ekonomiškai ątsilįkų-

Jau buvo gana plačiai spau
doje aprašyta, kaip Lietuvos 
tautininkai ir klerikalai I9Į8 
m. bandė apdovanoti Lietuvą 
karalium’ Bet laikui bėgant, 
iškeliama aikštėn dar vis nau
jų faktų, kurie' nepriklausomos 
Lietuvos istorijai pažinti turi 
nemažos svarbos.

Berlyniškėje “Kovoje” įdė
ta tūlo V. S. parašytas straips
nis apie “Mindaugį Il-ąjj, Lie
tuvos karalių”, su kurio turiniu 
susipažinti bus įdomu ir musų 
skaitytojams. Straipsnio auto
rius naudojasi vokiška brošiū
ra “Die litauische Koenigswahl 
und die Beziehungen zwischen - . . . ■
Deutschland und Litauen” mi ’ Jos sosta «ener°-
(Lietuvos karaliaus" rinkimas ir 
Vokietijos Lietuvos santykiai), 
kurią, anot jo, parašė 1918 m. 
buvęs tuo laiku Lietuvos Tary
bos pirmininkas (dabartinis 
Lietuvos prezidentas) Antanas 
Smetona, pasislėpęs po pseudo
nimu “Lituąnus alter”. Toje 
brošiūroje aiškinama, kodėl 
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.tautininkai ir klerikalai nutarė 
“rinkti” Lietuvai, karalių ir 
kodėl jiems atrodė esąs tinka
miausias šitam “džabui” vokie
čių armijos generolas herzogas 
lyilhem von Urąch, kurį jie 
pąkrikštino “Mindaugio II-jo”, 
vardų.

j^ląųs^imą, koks buvo Lietu
vos karaliaus rinkimo tikslas, 
“Lituąnus alter”-Smetona dės
to savo brošiūroje taip:

“Prisidėjo vidaus politikos 
priežastys. Sunkios karo eta-

- pų naštos, kurios vargiai 
bent kiek nuo krašto okupa
cijos pradžios palengvėjo, 
kėlė tautoje vis didesnio pe
rimo... Bolševikiškos (! — 
“N*” Red.) socialiai revoliu
cingos idejoš vis daųgiąų 
ėmė prigyti liaudyje, ’ ypąė 
po to, 'kai grįžo karo pabė
gėliai... Agitacija už nemė
giamos personalipės unijos
projektą, kurią kai kurie vo
kiečių laikraščiai aiškino/
kaipo daugiausia lietuvių pa
geidaujamą, davė vis blpges-, 
nių pąsčkų ir i’ęsęiublikįni 
srčYė ja, pasinaudojo, kad 
iki šiol vis dar lietuvių tarpe 
gana populerią monarchisti- 
nę idėją visiškai paląj^otų^ 
Nekenčiamas caro režimas 
buvo liaudžiai vaizduojamas 
vis juodesnėmis spalvomis ii; 
tuo budu griaunamas pasiti
kėjimas busimąja moitarchis- 
tinę valdžia Lietuvoje, itad 
užkirtus tięm^payojingięiųs 
reiškiniams kelią, ki|rię gre-. 
sė pavojumi jaunam li^jįųyių

‘ ^lstj;bingumi, ferybps Ka? 
riąi nerado kitokioj 
kaip pastatyti krašto gyven
tojus prieš įvykusį karaliaus 
išfinkimo fa^tą. čia ir 
apie pįačięą t^rybųs 
tą.” < ' '
XaX xe sW^is' 

tarybinipkai su Smetona prie
šakyje ^iŠripko vokietį von 
Wač^ą Lįęjįiy08 '^raliunl. 
JJiems rusėjo užkirsti, kelių, ”sb- 
jciajiai revoliaringoms idėjoms” E'*

renktadiemš, šaus. 23, 1931 ................. .. * ... .i.....  .
ęžerai, kurie su dideliu triukš
mu laksto ore ir nusileidžia 
ten, kur kas atspėja jų vardą. 
Pasakoms apie užkeiktus laks
tančius ežerus, be abejo, pra
džią davę didelės audros su liū
timis, kurias žmones’ vadina 
“debesų trūkimu”. O kad tik
rai yra užkeiktos, prasmegu
sios į kalnų gilumas, pilys,' 
žmones sprendžia iš to, kad pi
liakalniuose dažnai randami į- 
dubimai, arba net ir skylių, 
medinės ar geležinės durys, pa
matų liekanos ir kiti daiktai. 
Bet, paprastai, žmones piliakal
nių neliečia ir jų nekasinėja, 
bijodami dvasių keršto. Kas 
pamėgina kasti piliakalnius, tas 
dažnai naktį sapnuoja baidyk
les, draudžiančias toliau kasinė
ti. Neklaužadoms grasinama 
mirtimi arba ligomis. Taip tad 
tokios istoriškos vietos gali il
gai palikti neliečiamos.

Padavimai ir pasakojimai 
apie senovę yra labai įdomus. 
Beveik kiekviena Lietuvos apy
linkę turi savo padavimų, kurie 
kai kada gali turėti didelės mo
kslinės vertės. Juos išgirdus 
reikia neatidėliojamai surašyti.

m

mą”: lietuvių 
mone, turi ištikimai vergąųti įd|g 
j ei ne vienam, tai ■ laitam ūP
mone.
jei ne vienam, 
potui; kitokio uždavinio' ji n
1 • ’ • ’ ' f'

Mat, kai kada yra 
yandamps gyvatėj ąu dv$m 
^alvomįs. Tokios dvigalvės jjy- 
^vatės užauga ir. gyvena kaip ir

1 vien^alvės. Jos tad ir galėjo 
duptf medžiagos padavimams 
apįiie “dęvįngąlvius” padarus.

, v / Bet nė tik tolimoji senovė,
Praeities padavimai iRto^os. žjnonjjos atsiradimą

——— įdienos, yra papuošta legendomis
ir pasakomis. Netrūksta padą- 
Įyjn)ų ir iš nesenos praeities. 
PTai yra įvairus padavimai apie 
užkeiktas pilis, dvarus, ežerus. 
Kas Lietuvoj nėra girdėjęs pa-

I 
toli praeitin [bažnyčias, kurios prasmego 

t arba nugrimzdo į 
i tikromis 

dažniausiai nakčia,

įvairenybes

Visais laikais žmones nepą- 
prastai domino klausimas, kas 
buvo seniau, kas ir kaip prięš 
juos gyveno. Raštas, palyginti 
su žmonijos istorija, yra labąi 
nesenas dalykas, taip kad; raŠ-Įsako j imu apie užkeiktas pilis ir 
tais besiremiant toli praeitin [ bažnyčias, kurios 
nueiti negalima. Tačiau ir raš- kalnuose ; 
tų iš tolimesnės praeities^ nėra ežerų dugną. Tam 
daug likę, bet ir tai, dažniau- dienomis, 
šiai, tik atskiri gabalėliai, pa- pasak tų padavimų, iš kalnų 
dailinti įvairiais' prasimany- arba* iš ežerų, kur yra dingę’ 
mais ir padąyimąis. Apie toli- Užkeiktos pilys, girdėti varpų 
mesnę žmonijos praeitį daug gaudimas ir kitoki balsai, šiuo- 
daugiau žinotume, -negu kad se padavimuose beveik visada 

yra ir šiek tiek istoriškos tei
sybės. Tose vietose tikrai seno
vėj butą pilių ar sodybų, ku
rios vėliau išnyko be jokių pėd
sakų. Labai pavojingi, pasak 
žmonių padavimų, yra užkeikti

lą!
Ir p. Smetona aiškina, kad 

jie šitaip pasielgė, sulaužydami 
nepriklausomybės deklaracijos 
principus, tyčia, norėdami pa
statyti krašto gyventojus prięš 
Įvykusį karaliaus išrinkiiųo 
faktą. Aršesnį pasityčiojimą iš 
žmonių sunku ir įsivaizduoti.

Bet kodėl/rsmetonininkai rin
ko vokietį I^ietuvos karalium? 
Į tai anoje vokiškoje brošiūro
je atsakoma taip:

“Taryba gerai žinojo, ka)d 
Vokietija yra labiausią! su
interesuota karaliau^ išrin
kimu Lietuvoje. Todėl ji su
rado tokį kunigaikštį, kurią 
pilnai galėtų atatikti vokie
čių interesus. Bajoriškus 
(taurus) kraujas, iš senos 
vokiečių kunigaikščių gimi
nės, surištas giminiškumo ir 
švogerystės (! — “N.” Ręd.) 
ryšiais su vokiečių karalių 
šeimomis, vokiečių generolas 
hercogas Wilhelm von Uraęh 
turėtų būti Lietuvos valcįę- 
vas.” x ■ 
Reiškia, tas vokiškas kųni- 

gąikštftalaikis buvo nutąęta 
tupdyti į Lietuvos sostą dėlto, 
kad jisai atatiko mcnarchiškos 
Vokietijos ’ interesu?. Tai y e 
kaip Smetona ir jo sėbrai “rų- 
piposi” lietuvių tautos reika
lais ! ,

Kitoje viętoje toje brošiūro
je ponas “Lituąnus alter” ši
taip ‘ rekomenduoją lietuvių, 
tautą Vokietijos iponarchi^- 
tąrns: . x

“Rami, pastovi lietųyiiį 
valstietiška tauta, kuri .pęr 
savo atstovus inteligeptus 
užtikrina sveiką sąva, kramto 

v plėtojimąsi, sudaro Lietuvy
je tą elementą, kurio ištiki
mybe Vokietija gali pasitikį- 
,ti (! — ked^). • 
Pyįeš karą Lietuvos klerįką-; 

ląi didžiuodavosi, n kad lietuvių 
tauta 'esanti “iki kaulų sniegę^ 
n U ' konsęr va ty v i ška” iy i š tiki
ma Rusįijos carų sostui; praly
tas Dambrauskas rašė, kad 
Lietuva tai — “caro įnamis”. 
Kuoipęt gi oĄnsmys sugriuvę, 
tai tie patys'’ gaivalai ęrp^ 

.»JO’
esanti ‘‘ištikima” L• kąįzęrišto

daugiąu žinotume, -: 
dabar, jei nebūtų, . laikui b4-1 
gani, dingę romSnų ir graikų 
filosofų ir mokslininkų raštai, I 
jei nebūtų nudegusį krikščio
niškųjų amžių pradžioj' garsio
ji Aleksandrijos, biblioteka, jei 
turėtume ir mokėtume, teisin
gai skaitytį senu.osiuę Egipto I 
papirusus ir jei ąebutų buvęs ' 
sunaikintas molinių lentelių j 
Babilono karaliai Acurbanipą- į 
lo knygynas. Tai yra svarbiausi j 
rašyti istorijos- šaltiniai, kurių 
dabar naudojamasi tik trup
menomis. O apie tuos laikus, 
kai dar nebuvo rašto, kMba tik 
padavimai,

šv. Raštas. < pasakoja, kad 
Dievas, sutveręs pirmuosius 
žmones, juos apgyvendiną gra
žioj žemės vietoj, vadinamoj 
“rojum” arba dausomis. Kur 
buvo tos žemiškos dausos —

( ’ - • t I
niekam nėra žinoma* šv. Rašte 
duotas dausų aprašymas ge
riausiai tinka Mesopotamijos kad privertus, ją, eiti, ar dėl to^ 
slėniui. Todėl ii* manoma, kad f kad neleidus jai eiti, o po su- 
greičiausiai, žmonijos lopšys ;grjįųnp—dęl to, kad ji apleido, 
yra Mesopotamija.' .Įdomu yra, ar dėl to, kad ji sugrįžo? Kfepįpį 
kad beveik viso? tautos, savo- Lmiglęj, šalia tėvo aš matau, jo 
tiškai vaizduodąmos žmonijos [vyresnįjį sūnų, tokį jau žiau- 
atsiradimą, turi ^adAyijnųs apįę. rų, ągdn ir jis pąts, ir vęrkiąn- 
laimingą pirmykštį žmonijos pčią kartų su motina mano sę- 
gyveųiįjhą dausęse. žymųą sę- teęrj Kirą! kuri; buyo keturiaįs 
novčs romėnų poetas Ovidijus metais yyręsnė'nei aš ir .link 
Nazonas vieną tokį padavimą kurios aš visuomet turėjau di- 
yra parašęs savo vienoj poe- dėl į patraukimą.
męj. Pasaulinis tvąnąs, kur f Pamažėl ąš padėjau augti ir 
pasak Šv. Rašto, Dievas leidęs suprasti keistus dalykus... Man 
ištvirkusiai žmonijai išnaikin-1 tašyk buvo 8- 9 metai, o sese- 
ti, taip pat yra palikęs visų riai 12—13; ji buvo tiek graži, 
tautų padavimuose. Kai kurįčįkąd per, kiauras dienas nę- 
filosofai ir istorikai mano, kad Igaiėdąvąu nuų jos pasitraukti 
legendai apie pasaulinį tvaųą hę, gėrėjaus jos gražumu. Ji 
pradžią yra davęs ’ Atlantidos ištisomis valandomis rėdydavo- 
žemyno žuvimas A Atlantida, Į si ir dabino save, kai p ir mano 
pasak graikų filosofo Platono, motina, kuri buvo tiek jau gra
bu vęs didelis žęmyųas Atlantjo tži/kaip ir duįtė. Abi prięš 
-vandenyne, netoli nuo šiaurės | veidrodį dažė sau blakstienas,

..i . (

dčįųtės įp afskiesdamos jį alie- 

įjciUs apdėhgtos paikutės galįu-

ęAN^IT ISTR^TI . Huertė K. A.

KIRĄ KIRALINA
Aš neatsimenu nei kada tai 

buvo, nei kiek Įnan tada buvo 
metų... Bet aš žinau, kad ta 
drama 'įvyko neužilgo prieš 
Krymo karą.

Būdamas mažu vaiku, aš 
kasdieną mąčiau, kaip tėvas 
mušę mano motiną. Motina 
dažnai apleisdavo namus, 
mušė ją prieš išėjimą ir po su- 
grįžimp. 1 Aš nesupratau,' ar 
mu^ą ją prieš, išėjimą dėl to,

kąstjiėną mačiau, kaip tėvas
'.w«' '■»«■ 1 • t *

jis

žemyno žuvimasA
pasak. graikų filosofo. Platono,

■ buvęš didelis žemynas Atlan*
-vandenyne, netoli nuo sii“^ ™ ;
Afrikos ir Pirenėjų, puąiaus^ iųid^oį ^Kiųorosąp iš juodę? 
Uo krantų. Atlantida * ūmai dėžutės ir atskiesdarpos j į alie- 
hu skendusi, pasinerdama jurų juj. Taip pat juodino anta- 
gelmėse. Jos ziivimo priežaę-fkius apdengtos paikutės gaidu
tis yra ir, tur bųt/yteada1 pą£ ktųp M P^tų pa
liks neišaiškintu. - guą, purpuriniais dažais. Kai ta

Pasakose vienas iš veikliau opęęąęįįą^ibąįg<Jftv<>» tai jos 
šių asmenų yra smakas, kurię apsikabinusios pasiglamoneda- 
yra vaizduojamas didelei biaty vo, o paskui . pradėdavo manę

pradžią pasakoms aptę sma- Kiįmdavpw ^^nkų, šokda-
Ai)iėkp 'tikro"' negalimą pfck$r$ tųrkįš^ųs Ję graikiškus 

sakyti. ta$aų, fabąL špnią| fookiuą, ar. bučiuodavome^.
rtviaS /Janą' miliinmi TYipfn. žfo. 1 Tpvns ir in vvrestnvRis Rimus

Aąkarą ątei.
-eh- 

geriausi toj 
r j meisteriai visoj šalyj.

| gus, purpuriniais dažais. Kai ta
r

*■ * ■ ita ■ ? •y**' y" i; ■; • - t- » » —n

šių asmenų yra smakas, kurię apsikabinusios pasiglamoncda-

ria sparnuotą būtybe. Kaą dąj-Išlyti. r.Po to mes' visi tpr<ą 
ve ;
kus—ųiėko

ii (I

ląi. di^iuodavosų n kad lietuyiįą

Vokietijai; / J
?AD/bar matote, ^ąįp,- kįeriką- 

lai ir tautininkai supranta 
'“tautiškumą” ir“ “yalstyBingu-

p^ieą daug; mUŲonų ’ I Tėvas ir jo vyresnysis sūnus
“U ęįyenft: ’ r-!

k^nis, nes j?s sltyąi- 
dyti orę. ’ Bet tąi ^ęį)įvo ti^j 
pauisšfiai, o greičiau "šįRšnos-Uu
įarnięj, n?S, bąVo, be [to galę, vįįųrft^’ kvartaję, 
Jie turėjo didėli .snapų šu ųsj tuo tarpu mes gyvenome “T^e- 
triais dantimis, il§4 kaklų sjtyęč visus mięs-
upclegų. m WaW”’ l»w»r

’ ""---- mąpp, tęyAli.: Bus-jį gyveno
pij du darbininkai, dų mokiniai ir

lig 6 metrų platumo.,
tikri^ pasakiški smaįjįą^ ■

kų: yra pramik p^r^Ww peimininkeš pareigas. Mes me-
Jie<biitų gėlžją FW
gos pasakoms apie ėmaktis, ųęfm

. . ..inodępaiį žmonių ,gwniRes. pas ,njaiįo wętil|9£ pęr. kiaurų 
neŲuyę. Tąį smakus tąįi> pat dienų niekas nedirbo, tik visi 
įr^ĮjiaWtii ’^r5 ar^
’dflviiiiy,žt^onėų taip^ų, fe,, Y^ąarg.syr^pus, ir‘per išti- 
fantoajęj, berteHs.'tuj-kiškus.gar-

—i.a: ^''"•'^gįina^
yra tik

neįąn^ęiųe, 
į tėvo dirb- 
‘Tletat^ue”,

>• r

“devingalviai”. "Tai

.. g^>
durnynus “kadaifsą” ir “šarai- 
Hcsą”, gėrė kavą, rūkė kulija- 
ną, gražinosi ir šoko... Tai bu-

I'11" '.4‘
yo stebėtinas gyvenimas...
‘ Taip, gyvenimas buvo pui
kus, išėmus tas dienas, kada 
tėvas arba, jo sūnūs, arba abu 
kartu, atvykdavo laike puotos 
ir mušė motiną, puolė su kumš- 
čiomis Kirą, mušė lazda mane 
per galvą, —' aš juk irgi daly
vavau šokiuose. Kadangi mes 
liuesai kalbėjome turkiškai, tai 
jie abi moteris vadino “patšau- 
ras 
“Kitšuk pecevengli”, 
reiškia, “i 
rys atsiklaupdavo Snt kelių 
prieš savo tironus ir, apkabin- 
idamos jų kojas, maldavo pasi- 
kailėti jų veidų?. ... — -

—Nelieskite veido! 
jo§, — vardąn Sutvertojo ir 
Panelės Švenčiausios, nemušk i- 
te per veidą!,.. Pasigailėkite 
ąkių!... Pasigailėkite!.,. z

O! Tie veidai; tos akys, gra
žumas tų moterų!... Nebuvo ki
tų tokių gražuolių’^. Jų plau
kai, aukso spalvos, siekė kelius, 
oda buvo sniego baltumo, o 
antakiai, blakstienos ir akys, 
juodęs, kaip anglis: mano mo
tinos gyslose bėgo sumaišytas 
kraujas, — rumunų, turkų, ru
sų ir graikų, — tai buvo pa
sėka jos tėvynės trijų okupaci
jų.

Mano motina buvo tik šešio
likos metų, kai. ji pagimdė pir
mą kūdikį, 'aš atsiradau pasau
lyj. trečiuoju. Niekas nebūtų 
galėjęs pasakyti, žiūrėdamas į 
mano motiną, kad ji turi tre
jetą vaikų. Ir. tą moterį, su
tvertą mięląvimams, mušė ir 
kankino. Bet jeigu mano tėvas 
nemįpląvp jos, tai už tat mei
lužiai atmokędąvo jai šimterio
pai. Aš tai£ ir nesužinojau, ar 
mano motina pirma pradęjo 
apgaudinėti ir tuo budu sukir
šino jį, ar mano tėvas nuo pat 
pradžių mušė ją ir tuo pastū
mėjo prie neištikimybės. Bet 
kaip ten nebūtų buvę, lėbos, 
pas mus nepasiaudavo, ir mei
lės dejavimai pasivaduodavo su 
skaųsipo Šukiais. Vos sustoda
vo kupiščiąvimas, kaip vėl šla
piuose nuo ašarų veiduose pa
sireikšdavo šypsena.
’ ’ (Bus daugiau)

• paleistuvėmis, o mane 
, — kas 

“mažas sąvada’/. Mote-

šaukė

“KOVA”, Lietuvos social
demokratų užsieny laikraš
tis. Galimą gauti “Naujie
nose”.

Kam Būti Be Darbo? 
iNMhKlTE SHlVAMofe MAŠINOS 01‘E- 
KAV1M4. VulktiH Darbas Del Moterų.
Into tik trumpu laiką 
išmokti. Gerai moka. 
Praktiškos p a m o k o s. 
Mes padedam gauti dar
bą. AtsISaukitc tuojaus. 
Pigiau »u šiuo skelbimu

Jos. F. Kusoicka, 
I’rincipalaS

MASTER ‘SCHOOL
190 -K. STATE 8T., 10TH FLOOK
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Bedarbiu Šelpimo Reikalai
ste======s=====^=s====^==5=^===a«=====================:

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

Ofiso adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURB 

COMPANY 
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 .
Ofisas atdaras 

Panedėliais, Seredomis ir 
Pėtnyčiomis 

Valandos: nuo 9 iki 11 
tiktai

..... t I «»ki»„<«.-^-i M.R.ĮIĮIM ■ '"■<;... 6

Frank Giedras ištei-
' smtas

—___
Graboriai

,1. ■ M, I . ;i. i ,   

apie žrkivyskuba, turėtų tik 
pasakyti: Kaip Dievas duos, 
tai bus gerai, bet ne, ir kuni
gas ir arkivyskupas manu, kaip, 
advokatas išloš, taip bus ge-. 
rai I *

Arkivyskupo Geniočio advo
katas tuojAu pasakė \ teisėjui, 
kad kunigas Linkus laike bar
nių parapijos svetainėj “turė
jęs užloduotą revolverį*’, todėl 
paprašė, kad teismas' butų per
keltas pas down town teisėjų. 
Teisėjas liepė kunigams atsi
sėsti ir leido jų advokatams 
kalbėti, ir po trumpų kalbų nu
tarė bylų perkelti pas teisėjų 
Elander jnieste (down town).

Kur buvęs, kur nebuvęs at
sirado spaudos fotografas ir už
simanė nutraukti dvasiškųjįi 
tėvų paveikslus. Kunigai, mato,- 
mai, nenorėjo, kad jų veidad 
pasirodytų laikraščiuose, bet 
teismo klerkas pradėjo šaukti 
“Ei, irou bishops, come heret” 
Dar šie- neina, klerkas antru 
kartu šaukia “Ei, you felldws 
with back collars, comė here’’. 
Atėjo visi atbulkalnieriai,. susi
rikiavo į eilę, tik vięnas arki
vyskupas spiriasi. Klerkas jam 
“§tok eilėn, ko bijaisi, pra- 
skleisk tų savo muflerį, kad 
ikalnierips geriau matytųsi!” 
Arkivyskupas buvo jau beeinųs, 
bet ir vęl pasitraukė ir susi
lenkė, tad fotografija išėjo be 
arkivyskupo.

Tuo posėdis ir baigėsi.
Pustapėdis.

Liętuvia]^.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._ Mapleivood A Ve.

Telefonas Republic 7868 

x Rez. 6600 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 .

DR. P. Z. ZALA^TORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
/ Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 MUutaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

S. D. IACHAVTCH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvės? kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu* busite užganėdinti.

Tel. Robsevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
■ • <

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ceurt, Cicero, III.

• Tel. Cicero 5927
’ v --------- o—--

Dar 1928, metais grand jury 
sprendė didelę žmogžudystės 
ir plėšimo bylų, kurioje buvo 
kaltinama visas būrys jaunų 
vyrų, kurių tarpe ir lietuvis 
Frank Giedras. Spalio 14 d., 
1928 m. Frank’ buvo suimtas 
ir ligi balandžio 15 d., 1930 
m. išbuvo kalėjime, negauda
mas bondso ; galop jo giminės 
parūpino bondsų ir byla tęsė
si ligi gruodžio 11 'd., 1930 m., 
kur teismas išnešė sprendimų, 
nekaltas.

Frank iišvadavimu rūpinosi 
ypatingai jo brolis Bruno, Gied
ras. Jo motina dėl įvairių su
sikrimtimų susirgo proto liga 
ir tapo išgabenta į ligoninę, 
kur ir dabar randasi. Tėvas yra 
senai miręs. Išteisintasis rąji- 
dasi savo > brolio Bruno glo
boj 3365 Morgan St. Išvadavi
mui taipjau pagelbėjo geri 
Bruno kaimynai- lietuviai. '

džiausiu skurdu, nebeturi ko 
valgyti, kuu šildyti ir kuu ap- 
sikluti. Greitomis parinkta dra
bužių, geri žmunes sunešė mai
stu, ir ^šeimynėlė tam kartui 
rodėsi išgelbėta. Pasirodo, tie 
žmonės verčiau butų žuvę, kaip 
butų ėję pašalpos prašyti.

Tokie vaizdeliai mus- mokina 
reikalo labai rimtai susirūpin
ti savo viengenčių likimu, nes 
labai daug yra - tokių, ką be
velija nykti, kaip eiti išmaldau
ti. Kitas pavyzdys tai, kad vis 
tik turime gerų širdžių žmo
nių, kurie tik išgirdę pirmi bė
ga su pagalbos ranka. Verta 
gyventi, kol gerų širdžių žmo- 

A. nių randasi.
r

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

ryto

Seredoj, Sausio 21, 1931
į

Duota maisto:

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei-

Į
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.
S----- L-o.

.........m ........ ..

Telefonas Yąrds 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Piaza 3202

V. žičkienė, M. Kubilius, 
Daujotas, I. Strogis, O. Gry- 

Matulevičiene, B. Li- 
B. Jucius, E. Kliošto-

A. Grigaliūnas, F.
J. Juška, A. Andru- 

Mečielskienė, J. Rui- 
Zabarauskienė, Stepo-

Girdėjęs.

Tautiški kunigai 
teisme

*
leikienė, 
raitienė, 
Mitchell, 
lis, M. 
bas, G.
naitė, J. Gėriukas, J. Sudžius, 
V. Petrauskas, Ch. Gedeckis, 
Milius, K. Šatkauskas, J. Jo- 
kubonis, J. Dapkus, J. Baikau- 
skas, J. Zeikus, A.. Ralis, O. 
Zavickiutė, P. Chernauskas, Pa- 
balsis, Matulevičiene, Sakalau
skas, M. Bagučieneį S.' 
Jauskis, B. Petraitis.

Miką-

Duota drabužių:
Mrš. Strogis, Kubilius 

Daujotas, visos gavo naujas 
pančiakas dėl vaikų.

ir

Geri žmones išgelbė 
jo šeimyną

Mrs. S. D. Gapshis suteikė 
tokių žinių. Ant 3352 So. Lowc 
Avė. gyvena vieną lietuvių dar
bininkų šeimyna, nesenai par- 
sikėlusi iš angliakasyklų, Ta 
šeimyna dar kasyklose gyven
dama turėjo pakelti sunkų il
gų streiką ir .atvykus Chica- 
gon ištisus metus apsirgo tė
vas. Kiek susitaupę pirkosi bal
dų ir švariai atsistatė samdy
tus namelius, rengėsi ramiau 
pagyventi. Mergaitė, 14 m. am
žiaus jau antri metai eina auk
štąją mokyklų ir rodo gerus 
gabumus. Dar yra du vaiku
čiai, apie 11 ir 9 metų.

Užpuolus bedarbei, šeimyna 
atsidūrė bado ir skurdo angoje. 
Vargas pasiekė tokio laipsnio, 
kad šiomis dienomis Mrs. Gap- 
šis gavo išgirsti, jog šeimynos 
tėvas bandė nusižudyti; norė
damas sutaupyti badaujančiai 
šeimynai savo gyvybės apdrau- 
dą. išgirdus tą šiurpią naujie
nų. Mrs. Gapshis nuvykusi pas 
p. J. J. Elias, kurs tuojau pa
siuntė šeimynai apie tonų ang
lių ir kitokių pirmosios pagal
bos reikmenų Aplankius tos 
šeimynos namus, rasta, kad 
žmonės gyvena kiek galima šva
riai ir padoriai, tik pasiekę di-

Vakar, sausio 22 d. 47th St. 
Station teisme įvyko svarsty
mas, bylos tarpe lietuviškų tau
tiškų kunigų, arkivyskupo Ge- 
niočio su kunigu Linkum.

Gavau pranešimą nuvykti pa
sižiūrėti to dvasiškojo teismo, 
ir kadangi jau buvo 10 vai. ry
to ir tų pačią valandų teismas 
turėjo prasidėti, paprašiau p. 
Grigaliūno, kurs turi aptieką 
ant 69 St. ir Western Avė., 
kad pavėžėtų ię tas įmetęs j 
Buick mane kaip matai nudul
kino į “steišenų”.

žiunu, sėdi iš eilės kunigas 
Linkus, arkivyskupas Geniotis 
ir kitas koks tai svetimtautis 
su atbulu kalnierium,’ turbūt 
koks nors - vyskupas, 
tuos jų cinus bežino, 
pralotas Zalinkevičia. 
ramiai kiūtojo būrys 
jonų.

Atėjus teismo valandai, tei
sėjas pašaukė visus arčiau ba
ro, ir aš prislinkau, kad .joks 
dvasiškas žodis nepraslystų pro 
ausis. Kunigas Linkus ir ar
kivyskupas. Geniotis s abudu tu
rėjo po advokatų; advokatai 
abudu svetimtaučiai. Pamaniau 
sau, ak tu Dieve visagalis, gar
biu tave visos šalys, garbi n ta
ve ir Pučkoriai,, ir Mačiukių 
šunbajoriai, tuotarpu čionai net 
patys tavo tarnai tau nepasi
tiki, ir samdosi svetimus advo
katus tave apginti nuo vienas 
kito... Juk kunigas, ypatingai 
vyskupas. iuį jau besaKyft

r

JUSU PATOGUMUI 
--------------------f 

“NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA- 

‘ MUSE VIETOSE
kas. ten 
ir gale
Toliau

pavapi-

Marųuette Park
TUBUČIO<APTIEKA .

2832 W. 63rd St.

Du istoriniai dalykai 
tilps Herald & 

Examiner
I ------------------

svarbus kiekvienam Amerikos pi- 
dalykai tilps ateinantį sekmadienį,
25 d., Sunday Herald U Exami-

Maršalo

Du 
liečiui 
sausio 
nėr.

Venas 'jų> yra asmeniniai
Fosh, vyriausiojo komanduotojo talki
ninkų armijų karo laiku, įsiminimai 
apie karą, kurie duos progos kiekvienam 
arčau susipažinti su buvusiuoju karuz ir 
sužnoti ^ar nežnomus įvykius tame ka
re. Antras, tai “Old Glory’’ paveiks
lų' kontestas, 'kuris be . ko kitko duos 
kontestantams progos laimėti $10,000 
pinignių prizų.

Apgarsinimas, kviečiantis susidomėti 
tais dviem 'dalykais, telpa šiandie “Nau
jienose”.

Lietuvės Akušerės

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted 

Telefonas i 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 • iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
• 9 vai. vakare

St.

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

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

x Tel.t Brunsevick 4983 
Namų telefonas Btunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939 >

DR. S. A. BRENDA
1 Ofiso va ndos:

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. STRKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Rezidencija Tel. Midway 5512 Ir 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

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

3 iki 8 vai. vak., Ucarninkais ir 
Pčtnyčiomis 1 iki ,4 v. v.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tet Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

MRS. ANELIA K. JAKUSH
Physięal Thcrapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Brighton Park
B. R. PIE*TKIEW1CZ
‘ 2608 W. 471 h St.
Tel‘.' Lafayėfte. 1083

Roseland ir Pullmari
VVAITCHES B/vOS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

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

Hayes Monument 
Company 

2724 W. lllth St.
Skyrius priešais di-/ 
džiuosius vartus 
Holy Sepulchre 

kapinių.
Tel. Bcvcrly 0601
''Amžių Akmens" 

paminklai. 
Augščiausia ' 

.kokybė.
Žemos kainos.

Didžiausias pamin
klų pasirinkimas 

Chicago je

9252

prie 
duodu 
eleetrie 

ir tnag-
blankets ir 
Moterim ir 

patari-

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymb, 
massage, 
treatment 
hetic 
t. t. 
merginom 
mai dovanai.

Akių Gydytojai

Ofiao tolcfonoe Virclnia 0030 
liez. Tel. Van Burtu 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. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

na. Namu ofisas North Aide 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

K. GUGIS .
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbprn S t., Room 1113

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

Gyveninio vieta
v 3323 South Halsted Street

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

vakarą, išskyrus ketvergą
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

A. A. OUS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

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

Phone Canal 21 f 8 
Valandos: 6—8 vakarą • 

DR. A. L. YUSKA 
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St, 
, Rezidencija:
4193 Archer Avė. , 

Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Pbotle Boulevard 3697
3315 South Halsted St.I ' .

4

Graboriai
Telefonas Yards 1138 

X

Stanley P. Mažeika
i . ■ r. • ! . :

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama <

33J9 Auburn Avenue *
CHICAGO, ILL.

JURGIS TAMULONIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 22 dieną, 4:40 valandą 
ryte, 1931 m., sulaukęs apie 60 
metų amžiaus, gimęs Suvalkų 
rėdyboj, 
33 m., 
(mainose) 
liūdime 
dukteris -
Tillie Myers, ir Margaretą ir 4 
sūnūs — Vladą, Juozapą: Jurgį 
it Antaną ir žentus. Kūnas pa
šarvotas randasi 1. J. Zolp kop
lyčioj, 1646 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks panedėly, satrt 
šio 26 diedą. 8 vai. ryte iš kop-’ 
lyčios į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iŠ ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Tamulonio 
giminės, draugai ir pažįstami eyt 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
ladotuvėse ir suteikti tam paska
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Sunal, ’ ' 
Žentai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius 1. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

Amerikoj išgyveno apie' 
ilgiausia Benton, III. 
. Paliko dideliame nu- 
moterį Michaliną. tris 
— Marijoną Barisas.

MAGDELENA 
NEMČAUSKIENĖ , 

po tėvais Kliučiutė
Persiskyrė su šiuo ‘ pasauliu j 

sausio 20 d., 3 vai. po pietų, 
1931 m., sulaukus senatvės; gi
mus Lietuvoj, Kalvarijos parap., 
Akmeninės kaimo; palikdama di
deliam nuliūdime tris dukteris — 
Magdeleną Milašienę, Eleną Rein- 
bardt, Jųlia Bikerlienę, du sūnūs 
— Edvardą ir Juozapą Matulevi
čius, Antaną Nemčauską ir toly- 
mesnius gimines. i <

Kūnas pašarvotas randasi 
žeikos koplyčioj, 3319_So. 
burn Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, sausio 
24 d., 2 vai. po pietų, iš na
mų į Tautiškas kapines.

• Visi a. a. Magdelenos Nemčau- 
skienes giminės, draugaį ir pažys- 
tapii ‘ esate nuoširdžiai kviečiami " 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. 9

Nuliūdę liekame,'
Dukterys, Sūnus, Gimines 
ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S., P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Ma
Au

ANELE MISIŪNIENE 
po, tėvais Karnelskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu - 
‘B sausio 21 dieną, 8:30. valandą 

ryte, 1931 m., sulaukus 28 me
tų amžiaus, gimus Kibučių kai- 

. me, Tytavėnų parap., Raseinių' 
apskr. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Franciškų, dukterį Eleo
norą, 5 m., sūnų Edvardą, 3 
metų, du brolius.— Joną ir Vin
centą Karnelskius, dvi seseris — 
Oną Augustienę ir Aleksandrą 
Kasputienę, brolienę, du šVogerius, 
pusseserę Sofiją Gudulauskicnę, 
pusbrolį Antaną Karnelskį ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi. 4624 S. Pauliha St.

Laidotuvės įvyks subatoj, sau
sio 24 dieną, 8. vai. ryte iš namų 
į Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje^ atsibus gedulingos 
pamaldos uz velionės sielą, o iŠ 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines..

Visi a. a. Anelės Misiūnienės, 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti 
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, Vaikai, Broliai,' Seserys, į 
Brolienė, Švogetiai, Pussesere, 
pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo* 
E rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

BUTKUS 
Uiidertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Tel Canal 3161 •

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

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

pakinių. Kainos pigiau kaip kitur. 

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589 x

------- O—*-
.......... i i.... y........................ . .....

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AtflŲ. SPECIALISTAS

Dr. A. P. Kazlauskis
į Dentistas
4712 South Ashland Avė.

Tel. Boulevatd 7589
Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

•Resldence Phone Hemlock 7691

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

IGN. J. ZOLP 
.Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

• Boulevard 8413 

1327 Sd. 49tb Ct

Telefonas 

Cicero 3724
■ I • ~

S WISSIG,
Paaanllnfkmsi kar*

' 'Seno Krajaus
Daktaras

Kapitonu
Specialistas iš

* GYDO VISAS LIGAS VYRŲ Ift MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslfts, užnuodijiiną 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį mėty ir ižgydi 
tukatančiua ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 

z nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedaliomis nuo '10 ryt. iki 1 v., 
4200 Weat 26 SU kampas Keeler Ave^ Tel. Crawford 5573

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

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

Iki 3 vai. kortuose nuo 3 iki 9 
Subacomis duo 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė 

Tel. Pulliųpn 5950—namų Pull. 6377 
Miešto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St 
Kėtvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 5. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd St.

• Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
'Nedėliomis nuo 10 iki 12<

8

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

A

9 J. z Lulevičius 
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto .ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
•x - yeltui.

;3103 -S. Halsted' St. 
' Chicago, III.

Tel. Victory 1115
T—-------------

J. F. KADŽIUS
PTGlAUStS LIETUVIS ' 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie- gra

bų išdirbystės.
■ -v OFISAS

6Č8 W. 18th Street 
,u Tel. Canal 6174

< SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 
Tel, Victory: 4088

< .. , o ■■■■■" ■
Duokite slvo, akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMBTRIST 

Praktikuoja virš 20 nt. 
4649 S. Ashland At?ef, 

kampas 47 St.
Tel. Boulevard 6487

--------------,....      r .
Lietuviai Gydytojai

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S6. Halsted Street 
z Tel. Calumet 3294

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

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

Tel. Kenwood 5107 ,
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso ir Rez. Tel.‘ Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez, 3201 Soutfi* Wdllace. Street

Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
. — IŠ RUSIJOS —

Gerąi lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.^
y Gydo steigias ir chroniškas ligas vy
tų,' moterų it vaikų pagal - naujausius 
metodus ' X-Ray ir‘ kitokius elektros 
prietaisus. ' <

Ofisas ir Labotatorija:
1025 IV. I8th St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo f6 iką 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 3110 * 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SF5GAL
/ Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

ČHICAGO, ELL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS.

Moteriškų; Vyriškų ir Vaikų liga 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo. 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Office Phone Canal 1912
DR. M. J.- SHERMAN
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St.
kamp. 18 įr Blue Island Avė.

Valandos: 10 to 12 A. M., 2 to 4
8 7.to 8:30 P. M-

Res. Phone Fairfax 6353,

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS/ •

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

.CHICAGO TEMPLE BtDG. 
77 W. Washington St.

Con Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tek Central 2978 

Namų Tel. Hyde Patk 3395

JOHN KBORDEN
- (John Bagdžnmas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117

’ Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22od St. nuo 6-9 

Telephone' Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600* »

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

< Tel. Prospect 3525

Paul M. Adomaitis
Advokatas.

Ofisas vidurmiestyje
Room 2414 * >

One North La Šalie Bldg, ( 
-Ooe North La Šalie St.

(Gor. La Šalie and Madison Sts.)
. Ofiso Tel. State .2704; 4412

T

JOSEPH J. GKISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Teb Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockivell St.
Tel. Republic- <1723.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Joniškiečių Kliubo 
vakaras

Pastaruoju laiku Joniškiečių 
Kliubas kaip ir kitos organi
zacijos bei draugijos rengdavę 
savo programas ir pasilinks
minimus su tuo tikslu, kad pa
didinus savo iždą, kad nariams 
butų daugiau pašalpos ir po
mirtinės ir kad reikalui esant 
galim?, butų paaukauti labda
ringiems, ar kultūriškiems tik
slams. Bet šis Joniškiečių vaka
ras kurs bus ateinantį sekma
dieni, sausio 25 d., yra rengia
mas visai ne paties Kliubo nau
dai, ne jo kasos papildymui, 
bet vien tik sušelpimui ilgai 
be darbo kenčiančių žmonių, 
kurie bedarbės ir depresijos pa
liesti kenčia tikrai žiaurų liki
mą. ir nenumato jokios šviesės- 
nes ateities.

Nėra abejonės, kad visi, ku
rie šį laiką turime Ihimės dar 
nebūdami prispirti galutinai 
prie bėdos, turime atjausti sa
vo artimų padėtį, o tai pada
rysime apsilankydami į šį. Jo
niškiečių L. K. Kliubo rengia
mąjį vakarą bedarbių naudai.

“Naujienų” koncerte suėjus 
mane p-lė V. Vilimaitė (Ku- 
piškietė) prižadėjo ne tik pati 
apsilankyti, bet taip gi ir savo 
draugus ir drauges atsivesti 
sykiu. Atrodo, kad Joniškiečių 
vakaras bus pasekmingas ir be
darbiai susilauks kaip moralės, 
taip materialės naudos.

Joniškietis.

“Paulina” operetė 
Bridgeporte

Vasario 8 d. tai yra dar ten 
kitą sekmadienį Lietuvių Au
ditorijos Bendrovė rengia di
delį vakarą, kuriam programą 
sudaryti pakvietė Chicagos Lie
tuvių Chorą 
gos Lietuvių 
trą.

Choras ir
mis pajėgomis statys dviejų 
veiksmų operetę “Paulina”, 
ri jau sykį buvo statyta 
hemian Hali svetainėj.

Pirmyn ir Chica- 
Simfonijoš Orkes-

Orkestra bendro-

ku-
Bo-

Nuteistas Mickų 
krautuvės užpuo

likas

du 
sa* 
gy- 
re-

Kiek laiko atgal buvo “Nau
jienose” rašyta, kaip ponia Mic
kienė šhiotakočiu nugalėjo 
plėšikus ir išgelbėjo ne tik 
vo, bet ir vyro p. Mickaus 
vybę, išmušdama banditui
volverį iš rankų. Tai atsitiko 
jų krautuvėj, 3220 So. Wallace 
St., ir nors abudu p^ “Miekai 
buvo revolverio kriaunomis 
skaudžiai apskaldyti, tačiau 
vienas banditas tapo suimtas.

Pereitą trečiadienį įvyko vie
no tų banditų teismas. Teisė
jas nubaudė pagautąjį 90 die
nų kalėjimo už tik vieną nu
sikaltimą, o už kitą jis atiduo
tas į grand jury rankas. Ban
ditas padėtas po $10,000 kau
cija. Vadinas, kai jis atsėdės 
savo 90 dienų ir.jei tuo tarpu 
dar nebus prasidėjęs jo teis
mas pas grand jury, tai jis 
galės išeiti į laisvu iki teismo. 
Antrojo savo partnerio kalti
namasis neišdavė; už tai jam 
teisėjas ir davė 3 mėnesius ka
lėti, kad turėtų laiko apsigal
voti.

Pustapėdis.

Cicero
perei-

■i*"> 5;-1 i.im

tas, taip jau suteikta drobių. 
Apie 6 vai. pagaminta lengvi 
užkandžiai. Po užkandžių vaita
ms praleista šokiais, žaislais 
ir kt. Visi smagiai pasilinks
mino. ‘ Svečias.

L. Oscar Challman 
išrinktas New Mid
land Banko vedėju

Metinis Banko susirinkimas i 
rinko naujus valdininkus ir 

direktorius

Oscar Challman,

• v
1S-

atėjo 
prisi-

vic-

savO 
kaip

Bank Examiner' 
aktualiai suriš- 
operacijomis ir

savo ryšius su

Chica
gos Live Stock Loan Company 
vice-prezidentas, surištos su 
Stock Yards National Bank, 
laike metinio susirinkimo tapo 
išrinktas užimti Midland Na
tional Bank prezidento vietą. 
Tas išrinkimas tapo paskubin
tas dėl atsisakymo II. F. Weuhr- 
mann, kurs buvo »to Banko gal-, 
va nuo pat Banko įsisteigimo 
1927 m. ir kurs tapo išrink
tas prezidentu Uptovvn State 
Banko.

Naujasis prezidentas 
užimti savo vietą pilnai
ruošęs savo patyrimais, ir im
damasi tas atsakomingas parei
gas turi gerą supratimą apitf 
šio Banko teritorija ir jo klien
tei^. (. Jo darbuotė su Stock 
Yards National Banku suteikė 
jam plačias pažintis ir gerus 
santykius su bankų veikimu ir 
su visa Chicagos pietų-vakarų 
dalimi, taip kad jis yra pilnai 
atatinkantis savo naujai 
tai.

iMr. Challman pradėjo 
praktiką finansų srityje
kasicriaus asistentas prie First 
National Bank of Laremie^ 
Wyoming. Jis taip pat pirmiau 
buvo National 
ir vėliau tapo 
tas' su bankų 
administracija.

Jis palaikys
Chicago Live Stock Loan Com
pany ir padalins savo laiką tar
pe tos kompanijos ir savo nau
jos pozicijos Midland banke. Su 
jo išrinkimu yra padaryta nau
jas svarbus ryšys tarpe vieti
nių bankų ir ikitų pelningų į- 
staigų, ir jo išrinkimas dėlto 
yra labai sveikintinas.

Nauji Midland > Bank vaL , 
• ‘ Odininkair . 1 '

* ■ r ' , * 5
Metiniame Banko susirinki

me Direktorių Taryba liko ta 
pati, išskiriant žemiau paduo
damus asmenis) kurie tapo da- 
rinkti: . ", .

\ 'V
Charles N. Stanton, preziden

tas Stock Yards Nationa) Bank. 
Hubert S. Silberman, Char

les Lasker, M. David, E. Sha- 
nalian. Kitiz nariai yra H. H. 
Baum, Robert D. Gordon, Ed- 
ward A. Leonard, John T. Love, 
John R. O’Connor, John Wa- 
jer, Frank L. Webb, Frank 
Wozniak, — visi atstovai įvai
rių finansinių ir pramonės į- 
monių. x '

Advisory Committee suside
da iš: J, W. Embre, Arthur 
Mockėr, narys daugelio stam
bių finansinių ir pramoninių 
įstaigų.

V. I. Vanicek, Banko kasie- 
rius tapo pakeltas į Banko vice
prezidentus ir išrinktas į Di
rektorių Tarybą; Ralph E. 
Zuck pakeltai į prezidento asis
tento rangą. •

Einant naujosiomis permai
nomis Banko personalas ’dąbaf 
taip pasiskirstė pareigomis: S 

David Ę. Shanahan/ Chair-

Vestuvių balius įvyko 
tą sekmadienį sausio 18 dieną, 
namuose Mr. ir MĄ. peter 
Blozis, 1411 So. 49 Ct., Cicero, 
pagerbti jaunavedžiams Mįss 
Genevieve Pralgauskaitei ir -Mr. 
Gedmon Mikolainis. Jaunikiams 
įteikta dovanų gražus keturių 
dalių miegamojo kambario siu- man of the-Board ■

. Oscar IČhallman, 
dentas ? ‘ J .

Frank L. Wcbb, Vice-Prezi- 
dentaš v

V. I. Vąn'icek; Vice*Prcziden- 
tas ir Kasierius y

Ralph E. Zuck, Prezidento
Asistentas

J. k J. Sokolowski, Assistant
Cashier >

C. Gi. Kilkis, Assistant Cash
ier.

Vasario mėn. bankas 
metų sukaktuves.

svęs

Poeto Širdis
Turbut nėra kito taip gerai 

lietuviams žinomo 'ir artimo 
rusų rašytojo kaip Maksim 
Girki. Jo veikaluose atsispindi 
paprastų žmonių, kokiais ir 
mes patys esame, gyvenimas, 
jų vargai, viltys, meilė, skriau
dos ir kova. Jis juos myli ir 
kartu su jais verkia ir juokia
si.

Jo “Kainas ir Artem” yra 
skaitomas, vienas iš žymiausių 
pasaulinėj literatūroj veikalų, 
šis veikalas Maskvos Dailės 
Teatro artistų suvaidintas kru
tumuose paveiksluose dabar yra 
rodomas suvytame Cinema. te
atre, Chicago Avė. prie -pat 
Michigan Blvd. i •

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kaip linksminasi 
aukšti valdžios 

žmonės
Chicagos mokesnių kolektorė 
ponia Blacklidge pralošė korto-, 
mis $257,000 laike 20 minučių

DIDELIS SKANDALAS RE- 
PUBIMKONŲ TARPE

Illinois .sostinė*-patapo dide
lės švindelio sensacijos vieta 
pereitą ketvirtadienį,' kai tapo 
sužinota, kad. viena didelė' po
nia, Mrs. Myrtle T. Blacklidge; 
United States collector of in- 
t'ernal revenue for Chicago, pra
lošė 'kortomis $257,000.

Į skandalą yra įveltas dar 
kitas stambus Republikonų po
litikierius Mr. tEdward R. Lit- 
singer, senatoriaus Deneen’o 
čieftainas ir Cook county taksų 
inspektorius, kurs ' paskolino 
poniai Blacklidgc $50,000 pini
gais po $500 ir po $1,000 plo
tomis, kuriuos ponia BUck- 
lidge per 20 minučių prašvilpė 
azartiškame kortų geime, vadi
namame faro, kurį lošė žinomi 
politikieriai, kongreso ir sena
to patronai, susirinkę Lincoln 
viešbuty, Sptingfield, III. ..

4 Dabar .abudu ir "Mrs? Blaėk- 
lidge ir Mr. Litsinger, kurįe 
gi Mtol buvo dideli drhugai;, kal
tina vienas kitą ir grąsiną viens 
kitam areštais ir teismais, ta
čiau pinigai pralošti, reiškia 
pralošti.

Iš abipusių pasiaiškinimų da
lykas atrodo taip:

Edw. Litšinger aiškina, kad 
Mrs. Blacklidge jį prigavusį tuo- 
mi, kad skolindama iš . jo $50,-- 
000 sakiusi, jog jai reikalingi 
pinigai kokiam tai dideliam r,eal 
estate išpirkti, ir vietoj to ji 
tuos pinigus pralošilsi. Mrs.> 
Blacklidge gi sakoj kad' ji Į$. 
Litsingerio skolinusi pinigus,

6 lĮT'ifĮnHĮTMi 
aiškiai pasakydama' tikslą, bū
tent* kad ji - viešbuty
pereitą'pirmądienį pėr dvi va
landas išlošūsi $207,OOQ, tik jai 

‘pinigų 'neatidavę ir reikalavę 
uždėti savo $50,()00; antradie
nį ji nuvykusi į jChicago, pa
sipasakojusi Litsin gėriui apie 
savo geimą ir paprašiusi pasko-. 
linti $50,000, žadėdama tuojau 
sugrąžinti jam tuos $50,000 ir 
dar pridėti $10,000 už ’fcasko- 
linimą. Abudu 1 nuvažiavę į 
Spriugfield, kur ponia Black
lidge-vėl pradėjusi lošti, ir lai
ke 20 ' minučių pralošusi savo 
išloštus |$207,000 ir dar tuos 
$50,000, kuriuos buvo pasisko
linusi iš Litsingerio. Be to dar 
pralošusi savo smulkius, kiek 
tik turėjusi.

' ’iS,

Automobilistams žiemą
/žinoti '

Chicągo Motor Club aiškina 
reikšmę parašų pakelėmis 
“Curve” ir “Turri”. Pirmasis 
reiškia, kuomet kelias sukasi 
didelitu vingių, iš palengva ir, 
nėra reikalo visiškai sumažinti 
gTcitymo važiuojant. Bet kur 
yra parašas “Turn”, reiškia, 
kad netoli yra staigus, užsisu
kimas ir galbūt staigus kam
pas, kuriam reikia sulaikyti ma
šiną ligi kelių mylių per valan
dą. Ypatingai žiemos metu, ka
da keliai esti dažniausia slydųs, 
į tuoę ženklus reikia kreipti 
didelio dėmesio^ Kai kelias ypa
tingai slydus, patartina prieš 
“Turn” paimti karą ant “secpnd 
geai

■ >■ ■ . ---------- - --------- —---------------

Illinois atstovas reika 
lauja alaus

Represent. W. E. Hull iš Illi 
nois įnešė Washingtone roika 
lavimą, kad butų kuogreičiau-1 
šiai leista visoje Amerikoj ga
minti 3 nuošimčių alų, remda
mas savo reikalavimų pavyz
džiais jš nepaprasto nusikalti
mų padidėjijno.

1 d ' ri ’ tTp i 'a Į Kontroliuojamos ši- 
v'” "*'*“• ■' lomos pritaikymas

---------— (
Tinkamas augštos temperpturos karščio 

kontroliavimas davė galimybės Ameri-1 
kos industrijai padaryti didelę pažangą. 
Geležis ir plienas, kuris yra taip reika
lingas 'prie statybos, gali buitį vartojami 
tik delpi labai tikslaus karščio kontro
liavimo. Be to deki mokėjimo karštį 
kontroliuoti,, geležies vartpjimas yra 
nuolatos praplečianias.

Pav. veldįpimas, be kurio geležies 
vartojimas butų labai aprybotas, yra 
galimas tik* deki labai tikslios augštos 
temperatūros kontrolės. Ekktrikinis 
veldinimas padarė galimu statyti laivus 
be rivatų. kas labai sumažina laivo sva
rumą ir rodei leidžia daugiau prekių ga
benti. '

Tabako industrija vartoja kontroliuo
ja iną karštį spraginimo procese, kuris 
yra vartojamas Lucky Strike cigaretus 
gaminant, kad pagelta karščio, pašalinti 
iš tabako kenksmingus dalykus, kurie 
erzina gerklę 'ir iššaukia kosėjimą. Tai 
yra tik keli pavyzdžiai kaip kontroliuo
jamas karštis yra pritaikomas industri
joje. Tyrinėtoji! nuolatos tyria ir ieš
ko būdų'dar platesniam karščio naudo
jimui industrijoje.

V ■ ■ . ■ T- •

vakar užbaigta^ sudaryti ir
:1a Tai byra dau

giau kaip pernykštis biudžetas 
ant $24,876,878/ Biudžete yra 
stambių pakėlimų valdininkų 
algoms. ' L .?

kia $17

4

Business Service
Biznio Patarnavimas

Dykai dėl Asthma 
Žięmos Laiku

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

Pastebėtinas metodas,' kuris atėjo panrclbon 
(lusiil)nRiėmH — Pnrslshjfidlnkit šiandie 

' > nemokami), bandymą.

.Tolini jįjR kcnėlnto nuo tų bnifiii) Agthma 
(dusulio) atnlaj, kada huno finita ir šlapia; 
jeigu ju« . nžtiokštate ir negalite atgauti 
kvapo; būtinai tuojau* paniųnkitc i FronUor 
Asthma Co. dol, nemokamo išbandymo - Šio 
pastebėtino metodo. Nežiūrint kur jt|R gy- 
venat ir ar jus pnsttikit kokiais nor-s vais
tais pasaulyje, pni-Risiųsdinkit A| nemokami).' 
išbandymf}. Jeigu jus kenčiate vIri) amžių 
ir viską ka tik Žinojot iftbandėt be pagelbos; 
net jeigu jus esate visiškai nusiminę, • nenu
stoki!. vilticn. bot pni-flisiųrtdlnkit šiandien fij 
nemokamą bandymą.

Tai yra. būdas sužinoti ką progresas gali 
dėl Jus padaryti .nežiūrint jūsų vist) pereitų 
nusi-vylimt) jums ieškant paslliuosavimo nuo 
Asthma. Todėl piu-sislųsdinklt ši nemokamą 
bandymą. Padarykit tai dabar. Sis garsini
mas skelbiamas, kad kiekvienas kenčiantis 
galėtų pasinaudoti šiuo progresyviu metodu 
ir pirmiausia dykai išbandytų gydymą, ku
ris yru žinomas tūkstančiams, kaino didžiau- 
siu palaima, kokios Jie susilaukė savo gy
venime. Prisiųskit kuponą šiandie; Ne
laukto. ,7
. ....................................... " ' »■»■■!— I I 'I l»l —.— ..I— .1.

DYKAI ■ BANDYMO KUPONAS 
FRONTIER ASTHMA CO.
510-K Frontier Bldg., 403 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prislųsklt dykai išbandymui jūsų 
* metodą, adresu: ’

Boulevard 6520 Bes. Yards <401
NORKUS & CO.

Perfcraustęm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi 1B miesto i 
miestą*. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

----- o-----
I

--------- O---------
10% PIGIAU UZ VISA DARBĄ 

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

PRANEŠIMAI

Vištos dirba., ‘‘overtime”
Kiaušiniai užplūdo Chicago

Didelė netvarka gresia mai
sto markete Chicagoj dėl vištų 
suokalbio šiemet dėti kiauši
nius kas diena,- neišskiriant net 
šventadienių. Vištbs jokių bhie 
.aws nebeklauso ir į bedarbės 
sąlygas neatsižvelgia,' dirba 
‘overtime”. National Poultry 
Council susirūpinęs pareiškė, 
<ad vištos , dar niekuomet tiek 
nedėjo,, kaip šią . žiemą ir gre
sia užversti kiaušiniais visus 
marketus.

Vagis išsigėrė eoetail ir 
vėl plėšė

/ • ’ ’ '< 1

Vakar vienas vagis apsilan
kė į viešbutį 240 E. Deląwarę 
T laike 4^-minučių iškratęs $ 
svečiu^ *ir.,klerkus, #pavai$d ir 
pasitaisįs kbktelio išsigėrė, tada 
visus uždarė į klozetą, ir nuėjo 
ikusių svečių ■ plėšti. Visus ap- 
čystijęs, išėjo. V .

Chicagos biudžetas 
$175,399,361

Chicagos miesto biudžetas, 
kurį kontroliuoja išimtinai vie
nas majoras Thompson, ir į ku
rį neįeina švietimo tarybos

. ............................    • i ... -................................ i

t

KUN.. M. X, MOCKUS *
Kalbės temoj : “Dieviškos Na-» 

vatnybės šventame Rašte-Bib- 
lijoj.” Verta girdėt, suprast ir 
žinot. Pribus ir Abraomo, sū
nūs. Bus daug akyvumo ir t. t. 
Prakalba įvyks Mildos syet., 
3142 So. Halsted St., Nėdčlioj, 
Sausio (Jan.) 25 d., 2:30 vai. 
po pietų. Padengimui Jėšų bus 
maža įžanga. Kviečia visus at
silankyti Rengėjai

ŠAUKITE REPUBLIC 9101 
gaukite pagelbą nuo, jūsų diegimų 

skausmų paimant Vieną iš musų mok-

Mes specializuojamės sumažinime ju- 
«•«««. * *

THE, SIXTY THIRD 8 ASHLAND 
HEALT SYSTEM

6327 S. Ashland Avė. Republic 9101
1 J

LSS, Chicagos Centr, kuopos susi
rinkimas įvyks šeštadieny, sausio 25 d., 
7:30 v. v., Naujienų name. Visi na
riai prašomi • pribūti, neš yra svarbių 
reikalų. — Sekretorius.

LSS. Pild. Tarybos susirinkimas 
įvyks šeštadieny, sausio 25 d.. 8 v. v., 
Naujienose. Yra svarbių reikalų.

— Sekretorius.

ir
ir
slinio masažo treatmentų.

sų perdideliO svarumo.

Financial 
Finanaai-Paskoloa

PINIGAI
Mes Btolinam nuo $60 iki $800 

Neimam komiso
NuoiimtU mokamas ant neiimokitos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

S. L. A. 6~to Apskričio konferenci
ja įvyks sekmadienį, sausio 25 d., 1 v. 
po , pietų, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Visų kuopų , delegatai 
kviečami dalyvauti, nes bus ‘renkama 
nauja valdyba šiems metams.

*, Geo. J. Sturigis. •

Joniškiečių Kliubo be'dacbių gaudai 
vakaras. su šokiais ir programų bus sek- 
madienyj. sausio 25,d.; Liet. Auditorijoj 
mažojoj' svetainėj. Prašome visų atsi
lankyti ir paremti šį labdarngą' darbą.

Užprašo Komitetas.

Lietuvos Spulpos metinis šėrininkų 
susirinkimas įvyks pėtnyėioj, sausio 23, 
Dievo Apveizdos parapijos svetainėj, 8 
Vai. vakare. Malonėkit visi pribūti lai
ku. ‘ Viąldyba.

Kun. M. X. Mockus kalbės temoj; 
"Dieviškos Navatnybės Šventame Rašte 
— Biblijoj”. Verta girdėt, suprast ir 
žinot. Pribus ir Abraomo sūnūs. Pra
kalba įvyks fvlildos syet., 3142 So. 
Halsted St., nedėlioj. sausio-Jan. 25 d., 
2:30 vai. pop pietų. Kviečia, visus 
atsilankyti Rengėjai.

Fųrniture & Fixtures

APLEIDŽIU MIESTĄ
Tariu tuo jaus -parduoti savo gražius 

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

3040 W. 62nd St. ,

Personai
Asmenų Ieško

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

Lošt and Found 
/Rasta Pamesta

Kas pametėte ant Naujienų Koncerto 
moterišką kaklo papuošalą. Kreipkitės 
į Naujienas.

For Rent
FLATAS 4, kambarių šiltu vandeniu 

apšildomas ir sleeping porches, $45.00 
į'menesį, naujas namas prie geros (ttans-‘ 
portacijos, 4543 So. Troy St. / Tel. 
Virgihia 2681. >

Šile

Specialistas gydyme chronišku ir naujų U 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą liga ir jei aš apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei- 
Uit pas tikrą specialistą, kuria, neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminąvimo—kas jums yra

, Dr. J. E. Zaremba
20 W: Jackson Blvd., netoli State St.

, Kambarys 1016 
■. 1 , Ipikif 'ękvatorių

CHICAGO, ILLINOIS
■ , * ■ ' \ s ' '

Ofiso valandos: nuo, lO^ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė

lioj* nuo 10 ryto iki 1 po pietų

PAŠALINS VISUS SKAUSMUS

Patrinkit biškutį .vaistų ant 
kurios skaudančios vietos, ir jus nu
sistebėsite kaip greitai skausmas iš
nyks. Kometa yra gaminama fir
mos, kuri saugo -žmonių sveikatą 
per arti 50 metų!. • , *

■ '[ ■ /^KA^NA 50c. ; *--'7

'Parsidaivinėja visose aptiekose'. '
;■ ' ' •' '.. 1 .s v

John Novak Co.
1855 S. Ashland Avė., 

Chicago, Illinois z - 
Biznyje arti penkios dešimt metų.

' Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pelningas biznis 
minkštų griimų,1 ice cream, cigarų, ci- 
garetų. , Už pinigus, ar mainysiu ant 
ptapertės ar automobilio . 4830 W. 
15th St., Cicero, III.

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

PARSIDUODA pekarnė geroj vietoj, 
biznis išdirbtas per daug metų. 
Atsišaukite 1500 S. 51 Avė., Cicero.

CICERO. Del mirimo vyro parsi
duoda valymo ir prosinimo krautuvė, 
3 kambariai, garu apšildomi. Renda 
pigi, atsišaukite greit.

PASTABA. Kathe turite padavę 
dėl prosinimo drabužius, meldžiu atsi
imti į 5 dienas, o neatsiėmus bus par
duoti.

MRS. SZENARTAS,
. 4905 W.. 14tb St„ Cicero, III.
—1 — ■*■* .* *"■- '"-"t ... —

PARDAVIMUI nebrangiai grosernė, 
tūri -būt parduota greitai. ‘ Per daug 
metų išdirbtas biznis. 2534 W. 45 PI.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visas reikalas per 

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

PARDAVIMUI arba išmainymui ro- 
dauzė. Biznis išdirbtas, arba par
duosiu savo pusę. 3908 W. 111 St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemB Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL PSTATB

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotas." farmas, biznius visokios rųšiea 
Nėra /skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. ’ Perkam notas, 2nd mortgagė 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgagė leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavette 0455

Perkam Mortgeėiui, ir Bonus. 
SMMinam pinigus ant Namų. 
Parduodam irištaainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

THE CINEMA ART GUILD
' - 'Rodo . .

PRAKALBOS SU 
PAVEIKSLAIS

Temoje apie tvėrimą. ir prana
šysčių išsipildymą <

Penktadieny, Sausio 23 d., j

Mildos svetainėje,
3142 S. Halsted St.

Kalbės S. Beneckas

Pradžia 7:45 vakare
• •• .■ ■ ■ 't

Ręngįa ir kviečia T. B. T. S,
Įžanga liuo.sa, nebus kolektos.

,7

y

i ii
Realistinę Dramą

Cain and Artem”
Sujudinanti, Audringa ir Zavėjąųti Filmą w w ■ a « ■ . a a a ' •Veikalas suvaidintąs ’

MASKVOS DAILĖS TEATRO
Veikalas žmogaus širdies. Pilnas trąpingumo, ir juoko. Afpasa- 
kotąs su atvirumu ir. dramatiškumu vieno iš pašauto didžiųjų poetų... , 

Nepalyginamojo MAKSIMO* GORKIO 1

■V 

f/. ■

ŠEŠĖLIŲ - TYLOS DALĖS TEATRAS 
Chicago Avė., į rytus nuo Michigan, Blvd.
1 p. m. Be pertraukos —'11 p. m. 

Dienomis 50c., Subatomis ir Nedeliomis 75c.
z - ■

Educational
Mokyklos

BARGENAS. Savininkas turi pa
aukoti 4 flatų mūrinį, akmens frontu 
namą, garu šildomą, plieno konstrukci
jos, naujai dekoruotą. Jokis teisingas 
pasiūlymas nebus atmestas. Pajamų 
$850 į mėnesį.
Ą 5718 S. Grcen St.

Tel. Englewood 6342

‘ PARDAVIMUI 6 kambarių muri
nę bungalow, 2 karų garažas, gatvė ir 
elė ištaisytos. Mainysiu. 5742 So. 
Whipple St., tel. Republic 8768.

infor-

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
maciju lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLĘCE,

672 West Madison Street

GERAS MURO namas pigiai. West- 
sa&ėj, arti Aušros Vartų 
vertas suvirš $9500.00, 3 fiatai po 5 
kambarius. Parsiduoda 
$7500.00; įmokėti reikia tik $2500, 
kitus palieka ant morgičio.

Kreipkitės greitai pas 
JOHN KUCHINSKĄ . 

222! W. 22 St.

bažnyčios.

pigiai už

liuo.sa



